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ÖZ
İnsanoğlunun teknolojik gelişimi, görsel tasarım çalışmalarında kullandığı yöntem
ve tekniklere etki ederek, tasarım araçlarının geçmişi ve bugünü arasında etkileşim
temelli bir bağ ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarların gelişimi, donanım teknolojileri ve
yazılımların tasarımcılara gerçek araçların dijital varyasyonlarını sunmasıyla bu
etkileşim, teknolojinin tasarımcıya yeni araçlar sağladığı, tasarımcının ise teknolojik
olanı tasarlama edimiyle yönlendirdiği sinerjik bir gelişim alternatifi doğurmuştur.
20.YY’ın son çeyreğinde adından söz ettirmeye başlayan sanal gerçeklik
teknolojileri, son yıllarda yaşadığı hızlı gelişim sayesinde, sahip olduğu dijital
araçlar, yazılımlar ve sunduğu yeni mekan temelli dijital arayüzlerle, sanatçı ve
tasarımcılar için sınırsız bir atölye ortamı ve sonsuz olasılıklı bir sergi alanı haline
gelmiştir.
″Üç Boyutlu Konsept Tasarım ve Animasyonun Sanal Gerçeklik Uzamındaki
Uygulama Yöntemleri″ başlıklı tezin amacı; sanal gerçeklik teknolojilerinin
gelişimiyle ortaya çıkan yeni donanım ve yazılımları araştırmak, yapılan
araştırmalar doğrultusunda üç boyutlu grafiklerin, tasarım konseptlerinin ve
animasyonların bahsedilen yeni teknolojilerle oluşturulması ve eserlerin izleyici ile
buluşturulması konularında alana ne gibi yeni imkanlar getirdiğini ortaya koymaktır.
Böylelikle tez çalışması, sanal gerçekliğin hem tasarımcı hem izleyici açısından
zaman ve mekan mefhumlarını esneterek ortaya çıkardığı yeni gerçekliğin algı
boyutundaki etkilerini akademik bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Üç bölümden oluşan tezin Birinci Bölümünde; sanal ve gerçek kavramları, teknolojik
gelişimin etkileri, hiper gerçek ve donanımlara dair fütüristik olasılıklar, sanal
gerçekliğin algı düzeyindeki deneyimlenebilir özellikleriyle incelenmiştir. İkinci
Bölümde; sanal gerçeklik tasarım yazılımlarının gelişimi teknolojik evrimin etkileri
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doğrultusunda ele alınmış, geleneksel masaüstü yazılımlar ile sanal gerçeklik
yazılımları arasındaki bağlar, Adobe Medium yazılımında karakter tasarımı ve
Gravity Sketch yazılımında konsept tasarım konularıyla tez için hazırlanan
tasarımlar üzerinden irdelenmiştir. Tezin animasyon uygulamaları ve sergi uzamını
anlatan Üçüncü Bölümünde ise Quill yazılımının üç boyutlu görsel tasarım,
modelleme ve dijital boyama konularında getirdiği yeni uygulama biçimleri,
yazılımın grafik hareketlendirme özelliklerinin, oluşturulan görselleri animasyon
konseptlerine dönüştürme konusunda ortaya çıkardığı yeni dijital yaklaşımlarla ele
alınmış ve sergi için sanal gerçeklikte deneyimlenebilir 10 animasyon konsepti
tasarlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sanal Gerçeklik, Sanal Gerçeklik sanatı, Konsept tasarım,
Konsept sanat, Animasyon, İllüstrasyon, Tasarım yazılımları, Quill VR, Gravity
Sketch, Adobe Medium.
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PRACTISE METHODS OF THREE DIMENSIONAL CONCEPT DESIGN AND
ANIMATION IN VIRTUAL REALITY MEDIUM

Supervisor: Doç. Atila IŞIK
Author: Hüseyin BARAN
ABSTRACT
The technological development of human beings has created an interaction-based
link between the past and the present of design tools by influencing the methods
and techniques used in visual design studies. With the development of computers,
hardware technologies and software offering digital variations of real tools to
designers, this interaction has created a synergetic development alternative where
technology provides the designer with new tools and the designer is guided by the
act of designing the technological one.
Virtual reality technologies, which started to make a name for themselves in the last
quarter of the 20th century, thanks to their rapid development in recent years,
thanks to their digital tools, software and digital interfaces, have become an
unlimited workshop and an exhibition environment with endless possibilities for
artists and designers.
The aim of the thesis is to research new hardware and software that emerged with
the development of virtual reality technologies. In addition, the research aims to
reveal what new opportunities it brings to the field in terms of creating threedimensional graphics, design concepts and animations with the mentioned new
technologies and bringing the works to the audience. Thus, the thesis study aims
to reveal the effects of the new reality created by stretching the concepts of time
and space of virtual reality on the perception dimension with an academic approach
for both the designer and the audience.
In the first part of the thesis, which consists of three parts; The concepts of virtual
and real, the effects of technological development, futuristic possibilities of hyperreal and hardware are examined with the experienceable features of virtual reality
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at the level of perception. In the second part; The development of virtual reality
design software was discussed in line with the effects of technological evolution,
the bonds between traditional desktop software and virtual reality software,
character design in Adobe Medium software, concept design in Gravity Sketch
software were discussed and examined through the designs prepared. In the Third
part of the thesis, which explains the animation applications and the exhibition
space, the new application forms brought by the Quill software in three-dimensional
visual design, modeling and digital painting, the graphic animation features of the
software, the conversion of the created images into animation concepts and new
digital approaches are discussed. In this part, 10 different animation concepts that
can be experienced in virtual reality were designed for the exhibition.

Keywords: Virtual Reality, Virtual Reality art, Concept design, Concept art,
Animation, Illustration, Design softwares, Quill VR, Gravity Sketch, Adobe Medium.
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GİRİŞ
İnsanoğlu ilkel çağlardan günümüze uzanan, değişim, gelişim ve yenilik yaklaşımlı
bir üretim çabası içerisinde varlığını sürdürmektedir. Tasarlama yetisiyle ortaya
çıkan bu üretme eğilimi hem gündelik hayatında hem de yaşantısını anlamlı kılmayı
amaçladığı sanatsal etkinliklerinde kendisini göstermektedir.
Hikaye anlatıcıyı topluluğun çok saygın bir konumuna getiren iletişim faktörü, kaydedilen tarihin,
avın gelişimini ifade etmek için mağara duvarlarında resim yapan ve bir topluluğun veya kabilenin
tarihini anlatan hikayeleri paylaşan insanlarla başlamasını sağlamıştır (Sherman vd., 2019, s. 5).

Aklındaki imgeleri ilk kez mağara duvarlarına ve kullandığı araç gereçlerin
yüzeylerine aktaran insanoğlu, ilk boyama, modelleme ve tasarlama konseptlerini,
gündelik yaşamından kesitleri görsellere dönüştürme yoluyla var etmiştir.
İçsel bir dünyayı dışsallaştırma, benliği ve düşünceleri imgelere yansıtma ihtiyacı nefes
alma eylemi kadar temel bir eylem olagelmiştir, doğdukları andan itibaren insanları
büyüsüyle kuşatan bu mucizevi yetenek, her kültürün, her toplumsal ve ekonomik
formasyonun evrensel bir özelliğidir (Burnett, 2012, s. 52).

Gerek yüzeylerdeki imgeler, gerekse üç boyutlu bir yapıyla formunu bulan tasarım
süjeleri, genellikle insanoğlunun teknik ve teknolojik gelişiminden etkilenmiş,
tasarlama eğilimi teknolojik gelişimine de yön vermiştir. İnsanoğlu gelişim
serüveninde bilgi, kültürel birikim ve teknoloji anlamında ilerlerken bunlara bağlı
olarak üretim yöntem ve tekniklerinde yeniliğe dönük bir değişim kendisini
göstermektedir.
Mağara duvarlarına yayılan ilk boyamalardan başlayarak, yeni teknolojiler geliştikçe ve evrildikçe
yeni iletişim yolları ortaya çıkmış ve böylece, insanlar fikirlerini en iyi şekilde ifade etmek için
teknolojinin ortaya çıkardığı her yeni aracı amaçları doğrultusunda kullanmanın yollarını
aramışlardır (Sherman vd., 2019, s. 5).

Birinci Sanayi Devrimi ile insanoğlu su buharının gücünü kullanarak buhar
makineleri üretmiş ve bu makinelerin gücü sayesinde mekanik üretimin temellerini
atmıştır. Buharlı mekaniğin olanaklarından faydalanması, atacağı bir sonraki adım
olan metalin işlenebilirliği ve tekstilin gelişmesinin yolunu açmış, bu sayede demir
yolu ağları ile birbirine bağlanan şehirler üretim artışını ivmelendirerek sermaye
birikimini ortaya çıkarmıştır.
Benim beşiğimi buhar makinesi sallamıştır. Buhar makinesi artık fosili bulunan büyük
deniz canavarlarının sınıfına girmiştir. Çağımız artık içinde elektronik beynin bulunduğu
dinamolu kafatasının çağıdır. Madde ve ruh, itici güç sağlayan krank mili ile dolaysız
bağlantı içindedir. Yerçekimi ve devinimsizlik engelleri aşılmaktadır (Lynton, 2015, s. 112113).

Modern Sanatın Öyküsü kitabında yer verilen Lissitzky’nin bu sözleri, sanatın
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içerisinde bulunduğu dönemin teknolojik gelişmelerinden nasıl etkilendiğine ve
sanatın, gücünü maddi dünyadan almakla birlikte, manevi değerleri de göz önünde
bulunduran, modern görüşlerin metafizik özelliklerinden esinlenen fiziksel bir
dünyaya nasıl kapı araladığına işaret etmekteydi.
İkinci Sanayi Devrimiyle elektriğin kullanılmaya başlanması bu yeni dönemin
teknoloji çağı olarak isimlendirilmesini sağlamış, fizik ve kimya alanında ortaya çıkan
büyük buluşlar insan hayatında önemli değişikliklere yol açarak çağa damgasını
vurmuştur.
Üçüncü Sanayi Devrimi ise insanoğlunun dijital dünyanın kapılarını araladığı dönem
olmuş, bilgisayar teknolojileri ve elektroniğin birleşimiyle, üretimin kendisi de
dijitalize hale gelmiştir.
Post-endüstriyel süreçte yaşanan teknolojik ve bilişimsel gelişmelerle birlikte
sanatsal uygulamalardaki medyum çeşitlenmiş ve geleneksel sınırların aşılması söz
konusu olmuştur (Irmak, 2015, s. 44).
İnsanoğlunun bilgi birikimi ve teknolojik gelişimi sayesinde ulaştığı bu yeni dijital
ortam, bir zamanlar optik teknolojisindeki gelişmelerin yaşandığı ve hayatın akışının
tek kare ya da akan görüntülerle kayıt altına alınmaya başladığı süreçte olduğu gibi,
sanatçı ve tasarımcıların üretim yöntemlerini etkilemiştir.
Bilgisayar ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler yalnızca etkileşim tasarımında
heyecan verici yeni olanaklar yaratmakla kalmamış, ayrıca ürünlerin ve hizmetlerin
tasarlanıp üretilme biçimlerinin dönüştürülmesine, eski olanı yenisiyle değiştirmek yerine
onun eksiklerinin giderilmesine hizmet etmiştir (Heskett, 2002, s. 17).

Bilgisayar teknolojileri, elektronik araçlar ve gelişmiş monitörlerin sahneye
çıkmasıyla sanatçılar yeni yüzeylere sahip olmuş, insanoğlunun ilk görselleştirme
çabalarının pigment temelli yapısı gelişerek, sanatçı ve tasarımcıların imgelerini
pikseller ve vektörler yoluyla var ettikleri yeni bir uygulama biçimine evrilmiştir.
Ortaya çıkan yeni dijital donanımlar, teknolojik bilginin birbirine eklemlenmesiyle
yeni ve daha işlevsel araçların geliştirilmesini sağlamış, bu araçlar ise tasarımcının
farklı yol ve yöntemler kullanarak yeni ifade biçimleri oluşturmasına olanak
sağlamıştır.
Başlangıçta sanatçıların kullandığı dijital donanımlar mouse ve klavye iken,
teknolojik gelişim sayesinde dijital kalemler, dokunma hassasiyeti yüksek yüzeyler
2

ve taşınabilir çizim aygıtlarıyla sanatçının tuvali ya da tasarımcının çizim masası
onunla birlikte istediği yere taşınabilir hale gelmiştir. İnternetin iletişim olanaklarıyla
birleşen bu yeni teknolojiler, tasarımcıya dünyanın neresinde olursa olsun, eserlerini
hedef kitlesiyle paylaşabilme imkanını sunmuştur.
“Tarihin her anında dönemin politik özelliğine, düşünme tarzlarına ve zevklerine
bağlı olarak farklı anlatım biçimleri doğmuştur” (Freund, 2016, s. 7).
İlkel dönemlerde ağaç kabukları ve kökleri ezerek elde ettiği boyaları bambu
çubuklarıyla mağara duvarlarına püskürterek kendinden görsel izler bırakan
insanoğlu, zamanla grafit kalemleri, boyaları, fırçaları ve tuvalleri yaparak tekniğini
geliştirmiş, hava püskürtmeli fırçayla (airbrush) en temel boyama aracını bir
makineye dönüştürmüş, sonunda geliştirdiği bilgisayar teknolojileri ve yazılımlarla
fırça, kalem, yazı araçları, kağıt ve tuvalini dijital bir platformda var etmiştir.
“20. yüzyılın son çeyreğinde, bilgisayar teknolojisi ve onu takip eden internet bilginin
yönetimini ele geçirmiş, paylaşım ve sanatsal faaliyetlerin en yoğun biçimde var
olduğu alan olarak kabul görmüştür” (Karakulakoğlu, 2018, s. 414).
Günümüzde, bambu çubuğuna biçimsel açıdan oldukça benzer özellikler gösteren
dijital kalemiyle, dijital renklere dokunarak, kendisini piksel tabanlı monitör yüzeyleri
üzerinde ifade eden tasarımcı, eserlerini internete bağlı teknolojik donanımlar
aracılığıyla paylaşarak, vizyonunu 21. yüzyılın sunduğu dijital olanaklarla
aktarmanın yeni yöntemlerini geliştirmiştir.
“Matbaayı bulan Gutenberg’in vizyonunun kitabı daha kolay ulaşılabilen bir bilgi
nesnesi haline getirmesi, zaman içerisinde kitabın bir aydınlanma kaynağına
evrilmesini sağlayarak bilgi temelli iletişimi dönüştürmüştür” (Garfield, 2012, s. 34).
Teknolojik gelişimin üretim yöntemlerini ve iletişim kanallarını çeşitlendirmesi de
matbaanın gelişiminde olduğu gibi insanlığın bilgiyi aktarım ve paylaşım hızında
ivme yaratmış, “bu alandaki hızlı gelişim bilginin kaydedilmesine, depolanmasına,
alınmasına ve iletilmesine izin veren internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin
birleşimiyle” Siber Uzay (Syber Space) kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır
(Mbanaso, 2015, s. 18). Bu kavram aynı zamanda coğrafi olarak birbirinden uzakta
olan fakat teknoloji sayesinde etkileşimli bir biçimde iletişim kurabilen insanların,
mesafeleri ortadan kaldıran bu etkileşim esnasında bulundukları dijital konumu da
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tanımlamaktadır. Teknolojide meydana gelen ve mekan algısına yeni bir boyut
kazandıran bu ilerlemeler tasarım alanlarında kendisini yeni üretim olanakları ve
sunum mecraları olarak göstermiştir.
“Toplumsal, kültürel, siyasal ve teknolojik değişimler hem imajların üretilme biçimini
hem de nasıl dolaşıma gireceklerini ve bizim onları nasıl anlamlandıracağımızı
değiştirmiştir” (Toffoletti, 2014, s. 23).
Teknolojinin en yeni araçlarında biri olan ve gelişimini hızla sürdüren Sanal
Gerçeklik, gerek sunduğu donanımlarla yepyeni bir gerçeklik uzamının kapılarını
aralayarak, gerekse bu uzamda kullanılmak için oluşturulmuş yazılımlarla
tasarımcıların eserlerini üretme ve sunum yöntemlerini çeşitlendirerek, daha önce
görülmemiş bir etki yaratmıştır. Bir zamanlar sergiler yalnızca müzeler ve galerilerde
gerçekleştirilirken, enstalasyon sanatının duvarları yıkarak sergileri dış dünyaya
taşımasına benzer bir biçimde Sanal Gerçeklik teknolojileri de zaman ve mekana
dair görünmeyen duvarları yıkarak bu kez hem tasarımcıların çalışma medyumunu
hem de sergi uzamında yeni bir devrim yaratmıştır.
“Sanal gerçeklik teknolojileri, kullanıcının tamamen hayali bir biçimde üretilmiş veya
gerçek dünyanın yeniden üretimi biçiminde kurgulanmış, simülasyon temelli bir
uzama dalmasını (immersion) sağlayan teknolojilerdir” (Elmqaddem, 2019, s.235).
Bu yeni boyutta kullanılan donanımlar ve dijital araçlar izleyiciye, sergilere zaman
ve mekan mefhumlarına bağlı kalmaksızın katılım gösterme olanağını sunmaktadır.
Gerçekleştirilen sergi dünyanın neresinde olursa olsun, ziyaretçiler eserleri günün
her saatinde gezebilmekte ve hatta sanatçının bilgisi ve donanımın olanakları
dahilinde eserlere müdahale edebilmektedirler.
“Sanal gerçeklik ortamı, insanların bir arada etkileşim içerisinde olmalarına olanak
verirken, aynı fenomenin birden fazla temsilinin kullanılabilmesi sayesinde konunun
farklı açılardan ele alınabilmesini mümkün kılmaktadır” (Whyte, 2002, s. 50).
Yapılan workshoplara avatarlarla katılarak tasarımcı ile birebir etkileşim içerisinde
çalışma, sanal gerçeklik ortamında gruplar oluşturarak diğer tasarımcılarla bir arada
eser üretme, bilgisayarın masaüstü olanakları ile sanal gerçeklik olasılıklarının
birleştiği etkileşim tabanlı yazılımlar aracılığıyla anlık canlı dersler oluşturarak sanat
ve tasarım etkinliklerini daha fazla izleyiciye aynı anda ulaştırabileme ve tüm bunları
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gerçek hayattakine benzer bir mekan içerisinde, siber uzayda, gerçek duyu
mekanizmalarını kullanarak ifade edebilme imkanları, uzay-zaman kavramını
yeniden tanımlayan sanal uzamın getirilerinden bazılarıdır.
“İnsanların geliştirdikleri araçlara ve teknolojilere atfettikleri öznel değerler zamanla
evrim geçirerek teknolojiyle birlikte imal edilmiş, diğer bir deyişle, etkileşim sonucu
ortaya çıkan sinerji, er geç teknolojilere dahil edilmiştir” (Burnett, 2012, s. 237). Yeni
donanım teknolojileri ile kişisel kullanıma olanak sağlayan sanal gerçeklik
teknolojileri, tasarımcının eserini ürettiği ve paylaştığı, izleyicinin ise hem sanatçı
hem de eserle yepyeni bir etkileşim bağı kurabildiği dijital bir evrene adım atılmasını
sağlamıştır.
Bu tez çalışmasının amacı Sanal Gerçeklik teknolojilerinin Grafik Tasarım ve Görsel
Tasarım alanları bağlamında; Üç Boyutlu Konsept Sanat, Tasarım ve Animasyon
çalışmalarında, tasarımcılara ne gibi donanım ve yazılım olanakları sunduğunu
araştırmak, bu araştırmalar doğrultusunda geleneksel tasarım, dijital tasarım ve
sanal gerçekliğin yeni uzamında tasarım kavramlarını önemli gelişmeler ışığında
irdeleyerek gelişimin doğasını ortaya koymaktır. Ayrıca sanal gerçeklik ortamında
oluşturulan üç boyutlu karakter tasarımları, mekan tasarımları ve animasyon
uygulamalarıyla, gelişimin alan içerisinde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerini
akademik bir bakış açısıyla ortaya koymaktır.
Aynı zamanda tez çalışması, sanal gerçekliğin tasarım yazılımlarının masaüstü
yazılımlarla ne gibi etkileşim olanakları sunduğunu, her iki ortamın etkileşimli bir
biçimde kullanılmasıyla oluşturulan tasarımlarla aktarmaktadır. Sanal gerçekliğin
özellikle son yıllardaki gelişmelerle dijital dünyayı sanatçı ve tasarımcılar için yeni
bir gerçekliğe dönüştürmesi, video oyunları, sinematik deneyimler ve basit boyama
araçları ile başlayan sürecin tasarımcılar için yepyeni bir uzam ve çalışma alanına
evrilmesi, yazılımların (Quill VR, Adobe Medium, Gravity Sketch) her geçen gün
güncellenerek büyük teknoloji firmaları tarafından desteklenmesi, sanal gerçeklik
donanım ve yazılımları ile sanatsal üretimin dünya çapında akademik bir işlerlik
kazanması (atölyeler, sempozyumlar, seminerler, çalıştaylar) ve Yüksek Lisans Tez
çalışmam ile sonrasında alanla ilgili yapmış olduğum çalışmalar ve akademik
araştırmalar Sanatta Yeterlik Tezimin temel dayanaklarını oluşturmaktadır.
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1. BÖLÜM: SANAL GERÇEKLİK
İnsanlık tarihindeki ilerleme, zamanla ivmelenen bir hızla gelişmiş, insanlar düşünce
dünyalarında oluşturdukları tasarıları, görseller ve üç boyutlu eserler aracılığıyla
gerçek dünyaya aktarmıştır. Bu aktarımlardan oluşan birikim, zamanla bir iletişim
ortamı doğurmuş, bu iletişim ortamı ise insanoğlunun geliştirdiği teknolojik araç
gereçlerden etkilenerek, kendisini sürekli yenilemiştir.
Teknolojik, örgütsel ve kültürel değişimlere koşut bir biçimde, araçları ve yöntemleri
değişmiş olsa da, insanın tasarlama yeteneği sürekliliğini korumuş, tasarım biricik ve
değişmez bir insan yetisi olmasına karşın, tarih boyunca kendisini çeşitli şekillerde
göstermiştir (Heskett, 2002, s. 19).

Teknolojik gelişimin en önemli günümüz yeniliklerinden ve aynı zamanda
insanoğlunun tasarlama biçimlerine etki eden donanımları beraberinde getiren
gelişmelerinden biri de Sanal Gerçeklik teknolojileridir. Tezin konusunun temelini
oluşturan sanal gerçekliği daha belirgin bir biçimde anlamlandırmak amacıyla,
″Sanal″ ve ″Gerçek″ kelimelerinin bağlam doğrultusundaki tanımlamalarıyla
başlamak literatür açısından anlamlı olacaktır.

1.1 Sanal ve Gerçek
Dijital medyum söz konusu olduğunda, ″Sanal″ gerçeğin karşıtı olmak yerine,
gerçekliğin sayısal veriler aracılığıyla dijital bir uzam içerisinde oluşturulması
anlamına gelmektedir. Sundukları dijital arayüzler ve araçlar bağlamında fiziksel bir
forma sahip olmadan duyumsal ve bilişsel eylemlere imkan tanıyan işletim
sistemleri, yazılımlar ve diğer sayısal ortamlar, sanalın dijital uzamdaki temsilleridir.
Doğal evrenin işleyişine dair keşfedilenler ve teknolojik düzeyde insanlar tarafından
yaratılan şeylerin karmaşıklığı dikkate alındığında, neyin gerçek olduğuna neyin
olmadığına dair geleneksel tanımların anakronik (çağı geçmiş, eski) kaldıkları görülecektir.
Bu önemli bir husustur, çünkü bir bakıma, hem teoride hem pratikte, neyin gerçek neyin
sanal olduğuna dair halihazırdaki kültürel ayrımlar, artık eskisi kadar güçlü bir biçimde
uygulanamamaktadır. Başka bir deyişle, gerçekliğe ve sanal uzantılarına angaje olmanın
(bağlanmak) anlamına dair daha karmaşık bir görüşün geliştirilmesini teşvik edip
destekleyecek yeni tanımlara ihtiyaç vardır (Burnett, 2012, s. 99).

