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ÖZ
Atalarından bugüne 5.000 yıldır yazan, 32.000 yıldır bir şeyler çizen insanoğlu her an
çevresindeki görsel uyaranlara duyarlı ve tepki vermeye meyillidir. Görseller ve yazılı
metnin kombinasyonlarının geçmişi sanat tarihinde kendine genişçe yer bulmaktadır. Orta
çağ el yazmalarına kadar vardırılabilecek olan bu geçmişte, resimlerin ve metinlerin retorik
ilişkisi ile metnin tek başına üretemeyeceği duygu ve düşüncelerin inşası gerçekleştirilmiştir.
Zamanla bu ilişki yaygın bir sanat pratiği halini alsa da imgeleri ve metinleri aynı algısal
alanda sunmak ve içeriğin katmanlandırıldığı bir iletişim biçimi haline getirmek güçtür.
Bu noktada metni ve imgeyi aynı anda sunma hedefi güden, grafik tasarımın geniş ifade
biçimleriyle filmlere yeni söylemler kazandıran film jenerikleri karşımıza çıkmaktadır.
Erken dönem jenerik tasarımı örnekleri, izleyiciyi kavramsal bir düşünme düzeyine
ulaştırmanın yerine daha çok kinetik deneyler ve film tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla
uygulanan pratikler olarak yorumlanabilir. Fakat bugün gelişen sanat ve tasarım formları
ışığında bakıldığında kavramsal bir iletişim biçimi ve zengin bir sinematik form ile
karşılaşılmaktadır. Kuşkusuz bu durum jenerik tasarımları oluşturulurken, dramatik ve etkili
bir iletişim kurmak için geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. Bu amaçla jenerik
tasarımlarının bünyesine eklenen illüstrasyonlar ve illüstratif yaklaşım stilleri filmsel metne
çeşitli katkılar sunmaktadır. İzleyiciye kavramsal düşünme, filme yönelik maksimum
görüntü deneyimi gibi fırsatlar sunan illüstrasyonların, filmsel metne yaptığı açılımlar merak
konusudur.
“Film Jeneriklerinde İllüstratif Yaklaşımlar: Jean Luc Godard’ın Çılgın Pierrot Filmi
Üzerine Bir Analiz ve Uygulama” isimli tez çalışması film jeneriklerinde kullanılan
illüstratif yaklaşımların, metin ve grafik dil ile kurduğu birlikteliği ve birlikteliğin sonucunda
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filmin dünyasına ait olan (diegetic) ve ait olmayan (non diagetic) unsurların birbirleriyle
nasıl eklemlendiğini konu almaktadır.
Çalışmanın ilk bölümünde, film jeneriği tasarımına dair tanımlamalara, sınıflandırmalara ve
tarihi arka plana değinilmiştir. İncelemenin beraberinde, film jeneriği tasarımlarında görsel
tasarım ve tekniğin nasıl kullanıldığı hangi ögelerin jeneriklerin yapısında yer aldığı
derinlemesine ortaya konulmuştur. Tezin üçüncü bölümünde illüstrasyonların, jeneriklerin
yapılarına nasıl ve hangi formlarda dâhil olduğu ele alınıp film jeneriklerinde illüstratif bir
yaklaşım tercih edildiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği detaylandırılırken, çalışmanın
son bölümünde ise Yeni Dalga Sinemasının önemli ismi Jean Luc Godard’ın Çılgın Pierrot
filmi üzerine bir jenerik tasarımı yapılmıştır. Uygulama yapılırken, dönemin ve Yeni Dalga
akımının özelliklerinden, grafik dilinden referanslar alınarak film paralelinde bir illüstratif
stil geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Film jeneriği tasarımı, illüstrasyon, illüstratif yaklaşım, hareketli
grafikler, yeni dalga akımı.
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ILLUSTRATIVE APPROACHES IN FILM GENERICS: AN ANALYSIS AND
APPLICATION ON JEAN LUC GODARD'S "CRAZY PIERROT" FILM
Supervisor: Assoc. Prof. Atila IŞIK
Author: Kübra CANLI
ABSTRACT
Humans, who have been writing for 5,000 years since their ancestors and drawing things for
32,000 years, are always sensitive and tend to react to visual stimuli around them. The history
of combinations of visuals and written text finds a wide place in art history. In this past,
which can be traced back to the medieval manuscripts, the rhetorical relationship of pictures
and texts, and the construction of feelings and thoughts that the text cannot produce alone.
Although this relationship has become a common art practice over time, it is difficult to
present images and texts in the same perceptual area and to transform them into a form of
communication in which the content is stratified.
At this point, we come across movie credits that aim to present the text and the image at the
same time, and bring new discourses to films with broad expressions of graphic design. Early
generic design examples can be interpreted as practices applied to develop kinetic
experiments and film techniques, rather than bringing the audience to a level of conceptual
thinking. However, when viewed in the light of today's developing art and design forms, a
conceptual communication style and a rich cinematic form are encountered. Undoubtedly,
this situation offers a wide range of solutions to establish a dramatic and effective
communication while generating generic designs. For this purpose, illustrations and
illustrative approach styles added to generic designs contribute to the filmic text. The
expansions of the illustrations to the filmic text, which offer the viewer opportunities such
as conceptual thinking and maximum visual experience for the film, are a subject of
curiosity.
“Illustrative Approaches in Film Credits: An Analysis and Application on the Crazy Pierrot
Movie by Jean Luc Godard”, as a result of the association and association of illustrative
approaches used in movie credits with text and graphic language, It deals with how non
diagetic elements are articulated with each other.
In the first part of the study, definitions, classifications and historical background of movie
credits design are mentioned. Along with the analysis, how visual design and technique is
used in movie credits designs, which elements are included in the structure of the generics
iii

has been revealed in depth. In the third part of the thesis, how and in what forms the
illustrations are included in the structure of the generics, and the way to follow when an
illustrative approach is preferred in film credits, is detailed, while in the last part of the study,
a generic design on the movie Crazy Pierrot by Jean Luc Godard, the important name of the
New Wave Cinema. has been made. During the application, an illustrative style was
developed in parallel with the film by taking references from the graphic language of the
period and the New Wave current.
Keywords: Film credits design, illustration, illustrative approach, motion graphics, new
wave movement.
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GİRİŞ
Filmin fikri ve mülki haklarını gözetmenin beraberinde filme yönelik minimum düzeyde
bilgi aktarımı sağlamak hedefiyle ortaya çıkan film jenerikleri, zaman içerisinde sinema
sanatı, grafik tasarım sektörü ve film endüstrisinde meydana gelen değişikliklerden
beslenerek gelişimini sürdürmüştür. Günlük yaşamdan filmsel evreni deneyimlemeye geçiş
yapacak olan izleyiciler için filmle kurulacak ilk temas jenerik tasarımlarıyla mümkün
olmaktadır. Adeta retorik bir ikna aracı olan jenerikler, oldukça zengin sinematik bir form
olarak her geçen gün filmsel anlatının sınırlarını genişletmektedir. Jenerik tasarımları, filme
mikro bir pencerede bakış imkânı sunmanın beraberinde, izleyiciyi duygusal olarak
uyarmayı amaç edinerek bir yol haritası görevi görmektedirler. Dahası hareket tasarımının
planlanması ve simgesel unsurların yapıya dâhil edilmesiyle grafik tasarımın türlü
imkânlarını bünyesine katan jenerik tasarımları, yeni bir ifade dilini mümkün kılmaktadır.
Jenerik tasarımlarında kullanılan hareketli grafiklerin oluşturulması ve bu grafikler
oluşturulurken sergilenen illüstratif yaklaşımların stili, jenerik tasarımlarının bütününe etki
eden önemli bir konudur. İllüstrasyonların hareketli hale gelmesiyle sinemanın diliyle
eşgüdümlü bir anlatının devamlılığı sağlanarak hem filmi hem de filmin anlatısı dışındaki
ticari metinleri saran yeni bir anlatı oluşmaktadır. Oluşan bu yeni anlatının temel yapı taşı
olan illüstrasyonlar daima görsel sunumunu temsil ettikleri metnin benimsenmesini
kolaylaştırmaktadırlar. Öte yandan jenerik tasarımları da benzer bir motivasyonla filmsel
metne bağlıdırlar. Bu noktada ortak bir paydada buluşurlar. Fakat jenerikler aynı zamanda
filmin dışında bambaşka bir dünyanın da altını çizmektedirler. Film ekibinde yer alan
isimler, filme katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar gibi pek çok bilgi aktarımı sıkıştırılmış bir
formatta sunulur. Bu aşamada jenerik tasarımlarını oluşturan yapılar gözetildiğinde,
illüstratif yaklaşımların nasıl bir motivasyon ile oluşturulması gerektiği merak konusudur.

Jenerik tasarımları teknolojinin paralelliğinde, sofistike ve yaratıcı düşünce çevresinde
şekillenerek, gün geçtikçe daha da dikkat çekmektedir. Li Yu, disiplinlerarası çabalarla
oluşturulan jenerik tasarımlarının, sadece film endüstrisi tarihine değil, bütün olarak sanat
alanına kendini dâhil eden bir sanat formu olduğunu düşünmektedir (2008, s. 2). Film
jeneriklerinin evrimi hakkında seminerler veren araştırmacı ve tarihçi David Peter da bu
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görüşü desteklemekte, izleyicinin stilize formlarla oluşturulmuş modern jenerik
tasarımlarını kaçırmak istemediğini vurgulamaktadır (Creative Planet Network: çevrimiçi).
1939’da Art Diagest’in bir sayısında Guernica üzerine bir inceleme yazan Henry McBride
ise “hayata sızan her yeni duygu kümesi için bir sembol setine” sahip olunması gerektiğini
ve Picasso’nun bu duygulardan hareketle yarattığı sembollerle sanatının dilini
oluşturduğundan söz etmiştir. Picasso’nun oluşturduğu bu yöntemi pek çok grafik
tasarımcının jenerik tasarımlarını oluştururken benimsemesi “tasarım ve güzel sanatların”
ortak bir amacı ve dili paylaştığını göstermektedir (King, 2004: çevrimiçi). Grafik tasarım
disiplininin türlü uygulama teknikleriyle oluşan jenerik tasarımları, zengin bir anlatım
yelpazesi ile film içerisinde güçlü bir şekilde konumlanmaktadır. Straw jenerik
tasarımlarının, sinema ve kültürel biçimler arasındaki bağlarla bir arada düşünülerek
anlamlandırıldıklarını belirtse de (2010, s. 156) Picarelli, aynı zamanda tüm bunlardan
bağımsız olarak bir estetik unsur olduklarının da altını çizmiştir. Jenerik tasarımcıları
yararlandığı formlar, stiller ve metaforlar ile film anlatısının bütünlüğünü oluştururken “bu
dinamiklere derinden gömülü olan jenerikler, bir prodüksiyonun tonunu, türünü ve anlatı
yönlerini yakalamak için estetik bir incelik kullanır” (2013, s. 3). Bu sebeple, 1950’lerden
günümüze kadar ticari sinema filmleri içerisinde, deneysel film yapımcılığı olarak gelişim
gösteren jenerik tasarımlarını “minyatür filmler” olarak tanımlamak mümkündür (Krasner,
2013, s. 18-26).
Jenerik tasarımı, grafik tasarım alanında olmakla beraber beslendiği diğer kaynaklarda
meydana gelen ilerlemelerden doğrudan etkilenmiştir. Casas’a göre, sinematik görüntüde
meydana gelen gelişmelerle, şematik ve estetik niteliklerin etkileşimi sonucunda grafik
tasarımın ikna edici işlevi gün geçtikçe önem kazanmıştır. Yeni ticari çıkarımların
yaratılması ve pazarlama olasılıklarının kolaylaşması ile film sektöründe daha rafine,
çeşitlendirilmiş sözcük imaj ilişkileri, grafik ve tipografik tasarımla yeni yaratım ve üretim
biçimleri oluşmuştur (2007, s. 12). Tüm bu bileşenlerin ortaklığında jenerik tasarımlarının
her geçen gün film anlatısına hakimiyeti ve katkısı arttırmıştır.
Allison, ekranda işgal ettikleri sürenin fazlalaşmasıyla izleyiciyle daha fazla iletişim kurma
imkânı bulan jeneriklerin bugün, filmsel metni görüntüleme deneyimine açılan bir kapı
görevi gördüğünü ve izleyicinin metinler aracılığıyla filme katılımını şekillendirmede
önemli rol oynadığını belirtmektedir (2001, s. 3-4). Özetle ortaya çıktıkları andan bugüne
kadar daima filmsel hikâyeyi ileri taşımak gibi büyük bir amaca hizmet ettiklerini
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söylenebilir (May, 2010: çevrimiçi). Öte yandan jenerik tasarımlarında filmin hikâyesi
çeşitli tasarım yaklaşımlarıyla görselleştirilip izleyicinin filmle ilişkisi güçlendirilirken, bu
tasarımların teknoloji ve tasarım ışığında gelişimi, sinema sektörüne katkıları her geçen gün
merak konusudur. Picarelli’nin ifade ettiği gibi karşımızda oldukça karmaşık ve zengin bir
sinematik form durmaktadır (2013, s. 2).
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1. BÖLÜM: FİLM JENERİKLERİ

Günümüzde görsel ve işitsel iletişimin bir alanı olarak karşımıza çıkan film jenerikleri, film
izleme deneyimine doğrudan etkisi, filmin yapısıyla örtüşen görselleştirmeler ve anlam
bağlantıları ile filme yönelik ilk teması mümkün kılarak, sektörün önemli bir alanı haline
gelmiştir. Çalışmanın bu bölümünde film jenerikleri tanımlanırken, film jeneriklerinin
tarihsel gelişimi, fonksiyonları, filme katkıları ve film jeneriklerinin film içerisinde
konumlandırılmaları gibi konulara değinilecektir.
1.1.

Jeneriğin Tanımı

Kökeni Fransızca olan jenerik (générique) kelimesi sinemada veya televizyonda yer alan
“tanıtma yazısı” olarak ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu Sözlükleri: çevrimiçi).
İngilizcede “title sequence” olarak isimlendirilen jenerikler, film ekibinin tanıtımı gibi
birinci işlevine ek olarak, hareketli ögeler, ses gibi unsurlarla hisleri harekete geçiren “özet
sunulardır” (Acar, 2015, s. 12).
White ve Simon’a göre izleyicinin dikkatini isteyen jenerik tasarımlarının ana filme
geçmeden önce ekranda belirmesi, reklamların, promosyonların bittiğini izleyiciye fark
ettirir. O an ortamda bir araya gelen tüm izleyiciler için filmin özel alanına girme ve filmsel
dünyaya olan inançsızlıklarını askıya alma zamanıdır. Işık ve sesin dünyasına giren
izleyiciden diğer insanlarla birliktelik gerçeğini unutması ve bireysel deneyimlerini, film
üzerinden yaşaması beklenir. Bireysel deneyime vurgu yapan jenerikler, filmin ve
izleyicinin paydasında kırılgan ilk temas olarak da tanımlanabilirler. Bir başka deyişle tıpkı
bir aperatif gibi başlangıçta izleyiciye eşlik ederek filme yönelik beklentinin oluşmasına
katkı sağlarlar (2001, s. 241). Sonrasında ise izleyiciyi ilk fırsatta duygusal bir devinime
dâhil ederek, filmin güvenli sahasına ulaştırırlar.

Haski’ye göre “filmin hikâyesinin çekirdeği” (2007, s. 25) olan jenerikler filmden bağımsız
varolamayacakları için tümüyle özgür değillerdir.
Film jenerikleri sık sık “yarı bağımsız” (Stanitzek, 2009, s. 45) yapısının imkân verdiği
unsurları kullanarak, bireysel olarak estetik bir form ve aynı zamanda filmin eşlikçisi olarak
konumlandırılırlar. Stanitzek’in söz ettiği bu “yarı özerklik” filmin sinematik
görüntülerinden bağımsız görüntüler üretme, yeni anlamlar yaratma fırsatını da jeneriklere
tanır. Diğer yandan jenerik tasarımlarına verilen “özel özgürlükler” ve “yarı özerk”
sinematik form olmaları onları film fragmanlarından ayırmaktadır. Kuşkusuz fragmanlar
filmsel görüntülerin sinematik kurgu içinde sunulması itibariyle farklı bir görsel ögeyi
kendilerinde barındırmazlar. Jenerikler ise film anlatısının sağladığı özgürlüklerle grafik
tasarımın türlü tekniklerinden beslenerek anlatıyı görselleştirebilirler. Fakat fragmanlar da
jenerik tasarımları da prensip olarak “konsantre” formlardır (Stanitzek, 2009, s. 51).

Jeneriklerin özel özgürlüklerinden söz edildiği bu noktada, filmin etrafında kendi
bünyelerine kattıkları tüm grafik ve fotografik ögelerin, gerçekliğin temsiline etkileri de bir
başka tartışma konusudur. Sinema, gerçekliğin temsili ve onun sanatsal olarak yorumlanma
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biçimidir. Sinemanın elinde var olan filmsel malzemeler gerçekliğin inşasını oluşturur. VI.
Paul-Papa'ya göre “Bir film, sinema sanatının büyüsüyle, yaşamın gerçekleri arasında
gizlenen bir ışığı bulmaya yardım ederek, insan topluluğunun seçkin bir yorumcusu ve yol
göstericisidir.’’ (Onaran, 1999, s. 1).
Noyan’a göre yaratılan filmsel dünyanın türlü işaretleriyle çevrili jenerikler, izleyicinin
gerçeklik algısı yaratmak için düzenlenmiş yapının içine psikolojik olarak çekilmesini
zorlaştırmaktadır. Bu görüş, kimi yönetmenlerin filmlerinde jeneriğe hiç yer vermemelerinin
sebeplerinden biridir. “Filmin dünyasına ait olan (diegetic) ve bu dünyaya ait olmayan (nondiegetic) ortamlara girip çıkabilen” unvanlar sıralandıkça filmin dışındaki dünya fazlaca
işaret edilerek, Gérard Genette’in paratext olarak tanımladığı alana dâhil olunur (2009, s.
24). Gerard, paratexti bir eşik, dünyanın içine adım atma ya da dünyaya girmeden geri
dönme imkânı sunan bir “giriş holü” olarak tanımlar. Bu bölge “iç tarafta (metne dönük) dış
tarafta (dünyanın metinle ilgili söylemine dönük)” bir bölgedir (Gerard, 1997, s. 2). Metnin
dışındaki tüm unsurlar bu bölgede yer almaktadırlar. Bir kitabın ana metninin çevresinde yer
alan ön sözü, kapak tasarımı, mektuplar, günlükler vb. okuyucuyu kitaba yakınlaştıran,
kitabın istenilen şekilde okunması noktasında katkı sağlayan unsurlardır. Tıpkı bir kitabı
çevreleyen unsurlar gibi jenerik tasarımları da filmde yer alan ekibin isimlerini ve
görevlerini sıraladıkça filmin dışındaki bambaşka bir dünyayı işaret eder.
Genette, dışmetinleri çepermetin (İng. peritext) ve çevremetin (İng. epitext) olarak
kategorize etmiştir. Başlık, kitap kapakları, önsöz, sonsöz gibi unsurları mekânsal
konumlanış açısından “çepermetin” kitaba daha bağımsız uzak unsurları röportajları,
sohbetleri, konferansları ise çevremetin (İng. peritext) olarak adlandırır. “Dışmetin
(Paratext) = çepermetin (peritext) + çevremetin (epitext). Tüm bu metinler ana metni sararak
anlatıya katkıda bulunurlar (Gerard, 1997, s. 5). Jenerik tasarımları, Genette’in
kategorizasyona göre çepermetin (ing. peritext), film posterleri ve fragmanlar ise çevremetin
(ing. epitext) olarak konumlandırılabilirler (Stanitzek, 2005, s. 36). Filmi saran tüm bu mikro
yapılar, izleyicinin filmi yorumlamasına, katkıda bulunur.
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1.2.

Film Jeneriklerinin Tarihsel Gelişimi

Jenerik tasarımlarının yapılarını anlayabilmek için film endüstrisiyle, teknolojiyle ve grafik
tasarım disipliniyle zaman içerisinde kurduğu bağlantıları ve bu bağlantıların tasarımlarda
yarattığı biçimsel ve içeriksel değişiklikleri incelemek gerekmektedir. Allison’a göre
jeneriklerin tarihine bakmak trendlerin ve zaman içerisinde meydana gelen üslupsal
değişimlerin, mikro düzeyde bir temsilini inceleme fırsatı sunar (2001, s. 16). Böylesi bir
inceleme yapılırken çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak farklı şekillerde kategorize
etmek mümkündür. Ancak bu çalışmada jenerik tarihinin dönüm noktaları, teknolojinin
jenerik tasarımına etkileri ve bu alanda öne çıkan tasarımcılar göz önünde tutularak bir
sınıflandırma yapılmıştır. Dönemler: 1955 öncesi erken dönem, 1955- 1975 yıllarında film
jenerik tasarımı, 1975-2000 yıllarında film jenerik tasarımı, 2000’ler sonrası genç
tasarımcılar dönemi olarak incelenmiştir.

1.2.1. 1955 Öncesi Erken Dönem

Film üretiminin ilk dönemlerinde filmin paralelinde tasarlanmış günümüzdeki jenerik
tasarımı algısına yakın bir örneğe rastlanmamaktadır. Erken dönem filmler, sinema
teknolojisinin ses ve görüntüyü aynı düzlemde kaydetme konusundaki yetersizliklerinden
ötürü siyah beyaz ve diyalogsuzdur (Art of the Title: çevrimiçi). Bu noktada hikâye akışını
ve film anlatısındaki diyalogları, aktarmak için birtakım araçlara ihtiyaç duyulmuştur.
Böylesi bir ihtiyaca cevap vermesi amacıyla el ile kartonlar üzerine çizilip, sonrasında
fotoğraflanarak kurguda filme eklenen başlık kartları oluşturulmuştur (bkz. görsel.1).
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Görsel 1. Ara yazıları içeren başlık kartları
https://bit.ly/3jO7Cma

Oluşturulan bu başlık kartlarını, filmin içerisindeki işlevlerine göre şu şekilde sınıflandırmak
mümkündür:
● Filmin ismi, yapımcısı ve oyuncuları hakkında bilgi veren başlık kartları “Ana
Başlık” (Main Title)
● Filmin geçtiği zaman, yer ve olaylar hakkında bilgi verenler “Ara Başlık” (InterTitle)
● Karakterlerin diyaloglarının aktarıldıkları kartlar ise “Alt Başlık” (Sub-Title) olarak
isimlendirilmektedir (Mutlu, 2018, s. 67).
Sinemanın kitleler için ucuz eğlence sunan sosyo-kültürel bir aktivite halinde gelmesiyle
sinema salonları oldukça kalabalıklaşmıştır. Bu yoğunluk, beraberinde izleyicilerin sinema
salonlarında uyması gereken kuralları içeren başlık kartlarının oluşturulmasını da gerekli
kılmıştır. Bu başlık kartları seyircilerin film başladıktan sonra şapkalarını çıkarmalarından,
film esnasında gürültülü konuşmamaları ya da ıslık çalmamalarına değin pek çok konuya
ilişkin uyarıları içermektedir (bkz. görsel. 2).
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Görsel 2. Sinemada uyulması gereken görgü kurallarını içeren başlık kartı
https://bit.ly/3eg3JFq

Başlık kartlarını ortaya çıkmasında önemli rol oynayan diğer bir sebep ise filmlerin sahiplik
yapısını belirterek fikri ve mülki haklarının korunmasını sağlamaktır. Sinema endüstrinin ilk
yıllarında, şirket logoları ve telif hakları bilgilerini eklemek filmlerin yeniden satışı ve
yasadışı çoğaltılmasını engellemek için mutlak bir zorunluluktu. Earl Theisen, 1897 yılında
Edison isimli film yapım şirketi tarafından tasarlatılan ve filmlerin başına eklenerek filmin
sahiplik yapısına dair bilgi veren 8 saniyelik bu başlık kartlarının jenerik tasarımlarının ilk
örnekleri olduğunu belirtmiştir (1936, s. 12). Bu kartlar hem film anlatılarının önemli bir
parçası hem de filmin yasal haklarının koruyucusudur (bkz. görsel. 3).

