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ÖZ
Gelişen teknoloji, çoklu ortam cihazlarını gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası
haline getirmiştir. Çoklu ortam cihazları ve internetin birçok yaş grubundan
kullanıcı tarafından sıklıkla kullanılması e-öğrenmeyi eğitimde sıklıkla kullanılan
bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır. E-öğrenmenin, çoklu ortam kuramına
göre, öğrenme üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Etkileşimli animasyonlar,
görsel ve işitsel kanallar üzerinden bilgi iletimi yapmakla beraber, kullanıcıya
geri

bildirim

çalışmalarının

olanağı

vermektedir.

e-öğrenme

materyali

Bu

sebeple

olarak

etkileşimli

kullanılması

animasyon

akılda

kalıcılık

bağlamında faydalı olacaktır. İstiklâl Savaşı’nın 100. Yıl Kutlamaları sırasında,
etkileşimli animasyon tekniği ile yapılan bir animasyon filmi ile İnebolu’dan
Ankara’ya uzanan, zorlu “İstiklâl Yolu” için eğitici bir içerik hazırlanması İstiklâl
Yolu’nda önemli bir durak noktası olan Çankırı’nın tanınırlığı için oldukça önemlidir.
Çocuk ve gençlerin bu zorlu rotada yaşananları öğrenmesi, İstiklâl Savaşı’nın
gidişatı ve lojistik sorunlarını kavraması ise çalışmanın hedefi olmuştur.
Çalışmanın birinci bölümünde grafik tasarımda etkileşim başlığı altında iletişim
kavramı, etkileşim ve çoklu ortam kavramları incelenmiştir. Çoklu ortamda öğrenme
ve çoklu ortamda tasarım ilkeleri de bu başlığın altında çoklu ortam kavramı
başlığının alt başlıkları olarak irdelenmiştir. İkinci bölümde ise animasyon başlığı yer
almaktadır. Animasyonda temel prensipler, animasyon teknikleri, animasyonun
eğitim alanında kullanılması ve etkileşimli animasyon kavramı ikinci bölüm olan
animasyonun alt başlıkları olarak çalışmada yerini almıştır. Üçüncü bölümde ise
İstiklâl Yolu etkileşimli animasyon projesinin tarihi alt yapısı, ve proje bölümü
bulunmaktadır.
Anahtar sözcükler: E-öğrenme, etkileşim, etkileşimli animasyon, etkileşimli
animasyon tasarımı, çoklu ortam.
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Abstract
Developing technology has made multimedia devices an integral part of everyday
life. The frequent use of multimedia devices and internet by users from many age
groups presents e-learning as a frequently used element in education. According to
multimedia theory, e-learning has a positive effect on learning. Interactive
animations provide feedback to the user as well as transmitting information through
visual and auditory channels. For this reason, it is quite reasonable to use interactive
animation studies as e-learning material. During the 100th Anniversary Celebrations
of the Turkish War of Independence, an animated film made with interactive
animation technique and an educational content for the challenging “İstiklâl Yolu”
stretching from İnebolu to Ankara. is very important for Another goal of the study is
for children and young people to learn about what happened on this difficult route,
the course of the War of Independence and logistics problems.
In the first part of the study, the concept of communication, interaction and
multimedia concepts under the title of interaction in graphic design were examined.
The principles of learning in multimedia and design in multimedia are also examined
under this title as sub-titles of the concept of multimedia. In the second part, there
is the animation title. The basic principles in animation, animation techniques, the
use of animation in the field of education and the concept of interactive animation
have taken their place in the study as the sub-titles of animation, which is the second
part. In the third section, there is the historical infrastructure of the Istiklal Yolu