Dijital medyumdaki ″Gerçek″, sanal uzamın var olmasını sağlayan donanımların ve
elektrik sinyallerinin kaynağı olan “yaşadığımız evren” olarak tanımlanabilir.
“Gerçeklikten kastedilen şey daha karmaşıktır ve onu tamamen tanımlamaya
çalışmak karmaşık felsefi tartışmalara neden olabilir” (Sherman vd., 2019, s. 6).
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Bununla birlikte içerisinde yaşadığımız evrenin gerçekliğinde her şey fiziksel bir
forma sahiptir.
“Bu fiziksel form, elektronlar ve quarklar gibi atom altı parçacıklardan başlayıp makro
evrene kadar yükselen farklı boyutlardaki yapılardan ortaya çıkar” (Tekin, 2012, s.
45).
Yaşadığımız gerçekliğe, insanoğlunun düşünebilme yetisinin etkisiyle bilişsel bir
yapı dahil olur.
“Biliş kavramını, dış uyaranların algılanması ve özümsenmesi işlemi olarak
tanımlayabiliriz, dolayısıyla bilişsel yapı ile algılama, bilişi oluşturmaktadır” (Uçak
vd., 2006, s. 9).
Bu, içinde yaşadığımız evrenin fiziksel bir parçası olan insanoğlu aracılığıyla ortaya
çıkan düşünsel bir özelliktir. Bilişsel yapı da aynen sanal olan dijital evrendeki veriler
gibi fiziksel bir forma sahip değildir. İnsanoğlunun düşünebilme yetisi sayesinde,
içinde yaşadığı fiziksel evrenin kaynaklarını kullanarak oluşturduğu bilgisayar
donanımları, yine fiziksel evrenden gelen elektrik sinyalleri aracılığıyla sanal bir
medyumun ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.
Dolayısıyla Sanal Gerçeklik kavramı; bir formu olan fiziksel ortamda, her hangi bir
fiziksel forma sahip olmayan düşünsel yapının meydana getirdiği, enerjisini fiziksel
dünyanın parçası olan elektrik sinyallerinden alan dijital bir evreni tanımlar.
Bir tasarımcı dijital bir platformda eser üretmek amacıyla yazılımlar kullandığında
aslında yaptığı şey; düşünce dünyasındaki tasarılarını elektrik sinyalleri önceden
tanımlanmış bir arayüz ve bu arayüz aracılığıyla iletilen doğru komutlarla bilgisayara
göndermek, böylelikle sanal medyum üzerinde dijitalize edilmiş görsel veriler
oluşturmaktır. Sanal ile kastedilen şey; dijital verinin fiziksel bir formu olmayışı fakat
görsel eyleme imkan veren bir yapıda olmasıdır.
Descartes’in “ikiselliği” ve Bertrand Russell’in “fenomenizm” görüşüne kadar
uzanan, son halini Nick Bostrom’un 2003 yılında yayınladığı bir makalesinden alan,
“teknolojinin yüksek seviyelere ulaştığı bir medeniyette, inanılmaz ölçüde gerçek
gibi görünen sanal mekan ve karakter konseptlerinin yaratılabileceği” görüşünü
kaynak alan Simülasyon, (Bostrom, 2003, s. 11) sanal gerçeklik teknolojilerinin
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gelişmesi ve giderek daha gerçekçi mekanlar sunmasıyla, argümanına yeni bir bakış
açısı kazanmıştır.
Sanal Gerçeklik; optik sistemler, bilgisayar ve elektronik teknolojilerinin bir araya
gelerek oluşturduğu donanımlar ve bu donanımlar aracılığıyla kullanılabilen
yazılımların bir aradalığıyla, tasarımcılar için bir çalışma atölyesi ve sunum uzamı
haline gelmiştir.
“Göstergebilimde, duyularımızın her birine seslenebilen her türlü dış gerçeklikler,
ayrımlı biçimlerde algılanabildikçe, açık ya da gizli iletişim türlerine dayanaklık
edebilirler” (Guiraud, 2016, s. 10).
Görselleştirmenin uygulama ve sunuma dair yeni olasılıklarını sanatçı ve
tasarımcıların kullanımına sunan bu teknolojinin ismi Sanal Gerçeklik olmasına
rağmen, bu yeni medyum, dokunma, işitme ve görme duyularıyla algılanabilen,
aplikasyonlarla deneyimlenebilen ve yazılımlarla müdahale edilebilen, gerçekliğin
farklı bir boyutunu ifade etmektedir.
Gerçeğin birden fazla tanımı vardır. “Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat”, “Bir
durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen”, “Aslına
uygun nitelikler taşıyan” ve “Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan” (TDK.
https://sozluk.gov.tr/) tanımları bunlardan bazılarıdır. Dolayısıyla gerçeklik kavramı
duyu organları aracılığıyla algılanabilen çevresel gerçekliğe ya da yalnızca bilişsel
olarak anlamlandırılabilen düşünsel gerçekliğe işaret edebilir.
İnsan bedeni, kişinin içerisinde yaşadığı uzamın gerçekliğini algılayabilmesini
sağlayan duyu organlarına sahiptir. Ayrıca insan bedeninde duyulara erişim olanağı
veren bir beyin ve sinir sistemi de bulunmaktadır. Düşünme ve karmaşık
problemlere çözümler üretebilmeyi sağlayan beyin, insanın yaşamını bilinçli bir
varlık olarak sürdürebilmesine olanak verir.
Beynimiz her iki gözden gelen girdileri birleştirir, çevrenin görsel özelliklerini de ekleyerek
oluşturduğu varsayımla boşlukları doldurur. Dahası, retinadan gelen iki boyutlu veriler
dizisini okur ve bundan üç boyutlu bir uzay izlenimi yaratır. Bir başka deyişle beyin, zihinsel
bir resim veya model yaratır (Havking vd., 2016, s. 43).

Beyin, sinir sistemi ve duyu organları, içinde yaşanılan mekandan bedene aktarılan
verilerin elektrik sinyalleri olarak iletilerek, bu bütünün meydana getirdiği organizma
içerisinde anlamlandırılmasıyla, duyusal ve düşünsel bir sürecin gerçekleşmesini
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sağlar. Eğer bir şey duyu organlarıyla algılanabiliyorsa o şey gerçektir, eğer duyu
organlarıyla algılanamıyorsa sanalın (mevhum) temsilidir.
“Sanal gerçeklik teknolojileri, mekan algımızı, öğrenme biçimlerimizi ve fikirleri
başkalarıyla paylaşma yöntemlerimizi değiştirmiştir” (Whyte, 2002, s. 73).
Teknolojik gelişmelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkarılan bir ürün olan sanal
gerçeklik

donanımları,

sanal

gerçeklik

uzamının

duyular

aracılığıyla

deneyimlenebilmesini sağlamaktadır.
Dokunmatik kontrol cihazları (Touch Controller), giyilebilir sanal gerçeklik kıyafetleri
ve yeni nesil eldivenler, geri bildirim (Force Feedback) ve haptic (dokunsal algı)
teknolojilerle donatılarak bilgisayarların dijital yolla oluşturdukları verilerin dokunma
duyusuyla hissedilmesini sağlarken, gelişmiş sanal gerçeklik kaskları ise dijital
verilerin görüntü ve ses biçiminde algılanmasına olanak vermektedir.
En gelişmiş ve karmaşık sanal gerçeklik enstelasyonları, ekran tabanlı dolayımlanmış
teknolojilerin kullanımına dayanırlar ve böylece daha aktif bir yanıt talep ederler, (sanal
gerçekliğin içine gömülme deneyimi tarif edilirken dolaşma (navigasyon) teriminin bu
kadar sık kullanılmasının nedeni budur) bilgisayar kullanılarak yapılmış ve görüntülü
başlıklarla deneyimlenen üç boyutlu dünyalar, nesnelere dokunmak ve onları hissetmekle
ilişkilendirilmiş duyumların, sensörler, eldivenler ve akustik ve manyetik girdi aygıtları
aracılığıyla kopya edilmesine olanak tanırlar (Burnett, 2012, s. 77).

Bu bağlamda sanal gerçeklik donanımlarını; dijital evrendeki avatarlara bağlanmayı
sağlayan bilgisayar, elektronik ve optik temelli giysiler olarak tanımlamak yanlış
olmayacaktır. Dolayısıyla bu giysilerle arayüzüne bağlanılan sanal evrenler dijital
verilerden oluşma özellikleri ile sanal, donanımlar aracılığıyla görülme, duyulma ve
hissedilme özellikleri ile gerçektirler.
Başa takılan bir kask, el kumandaları, stereoskopik ses ve dokunsal geri bildirim
kullanımı sayesinde sanal gerçeklik, duyusal geri bildirimle zenginleştirilmiş üç
boyutlu bir sanal uzamda gerçekçi bir deneyim akışı sağlamaktadır (Calil, vd., 2021,
s. 6).
Sanal gerçeklik teknolojileri aynı zamanda tasarımcılara, içerisinde eserlerini var
edebilecekleri yazılım olanakları sunmaktadır. Bu yazılımlarsa kişinin tasarlama
eylemini gerçekleştirebileceği çeşitli araçlar ve arayüzlere sahiptir. Bir tasarımcı
sanal gerçeklik donanımlarını kullanarak sanal ortama geçiş yaptığında, uygun
tasarım yazılımını açarak yazılımın kendisine sunduğu arayüzü gerçekçi bir üç
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boyutluluk deneyimiyle kullanabilir. Bunun yanında kullandığı donanım haptik
teknolojilere sahipse kullandığı dijital araçları veya bu araçlarla oluşturduğu
tasarımları görme, işitme ve dokunma duyularıyla deneyimleyebilir.
Bu yönüyle, yani gerçek hayattakine benzer duyusal algılamalara sahip olma
özelliğiyle sanal gerçeklik, içerisinde yaşanılan evrenin gerçeklik tanımına giderek
yaklaşmaktadır. Adı sanal gerçeklik olan bu teknoloji ve ortamlar bütünü hızla
gelişen teknolojinin de etkisiyle bildiğimiz gerçekliğe yaklaşarak, gerçeğe ve sanala
dair sınırları değiştirmektedir.
Gerçek dünyada “sanal” duyular aracılığıyla hissedilemeyen şeyler için kullanılan bir
tanımdır. Sanal gerçeklik teknlojileri ise her geçen gün, duyularımızın işin içerisine
daha fazla dahil edildiği, hem görsel hem işitsel hem de dokunsal anlamda daha
gerçekçi bir medyuma evrilmektedir.
“Gerçek artık işlemsel bir görünüme sahiptir. Bu atmosferden yoksun hiper uzamda
tanımı yeniden yapılan gerçeklik, kombinatuvar modeller oluşturan, sentetik bir
şekilde üretilmiş gerçeğe yani hiper gerçeğe dönüşmektedir” (Baudrillard, 2017, s.
15).
Teknolojinin ortaya çıkarmış olduğu “sanal gerçeklik” kavramı yine teknolojinin
etkisiyle sanal olmaktan çıkıp, duyular aracılığıyla algılanabilen ve üstelik gelişmiş
arayüz olanaklarını tasarımcının hizmetine sunan yeni bir gerçeklik türünü ortaya
çıkarmıştır.

Görsel 1. Beyin, duyular ve sanal gerçeklik donanımları ilişkisine dair resim.
https://pc.tc/OZUY
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Gerçekliğin tanımının ″duyularla algılanabilen″ olduğu bir dünyada, duyular
aracılığıyla algılanan sanal gerçeklik evreninin ne kadar sanal olduğu, ya da duyular
aracılığıyla algılanabilen bir sanal gerçeklikte sanalın yeni tanımının ne olacağı, bu
alanda yapılacak araştırmalar ve teknolojik gelişimin irdelenmesi ile cevap
bulunabilecek sorulardandır (Bkz. Görsel: 1).

1.2 Teknolojik Gelişimin Etkileri
“İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç ve
gereçler toplamının kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgileri bütününe
teknoloji denmektedir ve bu kavram uygarlık tarihi kadar eskidir” (Çamsarı, s. 35).
Yunanca ″tekhne″ ve ″logos″ kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan teknoloji
kavramı, bu iki kelimenin sanata ve bilime gönderme yapan köklerini bir araya
getirerek anlam bulmaktadır.
“Tekhne” kelimesi, içerdiği birçok anlamın yanında el işi, zanaat, pratik yetenek, bilgi, marifet
anlamlarıyla sanat ve ustalığın bir potada eridiği bir kavramı ifade etmektedir. “Logos” kelimesi ise
anlamlandırma, mantığa büründürme, akla vurma, anlamlarına gelmektedir (Ural, 2015, s. 137).

Bu anlamlar; insanlığın yeni fikirler ortaya çıkararak, bu fikirler doğrultusunda
ürettiklerini bilimsel bir temele oturtması ve bu sayede onları sistematik bir yapı
haline getirmesiyle çağlar boyunca gelişmiş ve 21. yüzyılın multidisipliner teknoloji
tanımıyla kapsamını genişletmiştir.
Teknoloji, bir bilgiyi teknik bir temelde oluşturma, oluşturulan bu bilgiyle yeni yapılar
ortaya çıkarma, onu yeni yöntem ve tekniklerle geliştirerek güncelleme eylemidir ve
bu yönüyle tarih boyunca tasarımla birlikte varlık göstermiştir. Teknolojik üretim
içerisinde olan insanoğlu aynı zamanda bir tasarım da ortaya koymuştur.
İnsanoğlunun ilkel dönemlerde ortaya koyduğu araç gereçlerle günümüz teknolojisi
ile ortaya çıkardığı teknoloji ürünleri arasındaki bağ bu anlamda oldukça kuvvetlidir.
“Birçok teknolojik alanın en önemli keşfi sayılan tekerlek, M.Ö. 3500 yılında
gerçekleşen icadıyla teknoloji teriminin ilk sembolü olmuştur” (Özdemir, 2012, s.
117).
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Erken dönem teknolojik ürünlerden ve aynı zamanda ilk tasarım nesnelerinden olan
tekerleğin insanoğlu tarafından ilkel kullanımı oldukça basit ve kaba bir formda
gerçekleşmiştir. Zamanla geliştirilen ve adım adım ilerlenen teknoloji ve tasarım
süreçleri sayesinde tekerleğin ilk formu, günümüzde Mars gezegenine gönderilen
araçların, gezegen yüzeyinin zorlu koşullarında hareket edebilmelerini sağlayacak
yeterliğe ulaşmalarını mümkün kılmıştır (Bkz. Görsel: 2).

Görsel 2. Mars gezegenine iniş yapan altı tekerlekli Perseverance aracı.
https://pc.tc/OZV0

Binlerce yıllık gelişim gerektiren ve teknoloji ile tasarıma dair birçok aşamadan
geçen modern tekerleğin temelinde, silindir biçimindeki yapının getireceği hareket
kabiliyetinin, nesneleri bir yerden başka bir yere taşıma amacıyla kullanılabileceği
bilgisi ve bunu düşünen ilk insan tarafından bu bilginin araca dönüştürülerek sonraki
nesillere aktarılmasına dair evrim yatmaktadır.
Teknolojik olanın hayata geçirilmesi, insanoğlunun teknolojiye ulaşmasını sağlayan
sistemli bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç ihtiyaçlardan doğan gereksinimlerle
ürünün ilk formunu ortaya çıkarma, güncelleme, hatalardan arındırma, kopyalayarak
yeterli sayıya ulaştırma ve tekrar yenileme adımlarıyla sürekli bir gelişim içerisinde
ilerlemektedir.
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Teknolojik evrimde: İnsanın üretiği şeylerin sürekliliği mevcudiyetini korumakta, yenilik,
insanın kendi elleriyle kurduğu dünyanın temel bir parçası olmakta ve ayıklama süreci de,
çoğalma ve ürünler deposuna yeni şeyler eklenmesi için yeni ürünler arasında seçim
yapmak amacıyla işlerlik göstermektedir (Basalla, 2013, s.47).

Teknolojik gelişime dair evrim, ortaya çıkardığımız ürünlerin sadece işlevlerine değil,
tasarıma dair estetik bir kaygı taşıyan özelliklerine de etki etmiştir.
Sanat ve tasarım, teknolojinin gelişiminden belli ölçülerde etkilenmiş ve zaman
zaman teknolojik olana etki ederek ona yön vermiştir. Bu sayede teknoloji ve tasarım
birbirlerini sürekli etkileyen kavramlar olmuş, sanata ve tasarıma dair uygulamalar
bilim ve teknolojinin gelişimi ile yeni bir vizyon kazanmıştır.
“Sanatçılar ve bilim insanları soyut semboller, gerçeklik temsilleri ve çeşitli araçlarla
çalışmakta, sanatçıların ve bilim adamlarının kullandığı dil kimi zaman iç içe
geçmektedir” (Yetişkin, s. 45).
Sanat ve tasarıma dair eserlerin dijital teknolojiler yoluyla üretilmeye başlaması,
sanatın ve teknolojinin sayısal ortamda bir araya gelerek varlık göstermelerini
sağlamış, bilimsel gelişmeler ve teknolojik imkanların sunduğu dijital araçlar sanat
ve tasarıma yeni kullanım olanakları sağlarken ortaya çıkarılan eserler ise teknolojik
donanımların gelişimine çeşitli açılardan yön vermiştir.
Matbaa makinesinin icadının, yazıya dair iletişim konusunda yepyeni bir bakış açısı
sunmasında olduğu gibi, fotoğraf makinesinin icadıyla ortaya çıkan gelişmeler,
sanatçıların optik alana dair teknolojileri kullanımlarını sağlamıştır. “Fotoğraf, icad
edildiği tarihten itibaren hem bilim hem de sanayi için vazgeçilmez bir araç olarak
kitle iletişimin, örneğin sinemanın, televizyon ve videonun temelini oluşturmuştur”
(Freund, 2016, s. 8).
Durağan görüntülerin hareketli görüntülere evrilmesi, dijital teknolojilerin görüntü
işlem alanlarına etkileri, teknolojik donanım olanakları, yazılımlar ve internet ile
tasarımcıların çalışma biçimlerinde zamanla köklü değişikliler meydana gelmiş ve
tasarım, teknolojiyle en önemli bağlarından birini bilgisayarın icadı aracılığıyla
kurmuştur. Bu alandaki gelişmeler sayesinde 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra
tasarımcılar bilgisayar ortamında üretilmiş eserleriyle sergilerini açmaya başlamış,
bilgisayar teknolojilerinin gelişiminin ilk adımları sayılabilecek o yıllarda sanatın
dijital medyumda varlık göstermesi, tasarımcıların yepyeni bir uzamın araçlarıyla
eserlerini ortaya çıkarmalarını sağlamıştır (Bkz. Görsel: 3).
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Görsel 3. Sanatçı Ben Laposky’nin küçük floresan ekranda görünen elektronik dalgaları işlemek için bir
osiloskop kullandığı eseri, 1952.
https://pc.tc/OZV2

Görüntüleme teknolojilerinin gelişimi ile ortaya çıkan monitörler, klavye ve mouse
benzeri donanımlar gelişimlerini sürdürerek, tasarımcıların iki boyutlu yüzey
üzerinde vektörel, piksel ve 3B tabanlı yazılımlar aracılığıyla eserler üretmelerine
olanak tanımıştır. Daha sonra geliştirilen dokunmaya duyarlı taşınabilir ekranlar ve
bu ekranlar üzerinde çizim yapmak için tasarlanmış basınca duyarlı dijital kalemler,
tasarımcının kağıt ve kalem pratiğini dijital düzlemde deneyimleyebilmesini
sağlamıştır (Bkz. Görsel: 4).

Görsel 4. Gelişmiş dijital kalem ve dokunmaya duyarlı ekran yüzeyleri ile çalışan tasarımcı.
https://pc.tc/OZV3

Böylelikle sanatçı ve tasarımcılar, bir zamanlar kireç taşı, grafit, fırça, boya, kağıt ve
tuval yüzeylerini kullanırken kendilerine yol gösteren dokunma duyusunu dijital
yüzey üzerinde deneyimleyerek, bu araçların dijital varyasyonlarını gittikleri her yere
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yanlarında taşıyabilmişlerdir.
Son yıllarda gerçekleşen teknolojik yenilikler, tasarımcının eserini hedef kitlesiyle
paylaşma ortamlarını dönüştürmekle kalmamış, tasarıma dönük yazılım ve donanım
teknolojilerindeki ilerlemeler, çalışma yöntem ve tekniklerinin de değişimine etki
etmiştir (Bkz. Görsel: 5).

Görsel 5. Adobe firmasının piksel ve vektörel tabanlı görsel tasarım yazılımları.
https://pc.tc/OZV7

21. Yüzyılın her geçen gün gelişen ve evrilen teknolojileri tasarımcılara yeni bakış
açıları kazandıran ve kendilerini daha önce denenmemiş yollarla ifade etmelerini
sağlayan bilgisayar donanımlarını sunmuş, böylelikle onları sayısal uzama taşıyarak
düşünce dünyalarından sanal dünyalara erişen eserler üretebilmelerinin kapılarını
aralamıştır.

1.3 Öncü ve Modern Sanal Gerçeklik Donanımları
Sanal gerçekliğin bir fikir olarak ilk ortaya çıkışı, yazar Ray Bradbury’nin The
Saturday Evening Post Dergisi’nde yayımlanan 23 Eylül 1950 tarihli ″The Veldt″ adlı
öyküsüne dayanmaktadır (Bradbury, 1950). Bu öykü bir Afrika simülasyonunun üç
boyutlu görüntü, ses ve kokuyla deneyimlenebildiği bir hikayeyi anlatmaktadır.
Hikayedeki karakterlerin bu gerçekliğe kendilerini kaptırmalarıyla trajik bir biçimde
sonlanan öykü, henüz sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişmediği o tarihlerde, sanal
gerçeklik kavramının gelecekteki muhtemel gelişim olasılıklarını öngörmeyi
amaçlamıştır. Geleceğin teknolojilerine dair bu öykü sayesinde Ray Bradbury sanal
gerçekliği ilk kez kavramsallaştıran kişi olarak kabul edilmektedir.
“Sanal gerçekliğin teknolojik bir aygıt olarak ilk kullanımı ise 1957 yılında
gerçekleşmiştir” (İlisulu, 2019, s. 33). Morton Heilig tarafından geliştirilen
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″Sensorama″ isimli cihaz sanal gerçeklik deneyimini, izleyicilerin görme, işitme ve
koklama duyularına hitap ederek gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. İki boyutlu bir
görüntüyü derinlik illüzyonuyla üç boyutlu bir biçimde izleten cihaz, stereoskopik bir
prensiple çalışmaktadır (Bkz. Görsel: 6).

Görsel 6. Amerikalı görüntü yönetmeni ve mucit Morton Heilig’in 1955 tarihli "Geleceğin Sineması"
başlıklı makalesinde ilk kez bahsettiği Sensorama sanal gerçeklik cihazı.
https://pc.tc/OZVa

Günümüz sanal gerçeklik donanımlarına daha yakın bir örnek ise Ivan Sutherland
ve öğrencisi Bob Sproull’un 1966 yılında geliştirdikleri “The Sword of Damocles”
(Demokles’in Kılıcı) adlı sanal gerçeklik başlığıdır.
“Günümüz sanal gerçeklik kasklarının o zamana kadar yapılan en yakın örneği olan
Sword of Democles, kullanıcıya iki küçük ekran üzerinden aktarılan görüntüyü bir
bilgisayar yazılımından sağlama prensibiyle çalışmaktaydı” (Ferhat, 2016, s. 728).
Bu cihaz fazlasıyla ağır olduğundan, tavanda yer alan bir sistemle aşağıya doğru
sarkıtılarak kullanılabilmiştir (Bkz. Görsel: 7).
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Görsel 7. 1966 Yılında Ivan Sutherland tarafından geliştirilen ilk bilgisayar destekli sanal gerçeklik
sistemi Sword of Democles.
https://pc.tc/OZVd

Sanal gerçeklik teknolojilerinin gelişimine etki eden bir diğer donanım ise Nintendo
firmasının 1995 yılında kullanıcılara sunduğu Virtual Boy’dur (Bkz. Görsel: 8).
“Bu kask üretildiği tarihin bilgisayar temelli görüntü işlem teknolojilerini kullanarak
paralaks derinlik algısı yaratmayı amaçlamış ve kullanıcısını 3 boyutlu dijital bir
ortamın içerisine aktarmıştır” (Flanagan, 2011).

Görsel 8. Nintendo firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülen Virtual Boy isimli donanım.
https://pc.tc/OZVi

Sonraları sanal gerçeklik donanımları giderek küçülmeye ve daha konforlu bir
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deneyim sunmaya başlamış, gelişen grafik arayüzleri, görüntü işleme teknolojileri,
ses sistemleri ve dokunmatik geri bildirimli donanımlar sayesinde, hem bilgisayara
direkt bağlanarak bilgisayarın donanım gücüyle desteklenen hem de kablosuz bir
biçimde kullanılabilen gelişmiş varyasyonlara ulaşılmıştır (Bkz. Görsel: 9).

Görsel 9. Modern sanal gerçeklik kaskı ve dokunsal geri bildirimli eldivenler.
https://pc.tc/OZVj

Kullanıcısına, görüntüleri aktaran bir kask, sesleri gerçekçi bir biçimde algılamasını
sağlayan stereo kulaklıklar, geribildirim sağlayan eldivenler ve dokunmatik (haptik)
kontrol aygıtları sunan bu yeni sanal gerçeklik sistemleri, izleyicileri üç boyutlu bir
dijital uzama daldırarak (immersion) deneyimlenebilir sanal bir mekana girmelerini
sağlamaktadır.
Sanal gerçeklikte Dalma (immersion) kavramı, bir çevrede olma hissini tanımlamaktadır.
Bu kavram fizksel daldırma ve zihisel daldırma olarak ikiye ayrılmaktadır. fiziksel daldırma,
Sanal gerçekliğin tanımlayıcı bir özelliğidir; zihinsel daldırma ise çoğu içerik üreticilerinin
hedefindedir. Zihinsel Daldırma, ortama bağlanma ve bağlanılan ortamla derin bir biçimde
meşgul olma durumunu betimlerken, Fiziksel Daldırma teknoloji kullanımı yoluyla vücudun
duyularının sentetik bir biçimde uyarıldığı bir ortama girmeyi betimlemektedir (Sherman,
2019, s. 10).

İçerisine kanalize olunan dijital uzamdaki sanal gerçek mekan, sanatçı ve
tasarımcılara kendilerini ifade edebilecekleri çeşitli tasarım yazılımları, yazılımlara
dair arayüz içerikli mekanları ve bu arayüzlere ait dijital araçların olanaklarını
sunmuştur (Bkz. Görsel: 10).
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Görsel 10. Sanal gerçeklik donanımlarıyla modeli üzerinde çalışan bir tasarımcı.
https://pc.tc/OZVl

2000’li yıllardan itibaren gelişimi hız kazanan dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin
bir ürünü olan sanal gerçeklik donanımları, iki boyutlu yüzeyler üzerinde
gerçekleştirilen görsel tasarımların hareketli, sesli ve dokunmaya duyarlı hale
gelerek, birden çok duyuya hitap etmelerini ve bu etkileşimin gerçekçi grafiklere
sahip üç boyutlu bir sayısal mekan içerisinde deneyimlenebilmesini mümkün
kılmıştır.
Bu yeni dijital gerçekliğin algı boyutunda yarattığı gerçeğe yakınlık hissi, tasarım
yazılımlarının bu ortama uygun bir arayüze evrilmesiyle tasarım, tasarımcı, eser ve
izleyici kavramlarını dönüştürmeye başlamıştır (Bkz. Görsel: 11).

Görsel 11. Gravity Sketch yazılım arayüzü, James Robbins.
https://pc.tc/OZVm

Dijital olarak var edilmiş bir mekan, karakter, araç veya bunların bütününden oluşan
bir konseptin, sanal gerçeklik teknolojileri sayesinde artık tüm yönleriyle
deneyimlenebiliyor olması, yakın zamanda yalnızca monitörlerin X ve Y eksenli
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yüzeylerinde izlenebilen dijital eserlerin, ″Z″ ekseninin derinlik alternatifini kazanmış
üç boyutlu bir medyum içerisinde deneyimlenebilmesini sağlamıştır (Bkz. Görsel:
12).

Görsel 12. Sanal gerçeklik uzamında Tilt Brush yazılım arayüzünde çalışan tasarımcılar.
https://pc.tc/OZVo

21. yy’da tasarımcılar akıllarındaki imgeleri düşünsel boyuttan alıp, geleneksel
yüzey üzerine aktardıktan sonra, sanal gerçeklik donanımları ve bu ortamın
yazılımlarını kullanarak eserlerini var edebilmekte, tasarım süreçlerini gerçek bir
atölyede çalışırken yaptıkları gibi ellerini kullanarak yürütebilmektedirler (Bkz.
Görsel: 13).

Görsel 13. Dokunmatik control cihazını kullanan el ve sanal uzamdaki yansıması.
https://pc.tc/OZVp

Geri bildirimli dokunmatik kontrol cihazlarının, görsel ve işitsel veri sağlayan
kaskların ve ortam algılayıcı sensörlerin tasarımcıya sunduğu bu dijital atölye, sanal
gerçeklik donanımlarına dair ilk adımların atıldığı dönemlerden bu güne dek devam
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eden gelişmeler sayesinde var olabilmiştir.
Hayal gücüyle anlam bulan imgelerin, teknolojik gelişimle ortaya çıkan sayısal
dünyaya aktarımı, sanatçı ve tasarımcıların alternatif bir çalışma ve sergileme
evrenine adım atmalarını sağlamıştır.
Fiziksel dünyadaki hareketlerin takibi (tracking), herhangi bir VR sisteminin en önemli
parçasıdır. Modern sanal gerçeklik donanımları kullanıcının duyu organlarının takibini, bu
sayede simüle edilen diğer vücut bölümlerinin takibini ve kullanıcının bulunduğu çevrenin
takibini gerçekleştirerek sanal ortamla gerçek dünya arasındaki hareket
senkronizasyonunu sağlamaktadırlar (LaValle, 2019, s. 245).