Görsel 3. Edison film şirketi başlık kartı
https://bit.ly/3oNopJW
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Başlık kartları ortaya ilk çıktığında filmin adına filmin yapımında görevli personel ve
oyuncuların ismine ya da filmin yönetmenine dair bilgiler içermiyordu. Tüm bu bilgilerin
eklenmesi zaman içerisinde gerçekleşmiştir. Boxer’a göre filmin adına yer verilen ilk jenerik
tasarımları 1902 yapımı “Le Voyage Dans La Lune” (Georges Melies) ve “The Great Train
Robbery” (Edwin S. Porter) filmleridir (bkz. görsel. 4) (bkz. görsel. 5) (2000: çevrimiçi).
Robertson’a göre, genellikle jenerikte ismine yer verilen ilk film yıldızı olarak Floransa
Lawrence gösterilse de 1906’dan itibaren film jeneriklerinde ismine yer verilen ilk kişi
Fransız Pathd Freres prodüksiyon şirketinin yazarı Andre Hieuzd’dir (1985, s. 157). Filmin
yönetmeninin ismine yer verilen ilk film ise David W. Griffith’in “Way Down East” filmidir.

Görsel 4. “La Voyage Dans La Luna” filmi başlık kartı,1902
https://bit.ly/3jJhsFL
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Görsel 5. “The Great Train Robbery” filmi başlık kartı, 1903
https://imdb.to/2GjjOOb

Zaman içerisinde pek çok film yapım şirketi, filmlerini markalamak ve ticari haklarını
korumak adına jenerik tasarımları oluşturmaya başlamış ve Horak’ın belirttiği Pastel
(BB&S, 1892), National Old Style (ATF,1916), Photoplay (Samuel Welo’s Studio, 1927),
ve Biograph Company gibi şirketler de dil bütünlüğü oluşturmak adına tasarımlarına çeşitli
standartlar getirmiştir (2014, s. 85-88) (bkz. görsel. 6).

Görsel 6. Biograph Company film şirketi tarafından oluşturulan başlık kartı standardı
https://bit.ly/380SqzH
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Metro Goldwyn Mayer isimli film şirketinin ünlü sembolü kükreyen aslan görüntüsü bu
şirketi tanımlayan en güçlü ögedir. Bu ögenin film başlamadan ekranda belirmesi o filmin
Metro Goldwyn Mayer tarafından yapıldığının anlaşılmasını sağlamaktadır (bkz. görsel. 7).

Görsel 7. Metro Goldwyn Mayer film şirketinin logosu
https://bit.ly/3eiNXcJ

Tıpkı Metro Goldwyn Mayer film şirketinin aslanı gibi Warner Bros Pictures şirketinin de
kalkan formundaki logosu izleyicilerin hafızasında çok uzun yıllardır yer etmektedir (bkz.
görsel. 8). Fakat bu logolar film hakkında beklentiler üretme konusunda etkili olsa da şirket
tarafından üretilen filmlere özgü olmayan ve tüm filmlerden bağımsız olarak oluşturulmuş
tasarımlardır (Allison, 2001, s. 139).
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Görsel 8. Warner Bros film şirketinin logosu
https://bit.ly/381uEUv

Allison’a göre jenerik tasarımları tarih boyunca mevcut teknolojilerde yaşanan
gelişmelerden, stüdyo sistemlerinin yapılarından, estetik kaygılardan, film ekibinde yer alan
personel sayısındaki değişikliklerden ve hâkim tasarım stillerini oluşturan faktörlerden
etkilenmiştir (2001, s. 110). 1910'lar ve 1920'ler boyunca uzun metrajlı anlatıların popüler
bir sinema biçimi haline gelmesiyle filmlerin üretiminde yer alan kişi sayısı artmıştır. Film
ekibinde yer alan tüm kişilerin isimlerine jenerik tasarımlarında yer verilmesiyle birlikte de
jeneriklerin film ekranında yer aldığı süre uzamıştır. Bu sürenin artmasıyla, jeneriklerin
sunumunun daha iyi gerçekleştirilmesi gerekliliği doğmuş ve birçok film yapım şirketi
jenerik tasarımlarında farklı üslup arayışlarına girmiştir (Allison, 2001, s. 113).
1923 yapımı “Our Hospitality” filminin jenerik tasarımında 1890 ve 1910 yılları arasında
popüler olan Art Nouveau akımının izleri görülmektedir (bkz. görsel. 9). Jenerik tasarımı
incelendiğinde kıvrımlı ve eğri çizgilerle oluşturulmuş illüstratif bir tasarım anlayışına da
rastlanmaktadır (Gross, 2019: çevrimiçi).
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Görsel 9. “Our Hospitality” filmi jeneriğinden bir görüntü, 1923
https://bit.ly/3oXf6am

Öte yandan zamanla filmin konusuna ve türüne göre tipografi ve renk kullanımlarında belli
farklılaşmalar da görülmektedir. Robert Wiene'nin yönettiği, resimlemelerini Alman
Ekspresyonist illüstratör Josef Fenneker’in yaptığı 1920 yapımı korku filmi “Dr. Caligari'nin
Muayenehanesi” filminin jeneriğinde konuyu çağrıştıran, rahatsız edici bir izlenim
uyandıran ve keskin formlar içeren tipografiler kullanılmıştır (bkz. görsel. 10).
1920’ler ve 30’larda Avrupa film jeneriklerinde önemli bir yer tutan modern tasarım anlayışı
bu filmin yenilikçi temasının önemli bir unsurudur (Film Affinity: çevrimiçi).

Görsel 10. “Dr. Caligari’nin Muayenehanesi” filmi jeneriğinden görüntüler, 1920
https://bit.ly/3l4UV89
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Sinemada sesin ortaya çıktığı 1927’li yıllarda ise jenerikler sesten önceki dönemlerle stil
açısından hala benzer pratiklere sahipti. Enstrümantal müzik eşliğinde hareketsiz arka
planlar, jeneriklerdeki hâkimiyetini sürdürmekteydi. Fakat zamanla ara başlık ve alt
başlıkların kullanımında azalmalar ana başlıklarda ise artmalar görülmeye başlanmıştır. Ana
başlık kullanımındaki artışların beraberinde izleyicinin sıkılmaması adına yeni arayışlarla
estetik açıdan daha güçlü tasarımlar oluşturulma yoluna gidilmiştir. Mutlu’nun belirttiğine
göre, 1930’ların ortasından 1940’ların sonuna kadar film şirketlerinin birçoğu Al Hirschfeld,
George Petty, Ted Ireland, William Galraith Crawford, Symeon Shimin, Hadley ve Jacques
Kapralik gibi dönemin başarılı grafik tasarımcılarıyla çalışmayı tercih etmiştir (2018, s. 69).
Jenerik tasarımlarında sürdürülen yeni arayışlar devam ederken dönemsel olarak belli
akımların yansımaları da tasarımlarda kendine yer edinmiştir. Tıpkı 1910’ların ve 20’lerin
başlarındaki jeneriklerin Art Nouveau ve Ekspresyonizm akımlarından izler taşıması gibi
sesli dönem jenerikleri de geometrik formlar, çizgiler, açılar ile modernizm akımından
oldukça etkilenmiştir (Gross, 2019: çevrimiçi).
“King Kong” (1933) ve “Metropolis” (1927) film jeneriklerinde modern endüstri ve
kozmopolit şehirlerle bağlantılı Art Deco formlarına, degrade geçişlere, diyagonal çizgisel
formlara rastlanmaktadır (bkz. görsel. 11).

Görsel 11. “Metropolis”, 1927 ve “King Kong”, 1933 filmlerinin jeneriklerinden görüntüler
https://bit.ly/2Jt2mIb
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Jenerik tasarımlarına anlatım işlevinin dâhil edilmesi 1930’ların ortalarına rastlamaktadır.
İmge tür ve müzik senkronizasyonu ile film hikâyesinin ön plana çıkarıldığı ilk tasarımlarla
bu yıllarda karşılaşılmaktadır (Gross, 2019: çevrimiçi). 1936 yapımı “My Man Godfrey” ve
“Show Boat” film jeneriklerinde tipografi filmin hikâyesi ile bütünleştirilmiştir. Filmin
jeneriğinde şehir binalarına yerleştirilen neon tabelalar ile film ekibinin tanıtımı
gerçekleştirilmiştir (bkz. görsel. 12).

Görsel 12. My Man Godfrey ve Show Boat, 1936 filmlerinin jenerikleri
https://bit.ly/3eiOBHb

İkinci Dünya Savaşının film endüstrisine etkileri ve film üretim-tüketim ilişkisinin azalması
ile jenerik tasarımlarının gelişimi bu dönemlerde sekteye uğramıştır. Mutlu’ya göre bu
yıllarda film yapım şirketleri daha geleneksel tarzda ve makul bütçelerle jenerik tasarımları
üretme yoluna gitmiştir (2018, s. 69).
Savaşın hemen sonrasında ise stüdyo sistemlerinin bozulması ve Hollywood grevinin
yaşanması 1946’da grafik tasarımcıları bir çatıda toplayan “Scenic, Title and Graphic
Artists” isimli birliğin kurulmasını hızlandırmıştır. Tasarımcıları bir çatıda toplayan bu
kuruluş sayesinde daha sanatsal, filmin görsel kimliğini yansıtan tasarımlar üretilmeye
başlanmıştır. Tüm bu gelişmelerin beraberinde aralarında büyük film yapım şirketlerinin
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yapımcılarının da bulunduğu, (Warner Bros’dan Jack Warner, MGM’den Howard Dietz) 80
yapımcı, filmleri tasarımlarıyla adeta markalayabilen bağımsız tasarımcılara yönelmiştir
(Horak, 2014, s. 85-88).
Yıllar içerisinde 1950 öncesi jenerik tasarımlarında ekonomik faktörler, stüdyo sisteminin
bozulması, teknolojide meydana gelen gelişmeler, estetik beklentilerin artması gibi pek çok
faktörün sonucu olarak dönemsel olarak benimsenmiş hâkim stiller ile karşılaşılmaktadır.

1.2.2. 1955- 1975 Yıllarında Film Jenerik Tasarımı

“Makinistler! Jenerikten önce perdeleri açın” (Art Of The Title: çevrimiçi). Bu uyarı 1955'te
Otto Preminger'in "The Man with the Golden Arm" filminin makara kutularının üzerinde
yazmaktadır. 1950’li yıllarda genellikle jenerikler başladığında sinema salonunda perdeler
açılmıyordu ve izleyiciler aslında jenerik tasarımlarını kendilerini ilgilendiren ya da filmin
anlatısıyla bağlantısı olan bir öge olarak görmemekteydi. Preminger tasarımını Saul Bass’in
yaptığı özenle tasarlanan bu jenerik tasarımını izleyicilerin kaçırmasını istemediği için film
makaralarının üzerine bu uyarıyı iliştirmiştir.
Allison’a göre 1950’li ve 1960’lı yıllar jenerik tasarımı tarihi açısından hâkim tasarım
eğilimlerinin askıya alındığı hatta birçoğunun tümüyle reddedildiği ilginç dönemlerdir
(2001, s. 126). Bu yıllarda jenerik tasarımları adeta sanatsal ve kavramsal olarak filme sıkı
sıkıya bağlı anlayışlarla tasarlanarak yeniden doğmuştur (Creative Planet Network:
çevrimiçi). Modern jenerik tasarımının babası olarak kabul edilen Saul Bass tasarımlarıyla
jenerik tarihinde yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmiştir. Peters’a göre Bass’ın
tasarımları televizyon seyretmek için evde kalma özgürlüğüne sahip izleyiciler için
sinemaya yönelimin sağlanmasında mantıklı bir satış uzantısıydı (Creative Planet Network:
çevrimiçi). Dönemin tasarımlarını, reklam pratikleri ve reklamın evrimi göz önünde
tutulduğunda da önemli bir yere koymak mümkündür. Çünkü 50’li yıllar renkli televizyon
yayınlarının arttığı ve televizyonculuğun yükselişe geçtiği bir dönemdir (bkz. görsel. 13).
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Görsel 13. 1950’li yıllarda televizyon izleyen bir aile illüstrasyonu
https://bit.ly/3eitFjP

Eğlence sektöründe artan ticari rekabette sinema sektörü izleyicilere televizyonun
veremeyeceği bir imkânı vaat ederek Cinemascope, VistaVision ve Cinerama gibi farklı
ekran boyutlarını ortaya çıkarmıştır (Dirilgen, 2015: çevrimiçi). Bu geniş ekranlarda tarihi
destanlar, müzikaller gibi olabildiğince renkli yapımlara yer verilmiştir (bkz. görsel. 14).

Görsel 14. Cinemascope ile gösterilen 1953 yapımı “The Robe” filminin tanıtım materyali
https://bit.ly/326Gby6
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Televizyonda jenerik tasarımlarının da yükselişe geçtiği bu dönemde televizyon şirketleri
profesyonel grafik tasarımcıları ekiplerine dâhil etmişlerdir. Beraberinde aynı tutumu film
yapımcıları da hızla sergilemeye başlamıştır. Böylelikle filmin hikâyesine, yönetmenin
vizyonuna ve amaçlarına göre hareket eden, son derece estetik üretimler gerçekleştiren
tasarımcılar sektörde yerlerini almıştır (Gross, 2019: çevrimiçi).
Böylesi bir ortamda jenerik tasarımının tarihi boyunca göze çarpan klasik tasarım anlayışları
ve kalıpları “The Man With the Golden” filmi ile kırılmıştır (bkz. görsel. 15). Martin
Scorsese’in "dünyaya ve karakterlerin hayatlarına ulaşan kötü huylu bir güç" olarak tasvir
ettiği filmin jeneriğinde yer alan kol figürü film pazarlamasının en önemli yapı taşını
oluşturmuştur (Boxer, 2000: çevrimiçi). 1950’lerin başında film endüstrisinde tasarım
yoluyla filmi pazarlama yaklaşımı çok yaygın olmadığı için var olan kurumsal kimlik
trendlerine rağmen sinema sektöründe böyle bir yaklaşımın benimsenmesi ile
karşılaşılmamıştır. Kitlesel olarak izleyiciyi filme çekmenin amaçlandığı bu noktada
genellikle merkezde geleneksel film afişleri yer alırken film tanıtımının en önemli ayağı olan
jenerik tasarımlarının önemi zamanla fark edilmiştir (King, 2004: çevrimiçi).

Görsel 15. “The Man With The Golden Arm” film jeneriğinden görüntüler, 1955
https://bit.ly/3jJhSvP

50’li yıllarda klasik yaklaşımlardan uzaklaşan jenerik tasarımlarında animasyon teknikleri
ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Saul Bass “The Seven Year Itch” isimli 1955 yapımı filmin
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jenerik tasarımında, renkli karelerin altına gizlenmiş film yapım ekibinin isimlerini ortaya
çıkarırken ve gizlerken, stop-frame tekniğini kullanmıştır (bkz. görsel. görsel. 16).
Öte yandan dönemin jenerik tasarımcıları 1920’lerin deneysel avangart filmlerinden beri çok
da sık rastlanmayan soyut animasyonun yeniden doğuşunu sağlamışlardır (Krasner, 2013, s.
18).

Görsel 16. “The Seven Year Itch” film jeneriğinden görüntüler, 1955
https://bit.ly/322EuS

1960’larda yeni nesil film yapımcılarının ortaya çıkması ve tasarımcıların yeni konulara,
stillere yönelmesiyle, bu yıllar adeta film jeneriklerinin Yüksek Rönesans’ı kabul
edilmektedir (Gross, 2019: çevrimiçi). Öyle ki bu yıllarda üretilen jenerik tasarımlarının
birçoğu bağlı oldukları filmi gölgesinde bırakmıştır. “Pink Panther” ve “James Bond” gibi
pek çok filmin jenerik tasarımları popüler kültürün ikonları haline gelmiştir (bkz. görsel. 17).
Amerikalı tasarımcı Maurice Binder’in tasarladığı “Dr. No” (James Bond serisinin ilk filmi)
filminin jenerik tasarımında seyirci bir silahın namlusuna bakarken Bond'un ekrandan
geçtiğini görmektedir (bkz. görsel. 18). Silahın ateşlenmesi sonrası geride kalan kan damlası,
yıllarca filmle bütünleşen en güçlü imge olarak akıllarda kalmıştır (Boxer, 2000: çevrimiçi).
Ayrıca tümüyle filmin jenerik tasarımı adeta sinematik imza niteliğindedir (Karamath,
2001).
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Görsel 17. “Jamed Bond” (1962) film jeneriğinden görüntüler, 1962
https://bit.ly/2HO1Wv7

Görsel 18. “Pembe Panter” film jeneriğinden görüntüler, 1963
https://bit.ly/34KmNbQ

1960’lı yıllardaki film jeneriği tasarımlarına bakıldığında ise 1950’lerin yalın ve geometrik
formlarından daha çok illüstratif yaklaşımlar içeren tasarımlarla karşılaşılmaktadır.
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Görsel 19. “Those Daring Young Men in Their Jaunty Jalopies” film jeneriğinden görüntüler, 1969
https://bit.ly/3oOyyWw

50’li ve 60’lı yıllarda Amerikan otomobil endüstrisinde meydana gelen gelişmelerin çeşitli
yansımaları ile Hollywood sinemasında karşılaşmak mümkündür. Fakat dönemin
sinemasında yer alan pek çok yarış filmi arasından “Those Daring Young Men in Their
Jaunty Jalopies” filmi, jenerik tasarımı açısından göze çarpmaktadır (bkz. görsel. 19). Film,
Monte Carlo’da düzenlenen araba yarışına katılmak için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yola
çıkan çok sayıda insanı konu almaktadır. Ünlü karikatürist Ronald Searle'ın
illüstrasyonlarını çizdiği filmin jeneriğinde, bu insanların Monte Carlo’ya ulaşma
macerasının kaosunu betimlenmiştir. Cell animasyon tekniğiyle hazırlanan jeneriğin
illüstrasyonlarına bakıldığında çizgi tarzı ve renk tercihleri filmin kaotik yapısı ve hız fikri
ile örtüşmektedir. Jeneriğin ilk saniyesinde izleyiciyi karşılayan baş döndürücü kamera
hareketi ve beraberinde acelece çizilmiş izlenimi uyandıran, yarışa katılma hevesi ile oradan
oraya koşturan karakterler hızla göze çarpmaktadır. Geleneksel yöntemler kullanılan ve el
ile çizilen illüstrasyonlarla benzer bir şekilde oluşturan tipografilere bakıldığında ise aynı
çizgi dili ve renk kullanımı ile karşılaşılmaktadır.
Diğer yandan jeneriklere daha çok fotoğraf ve hareket eklemeyi de bir teknik olarak
benimseyen tasarımcı ve yönetmenler de vardır. Bu yaklaşımla tasarlanan 1962 yapımı “To
Kill a Mockingbird” filminin jeneriğinde, ana karakter ile jeneriğin güçlü bir etkileşimi
sunulmaktadır (bkz. görsel. 20).

21

Görsel 20. “To Kill a Mockingbird” film jeneriğinden görüntüler, 1963
https://bit.ly/2JGvuwa

1960'lı yıllardan başlayıp kırk yıla yayılan kariyeri ile film jeneriği tasarımı ustalarından biri
olarak kabul edilen Küba’lı tasarımcı Pablo Ferro’nun çalışmaları bu yıllarda tasarlanan
jenerik tasarımlarına adeta yön vermiştir (Gross, 2019: çevrimiçi). 1964 yapımı Dr
Stangelove filminin jeneriği bu çalışmalardan biridir (bkz. görsel. 21).

Görsel 21. “Dr Stangelove” film jeneriğinden görüntüler, 1964
https://bit.ly/2HKVSE9
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Pablo Ferro birbirinden farklı pek çok tekniği jeneriklerde kullanarak film endüstrisinde bu
tekniklerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu tekniklerden bazıları: el ile çizilen
animasyonlar, oldukça yakın çekimler, bölünmüş ekran kullanımları (split screen montage)
ve hızlı kesim (rapidcut editing) teknikleridir (Krasner, 2013, s. 19). 1968 yapımı “Thomas
Crown Affair” filminin jeneriğinde yer alan bölünmüş, çoklu ekran kullanımı ile Ferro, film
hikâyesini ızgara şeklinde bir kılavuz üzerinde kurgulayarak hikâye anlatımında bir yeniliğe
imza atmıştır (bkz. görsel. 22).

Görsel 22. “The Thomas Crown Affair” film jeneriğinden görüntüler, 1968
https://bit.ly/2TIuIjv

Jenerik tasarımlarındaki biçemsel değişikliklerin arkasında çeşitli itici güçler vardır. Bu
güçleri tasarımcının amacı ve içinde bulunulan tarihi dönemlerin el verdiği imkânlar olarak
ikiye ayırmak mümkündür. Bu belirleyicilerden ilki tasarımcının amacı, çağdaş modaya
uygun trendler çevresinde tasarımlar oluşturmak ya da tümüyle bunların dışına çıkarak yeni
yollar aramak olabilir. Öte yandan diğer belirleyici güç olan tarihsel koşullar ise özellikle
genel çerçeveyi oluşturan teknoloji ve film sendikalarının hükümleridir. Tasarımcılar
tarafından üretilen sürekliliği korunacak uzun vadeli bir tasarım stili olmamakla beraber, her
geçen gün jenerik tasarımındaki pratikler yeniden şekillenmektedir (Allison, 2001, s. 146).
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1.2.2. 1975-2000 Yıllarında Film Jenerik Tasarımı

1990’ların ortalarına kadar tasarımcılar için jenerik tasarımları oluşturmak çıraklık
geleneğine katılmak ve işi yaparken öğrenmek demekti. Bu çıraklık geleneği teknolojinin
yükselişi, kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve tasarım eğitimi veren kurumların sayısının
artışıyla zamanla gölgede kalmıştır. Özellikle 1984’te Apple firmasının Mac’i piyasaya
sürmesi ve zamanla yaygınlık kazanması ile pek çok tasarımcı film jenerikleri ile bireysel
olarak ilgilenme fırsatı bulmuştur (May, 2010: çevrimiçi). Yirminci yüzyılın başlarına
gelindiğinde ise jenerik tasarımcıların birçoğu klasik temsilleri reddetme eğilimindedir
(Krasner, 2013, s. 21) Teknik imkânların da yeterlilik kazanmasıyla sinematografi, tipografi,
illüstrasyon, özel efekt, kolaj soyut ve deneysel animasyon kullanımlarını içeren zengin
tasarımlarla karşılaşılmaktadır. Richard Greenberg’in tasarladığı 1980 yapımı “Flash
Gordon” filminin jeneriği bu yönlerle önce çıkmaktadır (bkz. görsel. 23).