interactive animation project, and the project section.
Keywords: E-learning, interaction, interactive animation, interactive animation
design, multimedia.
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GİRİŞ
Teknolojik gelişmeler ile kültürel değişimler arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır.
İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda yaşanan değişimler teknolojinin gelişmesine,
gelişen teknoloji ise değişen ihtiyaçlara yol açmaktadır. İnsanlığın ilk yıllarında
yaşamış avcı-toplayıcı bir kabilenin ihtiyaçları ile günümüz insanının ihtiyaçları
oldukça farklıdır. Örneğin, avcı-toplayıcı kabileden 15 yaşındaki bir erkek birey
olarak kurgulanan “A” ile günümüzde yaşayan 15 yaşında bir erkek birey olarak
kurgulanan “B” bireyi karşılaştırıldığında; A, günün ilk ışıklarında kalkıp ava
katılacak ve ailesine yemek götürme görevini yerine getirirken aynı zamanda
hayatta kalmaya çalışacak, sabah 7 civarında kalkacak olan B ise ailesinin
hazırladığı kahvaltıyı ettikten sonra servisine binerek okula gidecektir. B, okulda
A’nın hayal bile edemeyeceği yüzyıllların bilgi birikimine kolayca ulaşabilirken bir
taraftan da ergenliğinin yol açtığı problemler ile yüzleşmek zorunda olacaktır.
Arkadaşlarının sahip olduğu teknolojik ürünlere ulaşmak, oyunlarda yüksek skorlar
elde etmek gibi amaçları ve arzuları olacaktır. En basit karşılaştırmada bile açıkça,
kültürel bakımdan gelişen insanlığın yeni ihtiyaçlar yarattığı ve bu ihtiyaçlara cevap
verebilmek için de yeni cevaplar ürettiği görülmektedir. Günümüzde herkesin
yaşadığı şarjı biten cep telefonu veya çalışmayan internet hizmeti problemlerini
1980’li yıllarda yaşayan bir bireye anlatmak oldukça güç olacaktır.
Tüm bu yeni ihtiyaçlar beraberinde yeni birçok kavramı da hayatımıza sokmuştur.
Bunların en önemlilerinden biri “sosyal medya” kavramıdır. Geleneksel medya
yöntemleri olarak bilinen gazete, dergi, süreli yayınlar, televizyon ve radyo mecraları
yerini internete, web sitelerine ve akıllı cihaz uygulamalarına bırakmaktadır. Öyle ki,
bir paragraf bilgi için at üstünde kütüphaneden kütüphaneye gezen bilginlerin yerini,
bilgiye ulaşırken evlerdeki ansiklopedilerini karıştıran nesil almışken; son 10 yıl
içerisinde ise evindeki kütüphaneye bakmayı zor olarak nitelendiren ve her cevabı
internette arayan bir nesil ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum araştırmaları da
hızlandırabilmekte, bilginin evrensel bir şekilde dolaşımını kolaylaştırmakta ve
global bilgi bütünlüğünü sağlamaktadır. Birkaç yıl önce internet üzerinden birine
fotoğraf göndermek insan ilişkileri açısından önemli bir sınır olarak kabul edilirken,
günümüzde kalıcı veya geçiçi onlarca fotoğraf ve videoyu hiç düşünmeden internet
üzerinden yayınlamak sıradanlaşmıştır. “Paylaşmak” sözcüğü kendi anlamının
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ötesinde yeni bir anlam kazanmıştır. TDK’ ya göre paylaşmak, ilk anlam olarak;
“aralarında bölüşmek, pay etmek, üleşmek”; ikinci anlam olarak ise, “benimsemek,
onaylamak” anlamlarını taşımaktadır (Türk Dil Kurumu. Erişim: 30.09.2019). Ancak
son yıllarda “paylaşmak”, birçok kişi tarafından farklı algılanır hâle gelmiştir.
“Paylaşmak” kelimesi sosyal medya hesaplarında tabiri caizse, “insanların kendi
kişisel yayın organlarında, bir durumu, düşünceyi veya görseli yayınlama işine
verilen isim” olarak karşılanmaktadır. Görsel 1’de verilmiş olan Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi teorisi, insanın temel gereksinimlerini açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. “Kişi ancak temel gereksinimler karşılandığı zaman, estetik ve
entellektüel ilgilere ayıracak zaman ve enerjiyi bulur” (Atkinson, vd., 2010, s. 478) .

