
ki de özel efektlerin yerinde ve karar›nda kullan›lmas› se-

bebiyle, dikkatlerden kaçan birçok film oldu¤u da bir bafl-

ka gerçektir. Sizlerin de dikkatinden kaçm›fl olabilecek,

yüzlerce özel efekt sahnesine sahip bu filmlerden, Gladi-

ator ve The Patriot (Yurtsever) gibi tarihi filmlerin yan›n-

da, What lies Beneth (Gizli Gerçek) gibi gerilim filmlerin-

de de bilgisayar efektleri baflar›yla kullan›lm›flt›r. Bu yaz›-

m›zda The Patriot (Yurtsever) ve Gladiator filmlerindeki

özel efektlerden bahsederek, “tarihi filmlerde özel efekt

kullan›lmaz” tabusunu y›k›p, bilgisayar efekt ve animas-

yonlar›n›n yap›mc›lara ne gibi imkânlar sa¤lad›¤›n› ince-

lemeye çal›flaca¤›z. 

The Patriot
Amerikan iç savafl›ndan bir kesitin hikaye edildi¤i, The Pat-

riot, izleyicilerin dikkatinden kaçsa da, özel efekt ve ani-

masyonlar›n yerli yerinde kullan›ld›¤›, baflar›l› filmlerden

bir tanesidir. Geçti¤i döneme ait pek de sa¤lam görsel bil-

gilere sahip olunamamas› sebebiyle, dönemi anlatan tablo-

lardan ve an›lardan faydalanarak, bilgisayar teknolojisinin

yard›m›yla birçok mekan, bu filmde baflar›yla gerçeklefltiril-

mifltir. Bu özellik biraz sonra bahsedece¤imiz Gladiator fil-

mi içinde geçerlidir. Her iki filmde dikkati çeken bir di¤er

ortak nokta da kalabal›k sahnelerde, dublörlerin ya da sa-

natç›lar›n yerine, say›sal karakterlerin kullan›lmas›d›r.

Özellikle döneme ait her türlü aktivitenin insana dayal› ol-

mas›, büyük kalabal›klar›n yönlendirilmesini zorunlu hale

getirmektedir. Film yap›mc›lar›n›n ço¤u da tarihi filmlerin

yeni teknolojilerle yap›labilir hale geldiklerini, mekanlar›n

ve insan kalabal›klar›n›n art›k daha kolay elde edilebildi¤ini

dile getirmektedir. Bu teknolojik k›s›tlamalardan dolay› ol-

sa gerek, Osmanl› Devletinin birçok zaferini, ‹stanbul’un

fethini ya da Kurtulufl savafl›m›z›

gerçeklere uygun olarak canland›r-

man›n flimdiye kadar her dönemde

problem oldu¤unu düflünüyorum.

Belki de tarihimizi yeni nesillere

aktaracak, baflar›l› filmleri gerçek-

lefltirmek önümüzdeki dönemde

daha da kolay hale gelecek.

Filmimiz The Patriot’a dönecek

olursak, sahnelerin daha da etkile-

yici hale getirilmesi için yaklafl›k

olarak 150 sahnede bilgisayar efekt

ve animasyonlar›na bafl vurulmufl-

tur. Bunlar›n %70’i savafl sahnele-

rinde kullan›lan say›sal askerlere,

geri kalan› ise mekanlar›n zamana

uygun olarak zenginlefltirilmesi ve

düzenlenmesine aittir.