Görsel 23. “Flash Gordon” film jeneriğinden görüntüler, 1980
https://bit.ly/3jNKQuH

Jeneriklerdeki yapım ekibinin tanıtımının öneminin zamanla azalmasıyla tasarımcılar
metinden daha çok görsel kullanımları ve bu görsellerin türlü şekilde birliktelikleri üzerine
yoğunlaşarak kolaj tekniğini de sıkça kullanmışlardır (bkz. görsel. 24) (Gross, 2019:
çevrimiçi).
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Görsel 24. Kolaj tekniği ile tasarlanan “Women on the Verge of a Nervous Breakdown”
film jeneriğinden görüntüler, 1988
https://bit.ly/3jUyKA8

1990’lara gelindiğinde ise 1980’lerde ortaya çıkan grunge akımının müzikte ve modadaki
yansımaları jeneriklerde ve grafik tasarım dünyasında görülmeye başlanmıştır (Gross, 2019:
çevrimiçi). Pablo Ferro ve Saul Bass’den oldukça etkilenen Kyle Cooper geleneksel baskı
teknikleri ve dijital süreçleri buluşturarak muhafazakâr sinema endüstrisini şekillendiren ilk
tasarımcılardan biridir. 1995 yılında Cooper’ın David Fincher’ın dengesiz bir katili konu
edinen psikolojik gerilim filmi “Se7en” için tasarladığı hızla dikkat çeken jenerik tasarımı,
bugün grafik tasarım tarihinin dönüm noktası kabul edilmektedir (bkz. görsel. 25) (Krasner,
2013, s. 21). Fransız Yeni Dalgası Sinemasının en etkili yönetmenlerinden olan, Jean Luc
Godard Kyle Cooper ile ilgili görüşlerini “Cooper sinema diline yeni bir duyarlılık sağladı
ve büyük ölçekli özel efektler üzerinde ince ayarlanmış tipografik detaylar için bir tat
getirdi." şeklinde ifade etmiştir (Krasner, 2013, s. 21).
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Görsel 25. “Se7en” film jeneriğinden görüntüler, 1995
https://bit.ly/323jlqQ

1.2.3. 2000’ler Sonrası Genç Tasarımcılar Dönemi

2000’li yılların başında birçok modern tasarımcı tarafından 1960’ların tasarım stiline atıfta
bulunan jeneriklerin üretimi çok sık tercih edilen bir yaklaşım olmuştur.

Görsel 26. “Catch Me If You Can” film jeneriğinden görüntüler 2002
https://bit.ly/37ZJvP0
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Parisli Olivier Kuntzel ve Florence Deygas ikilisi tarafından tasarlanan “Catch Me If You
Can” film jeneriği filmin yönetmeni Spielberg’in talebi üzerine 1960’ların ruhuna ve Saul
Bass’in stiline atıf niteliği taşımaktadır (bkz. görsel. 26). Spielberg modern teknolojiyi
önemli ölçüde kullanan bir yönetmen olmasına rağmen bu filmle teknolojinin örtüşmediğini
belirterek tasarımın ana hatlarını daha geleneksel yöntemlerle üretilmesi yolunda kararlar
almıştır. Önemli olanın teknik bilgiden ziyade basitçe üretilmiş bir şeyi aktarılabilecek
duygu olduğunu belirtmiştir (Art Of The Title: çevrimiçi). Dört ay boyunca iki tasarımcı
1960’ların saç ve giyim modasına uygun bir şekilde tasarlanmış karakterin vücut
parçalarından, kâğıt üzerine baskısı yapılabilecek el ile oyulmuş yüzlerce mühür
hazırlamıştır (bkz. görsel. 27). Bu baskıların kesilmesi ve bilgisayar teknolojisiyle
birleştirilmesiyle ile çeşitli arka planlar üzerindeki hareketleri gerçekleştirilmiştir (Miller,
2003: çevrimiçi).

Görsel 27. “Catch Me If You Can” filminin jeneriği için tasarlanan el oyması damgalar
https://bit.ly/3mJxPUN
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Jeneriğin tasarımcılarından Florence Deygas verdiği bir röportajda filmin jeneriği ile ilgili
şu açıklamalarda bulunmuştur:
Saul Bass hissinin orada olmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. 60’lı yıllardaki bir
sanatçının sahip olacağı koşullar altında çalışma şansımız oldu: Pazarlama testleri ve
kontrol yapmaya çalışan hiçbir reklam ajansı olmadan atölyemizde, kendi atmosferimizde
çalıştık. Spielberg'in insan elinin cazibesini korumak için bir stüdyo tarafından değil, bir
sanatçı tarafından yapılmış bir jeneriğe sahip olmak istediğini düşünüyoruz. Bugünlerde
çok nadir bir fırsat. Sonuç mükemmel değil, ancak kusurlar jeneriği güçlü, otantik ve kişisel
bir çalışma hissi ile süslüyor (Art Of The Title: çevrimiçi).

Tasarımda tercih edilen çizgisel yaklaşımlar kadrajın içerisinde ve dışarısında hikâyenin
devamlılığını sağlamaktadır. Spot renk tercihleri zamansal ve mekânsal geçişleri temsil
ederken karakterlerin çizgisel formlar ile kurduğu etkileşimler jeneriğin senaryosuna katkıda
bulunmaktadır. Tasarım stili ve yaklaşımı açısından 1960’lara atıf amacı taşıyan bir başka
jenerik ise Danny Yount tarafından tasarlanan “Kiss Kiss Bang Bang” filminin jeneriğidir.
Yount bu jenerikle 1960'ların dedektif öykülerinin atmosferini yeniden yaratmıştır (bkz.
görsel. 28). Kırmızı, siyah, beyaz renklerin ağırlıklı olarak tercihiyle oluşturulan renk paleti
ve şüpheli atmosfer izleyiciyi filmin suç temasının sınırlarına sokmaktadır.

Görsel 28. “Kiss Kiss Bang Bang” film jeneriğinden görüntüler, 2005
https://bit.ly/34P9uaa

Picturemill isimli prodüksiyon şirketinin yönetmeni William Lebeda’ya göre son yıllarda
tasarlanan jenerikler, filmle gerçekten bütünleşerek, anlatım işlevini en iyi şekilde
tamamlayabilmek için birbirinden farklı birçok teknik geliştirmektedir (Gross, 2019:
çevrimiçi). Anlatım işlevini tamamlayarak, filmden izole olarak sanatsal rol oynayan
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jenerikler için bu durum bu açıkça bir dönüm noktası olmuştur (Yu, 2008, s. 2). Jenerik
tasarımlarının tarihine bakıldığında üretim dönemleri, bu dönemlerde öne çıkan hâkim
üsluplar, popüler trendler etkili olan birincil faktörler olmakla beraber üretimin ekonomik
bağlantıları, teknolojinin kullanılabilirliği de bu alanın zaman içerisinde şekillenmesinde
geçmişten günümüze söz sahibi olmuştur (Allison, 2001. s. 17). Film üretimi, 21. Yy’ın en
güçlü uluslararası kültürel fenomeni olurken, jenerik tasarımlarının herhangi bir filme
derinden katkı sunacağı tasarımcıların daima aklında taşıdığı bir gerçektir (May, 2010:
çevrimiçi).

1.3. Film Jeneriklerinin Fonksiyonu ve Filme Katkısı

İlk örneklerinden bu yana üstlendiği yeni görevler ve sektöre olan katkıları ışığında jenerik
tasarımlarının fonksiyonları büyük oranda değişmiş durumdadır. Bugün film jenerikleri
sadece filmlerin ana fikrini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda izleyiciyi “özlü ve tanıdık
formlarla” filme çeker (Bai, 2018, s. 119). Tanıdık bu formlar filmde kullanılan her türlü
malzemeden

yararlanarak

filmle

kurulabilecek

yakınlık

ilişkilerinin

türlü

kombinasyonlarıdır.
Counts’a göre ortaya çıktıklarında “sözleşmeye bağlı gereklilik” (2005: çevrimiçi) hizmeti
olarak telif hakları sorunlarını gidermek ve izlenilen filmin üretimi noktasında, bir şeyler
söylemek amacıyla filmlere dâhil edilmişlerdir. Sonrasında Schneider’ın da ifade ettiği gibi
jeneriklere, izleyiciyi ana film için uygun ruh haline taşımak gibi filmin tanıtım görevine
dair önemli sorumluluklar yüklenmiştir (2010, s. 1). Sözleşmeye bağlı gerekliliklerden
dolayı filme dâhil olan sahiplik yapısıyla alakalı detayların izleyiciyle neden paylaşıldığı,
izleyicilerin bu detaylara şahitliğinin neden gerektiği bir tartışma konusu olabilir. Gerginlik
yaratabilecek olan bu problemle başa çıkmak ise jenerik tasarımının görevidir. Estetik
varyasyonlar ile ekonomik zorunluluklar iş birliği yapabilir ve fonksiyonel bir alanın
korunması sağlanabilir (Stanitzek, 2009, s. 49).
Her filmin kendi özelinde gerçekleştirilen bu estetik varyasyonlar, jenerik tasarımlarının
anlatılarının zamanla en önemli yapıtaşını oluşturmuştur. Ekonomik kaygıların beraberinde
getirdiği zorunluluklar, estetik tutumların birlikteliğinde yeni bir görsel iletişim alanına
dönüşmüştür. Stanitzek’in de belirttiği gibi jenerik tasarımları getirdikleri yaratıcı önerilerle,
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işlevler ve gereksinimler arasında uyum sağlamalıdır (2009, s. 50) Braha ve Byrene film
jeneriklerinin temel fonksiyonlarını şu şekilde sıralamıştır:
● Filmin sesini temposunu ve türünü ayarlamak
● Filme yönelik beklenti oluşturmak
● Merak uyandırmak
● Duygusal bir yanıt oluşturmak
● İzleyicileri meşgul etmek (Braha ve Byrene, 2012, s. 2).
“Bu heterojen fonksiyonların uzlaştırılması her zaman sanatsal bir zorluk teşkil eder”
(Stanitzek, 2009, s. 50). Fakat tasarıma ilişkin birlikteliğin tamamlanmasında bu uzlaşma
önemlidir. Amaçlanan bu fonksiyonların gerçekleştirilebilmesi için filmin tanıtımının
parçası olan fotografik ve grafiksel ögeler filmsel anlatı ve tasarımın dil bütünlüğü
çevresinde şekillenmelidir. Benzer hedefler doğrultusunda filmi ifade etmek için hesaba
katılan her türlü simgesel öge izleyiciyi filme yakınlaştırır.

Görsel 29. “Bonjour Tristesse” film jeneriğinden görüntüler, 1958
https://bit.ly/3mGIJdP

Saul Bass’in tasarladığı birçok jenerikte hareketli yapılar içerisindeki formların başka bir
forma dönüşmeleri görülür. Filmin başlangıcını bir sanat formuna dönüştüren ve özgün
tekniğiyle adeta jenerikleri görsel kelime dağarcıkları haline getiren Amerikalı tasarımcı
Saul Bass kuşkusuz jenerik tarihinin en önemli tasarımcılarından biridir (King, 2004:
çevrimiçi). Hollywood film sektöründe kariyerine, film reklamları, şirket logoları ve afiş
tasarımları hazırlayarak başlayan tasarımcı, sonrasında dikkatini yeni bir çalışma alanı
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olarak gördüğü film jeneriklerine çevirmiştir. Bauhaus ekolünde yetişen Bass tasarımlarında
modernist sanatın estetiğini benimsemiştir (Krasner, 2013, s. 18) Kariyeri boyunca Otto
Preminger, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick ve Martin Scorsese gibi pek çok usta
yönetmenle çalışmış, film izleme deneyimini derinden katkı sunan 30’dan fazla jenerik
tasarımına imza atmıştır.
Bass’ın “Bonjour Tristesse” filmi jeneriğindeki güçlü bir simge olan gözyaşı görseli nihai
formuna ulaşırken bağlamından kopmaktadır (bkz. görsel. 29). İlk esnada beliren daha
keskin ve oval hatlardan oluşan yapraklar zamanla yerine tümüyle zarif hatlı oval formda
yapraklara bırakır. Ekranda beliren çok sayıda gruplanmış bitkinin yapraklarının sırayla
dökülerek ayrışması, beraberinde tekil kalan stilize yaprak formlarının yeni sekansta yan
yana ve yukardan aşağıya doğru hareketleri ile gözyaşı formunu anlaşılır hale getirir.
Jenerikte izleyici, metaforik imge çevresinde şekillenen ana fikre adım adım ulaşır. Hareket
ve formların birbirine geçişkenliği aracılığıyla izleyicide merak uyandırılır. Tercih edilen
illüstratif yaklaşımların filmin duygusuna katkı sağlayabilecek kurgusal bütünlük içerisinde
oluşu, izleyiciyi güvenli bir şekilde filmin başlangıç saniyelerine yakınlaştırır. Tasarım
filmin yapısında var olan üzüntü ve keder gibi duyguların altlarını çizmektedir. Horak’a göre
sürekli hareket halindeki formlar filmdeki gencin hızlı değişen ruh hallerinin adeta bir
yansımasını temsil ederken ilk başta baskın olan her form daha sonra yerini daha baskın bir
forma ve daha kasvetli renklere bırakmaktadır (Horak, 2014, s. 111-112).
Jeneriğin son sahnesinde ise filmin kurumsal kimliğinin önemli bir parçasını oluşturan
tasarım belirir. Pat Kirkham’ın, “Saul Bass: A Life in Film and Design” adlı kitabında
bahsettiğine göre “Sembol, birkaç fırça darbesi ile yaratılan unutulmaz bir yüzdür (bkz.
görsel. 30). Soyut olan üzüntü ve yıpranma kavramları akan gözyaşı ile somut olarak ifade
edilir.” Kadın sembolü ise (Görsel 30) Cecile'yi (filmde Jean Seberg tarafından canlandırılan
karakter) temsil eder (2011, s. 47).
Film afişinde de yer alan illüstrasyon, filmin kurumsal kimliğinin en önemli parçasını
oluşturmaktadır. Horak’a göre çizimdeki stilize edilmiş yüz “modernist sanata atıfta
bulunur” (2014, s. 113).
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Görsel 30. “Bonjour Tristesse” film afişi, 1958
https://bit.ly/35S1q7D

Filmin anlatısının çevresinde konumlanan bu tasarımlar, ustaca tasarlandıklarında anlatıya
alternatif, ek anlamlar sunabilir, filmde eksik olan ya da fark edilmeyecek ayrıntıları ön plana
çıkararak izleyiciye hatırlatmalarda bulunabilir (Braha ve Byrene, 2012, s. 2). Öyle ki çoğu
zaman jenerik tasarımının başarısı filmin izlenmesi için başlıca motivasyon kaynağı
olmuştur. 1962 yapımı Saul Bass ve karısı Elaine Bass tarafından jeneriği tasarlanan “Walk
On The Wild Side” filmi için eleştirmen Andrew Sarris filmi izlemesinin tek nedeninin
jenerik tasarımı olduğunu belirtmiştir (bkz. görsel. 31). Daha da ileri giderek jeneriğin açılış
sekansındaki siyah kedinin Saul Bass, filmin başrol oyuncusu Jane Fonda’nın ise filmin
yönetmeni

Edward

Dmytryk

tarafından

yönlendirildiğini

söyleyerek

hangisinin

performansının daha iyi olduğuna dair bir kıyaslamadan söz etmiştir (Haski, 2007, s. 22)
Bass’ın klasik işlerinden biri olarak görülen filmin jenerik tasarımında siyah bir kedi
kullanılmıştır. Siyah kedi üzerinden 1930’ların New Orleans’ı ve tehlike teması ile bir
özdeşlik kurulmuştur. Filmin yapısında barındırdığı kaotik gerilim, kadrajda gezinen siyah
kedi üzerinden anlatılmaktadır. Kedinin yavaş ve akıcı hareketleri olduğundan büyük ve
ihtişamlı bir görüntü oluşmasını sağlamaktadır. Jeneriğin son sahnelerinde karşılaşılan diğer
bir kedi ile kavga sahnesindeki “pençenin yerle buluşma şekli ise izleyiciyi, bu hayvanın ne
olduğu fikrini yeniden incelemeye zorlamaktadır” (Art Of The Title: çevrimiçi).
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Görsel 31. “Walk On The Wild Side” film jeneriğinden görüntüler, 1962
https://bit.ly/2HYChQg

Jeneriğin işlevlerinden söz edildiğinde filmin izdüşümünde üretilen görsel metaforlar ve bu
metaforların jeneriğin senaryosu içerisindeki hareketli kullanımları, filmin en önemli
sahnesinden farksızcasına konumlanabilir. Fakat tüm bu işlevler gerçekleştirilirken filmin
kendisi gölgede bırakılmamalı, film özetlenmemelidir (Braha ve Byrene, 2012, s. 2).
İzleyicinin filme geçişinde rehber olan jenerikler filmin alanına kendi sınırları içerisinde
dâhil olur. Görevi filmin başlangıç eşiğine güvenli bir şekilde izleyicileri ulaştırmaktır.
Filmin anlatısından yararlanabilmeli fakat filmin bütünlüğüne zarar verecek ifade
şekillerinde bulunmamalıdır. Braha ve Byrene’ın da belirttiği gibi jenerik tasarımları filmin
konusunu, karakterlerin yaşadığı merak uyandırıcı olayları, güçlükleri ipuçlarıyla vererek
izleyicinin cevap arayabileceği sorular yaratarak ilgisini çekmelidir (2012, s. 2).

1.4. Jeneriklerin Film İçerisinde Konumlandırılması

Bir film belli bir zaman aralığına anlatısını sığdırarak, izleyicilerin bu süreyi filme ayırması
ile sınırsız zaman dilimi içerisindeki, sınırlı bir kesitte izleyicilerle buluşur. Filmin her bir
saniyesi çok önemlidir. Bu saniyelerde kadrajda yer alacak ya da almayacak ögeler büyük
bir titizlikle planlanmalıdır. Jenerikler için de aynı durum söz konusudur. Filmin kaçıncı
saniyesinde, hangi görüntüden sonra ve kadrajın neresinde izleyicinin jenerikle karışılacağı
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çok önemlidir. Jenerikleri filmin içerisinde bulundukları yere göre Byrne ve Braha şu şekilde
sınıflandırmıştır.
● Filmin başında yer alan jenerikler
● Filmin ortasında yer alan jenerikler
● Filmin sonunda yer alan jenerikler
● Filmin başında ve sonunda yer alan jenerikler
Filmin başında yer alan jenerik tasarımlarının filmin açılış sahnesinde izleyicileri
karşılamasıyla beraber, örneklerine erken dönem sessiz sinema filmlerinde sıklıkla
rastlanmaktadır. Filmin ortasında yer alan jenerik tasarımları bazen ilk sahnenin ardından
bazense izleyicilerin daha fazla sahneyi izlemesinin ardından yerini alır. Bu yaklaşımın
tercih edilmesi alışılmadık bir başlangıç oluşturur. İlk sahneler filmin ilk tanıtımını yapar
ardından gelen jenerikler ise izleyicilere, filmin dünyasına henüz tümüyle dâhil
olunmamışken, dinlenme ve nefes alma fırsatı sunar (2012, s. 8). Filmin sonunda yer alan
jenerikler ise filmin bitmesine rağmen izleyicinin filmle fiziki bağlantısının sonlanmasını
engelleyecek kadar ilgi çekici olmalıdır. Bu noktada artık filmin tanıtımından ziyade
jenerikte yer alan tüm ögelerle filmin etkili bir kapanışının yapılması hedeflenmektedir.
Jeneriğin film içerisindeki konumlandırılış biçimleri arasından en yaygın olansa filmin
başında ve sonunda yer alan jeneriklerdir. Krasner’ın da belirttiği gibi film jenerikleri tarih
boyunca, filmsel hikayelerin akışlarının korunması için filmlerin çeşitli yerlerine
yerleştirilmişlerdir (2013, s. 18).
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2.

BÖLÜM: FİLM JENERİKLERİNDE GÖRSEL TASARIM VE TEKNİK

2.1. Hareket Olgusu
İnsanlığın merkezinde hikâyeler vardır. İlk insanlardan bu yana hikâyesel anlatılar
oluşturulurken hareket duygusu ile gerçekliğe yakın tasvirin yolları aranmıştır. Dünyaya
bakıldığında yaşayan tüm canlılar hareket ve değişim halindedir. İlk örneklerinden itibaren
çoğu sanat eserinde hareketin temsilinin çabası ile karşılaşmak mümkündür (bkz. görsel.
32).

Görsel 32. Altamira mağarası, sekiz bacaklı domuz çizimi
https://bit.ly/3ehBlD1

İnsan gözünün temel prensibi olan görüşün sürekliliği olgusu (görüntüyü kaybolduktan
sonra saniyenin 1/20'si ile 1/50'si arasında bir süre daha ağ tabakasında tutabilmesi) erken
dönem optik buluşlara temel oluşturmuştur. Bu prensibe göre hareketin parçalanmış hallerini
gösteren bir dizi görüntü ardışık olarak bir araya getirildiğinde durağan olmalarına rağmen
hareket ediyormuş gibi algılanır. Zaman içerisinde çok sayıda fizikçi, mühendis vb.
uzmanlar tarafından geliştirilen, hareket yanılsamalarının farklı versiyonlarını ortaya koyan
cihazların birlikteliğiyle hareket fikriyle kurulan temas güçlendirilmiştir (bkz. görsel. 33).
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Görsel 33. Zoetrop ve Praxinoscope
(Krasner, 2013, s.7)

1860’ların sonlarında optik buluşların ardından gerçekleştirilen erken sinematik buluşlar ise
sanatçıların hareketi anlamalarına büyük katkı sağlamıştır. Hareket bir çeşit değişikliktir ve
değişim zaman içerisinde gerçekleşir (bkz. görsel. 34). Bu iki ilke birbiriyle yakından
ilgilidir (Lupton ve Phillips, 2015, s. 215). Tüm bu basit optik aletlerden karmaşık
makinelere doğru gelişim gösteren süreç sinemanın seri üretilen ilk kamera yazıcı projektörü
olan Cinematographe’ın keşfedilmesini sağlamıştır.