Modern sanal gerçeklik donanımları genellikle, görüntüyü ve sesi duyu organlarına
aktaran bir kask, haptik geri bildirime sahip giyilebilir kontrol cihazları ve gerçek
mekan içerisindeki konumunuzu ayarlamanızı sağlayan sensörlerden meydana
gelmektedir. Bu donanımların ilk örneklerinde algılayıcı sensörler mekan içerisine
yerleştirilen ayrı cihazlar olarak kullanılırken, yeni geliştirilen donanımlarda kask
üzerinde yer almaktadır (https://pc.tc/OY7X).
Sanal gerçeklik donanımlarının gelişim özelliklerinden bir diğeri ise bazı sanal
gerçeklik donanımlarının bilgisayar bağlantısı ile çalışarak bilgisayarın işlemci, ram
ve grafik işlemci gücünden yararlanması, bazı donanımların ise kablosuz bir çalışma
prensibiyle, bilgisayar bağlantısı gerektirmeden deneyimlenebilmeye uygun
teknolojilere sahip olmasıdır (Bkz. Görsel: 14). Bu bağlamda modern sanal gerçeklik
donanımlarını bilgisayar bağlantısı gerektiren ve bağlantı gerektirmeyen alt türleri ile
incelemek, bu iki başlık türünün amaçları ve işlevselliklerini ele alma doğrultusunda
daha doğru bir bakış açısı sunacaktır.

Görsel 14. Oculus Quest 2 kablosuz sanal gerçeklik kaskı ve dokunmatik control cihazları.
https://pc.tc/OZVq
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Modern donanımların en gelişmiş örneklerinden bazıları Oculus, Valve Index ve
HTC Vive firmalarının ürettiği sanal gerçeklik setleridir. Bu donanımlar çözünürlük,
görüntü işlem hızı, tuş kombinasyonları ve arayüz özellikleri bağlamında farklılıklara
sahip olmalarının yanında, kullanıcılarına sanal gerçeklik boyutunu filmler, oyunlar
ve tasarım yazılımları aracılığıyla deneyimleme imkânı sunma ortak paydasında
buluşmaktadır.
Oculus Rift serisi sanal gerçeklik donanımları bilgisayara bağlanarak çalışan ve
çeşitli yazılım olanakları sunan, dokunmatik kotrol cihazları, kask ve sensörlerden
oluşurken,

Oculus

gerektirmeksizin

Quest

sanal

serisi

gerçekliği

cihazlar

herhangi

deneyimleyebilme

bir

kablo

olanağı

bağlantısı

sunmaktadır

(https://pc.tc/OY82).
Bilgisayar bağlantısı, sanal gerçeklik donanımının bilgisayarın işlem gücünden
faydalanmasını, böylece daha hızlı işlem gerçekleştirerek çok yüksek çözünürlükler
veya çok sayıda poligon içeren sahnelerde verimli çalışmasını sağlamaktadır.
Dolayısıyla kablo bağlantısı, donanımın çalışma performansına direkt etki
etmektedir. Bilgisayara bağlanan donanımlarda yüksek çözünürlük ve çok sayıda
poligona sahip modellenmiş üç boyutlu ortamlar deneyimlenirken, kablo bağlantısız
modellerde, daha çok internet hızının deneyime etki ettiği, yüksek işlemci hızları ve
ekran kartı özelliklerine ihtiyaç duymayan ortam ve deneyimler yürütülmektedir.
Buna rağmen son dönemlerde Oculus Quest serisi gibi kablosuz donanımlar, gerek
görüldüğünde bir link kablosu yardımıyla bilgisayara ″Type C″ portu üzerinden
bağlanarak, bilgisayarın donanım özelliklerinden de faydalanabilmekte, böylelikle bir
taraftan kablosuz kullanımın avantajlarından faydalanılırken diğer yandan kablosuz
kullanımda deneyimlenemeyen bazı uygulamalar ve kullanılamayan yazılımlar da
bilgisayar bağlantısıyla çalıştırılabilir hale gelmektedir (https://pc.tc/OY85).
Yakın zamanda CPU (Merkezi İşlem Birimi) ve GPU (Grafik İşlem Birimi)
kapasitelerinin

yükselmesi

ve

boyutlarının

küçülmesiyle

kablo

bağlantısı

gerektirmeden yüksek poligonlar içeren mekan, araç ve karakter temelli tasarımların
veya animasyon sahnelerinin kurgulanabileceği daha gelişmiş kablosuz donanımlar
öngörülmektedir.
Sanal gerçeklik donanımlarının son teknolojik gelişmelerle birlikte daha ergonomik
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olan ve takip sensörleriyle görüntüleme donanımlarının bir arada sunulduğu
modelleri sayesinde, bu teknolojiye dair kullanımın her geçen gün yaygınlaştığı
görülmektedir (https://pc.tc/OY87).
Diğer taraftan yazılım firmaları da kablosuz sanal gerçeklik donanımlarına uygun
yazılımları geliştirmekte, bu sayede donanım ve yazılım teknolojileri birbirlerine etki
ederek gelişime yön vermektedir. Kablosuz donanımlarla 3B modellemeye imkan
veren en önemli yazılımlardan birisi, SubD modelleme araçlarını da içerisinde
bulunduran ve bu sayede detaylı mekan, araç ve karakter konseptleri
oluşturulmasına olanak sağlayan Gravity Sketch yazılımıdır.
Her geçen gün güncellenen donanımlar, yeni ürünlerle birlikte daha hassas kontrol
aygıtlarına, daha yüksek çözünürlüklü merceklere, daha hafif tasarımlara ve daha
etkili ses özelliklerine sahip olmayı, bu sayede kullanıcılarına daha uzun süren
konforlu sanal gerçeklik deneyimleri yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu durumun bir
örneğini, Oculus Rift serisinin birinci nesillerinin mekan içerisine yerleştirilen
sensörler gerektirirken, Oculus Rift S ve Quest serilerinde, başlığın üzerinde
bulunan hareket izleyiciler sayesinde kullanım alanına harici takip sensörleri
yerleştirme gerekliliğinin ortadan kalkmış olmasında görülmektedir (Bkz. Görsel:
15).

Görsel 15. Oculus Rift 2 kask üzerindeki sol ve sağ DOF’ları gösteren resim.
https://pc.tc/OZVr

Başlık üzerindeki altı adet takip sensörü (DoF; Degress of Freedom) sayesinde yeni
donanımlar hem baş hem de vücut hareketlerini takip edebilmekte, bu sayede yeni
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cihazlar kullanıcının hem hareket alanı konusundaki serbestlik kontrolünü yerine
getirmekte hem de kontrol cihazları olmaksızın yalnızca el hareketleriyle sanal
gerçekliğe etki edebilmelerine olanak sağlamaktadır.
Yeni gözlükler optik yenileme hızları ve her bir göz için sunulan çözünürlük
teknolojileri anlamında da gelişim göstermektedir. Oculus Rift CV1 her bir göz için
1080x1200 çözünürlüğü sunarken, Oculus Quest 2 sürümü her bir göz için
1832x1920 çözünürlük sunmaktadır (https://pc.tc/OY89).
Vive firmasının geliştirdiği Cosmos Elite isimli donanım her bir göz için 1440x1700
piksel çözünürlüğü 110°lik görüş alanı ve 90Hz yenileme hızıyla sunarken,
Starbreeze StarVR sanal gerçeklik gözlükleri ise 2560x1440 piksel çözünürlüğü,
210°lik çok geniş bir görüş alanı ile sunmaktadır.
Kullanıcı hareketlerini izleyen sensörler, jiroskopik ses sistemleri, kızılötesi
teknolojiler, yenileme hızları, yüksek çözünürlük olanakları, jest kontrolü, görüş alanı
ve daha bir çok teknolojik alanda hızla gelişen sanal gerçeklik sistemleri, bütünsel
donanım özelliklerini ve sanal gerçeklik uzamını gerçeğe daha yakın hale getirmeye
dair yeterliklerini her geçen gün geliştirmektedirler.
Bedensel ve uzamsal kullanıcı arayüzü katılımcıların yürüme, koşma, ayakları yere
vurma ve çömelme benzeri hareketleri kullanabilmelerine olanak vermektedir
(https://pc.tc/OY8a).
Donanımlara dair tüm bu teknolojik gelişmeler, tasarımcıların sanal gerçekliğin
sınırsız uzayında daha serbest hareket imkanına, daha gerçekçi bir görme
kapasitesine, daha üstün ses özelliklerine ve sezgisel kullanımı gelişmiş çok sayıda
dijital araca sahip olmalarını mümkün kılmaktadır.
Sanal gerçeklik teknolojileri, iyi bir biçimde hazırlanmış işletim sistemleri ile devrim
niteliğinde yeni bir çalışma ortamını kullanıcılarına sunma potansiyeline sahiptir
(https://pc.tc/OY8c).
Sanal gerçekliğin dijital araçlarını sanatçı ve tasarımcılar açısından önemli kılan bir
diğer özellik ise, bu araçların sınırsız sayıda tekrara, iş varyasyonuna ve çalışma
alanına olanak tanımasıdır. Dijital araçların gerçek araçlara pratik açıdan her geçen
gün daha fazla benzemeleri, onların sınırsız tekrarlanabilirlik içeren kullanım
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avantajlarından faydalanma imkanını önemli kılmaktadır.
Örneğin

Adobe

Medium

yazılımı

karakter

modelleme

çalışmalarında

bir

tasarımcının atölyesinde kullanacağı bir çok aracın yanı sıra (modelaj kalemleri,
boyalar, fırçalar vb.) çok sayıda özelleştirilmiş dijital aracı da arayüzü içerisinde
sunmaktadır. Dokunmatik kontrol cihazlarının tuş kombinasyonlarıyla gerçek el
hassasiyetine yakın sanal ellerle kullanılan bu araçlar ve yazılımın sunduğu sınırsız
malzeme özelliği, tasarımcının ortaya çıkarmak istediği eseri dilediği kadar tekrarla
üstelik malzeme ihtiyacı duymadan oluşturabilmesini sağlamaktadır (Bkz. Görsel:
16).

Görsel 16. Adobe Medium yazılım arayüzüne avatarlarıyla bağlanarak çalışan tasarımcılar.
https://pc.tc/OZVS

Yanı sıra bu teknolojilerin bir diğer getirisi olan siber uzay ve uzam kavramları,
zaman ve mekan mefhumlarını esnetme özellikleriyle, tasarımcıların dünyanın
neresinde olursa olsun diğer tasarımcılarla eş zamanlı bağlandıkları dijital
platformlarda çalışabilmelerine, eserlerini ise hedef kitleleri ile tek bir tuş yardımıyla
paylaşabilmelerine olanak tanımaktadır (Bkz. Görsel: 17).
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Görsel 17. Gravity Sketch yazılımında birlikte çalışan dört tasarımcının avatar gözlükleri ve isimleri.
https://pc.tc/OZVv

Böylelikle 21. yüzyılın tasarımcıları, bulundukları dönemin teknolojilerine kendi
perspektiflerinden bakarak eserlerini ortaya çıkarabilecekleri, eserlerini üretirken
kendi alanlarında yetkin diğer tasarımcılarla bir arada çalışabilecekleri ve sergi
uzamının evrimini gerçekleştiren bu dijital platformda izleyicilerine yepyeni bir
medyum içerisinde sunum yapabilecekleri olanaklara kavuşmuşlardır.

1.4 Hiper Gerçek ve Fütüristik Sanal Gerçeklik
İnsanın en belirgin özelliğini, düşünmesi yani akıl sahibi olması ve konuşması yani sosyal
toplumsal bir varlık olması şeklinde belirtebiliriz, insanın akıl sahibi bir varlık olmasına
yapılan vurguyla birlikte onun bilinç sahibi bir varlık olarak ele alındığını da söylemek
gerekmektedir (Konur vd., 2016, s. 119).

İnsan bilinçli bir varlıktır ve bu onu diğer canlılardan ayıran en temel özelliğidir. Akıl
yürütebilme yeteneği ve bilinç sahibi olması, bilgiyi oluşturması, geliştirmesi ve
yeniliklerle daha ileri bir aşamaya taşımasını sağlamış, sahip olduğu bu özellikler
sayesinde insanoğlu eserler meydana getirerek kendi sanat ve tasarım kültürünü
ortaya çıkarmıştır.
Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında ortaya koyduğu ürün ve eserlerindeki doğa
esinlenmeleri, zaman içerisinde bir benzetimden çok gerçeğine yaklaşmaya
başlamış, bilgisayar teknolojilerinin kapılarını araladığı dijital dünya, insanın sayısal
uzamda alternatif bir gerçekliği ortaya çıkaracak gelişim doğrultusunda adımlar
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atmasını sağlamıştır.
Hiper gerçeklik; göstergebilim ve Postmodernizm’de, teknolojik anlamda çok
gelişmiş toplumlarda insan bilincinin gerçek ile simülasyon olanı ayırt edememesi
olarak tanımlanmaktadır. “Baudrillard’a göre hipergerçeklik, gerçek ve kurgu
arasındaki çizginin yok olmasıdır” (Yumrukuz, 2016, s. 88).
Dolayısıyla Hiper gerçeklik, sanal olarak oluşturulan gerçekliğin fiziksel gerçeğe
duyumsal açıdan yaklaşması ve bir noktadan sonra ikisi arasındaki farkın ayırt
edilemeyecek düzeye ulaşması olarak da tanımlanabilir.
Gelişen teknolojinin görsel tasarım alanına kazandırdığı gerek donanımlar gerekse
yazılımlar ortaya çıkan yeni özellikleriyle tasarımcılara yeni tasarım yöntem ve
teknikleri geliştirebilme ve bunları uygulayarak eser üretme imkanı tanımaktadır.
Teknolojinin her geçen gün daha hızlı gelişim gösterdiği 21. yüzyılda, bu ilerlemenin
bir getirisi olarak sanal gerçeklik uzamı gerek bilgisayar, gerek donanım teknolojileri,
gerek yazılımlar ve gerekse dijital medyumun insanoğlu ile geliştirdiği duyumsal bağ
sayesinde atılım göstermekte ve gerçek olan ile kurgulanmış olan arasındaki fark
her geçen gün azalmaktadır. Bu gelişmeler, insanın dijital olanı daha fazla duyu ile
deneyimleyebilmesini sağlamaktadır.
Kurgulanmış bir gerçekliğin bütününe etki eden ve birbiri ile ilintili olan bu gelişmeler,
farklı alanlarda meydana gelmekte ve birbirlerine etki ederek ilerlemektedir. İnsanlığı
her geçen gün gerçek ile kurgunun birbirine benzediği bir geleceğe yani hiper
gerçekliğe yaklaştıran bu gelişmelerin ilk aşaması bilgisayar teknolojilerinin
gelişimidir. İkinci aşama ise teknolojik ilerlemeye bağlı olarak gelişim hızını artıran
donanım araçlarının gelişimidir. Üçüncü aşama, belirli amaçlarla üretilen yüksek
teknolojili donanımların önayak olduğu ve sanal gerçeklik uzamının duyular
aracılığıyla algılanım özelliklerinin yani kullanıcıda bıraktığı gerçeklik hislerinin
gelişim aşamasıdır. Dördüncü ve son aşama ise özellikle 2000’li yılların sonrasında
adımları atılmaya başlanan, kullanıcıların bu hiper-gerçek ortama tüm bu
donanımlarla müdahil olması ve uzamın gerçekliğinin bir sonraki aşamaya
taşınmasında birebir katılım göstermelerini kapsayan aşamadır.
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1.4.1 Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, üzerinde 18 bin elektron lambası, 10 bin
kondansatör bulunan ve 30 ton ağırlığında olan ENIAC’la başlayıp (Ekiz vd., s. 75),
günümüzün silikon vadisine de ismini veren silikon temelli küçük transistörlere
evrilen ve gelecekte nano transistörlerle çok daha fazla küçülerek devasa işlemci
güçlerini nano alanlara sığdıracağı öngörülen geniş bir tarih yelpazesini
kapsamaktadır (Bkz. Görsel: 18-19).

Görsel 18. 1947'de icat edilen, çalışan ilk nokta temaslı transistörün kopyası.
https://pc.tc/OZVw

Görsel 19. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda üretilen 1 nanometre uzunluğundaki işlevsel
transistor.
https://pc.tc/OZVy
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Uzun bir gelişim serüveni içerisinde atılan bu teknolojik adımların birbirini etkilemesi
ve farklı alanlardaki bilgi birikimlerinin bir araya getirilmesiyle, sanal gerçeklik
medyumunu var edecek donanımlar ortaya çıkmıştır.

1.4.2 Teknolojik Donanım Araçları
İçerisinde sayısal anlamda varlık gösterilebilen sanal uzamın varlığı, bilgisayarların
işlemci güçlerine (CPU), grafik işlemci kapasitelerine (GPU), ana kartlarına,
görüntüleme ünitelerine ve kontrol aygıtlarına bağlı olduğu kadar, optik, haptik ve
elektronik alanlarındaki ilerlemenin ortaya çıkardığı giyilebilir donanımların
geliştirilmesiyle de mümkün olmuştur.
Kullanıcıyı deneyimin içerisine almak, onun zihinsel ve duyusal bir deneyim yaşamasını
sağlayabilmek için, bilgisayar grafikleri, işitsel ve dokunsal (haptik) geri bildirim, insanın
durumunu ve hislerini algılamaya dönük duyumsal bilgi işlem ve gelişmiş kullanıcı
arayüzlerinin bütünlük içerisinde çalışması gerekmektedir (Zyda, 2005, s. 29).

Sanal gerçeklik medyumuna, tasarımcının çoklu duyumsal yeteneklerle dahil
olmasını sağlayan bu donanımlar, kullanıcısına yaşattığı görüntü, ses ve
dokunmaya dayalı hisleri, her geçen gün gerçeğine daha fazla yaklaştıracak biçimde
gelişim gösterdiği bir geleceğe evrilmektedir.
“Google, Facebook, HTC ve Sony gibi firmalar sanal gerçeklik teknolojilerinin çok
çeşitli alanlarda kullanılabilmesini sağlamak amacıyla devasa projeler üzerinde
çalışmaktadırlar” (Elmqaddem, 2019, s. 237). Donanım teknolojileriyle ilgili Ar-Ge
çalışmalarına yapılan yatırımlar, söz konusu donanımların inovatif bir vizyonla ele
alınarak son kullanıcıya ulaştırılmasıyla ilgili girişimlerini her geçen gün
artırmaktadır.

1.4.3 Gelişmiş Donanım Olanakları
“Haptik kavramı, sanal nesneler ile kullanıcının vücudu arasındaki dokunsal
deneyimi ifade etmekte ve bu deneyim çoğu zaman kontrol cihazları, eldivenler ve
giyilebilir donanımlar gibi girdi cihazlarıyla sağlanmaktadır” (Jerald, 2016, s. 36-37).
11 Ocak 2021 tarihinde Tüketici Elektroniği Gösterisi’nde (CES) tanıtımı yapılan ve
piyasaya sürülen SenseGlove Nova isimli donanım, kullanıcılarının sanal
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gerçeklikte biçimleri, formları, dokuları, darbeyi ve direnci hissetmelerini amaçlayan
ve dijital uzamı daha gerçekçi kılan bir sanal gerçeklik eldivenidir (Bkz. Görsel: 20).
(https://pc.tc/OY8e).

Görsel 20. SensGlove Nova sanal gerçeklik eldivenleri.
https://pc.tc/OZVz

10 Milisaniye içinde 20 Newton direnç ortaya çıkararak dijital nesnelerin gerçeğe
yakın bir biçimde algılanmasını sağlayan SenseGlove Nova, sanal gerçeklik
ortamında yapılacak çalışmaların gerçeğe daha yakın bir deneyimle ortaya
konulabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır (https://www.senseglove.com/nova/).
Haptik kelimesinin kökeni Yunancadan gelmektedir. Bir şeyin "gerçek" olduğuna
inanmak söz konusu olduğunda, dokunsal duyu oldukça güçlüdür, bir nesneyle
fiziksel temasa geçmek, varlığını doğrulamak konusunda önemli bir etkendir
(Sherman, vd. 2019 s. 357).
BHaptics firmasının 2021 yılında piyasaya sürdüğü TactSuit X Serisi haptik yelekleri
40 farklı dokunsal motor aracılığıyla vücudun belli noktalarına temas hissini sanal
gerçeklik ortamında kullanıcıya yaşatmayı amaçlamaktadır (Bkz. Görsel: 21).
(https://pc.tc/OY8h).
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Görsel 21. BHaptics TactSuit x Serisinin Oculus Quest 2 donanımı ile kullanımını gösteren resim.
https://pc.tc/OZVA

Sanal gerçeklikte tam vücut dokunsal geri bildirim çözümlemeleri sağlayan bHaptics
firmasının ürünleri, kullanıcılarını, deneyimledikleri sanal gerçeklik ortamına,
bağlamsal olarak anlamlı dokunsal geri bildirim yoluyla kanalize etmeyi
amaçlamaktadır (https://pc.tc/OY8k).
Aynı şirketin sunduğu Audio to Haptics yazılımı sayesinde kullanıcılar duydukları
sesleri dokunsal geri bildirimle gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilmektedirler.

1.4.4 Hissedilebilir Sanal Uzam
Sanal gerçeklik alanında yakın zamanda ulaşılması öngörülen bir diğer gelişme ise
“ultrasonik haptik” teknolojileridir. “Ultrasonik haptik teknolojisinde kullanıcı
tarafından hissedilebilen hava basıncı dalgaları oluşturmak için bir dizi ses
dönüştürücüsü kullanılmakta ve bu sayede sabit bir dalga modeli oluşturmak
amaçlanmaktadır” (Sherman, 2019, s. 807).
İçeriğin ses çıkışına göre otomatik olarak oluşturulduğu dokunsal geri bildirim
aygıtları, dijital nesnelere dokunabilmemizi ve onların sertliklerini algılayabilmemizi
sağlayan eldivenler, giderek küçülen ve daha yüksek çözünürlük sağlayan konforlu
gözlükler, tüm vücudumuzu sararak sanal gerçeklikteki ortamlarla tam vücut
etkileşimine girilmesini sağlayan kıyafetler ve tüm bunları kullanarak bir tasarımcının
sanal gerçeklik ortamına dahil olmasını ve görsel tasarımlarını kendisine sunulan
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tasarım yazılımlarının dijital araçları sayesinde ortaya çıkarmasını sağlayan
teknolojiler bütünü, bir taraftan hiper gerçekliğe yaklaşırken diğer yandan görsel
tasarımcının müdahalesiyle bu teknolojilerin gelişimini ivmelendirmekte, bu sayede
geleceğin hiper gerçeklik teknolojileri ile bugünün, teknolojiyi kullanarak çalışmalar
üreten tasarımcıları arasında geleceğe uzanan iletişimsel bir bağ ortaya
çıkmaktadır.
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2. BÖLÜM: TEKNOLOJİNİN EVRİMİNDE
SANAL GERÇEKLİK TASARIM YAZILIMLARININ GELİŞİMİ
İnsanoğlunun kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişiminin kaynağı olan akıl, insanın
düşünce dünyasında oluşturduğu fikirleri gerek görseller gerekse üç boyutlu
tasarımlara dönüştürme becerisine sahip olmasını sağlamıştır.
“İnsanlık tarihi, fikirleri iletmek ve deneyimlemek için kullanılan medyanın ilerlemesi
ile belirgin hale gelmiştir ve bu ilerlemedeki en son adımlardan biri de sanal gerçeklik
teknolojileridir” (Sherman, vd. 2019 s. 5).
Bilgiyi oluşturmaya, oluşturulan bilgiyle imgeler yaratmaya ve bu imgeleri tasarlama
yetenekleri ile gerçeğe dönüştürmeye dayanan bu refleks sayesinde insanlık,
kendisini sürekli yenileyerek gelişen bir bilim, sanat ve tasarım kültürü
oluşturmuştur. Sanal Gerçeklik kavramı ve Sanal Gerçeklik teknolojileri bu gelişimin
hem kültürel hem de teknolojik yönlerinin bir aradalığıyla ortay çıkmıştır.
Sanal Gerçeklik bir bilgisayar tarafından üretilen gerçek yaşam ortamı simülasyonu veya
rekreasyonunun, kullanıcıyı içine alarak görme ve işitme başta olmak üzere çeşitli
duyularına hitap etmesi ve bu sayede sanal ortamı gerçek dünyaya yakınlaştırmayı
amaçlayan teknolojiler bütünüdür (Gernham, 2019 s. 4).

Dolayısıyla sanal gerçeklik teknolojileri ve bu teknoloji ile kullanılan tasarım
yazılımlarının ortaya çıkmasında en önemli etken, bilgisayar teknolojilerinin ve
kişisel bilgisayarlarda kullanılan yazılımların durmaksızın gelişim gösteren evrimidir.
Bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeler yazılımların gelişimine etki ederek,
tasarımcıların dijital ortamda kullanabilecekleri yeni araçlara ve arayüzlere sahip
olmalarına olanak vermiştir. Bu yazılımlar sayesinde sanatçı ve tasarımcılar,
geleneksel üretim yöntem ve tekniklerinin yanında, dijital çalışmalarını hem üretip
hem de sunabilecekleri olanaklara sahip olmuşlardır.
Yazılımlar başlangıçta daha az sayıda menü, araç (tool) ve panellere sahip
arayüzlerle ortaya çıkmışken, teknolojik gelişimin getirdiği yenilikler ve tasarımcı
ihtiyaçlarıyla günden güne gelişmiş, bu sayede arayüzler, daha ayrıntılı menüler,
araçlar ve birçok yardımcı alt butona sahip paneller kazanmışlardır (Bkz. Görsel: 2223-24-25).
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Görsel 22. Adobe Photoshop yazılımı 1.0 sürümü, 1990 arayüzü.
https://pc.tc/OZVC

Görsel 23. Adobe Photoshop yazılımı CC sürümü, 2019 arayüzü.
https://pc.tc/OZVF

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve daha yüksek performans gösteren işlemci,
RAM,

SSD

ve

görüntü

işlem

donanımlarının

geliştirilmesiyle

masaüstü

bilgisayarlarda kullanılan piksel, vektörel ve 3D tabanlı tasarım yazılımları da daha
kapsamlı kullanım olanaklarına sahip olmuşlardır.
“Sanatın medyumunun dönüşüme uğramasıyla birlikte sanat pratiğinde tuvalin,
heykelin, performansın, videonun, grafik animasyonun ve daha pek çok medyumun
bir arada kullanıldığı bir döneme girilmiştir” (Irmak, vd. 2015 s. 38).
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Görüntü işlemede sıklıkla kullanılan piksel tabanlı Photoshop yazılımı, hareketli
piksel görüntüleri işlemeyi sağlayan After Effects yazılımı, vektörel tabanlı tasarıma
olanak veren Illustrator yazılımı ve detaylı üç boyutlu modelleme araçlarına sahip
3Ds Max yazılımı ilk kez kullanıldıkları 90’lı yıllardan günümüze kadar sürekli bir
gelişim içerisinde olmuş ve bu gelişim bilgisayar bileşenlerindeki yeniliklerin
öncülüğü ile mümkün hale gelmiştir.
Dolayısıyla zaman içerisinde bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişim,
bu teknolojik alanla ilgili diğer yeniliklere de etki etmiş, bu sayede gelişim, teknoloji
ve yazılımın birbirini etkileyerek dönüştürdüğü ve bu yolla yeni donanımların ortaya
çıkmasına önayak olduğu bir sistemi meydana getirmiştir.