Film Güney Carolina’n›n tan›t›m

görüntüleri ile bafllamakta, döne-

min yap›lar› ve insanlar›n› gözler

önüne sermektedir. Bu görüntüle-

rin elde edilmesi amac›yla, benzer

özelliklere sahip Charleston sokak-

lar›nda çekimler gerçeklefltirilmifl-

tir. 1776 y›l›n›, bu günkü Charles-

ton sokaklar›ndan elde etmek, yeni

binalar ve yap›lar sebebiyle müm-

kün olmayaca¤›ndan, bilgisayar efekt ve animasyonlar› ile

elde edilen görüntüler de¤ifltirilerek, dönemi yans›tan gö-

rüntüler elde edilmifltir. Filmin bafl›nda yer alan görüntü-

lerde, kullan›lan binalar›n ço¤u daha sonradan bilgisayar-

larda haz›rlan›p eklenmifltir. Bunun yan›nda sayfam›zda

bulunan resimde de aç›kça görüldü¤ü gibi sahnenin sol ta-

raf›nda yer alan gemilerin hepsi daha sonradan yerlefltiril-

mifltir. Gemilerin görüntülenmesinde ön k›s›mdakiler için

maketler, daha arka tarafta kalanlar için ise bilgisayar mo-

delleri kullan›lm›flt›r. Sahnenin daha canl› ve gerçekçi gö-
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Tarihi Filmlerde
Efekt ve 

Animasyonlar
B‹LG‹SAYAR AN‹MASYONU ve özel efekt denilin-

ce akla hep, bilim kurgu ve fantazi filmleri gelir.

Geçmifle flöyle bir bakt›¤›m›zda, özel efektleri ile ön

plana ç›kan filmlerin hep bu türden filmler olmas›

da dikkat çekicidir. Özel efekt ve animasyonlara ol-

dukça fazla yer vermesine ra¤men, belki türleri, bel-



rünmesi için liman kenar›na yine bilgisayar yap›m› f›ç›lar,

sand›klar yerlefltirilmifl, yol üzerinde birçok bölüme bilgisa-

yar yap›m› karakterler konumland›r›lm›flt›r. Tüm bunlara

ek olarak gemilerin üzerinde dalgalanan bayraklar vb. yine

bilgisayar animasyonlar›ndan oluflmaktad›r. Sahnenin ön-

ceki ve sonraki halini gösteren resimleri inceleyip aralar›n-

daki farklar› tespit etti¤inizde, bilgisayar efektlerinin bu

sahnede ne denli etkin kullan›ld›¤›n› aç›kça görebilirsiniz.

Filmdeki savafl sahnelerinin daha etkileyici olmas› için

yine bilgisayar teknolojisinden faydalan›lm›flt›r. Bu sahne-

lerde tarihi verilere göre yer almas› gereken 2000 kadar as-

kerin figüranlardan oluflmas› ve istenildi¤i gibi yönetilme-

si, kostümlerinin haz›rlanmas› vb. düflünüldü¤ünde bafla-

r›l› bir flekilde canland›r›lmas› oldukça güç olacakt›. Bunun

yan›nda çekimlerin ilk denemeleri yap›ld›¤› zaman bölge-

nin co¤rafik yap›s›n›n 2000 kadar askeri çok küçük bir gu-

rupmufl gibi gösterecek derecede büyük oldu¤u ve sahne-

nin etkinli¤ini azaltt›¤› görüldü. Etkinli¤i artt›rmak için da-

ha fazla askere ihtiyaç vard›. Bu bölümlerin çekiminde bil-

gisayar teknolojisinin imkânlar›ndan faydalanmak, nere-

deyse bir zorunluluk haline gelmiflti. Savafl sahneleri için

yap›lan deneme çekimlerinden baz› sahneler bilgisayara

aktar›larak, askerlerin konumlar› ve hareketleri basit çizim-

lerle Photoshop yaz›l›m›nda

tasvir edildi. Bu deneme çi-

zimleri daha sonradan ani-

masyon ekibine ulaflt›r›la-

rak asker modelleri yerlefl-

tirmeleri ve hareketlendir-

meleri istendi. Elde edilen

basit animasyonlar› incele-

yen özel efekt sorumlular›

çal›flmadan memnun ol-

makla birlikte, asker grupla-

r›n›n hangi aral›klarla nere-

den hareket etmeleri gerekti¤i-

ni belirtip, düzenlemeler yapt›-

lar. Sonuç oldukça baflar›l› ol-

mufl ki, filmdeki savafl sahnele-

rinde 6000 ila 8000 civar›nda

askerin canland›r›lmas›nda, bu

yöntem temel al›narak, sahneler

baflar›yla gerçeklefltirilmifl.