Görsel 34. Eadweard Muybridge hareket etüdü çalışması
(Krasner, 2013, s.8)
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2.2. Film Jeneriklerinde Tasarımı Oluşturan Ögeler
Grafik tasarım disiplininde tasarımcıların jenerik tasarımı alanına dair sürdürdüğü yaratıcı
arayış imkanlarını, disiplinin diğer alanlarını da tanımak olumlu bir çabadır. Teknolojik
gelişmelerin de katkılarıyla tasarımcılar yaratıcı sürecin tam merkezine yerleştirilmekte ve
grafik tasarımcıların sorumluluklarının kapsamı gün geçtikçe genişlemektedir. Film jeneriği
tasarımcısının tasarım sürecindeki rolünü anlayabilmek için tasarım motivasyonunun altında
yatan yaklaşıma bakılması gerekir. Bir jenerik tasarımcısı, filme yönelik iletişim sürecini
kolaylaştırmak amacıyla filmsel içeriğe bir düzen ve yapı getirir. Filmsel ögelerin bilinçli
manipülasyonuyla gerçekleştirilen tasarım süreci, içerisinde estetiği ve tasarım felsefesini
barındırır. Heller’a göre esasen bir tasarımcının bu süreçte iki rolü vardır. Bunlar tasarımın
özünü bulmak ve tasarımı yapmak. Jenerik tasarımcısı, filme yönelik çok sayıda kavrama
birliktelik duygusu kazandırarak kavramları onlara hız ve anlam verecek şekilde düzenler.
Özünde tasarımcı, filmi yaratıcı bir çerçevede ele alarak yeniden yapılandırır (2004, s. 130134).
Jenerik tasarımları, film ekibini oluşturan ekipten tamamen farklı bir mürettebat kullanarak,
bağımsız olarak yaratılırlar (Stanitzek, 2005, s. 27-42).
Bir başlık dizisi grafiksel ögelerin kombinasyonu ile örgütlenmesi filmsel parçaların
düzenlenmesi ve montajlanmasından çok daha fazlasıdır. Jenerik tasarımının süresi,
tipografinin boyutları, illüstrasyonların tarzı, fotografik görüntülerin montajı, sözleşme
yükümlülükleri gibi pek çok faktör jenerik tasarımlarını üretimden önce sınırlar ve
odaklar (Betancourt, 2017, s. 2). “Bu tasarımların dikkatli ve yakından ele alınması, jenerik
tasarımlarının karmaşık dinamiğini aydınlatır ve metin ve imge bileşimleriyle olası
semiyotik ilişkilerin teorik olarak anlaşılmasını sağlar” (Betancourt, 2017, s. 2).
2.2.1.Tipografi Kullanımı
Film jenerikleri için tipografi sanatı metnin amacı ve mesajın doğası için mükemmel yazı
tipini bulmaktır. Harflerin sözcük görüntüsü benzer olsa da bir sözcüğün tipografik
görüntüsü her yazı tipiyle farklılaşır (Schneider, 2010, s. 23). Bu açıdan her yazı tipi, metnin
görsel çizgisini belirleyen bir “personadır”.

Köşe kıvrımları, çizgi kalınlıkları, doku

kullanımları… vb. gibi görsel özellikler yazı tipinin kişiliğini oluşturarak, filmle kurulan
iletişim açısından değer taşır. Tipografi, adeta bir filmin niteliklerini gösteren konuşmanın,
görselleştirilmiş halidir. Jeneriklerde bilinçli ya da bilinçsiz olarak, kullanılan tipografilerle
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filmdeki karakterlerin, kişilik özellikleri arasında bağlantı kurulabilir (Haidegger, 2015,
s.425-441). Bir kelimenin yazı biçiminin yanı sıra bir diğer önemli konu ise tipografinin
sahneye dâhil edilme şeklidir (Schneider, 2010, s. 23).
Schaudig, tipografilerin sahnede görselleştirme şekillerine göre 5 farklı kategoriye
ayrıldığını belirtir.
● Tipogram (Typogramm): Bu kategori 2 boyutlu tipografilerin özellikle siyah olmakla
beraber herhangi bir arka plan üzerine yerleştirildiği tüm jenerikleri kapsar.
● Tipokinetogram (Typokinetogramm): 2 boyutlu yüzey üzerine yerleştirilen, hareket
halindeki tipografilerdir. Bu türdeki tipografilerde metin ve sinematografik eylem
arasındaki bağlantı oldukça güçlüdür.
● İkonogram (Iconogramm): Tipografilerin, sahnenin üç boyutlu dünyasına dâhil
edildiği kullanımlardır. Tipografinin dâhil edildiği bu dünya mesajın daha etkili bir
şekilde iletilmesine yardımcı olur.
● Iconokinetogramm (Iconokinetogramm): Tipografilerin sahnenin üç boyutlu
dünyasında canlandırılarak oluşturulduğu türdür.
Genel olarak jenerik tasarımlarına bakıldığında yaygın olarak tipogramlı (Typogramm)
ıconokinetrogramların (Iconokinetogramm) kombinasyonları ile oluşturulmuş tasarımlarla
karşılaşılır (Schneider, 2010, s. 23). Postmodern sinemanın en önemli örneklerinden biri
olarak gösterilen 1998 yapımı “Run Lola Run” filminin jeneriği Schaudig’in bahsettiği tüm
kategorileri jenerikte barındırır (bkz. görsel. 35). Sürreal ögelerle çevrili senaryosu ve
bilgisayar oyunuymuş gibi tasvir edilen filmin jeneriği koşuşturma sahneleri ve kullanılan
tekno müzik eşliğinde filmin anlatısına dair güçlü bir ipucudur (Kültür Elması: çevrimiçi).
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Görsel 35. “Run Lola Run” film jeneriği
(Schneider, 2010, s.24)

Tümüyle yenilikçi ve olasılıklar üzerine bir deneme olan filmin sonunda yer alan, kapanış
jeneriğinde ise metinler alışık olduğumuz yönün tersine doğru akmaktadır (Schaudig, 2002,
s. 163-183).
2.2.2. İmge Kullanımı
Jenerik tasarımları tipografilerin ve imgelerin bütünleştirilmesi ile oluşan anlam-biçim
sorunlarıyla derinden ilgilidirler. Diğer bir ifadeyle metin gücünü imgeye borçludur.
Mitchell’a göre imgeler, evreni "bilgi figürleriyle" bir arada tutan benzetmeler üzerinden
oluşan genel kavramlardır (2013, s. 7).
“Bir görüntüyü doğrudan görüntü olarak kavramak bir şeydir ve genel olarak görüntülerin
doğası ile ilgili fikirleri şekillendirmek başka bir şeydir “(Sartre, 1962, s. 7). Terim pek çok
farklı disiplinde kullanılmaktadır. Bu sebepten evrensel bir tanımının yapılması güçtür. Bu
noktada imgeler zaman ve mekânda göç etmiş, mutasyonlara uğramış bir aile olarak
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düşünülebilir. Disiplinler arasında edindiği söylem şekilleri üzerinden bir tablo ile terimin
sınırları daha iyi ifade edilebilir (bkz. tablo. 1).

İMGE
GRAFİK
(Görseller)
(Tasarımlar)

OPTİK
GÖRÜNTÜ

SANAT TARİHİ
(Heykeller)
(Mimari Eserler)

ZİHİNSEL
(Hayaller-fikirleranılar)

EDEBİ
(Metaforlar)

Tablo 1. Farklı disiplinlerce imge kavramı
(Mitchell,2013, s.10)

Mccoy’a göre sürrealizm akımı, grafik iletişim diline yeni bir ifade biçimi eklemiştir. Sözel
olmayan kavramsal imge, metin olmadan anlatının tüm kombinasyonlarını iletir (2012, s.
116-117). İmgelerin yer aldığı bir jenerik tasarımında görüntülerin kültürel anlamları,
hedeflenen izleyici için okunabilen stabilize referanslar ve semboller ile aktarılmalıdır.
Jenerik tasarımlarında, sözsüz görüntüler ile herhangi bir metinden daha hızlı ve anlamlı
iletişim kurulabilmektedir. İmgeleme yolu ile ironiler oluşturulabilir ve izleyici konunun
karmaşık yönlerini düşünmeye sevk edilebilir. Dahası jenerik tasarımlarında kullanılan
fotomontaj, fotokolaj gibi pek çok yöntem ile de kavramsal imge kaynakları
güçlendirilebilir.
2.2.3. Renk kullanımı

Renkler daima görüntülerden önce algılanır. Bu kural jenerik tasarımları için de geçerlidir.
İzleyici kompozisyonda yer alan diğer ögeleri algılamaya renkten sonra başlar. Saul Bass’e
göre renk doğa aracılığıyla gelen bir ışık armağanıdır. Yaratıcı bir tasarımcı renklerle nasıl
etkiler yaratabileceğinin bilincinde olmalıdır (1959, s. 144-170). Bir rengi etkileyen dört
faktör vardır. Bunlar:
• Ton
• Yoğunluk
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• Sıcaklık
• Değer
Tamamlayıcı herhangi bir renk içermeyen saf renge ton denir. Yoğunluk ise rengin parlaklığı
ve doygunluğu olarak tanımlanabilir. Furniss’e göre o rengin saflık derecesidir. Rengin ne
kadar parlak ya da mat olduğuyla doğrudan bağlantılıdır. Saf renkler tam parlaklıkta olmakla
beraber beyaz, siyah ve gri renklerin doygunluğu olmadığı için renk perdesi değişmeyen
renklerdir (2013, s. 52-56). Sıcaklığına gelindiğinde ise her rengin bir sıcaklığı ve soğukluğu
vardır. Fakat bu değerler göreceli olmakla beraber o rengin etrafındaki renklerle ilişkilidir.
Sıcak bir rengin yanına yerleştirilen daha sıcak bir renk o rengin daha soğuk algılanmasına
sebep olacaktır. Yeni bir renk tonu oluşturulurken renge eklenen siyah ve beyaz oranları ise
o rengin değerini verirler. Renk değeri ne kadar açıksa, parlaklığı o kadar fazladır. Jenerik
tasarımlarında renk estetiğinin oluşturulması ve rengin tasarlanmasının ilk adımı, öyküyü
tanımlayan, çalışmaya anlam katan, izleyici tarafından okunabilen ve teknolojiyle uyumlu
bir renk paleti oluşturmaktır. Renk ve renk kombinasyonlarıyla ilişkilendirilen tek bir
anlamdan söz etmek mümkün değildir. Renklere bakış açıları bireysel, algısal ve sosyal
farklılıklardan etkilenmektedir. Tüm bu farklılıkların jeneriğin temasına etkileri göz önünde
tutulmalıdır (Furniss, 2013, s. 52-56). Benzer renk tercihleriyle uyum ve denge yaratmak
mümkünken, tamamlayıcı renk paletinden zıt renkler seçilerek dinamik bir etki yaratılabilir.
Renk tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise kompozisyonun
içerisinde yer alan her bir ögenin tek tek nasıl göründüğüyle beraber hareket etmeye
başladığında diğer grafik ögeler ve arka plandaki renkler ile kurduğu ilişkidir. Bass’in
belirttiği gibi kompozisyon içerisindeki bir ögenin ya da arka planın daha az ön plana
çıkması isteniliyor ise renk yoğunluğu düşürülebilir. Eğer vurgulanmak isteniyor ise renk,
tamamlayıcısının yanına yerleştirilerek, siyah ya da beyaz gibi nötr bir renkle birleştirilerek,
daha düşük bir yoğunlukta tekrar edilerek vurgulanabilir (1959, s. 144-170). Tüm bunların
yanı sıra jenerikte renk kullanımının tercih edilmemesi ise bir diğer alternatiftir.
Kompozisyon içerisindeki biçimler bu yönde bir tercihle de oldukça etkili bir şekilde
vurgulanabilir.
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2.2.4. Doku Kullanımı
İllüstratif yaklaşım stilleriyle oluşturulacak bir jenerik tasarımın ilk aşaması olan eskiz
çalışmalarında, basit eskizleri zengin ve etkileyici görüntülere dönüştürmenin pek çok yolu
vardır. Bu yöntemlerden biri doku kullanmaktır. Film jeneriği tasarımlarında doku, ekran
yüzeyinde fiziksel olarak dokunma hissi aracılığıyla ya da temassız, görsel olarak
algılanabilir. Dokunun beraberinde kullanılan ışık gölge kullanımlarının da katkısıyla bu
görsel deneyim pekiştirilerek zengin bir jenerik dilinin oluşmasına katkı sağlanır.
Bir illüstrasyon çalışmasında çizgi unsuru, görüntüdeki bir kenar, kontur veya gelişigüzel
eğrisel bir yapıyı temsil eden tek boyutlu bir yapıdır. Tek boyutlu bir yapı yerine, durağan
bir dokunun anlamsallığına sahip iki boyutlu bir görüntü bölgesi oluşturulması
amaçlanabilir. Bu amaçla görüntünün temel yapısı olan dokulu bölgelerin sınırlarının, kontur
olarak belirlenmesinin ardından, bu alanlar çeşitli dokular ile bezenebilir (Ritter ve diğerleri,
2006, s. 371-376). Böylelikle kontur, doku ve konturların yoğunluğundan oluşan ton
kullanımları ile jenerik tasarımcılarında, çeşitli kişisel tarzlarda etkileyici illüstrasyonlar
üretmek alternatif dilleri ortaya çıkarır.
Dijital dünyada, fiziksel dünyanın bir çeşit simülasyonu sunulmaktadır. Ritter ve diğerlerine
göre doku sentezi konusunda yaşanan son gelişmeler, dijital boyama araçlarının var olan
ifade güçlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Artık dijital boyayı dijital bir yüzeye uygulama
eylemi gerçek bir boyayı fiziksel bir yüzeye uygulama eylemine çok benzemektedir (Ritter
ve diğerleri, 2006, s. 371-376).
2014 yapımı “We Are The Giant” film jeneriği zengin doku kullanımları üzerinden
oluşturulan senaryosuyla dikkat çekmektedir. Jenerikteki sahne devamlılıkları yanma efekti
üzerinden türlü dokulardaki yüzeylere geçişler yapılarak sağlanmıştır (bkz. görsel. 36).

42

Görsel 36. “We Are The Giant” film jeneriğinden görüntüler
https://bit.ly/3pT1FbE

2.3. Film Jeneriklerinde Kullanılan Teknikler
Film jeneriklerinde değişim ve hareketi iletmek için çok sayıda teknik kullanılır. Durağan
nesnelerde bile bu hareket illüzyonu çeşitli teknikler yardımıyla oluşturulabilir. Kullanılan
her tekniğin çevresinde gelişen kendi dinamikleri etkili olup grafik anlatı ve teknik iş
birliğiyle jeneriğin dili oluşturulmaktadır. Bu teknikler: hareketli grafik kullanımı,
animasyon kullanımı, kurgu kullanımı ve kamera kullanımıdır.
2.3.1 Hareketli Grafik Kullanımı
Hareket tasarımı oldukça geniş bir disiplin yelpazesini kapsamaktadır. Video sanatı,
fotoğraf, film jenerikleri, görsel efekt illüstrasyon, arayüz tasarımları, mimari, video oyunu
vb. gibi çok sayıda disiplinin hareketli grafiklere entegre olması sebebiyle bu alanı
tanımlamak zordur. Lupton ve Phillips’e göre hareketli grafikler ekran üzerinde veya dışında
hareketin yanı sıra, renk, ölçek, doku, kompozisyon, tipografi vb. gibi “alternatif değişiklik
modlarını” kapsar. Ekranı aktif ve sürekli değişen bir yüzey olarak görmek bu alternatif
değişiklik modlarının birlikteliğinde tasarım ve hareketin sonsuz varyasyonlarını sunar
(2015, s. 215).
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2.3.1.1. Hareketli Grafik ve Animasyonun Farkı
Pek çok yaygın tanım, hareketli grafikleri grafik tasarım ve animasyonun birleşimi olarak
varsaymaktadır. Fakat Schlittler’a göre bu varsayım her zaman doğru değildir. Hareketi
oluşturmanın animasyon dışında pek çok yolu vardır. Bunun en büyük kanıtı ise Saul Bass’in
tasarımlarıdır. Bass’in jeneriklerinin montajı, görüntünün çerçeve içindeki tekrarları, hassas
geometrik kompozisyonlar ile çekimlere keskin bir grafik ifade katmaktadır. Tasarımlar
“hareketli grafiklerin, grafik perspektifte düzenlenmesinin sinematografik sonucudur”. Bu
tanım animasyon ve hareketli grafikler arasındaki ikilemi çözmeye yönelik bir girişimdir
(2015, s. 1-11).
Animasyon hareket tasarımcıları tarafından kullanılan hareket yanılsaması oluşturabilmek
için kullanılan bir tekniktir ve hareketli grafiklere sadece animasyonun farklı bir ticari
uygulaması olarak bakmak doğru değildir. İki alanın karşılaştırmalı olarak niteliklerinin bir
araya getirildiği tablo iki alan arasındaki farklılıkları daha net ifade etmektedir (bkz. tablo.
2).
Hareketli Grafikler

Animasyonlar

Fonksiyonel

Anlatı

Bilgilendirici

Eğlenceli

Anahtar kare tabanlı

Kare kare

Tipografi

Karakterler

Deneysel

Karikatür

Rasyonel

Duygusal

Kısa form

Uzun form

Filmsel efektler

Tiyatro efektleri

Yakalanan görüntüler

Oluşturulan görüntüler

Birleştirilmiş

Bileşim

Tablo 2. Hareketli grafiklerin ve animasyonların nitelikleri
(Schlittler, 2015, s. 5).
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2.3.2. Animasyon Kullanımı
Yuri Lotman, sinemanın gücünün, karmaşık bir şekilde organize ve azami ölçüde konsantre
edilmiş bilgi çeşitliliğinden gelmekte olduğunu belirtmiştir (Pikkov, 2010, s. 14-18). Bu
noktada görsel malzemeyi jeneriklerde zenginleştirmek ve desteklemek amacıyla tercih
edilebilecek tekniklerden birisi olan grafik-animasyon kullanımı oldukça dikkat
çekmektedir. Günümüzde disiplinlerarası sınırların giderek bulanıklaşması ile film
endüstrisinde dijital teknolojilerin beraberinde gelişen animasyonlara olan ilgi artmıştır.
Animasyon prensipleri ile oluşturulmuş pek çok jenerik tasarımı ile karşılaşmak
mümkündür. Animasyonlar, hareket kavramı ve bu hareketi oluştururken referans alınan
animasyon prensipleri ile oluşturulmaktadır.
Scott hibrit bir ortam olan animasyonların jenerik tasarımlarına katkıda bulunan
disiplinlerden biri olduğunun ve özellikle hareketli grafikler için animasyon becerilerinin
önemli olduğunun altını çizmiştir (2011, s. 13). Pikkov’a göre animasyon Latince kökenli
olup "yaşamın nefesi", "hayati ilke" veya "ruh" anlamlarına gelmekle beraber, Britannica
ansiklopedisine göre ise 'cansız nesneleri hareket ediyormuş gibi gösterme sanatı' anlamına
gelmektedir (2010, s. 14-18). Diğer bir ifadeyle manipülasyon yolu ile hareketin sağlanması
olarak tanımlanabilir.
Walt Disney Pictures, stüdyosu tarafından tasarlanmış, 1992 yapımı “Honey, I Blew Up the
Kid” filmi animasyon tekniği ile hazırlanmış film jeneriklerine bir örnektir (bkz. görsel. 37).
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Görsel 37. Honey, I Blew Up film jeneriğinden görüntüler, 1992
https://bit.ly/3oiHKS1

2.3.3. Kurgu Kullanımı
Pudovkin’e göre kurgu “ruhsuz fotoğrafları yaşayan, sinematografik bir biçime dönüştürmek
için temel yaratıcı güçtür” (Bordwell, Thompson, 2008, s. 30). Farklı bir ifadeyle kurgu
çekimin içerisindeki birbiri ardına yerleştirilen her çekimin aralarındaki koordinasyonu
olarak düşünülebilir. Bu koordinasyonlar farklı biçimlerde olabilir. Kesme, zincirleme,
silinme, kararma, açılma gibi pek çok yöntem kullanılarak kurgu yapılabilir. Godard’a göre
filmler inşaat iskelesi gibidir. Bütün parçaların iç içe geçeceği şekilsiz bir yığındır. Kurgu
adeta film yapısının hem iskelesi hem de giyotinidir. Kurgu üzerinden yapı şekillendirilir
(Birartıbir: çevrimiçi).
Kurgunun yapısındaki grafik ve ritmik ilişkiler her filmin kurgusunda mevcuttur. Bur durum
da film jeneriğinin kurgusu gerçekleştirilirken çeşitli dinamiklerin göz önünde tutulmasını
beraberinde getirir. Wright’a göre bir film jeneriğinde başarılı bir kurgunun oluşturulma
aşamasında önemli dinamiklerden biri ise görüntülerin kompozitlenmesinde ve
kaynaştırmasıdır. Birbiri ardına gelen çekimler arasındaki geçişler kompleks ya da basit
planlanabilir. Bu planlamanın ve geçiş efektlerinin kullanılması görsel bakış açısında
önemlidir (2002, s. 122).
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Jenerik tasarımcılarının estetik ve anlatı hedefleri çeşitli yönlerden Sovyet Montaj Sineması
kuramcıları ile benzerlikler taşımaktadır. Sovyet Montaj Sineması teorisyenleri ve jenerik
tasarımcıları, gerçekliği yeniden incelerken, dünyaların yan yana gelmesi ve soyutlanması
noktasında ortak bir bakış açısını paylaşır (Scott, 2011, s. 13-15). Sovyet Montaj Sineması
ekolünün mimarı Eisenstein üzerine bir tez yazmış olan jenerik tasarımcısı Kyle Cooper’ın
“Seven”, “Mission Impossible”, “Spider-Man”, “Wild Wild West” gibi filmlerin jenerik
tasarımlarında Sovyet Montaj Sinemasının izleri ile karşılaşmak mümkündür. Eisenstein,
birbiri ardına gelen görüntülerin, sıralanma biçimlerine göre ortaya çıkardıkları anlamı
irdeleyerek diyalektik bir yaklaşım ile tez ve antitezin çarpımında sentezi elde etmiştir.
Burada söz edilen tez ve antitez birbirleriyle aralarında hiçbir bağı olmayan görüntülerdir.
Birbirleriyle bağlantısız görüntüler üzerinden yaratılan çatışma ile bir sentez oluşturulmasını
sağlanır. Scott’a göre, Cooper’ın “Wild Wild West” filmi için hazırladığı jenerik tasarımının
montajında, karşıtlıklar, kinetik ritimler, çerçeveler arasındaki tekrarlar, aynı anda kadrajda
yer alan zıt içerikler göze çarpmaktadır (bkz. görsel. 38). Grafik unsurların, şiddetli ve hızlı
çarpışması beklenmedik bir anlatıyı oluşturmuştur. Bu jenerik tasarımı adeta biçimle çelişen
içeriğin sonsuz çeşitliliğine rağmen formun okunabilirliğinin deneyidir (2011, s. 56). Jenerik
tasarımlarında karşıt imgeleri okumak izleyici için zaman zaman güç olsa da duygusal
etkinin yaratımına katkı sağlamaktadır.

