
S
ineFX sayfalar›nda flimdiye ka-

dar, genelde karakter animas-

yonlar› ile ön plana ç›kan, film-

leri konu edindik. Bu ay bu tür filmler-

den biraz uzaklafl›yor ve de¤iflik tipte-

ki bilgisayar efektleri ile dikkati çeken,

Kusursuz F›rt›na (The Perfect Storm)

adl› filmi inceliyoruz. Filmin yap›m

ekibine flöyle bir göz at›¤›m›zda, bir

zamanlar oldukça ilgi gören, Twister

filminin yap›m›nda görev alm›fl, Ste-

fen Fangmeier ve Habib Zargarpour

isimleri dikkatimizi çekmektedir. Si-

zin çekmese bile, kal›n ve sert ‹ngiliz-

cesi ile Stefen Fangmeier’i, bizlere

pek de yabanc› olmayan ismi ile Habib

Zargarpour’u Twister filminin yap›m›-

n› konu edinen videolardan, arkada-

fl›m Aydemir Mete ile, hemen hat›rla-

y›verdik. Aradan geçen sürede bilgisa-

yar teknolojisindeki geliflmeleri ve bu

iki uzman›n çal›flt›klar› de¤iflik proje-

lerdeki baflar›lar›n› hesaba kat›nca, fil-

min baflar›l› olaca¤›na, izlemeden ka-

rar› verdik bile. 

Hikâyemiz 1991 y›l›nda Andrea

Gail isimli bir bal›kç› motoru-

nun, yakaland›¤›, tarihin tes-

pit edilen en büyük f›rt›na-

s›nda, bafl›ndan geçenleri

konu edinmektedir. Bu

büyük f›rt›na saatte

120 mil h›zla esen

rüzgâr ve onlarca

metre yüksekliklere

ulaflan dalgalarla, sadece

mürettebattan alt›s›n› yutmakla

kalmay›p, bölgede çok büyük panik

ve zarara yol açm›flt›. Bu kadar büyük

bir tabiat olay›n›, gerçe¤e uygun olarak

sinemaya aktarmak söz konusu olun-

ca, bunun alt›ndan konunun uzman›

birkaç firman›n kalkabilece¤i düflünü-

lüyordu. Digital Domain ve ILM  (In-

dustrial Light and Magic) aras›nda se-

çim yapmak söz konusu olunca da,

ILM’in gerçeklefltirdi¤i birkaç de-

neme, projenin bu firmaya ve-

rilmesini sa¤lad›. Bun-

dan sonra, Stefen

Fangmeier ve

ILM özel efekt eki-

bini, uzun ve yorucu

çal›flmalar, büyük prob-

lemlerle dolu günler bek-

liyordu. Bu ekip film içeri-

sinde yer alan toplam 250 ci-

var›ndaki,  3D bilgisayar efekti-

ni gerçeklefltirdi. Bu efektlerin

üçte biri, sette hareket eden tekne-

nin, haz›rlanan say›sal deniz görün-

tüleriyle birlefltirilmesi, üçte ikisi de ta-

mamen say›sal tekne, say›sal deniz, sa-

y›sal mürettebat gibi bilgisayarda elde

edilen animasyonlar› içeriyordu. Tüm

bunlara ek olarak yüzlerce 2D efekt ve

compositing ifllemi de yine bu ekip ta-

raf›ndan gerçeklefltirildi.

Film çal›flmalar›na animatic olarak

adland›r›lan storyboard’un daha gelifl-

mifli ile baflland›. Bu yöntem daha çe-

kimler bafllamadan, sahnelerin bilgi-

sayarda, basit animasyonlarla canlan-

d›r›lmas› ifllemidir. Bu basit animas-

yonlardan faydalan›larak, kamera ha-

reketleri, sahnenin ihtiyaçlar› vb. özel-

likler kolayca belirlenir. Elde edilen

Animaticler kullan›larak sahneye uy-

gun çekimler gerçeklefltirilir, ve sahne

planlamalar› ile gerekli düzenlemeler

yap›l›r. Filmin tamam›nda en büyük

dikkati çeken ve etkili olan ise hiç flüp-

hesiz, deniz ve f›rt›nan›n oluflturulma-

s› aflamas›yd›. fiimdiye kadar ILM fir-

mas› olsun di¤er özel efekt firmalar›

Kusursuz F›rt›na

(The Perfect Storm)
fiiddetini hissedin.
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olsun The Abyss, Titanic, Deep Im-