Savafl sahnelerinde kullan›lan

say›sal askerlerin, hareketlerinin

elde edilmesi için Motion Captu-

re (Mocap) olarak adland›r›lan ve

önceki yaz›lar›m›zda da konu

edindi¤imiz hareket yakalama

yöntemi kullan›lm›flt›r. Bu hare-

ketlerin al›nmas› ve düzen-

lenmesi görevi ise oldukça

genifl bir stüdyoya sahip olan

House of Moves’a verilmifl. ‹ç

savafl konusunda deneyimli,

dönemin silah ve k›yafetleri

konusunda bilgili iki uzman-

dan al›nan onlarca hareket se-

risi, karakterlerin canland›r›l-

mas›nda kullan›lm›flt›r. Mo-

cap sistemi oldukça etkili bir

yöntem olmas›na ra¤men,

bilgisayar animasyonu ile ilgilenen arkadafllar›n bilecekleri

gibi, her karede bir anahtarkare oluflturmas› animatörlerin

sonradan müdahalelerini zorlaflt›rmaktad›r. Meselâ koflan

bir insana ait mocap verisi kullan›yorsan›z, bu veriyi de¤ifl-

tirerek, koflma s›ras›nda el sallamas›n› sa¤lamak oldukça

zor, hatta birçok durumda da imkâns›zd›r. Askerlerin iste-

nilen durumlarda farkl› hareketler yapmalar›n› sa¤lamak

için yöntemler aran›rken, House of Moves’un gelifltirdi¤i,

‘Dominatrix’ adl› plug-in, animatörlerin imdad›na yetifl-

mifl. Bu plug-in kullan›larak motion capture verileriyle, ani-

matörlerin gerçeklefltirdi¤i animasyonlar birlefltirilerek is-

tenen tüm hareketler sa¤lanm›fl. Sahnelerde kullan›lan 3D

bilgisayar modellerine gelince, hepsi temel olarak 8 de¤iflik

modelden oluflmaktad›r. Bunlardan 4 tanesi Amerikal›lar›,

4 tanesi ‹ngilizleri canland›rmak amac›yla kullan›lm›fl.

Boylar›, kilolar›, yap›lar› birbirlerinden farkl› olan bu mo-

dellerin birbirlerinden çok farkl› özelliklere sahip olmama-

s›na özellikle dikkat edilmifl. Bunun en büyük sebebi, de¤i-

flik bölgelerde, birbirinden çok farkl› modellerin, tekrar

edilmifl izlenimini artt›racak olmas›d›r. Modellerin yüzleri-

nin kaplamas› için ise Centropolis firmas›nda çal›flan 4 sa-

natç›n›n, foto¤raflar› kullan›lm›flt›r.

Say›sal karakterlere ait tek tek özellikler ve hareketler
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The Patriot' filminin Mocap

ç a l › fl m a s › .

‹flaretli bölümlerdeki askerler 

tamamen bilgisayar yap›m›d›r.



tespit edildikten sonra, alt› bin ila sekiz bin

say›sal karakterin yerlefltirilmesine ve ko-

numland›r›lmas›nda, özel bir yaz›l›ma ha-

liyle ihtiyaç duyulmufl. Yaz›l›m uzman› Fabrice Ceugni-

et’in gerçeklefltirdi¤i “soldier placement instancing tool”

(asker konumland›rma arac›) sayesinde askerleri istenilen

flekilde konumland›rmak, bunlar aras›nda da gruplamalara

gidip, hangilerinin yürüyece¤i, hangi gruplar›n atefl edece-

¤i ya da öleceklerini belirlemek mümkün hale gelmifl. 

Son aflamada, canl› görüntülerle bilgisayar animasyonla-

r›n›n birlefltirmesi söz konusu olunca, hiç beklenmedik bir

problem ekibin oldukça zor anlar yaflamas›na sebep olmufl.

Canl› görüntülerdeki askerlerle bilgisayar taraf›ndan ger-

çeklefltirilen askerlerin bir arada bulundu¤u sahnelerde, k›-

yafetlerin renklerinin ve ›fl›klar›n›n uymad›¤› tespit edil-

mifl. ‹flin daha da kötüsü, pantolonlar›n ›fl›k ve renkleri uy-

durulsa, k›yafetlerin üst taraf›, bunlar uyum içerisinde olsa

deri renkleri ve ›fl›¤› birbirini tutmuyormufl. Çözüm olarak

özel bir doku uyumland›rma yaz›l›m› gelifltirilerek, renk ve

›fl›¤›n uyumland›r›lmas› sa¤lanm›fl. Savafl sahnelerinde yer

alan de¤iflik patlamalar, toz ve flarapnel parçalar›, barut du-

man› vb. yine bilgisayarlarda elde

edilerek sonradan eklenmifltir.