Görsel 38. Wild Wild West film jeneriğinden görüntüler, 1999
https://bit.ly/37J9OYj
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2.3.4. Kamera Kullanımı
Kamera hareketlerinin etkisini anlamak her bir film yapımcısı ve jenerik tasarımcısı için
oldukça önemlidir. Kamera hareketlerinin çözümlemek, hikâye anlatımına teknik katkılar
sunmakta derinlikli anlamlar yaratılmasını sağlamaktadır.
Karşıtlık yaratmak için sinemanın dilini kullanarak izleyicinin dikkati çekilebilir.
Karşıtlıklar ve dinamizm beklenmeyeni ortaya çıkarır. Scott’a göre beklenmedik kamera
hareketleri ile beklenmedik ögeleri yan yana getirmek, ölçek ya da renk gibi düzenlemelerde
dramatik değişiklikler yapmak, izleyicinin düşünce kalıplarını değiştirmektedir (2011, s.
19).
İnsan gözü ile kamera arasındaki ilişkiyi irdeleyen Dziga Vertov kamerayla birlikte hareket
eden gözün sinemanın temeli olduğundan söz etmektedir. Kamera hareket halindeki
yaşamdan görüntülere dair yeni perspektifler elde ederken aynı zamanda insan gözünün
göremeyeceği açıları da sunarak yaşamı zenginleştirmektedir (Vertov, 2007, s. 30).
2019 yapımı, “Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché” film jeneriği etkileyici
kamera kullanımları ile dikkat çekmektedir (bkz. görsel. 39). Jeneriğin kamera hareketleri,
olay örgüsü çerçevesindeki hikâyeyi anlatmaktan ziyade, görsel ilişkiler ve kolaj tekniğiyle
bir araya getirilmiş görüntüler arasında bir bağlantı oluşturma eğilimindedir.

Görsel 39. “Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché” film jeneriğinden görüntüler, 2019
https://bit.ly/33Eyr6Z
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3. BÖLÜM: FİLM JENERİKLERİNDE İLLÜSTRATİF YAKLAŞIM
Film jeneriklerinin çoklu üretim teknikleri arasında en yaygın kullanılanlarından biri de
jeneriğin senaryosunu imgeler kullanarak betimlemektir. Hareketli grafikler eşliğinde ve
animasyon

prensipleriyle

oluşturulan

bu

tasarımlarda

hareketli

görüntüler

her

durdurulduğunda durağan illüstrasyonlar ile karşılaşılır. İllüstrasyonlar oluşturulurken tercih
edilen illüstratif yaklaşım, çizgi tarzı, renk ve doku kullanımları ile filmin atmosferi filmin
jeneriğinde betimlenmektedir. Moholy Nagy’e göre “Her çizim, grafik araçlarla kaydedilen
bir hareket yolu olduğu için bir hareket etüdü olarak algılanabilir” (Lupton, Phillips, 2015,
s. 215). Dolayısıyla eskiz hallerinden itibaren hareket eşliğinde planlanan illüstrasyonlar
sinematik evrenin içerisinde güçlü bir şekilde konumlanırlar.

3.1. İllüstrasyon Nedir?

İllüstrasyon Latince aydınlatma, ışık tutma anlamına gelmekle birlikte manevi ya da
entelektüel aydınlanma anlamına gelen “illustrate” fiilinden türemiştir (Wigan, 2008, s. 67). Metnin ve imgenin ortaklığında oluşturulan görsel dil, tarih boyunca güçlü bir iletişim
aracı olmuştur. Bugünün koşullarında, ilgi çeken görüntülerin üretimi dinamik ve çağdaş bir
ifade ile devam etmektedir. Wigan’a göre illüstrasyon, kelimelerin ve fikirlerin yaratıcı
imgeler yoluyla yorumlanması ve ortaya çıkan metaforların kompozisyon, ton, form,
hareket, çizgi, renk, boşluk, doku gibi yönlerden geliştirilmesidir (2008, s. 2-7). Diğer bir
ifadeyle illüstrasyonlar bir dizi anlatıyla çevrili bir sorunsaldır. Konu araştırması, kavramsal
stratejiler, eleştirel değerlendirme, üretim-çıktı gibi tamamlanması gereken aşamaları içerir.
Bağlam, illüstrasyonun referans çerçevesidir. Örneklemenin verilen kitleye etkisini, varoluş
sebebini tanımlayarak özünü oluşturur. Bu noktada illüstrasyonun içsel gücünü ortaya
koymaktadır ve bağlamları olmadan görüntüler sınıflandırılamazlar (Male, 2019, s. 4)
Wigan’a göre “bir resim “bin kelimeye bedeldir” (2008, s. 6-7). Görselle ilintili kelimelerin
neler olduğu önemlidir. Metnin ve görüntünün kombinasyonları tasarım teknikleriyle çeşitli
alanlarda iş birliği yapabilir. Bugün marka bilinirliğinin arttırılmasından, tüketiciyi satın
almaya ikna etmede, medya ve iletişim sektöründen, türlü sosyal ağlara kadar pek çok alanda
illüstrasyonlar kullanılmaktadır.
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İllüstrasyonlar sadece görsel okuryazarlık ve tasarımın teknik özellikleriyle de
değerlendirilemezler. Aynı zamanda kurgu anlatıcılığı ile seyircinin entelektüel katılımını
da sağlayan formlardır.
Zaman zaman illüstrasyonlar, bazı temaların popülaritesi nedeniyle insanların hizmetinde
olan sanat olarak algılanmışlardır (Çizgi romanlar, animasyon filmler…). Bu da onlara
kitlelerle kültürel bir ilişki kazandırmıştır. Bunun beraberinde izleyiciler, küresel yayıncılık
yoluyla da disiplinin toplum üzerindeki etkisini deneyimlemişlerdir.
İllüstrasyonun tarihine bakıldığında çok sayıda örnekle karşılaşılmaktadır. Dini
ikonografilerden başlayarak, antik mağara sanatı hiyerogliflerine, Rönesans ve aydınlanma
çağından, Disney’in kültürel girdabına kadar... Günümüzde ise pek çok alanda dijital
devrime yanıt olarak sürükleyici hikâyeler anlatan yenilikçi görüntüler ile anlatısını
sürdürmektedir (Male, 2019, s. 4). Jenerik tasarımlarına bakıldığında ise illüstratif
yaklaşımlar daima kendine geniş bir yer bulmuştur. Erken dönemde film sahnelerini
dekoratif olarak süsleme amacıyla çevreleyen illüstrasyonlar zamanla yerini anlatıya eşlik
eden güçlü metaforik imgelere bırakmıştır. Öte yandan tercih edilen tasarım stillerinin filmin
jeneriğine ve filme katkıları film sektöründe popüler bir anlatı aracı haline gelmişlerdir.
3.2. İllüstrasyon ve Gerçekliğin İnşası

İllüstrasyonlar daima onları görsel iletişim bağlamına yerleştiren bir sanat teorisine ihtiyaç
duymaktadır. Genellikle yazılı metne iliştirilerek, izleyicisine estetik bir anlayışla bilgi
verirler. Gerçekliği yakalama kapasitesiyle fotoğraftan daha elverişlidirler. Bu noktada
insanların gördüklerini ve gördüklerini nasıl anladıklarını incelemek gerekir. İllüstratörlerin
tercih ettiği görünür gerçeklikten ayrılan tasvir dizileri, zihne gözler tarafından sunulan
gerçek görüntülerden daha anlaşılır gelir.
Fotoğrafçılık gerçek dünyadan ışık, renk ve ayrıntı yakalamada ustadır. Aynı zamanda
izleyicisine içgüdüsel “orada olma” hissini iletmede etkili olan görsel bir iletişim modudur.
Fakat bir resimdeki detayların abartılması, onu tanımlama iletişiminde daha etkilidir
(Medley, 2019, s. 19-46). Gerçekliğin yapısında bol miktarda ayrıntı vardır. İnsanlar günlük
yaşamları içerisinde, görsel algılarının başa çıkabileceğinden çok daha fazla ayrıntıya maruz
kalırlar.
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Bir nesnenin ya da bir yüzün karikatürleştirilmesinin kolay hatırlama ve seyirci tarafından
tanımlamada avantajı bulunmaktadır. Abartılı uyaranların sunumu gerçek görüntüye göre
daima daha kolay algılanmaktadır. İnsan beyni de bu sebeple tıpkı karikatüristler gibi
imgeleri bir nevi karikatürize ederek algılamaktadır. Dahası sanatçıların amacı sadece
gerçekliği tasvir etmek ya da temsil etmek de değildir bu bir kamerayla rahatlıkla
gerçekleştirilebilir. Sanat gerçeği geliştirmeli, aşmalı hatta çarpıtmalıdır.
İllüstrasyonlar daima görme psikolojisine bağlı olarak gelişirler. Algı ve biliş arasındaki
gerilimde duyularla edinilen deneyimleri somutlaştırır ve insan varlığının görünmez
yönlerini duygu ve anlayışlarını görünür kılabilirler. İnsan daima çevresindeki şeyleri
anlama ve sahnelerin özünü soyutlama hedefindedir. İllüstratörler dünyayı insanlar adına
ana hatlarıyla izole edebilir, abartabilir, küçültebilir, büyütebilir. Görünür dünyayı olduğu
gibi çizmek yerine şema ve karikatür çizmeye güvenmek, sanatçının ve izleyicinin iç
dünyasını görünür kılmada illüstrasyonun rolünü vurgulamaktadır (Medley, 2019, s. 19-46)

3.3. İllüstrasyon ve Erken Dönem Sinema Deneyimi
Araçlar, daima sanatlardan önce var olmuştur. Fakat çeşitli sanat dallarına dair ögelerin
filmsel durum içerisinde işlenmesi ile kayıt sanatları yeni bir söylem tarzı içerir hale
gelmiştir. “Hayatı bütün hareketleri ile ele geçiren bir sanat yapıtının o anı dondurması”
büyüleyicidir. Resim sanatının başlıca girişimi bu donmuş illüstrasyonları, öykü anlatarak,
olayları aktararak, zamanda ve mekânda var etme çabasıdır. Bu anlamda sinema ve resim
aynı kaderi paylaşırlar (Monaco, 2014, s. 30-46).
İllüstrasyonlar animasyonun bir hikâye anlatım modu olarak gelişmesinde önemli rol
oynamıştır. Hernández’e göre 1895’te, Lumiere kardeşler Cinématographe'sinin ortaya
çıktığı dönemde “Le Rire”, “La Caricature” gibi pek çok mizah dergisinde çizgi roman
oldukça yerleşmiş ve yaygın bir sanattı. Ayrıca ABD’de yaşayan İngilizce bilmeyen ama
çizimleri anlayabilen göçmen nüfus için çizgi romanlar Hearst ve Pulitzer gazetelerine dâhil
ediliyordu. Bu yıllarda çizgi roman yalnızca anlatım tarzıyla değil kullandığı temalar ve
güldürü ögeleriyle de klasik sinemayı oldukça etkilemiştir (bkz. görsel. 40).
Lumiere kardeşlerin “Sulayan Sulayıcı” isimli sinema tarihin ilk komedi filmi olarak kabul
edilen filminde çizgi romanın anlatı yönünün etkileri görülmektedir (2019, s. 102-139).
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Görsel 40. Lumiere Kardeşler’in “Sulanan Sulayıcı” filminin tanıtan bir illüstrasyon, 1895
https://bit.ly/2JokOl7

Krasner’a göre, sinema sektöründeki yeni gelişmeler ile film çekmenin yanı sıra, büyük
ekran için özel olarak hazırlanmış çizimler yaratma fikri ortaya çıkmıştır (2013, s. 8) Çizgi
romanın grafiksel yönlerinin sinemada ilk yansıması 1906’da James Blackton tarafından
gerçek görüntüler ve animasyon görüntülerin kullanıldığı “Humorous Phases of Funny
Faces” filmidir. Kara tahta üzerinde oluşturulan çalışmada sık sık kadraja çizerinde elleri
dâhil olmaktadır (bkz. görsel. 41).
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Görsel 41. “Humorous Phases of Funny Faces” filminden görüntüler,1906
https://bit.ly/2HVhoWc

Bu film başlangıç aşaması filmi olarak kabul edilebilir fakat film tarihçilerine göre Fransız
Sanatçı Émile Cohl’ün “Fantasmagorie” isimli filmi geleneksel (elle çizme) teknik ile
yapılan ve sonra görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan ilk çizgi filmdir (bkz. görsel. 42).

Görsel 42. “Fantasmagorie” filminden görüntüler 1908
https://bit.ly/3oMMxfD

Cohl, bu filmi yaparken kendi çizgi romanlarından fikirler almıştır. Fakat grafik dili
açısından bu yeni ortama uyum sağlayan yeni bir dil oluşturmuştur. Bu yolun aksini izleyen
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çizerler de olmuştur. Winsor McCay, 1911’de “Little Nemo” isimli filmi oluştururken,
kendi grafik stilini doğrudan ekrana aktarmıştır (bkz. görsel. 43).

Görsel 43. “Little Nemo” filminden bir kare, 1911
https://bit.ly/3oNx3be

Zaman içerisinde Amerikan animasyon sektörü çizgi romanı referans kabul ederek ve
çizerleri işe alarak güçlü bir endüstri oluşturmayı hedeflemiştir. Ülkenin doğu kısmında
üretim

araçlarını

rasyonelleştirmek

için

çalışan

Amerikalı

animatör

John Randolph Bray’nin stüdyosu başta olmakla beraber çok sayıda ekibi denetleyebilecek
sayısız farklı atölye açılmıştır (Hernández, 2019, s. 102-139).
3.4. İllüstratif Yaklaşımlarda Stil
Bir illüstrasyonda stil, tasarımcısının kişisel ikonografisini tanımlayan, ayırt edici rol
oynayan görsel dildir (Male, 2007, s. 5-49). Tasarım tarihinde ne kadar tasarımcı varsa bir o
kadar da farklı stilin var olduğu söylenebilir.
Fakat tümüyle zengin bir stil çeşitliliğinden söz edilse de Male’a göre bu varyasyonların
tümü temelde iki görüntü şeklinden birine dâhil olmaktadır. Bu iki görüntü şeklinden ilki
resimsel gerçeklikleri temsil etme eğilimidir. Bu noktada gerçekliğin doğru bir tanımı
vardır. Görüntü fantastik ya da dramatik bir doğanın kurgusunu tasvir etse bile amaç
gerçekliğe yakın güvenilir bir sahne yaratılmasıdır. İkinci görüntü çeşidi ise, kavramsal
olarak tanımlanmaktadır. Metaforik uygulamalar, fikir ve teorilerin görsel tasvirleri olabilir.
Görüntüler yer yer gerçekliğin unsurlarını içerebilir fakat bir bütün olarak farklı bir varlık
biçimi sayılırlar. Soyutlama, gerçeküstücülük, metamorfoz örnek olarak gösterilebilir. Her
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iki gösterim biçimi de beş uygulama bağlamına uygulanabilir. Bu uygulama bağlamları;
yorum, anlatı, bilgi, kimlik, iknadır (2007, s. 5-49).

Öte yandan bazı stiller kimi özel durumlar ve belirli kullanımlar için daha uygun olabilirler.
Görsel dilin çeşitliliği içerisinde, filmin ışığında film jeneriği için uygun olan illüstratif
yaklaşımın tercih edilmesi amaçlanan görsel anlatının sağlanabilmesi için çok önemlidir.
3.5. Film Jeneriklerinde İllüstratif Ögelerin Tasarımı

Film jeneriği tasarımlarında illüstrasyonlar “görsel imgelerin inşa edildiği temellerdir”
(Male, 2007, s. 5-49). Soyutlamadan, temsili gerçekliğe kadar tüm stilleri ve farklı örnekleri
yapılarında barındırarak metinsel anlatının güçlü aktarıcılarıdırlar. Pratik anlamda her çizim
ister görsel bir referans ister geometrik bir diyagram ya da resimsel rekonstrüksiyon olmadan
üretilen bir yaratıcı örnek olsun bir görüntü oluşturur (Male, 2007, s. 5-49). Görüntülerin
pratik anlamda üretimi işleminin filmin teorisi ışığında gerçekleştirilmesiyle filmin
jeneriğini oluşturan tasarımcılar uygulayıcı olduğu kadar teorisyen olarak da konumlanırlar.
Jeneriklerde tasarımın oluşturulması için izlenebilecek pek çok yol vardır. Görüntülerin
içerikleri senaryonun doğasında daha az tanımlı olsalar bile, görsellerin sunumu ile jeneriğin
atmosferi oluşturulurken filme yönelik tüm alternatif görüntü ögelerinin detayları
irdelenmelidir.
Jenerikteki

görüntülerin

açıklığa

kavuşturulmasının

gerekip

gerekmediği

kararı

illüstrasyonlar oluşturulurken düşünülmesi gereken bir konudur (Male, 2007, s. 49-185).
Kelime ve resimler üstü örtülü bir şekilde de bir araya gelebilir. Metin ve görüntü arasındaki
bağlantının nasıl olacağı filmin ışığında alınması gereken en önemli kararlardan biridir. Bir
filmin jenerik tasarımındaki çizimler, konunun renk, kompozisyon doku, şekil, mekân, form,
oran, perspektif ve duygusal yönleriyle ilgili referans sağlarlar. Bir başka ifadeyle Male’e
göre “çizim, kavramı tamamlamak için görsel fikirlerin dışsallaştırma şeklidir” (2007, s. 549) Filmin konusunun temel anlayışının analizini sağlar.
İllüstrasyonlar jeneriğin konsepti oluşturulurken etkili rol oynayan pratik bir beceridir.
Çizim aracılığıyla gerçekleştirilen etütlerin ardından filmin konusunu sadakatle temsil
edebilecek görsel dilin tercih edilmesi gerekmektedir. Dramatik sahnelerin oluşturulmasının
koşulu hikâyeye özgü görüntülerin metin ve imge dengesi göz önünde bulundurularak
üretilmesidir
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1998 yapımı “Dead Man on Campus” filmi, kampüste intihara en meyilli kişiyi onlarla
yaşamaya ikna etmek isteyen bir grup üniversite öğrencisinin sıra dışı hikâyesini konu
almaktadır (bkz. görsel. 44). Jeneriğin tasarım fikri filmin senaristi Adam Bluming ve
illüstratör Wayne Coe tarafından diyagramlar çevresinde oluşturulmuştur. Filmin jeneriği
sınav kâğıtları ve optik formlardan detay görüntüler içeren kamera hareketleri ile
başlamaktadır. Sınav kâğıtlarında yer alan metinlerle zenginleşmeye başlayan jenerik,
kadraja daha sonraki saniyelerde dâhil olmaya başlayan ve çeşitli intihar yöntemlerini içeren
illüstrasyonlar ile güçlenmektedir. Sınav sorularının bir parçası olarak sunulan bu
illüstrasyonlar filmin doğasına uygun mizahi bir dil eşliğinde izleyiciyi filmin başlangıç
saniyelerine yaklaştırmaktadır.

Görsel 44. “Dead Man on Campus” film jeneriğinden görüntüler
https://bit.ly/3mELPiH

3.5.1. Fikir Geliştirme ve Anlatım Yöntemleri
İllüstrasyonlar geniş bir kültürel yelpazede diğer uzmanlık alanları ve sanat formlarıyla ile
ilişkisiyle disiplinlerarası melez bir çalışma alanıdır. İllüstratörler, problemleri çözmek,
kelimeleri yorumlamak, zenginleştirmek, hikâyeler anlatmak için tekli ve çoklu görüntüler
aracılığıyla iletişim kurarlar (Wigan, 2007, s. 7- 178). İllüstratif yaklaşımla tasarlanacak bir
jenerik tasarımında görüntüler oluşturulurken teknik kullanımlar ve sanatsal çabaların bir
repertuarı sergilenir. Fakat tüm bunların yanı sıra filmin ve konusunun doğası hakkında bir
anlayış da geliştirilmelidir (Male, 2007, s. 5-49). Film belli bir zaman içerisinde bir deneyimi
çevreleyen, birçok bakış açısından karmaşık anlatılar oluşturmak için uygundur.
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Filmin tüm bu anlatısı ve sunduğu deneyim jenerik tasarımında filmin temsilinin temelini
oluşturur (Schlittler, 2015,). Temsil filmi yorumlayan, soyuttan gerçeğe uzanan benzerliktir.
Bu benzerlik bir çizim, eskiz, fotoğraf, resim, dijital render, ya da animasyon ile
yapılabilecek herhangi bir görselle filme atıfta bulunabilir (Cantrell, Yates, 2012, s. 8).
Hareket eden görüntüler hareketlerinin başlangıcından itibaren kendiliğinden gelen bir
öyküyü içinde barındırırlar. Filmin paralelinde jeneriğe çizilen öykü haritası hareketin
sunduğu sonsuz rastgele alternatiflere müdahale ederek, görsel unsurları anlamlı ve
okunabilir hale getirilmelidir. İzleyici filmi sinema salonunda ya da hangi kanalla izlerse
izlesin tasarımcının karşısında daima Haidegger’in tanımıyla “anonim bir kalabalık” vardır
(2015, s. 425-441). Film bu anonim kalabalıkta belli fiziksel ve duygusal tepkiler yaratmayı
hedeflemektedir.

Jenerik

tasarımlarında,

filmin

hedeflediği

tepkilerin

izleyicide

uyandırılması, filmde yer alan kilit olaylara, filmin öyküsünün derinlikli detaylarına yer
verilerek sağlanabilir. Fakat jenerikte bu detaylar filmin büyüsünü bozmadan izleyiciye
sunulan belli belirsiz ipuçları olarak verilmelidir.