Maslow’un Gereksinimler Hiyerarşisi
Atkinson, R., Atkinson, C., Smith, E., ve diğerleri., (2010). Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş
Yayınları, s. 479)

Ancak günümüz toplumunda internet ve sosyal medya, bir boş zaman aktivitesi
olmaktan çıkıp, değer gereksinimleri basamağına çıkmış; belki de aidiyet ve sevgi
gereksinimlerini bile bu ortamlarda karşılamaya çalışan insanlar her geçen gün
arttığı için bu mecralar üçüncü basamakta yer alan ihtiyaçlar kadar önemli hâle
gelmiştir. Bu durumda, kişiler fizyolojik ihtiyaçlarını gerçekleştirdikten sonra birçok
ihtiyacını karşılamak için sosyal medya ortamlarını kullanıyorsa, öğrenme ve
öğretme faaliyetlerinin bu mecralar yolu ile yapılması da oldukça mantıklı
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görülebilmektedir. Kişiler sadece paylaşım yaparak değil diğer bireyler ile etkileşim
kurarak da bu mecralarda etkili vakit geçirmektedir. Gerçek hayatta çoğu zaman
gerçek kişiler ile etkileşim kurmak mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda çoğu
uygulama, kişilerin karşısında gerçek bir ilgili varmışçasına cevaplar ve çözümler
üreten yeni yollar geliştirmektedir. Bu da kullanıcıların kendisini anlayan, ihtiyaçlarını
karşılayan ve onları ifade eden tasarımlar yapılmasına ve uygulamalar
geliştirilmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla gelişen teknoloji, her zaman ihtiyaçları
ve çözümlerini de beraberinde getirmektedir.
Geleneksel medya yöntemlerinde sadece tek yönlü yayın yapılması olanağı vardır.
Örnek olarak, her gün okunan günlük gazetede yazar ile iletişim kurarak anlık geri
bildirimler yapabilmek oldukça zordur. Buna karşılık, günlük gazetenin internet
sayfası veya mobil uygulamasında sorular sorup yorumlar yaparak gazete
editörlerinin, yazarlarının ve hatta diğer birçok kişinin dikkatini çekmek kolaydır.
Yayıncıdan izleyiciye doğru akan tek yönlü bir iletişim kanalının evrilerek iki yönlü
iletişimi mümkün kılan yeni medya yöntemlerine dönüşmesi, çağın bir diğer önemli
kavramı olan “etkileşim” kavramına dikkati çekmektedir. Etkileşim kavramı tezin
ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı biçimde incelenecektir.
“Etkileşim” (interaksiyon) terimi Moore (2005)’e göre, “iki farklı sistem veya kullanıcı
ile sistem arasında gerçekleşen bilgi alışverişi” (Aktaran: Kara, Keş, 2016 s.190)
olarak tanımlanmaktadır. Etkileşim, iki ayrı etkenin, birbirlerine yaptıkları etki veya
nesneler, parçalar ya da sistemler arasındaki karşılıklı kuvvet ve etkilerin tümüdür.
Bir başka tanıma göre etkileşim, “insanın aktif biçimde iletişim kurduğu, insandan
girdi kabul eden insan-makine arayüzüne ilişkin olan”; etkileşimlilik (interaktivite) ise
“kullanıcının bir programla iletişime geçerek programın akışına müdahale
edebilmesi özelliği” olarak tanımlanmaktadır (Kara ve Keş, 2016, s. 198). Etkileşim
çift yönlü bir bilgi alışverişini doğurmaktadır. Bu da kullanıcının pasif olduğu
yöntemlere göre daha kalıcı bir öğrenme sağlayabilmektedir. Buna örnek olarak,
teorik olarak araba kullanma prensiplerini bilen bir birey ile araba kullanma deneyimi
olan bir bireyin farkı verilebilir. Kişi direksiyon başına geçmediği sürece teorik bilgi
araç kullanmak için yetersiz kalacaktır. Deneyimin öğrenme bakımından önemi
yadsınamaz. Bu sebeple, pilotlardan yarışçılara kadar birçok meslek grubu artık
dijital ortamlar üzerinden oluşturulmuş simülasyonlar ile eğitilmektedir. Bu
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simülasyonlar maddi giderleri düşürüp kullanıcının defalarca hata yaparak
öğrenmesinin yolunu açmıştır.
Etkileşim, öğrenme mekanizmaları için oldukça faydalı bir yöntem olarak
kullanılabilmektedir. Skinner’ın edimsel koşullanma deneyini bu bağlamda örnek
göstermek mümkündür. Edimsel koşullanma deneyi, farenin bir kutu içindeki pedala
basarak yiyecek kazanmayı öğrenmesi esasına dayanmaktadır (Selçuk, 2004). Bu