G l a d i a t o r
Gladiator filmi 2000 y›l›n›n yaz ay-

lar›nda vizyona girmifl ve oldukça

büyük ilgi görmüfl filmlerden bir ta-

nesidir. 2000 y›l› özel efekt Oscar

aday aday› 7 filmden bir tanesi olan

Gladiator, The Patriot’da oldu¤u gi-

bi, yerli yerinde ve izleyicinin dikka-

tini çekmeyecek derecede baflar›l›

olarak kullan›lm›fl özel efektleri ile

dikkat çekmektedir. Özellikle Roma

zaman›n›n özelliklerine göre yeni-

den canland›r›lmas›, Colosseum’un

hem d›fl hem de iç görünümleri

bunlardan en dikkat çekici ve baflar›-

l› olanlar›ndand›r. Bu sahnelerin

birço¤u gerçek foto¤raflarla, bilgisa-

yar grafik ve animasyonlar›n›n bafla-

r›l› bir flekilde birlefltirilmesi ile elde

edilmifltir. Bu yaz›m›zda k›s›tl› yere

sahip olmam›z sebebiyle en dikkat

çekici ve baflar›l› sahnelere burada

yer verece¤im. Bunlardan Commo-

dus’un (Joaquin Phoenix) babas› Se-

zar’›n ölümünden sonra, imparatorlu¤un

merkezine geldi¤indeki karfl›lanma sahne-

si dikkat çekici özel efekt sahnelerinin ba-

fl›nda gelmektedir. Bu sahnede, sayfam›zdaki resimde de

görece¤iniz gibi binlerce askerin yer ald›¤› genifl bir alan,

arka zeminde Roma’n›n görüntüleri ve tablo gibi ihtiflaml›

bir sahne görüntülenmektedir. Bu kadar baflar›l› bir sahne-

nin çekimleri ise sadece bir günlük sürede gerçeklefltiril-

mifltir. Bunun en büyük sebebi, sahnenin %90’›n›n bilgi-

sayar yap›m› olmas›d›r. Kullan›lan bilgisayar teknikleri 3

boyutlu (3D), iki boyutlu ve say›sal boyama tekniklerinin

kombinasyonlar›ndan oluflmaktad›r. Görüntünün, izleyici-

ye yak›n bölümünde bulunan senatörler mavi zemin önün-

de çekilmifl, yol üzerinde 100-150 kadar da canl› figürana

yer verilmifltir. Sahnede yer alan 27.000 Praetorian askeri,

27 bilgisayar modelinin fotogerçekçi dokuland›r›lmas› ve

basit 3D yap›lara uygulanmas›yla elde edilmifltir. Bu model-

lerin hareketlenmesini sa¤lamak için ise matematiksel ani-

masyon fonksiyonlar› kullan›l-

m›flt›r. Daha geride yer alan arka

zemindeki Roma flehrine ait gö-

rüntülerin ço¤u say›sal boyama

uzmanlar›n›n boyad›klar› resim-

ler ve 3D modellerden oluflmak-

tad›r. Resimlerin elde edilmesi

için neoklasik mimari incelen-

mifl, Malta, Londra ve Fransa’n›n

de¤iflik bölgelerinden de¤iflik re-

simler ve görüntüler al›nm›flt›r.

Elde edilen görüntülerin ço¤u ta-

ranarak bilgisayarlara aktar›lm›fl,

boyama ve düzeltme ifllemlerinden

sonra basit 3D nesnelere sar›lm›flt›r.

3D nesnelerin render’i sonucunda

elde edilen görüntüler daha sonra

Photoshop program›nda tekrardan

ayd›nlat›larak, de¤iflik katmanlar el-

de edilerek sahneye yerlefltirilmifltir.