Görsel 45. It’s Mad Mad Mad Mad World film jeneriğinden görüntüler, 1963
https://bit.ly/3oJCeca

“It’s Mad Mad Mad Mad World” filmi 1963 yapımı bir Amerikan komedi filmidir. Filmde
açgözlülüğün yol açtığı sonuçların ardından yaşanan komik olaylar anlatılmaktadır (bkz.
görsel. 45). Saul Bass tarafından tasarlanan filmin jeneriği filmin duygusunu jenerikte yer
alan karakterler ve renk kullanımları ile sunmaktadır. Jenerikte dünyanın içerisine
yerleştirilmiş el çizimi aceleciliği, şaşkınlığı ve muzip hareketleri ile bir yandan filmde yer
alan ekibin tanıtımını yaparken diğer yandan seyirciyi filmin dünyasına yaklaştırmaktadır.
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Güldürü ögeleri içeren filmden esintilere jenerik tasarımında rastlanırken, karakterler
arasında yaşanılan çatışma jeneriğin senaryosunun merkezinde yer almaktadır.
3.5.2. Görsel Metafor ve Kavramsal Görüntü Oluşturma
Bir jenerik tasarımında görsel metafor kullanımı, yaratıcı fakat tam anlamıyla
uygulanamayan bir görüntünün tanımını önerir. Böylesi bir iletişim biçimi, illüzyon,
dışavurumculuk, sembolizm gibi bir dizi yöntem ve fikir kullanarak, tasvirin yolunu
kendinde barındırır. Bu tür illüstrasyonlar, 1950’lerde ABD’de yayınlanan dergilerdeki
temalar karmaşık hale geldiğinde gelişmeye başlamıştır (Male, 2007, s. 5-49) İzleyiciyi daha
derinden meraka davet eden esrarengiz görüntülere duyulan ihtiyaç ile soyut
dışavurumculuk, kübizm, gerçeküstücülük gibi akımlardan beslenen kavramsal illüstrasyon
zaman içerinde görsel dil içerisindeki konumunu sağlamlaştırmıştır. Belçikalı sürrealist
ressam Réne Magritte erken kavramsal illüstrasyonun en önemli sanatçılarından biridir.
Çalışmalarının temelini çoğunlukla bilinçaltı fantezilerin oluşturmasıyla beraber, gizem
barındıran eserleriyle izleyicisine alternatif düşünme imkânları sunmaktadır.
Male’a göre kavramsal illüstrasyonlarda görsel imgeler gerçekliğin görünüşüne sadık
değillerdir. Tanım ve temsil kavramları yeniden sorgulanırken bu illüstrasyonlar yeni
yorumlar sunarlar. Bununla beraber kavramsal illüstrasyon son yıllarda diğer görüntü
biçimlerinin parametrelerini de büyük ölçüde genişletmektedir (2007, s. 5-49). Çeşitli
disiplinler arasındaki sınırların bulanıklaşmasıyla jenerik tasarımlarında geniş bir yer
edinmektedirler. 2006 yapımı. “Casino Royale” film jeneriği metaforik anlatımı ile öne
çıkmaktadır (bkz. görsel. 46).
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Görsel 46. “Casino Royale” film jeneriğinden görüntüler, 2006
https://bit.ly/3kPxoaO

3.5.3. Hareket Tasarımı
“Film ve video, bir mesaj iletmek için yapılandırılmış görüşlerin ve diğer anlatı stratejilerinin
nasıl kullanılabileceğine dair bir anlayış oluşturmak için yerleşmiş bir geleneğe sahiptir”
(Cantrell, Yates, 2012, s. 8-11). Sinematik evrenin doğasını oluşturan hareket de bu
geleneğin önemli bir parçasıdır. Jenerik tasarımlarının doğasında Schlittler’a göre bilgileri
aktarmanın ve göstermenin nesnel yönlerine bir yanıt olarak girişilen görsel deneyler ve
çabalar vardır. Mesajın rasyonel yönü bu çabalardan kolayca çıkartılabilir (2015, s. 7-9).
Tasarımcı giriştiği görsel çabalarla jeneriğin atmosferini yaratırken hem sinemanın hem de
görsel sanatların doğasından yararlanır.
Bir tasarımda hareket kompozisyona dâhil olduğunda, izleyiciye yeni şeyler söylemeye
başlar. Tıpkı bir dansçının tüm mesajları ve hikâyeleri hareket ile iletmesi ve bunları
koreografi içerisinde çözümlemesi gibi düşünülebilir. Grafik tasarım disiplininde ortaya
çıkan yeni teknolojiler, yeni eylem alanlarına olanak tanımıştır. Her ne kadar hareketli grafik
dili, animatörler ve yönetmenler tarafından iyi biliniyor olsa da grafik tasarımcıların bu
alanlara dâhil olması, yeni bir epistemoloji ve metodolojiyi gerekli kılmaktadır (Brandão,
2015, s. 6376-6379). Bu sebeple illüstratörler, animatörler, tipograflar ve hareketli grafik
tasarımcıları filmsel üretime yönetmenler gibi yaklaşmalıdırlar.
Rudolf Arnheim’a göre, insanlar hayatta kalma içgüdüleri ile hareketi diğer tüm görsel
uyaranlardan daha güçlü bir şekilde algılarlar. Hareket çevre koşullarında meydana
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gelebilecek bir değişiklik anlamına gelebilir ve bu da reaksiyon gerektirebilir (2007, s. 97).
İnsan çevresindeki uyaranlarla birlikte düşünüldüğünde karşılaştığı hareketlere gösterdiği
tepkilerle kendini daima bir iletişimin içerisinde bulur ve her iletişim bir dilin kullanımını
gerektir.

Brandão’ya göre bir bedenin hareketi nesnesinin değişik fiziksel konum ve

pozisyonundan oluşur. Bir tasarımcı olarak bedensel hareketi ele almak için, izleyicisinin
(alıcısının) hareketi nasıl algıladığı anlaşılmalıdır. Hareketi sağlayan her ne olursa olsun
gönderici ile görsel bir iletişim kurulacaktır. Dolayısıyla bu noktada hareket ve animasyon
göstergebilimsel bir işaret, bir dil olarak işlev görebilir (2015, s. 6376-6379). Bir jenerik
tasarımında hareket estetiği bir formun belli bir zaman içerisinde yaratma potansiyeli taşıdığı
hareketin nasıl bir etki oluşturabileceğinin düşünülmesi ve planlanmasıdır. Landa’ya göre,
hareket estetiğinin sağlanması için izlenmesi gereken yollar şunlardır:
1. Stratejiye dayalı kavramı oluşturmak
2. Hareketin Planlanması (Kompozisyon, Tempo, Süre, İlerleme Hızı)
3. Anlatı Formunun Belirlenmesi (Deneysel Hikâye, Soyutlama, Gerçekçilik, Öykü
Anlatımı)
4. Montaj: Maksimum etki ve iletişim için olaylar ve görüntüler dizininin sıralanması
(2010, s. 386-387).
Lupton ve Philips’in belirttiği gibi “film görsel bir sanattır” (2015, s. 215). Öte yandan
devinime dayanır ve bu devinimin oluşturulması için türlü yöntemler vardır. Tasarım da bu
devinimin bir parçası olarak konumlandığında, tasarımcılara yol gösterebilecek belli görsel
kurallardan söz edilebilir. Öncelikle her tasarım, onu görüntüleyenleri mesaj aracılığıyla
yönlendirmek ve hangi bilgilerin daha önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için
görsel bir hiyerarşiye sahiptir. Birincil, ikincil ve üçüncül mesajlar arasındaki ayrım tasarım
yoluyla vurgulanmalıdır (Brandão, 2015, s. 6376-6379). Bu hiyerarşi oluşturulurken
unutulmamalıdır ki kompozisyon içerisinde yer alan tüm ögelerin birbirleriyle kurdukları
uzlaşımlar ve bağlantılar vardır.
Saul Bass’in ifade ettiği gibi hareketin, mevcut kavramlar veya nesneler arasında yeni ilişki
kuran bir kavrayış olduğu kabul edildiğinde, her yaratıcı hareket ile tüm ilişkilerin bir
dereceye kadar tekrar kurulması gerekir (1959, s. 144-170). Bir diğer önemli nokta ise
tasarımcıların hareketi oluşturmadan önce filmin senaryosunu analiz ederek iletişime
yönelik hedeflerini belirlemesidir. Brandão’nın belirttiği üzere hareketin duyguları ifade
etmek için kullanılabileceği ya da illüstrasyonların figüratif ve kavramsal olarak da
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biçimlenebileceği gibi alternatifler de göz önünde bulundurmalıdır. Kompozisyondaki
figürlerin hareketi ile, anlam üzerine bir vurgu (pleonazm) ya da tam tersi yöndeki bir
değişim (ironi) yaratılabilir. Özetle “işlevsel bir hareket grameri” oluşturmak, filmsel
mesajın yer yer manipüle edilmesine, anlamın açıklığa kavuşturulmasına ve geliştirilmesine
izin verecektir (2015, s. 6376-6379).

3.5.3.1. Zamanlama

Bir jenerik tasarımında zaman planlamasının yapılması oldukça önemli bir konudur.
Furniss’e göre jenerik tasarımında hareketi oluşturmak gözlem ve deneyimi içinde
barındıran bir süreçtir. Zamanlama ise nesnenin hareketinin hızı ve hareket hızını sağlayan
müzik ile ilişkilidir. Görsel ilgiyi çekecek hareket hızındaki değişiklikler ile çeşitli yaratıcı
eylemler gerçekleştirilebilir. Sola ve sağa doğru olan eksenden x eksenine doğru hareketlere
ya da yukarı- aşağı doğru yönde hareketlerden y eksenine doğru hareketlere geçilebilir.
Daha dinamik ve derinlikli bir etki ise z ekseninde hareketler ile gerçekleştirilebilir. Fakat
yalnızca perspektife değil, güçlü bir zamanlama duyusuna da bağlı olmaları sebebiyle z
ekseninde hareketleri 2D ortamda yaratmak güçtür (2013, s. 13-60).

3.5.3.1.1. Storyboard (Resimli Taslak)
Storyboard tasarım temelli projelerde fikirlerin öngörülebileceği bir alandır. Lefèvre’ya göre
jenerik tasarımları planlanırken bir hikâye panosu tasarımcıya, tasarım sürecinde tercih
edebileceği seçeneklerin bir paletini sunar. Tüm zengin dijital olanakların planlanması
görüntü üretimi için önemli rol oynamaktadır. (2016, s. 713). Bu noktada storyboard’lar
senaryonun görsel bir taslağını ve kurgunun planını oluşturmaktadır. Karakterlerin ve
kameranın hareketleri, kadraj içerisinde görüntülerin nasıl ve ne şekilde yer alacağı gibi pek
çok bilgi storyboard’larda yer almaktadır.
Storyboard çizmek bir nevi görsel olarak not alma işlevi olarak görülebilir. Bu süreç
yaratıcılığa fırsat verilerek ve özgürce sürdürülmelidir. Üretilen çizimler teknik doğruluk ve
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gerçeklik

kriterleri

üzerinden

sınırlanmamalı,

tamamlanmış

bir

sahne

olarak

görülmemelidir. Özellikle eskiz aşamasında karalamaya ve yaratıcı araştırmalar
gerçekleştirmeye imkân verilmelidir (bkz. görsel. 47). Male’a göre eskiz oldukça hızlı bir
şekilde tasarımın enerji dolu ve özlü unsurlarını yakalayarak, çizim işleminin
gerçekleştirildiği andan itibaren tasarımcının bir fikir yakalamasına fırsat verir. Bu anlamda
görsel not alma sürecinde beyin fırtınası jenerik tasarımları için sağlam bir referans noktası
oluşturmaktadır (2007, s. 5-49).

Görsel 47. “500 Days of Summer” film jeneriğinin storyboard’u
https://bit.ly/34NAbMs

3.5.4. Görüntü Tasarımı
Ardışık görüntüler, bakmak, hissetmek ve düşünmek ile oluşturulur. Bir dizi çizimi ardışık
görüntüler üretmek amacıyla düzenlemek ise görsel metaforlar, sembolizm ve tasarım
ögelerinin kullanımını içerir. Wigan’a göre anlatıyı vurgulayan ve ileten önemli anları
yakalayan görüntüleri seçmek görüntü düzlemini manipüle etmek, ön plan, orta plan, arka
plan kullanımları, alan derinliği gibi pek çok husus jenerik tasarımlarında görsel etkileşimi
arttırır (2007, s. 7-178). İki boyutlu tasarımlarda yükseklik ve genişlik vardır. Fakat farklı
tekniklerle derinlik yanılsamaları yaratılması da mümkündür. Tümüyle gerçek bir derinlik
etkisi üç boyutlu tasarımlarda elde edilmektedir. İllüstratif yaklaşımlar ile oluşturulmuş
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jenerik tasarımlarında Furniss’e göre görüntünün estetiğini ve derinliğini biçim, doku, hat
gibi konularda yapılacak tercihler etkiler (2013, s. 13-60).
3.5.4.1. Biçim
Biçimler anlam aracı aynı zamanda birer göstergedirler. Bir jenerik tasarımdaki hiçbir öge
kuşkusuz tek başına anlam aracı olarak düşünülemez fakat biçimin, jeneriklere estetik,
sembolik ve kavramsal zenginlik kattığı bir gerçektir (Stankovic ve diğerleri, 2018, s. 5763). Stankoviç ve diğerlerine göre biçimler genellikle yapı olarak stabillerdir fakat
boyutlarının değiştirilmesiyle dönüştürülebilirler (2018, s. 57-63).
Bir kompozisyon içerisinde yer alan biçimleri organik ya da geometrik olarak sınıflandırmak
mümkündür (bkz. görsel. 48). Organik biçimler doğada bulanmakla beraber geometrik
biçimler matematikle bağlantılıdırlar. Jenerik tasarımlarında kavramsal, görsel, pratik
ilişkinin oluşturulmasında ve filmin duygusunun pekiştirilmesi noktası tercih edilen biçimler
önem arz etmektedir.

Görsel 48. Farklı biçim örnekleri
https://bit.ly/34FRJcG
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3.5.4.2. Doku
Doku görsel bir tasarım elemanıdır fakat fiziksel bir deneyim yanılsaması yaratır. Bir jenerik
tasarımında doku bir odak noktası ve konuyu vurgulayıcı bir bileşen olarak konumlanıyorsa,
jeneriğin yapısında bulunan diğer ögeler ile güçlü bir birliktelik oluşturmalıdır. Furniss’
göre, doku kullanımı illüstrasyonların yüzey görüntüleriyle ilgilidir pürüzlü, pürüzsüz,
metalik, gözenekli, kadifemsi, vb. Dokular görsel ilgiyi uyandırmakla beraber, izleyiciye
bilgi verirler (bkz. görsel. 49) (Furniss, 2013, s. 13-60). 2009 yapımı “Sherlock Holmes”
film jeneriği birbirinden farklı doku ve fırça kullanımıyla filmin gizemli dünyasının
ipuçlarını izleyicilere sunmaktadır.

Görsel 49. Sherlock Holmes film jeneriğinden görüntüler, 2009
https://bit.ly/3esEIqR

3.5.4.3. Çizgi
Bir jenerik tasarımcısının çizgi kullanımında pek çok seçeneği vardır. Furniss’e göre hatlar
yumuşak, lekeli ya da lekesiz, eğri büğrü, fırça darbeli, kesik çizgili vb. olabilirler (bkz.
görsel. 50). Bu hatların her biri farklı etkiler yaratmaktadır. Köşeli hatlar sert ve sabitken,
mimiksel hatlar, serbest dolaşımlı ve canlıdır. Çalışmaya dinamizm katarlar (2013, s. 1360).
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Görsel 50. Çizgi tipleri
https://bit.ly/3mVHaJv

2010 yapımı “Temple Grandin” film jeneriği çizgi kullanımlarıyla dikkat çekmektedir (bkz.
görsel. 51). Film time 100 listesinin kahramanlar kategorisinde dünyanın ilk 100 kişisi
arasında yer almış olan, Amerikalı hayvan bilimi uzmanı Temple Grandin’in biyografisini
konu almaktadır. Shine stüdyosu tarafından tasarlanan jeneriğin açılış sekansında Grandin’in
görüntüsü yer almaktadır. Açılış sekansından sonra gelen tüm sekanslarda çizgi kullanımları
ile Grandin’in zihninin görselleştirmelerinin yapılması amaçlanmıştır (Art of The Title:
çevrimiçi).

Görsel 51. “Temple Grandin” film jeneriğinden görüntüler, 2010
https://bit.ly/38eD4bh
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3.5.4.4. Arka Plan
Görüntü tasarımı, yalnızca figürlerin ve sahnenin hareket ettirilmesinden ibaret değildir.
Kompozisyondaki olayın geçtiği yer ile ilgili duygusal bir içerik oluşmasını sağlayacak arka
plan oluşturulması oldukça önemlidir. Bir jenerik tasarımında hangi teknik kullanılırsa
kullanılsın, arka plan hareketli grafiklerin genel çalışma estetiğini bozmamalıdır.
Furniss’e göre karmaşık zeminler ya da karmaşık arka plan renkleri izleyiciyi hareketten
uzaklaştırabilmektedir. Öte yandan perspektif seçimleri de bir diğer önemli konudur. Çevre
alan derinliği ve gerçeklik duygusu perspektif kullanımıyla arttırılabilir (2013, s. 13-60).
3.6. Film Jeneriklerinde İllüstratif Yaklaşım Yolları
İllüstratif bakış açısı ile tasarlanması planlanan bir jenerik tasarımı pek çok illüstratif
yaklaşım yolları kullanılarak üretilebilir. Bu yollar; Sketch (eskiz) biçemi, grafik roman
biçemi, pop-up kitap ve paper cut-out konsepti, live action tekniği, kolaj tekniği, buluntu
nesnelerle üretilen illüstrasyonlar, gerçekçi yaklaşım, soyut yaklaşım, geleneksel yaklaşım
olarak gruplandırılabilir.
3.6.1. Sketch (Eskiz) Biçemi
Eskiz, kavramları çizimler aracılığıyla açıklama imkânı sunan, sezgisel ve doğal bir iletişim
aracıdır. Eskiz eylemi, insan etkileşiminin bir parçası olan hikâyeleri anlatmanın bir yolu
olarak fikir geliştirmeyi ve bireysel yorumlamayı mümkün kılar.
Eskiz, iki boyutlu medyadaki fikirlerin ifadesinden, üç boyutlu ortamlarda nesne oluşturma,
işleme ve nesnelerin deformasyonuna kadar çeşitli amaçlar ile kullanılmaktadır. Eskizin
amacına ve çizildiği ortama göre, farklı yorumlama yaklaşımları benimseyen bir dizi
teknoloji beraberinde kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen eskizler
çevrimiçi ortamlara taşınarak çevrimiçi yorumlama algoritmaları ile taslak düzeyindeki
belirsizlikleri azaltılarak yeniden yorumlanabilir (Bonnic, 2019, s. 370- 388). Eskiz
şeklindeki illüstratif yaklaşımlar ile film jeneriklerinde sıklıkla karşılaşılmaktadır. 1960
yapımı “The Little Shop of Horrors” filminin jenerik tasarımı bu konuya örnek olarak
gösterilebilir (bkz. görsel. 52). Filmin jenerik tasarımı Los Angeles şehir merkezindeki Skid
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Row caddesinin geniş bir panoramasını sunmaktadır. Sağa doğru tek yönlü pan hareketi ile
ilerleyen kameranın kadrajında, filmin geçtiği çeşitli mekânların eskiz görüntüleri yer
almaktadır.

Görsel 52. “The Little Shop of Horrors” film jeneriğinden görüntüler ,1960
https://bit.ly/35S9XYd

3.6.2. Grafik Roman Biçemi
Çizgi romanlar grafik tasarımın önemli bir kolu olup, bilginin bir fikrin ya da anlatının bir
sıra içerisinde çizim ve diyaloglardan yararlanılarak oluşturulmasıdır. Wigan’a göre kimi
zaman sözsüz de olabilen bu çizimler sembolizmden yararlanılarak da oluşturulabilirler
(Wigan, 2012, s. 67).
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Görsel 53. “The Days” film jeneriğinden görüntüler, 2008
https://bit.ly/34MLFQ8

2008 yapımı “The Days” filminde yolları suçla kesişen iki kardeşin hikâyesi anlatılmaktadır
(bkz. görsel. 53). Josef Lee tarafından tasarlanan filmin jeneriği erken dönem “Hong Kong
Kung Fu” çizgi romanlarının grafiksel dilinden izler taşımaktadır. Yönetmen tarafından
filmin önemli sahnelerinden seçilen görüntüler beraber çalıştıkları illüstratör Ng Han Boon
tarafından illüstratif bir yaklaşımla yeniden yorumlanmıştır. Boon ekibe dâhil olduğunda
filmin kaotik senaryosunun enerjisini işaret eden, 1990’ların çocuk suçlularının
yaşamlarından görüntüler içeren oldukça dinamik sahnelerle (diskoda dans etmek, atari
oynamak, sokaklarda kavga etmek gibi) jeneriği, filme yakınlaştırmayı hedeflemiştir.
3.6.3. Pop-up Kitap ve Paper Cut-out Konsepti
Pop- up kitaplar kitap açıldığında hareket eden ve kitap kapatıldığında ise katlanarak birbiri
içine geçen kâğıt parçalarından oluşan üç boyutlu kitaplardır. Pop- up kitaplarda
oluşturulması istenilen yapının kâğıt parçalarıyla deneme yanılma şeklinde yapılan keşifler
sonucunda bulunması amaçlanır. Günümüzde bu tekniğin çocuk kitaplarında sıklıkla
kullanımı ile karşılaşılsa da tarihsel olarak, geçmişte daha çok astronomi, geometri, felsefe
ve tıp gibi disiplinlerde illüstrasyon amacıyla kullanılmıştır. David Carter, Robert Sabuda,
Robert Crowther gibi isimler bu alanda çalışmayı sürdüren sanatçılardan bazılarıdır (Ruiz
ve diğerleri, 2014, s. 487-496). Son yıllarda üç boyutlu modellemelerin yaygınlaşması ile
geleneksel yöntemlerle oluşturulan pop-up kitap üretimi dijital ortamlarda kendine yer

68

bulmaya başlamıştır. Cut- out tekniğinde ise kâğıt, kumaş, çizim gibi kesilerek bir araya
getirilen pek çok malzeme ile hareket yanılsaması yaratılması amaçlanmaktadır.
René Goscinny'nin yarattığı çocuk kitabı serisinden uyarlanan “Le Petit Nicolas” filmi,
jeneriğinde uyarlandığı kitap ile bağlantı kurar. 1959 yılında kitabın resimlemesini yapan
usta karikatürist Jean-Jacques Sempé’in illüstratif yaklaşımına jenerikte atıfta bulunulur
(bkz. görsel. 54). Olivier Kuntzel, Florence Deygas ikilisi nostaljik estetiği yakalamak
amacı ile Sempé'nin orijinal çizimlerini hayata geçirir. Küçük Nicolas’ın hikâyesinin
anlatıldığı bu naif karikatürler Pop-up kitap ve paper cut-out konseptleri ile canlandırılır.
Filmin jeneriğinde yer alan her yeni pop-up, anlatıdan özetler sunmaktadır. İzleyici jeneriğin
ilk saniyelerinde itibaren Nicolas’ın hayatına dair ufak ipuçları toplamaya başlamaktadır.
Jenerikte kırmızı renk tipografiler, siyah renk illüstrasyonlar için tercih edilirken arka plan
ve mekân içinse beyaz renk kullanımı tercih edilmiştir.
Müzikse yer yer illüstrasyonlarla eş zamanlı olarak hızlansa da neşeli ve bir yandan da
sakinleştirici tutumunu jeneriğin genelinde korumaktadır.

Pop-up kitap ve paper cut-

out gibi konseptler kullanılarak tasarlanan jenerik tasarımlarından bazıları ise “United
States of Tara”, “Bedtime Stories”, “The Starter Wife” ve “Nanny McPhee and the Big
Bang” filmleridir (Watch The Titles: çevrimiçi).