pact gibi birçok filmde baflar›l› deniz

efektleri ve animasyonlar› ile ilgi top-

lam›fl olsalarda, bunlardaki deniz sah-

nelerinin ço¤u elle daha basitçe, can-

land›r›labilir, yap›dayd›. Bunun d›fl›n-

da tüm bu filmlerde kullan›lan efekt-

ler arada s›rada görünerek, filmin bir

bölümünde yer al›rken, bu filmde hi-

kâyenin büyük bir bölümünün f›rt›na-

l› denizin içinde geçmesi, yap›mc›lar›

endifleye sevk ediyordu. Yap›lacak

efektlerin çok baflar›l› olmas› ve birçok

sahnede kolayca uygulanabilir bir tek-

nolojiye dayanmas› gerekiyordu. ‹hti-

yaçlar› belirlemek ve yap›lacaklar› da-

ha iyi anlamak için, hemen hemen her

projede oldu¤u gibi, efekt çal›flmalar›

araflt›rmalar ile bafllad›. Görsel efekt

dan›flmanlar›ndan Habib Zargarpour,

CG bilim adam› John Anderson ve

Fangmeier  kay›t edilmifl f›rt›na sah-

nelerini inceleyerek, neyle karfl› karfl›-

ya olduklar›n›, neyi gerçeklefltirecekle-

rini daha iyi anlamaya çal›flt›lar. fiim-

diye kadar bu büyüklükte bir f›rt›nay›

kaydedip, sa¤ kurtulan olmad›¤› için

referans al›nacak kaynakta yoktu. Fa-

kat daha küçük olan f›rt›nalara yaka-

lanm›fl ve bunu kaydetmeyi baflarm›fl

insanlar›n çekimlerinden ve bu tür f›r-

t›nalar› yaflam›fl insanlar›n deneyimle-

rinden faydalan›ld›. Elde edilen bilgi-

lerden k›yas yap›larak, gerçeklefltirile-

cek f›rt›nan›n büyüklü¤ü ve yap›s› tah-

min edilmeye çal›fl›ld›. Bu çal›flmalar

s›ras›nda f›rt›nan›n oluflumunun ar-

d›nda yatan bilimsel gerçekler ile bü-

yük dalgalar›n nas›l olufltu¤u konu-

sunda da çok genifl bilimsel bilgilere

ulafl›ld›. Tüm bu araflt›rman›n sonu-

cunda, f›rt›nal› okyanusun  genel ola-

rak iki bölümden olufltu¤u gerçe¤i or-

taya ç›kt›. Bunlardan bir tanesi, deni-

zin kabarmas› ya da dalgalanmas›n-

dan oluflan ‘alt su’, di¤eri ise köpük,

su zerrecikleri gibi bölümlerden olu-

flan ‘üst su’ bölümüydü. Gerçeklefltiri-

lecek denizin bu yap›s›, daha önceleri

WaterWorld ve Titanic filmlerindeki

denizin yap›m›nda kullan›lan Arete

Image Software’in deniz çözümünü

kullanmay› imkâns›z k›l›yordu. Bu se-

beple ILM kendi özel deniz yaz›l›m›n›

gelifltirmek zorunda kald›. Her sahne-

de suyun gerçekçi hareketleri ve simü-

lasyonunun gerçeklefltirilecek olmas›,

dinamik etkiler a¤arl›kl› bir sistemi

zorunlu k›ld›. Ar-Ge ekibinde yer alan

John Anderson’un bilimsel bir geçmi-

fle sahip olmas›, dinamik etkilerin elde

edilmesinde en büyük güvence olsada,

özellikle suyun gerçekçi görüntülen-

mesi ve entegrasyonu önemli görünü-

yordu. Anderson gerekli dinamik etki-

lerin hesaplanmas›n› sa¤layan yaz›l›-

m› gelifltirmeyle u¤rafl›rken, Ar-Ge

uzmanlar› suyun ve zerreciklerin ger-

çekçi oluflmas›n› sa¤layacak, denizi

deniz yapacak shader yap›lar›n›n ha-

z›rlanmas› üzerine çal›flmaya bafllad›-

lar. Dalgalar›n patlamas›yla oluflan ve

denizin üzerini kaplayan su zerrecik

tabakas›n›, bizim de ço¤u zaman akl›-

m›za gelen ilk yöntem olan parçac›k-

larla gerçeklefltirmenin pekte do¤ru

olmad›¤› ise bir iki denemeden sonra

kendini belli etti. Çünkü kamerayla çe-

kilen görüntülerde, patlayan dalgalarla

oluflan su zerreciklerinin ›fl›¤›n konu-