Yönetmen Ridley Scott’un, tüm sah-
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Commodus'un Roma'ya gelifl

sahnesinin, öncesi ve sonras›.

Colosseum'un öncesi ve 

sonradan eklenen say›sal

b ö l ü m l e r .



nenin belgesel tarz›nda görüntü-

lenmesini istemesi sebebiyle,

renkler özel olarak de¤iflime u¤-

rat›larak, belgesel etkisi elde edil-

mifltir. 

Filmin en etkileyici özel efekt

ve animasyon sahneleri ise önde

gelen Gladyatörlerin savaflt›r›ld›-

¤›, Colosseum’un canland›r›ld›¤›

sahnelerdir. Filmde özel bir yeri

ve önemi olan Colosseum’un

oluflturulmas› çal›flmalar›na

Temmuz 1998’in ortalar›nda

Ridley Scott, prodüksiyon tasa-

r›mc›s› Arthur Max, VFX dan›fl-

man ve uzmanlar› ile Mill Film

firmas›ndaki sanatç›lar, taraf›n-

dan bafllanm›flt›r. Öncelikle Co-

losseum’un nas›l elde edilebilece-

¤i üzerine çal›flmalar yürütüldü.

Sonuç olarak Malta’da alt k›s›m-

lar› sa¤lam bulunan yap›n›n, üst

taraf›n›n ve çevresinin bilgisayar-

da canland›r›lmas›na karar verildi. Bunun

üzerine ekip Malta’da gerekli araflt›rmalar› ya-

parak, nelerin say›sal, nelerin gerçek görüntü-

lerden elde edilece¤ini araflt›rd›. Mill Film’den sanat yönet-

menleri, ayn› zamanda Malta’da setteki günefl etkilerini

araflt›rarak, gerçek görüntülerle, sonradan haz›rlanacak bil-

gisayar modellerinin ›fl›k etkilerini ne flekilde uyumland›ra-

bileceklerini araflt›rd›. Yönetmen Ridley Scott, Roma’n›n

görünümünün içinde yaflan›lan zamana uygun flekilde ger-

çeklefltirilmesine çok dikkat ediyordu. Filmin hikayesinin

geçti¤i dönem esas al›nd›¤›nda Colosseum’un 150 y›ll›k bir

geçmifli olmas› da ekibin dikkat etmesi gereken bir baflka

unsurdu. Bu sebeple yaflland›rma için denemeler yap›l›p,

gerçek mekandan al›nan resim ve foto¤raflar kullan›larak,

kaplama malzemeleri ve dokular oluflturuldu. Bu malzeme-

ler Mill Film taraf›ndan haz›rlanan 3D bilgisayar modelinde

doku olarak kullan›ld›. Ifl›k etkisinin elde edilmesi için PC

LIFE’›n ocak ay› say›s›nda, GrafikAnimasyon bölümünde

anlatt›¤›m›z Radiosity tekni¤i kullan›larak LightScape prog-

ram›nda radiosity doku katman› elde edildi. Bundan sonra

gerçek mekandaki günefl konumu göz önüne al›narak elde

edilen radiosity katman›, doku katman› ve ana ›fl›k etkisini

belirleyen katman, Flame ve Inferno sistemlerinde bir ara-

ya getirilerek, istenilen görüntüler elde edildi. Gladiator’un

(Maximus) Roma’ya geldi¤inde Colosseum’un önünde, yer

ald›¤› bölümlerde de maviekran (Bluescreen) görüntülerin-

den faydalanarak, ço¤unlu¤u bilgisayar grafi¤i ve modeli

olan görüntülerin üzerine canl› görüntüler eklendi. 