Görsel 54. Le Petit Nicolas film jeneriğinden görüntüler, 2009
https://bit.ly/2TJ1roT
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3.6.4. Live Action Tekniği
Film yapım tekniklerinden birisi olan live action tekniği ile jenerik tasarımlarında sıklıkla
karşılaşmak mümkündür. Farklı kaynaklardan gelen görsel ögelerin tek bir görüntü
çerçevesi ya da sahne içerisinde birleştirilmesi olan live action tekniği genelde canlı çekimler
ile illüstratif stiller birleştirilmiş olarak jenerik tasarımlarında yer bulmaktadır. Jenerik
tasarımı live action tekniği kullanılarak üretilmiş filmlerden birisi 1965 yapımı
“II compagno Don Camillo” filmidir. Filmin ana konusu 2. Dünya Savaşı sonrasında kuzey
İtalya’da küçük bir kasabadaki bir rahip ve belediye başkanı arasında yaşanan gerilimdir.
Jeneriğin tasarımının temelinde de bu ayrım sembolleştirilmektedir. Her iki belediye başkanı
adayının da ekranda yer alan şapkaları üzerinden, hikâye anlatımı sembolik bir dille
oluşturulmuştur (bkz. görsel. 55). Jenerik tasarımcısı Iginio Lardani'nin tercih ettiği yalın
grafiksel dil ve tercih edilen müziğin de birlikteliğiyle muzip bir anlatım sağlanmıştır.

Görsel 55. “II compagno Don Camillo” film jeneriğinden görüntüler, 1965
https://bit.ly/2TJ1ssX

3.6.5. Kolaj Tekniği
Kolaj, iki boyutlu malzemelerin, iki boyutlu bir yüzey üzerinde düzenlenmesi olarak ifade
edilebilir. Dağ’a göre Dadaizm akımıyla gelişmiş olan bir teknik olup kolaj ile, tek başlarına
bir değer taşımayan nesnelerin yeniden yorumlanması ile tasarım sürecinin bitiminde, estetik
bir esere dönüşmeleri sağlanır (Dağ, 2011, s. 85). Kolaj tekniği ile üretilen bir jenerik
tasarımı dokular, renkler, geometrik nesneler serbest yüzer elemanlar içerebilir. Male’e göre
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bugün, görüntü anlayışı ve yaratılışındaki bu özel eğilim, çağdaş illüstrasyonun içerisine
sıkıca yerleşmiştir (2007, s. 5-49).

Görsel 56. “Franca: Chaos and Creation” film jeneriğinden görüntüler, 2016
https://bit.ly/2HL1EFP

Vogue dergisi editörü Franca Sozzani’nin hayatının ve yaşadığı dönemin bir panoramasının
sunulduğu 2016 yapımı “Franca: Chaos and Creation” filmi, kolaj tekniği ile tasarlanmıştır
(bkz. görsel. 56). Filmin ruhunu yansıtan, moda fotoğrafları ile oluşturulan kolajlara farklı
renk ve yoğunluklardaki fırça darbeleri, çizgiler, çeşitli karalamalar eşlik etmektedir.
Jenerikte, illüstratif unsurlar ile film paralelinde oluşturmuş bir görsel deneyim izleyicilere
sunulmaktadır.
3.6.6. Buluntu Nesnelerle Üretilen İllüstrasyonlar
İllüstrasyonlar, farklı disiplinlere nüfus ettikçe deneysel yöntemlere olanak sunan elastik bir
yapı kazanmıştır. Çeşitlenen iletişim kanallarıyla da mesajı illüstrasyonlar üzerinden
aktarmanın yöntemleri gelişim göstermektedir. Buluntu nesneler ile oluşturulan
illüstrasyonlar, sıklıkla rastlantısal olarak bir araya getirilen, zaman zaman ise belirli
nedenlere bağlı olarak özellikle seçilen nesnelerin, kolaj asamblaj gibi yöntemlerle
oluşturulan birlikteliğidir (Dağ, 2011, s. 84-85). Her türlü nesne bu türde illüstrasyonlarda
yer alabilmektedir. (şişe kapakları, makaralar, biletler, geçmişi olan eşyalar; aile fotoğrafları,
eski paralar, antika eşyalar vb.) Nesnenin ne olduğundan ziyade kullanıldığı ortam ve
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çevresindeki ögeler ile kazandığı yeni anlamlar önemli olandır (bkz. görsel. 57). Öte yandan
Dağ’a göre buluntu nesnelerle tasarlanan illüstrasyonlarda, kurgulanmış yeni bir gerçeklik
söz konusu olduğu için nesnelerin ayırt edilebilir olup olmadıkları da önemli değildir. Fakat
yeni bir bütün oluşturulurken nesneler kendi kimliklerini taşımaya devam etmelidir (2011,
s. 84-85).

Görsel 57. David Goldin tarafından yapılan “Fireman” serisinden örnekler
https://bit.ly/3mUXIS2

Geleneksel ifade yollarında meydana gelen değişikliklerin beraberinde buluntu nesneler ile
oluşturulan illüstratif anlatım şekilleriyle jenerik tasarımlarında da karşılaşmak mümkündür.
Alternatif illüstratif dillerin gelişimi anlatıya katkı sunmaktadır. Bu jeneriklerde anlam
buluntu nesneler üzerinden, onları çevreleyen metinler ve çizimler ile sunulmaktadır.

72

Görsel 58. Freaked film jeneriğinden görüntüler, 1993
https://bit.ly/2K0gNnj

1993 yapımı “Freaked” film jeneriğinde yer alan karakter tasarımları oluşturulurken, buluntu
nesnelerden yararlanılmıştır (bkz. görsel. 58). Kafatası, çiçekler, saç bobinleri, tarak, emzik,
kolye, fön makinesi, bozuk paralar gibi pek çok nesne birlikteliğinde film ekibinin illüstratif
görüntüleri oluşturulmuştur.
3.6.7. Gerçekçi Yaklaşım
Gerçekçi illüstrasyonlar, kitaplarda, gazetelerde vb. fotoğrafın gelişiminden çok daha önce
ortaya çıkmıştır. Bu tarz illüstrasyonlarda fotoğraf algısına yakın bir anlayış hâkimdir.
Resimlenen ögeler gerçek dünyadaki hallerine en yakın şekliyle birebire yakın bir şekilde
tasvir edilir (bkz. görsel. 59). İllüstrasyon teknikleri modern tarzlar ve geleneksel olarak
ifade edilirken, zaman içerisinde gelişen yazımlar ile dijital ortamlarda gerçekliğin tasvirinin
yolları aranmıştır.
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Görsel 59. “Visitantes” film jeneriğinden görüntüler, 2014
https://bit.ly/3oLURMD

3.6.8. Soyut Yaklaşım

Soyut yaklaşım, temsili olmayan, nesnel olmayan, figüratif olmayan ya da geometrik
yaklaşım olarak adlandırılabilir. Tanımlı mekanların, nesnelerin tasvirinden ziyade daha
belirsiz bir alanı işaret etmektedir. Wigan’a göre soyut yaklaşım temsili olmayan formlar ve
biçimsel olmayan özellikler ile oluşturulmakta olup, objelerden daha çok hareketin ön plana
çıkarılmasını amaçlamaktadır (2012, s. 227). Soyut imgeler ile yirminci yüzyılın başlarında
batı sanatı filmlerinde karşılaşıldığında sinema da bir sanat biçimi olarak doğmaya
başlamıştır. Furniss’e göre sanatçıların görsel sanatlara dair yeni üretimler gerçekleştirmek
adına film teknolojilerini benimsemeye başlamaları ile yalnızca resim yüzeyleri üzerinde
değil ekran yüzeylerinde de arayışlar başlamıştır (2013, s. 25- 26). Bu yaklaşımlar ile jenerik
tasarımlarında karşılaşmak mümkündür (bkz. görsel. 60).
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Görsel 60. “X-Men: First Class” film jeneriğinden görüntüler, 2011
https://bit.ly/3mJ9U88

3.6.9. Geleneksel Yaklaşım
Günümüzde elle çizim deneyimine çok yakın bir deneyim digital dünyada yaratılmaktadır.
İstenilen sonuca ulaşılması için çok sayıda doku, yüzey, çizgi ve fırça çeşidine erişmek
mümkündür. Digital ortamlar geleneksel üretim yöntemlerinin bir çeşit simülasyonunu
sunmaktadır. Wigan’a göre geleneksel illüstrasyonlar, düşünme, görme, gözlemleme ve
bakmaya vurgu yapan illüstrasyonlardır. Geleneksel yaklaşımla üretilen illüstratif
yaklaşımlara ipek baskı, nakış vb. örnek gösterilebilir (2012, s. 100). 1970 yapımı “Scrooge”
filminin jeneriği geleneksel illüstratif yaklaşım ile tasarlanmış bir jeneriktir (bkz. görsel. 62).
Jenerikte yer alan illüstrasyonların tümü ressam Ronald Searle tarafından el ile boyanarak
oluşturulmuştur (Art of The Title: çevrimiçi). Searle'ın resimlerinde sıklıkla kullandığı genel
yaklaşımı, dinamik çizgi tarzı, filmin jenerik tasarımında yer alan illüstrasyonlarda da
kendini göstermektedir.
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Görsel 61. “Scrooge” film jeneriğinden görüntüler, 1970
https://bit.ly/3kPy3Jk
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4. BÖLÜM UYGULAMA ÇALIŞMASI: ÇILGIN PİERROT FİLM JENERİĞİ
Çalışmanın son bölümü olan bu bölümde, Yeni Dalga akımı ve Jean Luc Godard sineması
detaylı bir şekilde incelenirken “Çılgın Pierrot” filminin analizi yapılıp, filme yeni bir
jenerik tasarımı hazırlanmıştır. Yeni Dalga Dönemi sinemada grafiksel arayışlara oldukça
fırsat verilen bir dönem olmasına rağmen, afiş tasarımlarında karşılaşılan yenilikçi ve
modern çabalar ile dönemin jenerik tasarımlarında karşılaşılmamaktadır.
Godard’ın Çılgın Pierrot filmine bakıldığında ise filmin imgeler ve metaforlar ile
çevrelenmiş anlatısı göze çarpmaktadır. Bu noktada film anlatısının imkanlarından
faydalanılarak illüstratif bir stille jenerik tasarlayıp, film ve izleyici arasındaki bağlantıyı
güçlendirmek mümkündür. Filmin kaotik ve ironik yapısı, bünyesinde taşıdığı
varoluşçuluğun izleri, illüstratif bir anlayış geliştirmede güçlü bir referans noktası
oluşturmaktadır. Öte yandan Godard filmleri resmin, şiirin, sinemanın türlü unsurlarını
taşıyan bir kolaj niteliği taşımaktadır. Bu sebeple tasarlanan Godard sinemasının ilişkisiz
görülen ögeler arasında bağ kurma eğilimi jenerik uygulamasında kolaj tekniğinin tercih
edilme nedenidir. Jenerik hem Godard filmografisine hem Yeni Dalga Sinemasının sanatsal
hareketine atıf niteliği taşıması amacıyla, filmin anlatısından beslenen illüstratif bir yaklaşım
ile tasarlanmıştır.
4.1.

İçerik Analizi: Yeni Dalga Akımı ve Jean Luc Godard Sineması

II. Dünya savaşı sırasında Fransa’da sinemada büyük bir sansür söz konusuydu. İzleyicilerin
ne izleyeceği sınırlı bir seçkiden ibaretti. Savaşın sona ermesiyle sansür son bulurken,
yasaklanmış olan pek çok film Fransız sinemasına geri dönmüştür. Hitchman’a göre bu
durumun ifade özgürlüğü ve iletişim kurma gibi arzuları beraberinde getirmesiyle, film
tartışması, kaçınılmaz olarak söylemin bir parçası haline gelmiştir. Andre Bazin gibi
yazarların teorilerini geliştirdikleri dergiler film kulüplerini ortaya çıkarmıştır. Bu kulüplerin
en ünlüsü 1948’de açılan Henri Langlois'in “Cinematheque Française'sidir” (2018:
çevrimiçi).
Yeni Dalga Sinemasının önemli isimlerinin pek çoğunun birbirleriyle tanışması ve
buluşmaları Sinematek’te gerçekleşmiştir. Parnell’a göre Yeni Dalga Sineması canlandırıcı
sinematik anlatıya vurgular yaparken, hikâye anlatımın geleneksel ve lineer örgüsünü
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reddeder (2016: çevrimiçi). Bu özellikleriyle 1950'lerin ve 1960'ların yerleşik sinema diline
karşı duran yönetmenlerin kişisel imzalarının, filmin başından sonuna kadar hissedildiği
yapımların ortaya konulduğu en etkili hareketlerden biridir (Huckmag: çevrimiçi). Neupert’a
göre Fransız Yeni Dalga Sineması farklı hikâye anlatma kurallarını denemeyi, geleneksel
film yapım normlarını ve bütçelerini yeniden düşünmeyi öğreterek film estetiği için bir dizi
seçenek doğurmuştur (2010, s. 48).
Teknolojik gelişmelerin, Eclair ve Arriflex gibi hafif, elde taşınabilen, daha az ışık
gerektiren, ses ve aydınlatma ekipmanları mevcut kameraları, ortaya çıkarmasıyla film
yapımcıları için stüdyoya duyulan ihtiyaç azalmıştır (bkz. görsel. 62) (Hitchman, 2018:
çevrimiçi). Minimalist bir prodüksiyonla felsefi temaların sanatsal bir şekilde icra edilmesini
birleştiren akım, daha önce denenmemiş polarize bir sanat filmi türünü ortaya çıkarmıştır.

Görsel 62. Yeni Dalga Sineması döneminden film setinden görüntü
https://bit.ly/3qmsllE

Hareketin kökenlerine bakıldığında Fransız yönetmenlerin, Alfred Hitchcock, Orson Welles
ve John Ford gibi Amerikalı film yapımcılarından oldukça etkilendikleri görülmektedir.
1958 yapımı “Vertigo” filmini izlemek izleyiciye Paramount film stüdyosunda üretilmiş
herhangi bir filmi izlediğini değil bir Alfred Hitchcock filmi izlediğini hissettiriyordu. Bu
hissiyat sinemada Auteur Kuram’ın (yazar-yaratıcı) doğuşu olmuştur. 1951 yılının sonunda
aralarında François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol ve Éric
Rohmer gibi Yeni Dalga Sinemasının kurucusu olacak isimlerin bulunduğu “Cahiers du
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Cinema” dergisinin kurulmasıyla auteur teorisiyle ilgili ilkeler listesi oluşturulmuştur (bkz.
görsel. 63) (The Artifice: çevrimiçi).

Görsel 63. Cahiers du Cinema dergisinin kapağı, Ocak 1960
https://bit.ly/3lhjL3H

Yeni Dalga Sineması yapımcıları için filmin yönetmeni film üzerinde sanatsal bir kontrole
sahiptir. Seyirci ile daima film üzerinden iletişim kurulmaktadır. Parnell auteur teorisinin
sanatsal felsefesinden yola çıkılarak, filmi, yönetmenin yaratıcı ve estetik vizyonunun bir
ürünü olarak kabul ederek, yönetmenin kült eserini ressamlar ve yazarların eserleriyle eşit
görmektedir (Parnell, 2016: çevrimiçi).
Yani Dalga akımında varoluşçuluğun felsefi ve sanatsal hareketi etkilidir. Kişinin
bireysel deneyimlerinin yaşamdan anlam çıkarmanın tek yolu olduğu fikri hemen hemen her
Yeni Dalga Sineması filminde bir temadır. Bu tema yapımcıların çoğunun, karakterlerin
öznel deneyimlerine ve faaliyet gösterdikleri nesnel dünyaya yönelmelerine yol açmıştır
(The Artifice: çevrimiçi).
Jean Luc Godard, Fransız Yeni Dalga Sinemasının şüphesiz en önemli isimlerinden biridir.
Godard filmografisine bakıldığında renk kullanımlarını, hikâye yapılarını ve diğer görsel
unsurları stilize ederek yaptığı filmlerinin pek çoğunun Yeni Dalga Sinemasının manifestosu
niteliği taşıdığı görülmektedir. Godard’a göre filmler tehlike barındırmazlar, izleyicilerle
doğrudan konuşmazlar aracıdırlar. Bu dolaylı birliktelikte Godard sinemasında izleyici
daima aktif bir konumdadır. Böyle bir konumlandırma ile Bertolt Brecht’in tiyatro
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kuramında da karşılaşılmaktadır. Fransız Yeni Dalgası Brechtyen Kuramdan hareketle bir
karşı duruş sergiler. İzleyiciler daima metinlerarası okumalar yapmaya teşvik edilir (Film
Lovers: çevrimiçi). Fransız Yeni Dalga Sineması filmlerinde sinemada Brechtyen estetiğin
yansımalarını sıklıkla görmek mümkündür. Klasik Hollywood anlatılarında izleyici daima
konforlu bir alandadır. Filmin dünyasına ve olaylara odaklanarak bir çeşit katarsis (arınma)
yaşamayı bekler. Fakat aktif izleyici olayların nedensellik boyutuyla ve süreçle ilgilidir. Film
boyunca bu nedenselliklere dair birtakım sorgulamalar gerçekleştirir.
Resim sanatında ressamların doğanın ya da nesnenin birebir yansımasını çizdikten sonra
tuvalde boyanmamış bir kısım bırakmaları, o resmin yalnızca bir yaratı olduğunun
vurgulanması içindir. Bu sebeple epik tiyatro ve sinemada da oyunun ya da filmin bir yaratı
olduğunu, gerçek olmadığını vurgulamak esastır. Sanatın gerçekliğin bir taklidi
yani mimesisi olması

konusuna

karşı

çıkan Brecht, katarsis ve einfühlung (empati)

kavramlarını da kendi tiyatrosundan silmek adına belli başlı yöntemlere başvurur. Bu
yöntemlerden en önemlisi “yabancılaşma” tekniğidir. İzleyici karanlık bir salonda
karşısındaki hayatları gözetlerken oyuncu kameraya dönüp izleyicilerle konuşur. Gözetleme
pratiğine kendini tümüyle kaptırmış olan izleyicinin hazzı oyuncunun onu yakalamasıyla
bölünerek kendisini karakterle bütün gibi hissetme duygusundan çıkmasına sebep olur.
Sonuç olarak izleyici karakterle kurduğu özdeşliği kaybeder ve bir çeşit yabancılaşma yaşar.
Çeşitli kurgusal tekrarlar, atlamalar, oyunculuk teknikleri ya da müzikle bu yabancılaşma
gerçekleştirilebilir.
Godard sinemasında bu tekniklerin pek çoğuyla karşılaşmak mümkündür. “Tout va Bien”,
“Çılgın Pierrot”, “Masculin Feminin” gibi pek çok filminde izleyici izlediği bir sahneyi
tekrar izleyebilir, oyuncular kameraya aniden dönüp izleyiciler ile konuşabilir. Bunların
tümü karakterle özdeşim kurmayı baltalamak ve katarsis duygusunu yaşatmamak adınadır.
Film üzerinden rahatlayan izleyici düşünmeyi bir yerden sonra bırakacaktır. Godard ise tam
tersi izleyiciyi rahatlatmak yerine huzursuz etmeyi amaçlamaktadır (Film Lovers:
çevrimiçi).
Akça’nın ifadeleriyle Godard sinemasının teknikleri şu terimlerle ifade edilebilir. “Ara yazı,
sıçramalı kurgu (jumpcut, dışses, içses, yakın plan, tekrar, renk filtresi) plan sekans,
kameraya karşı konuşma, ara plan, dar açı objektif, kaydırma, altyazı, omuz plan, müzik,
balıkgözü objektif, irkiltici ses, monolog, geniş kafa boşluğu, cutaway (alakasız bir olaya
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kesme) ve orta plandır” (2010: çevrimiçi). Bu yeni sinema dilinde “izleyici filmin içinde
kaybolmaz, onu bambaşka algılayış biçimleri ile yeniden üretir” (Film Lovers: çevrimiçi).

4.2.

Çılgın Pierrot Film Analizi ve Jenerik Tasarımı Uygulaması

Jean Paul Belmondo ve Anna Karina’nın başrollerinde yer aldıkları film, Paris’ten
Fransa’nın güneyine doğru kaçan bir çiftin yer yer dramatik öyküsünü konu alır (bkz. görsel.
64). Mutsuz bir evlilik sürmekte olan Ferdinand Griffon, katıldığı sıkıcı bir partinin
sonrasında çocuklarının bakıcısı Marianne Renoir ile kaçmaya karar verir (bkz. görsel. 65).
Film politik bir film olmakla beraber Godard’ın en şiirsel filmlerinden biridir.
Godard’ın deyişiyle filmde “karakterler hem bir maceranın hem de kendilerinin
peşindedirler” (Sinematopya: çevrimiçi).

Görsel 64. “Çılgın Pierrot” filminden Ferdinand ve Marianne’nın yoldaki bir sahnesi
https://bit.ly/37hLsVg

Monaco’ya göre Godard’ın diğer filmlerindeki karakterlerin birçoğu Güneye gitmekten,
Paris’in hüznünden kaçmaktan bahseder. Ferdinand ve Marianne ise bu hayali diğer tüm
karakterler adına gerçekleştirir (2001, s. 297).
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Görsel 65. Çılgın Pierrot filminden Ferdinand ve Marianne’nın partide karşılaştıkları sahne
https://bit.ly/3qbUqvJ

Çılgın Pierrot filmi, bireyselliği ve kişinin özgür tercihlerini esas alan yaşam tarzını,
entelektüel ve politik göndermelerle ele alır. Filmde, başta mutluyken sonrasında toplumdan
uzak yaşamlarından sıkılan Marianne, Ferdinand ile bir tartışmasında Ferdinand’a “yaşamak
istiyorum.” diyerek tepkisini göstermektedir. Varoluşçuluğun izlerini taşıyan film, izleyiciyi
düşünce ve eylemin birlikteliğinin çelişkileri üzerine düşündürmektedir (Ankara Sinema
Derneği: çevrimiçi).
Sinema zıt kültür seviyelerini yeniden yapılandırarak yeni kombinasyonlar üretmektedir
(Vacche, 1995, s. 39-54). Çılgın Pierrot filmi de zıt kültür seviyelerine vurgu yapan renkler,
çizimler ve resimler gibi pek çok unsuru içermektedir. Godard bu ögelere filmde sanatın
çeşitli yönleriyle ilgilenen kombinasyonların da bulunması gerektiğini düşündüğü için yer
vermektedir. Şentürk’e göre Godard filmleri, kolaj ya da şiirsel bir balad olmaktan ziyade,
resmin ve filmin, nerdeyse tüm unsurlarını yapı olarak tasarlayan bir söylem, sinemanın
gelenekleriyle entelektüel bir hesaplaşmadır (bkz. görsel. 66). Müzik, ses, resim, montaj,
sekans, ara metin, diyalog, öykü, renk gibi her unsur bir kategoridir (2011, s. 136-156).
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Görsel 66. “Çılgın Pierrot” filminden Ferdinand’ın kitap okuduğu bir sahne
https://bit.ly/3leg272

Donald Kuspit kolaj üzerine yaptığı makalede, bu sanatsal formun neredeyse hiç sentezle
birleşmediğini, çizgi veya renk modellerinin tutarsız parçalar arasında geçici ilişkiler
kurmaya yardımcı olduğunu savunmaktadır (Hoffman, 1989, s. 39-54). Kültür tarihçisi
Marjorie Perloff’a göre ise kolajda hiyerarşi parataksiye yani aralarında mantıksal bir ilişki
bulunmayan ögeler arasında bağ kurma eğilimine yol açmaktadır. Bir köşe diğeri kadar
önemlidir. Yani artık merkezi bir sistem yoktur. Dönüşüm sürecin merkezinde yer
almaktadır (1983, s. 5-47).
Perloff'un kolajdaki kelimelere ve görüntülere atfettiği dönüştürücü yönelim, Godard’ın
Çılgın Pierrot filmindeki çizgi ve rengin işlenmesi için de geçerlidir; bu iki öğenin
çağrışımları genellikle cinsiyetler arasındaki gerilimi vurgulamak için kullanılmaktadır
(Vacche, 1995, s. 39-54). Film boyunca Marianne kırmızı, Ferdinand ise mavi renkle
ilişkilendirilmiştir. Mavi, renk, huzur, özgürlük ve sükûneti temsil ederken kırmızı renk
tehlike, düzensizlik ve ölümü işaret etmektedir. Marianne ile Ferdinand Marianne’ya ait bir
araba ile kaza mahallinden geçmektedir. Ferdinand’a, gangsterler Marianne’nın kırmızı
elbisesiyle işkence yaparlar (bkz. görsel. 67).