2.1 Donanım Teknolojilerindeki Gelişim ve Tasarım Yazılımlarının Evrimi
“Tarih boyunca her dönem kendi gerçekliğini yaratmış, sanat yapıtları da içinde
bulundukları gerçeklik algısının etkisinde gelişmiştir” (Gültekin, vd. 2017 s. 282).
Optik, elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin bir araya gelerek oluşturduğu en
önemli donanımlardan biri 2000’li yıllardan sonra hızla ivmelenerek gelişim gösteren
ve günümüzde birçok sektörün uygulama alanlarında kullanılmaya başlanan sanal
gerçeklik teknolojileridir.
“Sanal Gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından
yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan bir benzetim modelidir”
(Bayraktar vd., 2007, s. 2).
Bu benzetim modelinin oluşturulabilmesine etki eden en önemli iki faktörden biri
donanımlarken, diğeri bu donanımlar aracılığıyla ulaşılan sanal ortamın arayüzü ile
bu arayüz için oluşturulan deneyimlenebilir uygulamalardır.
Bu uygulamalar ise kendi içlerinde deneyimlenebilir oyunlar, filmler, üç boyutlu video
çekim yöntemiyle oluşturulmuş ortamlar, hareketli grafikler, animasyonlar ve tüm bu
içeriklerin oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen tasarım yazılımları olarak farklı
alt alanlara ayrılmaktadır (Bkz. Görsel: 24-25-26-27).
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Görsel 24. Beat Saber oyununu sanal gerçeklikte deneyimleyen kullanıcı.
https://pc.tc/OY8n

Görsel 25. Cirque du Soleil deneyimlenebilir tiyatral sanal gerçeklik gösterisinden bir kare.
https://pc.tc/OY8q

Görsel 26. Jurassic World, sanal gerçeklik kısa film serisinden bir kare.
https://pc.tc/OY8r
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Görsel 27. Blue Zoo Animation’un ″The Beast″ isimli deneyimlenebilir animasyonundan bir kare.
https://pc.tc/OY8t

Söz konusu oyunlar, filmler, videolar, hareketli grafikler ve animasyonlar görsel
tasarımda kullanılagelen anlatım yöntemlerinin en önemlilerindendir ve görsel
tasarımcılar bu konulara dair üretimlerini gerçekleştirirken, günümüz bilgisayar
teknolojilerinin gelişimiyle ortaya çıkan sanal gerçeklik donanımlarını ve bu
donanımlar için özel olarak hazırlanan tasarım yazılımlarını kullanabilmektedirler.
Sanal Gerçeklik yazılımları, genellikle yüksek kaliteli 3B grafikler içeren ve kullanıcının
koordineli işlev, görev veya etkinliklerini gerçekleştirebilmesi amacıyla tasarlanmış
bilgisayar programlarını ifade etmektedirler ve bu yazılımlar donanımlarla birlikte çalışarak
sanal gerçeklik sistemini oluşturmaktadırlar (Gorski vd., 2017, s. 398).

Sanal

gerçeklik

yazılımları

tasarımcılara,

çalışmalarını

yeni

bir

uzamda

üretebilecekleri olanakları sunarken, hem eser üretim yöntem ve tekniklerini
dönüştürmekte hem de bir zamanlar yalnızca iki boyutlu monitörler üzerinde üretilen
ve deneyimlebilen eserleri, üçüncü boyutun gerçek hayattakine benzer deneyimler
sunan mekan algısında deneyimlenebilir kılmaktadır.
Geleneksel bilgisayarların iki boyutlu arayüzlerinde ekran alanı düz ve oldukça
sınırlıyken, kullanıcısını 360 derecelik bir açıyla çevreleyen sanal gerçeklik,
sürükleyici ve kullanıcı açısından maksimize edilmiş bir arayüz sunmaktadır
(https://pc.tc/OY8u).
Tasarımcıların bu yeni donanımlar aracılığıyla ortaya çıkan yeni medyumda
ürettikleri oyunlar, filmler, videolar, hareketli grafikler ve animasyonlar sanal
gerçekliğin olanakları sayesinde içerisinde var olunabilen, gerçeklik hissini artıran
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ortamlar haline gelmiş ve bu yenilik aynı zamanda tasarım yazılımları aracılığıyla
sanatçı ve tasarımcılar için dijital atölyeleri ortaya çıkarmıştır (Bkz. Görsel: 28).

Görsel 28. Tilt Brush arayüzünde çalışan tasarımcı.
https://pc.tc/OY8v

Sanal Gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi ile ortaya çıkan dijital mekanlarda
tasarımcılara özelleştirebilecekleri bir arayüz ile amaçlarına uygun araçlar ve
menüler sağlayan tasarım yazılımları sunulmuş, aynı zamanda bu gelişmeler, Z
ekseninin derinlik boyutunu da içeren bir evrimin gerçekleşmesini sağlamıştır. Bu
sayede Sanal Gerçeklik donanımları ile bağlanılan yeni uzama uygun tasarım
yazılımlarının kullanımı mümkün hale gelmiştir.
Başarılı bir sanal ortamın oluşturulmasında en önemli etkenlerin başında, o sanal
ortamı oluşturmada kullanılan bilgisayar teknolojileri ile girdi ve çıktı donanımları
gelmektedir. Girdi cihazları kullanıcının sanal ortamla iletişim kurmasını sağlayan,
el hareketlerini yakalayan dokunmatik kontrol cihazları (touch controller), eldivenler
veya giyilebilir donanımlarken, çıktı cihazları ise kullanıcının ortamı görmesini ve
duymasını sağlayan işitsel, görsel veya dokunsal geri bildirimli duyumsama
cihazlarını tanımlamaktadır (https://pc.tc/OY8x).
Sanal Gerçeklik donanımlarının bireyi monitörlerin iki boyutlu yüzeyinden üç boyutlu
yepyeni bir dijital dünyaya taşıma özelliği, bu ortamın tasarım yazılımlarına eklenen
yeni kullanım özellikleri ile birleştiğinde, tasarımcının eserlerini üretirken gerçek
hayattakine benzer sanal ellerini, dokunsal algılamalarla kullanabilmesine olanak
vermiştir.
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Söz konusu sanal eller tasarımcılar tarafından sanal gerçeklik kaskları ile senkronize
bir biçimde çalışan geri bildirimli dokunmatik kontrol cihazları aracılığıyla
kullanılabilmelerinin yanı sıra, yeni nesil donanımlarda kask üzerinde yer alan
algılayıcı kameraların el takibi (finger-level hand tracking) özellikleri sayesinde (Bkz.
Görsel: 29) herhangi bir ekstra cihaza gereksinim duymadan, kişinin kendi el
hareketlerinin sanal ortama aktarılarak simüle edilebilmesiyle de kullanılabilmektedir
(https://pc.tc/OY8z).

Görsel 29. Kullanıcının ellerini tarayarak sanal uzama aktaran, kask üzerine yerleştirilmiş tarayıcı
kameraları gösteren resim.
https://pc.tc/OY8z

Sanal gerçeklik donanımlarının özellikleri yazılımın olanaklarına da etki etmektedir.
Farklı donanımların sunduğu çözünürlük değerleri sanal mekanın tasarımcı
tarafından hangi netlikte izleneceğine etki ederken, çeşitli yeterlikteki dokunmatik
kontrol cihazları, tasarımcının yazılım araçlarını hangi tuş kombinasyonlarını
kullanarak, yazılımın olanaklarından ne ölçüde, hangi yöntem ve tekniklerle
faydalanabileceğine etki etmektedir. Donanımın kablolu ya da kablosuz olması veya
oda içerisine yerleştirilmiş sensörlere ihtiyaç duyup duymaması, tasarımcının
kullanımına etki eden diğer özelliklerdendir. Bilgisayara bağlanan bir donanım,
kullanıcının hareket alanına etki ederken, görüntü kalitesini artırmakta, diğer yandan
kablosuz olan cihaz, hareket serbestisi yaratırken, cihazın birbirinden farklı
mekanlar içerisinde kolaylıkla kullanılabilmesine olanak vermektedir.
Sanal gerçeklik ortamıyla etkileşime girmeyi tanımlayan en önemli kavramlardan biri
eşleştirmedir. Sanal gerçeklikte eşleştirme (remapping) kullanıcının gerçek dünyadaki
konumunun donanımlar aracılığıyla sanal ortama aktarılması ve senkronizasyonun
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sağlanması anlamına gelmektedir. Donanımların bunu sağlaması, sanal uzamda birçok
güçlü etkileşim mekanizmasının doğru bir biçimde gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır
(LaValle, 2019, s. 283).

Gelişen teknoloji ile birlikte bir taraftan donanımlar diğer taraftan yazılımlar gelişimini
sürdürmekte, daha yüksek işlemci ve görüntü kapasitesine sahip donanımlar, daha
küçük boyutlarda, daha hafif ve daha ergonomik bir biçimde üretilirken, tasarım
yazılımları da arayüz, menü ve sunduğu dijital araçlar konusunda her geçen gün
gelişmektedir.
Sanal gerçekliğin sunduğu üç boyutlu dijitalize evren için özel olarak üretilen tasarım
yazılımları masaüstü tasarım yazılımlarının gelişimiyle benzer bir biçimde ilerleme
göstermekte, her geçen gün yeni özelliklerin eklendiği arayüzlerinde karakter
tasarımı, mekan tasarımı, hareketli grafikler, animasyon, video ve imaj yerleştirme,
endüstriyel tasarım ve mimari modelleme gibi tasarım alanına dönük bir çok çalışma
biçimine olanak vermektedirler.

2.2 Sanal Gerçekliğin Tasarım Yazılımları
Tez çalışmasının bu aşamasında sanal gerçeklik teknolojileriyle kullanılabilen,
kendilerine has arayüzleriyle farklı tasarım alanlarında kullanıcılarına çeşitli dijital
araçlar, menüler, paneller ve butonlar sunarak tasarımlarını oluşturmalarına olanak
veren tasarım yazılımlarına değinilecektir. Bu sayede yazılımların tasarımcılara
sağladığı yeni olanaklar irdelenecek, tezin 2.4 ve 2.5 başlıklı bölümlerinde ise Adobe
Medium ve Gravity Sketch yazılımları, tasarım konseptleri üzerinden uygulamalı
örneklerle anlatılacaktır. Böylelikle tezin görsel tasarım, animasyon ve plastik sanat
alanlarına sunmayı amaçladığı katkı, sanal gerçekliğin sağladığı olanakların,
akademik bilgiye dayalı ve uygulamalı sunum içeren bir yöntemle ele alınmasıyla
aktarılacaktır.
Sanal

gerçeklik

medyumu

tamamen

3B

olan,

donanım

ve

yazılım

kombinasyonlarıyla ortaya çıkan bir uzamı tanımlamaktadır.
Medyum kavramı “ortam” anlamında gelmektedir. Bu ortam sanal gerçeklikte insan ve
bilgisayar arasındaki etkileşim ve bu etkileşim aracılığıyla düşüncelerin fiziksel dünyayı
aşarak bir veya daha fazla duyu aracılığıyla dijital bir mekanda algılanmasını sağlayan
dijitalize ortamı vurgulamaktadır (Sherman, vd. 2019 s. 61).

Görünüş itibarıyla gerçek dünyaya benzeyen bu ortam, kullanıcısına X, Y ve Z
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eksenli bir mekan içerisinde, gerçekte bastığı zemin ile sanal ortamdaki zeminin
senkronize edildiği bir etkileşim ortamı sunar.
“Konum izleme, katılımcının konumunun bilgisayar tarafından algılanması ve
katılımcının bedeninin bir veya birden fazla bölümünün hareketler aracılığıyla sanal
ortamla etkileşime girmesi olarak tanımlanmaktadır” (Sherman, vd. 2019 s. 12).
Sanal gerçeklikle ilgili bir kullanıcı deneyimi oluşturmanın ilk adımı; yazılım
geliştiriciler tarafından oluşturulan sanal dünya ve bu dünyadaki nesnelerle
kullanıcının etkileşime girmesidir.
Bu etkileşim donanımların görme, duyma ve dokunma etkinliklerini gerçekleştirme
özellikleriyle gerçek dünyayı simüle etmektedir. Bu simülasyon, tasarımcıların
eserlerinde kullanabilecekleri somut nesneleri şekillendirme, modelleme ve
resimlemelerine imkan veren yazılımların gelişmesini sağlamıştır.
Sanal gerçekliğin yazılım alanı, içerik yönetim sistemleri, sanal gerçekliğe dair
yazılım geliştirme kitleri, sanal gerçekliğin oyun motorları, sosyal platformlar ve
eğitim simülatörlerini de kapsamakla birlikte, tezin bu bölümünde görselleştirme,
plastik sanatlar ve tasarım alanlarına dair yazılımlar, tasarımcılara sundukları dijital
araçlar ve tasarım oluşturmaya dönük yöntem ve teknikler bağlamında ele
alınacaklardır (https://www.g2.com/categories/virtual-reality).

2.2.1 Tilt Brush
Tilt Brush yazılımı, sanal gerçekliğin 3B ortamında kullanıcısına dijital boyama
olanakları sunan ve mekanın tuval, hayal gücünün ise palet olduğu varsayımıyla
ortaya çıkarılan bir sanal gerçeklik yazılımıdır (https://www.tiltbrush.com/).
Sanatçı ve tasarımcıların tuval, kağıt veya monitörlerin iki boyutlu yüzeyleri üzerinde
çalıştıkları illüstrasyon eserlerini, üç boyutlu bir sanal mekanın içerisine taşıyan
yazılımın en önemli özelliklerinin başında, sezgisel bir arayüz sunması ve bu arayüz
içerisinde birbirinden farklı özelliklerde ışık ve renk efektleri oluşturabilecek fırçalara
sahip olması gelmektedir (Bkz. Görsel: 30).
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Görsel 30. Tilt Brush yazılımında konsept animasyon, Peter Chan.
https://pc.tc/OY8D

VIVE, Oculus, Windows Mixed Reality, Valve Index ve Playstation VR
donanımlarıyla uyumlu çalışan yazılım birçok sanatçı, tasarımcı, çizgi roman
sanatçısı ve ressam tarafından eser üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

2.2.2 Masterpiece VR
Bring Software tarafından geliştirilen Masterpiece VR yazılımı, 3B heykellerin ve
resimlerin geleneksel iş akışına yakın bir gerçeklikte yapılmasını mümkün kılan
dijital araçlara sahiptir. Sanal gerçeklik ortamında diğer tasarımcılarla bir araya
gelerek çalışmayı mümkün kılan yazılım, hızla öğrenilebilecek, kullanışlı bir arayüze
sahiptir (Bkz. Görsel: 31).

Görsel 31. Masteriece VR yazılımında heykel konsepti, Vladimir Ilic.
https://pc.tc/OY8E
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Tasarımcıların üç boyutlu nesne ve ortamları oluşturabilmelerine, dijital oyun, dijital
sanat, endüstriyel tasarım ve heykel alanlarında detaylı modeller ortaya
çıkarabilmelerine imkan tanıyan yazılım, aynı zamanda ortaya çıkarılan tasarımlara
animasyon özellikleri kazandırılabilen dijital araç ve panelleri kullanıcılarına
sunmaktadır (https://vrtodaymagazine.com/vr-design-apps/).

2.2.3 Anim VR
Sanal gerçeklik ortamında kullanılabilen bir diğer yazılım olan Anim VR yazılımı,
NVRMIND tarafından geliştirilmiştir (Bkz. Görsel: 32). Bu yazılım geleneksel
animasyon tekniklerinin sanal gerçeklik ortamında uygulanabilmesini sağlayan
araçları tasarımcıların kullanımına sunmaktadır (https://nvrmind.io/).

Görsel 32. Anim VR yazılımında tasarlanmış animasyon konseptinden görsel.
https://pc.tc/OY8G

2.2.4 Google Blocks
Google tarafından geliştirilen Blocks yazılımı, sanal gerçeklikte 3B nesneler ve
mekanlar oluşturmak isteyen tasarımcılara, kendi aplikasyonlarını ve volümetrik
tasarımlarını ortaya çıkarabilecekleri dijital araçların olanaklarını sağlamaktadır
(https://arvr.google.com/blocks/).
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Görsel 33. Google Blocks yazılımında tasarlanmış 3B tasarımlar.
https://pc.tc/OY8H

Düşük poligonlu nesne modellemek için oldukça kullanışlı bir arayüz sunan yazılım,
shape (şekil), stroke (darbe), paint (boyama), modify (modifikasyon), grab
(yakalama) ve erase (silme) isimli altı farklı aracıyla, kupa benzeri basit formlardan
uzay gemisi gibi karmaşık modellere kadar bir çok tasarım formuna imkan
vermektedir (Bkz. Görsel: 33).

2.3 Sanal Gerçeklik Donanımlarının Tasarım Amaçlı Kullanım Özellikleri
Sanal Gerçeklik teknolojileri, görüntü teknolojilerinin gelişimiyle birlikte adından söz
ettirmeye başlamıştır. Fotoğraf bir anlamda anı yakalamayı, yakalanan o anı
görüntüye dönüştürme ve sanal bir gerçeklikte, geçip giden o anın var olabilmesini
sağlamayı ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durum; gerçekliğin, varlığını görüntü
olarak sürdürdüğü bir tür sanal an olarak değerlendirilebilir. Videolar ise bu sanal
anın akan görüntüler ve sesle desteklenmiş, bir nevi gerçeğe daha fazla yaklaşmış
halidir.
İnsanoğlunun gelişim sürecinde her dönem, kendine özgü anlatım biçimlerine sahip
44

olmuştur. “Fotoğrafın icadı ile birlikte bu gelişmeden hem bilim hem de sanayi
etkilenmiş, fotoğraf bir araç olarak kitle iletişimin, örneğin sinemanın, televizyonun
ve hareketli görüntünün temelini oluşturmuştur” (Freund, 2016, s. 8).
Görüntü teknolojileri ve bilgisayar teknolojilerinin sunduğu olanaklar geliştikçe, sanal
olanın gerçek olana benzerliğinde gelişmeler gözlenmiştir. Bilgisayar oyunları
kendimizi çoğu zaman bir karakter ya da mekanla ilişkilendirdiğimiz ve karakterin
yetenekleri ya da mekanın olanakları doğrultusunda kimi görevleri yerine
getirdiğimiz sanal gerçeklik simülasyonlarıdır. Bu oyunların ilk örnekleri, pikselleri
elle sayılabilecek kadar düşük yoğunlukta olan monitörlerde deneyimlenirken,
zaman içerisinde insan gözünün ayırt edemeyeceği piksel yoğunluğuna ulaşan
günümüz ekranlarına evrilmiştir. X ve Y eksenlerinin sunduğu iki boyutlu
görüntüleme olanaklarına sahip bu ekranlar, internetin iletişim olanaklarıyla
birleştiğinde, üzerinde yaşadığımız dünyayı, insanların çok uzak mesafelere rağmen
birbirleriyle görsel bir iletişim bağı kurabildikleri dijital teknoloji olanaklarına
ulaştırmıştır.
“Sanal Gerçeklik; bilgisayar grafikleri, görüntü işleme, desen algılama, bilgisayarlı
görme, akıllı kontrol, simülasyon, otomasyon, sensör, ses işleme ve belirleme,
mekanizmalar, optik, ağ, paralel işleme vb. bir çok yüksek teknolojiyi içermektedir”
(Xiong vd., 2006, s. 459).
Sanal Gerçeklik donanımları, kişinin sanal gerçeklik arayüzüne görsel, işitsel ve
dokunsal bir duyumsamayla bağlanabilmesini sağlayan teknolojik araçlardır. Bu
araçların kimi kendi üzerinde bulunan işlemci, görüntü kartı, ses kartı, bellek vb.
elektronik donanımlarla, ekstra bir bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymaksızın
çalışırken, bir kısmı da bilgisayarın grafik kartına bağlanıp, işlemci, ram ve görüntü
işlem güçlerini de sürecin içerisine dahil ederek çalışmaktadır. Bu iki yapı arasındaki
fark, bilgisayardan gelen ekstra işlemci ve görüntü kartı gücünün, sanal ortamın
görünümünün gerçekliğine etki etmesidir.
“Sanal Gerçeklik teknolojileri ile ulaşılmak istenen şey, insan-makine etkileşimini
artırmak için, insanla makine arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır” (Kurbanoğlu,
1996, s. 22). Böylelikle sistem ile sistemin kullanıcıları arasındaki iletişimi belirlemek
ve kullanıcının perspektifinden nesnelerin ve mekanın pozisyonu ve birbirleriyle
oranları ile ilgili doğallık unsurunun inandırıcılığını artırmak mümkün olmaktadır.
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Günümüzde bilgisayara bağlanan sanal gerçeklik donanımları, bilgisayardan
aldıkları destek sayesinde hem daha gerçekçi görüntüler sunmakta hem de interaktif
deneyimlerin

daha

hızlı

gerçekleşmesini

sağlamaktadır.

Sanal

Gerçeklik

donanımları genellikle bir sanal gerçeklik kaskı, sanal gerçeklik ortamında
hareketleri kontrol etmeye imkan veren dokunmatik kontrol cihazları ve kişinin
mekan içerisindeki yerini belirleyerek gerçek mekan ile simüle edilmiş mekan
arasındaki hareket senkronizasyonunu sağlayan sensörlerden oluşmaktadır. Bu
sensörler kimi zaman sanal gerçeklik gözlüğünün üzerinde yer alırken (DoF), bazı
donanımlarda deneyimin gerçekleşeceği mekan içerisine yerleştirilmektedir.
Sanal Gerçeklik donanımları sayesinde tasarımcılar, geliştirilen üç boyutlu sanal
gerçeklik ortamlarının içerisine girebilir, bu ortamlar içerisinde hareketlerini gerçek
hayatta olduğu gibi kontrol edebilir ve kendilerine sağlanan yazılım araçları
sayesinde tasarımlarını oluşturabilirler.
Günümüzde sanal gerçeklik donanımları teknolojik ivmenin de etkisiyle hızla
gelişmektedir. Birbirinden farklı teknolojik özelliklere sahip sanal gerçeklik
donanımları, bu alanda ciddi bir rekabetin ortaya çıkmasına yol açmış, sanal
uzamda oluşturulan deneyimlerin görüntü kalitelerini her geçen gün gerçek
hayattakine biraz daha yakın bir realizmle sunan donanımlar geliştirilmeye
başlanmıştır.
Donanımlar üretim aşamalarında yalnızca elektronik açıdan değil, sanal gerçeklik
yazılımları ile birlikte nasıl daha verimli çalışabilecekleri açısından da ele alınmaya
başlanmış, kimi donanımlar kullanım özelliklerine uygun arayüzlere sahip
yazılımlarla birlikte piyasaya sürülmeye başlanmıştır. Bu yazılımlar sanatçı ve
tasarımcılara, eserlerini sanal mekan içerisinde oluşturabilecekleri kullanım
alanlarına özel arayüzleri sunmaktadır. Örneğin endüstriyel tasarım ya da poligonal
modelleme amacıyla ortaya çıkarılan bir yazılım ile konsept tasarım ve animasyon
kurguları için ortaya çıkarılan bir yazılım, arayüz ve dijital araçlar anlamında
farklılıklar göstermekte ve amaca uygun spesifik özellikler taşımaktadır. Bu
arayüzler, birlikte sunuldukları donanımın kullanım özelliklerine uygun araçgereçlerle donatıldığından, tasarımcının iş akışını gerçek hayattakine benzer
hareketlerle sürdürüp tamamlayabilmesine de olanak tanımaktadır.
Sanal Gerçekliğin donanım teknolojileri yalnızca sensörler, dokunmatik kontrolörler
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ve sanal gerçeklik gözlüklerinden ibaret değildir. Giyilebilir tam vücut donanımları,
bu teknolojinin gelişimi devam eden bir diğer basamağıdır. Bhaptics firmasının
sunduğu TactSuit X serisi kıyafetler, kullanıcının hareketlerini sanal gerçeklik
ortamına aktaran ve sanal gerçeklik ortamındaki nesne ve tepkileri duyumsamasını
sağlayan

haptik

teknolojilerle

donatılmış,

giyilebilir

bir

donanımdır

(https://www.bhaptics.com/tactsuit).
Bir diğer sanal gerçeklik donanımı olan SenseGlove Nova ise kullanıcıların sanal
gerçeklik ortamında yaratılmış dokuları, biyometrik veri toplamasına izin veren bir
donanım (eldiven) aracılığıyla gerçekçi bir biçimde hissetmesini amaçlamaktadır
(https://www.senseglove.com/nova/).
Nesnelere dokunma ve onları yakalama izlenimini senkronize bir biçimde
oluşturmak için, birkaç farklı teknolojiyi bir araya getiren bu ve benzeri donanımların
yakın zamanda bir çok profesyonel yazılım ve uygulama içerisinde kullanılabileceği
öngörülmektedir.
Sanal medyumda hareketlerimizi gerçekçi bir biçimde kontrol edebilmemize olanak
sağlayan sanal gerçeklik donanımları, dijital ortamda yaratılmış sanal dünyalara giriş
yaparak, bu sanal dünyalar içerisinde kullanılmak üzere oluşturulmuş tasarım temelli
yazılımlarla, tasarımcıların eserlerini üretebilmesini olanaklı hale getirmiştir.
Tez çalışmasının bu bölümünde sanal gerçeklik donanımları ile kullanılabilen ve
tasarımcılara eserlerini üretebilecekleri yeni aryüzler, araçlar, menüler ve dijital
panelleri, deneyimlenebilir 3 boyutlu mekan içerisinde sunan Adobe Medium ve
Gravity Sketch yazılımları, görsel tasarıma dönük üç boyutlu karakter ve araç
modellemeleriyle birlikte ele alıncaktır. Aynı zamanda sanal gerçeklikte tasarlanan
eserlerin masaüstü yazılımlarla nasıl geliştirilebileceğine değinilecek, Cinema 4D ve
Octane yazılımları bu bağlamda ele alınacaktır.