deneyde araştırmacı, labirent içerisine yerleştirdiği mekanizma ile farelerin yemek
bulma sorununa bir çözüm yaratmalarını sağlamak istemiştir. Fareler ilk olarak
rastgele bastıkları pedaldan aldıkları ödül ile ödüllendirilmiştir. Bu sürecin sonunda
acıkan fareler pedalları kullanmayı öğrenmişlerdir. Öte yandan, günümüz
karmaşasında ilgi çekmek reklamcılığın başlıca sorunlarından biridir. Gün içinde
büyük şehirlerde işine yetişebilmek için bile fazlaca çaba harcayan bireylerin, uyaran
bolluğu içerisinde bir afişi veya reklamı fark edebilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu
sebeple, klasik afişlerin yerini hareketli afişler almaya başlamıştır. Durağan
tasarımlar karşısında hareketli tasarımların daha ilgi çekici olduğu kabul edildiğinde,
etkileşim de hareketli tasarımlar ve animasyonlar arasında ilgi çekici olabilmenin bir
yöntemi olarak gösterilebilir. Skinner’ın fare deneyinde olduğu gibi, tesadüfen
keşfedilen bir etki tepki zincirini bilgiye ulaşımın bir aracı olarak kullanma, akılda
kalıcı bir öğrenme sağlayabilmektedir (Deniz, 2017, s. 243).
Klasik hareketli grafikler ve animasyonların öğrenme faaliyetlerinde kullanıldığı
bilinmektedir. Ancak ilgi çekiciliği ve akılda kalıcılığı arttırabilmek amacı ile yeni
yöntem ve teknikleri kullanmak gerekmektedir. Bu yüzden, grafik tasarımda
etkileşimli animasyon tekniği kullanılarak oluşturulan ve İstiklâl Yolu’nu tanıtıcı
nitelikte tasarlanan etkileşimli animasyon projesi, hem kullanılan tekniği tanıtacak
hem de İstiklâl Yolu kahramanlarını görselleştirerek farkındalık yaratacak bir proje
olarak planlanmaktadır.
1918 yılı sonlarında Anadolu, hem karadan hem de denizden işgal kuvvetlerinin
kuşatması ve saldırısıyla yüzleşmektedir. Türk toplumu, kendisini tarih sahnesinden
silmeyi hedefleyen bu saldırılar karşısında güç durumda kalmıştır. Devletin merkezi
olan İstanbul işgal edilmiş, ordu dağıtılmış, silah ve cephanelere işgal kuvvetlerince
el konulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılı baharında Türk milletinin kaderini
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değiştirecek bir mücadeleye girişmiştir. Amasya, Erzurum ve Sivas’taki çalışmaların
ardından Ankara, Milli Mücadele’nin merkezi olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal,
hayatta kalmanın mutlak bir “İstiklâl Mücadelesi” ile mümkün olacağını düşünerek
arkadaşları ile birlikte dünyanın beklemediği bir kurtuluş mücadelesini başlatmıştır.
Türklerin, savaş için elzem ihtiyaç olan silahtan ve cephaneden yoksun olduğu
bilinmektedir. Cephane mücadelesi Mustafa Kemal ve vatanseverlerin en büyük
sınavı olmuştur. Millî Mücadele bu şartlarda, yokluklar ve yoksulluklar içinde
başlatılmıştır. Anadolu’da işgale uğramamış tek bölge Karadeniz, Anadolu’nun
dışarı açılabileceği tek güvenli yer ise Kastamonu İnebolu Limanı’dır. Türk
toplumunun varlığını sürdürebilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi, İnebolu
Limanı’ndan gelecek mühimmata bağlıdır. Bu sebeple, İnebolu-Ankara arasındaki
yol, Millî Mücadele için hayatî bir önem taşımaktadır. O dönemde güvenlik açısından
tercih edilen bu yol, yağışlı havalarda çamurla kaplanan eski bir kervan yoludur.
İnebolu’nun büyük gemileri barındıracak bir limanı yoktur. İnebolu açıklarına
gemilerle gelen silah ve cephane, her türlü hava şartlarında kahraman denizciler
tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılmıştır. Bu malzemeler Kastamonu’nun
kahraman kadınları, yaşlıları ve çocukları tarafından çok zor şartlarda Ankara’ya
taşınmıştır. O dönemde Anadolu’nun eli silah tutan erkekleri cephede düşmana
karşı çarpıştıklarından, bu güzergâhta yol alan nakliye kollarının ortak niteliği cephe
gerisinde kalan çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşmasıdır.
İstiklâl Savaşı’nın 100. Yıl Kutlamaları yaklaşırken, etkileşimli animasyon tekniği ile