muna göre par›ldad›¤›, de¤iflik görün-

tüler oluflturdu¤u fark edildi. Bunlar›

beyaz noktalardan oluflturmak, gerçek

su görüntüleri ile entegrasyonu zor-

laflt›racak, inand›r›c›l›k aç›s›ndan kötü

sonuçlar do¤uracakt›. Bunun üzerine

mikroskobik derecede küçük detaylar-

da, gerçe¤inin ayn›s› etkiyi sa¤layacak

özel yap›n›n gelifltirilmesi üzerinde

çal›fl›ld›. Sonuçta hem dinamik etkiler,

hem de zerrecikler istenilen flekilde el-

de edildi. Fakat tüm bunlara ra¤men,

her fley yinede otomatik olarak gerçek-

leflmiyor, her sahnede iflin ço¤u sanat-
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ç›lara düflüyordu. Dalgan›n ulaflt›¤› en

yüksek noktada, patlamas› ve zerrecik-

lerin oluflmas›, tekne ile entegrasyon,

gibi konularda her sahnede tek tek el-

le düzeltmeler yap›ld›. Bu düzeltme-

lerden sonrada sonucu görmek için

sahnenin render edilmesi gerekiyor-

du. Fakat burada da bir baflka prob-

lemle karfl›lafl›ld›. Sahnelerde yer alan

deniz, yüksek say›da yüzeyden oluflan

tekne modeli, oluflturulan su zerrecik-

leri gibi unsurlar, sonucun hesaplan-

mas›n› geciktiriyor, bu da test aflama-

s›n› do¤rudan etkiliyordu. Birçok sah-

nede hesaplanmas› gereken parçac›k

say›s›n›n 4 milyara ulaflmas›, en kü-

çük bir de¤ifliklik gerçeklefltirildi¤inde

sanatç›lar›n, sonucu görmek için 2-3

saat beklemelerine sebep oluyordu.

Tüm bunlar üretim sürecini çok etki-

ledi ve bu film StarWars Episode

One’dan daha fazla sabit disk alan› ge-

rektirdi. 

Dalgalarla ilgili dikkat çekici bir ko-

nuda zamanlama aç›s›ndan düzenle-

melere gidilmesidir. Birçok animasyon

projenizde sizinde karfl›n›za ç›kan, bi-

limsel gerçekleri göz ard› etme ihtiyac›,

bu projede de ekibin karfl›s›na ç›kt›. Bu

büyüklükteki bir f›rt›nada, dalgalar›n

normalde 16 saniyede yükselip k›r›l-

mas› gerekirken, film içerisinde çok

daha h›zl› olarak hareket etmeleri sa¤-

land›. Bunun d›fl›nda normalde öndeki

büyük dalgalar›n arkadaki, dalgalar›n

görünmesini engellemesi gerekirken,

birçok sahnede bu kural her iki yönde

de çi¤nendi. Sonuç olarak tüm bunlar,

bilimsel bilgiye sahip olmayan izleyici-

yi rahats›z etmeyip, olup biteni daha iyi

görebilmeyi sa¤lad›. Elde edilen dalga-

lar ve su zerrecikleri ile ilgili efektler,

ço¤u zaman, stüdyoda 100 metre kare-

lik bir su tank›nda yer alan  ve bir kol

ile 6 yönde hareket ettirilen gerçek bo-

yutundaki teknenin görüntüleri ile bir-

lefltirildi.  Burada en önemli görev tek-

neyi hareket ettiren kola düflmekteydi.

Çünkü bu sistemde meydana gelebile-

cek ar›zalar, 24 feet derinli¤indeki su

tank›n›n boflalt›lmas›n›,

tamirat› ve yeniden tan-

k›n su ile doldurulmas›-

n› gerektirecekti. Bu se-

beple teknik ekip olduk-

ça baflar›l› bir sistem ge-

lifltirdi. Bunun haricinde

büyük hacimde su kapa-

sitesine sahip bir  baflka

tank, dalgalar› ve rüzgar-

lar› oluflturan cihazlar-

da, bu setin hemen ya-

n›nda konumland›r›ld›. Havuzun dört

bir yan›nda yer alan dalga oluflturucu-

larla gerekli dalgalar oluflturulurken,

teknelerin alt›ndaki kollarla teknelere

istenildi¤i gibi yön verilmesi sa¤land›.