2.4 Adobe Medium Yazılımında Karakter Tasarımı
Adobe Medium yazılımı sanal gerçeklik ortamında tasarımcıların kullanabilecekleri
çok sayıda dijital araca sahip bir tasarım yazılımıdır. Oculus şirketi tarafından
geliştirilen yazılım, 2019 yılında birçok profesyonel tasarım yazılımının geliştiricisi
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olan Adobe firması tarafından satın alınmış ve 2020 yılında yazılımın güncellenmiş
versiyonu kullanıma sunulmuştur (https://pc.tc/OY8J).
Bu yeni sürümle birlikte modelleme ve dijital boyama, katman dondurma, farklı
yazılımlarda modellenmiş nesneleri içe aktarma ve FBX uzantılı dışa aktarım başta
olmak üzere birçok yeni özellik yazılım arayüzüne eklenmiştir. Adobe Medium
yazılımı üç boyutlu tasarım için sanal gerçeklik ortamında kullanılmak üzere birçok
dijital aracı tasarımcıların kullanımına sunmaktadır. Bu araçlar sanal gerçeklik
uzamında kullanılmaya uygun bir arayüz içerisinde yer almaktadır (Görsel 34).

Görsel 34. Jama Jurabaev. VR Cats. 2020. Adobe Medium yazılımında modellenmiş ve Blender Cycles
yazılımında işlenmiş (rendering) sahne.
https://pc.tc/OZVH

Sezgisel kullanım imkanı sunan yazılım arayüzü 3B sınırsız bir tuval içerisinde
tasarımcının fikirlerini dilediğince şekillendirebildiği, tasarımlarını gerçekmiş gibi
yakalayarak her açıdan keşfedebildiği hassas bir çalışma ortamı sunmaktadır.
Yazılım arayüzünde yer alan şekillendirme araçları, elastik hareket aracı, damga
kitaplığı ve stüdyo paylaşım gibi özellikler donanımın dokunmatik kontrol cihazları
ile sezgisel olarak çalışabilmeyi, üzerinde çalışılan modelin herhangi bir noktasının
seçilerek modellenebilmesini, nesne klonlanmasını ve aynı sanal ortam içerisinde
diğer sanatçılarla birlikte çalışabilmesini mümkün kılmaktadır (https://pc.tc/OY8L)
(Görsel 35).
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Görsel 35. Aynı sanal stüdyo alanında, stüdyo paylaşımıyla ortak çalışmalar yapan tasarımcıların
Adobe Medium yazılımı içerisindeki avatarları.
https://pc.tc/OZVK

Tez çalışmasının bu bölümünde; bir karakterin Adobe Medium yazılımının sunduğu
sanal arayüzde tasarlanma süreci, eskiz çalışmalarından başlayarak modelin
tamamlanması ve dışa aktarılarak sanal mekan içerisinde sergilenmesi adımlarını
içeren bir yöntemle başlıklar halinde aktarılmıştır. Bu sayede bir görsel tasarımcının
sanal gerçeklikte Adobe Medium yazılımını kullanarak bir karakter tasarımını nasıl
oluşturabileceğini ve sanal gerçeklik teknolojilerinin tasarım bağlamında alana ne
tür yeni olanaklar kazandırdığını akademik bir bakış açısıyla irdelemek
amaçlanmıştır.

2.4.1 Eskiz Çizimi ve Yazılım Ortamına Aktarımı
Sanal gerçeklik teknolojileri tasarımcılara birçok gelişmiş dijital araç sunmasının
yanı sıra geleneksel çizim yöntem ve tekniklerinin de bu arayüz içerisinde, tasarımın
belli

aşamalarında

kullanılabilmesine

imkan

vermektedir.

Adobe

Medium

yazılımında karakteri modelleme aşamasına geçilmeden önce, karakterin genel
görünümünü yansıtan eskiz çizimleri oluşturulmuştur (Görsel 36).
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Görsel 36. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Karakter tasarımı için eskiz çizimi.

Oluşturulan eskiz çizimleri modelleme sürecinde tasarımcıya 3B mekan içerisinde
kullanabileceği referansları sağlamaktadır. Masaüstü yazılımlarda 3B modelleme
yaparken sıklıkla kullanılan Blue Print tekniğine benzer bir çalışma biçiminin ön
hazırlığı olan çizimler, tekniğin sanal gerçeklik ortamında kullanılmasını sağlamakta
ve modellemenin ilk adımını oluşturmaktadır (Görsel 37).

Görsel 37. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Adobe Medium arayüzüne aktarılan referans eskizler.

Sanal gerçeklik yazılımının arayüzü ve sunduğu 3B uzam, farklı açılardan yapılan
çizimlerle ele alınan karakterin sanal sahnede belli bir vektörde ölçeklendirilmesini
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ve modelin bu ölçeklendirilmiş yapı üzerinden kurgulanmasını mümkün kılmaktadır.
Böylelikle tasarımcı hem geleneksel yöntemleri hem de teknolojinin kendisine
sağladığı olanakları kullanarak tasarımını sanal gerçek ortamın arayüzüne aktarma
adımını tamamlayabilmektedir. Sanatçının geleneksel yöntemi kullanarak aklındaki
imgeyi kağıda aktarmasının ardından onu sanal gerçeklik ortamına kanalize etmesi
ve ardından tasarımını modellenmesi, geleneksel ve dijital tasarım tekniklerinin bu
yeni uzamda yeni bir yaklaşımla bir araya getirilmesini sağlar. Sanal gerçeklik
medyumunda meydana gelen bu yeni yaklaşımlar bütünü, insanoğlunun geçmişte
ortaya çıkardığı kültürel ve sanatsal birikimlerini, geliştirdiği yeni teknolojilerle
birleştirerek sanat ve tasarıma dair yeni bakış açılarını nasıl oluşturduğuna örnek
teşkil etmektedir.

2.4.2 Adobe Medium Arayüzü ve Karakter Modelleme
Sanal gerçekliğin Plastik Sanatlar açısından önemli gelişmeler gösteren
yazılımlarından biri olan Adobe Medium, tasarımcılara çok yönlü sezgisel kullanıma
uygun bir arayüz ve bu arayüz üzerinde gelen araçları sunmaktadır (Görsel 38).

Görsel 38. Hüseyin Baran. Adobe Medium arayüzü menübar görseli.

Sanal gerçeklik yazılımları söz konusu olduğunda sezgisel kullanımdan kasıt;
tasarımcının bir tasarımı oluştururken gerçek hayattakine benzer bedensel
hareketleri gerçekleştirerek dijital ortamın araçlarını kullanabilmesi ve bu araçları
kullandıkça arayüze doğal bir biçimde hakim olabilmesidir. Sanal gerçeklik
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donanımlarının dokunmatik geri bildirimli kontrol cihazları, kaskın ve diğer cihazların
mekan içerisinde hareketlerini takip eden sensörler ve bu hareketlerin sanal ortama
aktarılmasını sağlayan cihazlar, yazılımların sezgisel kullanım özellikleriyle
birleştiğinde dijital uzamda gerçek hayattakine yakın bir tasarım deneyimi ortaya
çıkarmaktadır.
Adobe Medium yazılımında model oluştururken yazılımın tasarımcıya sunduğu
arayüz ve dijital araçlar birlikte kullanılmakta, damga olarak adlandırılan birbirinden
çeşitli ve kişiselleştirilebilir kil kalıpları kullanılarak temel form ortaya çıkarılmaktadır
(Görsel 39).

Görsel 39. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Adobe Medium yazılımında kil damgalarını kullanarak
modelin temel formunun ortaya çıkarılmasını gösteren görsel.

Tasarım ortaya çıkarılırken yazılımın biçimlendirme panelinden kil, taşıma, girdap,
düzleştirme, kesme, şişirme, düzeltme ve boyama araçları kullanılmakta, bu araçlar
modelin biçim form ilişkisi kurgulanırken tasarımcıya gereken dijital modelleme
imkanlarını sağlamaktadır (Görsel 40).
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Görsel 40. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Adobe Medium araç paneli.

Tasarımın sahneye aktarılan eskizle başlayıp kil araçlarıyla yapılandırılan
biçimlendirme safhası tamamlandıktan sonra aynı panelde yer alan araçlarla
detaylandırma ve temel renk belirleme adımları tamamlanmaktadır (Görsel 41).

Görsel 41. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Karakter tasarımının modellenme aşamaları.

Tüm bu biçimlendirme aşamaları uygulanırken, tasarımcıların masaüstü tasarım
yazılımlarından aşina oldukları katman (layer) mantığı kullanılabilmekte ve her bir
nesne istenilen katmana taşınarak belli bir düzen içerisinde çalışılabilmektedir.
Tasarımın modelleme aşaması tamamlandıktan sonra yazılımın sunduğu detaylı
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renklendirme seçenekleri sayesinde tasarımcılar oluşturdukları modeli hızlı bir
biçimde renklendirebilmekte, sahne içerisine yerleştirilebilen ışıklar ve kameralarla
gerçek zamanlı 3B veya 2B çıktılar alabilmektedirler (Görsel 42).

Görsel 42. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Karakter tasarımı detaylandırma ve renklendirme aşamaları.

Görsel 43. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Tamamlanmış karakter tasarımı.

Sanal gerçeklik yazılımlarının, gerçeğe yakın duyumsal geri bildirim sunan bu yeni
medyumdaki, deneyim açısından birbirine benzer, sunduğu dijital araçlar açısından
farklılıklar gösteren özellikleri sayesinde tasarımcılar, oluşturdukları modelleri bu
ortamın kendilerine sağladığı yeni sunum mecralarında sergileyebilmektedirler.
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2.4.3 Modeli Dışa Aktararak Sanal ve Artırılmış Gerçeklikte İzleme
Adobe Medium yazılımının dosya panelinde yer alan dışa aktarma seçeneği
sayesinde yazılım içerisinde oluşturulan tasarımlar ham, gerçek zamanlı ve 3D
yazdırma seçenekleri ile dışa aktarılabilmekte, bu aktarım esnasında OBJ veya FBX
formatlarında düzenlenebilmektedirler (Görsel 44).

Görsel 44. Adobe Medium yazılımı dışa aktarım panelleri.

Bununla birlikte yazılımın sunduğu bir diğer seçenek olan ″paylaş menüsü″ ile sanal
gerçekliğin

kullanıcıya

sunduğu

ortamlarda

tasarımlar

çevrimiçi

(online)

sergilenebilmektedir (Görsel 45).

Görsel 45. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Karakter tasarımının sanal mekan içerisinde sunumu.
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Adobe Medium yazılımında dışa aktarılan tasarımlar aynı zamanda Adobe
firmasının artırılmış gerçeklik yazılımı olan ve hem masaüstü hem tablet kullanımına
olanak sunan Aero uygulamasına aktarılarak, yaşadığımız mekanlar içerisine
aktarılabilmektedir (Görsel 46). Bu şekilde oluşturulan sergilerde veya ortamlarda
çıplak gözle bakıldığında mekan içerisinde tasarımlara dair herhangi bir şey
görülemezken, uygulamanın kullanım özellikleri sayesinde, uygun dijital cihazların
kameraları ile tasarımlar mekan içerisinde izlenebilmektedir.

Görsel 46. Hüseyin Baran. RobotO. 2021. Karakter tasarımının, Adobe Aero Artırılmış Gerçeklik
uygulamasıyla Ipad ekranı üzerinden gerçek mekanda izlenmesi

Sanal gerçeklik yazılımlarının hem diğer uygulamalar hem de yazılımlarla uyumlu
bir biçimde çalışarak birbirleri arasında çeşitli formatlarda aktarıma imkan vermeleri,
tasarımcılar açısından hem tasarımlarını farklı yazılımların sunduğu dijital
olanaklarla oluşturabilmeleri hem de bu yazılım ve uygulamaların sunum özellikleri
sayesinde eserlerini izleyicileriyle yeni gerçeklikler üzerinden buluşturabilmeleri
açısından önem taşımaktadır. Yeni teknolojilerin getirdiği yeni uygulama teknik ve
yöntemleri, sanal gerçeklik yazılımlarının bu ve benzeri dijital araç ve arayüz
özellikleri sayesinde hem sanatçı ve tasarımcılar hem de izleyiciler için zaman ve
mekana dair sınırları esneten yeni üretim ve deneyim alternatiflerini getirmiştir.
Sanal gerçeklik teknolojileriyle kullanılmak üzere geliştirilen tasarım yazılımlarının,
masaüstü

yazılımlarına

3B

model

aktarabilme

imkanına

sahip

olmaları,

tasarımcıların çalışmalarıyla ilgili geliştirmelerde kullanabilecekleri çok sayıda dijital

56

araç ve arayüze sahip olmalarını sağlamaktadır. Böylelikle tasarımcılar Adobe
Medium yazılımında oluşturdukları bir tasarımı, örneğin Cinema 4D yazılımında
oluşturdukları bir sahnenin içerisine aktarabilmekte ve her iki yazılımın sunduğu
birbirinden farklı olanaklardan faydalanarak tasarımlarını geliştirebilmektedirler. Bu
sayede farklı amaçlar için ortaya çıkarılmış yazılımların çeşitli yeteneklerini tek bir
konsept için kullanarak, çalışmalarını görsel anlamda daha ileri bir seviyeye
taşıyabilmektedirler.

Böylelikle

günümüz

dijital

teknolojilerinin

gelişiminin

tasarımcılara sağladığı olanaklar ve tasarımcıların bu teknolojiler aracılığıyla ortaya
çıkardığı eserler birbirine etki ederek geleceğin teknolojilerinin ortaya çıkarılmasında
yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

2.5 Gravity Sketch Yazılımında Konsept Tasarım
Sanal gerçeklik ortamı için geliştirilen bir diğer tasarım yazılımı ise Gravity Sketch’tir.
Yazılımın sunduğu altı farklı tasarlama aracıyla, Mesh, NURBS ve SubD geometrik
modelleme

türleri

sanal gerçeklikte

uygulanabilmektedir.

Sınırsız katman,

düzenlenebilir mekan ve bu mekan içerisine imaj ya da video aktarımı gibi birçok
özelliği ile tasarımcılar için gelişmiş bir sanal gerçeklik arayüzlü modelleme yazılımı
olma özelliği taşımaktadır (https://www.gravitysketch.com/).
Kullanıcının

eserlerini

eskizler

ve

taslaklardan,

ayrıntılı

3B

modellere

dönüştürebileceği gerçek zamanlı bir tasarım yazılımı olan Gravity Sketch,
LandingPad

isimli

bulut

platformunu

kullanarak

tasarımları

masaüstünde

görüntülemeyi, yönetmeyi ve yazılımı iş akışına dahil etmeyi mümkün kılmaktadır
(https://landingpad.me/).
Diğer sanal gerçeklik yazılımlarında olduğu gibi Gravity Sketch’in de sanatçı ve
tasarımcılar için en önemli avantajlarından bir tanesi, mekan ve ergonomiye dair
zorluklara gerçek zamanlı bir biçimde çözüm bulmaya olanak vermesidir. Gerçek
mekanda tasarımcı bir mekan kurgulamak, bir aracın kil modelini oluşturmak veya
bir karakter tasarlamak istediğinde bu çalışmalar için bir atölyeye, atölyenin
içerisinde çalışmayı gerçekleştirebilmesi için ihtiyacı olan araç ve gereçlere ve
atölyesi ile yaşadığı yer arasındaki mesafeyi katetmek için belirli bir zaman dilimine
ihtiyaç duyacaktır. Gerçek mekan içerisinde çalışabilmesinin ön koşulu olan atölye,
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araç gereç ve mesafe gerekliliklerini karşıladıktan sonra gerçek ortamın üç boyutlu
mekanı içerisinde eserine dokunarak, süreci ve araç-gereçleri kontrol ederek ve tüm
bunları gerçekleştirirken duyularını kullanarak tasarımını ortaya çıkarabilecektir.
İşte ″mekânsal ve ergonomik zorlukların çözümü″ cümlesi sanal gerçekliğin
tasarımcıya, eserini oluştururken tüm bu sayılan imkanların bir benzetimini sunması,
yani tasarımcının eserini ortaya çıkarırken hem atölye hem araç-gereç hem de
duyusal imkanlardan faydalanabilmesi aynı zamanda da donanımın kendisine
sağladığı avantajlar sayesinde zaman ve mekana bağlı kalmaksızın, günün her
saatinde ve dilediği yerde çalışabilmesi kastedilmektedir (Görsel 47).

Görsel 47. Gravity Sketch yazılımında modellenen bir aracın eskiz, modelleme, render ve kil model
oluşturma aşamalarını gösteren imaj.
https://pc.tc/OZVO

Gerçek mekana dair bir diğer husus ise sanatçı ve tasarımcıların eserlerini hedef
kitleleri ile buluşturmaları konusunda yine zaman ve mekana bağlılığı ortaya
çıkarmasıdır. Sanal gerçeklikte tasarımcı çalışmalarını oluştururken sanal gerçeklik
donanımları, yazılımları ve internetin olanaklarını kullanabilmekte, bu sayede
dünyanın neresinde olursa olsun meslektaşlarıyla birlikte aynı dijital alanda ortak
çalışabilme olanaklarına kavuşmaktadır. Bu teknolojilerin birlikteliği aynı zamanda
tasarımcılara, tasarım amaçlarını hedef kitlelerine iletmeleri, istediklerinde tasarım
sürecinin içerisine izleyiciyi de katabilmeleri, böylelikle çalışmalar henüz
tamamlanmamışken, dijital atölyelerindeki süreci ve eserin son halini onlarla
paylaşabilmelerini sağlamıştır.
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Gravity Sketch’in görsel tasarım alanlarına sunduğu bir diğer olanak ise tasarımcının
çalışmalarına tüm dijital ortamlardan erişebilmesini sağlayan cihazlar arası etkileşim
desteğidir (https://pc.tc/OY8P). Gravity Sketch yazılımının bu desteği, yazılımın
Wacom tabletler, Ipad Pro tabletler, Oculus Quest serisi kablosuz kasklar ve
masaüstü

bilgisayarlara

bağlı

sanal

gerçeklik

donanımlarıyla

birlikte

kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır (Görsel 48).

Görsel 48. Gravity Sketch yazılımının sanal gerçeklik gözlüğü ve grafik tabletle birlikte kullanımını
gösteren imaj.
https://pc.tc/OY8Z

Gravity Sketch yazılımı da Medium yazılımına benzer bir biçimde içe ve dışa aktarım
özelliklerine sahiptir. Açılır menüler veya kısayol tuşları yerine, kontrol cihazları ile
yapılan, her bir vuruşun üç boyutlu bir geometrinin parçalarını ifade ettiği bu kullanım
şekli, Mesh, NURBS ve SubDivision modellemeye imkan tanıyarak bu modellerin
gerek görüldüğünde obj, iges ve fbx formatlarında dışarıya aktarılabilmesine olanak
vermektedir. Gravity Sketch yazılımı da diğer yazılımlar gibi yıllar içerisinde
tasarımcıların kullanımına yönelik, yazılım hakkındaki geri dönüşleriyle gelişmeler
göstermekte, böylelikle yeni güncellemeler yoluyla yeni menülere, panellere ve
dijital araçlara sahip olmaktadır.
Bu gelişmelerin en önemlilerinden biri, yazılım içerisinde yer alan serbest eskiz
çalışmalarına dair panel ve araçlardır. Tasarımcının çizdiği eskizleri hızlı bir biçimde
3B modeller olarak ifade edebildiği bu araçlar, gerçek hayattaki serbest çizim
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alıştırmalarına benzer bir tekniğin, sanal ortamda üç boyutlu bir temelde
gerçekleştirilmek üzere oluşturulmuş versiyonudur (Görsel 49).

Görsel 49. Hüseyin Baran. SpaceShip. 2021. Bir eskiz çalışmasının Gravity Sketch yazılımında 3B
modellenmiş görünümü.

Bir diğer özellik ise tasarımlar için kullanılabilecek referans modellerin (Sketch over
package), modelleme aşamasında tasarımcıya yardımcı olabilmesi için yazılıma
entegre edilmiş olmasıdır (Görsel 50).

Görsel 50. Gravity Sketch yazılımında referans model üzerine uygulanan çizgisel eskiz çalışması.
https://pc.tc/OY96

Bu temel 3B yapılar, kullanıcının yapacağı tasarımların daha kusursuz ve oran
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orantı yönünden dengeli olmalarını sağlamaktadır.

2.5.1 Gravity Sketch Arayüzü
2B çizim üzerinde çalışabilmek için tasarımcıya çizimlerini üç boyutlu sanal mekana
aktarma imkanı sunan Gravity Sketch yazılımı, Oculus Quest, Oculus Rift, VİVE ve
Valve Index donanımları ile kullanılabilmektedir.
Yazılımın arayüzü save (kayıt), settings (ayarlar), reference image (referans
imajlar), prefabs (temel yapılar), layer (katmanlar) ve viewports visibility (görüntü
alanları) panellerinden oluşmaktadır (Görsel 51-52-53).

Görsel 51. Hüseyin Baran. Gravity Sketch yazılımında mekan içerisinde konsept karakter tasarımları.
2021. Gravity Sketch yazılımının Save (solda) ve Settings (sağda) panellerinin görünümü.

Görsel 52. Hüseyin Baran. Gravity Sketch yazılımında mekan içerisinde konsept karakter tasarımı.
2021. Reference Image (solda) ve Prefabs (sağda) panellerinin görünümü.

61

Görsel 53. Hüseyin Baran. Gravity Sketch yazılımında mekan içerisinde konsept karakter tasarımı,
2021. Layer (solda) ve Viewports visibility (sağda) panellerinin görünümü.

Settings paneli ise kendi içerisinde Sketching Aid (Eskiz Desteği), Preferences
(Tercihler), Workspace (Workspace) ve Beta alt panellerine sahiptir (Görsel 54-55).

Görsel 54. Gravity Sketch yazılımında Sketching Aid (solda) ve Preferences (sağda) panellerinin
görünümü. (Kişisel arşiv).

Görsel 55. Gravity Sketch yazılımında Workspace (solda) ve Beta (sağda) panellerinin görünümü
(Kişisel arşiv).

Yazılımın araç çubuğunda ise Ink, stroke, revolve, surface, volume ve primitive
shapes üç boyutlu tasarım araçları yer almaktadır (Görsel 56-57-58).
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Görsel 56. Gravity Sketch yazılımında Ink (solda) ve Stroke (sağda) panellerinin görünümü (Kişisel
arşiv).

Görsel 57. Gravity Sketch yazılımında Revolve (solda) ve Surface (sağda) panellerinin görünümü
(Kişisel arşiv).

Görsel 58. Gravity Sketch yazılımında Volume (solda) ve Primitive Shapes (sağda) panellerinin
görünümü (Kişisel arşiv).

Gravity Sketch’in tasarımcılara sunduğu tüm bu dijital paneller ve araçlar, yazılımın
SubDivision modelleme özelliği ile birleştiğinde, Plastik Sanatlar ve Görsel Tasarım
alanlarında sanal gerçeklik arayüzünü kullanan tasarımcılar için yazılım arayüzü
benzersiz hale gelmekte ve çok çeşitli modelleme alternatiflerini beraberinde
getirmektedir (Görsel 59).
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Görsel 59. Hüseyin Baran. Gravity Sketch yazılımında konsept araç tasarımı. 2021. Convert To
Subdivison Object (solda) ve Subdivision Level (sağda) panellerinin görünümü (Kişisel arşiv).

2.5.2 Gravity Sketch’te Eskizlerle Çalışma
Gravity Sketch yazılımı, tasarımcıların çizimlerini yazılım ortamına aktarabilecekleri
reference image paneline sahiptir. Bu panel sayesinde tasarımcılar bulut üzerine
kaydettikleri görselleri kablosuz donanımlarına indirebilmekte, bilgisayar ortamına
aktardıkları çizimlerini direkt olarak bu panel üzerinden kullanabilmekte veya yazılım
içerisinde bulunan bazı hazır referans görsellerinden faydalanabilmektedirler.
Tasarımcı tarafından hazırlanarak yazılım içerisine aktarılan eskiz çizimler,
tasarımları oluştururken başka hiçbir cihaz kullanmadan istenilen görsel veriye
ulaşılması açısından önem taşımaktadır (Görsel 60).

Görsel 60. Hüseyin Baran. Konsept karakter modellemeleri. 2021. Gravity Sketch yazılım arayüzüne
aktarılmış eskiz çizimlerin Gravity Sketch yazılımında oluşturulmuş modelleri ile yan yana görünümleri.

Böylelikle

tasarımcılar

geleneksel

çizim

tekniklerinin

getirdiği

hızlı

eskiz

yaklaşımlarını, modern donanım ve yazılımların sunduğu, benzer bir amaca hizmet
eden dijital araç olanaklarıyla kullanabilmektedirler (Görsel 61).
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Görsel 61. Hüseyin Baran. Konsept karakter modellemeleri. 2021. Gravity Sketch yazılım arayüzüne
aktarılmış eskiz çizimlerin Gravity Sketch yazılımında oluşturulmuş modelleri ile yan yana görünümleri.

2.5.3 Tasarlanan Konseptleri LandingPad’de İşleme ve Sunum
Gravity Sketch yazılımıyla tasarlanan 3B konsept tasarımlar, yazılımın bulut tabanlı
ve online çalışan LandingPad isimli aracıyla görüntülenebilmekte ve bu platformun
sunduğu görünüm paneliyle görselleştirilebilmektedir. Burada görselleştirmeden
kasıt; tasarımın renk, perspektif ve ışık-gölgenin hakim olduğu bir mekanda, 3
boyutlu ve 2 boyutlu bir biçimde işlenebilmesidir (Görsel 62).

Görsel 62. Hüseyin Baran. Konsept araç ve karakter tasarımı. 2021. Gravity Sketch yazılımında
oluşturulan konsept modellerin (solda), LandingPad uygulaması ile işlenmiş (rendering) görseli (sağda).

Tasarlanan modellerin kapsamlı bir dizi dosya yönetim özelliği ile düzenlenmesine
olanak sağlayan uygulama, yazılımda kullanılmak üzere tarayıcı aracılığıyla
aktarılan referans görseller ve 3B modellerin ağa yüklenmesine, böylelikle ekran
görüntülerinin ve dışa aktarılan işlenmiş modellerin oluşturulabilmesine izin
vermektedir (Görsel 63-64).
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Görsel 63. Hüseyin Baran. Mechagodzilla fantastik karakter modeli. 2021. Gravity Sketch yazılımında
oluşturulan mekan içerisinde fantastik kurgu karakter modeli (solda), LandingPad uygulaması ile
işlenmiş (rendering) görseli (sağda).

Görsel 64. Hüseyin Baran. Örümcek Adam fantastik karakter modeli. 2021. Gravity Sketch yazılımında
oluşturulan mekan içerisindeki fantastik kurgu karakter modellerinin LandingPad uygulamasında işlenmiş
(rendering) sahneleri.