Colosseum ile ilgili en etkileyici sahne ise Colosseum’a

havadan yaklafl›lmas›n›n canland›r›ld›¤› bölümdür. Bu bö-

lümde görülen, binalar, insanlar ve hemen hemen her fley,

Colosseum’un taban k›sm› hariç, bilgisayar yap›m›d›r. Co-

losseum d›fl›nda sokaklarda dolaflan, gösterileri izlemek

için gelen binlerce kifli, Colosseum’un üstünde yer alan ve

velarium olarak adland›r›lan perde sistemini çal›flt›ran in-

sanlar›n hepsi yine bilgisayar yap›m›d›r. Bu karakterlerin

hareketlendirilmesi için Mill Film, Audiomotion firmas›yla

birlikte çal›flarak, motion capture

yöntemini kulland›. Al›nan moti-

on capture verileri, daha sonra

Mill Film taraf›ndan gelifltirilen

parametik sistemle de¤iflik gu-

ruplara, insan kümelerine uygu-

land›. Bu sayede arenan›n etra-

f›ndaki yollar kolayl›kla hareket

eden say›sal karakterlerle doldu-

ruldu.

Colosseum’un içerisinde stad-

yum bölümünü dolduran insan-

lar›n elde edilmesi ise bilgisayar

animasyon ve efektlerinin kulla-

n›ld›¤› bir baflka bölümdür.

Malta’da çekimlerin gerçekleflti-

rildi¤i sette yaklafl›k 2000 figü-

ran›n rol ald›¤› stadyum bölü-

münün seyircilerle doldurulma-

s› yine Mill Film taraf›ndan ger-

çeklefltirilmifltir. Mill Film’in,

özel efekt ekibini oluflturan,

yaklafl›k bir düzine sanatç›n›n

yeflil arka zemin önünde de¤iflik hareketleri

yaparken görüntüleri 3 farkl› kamera aç›s› ve

3 farkl› ›fl›k etkisi göz önüne al›narak çekildi.

Böylece, arenan›n her bölümünden kamera hareketi so-

nucunda do¤ru ›fl›¤a ve aç›ya sahip say›sal görüntüler el-

de edilmifl oldu. Bu say›sal görüntülerden faydalanarak,

tüm arenay› dolduran 33000 kifliye ulafl›ld›. Arena ayr›ca

onlarca de¤iflik tipte say›sal heykel ve sütun ile donat›la-

rak gerçekçi sonuca ulafl›ld›.

Filmde, Gladyatörün hocas› Proximo rolünü oynayan

Oliver Reed’in film tamamlanmadan ölmesi, hem film

ekibini oldukça üzmüfl, hem de sanatç›n›n rol ald›¤› sah-

nelerin çekilmesini imkâns›z hale getirmifltir. Problem,

bilgisayar teknolojisinden faydalanarak, sanatç›n›n o ana

kadar çekilmifl görüntülerinin, arka zeminlerinin ç›kar›l-

mas› ve yeni çekilen sahnelere yerlefltirilmesi ile çözül-

müfl. Film içerisinde mavi zemin önünde hareket eden

kaplanlar›n sahneye uygun flekilde yerlefltirilmesinden,

savafl sahnelerinin olabildi¤ince canl› ve etkileyici gerçek-

lefltirilmesine kadar daha yüzlerce özel efekt sahnesi bu-

lunmaktad›r. Film sonuçland›¤› zaman tüm ekibi en çok

sevindiren ise bu kadar çok özel efekt kullan›lmas›na ra¤-

men, özel efektleri ile ön plana ç›kmay›p, baflar›l› bir fil-

me imza atmalar› olmufl. 

Bir yaz›m›z›n daha böylece sonuna ulaflm›fl olduk. Si-

neFX sayfas›na gösterdi¤iniz ilgi ve e-postalar›n›z için çok

teflekkür ederim. Özel efekt alan›nda 2000 y›l› Oscar aday

aday› 7 filmin ço¤una (“Dinosaur,” “Hollow Man,” “How

the Grinch Stole Christmas,” “X-Men”, “Cast Away,” “Gla-

diator,” ve “The Perfect Storm.”) sayfalar›m›zda, sizin des-

teklerinizle yer vermeyi baflard›k. Bundan sonraki dönem-

de de, sizlere en son filmlerden, bilgisayar efekt ve animas-

yonlar›n› aktarmaya devam edece¤im. Bir sonraki yaz›m›z-

da tekrar bulufluncaya kadar hoflça kal›n›z...

3D Modeler/Digital Animator olan Gökhan Sönmez (gson-

mez@agf.com.tr), PC LIFE’›n sürekli yazarlar›ndand›r. ■
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Collesseum'un iç bölümü

öncesi ve sonras›.