Bu sahnelerin çekilmesinde mavi ek-

ran tekni¤i kullan›ld›. Elde edilen gö-

rüntülerin, bilgisayar görüntüleriyle

kolayca birlefltirilece¤i düflünülsede,

su zerreciklerinin ve gerçek suyun bir-

lefltirmeye imkân vermez görünümü,

problemlerin ç›kmas›na sebep oldu.

Yine de ekip oldukça flansl›yd› ve mavi

arka zeminin, suda oluflturdu¤u yans›-

malar› kullanarak, anahtarlama ifllem-

lerini gerçeklefltirdiler. Compositing

ekibi sadece bu ifllemlerle u¤raflmay›p

yaklafl›k olarak 135 de¤iflik sahnede gö-

rüntüleri zenginlefltirmek ve gökyüzü

görüntülerini haz›rlad›klar› daha etki-

leyici ve zenginlefltirilmifl, görüntüler-

le de¤ifltirmek türünden ifllerin alt›n-

dan da kalkt›. 

Stüdyodaki çekimler, yaklafl›k olarak

iki ayl›k bir süreyi kapsad›. Bundan

sonraki bölüm, iki hafta sürecek ger-

çek okyanus ve kasaba görüntülerinin

al›naca¤›, Gloucester bölgesinde geçti.

Burada Andrea Gail teknesinin t›pa

t›p ayn›s› olan kardefl tekne Hannah

Boden üzerinde çekimler gerçekleflti-

rildi. Mevsimin sonbahar olmas› sebe-

biyle film yap›mc›lar› k›y›dan pek ay-

r›lmay›p, kendilerini tehlikeye atmak

istemeseler de, iki haftal›k sürenin 4

günü Floyd kas›rgas›n›n etkisiyle ol-

dukça kötü geçti. Filmdeki gerçek gö-

rüntülerin ço¤u bu iki haftal›k sürede

elde edildi. Di¤er görüntüler ise ço-

¤unlukla bilgisayarlarda oluflturuldu.

Bilgisayarda gerçeklefltirilen modeller

aras›nda birçok sahnede, görünen tek-

neler, helikopter, uçak

ve karakterler akla ilk

gelenlerdir. Özellikle

helikopter ve Andrea

Gail adl› teknenin, mo-

dellerine film içerisinde

oldukça fazla yer verildi.

Teknenin sadece bir

modelinin gerçekleflti-

rilmesiyle yetinilmeyip,

ilerleyen sahnelerde ih-

tiyaç duyulan hasar gör-

müfl tekne modelleri ve sanatç›lar›n

rahat çal›flabilmelerini sa¤layacak, da-

ha az yüzey say›s›na sahip, modellerde

oluflturuldu. Hareketlerin do¤ru ve

gerçekçi olmas› için ise, Habib Zargar-

pour’un gelifltirdi¤i bir sistemle, dal-

galarla dinamik etkileflme sa¤land›.

Otomatik olarak gerçekleflen hareket-

ler birçok sahnede çekim aç›lar› ve et-

ki göz önüne al›narak elle düzeltildi.
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Kurtarma helikopterinin içerisinde

yer alan mürettebat›n modeli ise ak-

törlerin resimleri referans al›narak,

oluflturuldu. Bu modeller, hem model

olan helikopterin görüntülerinde hem

de helikopterden mürettebat›n, atla-

mas› sahnesinde, çok ifle yarad›. Bu

sahnede atlayan baflta görünen gerçek

aktör, daha sonra bilgisayarda haz›rla-

nan model ile de¤ifltirildi. Bu ifllem o

kadar baflar›yla gerçeklefltirildi ki, suya

kötü flekilde düflen ve zarar gören ak-

törün gerçek mürettebat oldu¤u hissi

çok baflar›l› bir flekilde verildi. Tekne-

nin üzerinde ço¤u sahnede görünen

mürettebat yine bilgisayar modellerin-

den oluflmaktad›r. Bu sahnelerde ka-

meran›n bu karakterlere odaklanma-

mas›, yak›n çekime girilmemesi, ka-

meran›n hareketleri ve su zerrecikleri

sayesinde gerçekçilik yakalanm›fl oldu.