Böylelikle Gravity Sketch içerisinde yapılan çalışmalar, tasarımcısı tarafından bulut
tabanlı bir platform üzerinden yönetilebilmekte, yazılım arayüzünde ortaya çıkarılan
tasarımlar görsel anlamda geliştirilerek, izleyici ile paylaşılabilmektedir (Görsel 6566).

Görsel 65. Hüseyin Baran. Roboone. 2021. Gravity Sketch yazılımında oluşturulan Mech-Suit konsept
tasarımının LandingPad’de işlenmiş (rendering) farklı açılardan görünümleri.
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Görsel 66. Hüseyin Baran. Defence. 2021. Gravity Sketch yazılımında oluşturulan konsept tasarımın
(solda), LandingPad yazılımıyla işlenmiş (rendering) görünümü (sağda).

Ayrıca Gravity Sketch yazılımında modellenen tasarımlar obj, fbx veya iges
uzantıları ile dışarıya aktarılarak masaüstü 3B modelleme yazılımları içerisine
alınabilmekte ve bu sayede tasarımların masaüstü yazılımın yeteneklerini
kullanarak işlenebilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle sanal gerçeklik içerisinde
oluşturulan bir tasarım, masaüstü yazılımda yeni bir sahne içerisinde, o yazılıma
has ışık, kamera ve kaplama alternatifleriyle ifade edilebillmektedir (Görsel 67).

Görsel 67. Hüseyin Baran. Antelopes. 2021. Gravity Sketch yazılımında oluşturulan konsept tasarım
modelinin (solda), Blender yazılımıyla işlenmiş (rendering) görünümü (sağda).

Sanal gerçeklik, Plastik Sanatlar alanında çalışan sanatçı ve tasarımcılara bilgisayar
ve teknolojik donanım olanaklarıyla bir arada çalışan yazılımların dijital araçlarını
sunmaktadır. Bu yazılımların masaüstü yazılımlardan en önemli farkı; kullanıcısını
üç boyutlu bir mekan içerisine alması ve ona sağladığı dijital araçları gerçek
hayattaki araçların benzer kullanım özellikleriyle sunabilmesidir. Bu sayede
tasarımcılar bu dijital araçları kullanarak, zaman ve mekanın kısıtlayıcı etkilerini en
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aza indirecek biçimde kendi atölyelerini dijital uzamda oluşturabilmektedirler.
Yazılımların, tasarımcıya sundukları üç boyutlu mekan açısından birbirine benzer
fakat araç-gereçler açısından tamamen farklı özellikleri, tasarım alanlarına dair
spesifik konulara odaklanmış yazılımların ortaya çıkmasını ve gelişmesini
sağlamaktadır. Bu farklılıklar tasarımcılara, tasarımlarını oluşturma süreci içerisinde
sanal gerçeklik arayüzünde belli konularda özelleştirilmiş arayüz ve araçları
kullanabilecekleri yazılım olanaklarını getirmiştir. Böylelikle bazı yazılımlar karakter
modelleme, bazıları araç ve mekan modellemeleri, bazıları ise animasyon
konusundaki özellikleri ile diğer yazılımlardan ayrışarak öne çıkmaktadır.
Bu yazılımlardan bir diğeri ise tez çalışmasının üçüncü bölüm uygulama çalışmaları
ve sanal uzam sergisinin gerçekleştirildiği Quill VR yazılımıdır. Tasarımcıların sanal
gerçeklikte dijital boyama, karakter modelleme, araç ve nesne tabanlı mekan
modelleri uygulayabilmeleri amacıyla geliştirilen bir arayüz ve dijital araçlar sunan
yazılım, ölçeklenebilir sınırsız mekanda oluşturulan üç boyutlu konseptlerin çeşitli
animasyon teknikleri ile canlandırmasına ve deneyimlenebilmesine olanak
tanıyarak, geleneksel yöntemler ve modern dijital olanakların görsel tasarımda
birlikte kullanımına dair yeni yaklaşımları ortaya çıkarmaktadır.
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3. BÖLÜM: UYGULAMA ÇALIŞMALARI: QUILL SANAL
GERÇEKLİK YAZILIMINDA KONSEPT ANİMASYONLAR
“Sanat ve tasarımla ilgili yapılabilecek tanımlamalardan biri, bunların bilinçli bir
çalışma ya da sergileme yöntemi ve bilinçli bir planlama sürecinin ürünleri
olduğudur.” (Barnard, 2010, s. 166).
Konsept sanat ve tasarım çalışmaları da, bir sanat veya tasarım eserinin
tamamlanması sürecinde, çalışmanın fikir aşamasından planlamasına, yöntem ve
tekniklerin uygulandığı basamaklardan sonuçlandırılmasına uzanan bir iş akışını
ifade etmektedir.
Konsept sanatın bu tanımdaki haliyle kullanımının tarihte ilk olarak ne zaman ve
nerede gerçekleştiğini söylemek oldukça zor olmasına rağmen, kavramları ve
fikirleri iletmek için sanat ve tasarımı kullanan eski Mısır uygarlığının, mimariye,
törenlere ve tarıma dair fikirlerini aktarabilmek için onları taslaklar haline getirdikleri,
ne üzerinde çalıştıklarını ve bitmiş ürünün nasıl görünmesi gerektiğini bu taslaklar
yoluyla ortaya çıkardıkları görülmektedir (https://pc.tc/OY9c).
Bu yönüyle konsept sanat ve tasarım kavramları, insanlığın sanat ve tasarıma dair
çalışmalarının erken dönem örneklerinden günümüze kadar ulaşan, fikirleri iletmek
amacıyla kullanılan illüstrasyonlar bütünü olarak da tanımlanabilir. Son yıllarda
görsel tasarım alanlarında popülerlik kazanan kavramın terimsel anlamda ilk kez
1930’lu yıllarda Walt Disney’de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminin yapımı
sırasında kullanıldığı düşünülmektedir.
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminden 13 yıl sonra prömiyerini yapan Cinderella
animasyon filminin, o güne kadar yapılan çizgi filmlerin görünümü ve izleyiciye
hissettirdikleri açısından farklı bir kalitede olmasının en önemli sebebi olarak da,
animasyonun

yapım

sürecinde

üretilen

orijinal

konsept

sanat

eserleri

gösterilmektedir (https://pc.tc/OY9f).
Konsept sanat; henüz var olmayan hayali bir karakterin, ortamın ya da bu karakter
veya ortama ait nesnelerin görüntülerini ve izleyicisinde yaratacağı hisleri, çizgiler,
renkler, dokular ve biçim-form ilişkileriyle aktarmayı amaçlayan bir anlatı biçimidir.
Bu yönüyle konsept kavramı tasarımcılar için, karakter tasarımı, mekan tasarımları,
nesne ve araç tasarımları veya bunların bir aradalığıyla ortaya çıkardıkları
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çalışmalarını, geleneksel araç-gereçler veya modern teknolojiye ait donanımlar
yardımıyla oluşturdukları bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçler günümüzde film,
animasyon, bilgisayar oyunları ve yeni nesil sanal gerçeklik teknolojileriyle yaratılan
konseptlerde kendilerine kullanım alanı bulmaktadır.
Konsept tasarım teknikleri, özellikle dijital teknolojilerin sağladığı yeni araçlar
sayesinde, kendisine yeni özellikler ekleyerek evrilmiş ve gelişmiştir. “Sanal
gerçeklik teknolojileri ise mekana dair algımızı, öğrenme biçimlerimizi ve fikirlerimizi
başkalarıyla paylaşma yöntemlerimizi değiştirmiştir” (Whyte, 2002, s. 73).
Konsept tasarım, animasyon çalışmaları söz konusu olduğunda çalışmanın imgesel
aşamasından planlamasına, geleneksel ve teknolojik yöntem ve tekniklerin
uygulandığı görselleştirme aşamalarından sonuçlandırılmasına uzanan, planlı
çalışma süreçlerini ifade etmektedir.
Dijital teknolojilerin gelişimini hızlandırdığı 2000’li yıllarda ortaya çıkan yeni
teknolojik donanımlar, konsept tasarım ve konsept sanat alanlarında ortaya konan
çalışmaların iş akışlarında değişikliğe sebep olmuş ve bu süreçler içerisine
günümüzde sıklıkla kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik teknolojilerinin katılımını
sağlamıştır. Bu teknolojiler sayesinde sanal gerçeklik ortamında oluşturulan konsept
tasarımlar, geleneksel yöntem ve tekniklerle sanal gerçeklik teknolojilerinin getirdiği
donanımların birlikte kullanılmasıyla yaratılarak, konsept sanat ve tasarım
kavramlarının 21. yüzyılın bakış açılarıyla şekillenmelerini sağlamaktadır (Görsel
68).

Görsel 68. Konsept Sanatçı Eduardo Pena’nın Gravity Sketch ve Photoshop yazılımlarını kullanarak
ortaya çıkardığı ARTEFACTO isimli tasarım.
https://pc.tc/OZVQ
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1977 Yılında çekilen Star Wars ve 1982 yılında çekilen Blade Runner gibi filmler ve
Lucasarts’ın 1990 yılında piyasaya sürdüğü Monkey Island benzeri video
oyunlarıyla 70’lerin sonlarından 90’lı yıllara kadar giderek daha odaklı ve bağımsız
bir iş haline gelen konsept sanat ve tasarım çalışmaları (Ansaldi, 2020, s. 965),
zaman içerisinde teknolojinin getirdiği olanaklarla gelişimini sürdürerek günümüz
konsept sanat ve tasarım yaklaşımlarını ortaya çıkarmıştır (Görsel).

Görsel 69. Hüseyin Baran. Ancient Sorcerer. 2020. Quill VR yazılımında modellenen ve Cinema 4D
Octane yazılımında işlenen (rendering) konsept.

Tez çalışmasının üçüncü bölümünde sanal gerçeklik donanımları ve Quill sanal
gerçeklik yazılımı kullanılarak çeşitli animasyon konseptleri oluşturulmuş, öncelikle
animasyonların kurgusu hazırlanmış, ardından karakterler ve mekanlar tasarlanmış,
son olarak bu konseptler sanal gerçeklik uzamında deneyimlenebilecek şekilde
animasyonlara dönüştürülmüştür. Böylelikle sanal gerçekliğin donanım ve yazılım
olanaklarının, konsept sanat, görsel tasarım ve animasyon uygulamalarına getirdiği
yeni yaklaşımlar, hem çalışmaların üretim süreçleri ile, hem de sanatçı ve izleyici
açısından deneyimlenebilir bir sunumla ele alınmıştır.
Tez çalışmasının odak noktasında yer alan ve görsel tasarım alanlarına uygulama
yöntem ve teknikler açısından çeşitli yenilikler kazandıran sanal gerçeklik
teknolojileri ve konsept sanat yöntemlerinin birlikteliği ile oluşturulan bu
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animasyonlarda amaç; ışık, renk, doku, karakter, mekan ve ruh hali açısından
birbirinden farklı konseptlere sahip kurgular oluşturmak, bu ortamlara hareketli
görsel ve işitsel eklemeler yaparak izleyicinin birden fazla duyusuna hitap etmek,
böylelikle onu bu yeni uzamdaki animasyonun bir parçası haline getirmektir.

3.1 Quill VR; 3B İllüstrasyon ve Animasyon Yazılımı
Quill yazılımı çeşitli donanımlar aracılığıyla sanal gerçeklik ortamına dalan
(immersion) tasarımcıların, bu uzam içerisinde karakter, mekan ve çeşitli mekan
öğelerinden meydana gelen kurgular oluşturabilmelerine ve oluşturdukları kurguları,
klasik animasyon tekniklerinin dijital uyarlamalarıyla hareketlendirebilmelerine
olanak veren yeni nesil bir sanal gerçeklik yazılımıdır.
Layer paneli, fırçalar, animasyon paneli, renk paleti ve kayıt menüsüne sahip olan
yazılım arayüzü, sanal gerçekliğin üç boyutlu mekanında sezgisel bir anlayışla ve
sonsuz ölçeklendirilebilir bir ortamda çalışılabilecek biçimde oluşturulmuştur
(https://pc.tc/OY9h).
Sanal gerçeklik yazılımları söz konusu olduğunda sezgisel kullanım kavramı,
tasarımcının gerçek mekanda ellerini kullanırken ortaya çıkan hareketlerin simüle
edilmiş varyasyonlarını, geri bildirimli kontrol cihazlarının tuş kombinasyonları ile
gerçekleştirebilmesini ve bu sayede sanal elleri ile çalışmalarını yürütebilmesini
ifade etmektedir (Görsel 70).

Görsel 70. İllustratör Goro Fujita, bilgisayar bağlantılı Oculus Rift sanal gerçeklik donanımları ile sanal
ortamda illüstrasyon çalışması yaparken.
https://pc.tc/OY9i
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Gerçek mekanda 3B karakter modellemek isteyen bir tasarımcı, önce model için
kullanacağı kil, plastilin veya benzer bir malzemeyi karakterin genel hatlarını ortaya
koyacak biçimde şekillendirecek, daha sonra yapmış olduğu bu temel modeli çeşitli
araçlar ve modelaj kalemleri kullanarak detaylandıracaktır. Gerçek mekan içerisinde
tasarımcı modelini oluştururken kullandığı malzemelerin olanakları ve mekanın
sunduğu hareket alanını dilediğince kullanmakta özgürdür. Bu mekan içerisinde
tasarımcının modelini hangi yöntemle oluşturacağına dair boyutsal bir derinlik
kısıtlamasının olmaması, çalışmasını her defasında farklı hareket varyasyonlarıyla
oluşturabilmesine, bununla birlikte tasarımına dilediği açıdan, gerek modeli hareket
ettirerek, gerekse model çevresinde hareket ederek yaklaşabilmesine olanak
tanımaktadır (Görsel 71).

Görsel 71. Sanal gerçeklik ortamında eserle 3B etkileşim içerisinde çalışan sanatçı.
https://pc.tc/OY9j

Benzer bir modeli dijital platformda masaüstü bilgisayarların üç boyutlu tasarım
yazılımlarında modellemek isteyen bir tasarımcı, çalışma sürecinde fare, klavye ve
monitör kullandığında, gerçek yaşamda ellerinin sunduğu sınırsız hareket
varyasyonu sağlayan çalışma pratiğini, klavye tuşları ve farenin bilgisayar monitörü
üzerindeki X ve Y eksenli iki boyutlu hareketleriyle sınırlamak zorunda kalacak,
böylece Z ekseninin sağladığı derinlik alternatifini yalnızca görsel olarak
kullanabilecek ve derinlik yönlü hareketi gerçek mekandaki doğal biçimiyle
oluşturamayacaktır. Üç boyutlu tasarım yazılımlarının masaüstü varyasyonları her
ne kadar 3B mekan algısı prensibiyle çalışsalar da, üzerinde çalışılan görüntü
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kullanıcıya monitörün iki boyutlu yüzeyinden aktarıldığı için, tasarımcıyı monitörün
koyduğu sınırların ötesine geçmekten alıkoyacaktır (Görsel 72).

Görsel 72. Masaüstü bilgisayar yazılımında, klavye ve fare kullanarak ekran yüzeyinde 3B model
üzerinde çalışan tasarımcı
https://pc.tc/OY9k

Bunun yanında sanal gerçeklik yazılımları, kullanıcının el hareketlerinin, kontrol
cihazları ve tuş kombinasyonlarıyla sanal arayüze aktarılarak bu ortamda simüle
edilebilmesi prensibiyle çalıştığından, yazılım için özel olarak oluşturulan gerçek
hayattakine benzer üç boyutlu sanal mekan olanaklarıyla, X, Y ve Z eksenli tüm
hareketlere hakim olmayı sağlamakta, bu sayede derinlik alternatifinin sunduğu
sezgiselliği çalışmanın doğal bir parçası haline getirmektedir (Görsel 73).

Görsel 73. Sanal Gerçekliğin derinlik alternatifi içerisinde, sahne modeli üzerinde çalışan tasarımcı.
https://pc.tc/OY9m

Quill yazılımının, geleneksel masaüstü tasarım yazılımlarıyla benzer biçimde
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çalışan katman mantığını çeşitli animasyon teknikleriyle (kare kare, anahtar kare,
fırça animasyonu, döngü, kukla tekniği) bir arada kullanmayı sağlayan arayüzü,
karmaşık katman hiyerarşilerinin belirli bir düzen içerisinde, paneller üzerinden
yürütülebilmelerini olanaklı kılmaktadır (https://quill.fb.com/features/) (Görsel 74).

Görsel 74. Hüseyin Baran. Temmuz 2020. Quill arayüzünde layer paneli.

Tasarlanan animasyonların FBX veya Alembic formatlarında dışarıya aktarılarak
(Export), 3DsMax, Cinema 4D, Blender veya Octane gibi birçok yazılımda içe
alınabilmesine (Import) izin veren yazılım, oluşturulan konseptlerin yalnızca bir
yazılıma bağlı kalmak yerine, farklı araç ve arayüz olanakları sunan yazılımlarla
geliştirilebilmelerini mümkün kılmaktadır (Görsel 75).

Görsel 75. Hüseyin Baran. 2021. Quill yazılım arayüzündeki Export ve Import panelleri.
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“Günümüzde gerçek, artık minyatürleştirilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut
modelleri aracılığıyla üretilmektedir ve bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden
üretimi mümkün olmaktadır.” (Baudrillard, 2017, s. 14).
Tez çalışmasının uygulamaya dönük animasyon konseptlerini oluşturmak amacıyla
kullanılan Quill yazılımı, tasarımcılara sınırsız bir çalışma uzamı sunmasının
yanında, arayüzünde yer alan modelleme ve animasyona dönük çok sayıda dijital
araçla, kullanıcının kendi deneyimlenebilir gerçekliğini her seferinde yeni bir bakış
açısı kullanarak tekrar ve tekrar ortaya çıkarabilmesini sağlamaktadır (Görsel 76).

Görsel 76. Hüseyin Baran. Quill arayüzünde düzenlenebilir araç panellerinin göründüğü sahne (Kişisel
arşiv).

Güneş sistemini, sanal mekanda milimetrenin altıda biri boyutuna sığdırabilmeye
imkan veren bu dijital ortam, 21. yüzyılda sanat ve tasarımın yeni olanaklarla
şekillenen evrimine önayak olmaktadır (https://quill.fb.com/features/).
“Görme ve işitme duyuları söz konusu olduğunda, şekiller, renkler, hareketler ve
sesler, uzam ve zaman bakımından belirli ve oldukça karmaşık bir örgütlenmeye
açık olduklarından” bu iki duyu, ortamın algılanabilirliği konusunda çok önemli bir
yere sahiptir (Arnheim, 2015, s. 33).
Quill yazılımının, tasarlanan animasyonların içerisine Wav ve MP3 uzantılı ses
dosyalarının eklenebilmesine izin vermesi, Rudolf Arnheim’in Görsel Düşünme
76

kitabında bahsettiği etkilenimin, sanal gerçeklik uzamındaki izleyici tarafından hem
görme

hem

işitme

duyularıyla

deneyimlenebilmesini

sağlamaktadır.

Ses

dosyalarının stereo veya uzamsal olarak tercih edilebilmesi ve küre, konik veya
kesik tabanlı ses yayıcıları olarak belirlenebilmesi, konsept içerisindeki deneyimin
izleyici tarafından görselliğin yanında çok yönlü işitsel bir duyumla algılanabilmesini
de sağlamaktadır.
Tasarımcı geri dönüşleri ile kendisini sürekli olarak yenileyen yazılım, yeni
güncellemelerle iskelet giydirme (Rigging), sahne içerisine kameralar ekleme ve 8K
düzeyinde video render yakalama özelliklerine sahip olmuştur. Tasarımcıların
Photoshop yazılımında sıklıkla kullandıkları yumuşak geçişli fırçalar, dijital boyama
araçları ve seçim araçları da Quill yazılımının dijital araçları arasında üç boyutlu
ortama uygun bir biçimde geliştirilmiş varyasyonlarıyla yer almaktadır (Görsel 77).

Görsel 77. Hüseyin Baran. Quill yazılımının fırçalar paneli (Kişisel arşiv).

Günümüz dünyasının tasarımcılar açısından önemli teknolojik gelişmelerini
beraberinde getiren sanal gerçeklik alanı, bu ortam için oluşturulmuş tasarım
yazılımlarının geleneksel masaüstü tasarım yazılımlarına benzer özelliklere sahip
olmasıyla, alanın uygulayıcılarına, geçmiş yazılımlara dair bilgi birikimlerini, sanal
uzamın yeni yazılımlarıyla da kullanabilme imkanını vermektedir. Böylelikle yeni
teknolojiler öncülerine entegre bir biçimde gelişirken, tasarımcıların bu yeni
teknolojilerle ortaya çıkan yeni donanım ve yazılımlara hızlı bir biçimde adapte
olabilmeleri mümkün olmaktadır.
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3.2 Sanal Gerçeklik Animasyonlarında Kurgu
Bir animasyon konsepti yaratılırken ilk adım, animasyonun konusuna dair kurgunun
oluşturulmasıdır. Konsepti oluştururken kurgulama aşaması, animasyonun eskiz
çalışmaları ile kağıt yüzeylerine aktarılarak imgesel boyuttan çizgisel boyuta
taşınması, böylelikle düşüncenin gözle görülebilen algı boyutunda var edilmesi
süreciyle başlamaktadır. Bu adımda ortaya çıkarılan eskizler ve bu eskizlerin
çeşitliliği, kurgulanacak olan konseptin dijital uzamda kaç farklı biçimde ifade
edilebileceğine dair fikir vermesi açısından oldukça önemlidir (Görsel 78).

Görsel 78. Hüseyin Baran. Mayıs 2020. Animasyon konseptleri için eskiz çizim örnekleri.

Animasyonun konusu, mekana, karakterlere ve animasyonda yer alan diğer öğelere
dair genel yapıyı ortaya koymaktadır. Eskiz çalışmaları, söz konusu karakter, mekan
ve nesnelerin hangi biçimlerde bir araya getirileceğine, çizgisel yapılarına,
renklerine ve böylelikle izleyici üzerinde oluşturulmak istenen duygu durumlarına
(mood) dair öğelere karar verilmesine yardımcı olmaktadır (Görsel 79).
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Görsel 79. Hüseyin Baran. Mayıs 2020. Eskiz çizimlerin Quill yazılımında görselleştirilmiş halleri.

Renklendirilmiş eskiz çalışmalarının sanal gerçeklikte oluşturulacak ortam
renklerine de etki etmesi, Quill yazılımının, iki boyutlu imajların aktarılabildiği ve
üzerlerinden Colorize aracıyla renk seçimlerinin yapılabildiği arayüzü sayesinde
mümkün olmaktadır (Görsel 80).

Görsel 80. Hüseyin Baran. Haziran 2020. Quill yazılım arayüzünde renk seçme aracı ve iki boyutlu imaj
(Kişisel arşiv).

Bir konsepte dair üç boyutlu modeler üzerinde çalışırken eserin iki boyutlu eskizlerini
oluşturmak ve temel renkleri bu eskizler üzerinden belirlemek, tasarımcıların eserin
son halini ortaya çıkarmadan önce uyguladıkları geleneksel bir tekniktir. Geliştirilen
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yeni teknolojilerin geleneksel yöntemlerle modern araçların bir arada çalışmasına
izin veren yapıları, günümüz bilgisayar temelli teknolojik donanımlarıyla geçmişte
oluşturulan yöntem ve teknikler arasında bir bağ kurulmasını sağlamakta,
oluşturulan

bu

bağ,

geleceğe

dönük

tasarım

uygulamalarının

evriminin

gerçekleşmesini sağlamaktadır. Böylelikle konsept tasarımın klasik yöntemlerle
ortaya