yapılan bir animasyon filmi ile İnebolu’dan Ankara’ya uzanan, zorlu “İstiklâl Yolu”
için eğitici bir içerik hazırlanması hedeflenmektedir. İstiklâl Yolu’nda önemli bir durak
noktası olan Çankırı’da, İstiklâl Yolu için bir tema park hazırlama projesi
planlanmaktadır. Bu filmin İstiklâl Yolu Tema Parkı’nda yerini alması için gerekli
çalışmalar başlatılacaktır. Bu sebeple bu çalışmada, gençlerin ülke tarihine ve
kahramanlarına yönelik bilgi kazanımı olabilmesi amacıyla etkileşimli bir animasyon
projesi yapılacaktır.
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1. BÖLÜM: GRAFİK TASARIMDA ETKİLEŞİM
Teknolojik gelişmeler ve kültürel değişimler arasında köklü bir bağ bulunmaktadır.
Tarih boyunca gerçekleşen her değişim bir gelişimi, her gelişim de bir değişimi
doğurmuştur.
Grafik tasarımın temel işlevi, bir fikri veya düşünceyi alıcısına iletmektir. Grafik
tasarım iletişim görevini üstlenirken görsel bir dil kullanır. Grafik tasarımın iletişim
işlevini her zaman ön planda tutmak gerekmektedir. O hâlde iletişim, iletilecek olan
mesajın göndericiden alıcıya iletilmesini anlatan bir kavramdır. Bruce H. Westley ve
Malcolm S. Maclean’ın modeline göre iletişim, karşılıklı işleyen bir süreçtir (Akın,
2015, s. 165). Geri besleme ise iletişimin en önemli ögelerinden birisi olarak
görülmektedir. O hâlde, grafik tasarım ürünleri için karşılıklı iletişim, olmazsa olmaz
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni medya yöntemlerinin ortaya çıkması,
masaüstü yayıncılığın evrilmesi gibi günümüz tasarımını köklü bir şekilde etkileyen
teknolojik ve kültürel değişimler ile etkileşimli grafik tasarım ürünleri günlük hayatın
içine sızmaktadır.
Etkileşimli tasarım uygulamaları yeni medya araçları ile ağ üzerinde dolaşım
yapmaktadır. O hâlde, iletişim ve iletişimin yeni medya ile olan ilişkisinin anlaşılması
için bu kavramlardan bahsetmek gerekmektedir.
1.1. İletişim
İletişim, Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te, “duygu, düşünce veya bilgilerin
akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme,
komünikasyon” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu. Erişim: 30.09.2019).
İletişim sürecinde bir mesajı iletmek için çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Gerek yazı,
gerek görsel birçok işaret veya ses, iletişimin yapı taşları olarak sayılmaktadır.
İletişim kavramı, değişen ve gelişen dünyaya her geçen gün yeni kavramları da
getirmektedir. Zamanımızın gerektirdiği gerçek ise gelişen teknolojinin iletişimin bir
parçası olduğudur. Günümüzde birler ve sıfırlar ile oluşan insan-makina iletişimi,
geleneksel insan-insan iletişimine hizmet etmektedir. İnsanlar canlı olarak
görmedikleri yüzlerce kişiye sosyal medya organları üzerinden ulaşabilmektedirler.
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Static Brain Resarch Enstitüsü 2013’te yapılan araştırmasında 18-24 yaş arası
gençlerin %98’inin sosyal medya kullanıcısı olduğunu ortaya koymuştur. O hâlde,
genç neslin iletişim yöntemi olarak sosyal medyayı tercih ettiğini söylemek
mümkündür. Bunun sebeplerinden birisi de, sosyal medyanın, geleneksel medya
yöntemlerinde benimsenen tek taraflı üretilen ve yayılan bilgi anlayışının yerine
birçok kişi tarafından geliştirilen ve daha hızlı bir biçimde anlık bilgi yayılımına olanak
vermesidir. Bir başka sebep olarak ise birçok sosyal medya aracının ücretsiz ve
kolay ulaşılabilir olması gösterilebilir. Alıcı, bilginin kaynağı ile doğrudan veya dolaylı
olarak zahmetsizce iletişim kurabilmekte, bilgiyi alan diğer alıcılar ile fikir paylaşımı
yapabilmekte ve yorumlar üzerinden tartışabilmektedir. Yurdagül Bezirgan Arar,
geleneksel medya ve yeni medya arasındaki ayrımın “interaktiflik” üzerinden
yapılabileceğini belirtmektedir. (Bezirgan Arar, 2014, s. 122). Yeni medya
biçimlerinin dünyayı dijital cihazlar üzerinden birbirine bağlama etkisi Görsel 2’de
yer alan anonim illüstrasyonda gösterilmiştir.