Filmde gerçe¤ine çok benzeyen, bal›k-

lar›n ise hemen hemen tamam› bir tür

robot olan Animatronic’lerden olufl-

maktad›r. De¤iflik mekanik parçalar-

dan oluflan bu yap›lar, gerçek bal›klar-

dan farkl› görünmemekte, ayn› za-

manda gerçekçi hareketler yapmakta-

d›r. Özellikle k›l›ç bal›klar›n›n, kesildi-

¤i bölümlerde, kar›nlar›ndan ç›kan or-

ganlar›n gerçekçili¤i göz önüne al›na-

rak, detayl› bir çal›flma gerçeklefltirildi.

Böylece gerçek k›l›ç bal›klar› kullan›l-

madan istenilen sonuca ulafl›ld›. Film-

deki bir di¤er bal›k türü olan köpek ba-

l›klar› da yine ayn› flekilde gerçekleflti-

rilmifltir. Köpek bal›klar›n›n gerçeklefl-

tirilmesi aflamas›n›, k›l›ç bal›klar›ndan

ay›ran ise Deep Blue Sea filmindeki

köpek bal›klar› deneyiminden faydala-

n›lm›fl olmas›d›r. Deep Blue Sea’de

yer alan köpek bal›klar›n›n, büyüklük-

leri sebebiyle bu filmde kullan›lama-

m›fl olmas› ise, maliyet aç›s›ndan ya-

p›mc›lar› üzen bir baflka konudur.

Sonuç olarak Perfect Storm etkileyi-

ci efektleri ve uygulanan yeni teknik-

lerle, bizleri kendisine hayran b›rakan

bir çal›flma. Filmin sadece izleyici üze-

rinde de¤il, yap›m ekibinde de derin

izler b›rakt›¤› kesin. Özel efekt ekibi-

nin, bu filmi karfl›laflt›klar› en zor film

olarak adland›rmalar› da bofluna de¤il.

Fakat, benim düflüncem, teknolojinin

ve imkânlar›n artmas›yla, film üreti-

minde ifller kolaylaflaca¤›na daha da

zorlafl›yor gibi geliyor. ‹mkânlar›n her

seferinde sanatç›lar› daha da zor proje-

lere sürükledi¤ine inan›yorum. Bu ko-

nuda Habib Zargabour’un söyledikleri

azda olsa beni destekler nitelikte. Ken-

disi Phantom Menace’de ki yar›fl bölü-

münde yer alan kaza sahnesini ger-

çeklefltirdikten sonra, ‘- san›r›m bilgi-

sayar animasyonu olarak bundan daha

zor bir ifl yap›lmam›flt›r’ diye düflün-

müfl. Daha sonra Perfect Storm fil-

minde çal›flmaya, çözülecek problem-

lerle bo¤uflmaya bafllay›nca, fikrini de-

¤ifltirmifl. The Perfect Storm için, ‘ha-

yat›mda karfl›laflt›¤›m ve gördü¤üm en

zor iflti’ diyor, ‘ama bunu söylemeye-

ce¤im..ne zaman bunu dile getirsem

arkas›ndan daha zoru geliyor...’ 

Kusursuz F›rt›na vizyondaki, baflar›-

l› filmlerden bir tanesi. Özellikle özel

efekt ve bilgisayar animasyonlar›na

merakl› arkadafllar›n kaç›rmamas› ge-

reken bu filmi, izlemenizi tavsiye ede-

rim. Yaz›m›z›n sonunda geçti¤imiz ay

ki küçük bir hatay› düzeltmenin yerin-

de olaca¤›n› düflünüyorum. Geçti¤i-

miz ay SineFX sayfalar›nda Dinosaurs

filmi ile sizlerle birlikte olmay› plan-

larken, benim Dinosaurs yaz›s›n›n d›-

fl›nda, bir de 405 filmi ile ilgili küçük

bir yaz›y› dergiye yollam›fl olmam, bir

kar›fl›kl›¤a sebep oldu. Bu kar›fl›kl›k

sonucu geçti¤imiz ay SineFX sayfa-

m›zda 405 adl› k›sa film yay›nland›.

Bu ayki yaz›m›zda ise Dinosaurs filmi

ile ilgili yaz›y› yay›nlamaktansa, flu an-

da vizyonda olan Kusursuz F›rt›na

(The Perfect Storm) filmini SineFX

sayfam›za konuk etmenin yerinde ola-

ca¤›n› düflündük. Umar›m bu karar›-

m›z sizler aç›s›ndan da uygun bulun-

mufltur. Dinosaurs filmini konu alan

yaz›m›z ise, en yak›n zamanda SineFX

sayfam›zda sizlerle birlikte olacak. Bir

sonraki yaz›m›zda tekrar birlikte olun-

caya kadar hoflça kal›n... ■
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