çıkarılan

eserlerinden,

dijital

teknolojilerin

donanım

ve

yazılım

enstrümanlarıyla ortaya çıkarılan eserlere geçiş süreci, bu araçların birbirini
etkilemesi ve gelenekselin modern olanın gelişimine etki etmesi prensibiyle anlam
kazanmaktadır.
“Dijital sanatın temeli olarak kabul edilen teknoloji, günümüzde hayatın ve sanatın
bütün alanlarına girdiğinden, artık çağdaş sanat üretiminin yalnızca bir aracı değil
aynı zamanda ortamı ve medyası durumuna gelmiştir.” (Sağlamtı̇ mur, 2010, s. 214).
21. Yüzyılın bilgisayar ve optik alanlarına dair teknolojik gelişmeleriyle ortaya çıkan
sanal gerçeklik donanımları ve bu donanımlar aracılığıyla kullanılabilen yazılımlar,
tasarımcılara sundukları yeni uzam ve bu uzamın dijital araçları sayesinde, konsept
tasarımın uygulanış biçimlerinde önemli yenilikleri beraberinde getirmiştir.
Sanal Gerçeklik teknolojilerinin getirdiği en önemli yeniliklerden biri, dijital ortamı
kullanan tasarımcıları, klavye, fare veya dijital kalemin iki boyutlu yüzey üzerinde
gerçekleştirilen çalışma prensiplerinin ötesine taşıması ve tasarımcıların dijital
eserlerini sanal gerçekliğin üç boyutlu medyumunda, ellerini gerçek hayattakine
benzer şekilde kullanarak üretebilmelerini mümkün kılmasıdır.
Tasarımcılar uzun yıllardır bilgisayar teknolojilerini, donanımları ve yazılımları
tasarım çalışmalarında kullanmaktadır. Masaüstü bilgisayarlar, laptoplar veya grafik
tabletlerin ekranları üzerinde oluşturulan tasarımlar, bu dijital ortamın X ve Y eksenli
yüzeyleri üzerinde ortaya çıkarılırken, sanal gerçeklik uzamının yazılımlarında
yapılan tasarım çalışmaları, tasarımcının gerçek yaşamdaki beden hareketlerinin
sanal ortamdaki avatarıyla senkronize edilmesi ve dokunmatik geri bildirimli kontrol
cihazlarıyla ortaya çıkarılan el hareketleri sayesinde gerçekleşmektedir.
Yeni teknolojilere ait bu donanımları kullanan tasarımcı, sanal gerçeklik
yazılımlarının kendisine sunduğu dijital araçları derinlik algısı ile birlikte
kullanabilmekte, yazılımların sanal gerçeklik ortamına uygun arayüzlerini dilediği
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yönde 360 derecelik bir hareket olanağıyla görsel, işitsel ve dokunsal algılamalarla
deneyimleyebilmektedir.
“Bakmak bir seçme edimi iken, insanın bir şeye dokunması ise kendisini o şeyle
ilişkili bir duruma sokması demektir.” (Berger, 2015, s. 9).
Sanal gerçeklikte animasyon konseptleri oluşturulurken donanımın dokunmatik
kontrol cihazları aracılığıyla tasarımcılar dokunsal geri bildirim alabilmekte,
yapmakta oldukları çalışmaları gerçek hayattakine benzer bir biçimde tüm açılardan
görebilmekte, etrafında hareket edebilmekte ve bu sayede tasarımlarını oluşturma
adımlarını gerçekleştirirken sanal gerçeklik ortamının sunduğu olanaklarla çalışma
yöntem ve tekniklerini çeşitlendirebilmektedirler.
Bu durum tasarımcının, monitörlerin sunduğu iki boyutlu yüzeye dair sınırların dışına
çıkarak, gerçek hayatı simüle eden üç boyutlu bir uzamda eserlerini yepyeni bir
dijital bakış açısıyla üretebilmesine, dolayısıyla ilk kez, dijital eserle duyumsal bir
bağ kurabilmesine olanak vermektedir.
Geleneksel teknikleri ve teknolojinin sağladığı olanakları bir arada kullanan
günümüz sanatçı ve tasarımcıları, sanal gerçeklik donanımları aracilığıyla dijital
eserin dokunulamaz yapısının ötesine geçerek, çalışmaları için attıkları ilk çizgiden,
konseptin deneyimlenebildiği son aşamaya kadar her adımda, eserlerini daha fazla
duyunun işin içine katıldığı üç boyutlu bir ortamda oluşturabilmektedirler.
Gerçek hayattaki doğal hareketleri, sanal gerçeklikte haptik geri bildirimli kontrol
cihazları ve diğer sanal gerçeklik donanımlarıyla uygulayan tasarımcılar, sanal
dünyada oluşturdukları karakter, mekan veya araç tasarımlarını en ince detayına
kadar işleyebildikleri dijital araçlar sayesinde, atölyesinde çalışan bir tasarımcının
eserini oluştururken yaptığı gibi eseri inceleyebildikleri, hareket ettirebildikleri ve
biçimlendirebildikleri gerçek yaşam olanaklarının dijital uzam varyasyonlarına
ulaşmışlardır.
Tez çalışmasının çözümlemeyi amaçladığı temel sorulardan biri, sanal gerçeklik
medyumunda

kullanılan

tasarım

yazılımlarının,

bir

konsept

animasyonun

tasarlanma sürecinde tasarımcılara ne gibi yenilikler getirdiğini ve bu yeniliklerin
geleneksel yöntemler ve yeni donanımların birlikteliğiyle nasıl uygulanabileceğini
ortaya koymaktır. Bu sebeple alanın geleneksel ve modern uygulama yöntemlerinin
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teorik anlatımları, Quill yazılımında oluşturulan 10 farklı deneyimlenebilir
animasyonla, uygulamalı bir anlatım yöntemi kullanılarak pekiştirilmiştir. Bu süreçte
yöntem olarak karakter tasarımları, mekan tasarımları ve bunların animasyon
uygulamalarında bir araya getirilmiş versiyonları ayrı başlıklarda irdelenerek, sanal
arayüzde tasarlanan karakter, mekan, ortam öğeleri ve bu tasarımların
hareketlendirilmeleriyle ortaya çıkarılan sanal gerçeklik animasyonları detaylarıyla
ele alınmıştır.
Sanal gerçeklikte mekan ve mekan öğelerine dair tasarımlar ortam içerisinde yer
alan ev, ağaç, aydınlatma direkleri, araçlar, banklar, binalar vb. 3B modeller
oluşturulurken profesyonel sanal gerçeklik donanımları kullanılmış, bu donanımlara
ait dokunmatik geri bildirimli kontrol cihazları ve gerçek ortam ile sanal ortam
arasındaki hareketlerin senkronize aktarımını düzenleyen sanal gerçeklik sensörleri
mekan içerisine yerleştirilmiştir. Aynı zamanda bu konseptler oluşturulurken,
tasarımların gelişim aşamaları, yüksek çözünürlüklü ve kablosuz diğer bir sanal
gerçeklik donanımı ile farklı mekanlarda deneyimlenmiş, animasyonlar çözünürlük,
renk değerleri, ışık-gölge efektleri ve ses etkileri açısından iki farklı cihaz üzerinde
ele alınmıştır.
Mekan konseptlerine ait modelleme, dijital boyama, hareketlendirme ve ses ekleme
aşamaları, Quill yazılımının arayüzü ve bu arayüz üzerindeki dijital araçların
olanakları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.
Oluşturulan animasyon konseptlerinde konu olarak Grotesk Sanat ve Fantastik
Kurgu öğeleri öncelikle kaleme alınıp metin biçiminde hazırlandıktan sonra,
hikayelerin içerisindeki karakterler, mistik mekanlar ve mekan öğeleri Quill
yazılımında modellenmiştir. Bu animasyonlarla ilgili konsept tasarımlar birbirini
izleyen aşamalar şeklinde ele alınarak, Karakterlerin Tasarlanması, Mekan
Tasarımlarının Oluşturulması ve tasarlanan öğelerin Deneyimlenebilir Animasyon
Konseptlerine Dönüştürülmesi adımlarıyla ortaya çıkarılmıştır.

3.3 Karakterlerin Tasarlanması
Tez çalışması için, animasyon kurguları doğrultusunda mekanlar ve ortam öğeleriyle
uyumlu bir çok karakter tasarımı oluşturulmuş ve bu karakterler Quill yazılımında
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modellenmiştir.
“Bir yaratım sürecine sahip olan ve aynı zamanda bir yorumu da açığa vuran desen,
sadece bir şeyi kopyalamakla yetinmez, onda her zaman bir düşüncenin yansıması,
bir değişkenin elle tutulur aktarımı vardır.” (Weill, 2007, s. 143).
Weill’in Grafik Tasarım isimli kitabında verdiği bu örnekte olduğu gibi, tez çalışması
için oluşturulan animasyonlarda karakter tasarımları yapılırken, animasyonların
konularını meydana getiren düşüncelerin karakteristik yansımaları, öncelikle desen
eskizleri biçiminde ifade edilmiş, bu çizimler Quill yazılım arayüzüne aktarıldıktan
sonra Paint panelinde yer alan Capped Cylinder, Capped Ellips ve Ribbon Brush
araçlarıyla üç boyutlu hale getirilmiştir (Görsel 81).

Görsel 81. Hüseyin Baran. 2020. Animasyon konseptleri için farklı açılardan çizilmiş karakter eskizleri.

Quill VR yazılımında karakter animasyonları, yazılımın arayüzüne özel kare kare ve
anahtar kare hareketlendirme teknikleriyle oluşturulabilmektedir. Aynı zamanda
yazılım, karakter hareketlerinin doğru eklem noktalarından gerçekleşmesini
sağlamak için İskelet Giydirme (Rigging) özelliğine de sahiptir. Modellenmiş karakter
uzuvlarını gerektiğinde bir grup altında toplamayı, tek başlarına seçmeyi veya pivot
noktası üzerinden tüm eksenlerde hareket ettirebilmeyi sağlayan bu özellik, döngü
animasyon (loop) butonu sayesinde karakterler üzerinde bir çok farklı hareketin hızlı
bir biçimde uygulanabilmesini sağlamaktadır. Geleneksel animasyon tekniklerinden
olan ve her karede bir önceki karenin devamı niteliğindeki hareketin çizilerek tam bir
hareket sekansının oluşturulmasını sağlayan bu teknik, Quill yazılımının kapsamlı
animasyon paneli ve sınırsız uzayı sayesinde üç boyutlu bir ortamda uygulama alanı
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bulmaktadır. Bu sayede tez için oluşturulan karakter tasarımlarında hareketin doğru
eklem noktasında gerçekleşebilmesi için Rigging tekniği Quill arayüzünde
uygulanabilmiştir (Görsel 82).

Görsel 82. Hüseyin Baran. Aralık 2020. Animasyon Paneli ve karakter üzerinde görünen Rig pivotu.

Sanal gerçeklik yazılımlarının doğası gereği, elin hareket özgürlüğü sayesinde
gerçek hayattakine benzer sezgisel çalışma, tasarım sürecinde kullanılabilmekte,
kontrol cihazlarıyla ortaya çıkarılan parmak hareketleriyle, tasarımın detaylandırma
işlemi tasarımcının

kendisine

göre uyarladığı

arayüz panelleri içerisinde

gerçekleştirilebilmektedir. Quill yazılımının Paint butonu altında yer alan fırça
araçlarının belirgin özelliklerinden biri de, araçların opsiyonel karakteristikleridir. Bu
panelde yer alan ayarlar kullanılarak fırça araçlarının biçimlendirme özellikleri
çeşitlendirilebilmekte, bu sayede fırça darbelerinin bıraktığı üç boyutlu biçimler farklı
varyasyonlarla kullanılabilmektedirler (Görsel 83).
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Görsel 83. Hüseyin Baran. Haziran 2020. Değişken özellikli fırçalar paneli ve karakterler.

Tez çalışmasının üçüncü bölümünde tasarlanan karakterler ve mekanlar, araçların
bahsedilen uyarlanabilir özellikleri kullanılarak oluşturulmuş, bunların yanında seçim
(Selection) aracının detaylı özellikleri sayesinde modelleme işlemi aşamalar halinde
gerçekleştirilmiştir (Görsel 84).

Görsel 84. Hüseyin Baran. Ekim 2020. Modellenmiş mekan konsepti içerisindeki karakter.

Konseptlerin modellemeleri tamamlandıktan sonra karakter, mekan ve mekana dair
öğelerin dijital boyamaları yapılarak konseptin render aşaması gerçek zamanlı bir
biçimde yazılım içerisinde gerçekleştirilmiştir (Görsel 85).
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Görsel 85. Hüseyin Baran. Ekim 2020. Konseptin dijital boyamasının tamamlanmış görseli.

Quill yazılımı, sanal gerçeklik medyumuna karakter tasarımı konusunda, hem üç
boyutlu modelleme hem dijital boyama süreçlerini tamamlama hem de bu
karakterleri

hareketlendirip,

hareketlerle

uyumlu

bir

biçimde

seslendirme

adımlarında yeni yöntem ve teknik olanaklar sağlamıştır.
Sunulan dijital araçları kullanarak, tasarımcılar geleneksel ve modern animasyonun
eskiz, modelleme, boyama, hareketlendirme ve ses ekleme adımlarını dijital uzamın
üç boyutlu gerçekliği içerisinde kullanarak, hayal gücü ve sanal dünya arasında
yaratıcı etkileşime dayalı deneyimlenebilir bir ilişki kurabilmektedirler.

3.4 Mekan Tasarımlarının Oluşturulması
Quill

yazılımı

sanal

gerçeklik

ortamında

hareketlendirilmiş

grafiklerin

ve

animasyonların oluşturulabilmesi için gerekli olan dijital araçları, ayrıntılı bir arayüz
ve kullanıcının tüm eksenlerde dilediğince hareket edebileceği sınırsız bir sanal
uzay içerisinde sunmaktadır.
Uzayın nasıl büküldüğüne dayanarak, farklı yasaları olan farklı evrenlerin
varlığından söz eden M-Kuramına göre, uzay-zamanın on uzay boyutundan yedi
tanesi bükülerek o kadar küçülmüşlerdir ki, onları fark edemez ve sadece bildiğimiz
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üç boyutun farkındalığıyla yaşarız (Hawking vd., 2016, s. 118).
Quill VR yazılımının dijital uzamında bir mekan tasarımı oluşturulurken, “Büyük
Tasarım” kitabında konu edilen bu olguya benzer bir algısal durum ortaya
çıkmaktadır.
Sanal gerçeklik donanımının tasarımcının ellerindeki geri bildirimli dokunmatik
kontrol cihazlarında yer alan “grab” tuşlarına aynı anda basılarak, içerisinde
bulunulan uzay, oluşturulan mekanın görülemeyeceği kadar küçültülebilmekte veya
mekan içerisindeki öğelerin biçim ve formlarının algılanamayacağı büyüklüklere
ulaştırılabilmektedir. Bu durum tasarımcının içerisinde çalıştığı sanal gerçeklik
uzamının gerçekliğiyle, gerçek dünyanın algısal boyuttaki benzerliğini gözler önüne
sermektedir (Görsel 86).

Görsel 86. Dokunmatik control cihazları ve tuş karakteristikleri.
https://pc.tc/OZVX

Tez çalışması için tasarlanan mekanlar modellenirken, yazılımın merkezini ifade
eden grid’ler temel alınarak mekanın zemini oluşturulmuş, bu zemin üzerine inşa
edilen mekanların genel yapısı modellendikten sonra tasarlanan diğer mekan
öğeleri ve karakterler mekan içerisinde doğru alanlara yerleştirilmiştir. Yazılımın grid
sistemi, sanal gerçeklikte oluşturulan zemin ile gerçek hayattaki yer düzleminin,
animasyonların

kurgusuna

uygun

olacak

şekilde

senkronize

bir

biçimde

hizalanmasını sağlamıştır (Görsel 87).
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Görsel 87. Hüseyin Baran. Aralık 2020. Quill yazılımında mekan zemini, perspektif ve grid ilişkisini
gösteren resim.

Modellenen mekanlar ve üzerine yerleştirilen mekan öğeleri ile karakterler bir araya
getirildikten sonra, yazılım arayüzündeki fırça (brush) araçlarıyla tasarımlara son
hali verilmiş, paint panelinde yer alan grab, tickness, nudge ve selection araçları
kullanılarak detay çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Colorize aracıyla dijital boyama ve
ışık-gölge etkilerinin eklendiği tasarımlar, yazılımın sunduğu fırça, biçimlendirme,
boyama ve modifikasyon araçları kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Mekana dair ışıkgölge etkileri oluşturulurken colorize butonu altında yer alan lighten, saturation ve
colour araçları kullanılmıştır (Görsel 88).
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Görsel 88. Hüseyin Baran. Mayıs 2020. Colorize panelinin göründüğü ışık gölge etkili mekan

Sanal gerçeklik animasyonları oluştrurulurken dikkat edilmesi gereken bir diğer
nokta, oluşturulan konsept mekanlar kurgulanırken karakterler ve mekan öğelerinin
önceden planlanması, yanı sıra bu mekanı izleyici açısından daha gerçekçi hale
getirecek olan, mekana, karaktere ve mekan öğelerine ait seslerin de önceden
belirlenerek animasyonun bu plan dahilinde adım adım oluşturulmasıdır. Bu sebeple
tez çalışması için oluşturulan konseptlerin içerisinde yer alacak tüm öğeler
(karakterler, araçlar, evler, bitkiler vb.), bu öğelerin mekan içerisinde oluşturacakları
ışık-gölge etkileri, bu etkilerin izleyici üzerinde yaratacağı his ve animasyonlar
aracılığıyla oluşturulmak istenen ruh hali, kurgunun henüz başında belirlenmiş ve
tasarım planlarının bir parçası şeklinde düşünülerek hazırlanmıştır.
Mekan konseptleri tasarlanırken, bilgisayar bağlantılı sanal gerçeklik donanımları ve
gerçek mekan deneyimi sunan arayüzün dijital araçlarıyla karakterler ve mekanlar
bütünlük içerisinde ortaya çıkarılmış, geleneksel yönteme dair iki boyutlu yüzey
üzerinde oluşturulup izlenen animasyon sekansları, sanal gerçekliğin sunduğu
yazılım ve donanım olanaklarıyla üç boyutlu yeni bir gerçeklik içerisinde
deneyimlenebilir formda oluşturulabilmiştir. Gerçek mekan içerisinde deneyimlenen
ve elektronik donanımlar aracılığıyla gözlemlenebilen bu kurgu mekanlar, Quill
yazılımının animasyon panelinin olanaklarıyla hareket ve sesin eklendiği, izleyicinin
birden fazla duyusuna hitap ederek onu kurgunun bir unsuru haline getiren yeni bir
dijital gerçeklik temelinde ortaya çıkarılmıştır.
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3.5 Deneyimlenebilir Animasyon Konseptlerinin Oluşturulması
Animasyon; çizimlerin veya tasarlanmış modellerin bir dizi hareket yanılsaması
oluşturmak amacıyla ardışık bir biçimde bir araya getirilmesi ve görselleştirilmesi
yöntemidir (https://pc.tc/OY9n).
Bu yöntem sayesinde bir grafiği hareketli bir biçimde ifade etme ve bu ifadeyi biçim,
renk, ışık-gölge ve sesler aracılığıyla güçlendirme tekniklerinin uygulanması
mümkün hale gelmektedir. Başlangıçta animasyon çalışmaları kağıt, kalem ve
renklendirme araçları kullanılarak elde edilen görsellerin görüntü yüzeyleri
aracılığıyla izleyiciye sıralı bir biçimde aktarılması yöntemiyle elde edilirken,
zamanla gelişen dijital teknolojiler, animasyonların bilgisayar ortamında da var
edilebilmesini ve 3B animasyon tekniklerinin dijital medyum üzerinde gelişmesini
sağlamıştır.
“Temel teknolojileri modelleme, görselleştirme ve hareket kontrolü olan 3B
animasyonun, dijital ortamda gerçekleştirilebilmesini sağlayan bir çok yazılım paketi
bulunmaktadır” (Xiong vd., 2006, s. 459).
Bu dijital araçları sanal gerçeklik ortamında tasarımcılara sunan Quill yazılımı ile,
sanal arayüz içerisinde oluşturulan konseptlere Timeline paneli üzerindeki araçlar
kullanılarak hareket kazandırabilmek mümkün hale gelmiştir. Yazılımın tools, colour
ve transform panellerinin timeline arayüzüyle birlikte kullanılabilmesiyle, söz konusu
araçların hareketlendirme sürecine dahil olması, renk, ışık-gölge ve mekânsal
hareket etkilerinin animasyonlarda kullanılabilmesini mümkün hale getirmiştir.
Tez çalışması için oluşturulan 10 farklı animasyon konseptinde anahtar kare, kare
kare ve döngü animasyon tekniklerinin tamamından yararlanılmış, karakterlerin ve
nesnelerin animasyonları ile mekan içerisinde yer alan görsel efektler ayrı ayrı
oluşturulmuştur (Görsel 89).
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Görsel 89. Hüseyin Baran. 2020 İki farklı animasyona dair ışık-gölge etkileri.

Yazılımın animasyon panelinin kullanımını mümkün kıldığı bir diğer teknik ise kar,
yağmur, rüzgar, fırtına, gün ışığı ve sis benzeri atmosferik etkilerin meydana getirdiği
alan derinliğinin, yazılımın dijital araçları sayesinde oluşturularak sahne içerisine
eklenebilmesidir. Atmosferik etkinin hızla kurgulanmasını sağlayan döngü (loop)
animasyon özelliği ve hareketli fırça (Animbrush) araçları, izleyici üzerinde bırakılan
mekan hissinin artırıldığı animasyonların oluşturulması konusunda önemli yenilikler
getirmektedir.
Oluşturulan 3B modellerin farklı katmanlara bölünebildiği, bu katmanların bir arada
veya ayrı ayrı hareketlendirilebildiği Quill yazılımı, fırça animasyonu, kukla tekniği
ve sahneler arası geçişlerin yer aldığı animasyonların oluşturulmasına olanak
vererek, kurgunun izleyiciye aktarılmak istenen duyguyla deneyimlenebilmesini
sağlamaktadır (https://quill.fb.com/features/).
Quill yazılım arayüzünün tasarımcılara sunduğu, ses dosyalarını tasarlanan mekan
içerisine fiziksel bir biçimde yerleştirebilme özelliği, interaktif bir biçimde sanal
ortama aktarılabilen ses dosyalarının timeline paneli üzerinde hareketlendirilerek,
sanal ortam içerisinde çeşitli yönlerde ilerleyebilmesine olanak vermektedir. Bu
sayede örneğin; uzaktan gelen bir arabanın sesi izleyiciye yaklaştıkça artmakta,
yanından geçip giderek izleyiciden uzaklaştıkça azalıp kaybolmaktadır. Ses
dosyalarının timeline panelinde katmanlar halinde yer alabilmesi ve kendi
seçenekler (options) menüsüne sahip olması, tasarlanan animasyon konsepti ile
seslerin tam olarak senkronize olabilmesini ve izleyiciye, doğru yönden
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ulaşabilmesini sağlamaktadır (Görsel 90).

Görsel 90. Hüseyin Baran. Animasyon mekanı içerisindeki fiziksel ses dosyaları ve Ses Katmanı
ayarları (Sound Layer Settings) panelinin görünümü.

Yazılımın, görsel tasarımları hareket ve ses eklentileriyle deneyimlenebilir
animasyonlara dönüştürmeyi sağlayan tüm bu dijital araçları ve teknik özellikleri, tez
çalışması için hazırlanan animasyon konseptlerinin tasarımında kullanılmıştır.
“Doğanın ve toplumun betimlemeleri olan sanatlar, gerçek ya da imgesel, görünür
ya da görünmez,

nesnel

ya da öznel betimlemeler şeklinde kendisini

gösterebilmektedir.” (Guiraud, 2016, s. 94).
21. Yüzyılın gelişen teknolojileri, tasarımcılar için dijital bir dünyanın kapılarını
aralamış, sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla bu dijital düzlem, tasarımcının,
içerisinde varlık gösterebildiği yeni bir boyuta evrilmiştir. Bu yeni uzam içerisinde
tasarımcının fikirlerini görseller yoluyla aktarabileceği donanımlar, çalışma
alışkanlıklarını hem bu yeni dijital boyut hem de kullanılan araç-gereçler bağlamında
geliştirmektedir. Bu doğrultuda Quill sanal gerçeklik yazılımı da tasarımcıya fikirlerini
hem modelleyip renklendirebileceği hem de onlara hareket kazandırarak sesli
animasyonlar şeklinde izleyici ile buluşturabileceği yepyeni bir medyumun
arayüzünü sunmakta, böylelikle sanatçı ve tasarımcıların hayal dünyalarında ortaya
çıkan betimlemeler, izleyiciler tarafından birden fazla duyuyla deneyimlenebilen
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animasyon evrenlerine dönüşebilmektedir.

3.6 Uygulama Çalışmaları ve Sanal Sergi Uzamı
Tezin Üçüncü Bölümünün uygulama çalışmalarını içeren sanal gerçeklik sergisi için,
Quill yazılım arayüzünde, on

farklı deneyimlenebilir animasyon konsepti

tasarlanmıştır. Tamamen sanal gerçeklik yazılımının mekan, araç ve arayüz işlerliği
kullanılarak ortaya çıkarılan bu konseptlerin oluşturulmasında, animasyonlara dair
kısa hikayelerin yazılması, skeçlerin çizilmesi, karakterler ve mekanlara dair
illüstrasyonların üç boyutlu bir biçimde oluşturulması ve sonrasında bu illüstratif
modellerin harektlendirilmesi ve seslendirilmesi adımları izlenmiştir.
Animasyonların senaryoları oluşturulurken konular, varlıkların sıra dışı özelliklerle
yeniden tasvir edildiği ve gerçek dünyaya ait olmayan grotesk nitelikler taşıdıkları
kurgular biçiminde var edilmiş, karakterler, mekanlar ve mekana dair öğeler, bu
atmosferi

izleyiciye

hissettirecek

biçimde

tasarlanmıştır.

Animasyonlardaki

mekanlar ve karakterlerin grotesk sanata dönük konseptler biçiminde ifade
edilmesinin sebebi, sanal gerçekliğin gerçek dünyaya ait olmayan fakat içerisine
kanalize olunabilen uzamı ile grotesk sanatın eski Yunanca’dan gelen ″Crypta″
kökeninin altında yatan “gizli, saklı olan” anlam bağıyla uzamsal bir benzeşim
kurmasıdır.
Animasyonların tasarlanma ve hareketlendirme süreçlerinde, seslendirme ile ilgili
çalışmalar da eş zamanlı yürütülmüş, mekanın ruh haline uygun tüm karakter, nesne
ve atmosfer sesleri ayrı ayrı biçimlendirilerek, sahne içerisindeki etki alanlarına
yerleştirilmişlerdir. Yazılımın, ses dosyalarına hareket kazandırabilme özellikleri
kullanılarak, ses katmanları, izleyicinin bakış açısına ve sesin eklendiği karakterin
hareketlerine uygun biçimde, animasyonun hareketli olan bir diğer yapısı haline
getirilmiştir. Böylelikle izleyicinin mekan içerisinde farklı alanlara yaklaşıp
uzaklaşmasıyla, o alana ait sesin izleyici hareketleriyle senkronize bir biçimde artıp
azalması sağlanmıştır. Sanal gerçeklik temelli animasyonlarda izleyiciyi kurgu
içerisindeki hareketleriyle animasyonun bir parçası haline getiren bu ses deneyimi,
geleneksel animasyonda 2B yüzey üzerinde çok yönlü (stereo) sesle izlenen
görüntü ve hareketin, izleyicinin merkezde yer aldığı ve sesin mekanın bir parçası
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olarak onun etrafında hareket ettiği bir evrimle, sanal gerçeklikte ortaya çıkmıştır.
Animasyon konseptlerinin ışık-gölge etkileri, mekan modellemeleri, renk skalaları ve
atmosferik etkiler bakımından değişkenlik göstermeleri, bu değişkenlerin mekan
geçişleriyle izleyici üzerinde bırakacağı etkiyi artırmaktadır. Sanal mekanlar
arasındaki gezinti, bir animasyondan diğerine geçiş yapılabilen ve sezgisel
kullanımlı bir arayüze sahip olan çevrimiçi Quill Theatre yazılım paneli üzerinden
gerçekleştirilmektedir (Görsel 91).

Görsel 91. Quill Theatre çevrimiçi platformunun animasyon içi ve animasyonlar arası gezinti arayüzü.

Sanal gerçeklikte tasarlanan bu on farklı animasyon konsepti ile oluşturulan sergide
amaç, izleyicilerin birbirinden farklı ambiyanslara sahip animasyon evrenlerini,
birinden diğerine geçişler yaparak deneyimleyebilmelerine imkan tanımaktır.
Böylelikle kullanımı kolay bir gezinti arayüzü ile izleyici, görüntünün, sesin ve bizzat
kendisinin animasyonun merkezinde yer aldığı ve birbirinden farklı bakış açılarını,
tek tuşla deneyimleyebildiği, dijital mekanın paralel uzamları arasında geçişler
yaparak, alternatif bir sergi deneyimi yaşayabilmektedir.
Bu doğrultuda sergide yer alan animasyon konseptleri, kendi konuları, mekanları,
karakterleri, sesleri, atmosferik etkileri ve izleyici üzerinde bırakılmak istenen ruh
halleriyle ayrı ayrı tasarlanmıştır.
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3.6.1 Road Trip Animasyonu
Bu animasyonda sahne, arabasıyla bir şehirden diğerine seyahat eden bir gece
yolcusunun, ana yolda meydana gelen bir ağaç devrilmesi sebebiyle daha önce
kullanmadığı bir yola girmesi ve bu yolun aslında oradan gelip geçen araçlara
hissettirmeden eşlik eden hayaletlere ait olduğu bir senaryo üzerinden
kurgulanmıştır. Yağmurlu gece, ağaçlıklı yol, elektrik direklerinin ışıklarındaki
sivrisinekler ve arabanın yola yansıyan görüntüsü ile izleyicinin odak noktası,
animasyonun baş karakteri olan sürücüye ve onu takip eden hayaletlere
odaklanmıştır (Görsel 92).1

Görsel 92. Hüseyin Baran. Nisan 2020. Road Trip animasyonu sahne görseli.