83

Görsel 67. “Çılgın Pierrot” filminden Ferdinand’ın sorgulandığı sahne
https://bit.ly/3qbUqvJ

Esasen güneye doğru yapılan seyahat umudun mavi ufuklarına kaçmak anlamına
gelmektedir (bkz. görsel. 68). Fakat onlara daima eşlik eden kırmızı bu hayali yok eder
(Şentürk, 2011, s. 136-156). Yılmaz’a göre anlam arayışı içerisindeki Ferdinand
çevresindeki her şeye duyarsızdır. Öte yandan sıkışmışlık duygusuna kapılmış olan
Ferdinand kendini Marianne’nın kırmızı yakıcılığında yeniden bulur.

Görsel 68. “Çılgın Pierrot” filminden deniz görüntüsü
https://bit.ly/3qbUqvJ
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Öyle ki Ferdinand’ın üzerinde ölüme giderken kırmızı bir tişört vardır yüzüne sürdüğü
boyaların maviliğiyle direnirken, yüzüne sardığı piramitler yine kırmızıdır (bkz. görsel. 69)
(bkz. görsel. 70) (2019: çevrimiçi).

Görsel 69. “Çılgın Pierrot” filminden Ferdinand’ın yüzüne maviye boyadığı sahne
https://bit.ly/2HPsZ9H

Görsel 70. “Çılgın Pierrot” filmi Ferdinand’ın intihar sahnesi
https://bit.ly/2HPsZ9H
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Ferdinand yaşadığı yabancılaşma duygusunun beraberinde anlam arayışlarıyla ruhunu
çıkmaza sokar. Bu arayışlarını okuyarak, yazarak kelimelerle sürdürürken, Marianne
duygularıyla konuşur. Gerçek anlamlarını bulabilme adına çıktıkları yolculukta film aşk
hikâyesinden macera dolu olaylara, gangster motiflerinden, politik suç çetelerine kadar çok
farklı konuya evrilme potansiyelindedir (bkz. görsel. 71).

Görsel 71. “Çılgın Pierrot” filmi Marianne’nın suç çetesiyle bir sahnesi
https://bit.ly/2HPsZ9H

Filmin tüm bu dağınık yapısı içerisinde anlatı imgeler ve metaforlar ile çevrelenmiş
durumdadır. Vacche’a göre bir metin olarak, Çılgın Pierrot filminin hikâyesi kaotik bir
şekilde gelişir ve ironilerle doludur. Godard’ın bu kaotik ve ironik yapı arasındaki salınımı
kolajın işleyişine paraleldir. Farklı parçaların karışımı yoğunluk yaratır (1995, s. 39-54).
Nesneler ne metaforik ne de metonimidir, (somut olan bir nesnenin birtakım özelliklerinden
birinin çağrışım yolu ile somut biçimde gösterilmesidir) daha çok kendilerini kaynaklardan
ve çevreden kesilmiş gibi sunarlar. Herhangi bir bağlamın dışında banallik arketiplerdir.
Marianne'nın evindeki beyaz duvarlardaki pop art nesneleri bu arketiplere örnek verilebilir
(bkz. görsel. 72).
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Görsel 72. “Çılgın Pierrot” filminden Marianne ve Ferdinand’ın bir görüntüsü
https://bit.ly/3qbUqvJ

Godard'ın, pop sanatının ikonografisini Çılgın Pierrot filminin kolaj estetiği içinde
memnuniyetle karşılaması şaşırtıcı değildir, Film pop sayılabilecek bir dizi endüstriyel
nesneyi içerir: arabalar, telsizler, tişörtler, rujlar, müzik kutuları ve pin-ball makineleri (bkz.
görsel. 73) (Vacche, 1995, s. 39-54).

Görsel 73. “Çılgın Pierrot” filminden Ferdinand’ın bir görüntüsü
https://bit.ly/2JuCfAr

Fransız Yeni Dalgası taze vizyonu ile sinemada görsel kültürün çehresini değiştirmiştir.
Filmlerin afişleri, tasarımcılarına filmi kışkırtıcı bir görüntüye dönüştürme ile ilgili daha
fazla özgürlük tanıyan bağımsız küçük şirketler tarafından üretilmiştir. Pop art, fotomontaj,
çizgi roman, illüstrasyon gibi pek çok yeni tekniğe afişlerde rastlanırken, grafik tasarım ve
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fotoğrafçılığın birlikteliğinde bir devrim yaşandığını söylemek mümkündür (Huckmag:
çevrimiçi).

Yeni

Dalga

Sinemasının

görünümünü

tamamlayan

poster

tasarımcılarından bazıları Jean-Michel Folon, Maciej Hibner, Tomasz Ruminski, Andrzej
Krajewski, Hans Hillman, Zdenek Ziegler, Bruno Rehak, Christian Broutin, Boris Grinsson,
Marcello Colizzi, Miroslav Vystrcil, Josef Vylet'al, Averardo Ciriello, Waldemar Swierzy,
Maciej Zbikowski, Georges Allard, Sandro Simeoni, René Ferracci, Peter Strausfeld, ve
daha fazlasıdır (Artbook: çevrimiçi).
Godard’ın filmlerinin jenerikleri tipografik yaklaşım açısından benzerlik göstermektedir.
Benzer şekilde hizalanmış metinler, çoğunlukla kırmızı ve mavi renk kullanımları bu
jeneriklerin öne çıkan özelliklerdir (bkz. görsel. 74). Aynı zamanda filmlerinde bolca
intertitles (ara yazı) kullanan Godard ekranı kaplayan büyük puntolarla, bu metinleri
sunmuştur.

Görsel 74. “Çılgın Pierrot” film jeneriğinden görüntüler
https://bit.ly/3lju1sl

Sinema tarihinde film jeneriklerinin gelişim göstermeye başladığı yıllar Saul Bass’le birlikte
başlayarak 50’li yıllara denk gelmektedir. Bu dönemde film çevresinde metaforlar
oluşturularak, illüstratif yaklaşım stiliyle pek çok jenerik tasarlanırken, benzer yıllarda
ortaya

çıkan

Fransız

rastlanmamaktadır.

Yeni

Dalgasında

bu

yaklaşım

ile

üretilmiş

jeneriklere

Sinemada oluşturulmaya çalışılan yeni dilin yansımaları görsel

manzarada da kendini göstermiştir. İllüstratif yaklaşımlar ve fotoğrafın birlikteliğiyle farklı
tekniklerle oluşturulan afiş tasarımları dönemin öne çıkan grafik yönleridir (bkz. görsel. 75).

88

Görsel 75. Yeni Dalga Sinemasından afiş örnekleri
https://bit.ly/33JqNsj

Fakat benzer bir yaklaşım ve tasarım prensipleri ile dönemin jenerik tasarımlarında
karşılaşılmamaktadır. Bu sebeple metaforik anlatıma imkân sağlayan illüstratif yaklaşımlar
ile film anlatısının imgesel dünyası içerisinde Jean Luc Godard sinemasının yapısından
beslenen bir film jeneriği oluşturulması amaçlanmıştır.
Gerçek dışı bir dünyanın yansıması, illüstratif ögelerle izleyiciyi, filmi anlam dünyasının
girişinde beklemektedir. Öte yandan film yapım stüdyolarının etkilerinden sıyrılarak
sinemada yeni bir dil yaratma motivasyonu Yeni Dalga Sinemasının temelini
oluşturmaktadır. Benzer dönemlerde gelişim gösteren jenerik tasarımları da stüdyo
sistemlerine karşı benzer kaygıları gütmektedir. Stüdyo sistemleri, ürettiği filmler arasındaki
benzerlikler ve filmin etiketleri olarak görülen jenerikler üzerinden aynılık politikası
izlerken, sinemada bu duruma tepkileri Yeni Dalga Sineması yönetmenleri ve Saul Bass gibi
yenilikçi jenerik tasarımcılar göstermişlerdir.
Hem jenerik tasarımlarında hem Yeni Dalga Sinemasında yönetmenin yaklaşımı ve filmin
biricik yönleri fazlasıyla ön planda tutulmaktadır. Yönetmenlerin sinemaya yönelik farklı
yaklaşım ve anlatım arayışlarına imkân vardır. Teknolojinin olumlu etkileri ve tekniğin
kullanımının faydaları öne çıkmaktadır. Bir diğer benzer yön ise jenerik tasarımları daima
izleyiciye filme yönelik ipuçlarını filme geçmeden sunarken, izleyiciyi en başından aktif
olarak konumlandırır. İzleyiciyi çeşitli sorgulamalar yapmaya en başta ikna eder. Bu açıdan
Fransız Yeni Dalga sinemasının da benzer bir amaç içerisinde olduğu bilinmektedir.
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4.3 Çılgın Pierrot Filmi Jenerik Tasarımı Uygulaması
Önceki bölümde edinilen referanslar ile Çılgın Pierrot film jeneriğinin tasarımına
geçilmeden önce filme dair analizler yapılmıştır. Filmin vurgu yaptığı noktalar, jenerikte ele
alınması gerekilen kavramlar, nesneler ve kişiler üzerine metinsel ön çalışmalar yapılmıştır
(bkz. görsel. 76).

Görsel 76. Çılgın Pierrot filmine yönelik analizlerin yapıldığı kişisel notlar

Filmin analizine dair toplanan bilgiler jeneriğin aurasını oluşturma açısından adım adım
ilerleme sağlamıştır. Karakterlerin ruh halleri, filmsel zamanın özellikleri, yönetmenin
tutumları bu noktada jeneriğin temasını oluşturacak olan unsurlardır. İlk olarak jenerikte yer
alacak sahnelerin planlanması açısından storyboard çizimleri hazırlanmıştır. Basit görsel ve
metinsel taslaklar şeklinde olan storyboardlar zamanla geliştirilerek jeneriğin son halinin
oluşmasına katkı sunmuştur. Storyboard çizimleri üzerinden jenerikte yer alacak hareketlere,
renklere, grafik dile karar verilmiştir (bkz. görsel. 77).
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Görsel 77. Çılgın Pierrot filmi storyboard çalışması

Filmdeki simgesel anlamları sebebiyle jeneriğin geneline hâkim olan renkler, ağırlıklı olarak
kırmızı, siyah, mavi ve sarı olarak tercih edilmiştir (bkz. görsel. 77).
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Görsel 78. Uygulama çalışması film jeneriğinden, mavi, kırmızı, sarı ve siyah renklerini içeren

Filmin tümüne hâkim olan kolaj estetiği fikrinden yola çıkılarak jenerik tasarımında kolaj
tekniği merkez alınmıştır. Birbirinden farklı dokular, renk kullanımları, filmin içerisinden
pek çok öge kolaj birlikteliğiyle yeniden inşa edilmiştir (bkz. görsel. 78).
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Görsel 79. Uygulama çalışması film jeneriğinden, kolaj tekniğinin göze çarptığı bir görüntü

Jenerik tasarımında, dokulu bir fırçanın kullanımıyla oluşturulmuş çizgisel ve tek renk
illüstrasyonlar tercih edilmiştir. İllüstratif stil oluşturulurken ise filmin kaotik ve politik
yapısı göz önünde tutulmuştur. Dinamik ve çoğunlukla üst üste gelen çizgisel formlar ile
karmaşa ve düzensizlik hissiyatı yaratılmıştır (bkz. görsel. 78).
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Görsel 80. Uygulama çalışması film jeneriğinden, illüstrasyonların yer aldığı bir görüntü

Jeneriğin kadrajı retro partikül efektleri eşliğinde siyah bir arka plan üzerine konumlanan
tipografi ile açılmaktadır. Sahnenin beraberinde gelen iki sekans daha, siyah arka plan
üzerinde devam etmektedir (bkz. görsel. 79).
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Görsel 81. Uygulama çalışması film jeneriğinin açılış sekansı

Sonraki sekanslarda sahnelerdeki hareketler ile bağlantılı olarak arka planlarda değişimler
gözlemlenmektedir. Jenerik tasarımının neredeyse tümünde görsellerin ve illüstrasyonların
geçişlerinde katmanlı bir yapı oluşturan yırtılma efekti kullanımı tercih edilmiştir (bkz.
görsel. 80).

95

Görsel 82. Uygulama çalışması film jeneriğinden, geçiş efektini içeren bir görüntü

Öte yandan jenerik tasarımında, sahne devamlılıklarının filmsel mekanlar ile bağlantı
kurularak gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Filmin geçtiği mekânlar, binalar, manzara
görüntüleri vb. bir araya getirilerek yeniden kurgulanmıştır. Filmsel zamana vurgu yapılması
açısından ise tüm bu sahnelerde retro efektler kullanılmıştır (bkz. görsel. 81).
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Görsel 83. Uygulama çalışması film jeneriğinden, filmsel mekanları içeren bir görüntü

İmgeler ve tipografilerin birlikteliği süregelirken hem filmsel ögeleri hem de ticari metinleri
çevreleyen illüstrasyonlar ise jeneriğin yapısında konumlanmaktadır. Jenerikte yer alan
başrollerin ve yönetmenin ismi kolaj tekniğiyle farklı fontlardaki harflerin birleştirilmesiyle
oluşturulurken bu metinler dışında yer alan tüm metinler için ise iki farklı yazı karakteri
tercih edilmiştir (bkz. görsel. 82).
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Görsel 84. Uygulama çalışması film jeneriğinden, tipografik unsurların yer aldığı bir görüntü

Filmin politik ve vahşi havası renklerle, geçişlerle hissettirilirken bir yandan da kadraja
sıklıkla filmin karakterleri dâhil olmaktadır. Karakterlerin yer yer durağan, yer yer filmin
içerisinden görüntüleri kolaj estetiği ile yeniden yorumlanmıştır (bkz. görsel. 83).
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Görsel 85. Uygulama çalışması film jeneriğinden, karakterlerin görüntülerini içeren bir sahneler
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Jenerik tasarımında illüstrasyonlar filmin içerisinden görselleri çevrelerken, diğer yandan da
filmin sahiplik yapısına dair bilgiler içeren metinleri çevrelemektedir. Jeneriğin tüm ögeleri
bir arada buluşurken, Ferdinand’ın kelimeler, kitaplar ve metinlerle ilişkisine vurgu
yapılarak jenerik tasarımının pek çok noktasında doğrudan Ferdinand’ın el yazılarıyla
karşılaşılmaktadır.

Görsel 86. Uygulama çalışması film jeneriğinden, Ferdinand’ın el yazılarını içeren bir görüntü

Görsel 87 . Çılgın Pierrot filminden Ferdinand’ın yazdıklarından bir görüntü
https://bit.ly/2JqRomA
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Filme dair çeşitli ipuçları da yine jenerik tasarımında yer almaktadır. Filmin yer yer gangster
öykülerine evrildiği noktalar ile karşılaşmak mümkündür. Gangster motifi jenerik
tasarımında filmle yakınlık kuran ögelerden biri olarak ele alınıp jenerik tasarımında
işlenmiştir (bkz. görsel. 86).

Görsel 88. Uygulama çalışması film jeneriğinden, görüntüler
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Jenerik tasarımının son sahnesinde ise Ferdinand ve Marianne’nın yol ayrımının ipucu
verilirken bir yandan da jeneriğin sonu izleyicilerin yorumuna açık bırakılmıştır. Filmden
alınan sahne Ferdinand ve Marianne’nın partide ilk karşılaştıkları ve birlikte kaçmaya karar
vermeden hemen önceki sahneleridir. Bu sahne hem bir başlangıç hem bir son sahnesi olarak
iki türlü de yorumlanabilir. Jeneriğin sonuna yerleştirilen bu açık uçlu çelişki dolu an, filmin
genel aurasını ve karakterlerin karmaşa dolu ilişkilerinde kendi yollarına gitme çabalarını
simgelemektedir (bkz. görsel. 87).

Görsel 89. Uygulama çalışması film jeneriği kapanış sekansı
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Jenerik tasarımı oluşturulurken illüstrasyonların çizimi Procreate ve Adobe Photoshop
programlarından yardım alınarak oluşturulmuştur. Hareket tasarımı ise Adobe After Effect
programı ile oluşturulmuştur. Çalışmada 1920-1080 ekran formatı tercih edilmiştir.
Filmin içerisinden pek çok sahne tekniğin olanakları ile renk- ışık gibi açılardan yeniden
düzenlenerek ve çeşitli efektler eklenerek illüstrasyonlar ile kurgulanmıştır (bkz. görsel. 90).

Görsel 90. Uygulama çalışması film jeneriğinden genel görüntüler

Jenerik tasarımında müzik kullanımına bakıldığında ise filmin tüm müziklerini besteleyen
Antoine Duhamel’in filmin içerisinde de yer alan “Twist” bestesi tercih edilmiştir. Filmin
ruhuna uygun olarak hazırlanmış müzik üzerinden jeneriğin temposu oluşturulmuştur. Ek
olarak filmin içerisinden Marianne ve Ferdinand’ın arasındaki gerilim ve farklılıklara
gönderme yapan replikler jenerik müziğinin yapısına eklenmiştir.
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Görsel 91. Jenerik uygulamasında kullanılan replikler
https://bit.ly/39O89BF

Gerçekleştirilen tüm aşamaların sonunda 57 sn’lik bir jenerik tasarımı uygulaması
oluşturulmuştur (bkz. görsel. 92).
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Görsel 92. Uygulama çalışması film jeneriğinden genel görüntüler
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SONUÇ
Film jeneriği tasarımları, hareketli görüntü ve filmsel metne dair çözümlemeler yapmak
adına tasarım ve biçimsel içeriği kullanan karma bir ortamdır. Ticari kaygılar ile ortaya
çıkmalarına rağmen zamanla deneysel film yapım biçimi pratikleri ile gelişimlerini
sürdürmüşlerdir. Montaj, illüstrasyon, kolaj, metafor gibi görsel ve retorik araçlar üzerinden
iletişim kurarlar. Tüm bu tercih edilen malzemelerin kendi estetikleri ve izleyicinin onlarla
ilişkileri bir takım duygusal etkiler oluşturabilir.
Yeni formların gelişmesi ile, eski sanat formlarıyla arabuluculuk yapma eğiliminde olan
jenerik tasarımları, Saul Bass’den itibaren metnin potansiyel biçimi ve içeriği arasında
illüstratif yaklaşımlar ile bağlantılar kurmaktadır. Filmin özü ve içeriğine vurgu yapan,
sıradan olanı inceleme fırsatı bulan illüstratifler yaklaşımlar bugün deneysel bir çalışma
alanıdır.
Biçimin uzlaşımlarının izole edildiği ve yeniden kurulduğu bu deneysel alan, tasarımcı,
yönetmen ve izleyici için klasik bir aşamadan daha çok, filmin ve dijital imgenin birbirine
dönüştüğü yaratıcı bir ortam haline gelmiştir. Öte yandan jeneriğin mikro yapısı içinde
kavramsal ve yapısal olarak varlığını koruyan illüstratif yaklaşımlar, filmsel hikâyeyle olan
ilişkisi açısından metaforlar ile izleyiciyi yönlendirme eğilimindedir.
Bu çalışmada film jenerikleri ve illüstratif yaklaşımların birliktelikleri sorgulanmış, grafik
tasarımın heterojen dilinin film jenerikleri üzerindeki yansımaları irdelenmiştir. Açıktır ki
illüstratif yaklaşım ile oluşturulmuş film jeneriklerinde filmsel hikâye illüstrasyonların
içerisinde yer alır. Fakat bu ögeler tümüyle tek başlarına anlatıyı aktarmazlar. Görüntü
biçimlerinden pek çok anlatı aracını ödünç alarak ve zengin bir görsel kaynak dizisinden
beslenerek jenerik anlatısını oluştururlar.
Tezin uygulama çalışmasına konu olan Jean Luc Godard’ın Çılgın Pierrot filmine
bakıldığında ise film adeta Yeni Dalga Sinemasının imzası niteliğini taşımaktadır. Dönem
incelendiğinde Yeni Dalga Sinemasının karakteristik özelliklerinin yansımalarını dönemin
grafik dilinde görmek mümkündür.
Konvansiyona meydan okuyan cesur Yeni Dalga Sineması yönetmenleri, akımla paralel
özellikler sunan cesur bir grafik dil oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu dil özellikle film
afişlerinde bu yeni sinema dilinin temsilciğini dünya çapında gerçekleştirmiştir. Fakat
benzer bir yaklaşım ile Yeni Dalga Sineması çerçevesinde üretilen filmlerin jeneriklerinde
karşılaşılmamaktadır. Daha çok erken dönem jenerik pratikleriyle oluşturulmuş olan jenerik
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tasarımları gözlemlenmiştir. Bu sebeple tezin kuramsal kısmından beslenen bir motivasyon
ile Çılgın Pierrot filmi için illüstratif bir yaklaşım ile jenerik tasarımı yapılmıştır.
Sonuç

olarak

illüstrasyonlar,

tarih

boyunca

arkalarında

barındırdıkları

metnin

benimsenmesini kolaylaştırmışlardır. Filmsel evrenin dünyasına katıldıklarında da benzer
misyonlarını sürdürerek, izleyicileri adete bir yolculuk içerisinde dış dünyadan filmin
merkezine taşırlar. Bu noktada illüstrasyonları, filmsel metne açılım sağlayan ve yazılı
metne eşlik eden bunları gerçekleştirirken de diğer kültürel biçimlerden etkilenen ikonik
metinler olarak konumlandırabiliriz.
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