Sosyal Medya Uygulamaları Hakkında Bir İnfografik
Erişim: 23.05.2020 https://bit.ly/3fFKHco

Kaliforniya Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi ve medya kuramcısı
Lev Manovich, 2001 yılında hazırladığı “The Language of New Media” adlı kitabında
yeni medya tanımını, “iletişimin her aşamasında etkili olan bilgisayar tabanlı üretim”
olarak yapmıştır (Bulduk, 2015, s. 97).
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İletişim 20. Yüzyıl sonlarında bilgisayarlar aracılığı ile kurulmaya başlamıştır.
Dünyayı saran ağ, önce bilgisayarlardan evlere, ardından tablet ve cep
telefonlarından ceplere kadar girmiştir. Bu günlerde giyilebilir teknoloji ekipmanları
sayesinde kullanıcıların her adımı, her kalp atışı bilgi havuzunda yerini almaktadır.
Yeni medya çalışmaları çoklu ortam araçları sayesinde görüntülenebilmektedir.
Çoklu ortam araçları internet bağlantıları sayesinde geleneksel medya araçlarından
daha fazla kullanılabilir hâle gelmektedir. Her an cepte taşınabilen, banka hesapları,
ödemeler ve alışverişten sosyal medya uygulamalarına, ilham alma veya oyun
oynama olanakları olan uygulamalara kadar geniş yelpazede bir çeşitlilik sunan
çoklu ortam araçları, hızlı bir biçimde etkin iletişim kurma imkânı verebilmektedir.
Küreselleşen dünya artık dijitalleşmekte, sanal gerçeklik uygulamaları insanın
gerçeklik algısını alt üst edebilmektedir. Yeni medya, böyle bir dünyanın iletişim
biçimi olarak sahnede yerini almıştır. İnsanlık iletişim için her zaman bir yöntem
bulmuş ve geliştirmiştir.
1.1.1. Geleneksel Medya ve Gelişimi
İnsan, tarihin başından beri çevresi ile etkileşim hâlinde olmuş bir varlıktır. İnsanlık,
duygu, düşünce ve korkularını ifade edebilmek için ise sanatı kullanmıştır. Ancak
mağara duvarlarına yapılan ilk örnekler, iletişimin tek yönlü olduğu bir örnek
oluşturmaktadır. Altamira Mağarası duvar resimleri, mesajın açık olmadığı, iletenin
ya da alıcının belli olmadığı bir mesaj türüne örnektir. Daha sonraki süreçte
gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler ile mesaj iletimi, tek taraflılıktan çift taraflılığa
evrilmiştir. Geleneksel medyanın alıcıya tek yönlü mesaj ileten yapısı, karşılıklı
iletişim kurulabilen yeni medya biçimlerine dönüşmüştür. İnsanlığın çift taraflı bir
iletişime geçmesini sağlayan gelişmelerden ilki, yazılı kültüre geçiş olmuştur. Görsel
kültür örneklerinin ilk ayağı olan mağara resimleri, çamur ve toprak üzerine çizilen
figürler ile değişip gelişerek yazı hâline gelmiştir. “Yazı, insanoğlu tarafından
gözlenen, elde edilen ya da geliştirilen bilginin kalıcı olmasını, nesillere aktarılmasını
ve tekrar tekrar bu bilgilerden yararlanılmasını sağlamıştır” (Sarıkavak, 2014, s. 3).
Bu noktada, yazıdan günümüz yeni medya araçlarına kadar olan gelişime kısaca
değinmek gerekmektedir.
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Yazı, sözlü edebiyat ve işitsel kültür ögelerini görsel bir dile çeviren anahtardır.
Yazının olmadığı dönemler, tarih bilimi bakımından tarih öncesi devirler olarak
nitelendirilir. Öncesinde sözlü edebiyat ve işitsel kültür olan her öge, bir kitabeye
geçirildiğinde ve resimler ile süslendiğinde bir görsel kültür ögesine dönüşmüştür.
Yazının icadi ile insanlığın bilgi birikimi kaydedilmiştir. Böylece yok olmak zorunda
kalacak binlerce veri, tarihin sayfalarında yerini almıştır. Bu bağlamda, yazının
kültürel tarih içerisindeki önemi yadsınamaz.
Yazının icadı kitapları, kitapların çoğalması ise kütüphaneleri yaratmıştır. O hâlde,
bunca bilgi ve belge içerisinde gerekli olan şeyleri bulmak için ne yapılması gerektiği
sorusu akıllara gelmektedir. Bilginin sınıflandırılması ve kodlanması ile ilgili ilk
kodlama çalışmalarının temeli de kitap basımı, dolaylı olarak da matbaanın icadına
bağlanabilir. Mağara resimleri, petroglifler gibi ilk uygulamalar, yapılış amaçları
hakkında teoriler üretilen ancak neden yapıldığı kesin olarak bilinmeyen ilkel iletişim
çabalarıdır. Sonraları ortaya çıkan piktogram ve ideogram biçimleri, genelgeçer
gösterge