Road Trip sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/273023517446143/

1

95

3.6.2 The Ancient Ones Animasyonu
Binlerce yıl öncesinin tam olarak bilinmeyen bir zaman diliminde, hayatları savaş
alanında son bulan kadim lejyonun, kendileri için kutsal olan bir görevi tamamlamak
üzere yeryüzüne tekrar çıktıkları ve onları çağıran Cadı Necromance’in sesini takip
ettikleri bu animasyon sekansı, izleyiciyi ışık ve gölgenin sahne içerisindeki alevlerle
uyumlu bir biçimde dağıldığı ve karakterlerin üzerinden yansıdığı bir atmosferin
içerisine dahil etmeyi amaçlamaktadır (Görsel 93).2

Görsel 93. Hüseyin Baran. Mayıs 2020. The Ancient Ones animasyonu sahne görseli.

The Ancient Ones sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal
gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/830948380644449/

2

96

3.6.3 Samurai Animasyonu
Ak ağaçlardan oluşan bir ormanın içerisinde, gün batımını arkasına almış bir
Samuray savaşçısının tasvir edildiği bu animasyonda, ağaçların ve güneşin
hareketliliği,

koruyucunun

yavaş

hareketleriyle

dengelenmiştir.

Diğer

iki

animasyonun contrast renk tonlamaları yerine bu animasyonda daha aydınlık bir
atmosferik etki (dijital boyama) kendisini göstermektedir (Görsel 94).3

Görsel 94. Hüseyin Baran. Haziran 2020. Samurai animasyonu sahne görseli.

Samurai sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/1196231067406146/

3
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3.6.4 The Giant Animasyonu
Sahnenin iki yanında yer alan ışık kaynaklarının mekanı ve karakteri aydınlatarak,
sahnenin kalanını daha gizemli bir gece mavisine çevirdiği bu animasyonda, bin
yıllık uykusundan uyanan dağ altı devi, kendi diyarından dışarıya açılan kapının
önünde, karşısında uzanan sonsuz boşluğu izlemekte ve kehanetin gerçekleşeceği
dünyaya bakmaktadır (Görsel 95).4

Görsel 95. Hüseyin Baran. Şubat 2021. The Giant animasyonu sahne görseli.

The Giant sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/402584197529943/

4
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3.6.5 The Highest Ones Animasyonu
Milyonlarca ışık yılı uzaklıktan yola çıkarak galaksilerde keşif yapan yüksek
uygarlığın, yeryüzüne ulaştığı ve insanla ilk teması gerçekleştirdiği bu animasyon,
izleyiciye en uzak mesafede yer alan uzay gemisiyle, en yakın mesafede yer alan
karaktere ait ses etkilerinin, onlara yaklaşıp-uzaklaşarak farklı düzeylerde
deneyimlenebildiği bir kurgu içerisinde tasarlanmıştır. Işık kaynağının yukarıdan
yansıdığı ve karakterler üzerinde hareketli kontrastlar yaratarak animasyona dair
etkiyi artırdığı bu kurgu, beş farklı bakış açısıyla deneyimlenebilmektedir (Görsel
96).5

Görsel 96. Hüseyin Baran. Ağustos 2020. The Highest Ones animasyonu sahne görseli.

The Highest Ones sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal
gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/666287937429471/

5
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3.6.6 Fairy and The Beast Animasyonu
Okyanusun derinliklerinde yaşayan ve o derinliğin en tehlikeli canavarı olarak
görülen Fener Balığıyla arkadaşlık eden okyanus perisinin, arkadaşının yaydığı
ışıkla çevresini izlediği bir kurgu üzerine kurulu olan bu sekansta, su altına has
derinlik hissi, yazılımın fırça özellikleriyle oluşturulan hareketli dijital boyama
animasyonları, partikül sistemi ve bu partiküllerin hareketiyle uyumlu su altı
sesleriyle sağlanmıştır (Görsel 97).6

Görsel 97. Hüseyin Baran. Eylül 2020. Fairy and The Beast animasyonu sahne görseli.

Fairy And The Beast sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal
gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/653693638898429/

6
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3.6.7 Realm of Giants Animasyonu
Ormanı keşfe çıkan bir gezginin ormanın gizemli derinliklerine doğru yeterince
ilerlediğinde karşılaştığı dev örümcek ve onun yaşam alanını görmesini konu alan
bu animasyonda kurgunun merkezi, karakterin elindeki meşaleden yayılan ışık
olarak belirlenmiş ve bu ışığın atmosferik perspektife dair etkileriyle sahnenin izleyici
açısından daha vurucu bir nitelikte olmasını sağlamak amaçlanmıştır (Görsel 98).7

Görsel 98. Hüseyin Baran. Mart 2021. Realm of Giants animasyonu sahne görseli.

Realm of Giants sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/1711683222364191/

7
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3.6.8 Moss Folk of The Dark Shore Animasyonu
Arka planda yer alan yanardağın, çevreyi saran denizin ve ormanı oluşturan
ağaçların hareketliliği ile bu hareketleri destekleyici seslerin bir araya getirilerek
oluşturulduğu bu animasyon, yanardağ patlamasından kaçmak için denize açılmak
üzere olan, adanın yerli uygarlığı Yosun Halkı’nın hikayesini anlatmaktadır (Görsel
99).8

Görsel 99. Hüseyin Baran. Temmuz 2020. Moss Folk Of The Dark Shore animasyonu sahne görseli.

Moss Folk of The Dark Shore sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden
sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/3356712107685596/

8
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3.6.9 Haunted Cave Animasyonu
Tepelerin ardında yer alan mağarasında, göz kırpan cücelerle birlikte yaşayan ve
yoldan geçenleri içeriye davet eden sihirbazın hikayesini anlatan bu animasyon
sekansında, ortamın gizemini artırmak için fx animasyon tekniği ile hava partikülleri
oluşturulmuş, merkezde yer alan karakter dışındaki alanların giderek karardığı ışık
etkisi bal kabağı fenerlerinin üzerinden verilmiştir (Görsel 100).9

Görsel 100. Hüseyin Baran. Ocak 2021. Haunted Cave animasyonu sahne görseli.

Haunted Cave sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/346667109755879/

9
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3.6.10 Into The Ocean Animasyonu
Okyanusun korkunç dalgalarıyla mücadele ederken, bir taraftan elindeki küçük
fenerle etrafını görmeye çalışıp, diğer yandan kendisine yol gösteren kuzgununu
takip edebilmek için dümenini doğru yönde tutmayı amaçlayan bir gezginin
hikayesini anlatan bu animasyonda hareketler, çevre etkilerinin izleyici üzerinde
yaratacağı ruh haliyle uyumlu bir biçimde kurgulanmıştır. Gezgini takip eden
okyanusun koruyucu ruhu dev ve sadık dostu kuzgunu takip eden ana karakterin
animasyonun merkezinde yer aldığı bu kurgu, gök gürültüsü, yağmur ve okyanus
hareketleriyle birleşen ses efektlerinin animasyona dair etkiyi artırdığı bir konsept
üzerinden tasarlanmıştır (Görsel 101).10

Görsel 101. Hüseyin Baran. Nisan 2021. Into The Ocean animasyonu sahne görseli.

Into The Ocean sanal gerçeklik animasyonu, aşağıda yer alan internet bağlantısı üzerinden sanal gerçeklik
gözlükleriyle deneyimlenebilmektedir.
www.oculus.com/experiences/media/1586556188400071/

10
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Tezin Üçüncü Bölümü için hazırlanan ve sanal gerçeklikte sergilenen bu 10
animasyon sekansı, sanal gerçeklik donanımları, bu donanımlarla kanalize olunan
3B medyum ve bu yeni dijital mekanda kullanılmak amacıyla oluşturulan Quill VR
yazılımının dijital araçları kullanılarak tasarlanmış, ayrıca grafik hareketlendirme ve
görüntü işleme (rendering) çalışmalarının tamamı aynı yazılım içerisinde, başka bir
yazılıma ihityaç duymaksızın tamamlanmıştır.
Quill yazılımı ve tez kapsamında ele alınan diğer sanal gerçeklik yazılımları,
günümüzde konsept tasarım, plastik sanatlar, hareketli grafikler, illüstrasyon ve
animasyona dair bakış açılarına yeni bir perspektif kazandırmakta, kullanılan
yöntem ve teknikleri, sunulan sanal mekanlar, dijital araçlar ve her an ulaşılabilen
sınırsız

sergi

uzamlarıyla

yeniden

biçimlendirmektedir.

Böylelikle

yeniden

tanımlanan dijital mekan içerisinde, geçmişten günümüze insanoğlunun gelişimiyle
ilerleyerek ortaya çıkarılan görsel tasarım kültürünün, 21. Yüzyıla dair evirimi
gerçekleşmektedir.
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SONUÇ
İnsanoğlunun bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişiminin temelinde düşünebilme
yeteneği ve düşüncelerini tasarımlara dönüştürebilme özelliği yatmaktadır. Bu
özellik, aklı ve fiziksel yetenekleri sayesinde, zihninde canlandırdığı tasarıları
uygulayabilmesini ve böylelikle başlangıçta düşünsel olarak ortaya çıkan imgeleri,
eserler, yapıtlar ve araçlar olarak gerçek dünyada var edebilmesini sağlamıştır.
Düşüncelerini biçimlendirebilmesini sağlayan bu özelliği sayesinde insanlık,
durmaksızın gelişen, kendisini yenileyen ve birbirine etki eden teknoloji ve tasarım
temelli bir bağ ortaya çıkarmıştır.
Teknoloji; insanın maddi çevresini geliştirmek amacıyla bir bilgiyi ortaya çıkarma, o
bilgiyi kullanarak yeni şeyler var etme ve bu doğrultuda geliştirdiği araçları yeni
yöntem ve tekniklerle güncelleme çalışmalarına dair uygulamalar bütünüdür ve
daimi bir gelişimle varlığını sürdürmüştür. Yaşadığı dönemi, dönemin teknik ve
teknolojik imkanlarını kullanarak alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alan
sanatçı ve tasarımcılar, çağın kendilerine sunduğu yeni enstrümanlar aracılığıyla
teknolojinin etkilerini taşıyan ve teknolojik gelişime etki ederek onun ilerleyişine yön
veren eserler ortaya çıkarmışlardır.
Bu yönlendirme zaman içerisinde dijital teknolojilerle etkileşime girerek, ilkel
dönemlerde görsel tasarımlar için kireç taşları, kömür parçaları, çamur ve kök
boyaları ya da çevresinde bulduğu diğer doğal gereçleri kullanan insanoğlunun,
yağlı boyalar, fırçalar, kalemler, paletler ve tuvallere evrilen plastik arayışlarını,
düşünce dünyasında oluşan imgelerin gelişmiş donanımlar ve tasarım yazılımları
aracılığıyla yepyeni bir uzamda görselleştirilebildiği, yeni bir ifade alanında
uygulayabilmesini mümkün kılmıştır. Tasarımcının sahip olduğu bu yeni medyum
sanal gerçekliktir.
Elektrik enerjisinin kullanımıyla elektroniğin, elektronik teknolojilerindeki ilerlemeyle
bilgisayarların ortaya çıkması, bilgisayar bağlantılı donanım araçlarının gelişimine
kapı aralamış, fotoğraf ve sinema sanatının getirdiği optik teknolojilere dayalı
kültürün dijital alanla bir araya gelmesi, geleneksel araçlar ve yüzeyler olan kalem,
fırça, airbrush, pistole, kağıt ve tuvalin dijital ortamda simüle edilmiş varyasyonlarını
tasarımcıların kullanımına sunmuştur. Sanal gerçeklik teknolojileri ise, geliştirilen
yeni donanımlarla mekan kavramının da simüle edilebildiği yeni bir medyum ortaya
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çıkarmıştır. Bu deneyimlenebilir yeni ortam, sunduğu üç boyutlu mekan algısıyla
tasarımcının, fiziksel dünyaya benzer bir simülasyonun içerisine dalarak, görme,
işitme ve dokunma duyularını kullanabildiği ve gerçek hayatta tasarımlarında
kullandığı araçların dijital varyasyonlarını sanal elleriyle kontrol edebildiği yeni bir
atölyeye dönüşmüştür.
Sanal gerçeklik yazılımlarının dijital araçları hem fiziksel dünyadaki araçlar gibi üç
boyutlu bir biçimde kullanılabilmekte hem de geleneksel masaüstü yazılımların
arayüzlerine benzer dizilim ve görünümlerle kişiselleştirilebilmektedir. Öyle ki; bir
zamanlar teknolojinin imkanlarıyla gerçek dünyadan ilham alınıp masaüstü
yazılımların iki boyutlu dijital evreninde simüle edilen ″fırça″ aracı, teknolojinin daha
gelişmiş algılama imkanları sunan bu yeni versiyonu ile bu kez iki boyutlu dijital
dünyadan alınarak, bir kez daha üç boyutlu hale geldiği ve derinlik alternatifi ile
kullanılabildiğ bir dijital evrende var edilebilmiştir.
Tasarım yazılımlarının, arayüzün simgesel yapısı açısından benzer, tasarımcıya
sunduğu olanaklar açısından farklı özelliklere sahip yeni versiyonlarının sanal
gerçeklikte kullanılabilir hale gelmesi, monitörlerin iki boyutlu yüzeyleri üzerinde
tasarlanan eserlerin, içerisinde hareket edilebilen, kişiye göre uyarlanabilen ve
izleyicisi tarafından üç boyutlu bir mekan içerisinde deneyimlenebilen eserlere
dönüşmesini sağlamıştır.
Sanal atölyeleri sayesinde tasarımcılar yeni medyumda, ellerini gerçek hayattaki
sınırsız hareket prensibi ile kullanabilmelerini sağlayan donanımlara ulaşmış,
masaüstü yazılımlardan aşina oldukları katman (layer), kare kare hareketlendirme,
modelleme, dijital boyama, karakter, mekan tasarımı ve illüstrasyon oluşturma
benzeri araç, yöntem ve teknikleri sanal uzamda uygulayabilir hale gelmişlerdir. Bu
özellikleriyle sanal gerçeklik teknolojileri, tasarımcılara, daha önce masaüstü
yazılımlarda kullandıkları dijital araçları sunmasının yanında, eskiz çizim, üç boyutlu
biçimlendirme ve grafik hareketlendirmeye dair geleneksel yöntemleri sanal
gerçeklik ortamında da uygulayabilme olanağı sunmuştur.
Bu dijital evren görsel tasarımcılara konseptlerini, gerçek dünya pratikleriyle
kullanabildikleri dijital araçlara sahip sanal gerçeklik yazılımlarında oluşturabilme
imkanını kazandırmış, bu tasarım yazılımları ile eserlerini üreten tasarımcılar,
geçmişin görsel tasarıma dönük kültürel birikimi ile bugünün teknolojiye dair yöntem
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ve tekniklerini bir araya getirerek, sanal gerçeklikte artırılmış algı temelli tasarım
süreçlerini uygulayabilir hale gelmişlerdir.
Tasarımcıların tasarlama sürecindeki deneyimlerini ve eser üzerinde birlikte
çalışabilme pratiklerini de dönüştüren sanal gerçeklik teknolojileri, mekana dair
kısıtlamaları esneterek, dünyanın farklı bölgelerindeki tasarımcıların aynı yazılım
arayüzüne avatarlarıyla kanalize olabilmelerini ve böylelikle birlikte tasarım
yapabilmelerini mümkün kılmıştır. Bunun yanında izleyicinin eseri deneyimleme
biçimlerini de dönüştüren sanal gerçeklik teknolojileri, dünyanın neresinde ve hangi
zaman diliminde olursa olsun sanal gerçeklik donanımını kullanan izleyicinin dijital
sergi mekanında eseri deneyimleyebildiği ve bu sayede deneyimin doğal bir öznesi
haline geldiği yeni bir eser, izlek ve izleyici ilişkisi yaratmıştır.
Tasarımcının, masaüstü bilgisayarın veya grafik tabletin ekranı üzerinde kullandığı
yazılımların benzerlerini “Z” ekseninin getirdiği derinlik alternatifi ile yeni medyum
içerisinde kullanabilmesi, hem tasarlama yöntem ve tekniğini güncellemiş hem de
eserlerini dünyanın her hangi bir yerinde bulunan izleyicisine, bu yeni uzamın görsel
tasarım olanakları ile ulaştırılabilmesini sağlamıştır. İzleyici ise görme, işitme ve
dokunma duyularını kullanarak, eseri tasarımcının bakış açılarıyla görebildiği yeni
bir etkileşim biçimini deneyimleyebilir hale gelmiştir. Katılımcının tasarımı görmekle
kalmayıp onu duyularıyla algılayabildiği bu yeni deneyim, geçmişin ve günümüzün
sanatsal, kültürel ve teknolojik bağlarıyla ortaya çıkan gelişim sayesinde, eserin yeni
bir izlek düzeyine ulaşmasını sağlamıştır.
Günümüzde tasarımcıların teknoloji ile olan ilişkileri incelendiğinde, sayısal evrenin
araçlarının kullanımıyla tasarıma dair yeni yaklaşımların ortaya çıkarıldığı, bir
taraftan yapılan tasarımlara yeni anlamlar kazandırılırken diğer yandan üretilen
eseler aracılığıyla bir sonraki dijital gelişime zemin hazırlandığı, böylelikle birbirine
eklemlenen teknoloji ve görsel tasarım temelli gelişmelerin gelecekte kullanılacak
yöntem ve tekniklere dair yaklaşımlara ön ayak olduğu bir işbirliği gözler önüne
serilmektedir.
Görsel tasarımın, taş yüzeylerdeki ilkel örneklerinden günümüze uzanan evriminde,
insanlığın teknolojiye dair gelişiminin görsel tasarımcılar tarafından kullanıldığı
gözlemlenmekte, sanatçı ve tasarımcıların kavramsal yorumlama gücüyle ortaya
çıkan yeni yöntem ve tekniklerin; yeni yaklaşımları, uygulamaları, iletişim kanallarını
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ve sayısal uzamları dönüştürdüğü görülmektedir. Görsel tasarım alanları, sanal
gerçeklik donanımları ile kullanılan tasarım yazılımlarının gösterdiği hızlı gelişim
sayesinde, bu teknolojileri kullanma konusunda öne çıkarak, konsept tasarım,
konsept sanat, illüstrasyon, hareketli grafikler ve animasyon alanlarının yeni
uygulama ve sunum yöntemlerini geliştirmekte, bu sayede tasarıma dair yeni bakış
açılarının ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına önayak olmaktadır. Böylelikle
her geçen gün gelişim gösteren iletişim kanalları ve hızla güncellenen dijital
medyum, görsel tasarım yazılımlarına ve tasarımın uygulama yöntem ve tekniklerine
dair evrimi gerçekleştirerek, geleceğin sanat ve tasarım kültürünün kendi geçmişiyle
kurduğu uzamsal bağlarla yeni bir anlam kazanmasını sağlamaktadır.
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EK 1: SÖZLÜK
Airbrush (Havalı Fırça): Basınçlı havanın bir komprasör yardımıyla, bu amaçla
tasarlanmış bir kalemin içerisinde yer alan boyayı yüzey üzerine püskürtmesi
prensibiyle uygulanan teknik.
Algı: Sinir sistemindeki sinyaller aracılığıyla duyu organlarının fiziksel biçimde
uyarılması ve duyusal bilginin alınması sonrasında bu bilginin yorumlanması,
seçilmesi ve düzenlenmesi eylemi.
Aplikasyon: Uygulama
Arayüz: Kullanıcının sistemle veya sistemlerin birbiriyle etkileşime geçmesini
sağlayan yazılım veya donanım birimleri.
Biliş: Canlının, bir nesne ya da olayın varlığıyla ilgili olarak bilgili ve bilinçli duruma
gelmesi süreci.
Blueprint: Bir modeli oluşturmak amacıyla, bilgisayar ortamına aktarılmak üzere
tasarlanan eskiz çizimleri veya taslakların genel adı.
Boyut: Önceden belirlediğimiz bir uzay içinde herhangi bir noktanın nerede
olduğunu bilmemiz için gerekli olan değişken yani koordinat sayısı.
Bulut: Her birinin kendine özgü bir işlevi bulunan küresel sunucu ağlarına verilen
isim.
CPU: Bilgisayarda merkezi işlem birimi.
Çalıştay

(Workshop):

Bireylerin

ortak

bir

konu

üzerinde

çalışmalarını,

düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniği.
Dalma (Immersion): Kullanıcının, tasarımlarını oluşturmak için bir yazılım
arayüzüne ya da bir deneyim gerçekleştirmek amacıyla simülasyonun içerisine,
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çeşitli sanal gerçeklik donanımları aracılığıyla, görsel, işitsel ve dokunsal algı
temelinde bağlanması durumu.
Dışa Aktarım (Export): Bir yazılım içerisinde ortaya çıkarılan tasarımın başka bir
yazılımda veya dijital ortamda kullanılmak üzere çeşitli özel formatlara
dönüştürülerek kaydedilmesi işlemi.
Dijital: Sayı ile ilgili, sayı temeline dayalı, sayısal.
DoF (Degress of Freedom): Sanal gerçeklik kaskı üzerinde bulunan ve kullanıcıya
ait konum ve hareket verilerini bilgisayara aktaran takip sistemleri.
Dokunmatik Kontrolör (Touch Controller): Sanal gerçeklik donanımlarında, tuş
kombinasyonlarıyla kullanıcının parmak hareketlerinin taklit edilmesini ve sanal
gerçeklik uzamına aktarılmasını sağlayan cihazların genel adı.
Donanım: Bir elektronik aleti oluşturan tüm parçalara verilen isim.
Duyu: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama,
dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği.
Duyum: Duyu organları yoluyla iç ve dış çevreden gelen uyarıcıların sinirler yoluyla
beyne ulaşması durumu.
Eksen: Uzayda yön, uzaklık, açı, bakışım, konum ya da devinimleri ölçmek için
kullanılan durağan bir doğru, yarım doğru ya da doğru parçası.
Enstalasyon (Yerleştirme): Çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip belirli
bir mekân için yaratılan, mekânın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyicisini
katılımının temel bir gerekliliği haline getiren sanat türü.
Eskiz: Bir tasarımın taslak çizim aşaması, ön çalışma.
Estetik: Sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen
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kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı.
Evrim: Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme
süreci.
Fenomen: Duyularla algılanabilen şey, olgu, olay, görüngü.
Force Feedback: Kullanılan donanımın, simüle ortamlar içerisindeki darbe veya
sarsıntı benzeri deneyimleri, çeşitli titreşim ve hareket varyasyonlarıyla kullanıcıya
aktarmasına verilen isim.
Fütüristik: İlerici, modern, geleceğe dair olan.
GPU: Bilgisayarda Grafik İşlem Birimi.
Haptik: Dokunsal algı, nesneleri kavrayabilme yeteneği.
Hiper-gerçeklik: Gerçeğin herhangi bir kökenden yoksun olarak modeller
aracılığıyla yeniden üretilmesi.
İllüzyon: Yanılsama.
İmge: Duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri,
hayal, imaj, zihinde tasarlanan şey.
İçe Aktarım (Import): Kullanılan yazılıma uygun uzantıya sahip bir tasarım
nesnesinin, farklı bir sahne içerisinde kullanılmak üzere içe aktarılması işlemi.
İskelet Giydirme (Rigging): 3B yazılımlar içerisinde modellenen karakter
tasarımlarına hareket verebilmek amacıyla, yapılan modelin karakteristiğine uygun
iskelet yapısının oluşturulması işlemi.
İşleme (Render): Çizilmiş veya modellenmiş olan 2B veya 3B ham çalışmayı, bir
yazılım aracılığıyla işleyerek tek kare veya akar görüntü halinde çıktı alma işlemi.
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İşletim Sistemi: Bilgisayarda çalışan tüm donanım birimlerinin ve yazılımlarının
yönetimini ve denetimini sağlayan sistem yazılımlarının genel adı.
Katman (Layer): Dijital görsel tasarımda, 2 veya 3 boyutlu tasarım sahnesi
içerisinde yer alan görsellerin, birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınarak,
gerektiğinde birlikte kullanılabilmelerini sağlayan hiyerarşi sistemi.
Kombinatuvar: Bileşimsel sistem yapısı.
Konsept: Bir tasarımın belli bir tema çerçevesinde sistemli ve planlı adımları içeren
bir süreç ile ortaya çıkarılması, kavramsallaştırma.
Kurgu: Tamamen veya kısmen gerçeklere dayanmayan, sanatçının hayal gücünün
eseri olan kişi, yer ve olayları içeren eser.
Medyum: Ortam.
Mefhum: Kavram.
Mevhum: Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, sanal.
Multidisipliner: Bir konuyu, farklı disiplinlerin bir aradalığıyla ele alma biçimi.
Optik: Fizik biliminin ışık olaylarını inceleyen kolu. Görme ile ilgili olan.
Piksel: Dijital göstergelerde görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol
edilebilen en küçük birim.
Poligon: 3B tasarım yazılımlarında, modelleme amacıyla kullanılan çokgen yapı.
Post modern: Modernizm sonrası veya ötesi anlamında bir tanımlama olarak
kullanılan, modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram.
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Program: Belirli bir işi yerine getirmek amacıyla kodlanan dijital sistemler,
bilgisayara verilen bir görevi yapabilmesi için girilmiş komutların tamamı.
Sanal: Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahminî.
Semiyotik: Göstergelerin yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama
süreçlerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir biçimde incelenmesine dayanan
bilim dalı, Göstergebilim.
Sensör: Ortamındaki olayları veya değişiklikleri tespit etmek ve bilgileri diğer
elektronik cihazlara, genellikle bir bilgisayar işlemcisine göndermek olan cihaz,
modül, makine veya alt sistem.
Simülasyon: Benzetim.
Sinerji: Artı güç, ortak istek.
Spesifik: Belli bir özellikte olan.
Stereoskopi: Bir görüntüdeki derinlik yanılsamasını, binoküler görüntünün
stereoskopisisi vasıtasıyla oluşturmak veya geliştirmek için kullanılan teknik.
SubDivision (SubD) Modelleme: Ölçeklendirilebilir ve detaylı görünen düzgün
modeller oluşturmak için kullanılan ve alt bölümlere sahip üç boyutlu modelleme
tekniği.
Süje: Konu, özne.
Uzam: Uzay-zaman, algılanan nesnelerin, cisimlerin ana niteliği, bir mekan
içerisinde var olma.
Vektör: Belli büyüklüğüyle yönü olan nicelik.
Yazılım: Bilgisayarın temel, donanımsal ve sistemsel işlevlerini yerine getirmesini
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sağlayan, bilgisayar dili ile oluşturulmuş anlatımlar bütünü.
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belirtilen haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde
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