sistemleri

sayesinde

anlaşılabilen

iletişim

yöntemleri

arasında

sayılabilmektedir. Ardından Sümer tarafından bulunmuş olan taş tabletlerde (Görsel
3.) yazının ilk örnekleri görülebilmektedir.

Bir Sümer Tableti
Erişim: 25.11.2020. https://bit.ly/2J908xq
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Bu belgeler, yerleşik hayata geçmiş olmanın da getirdiği zorlukları aşmak için ortaya
çıkmış bir çeşit çözüm yoludur. Mal varlıkları, vergiler gibi aidiyet bildiren bilgiler ve
kayıtlara ihtiyacı olan Sümerler, yazının ilk örneğini geliştirerek tarih bilimine büyük
bir katkıda bulunmuştur. Gelişime Mısır Uygarlığı heyeroglifleri ile devam edilmiş,
ardından bazı hece yazıları kullanılmış ve fonetik alfabeye geçilmiştir. Tarihin ilk
fonetik alfabesini Fenike’liler geliştirmiştir (Sarıkavak, 2014, s. 9). Yunan, Etrüks,
Roma Alfabeleri yine sesçil alfabelere örnektir.
Yazının el yazmalarından matbaa yöntemine evrilmesi sırasında, kaligrafi
çalışmaları tipografik çalışmaların ilk örneklerini oluşturmuştur. Kimilerine göre
matbaanın bulunmasının, bireysellik ve duygu iletiminin yok oluşuna sebep olduğu
iddia edilse de tasarım tarihi bu sorunun da üstesinden gelmiştir. Yazı tiplerinin
duygu iletimindeki önemli rolü sayesinde tipografik ögeler hem anlamsal hem de
biçimsel olarak mesaj ileten önemli tasarım ögeleri olarak tasarımda yerini almaya
başlamıştır. McLuhan’a göre kabileler hâlinde yaşayan insanoğlunun dar
görüşlülüğüne tipografi son vermiştir. Tipografi, insanları kendi dar görüşlülüğünden
koparıp tüm bilgi birikiminin paylaşılabilmesi sayesinde bir bireye dönüştürmüştür
(Akın, 2015, s. 15).
16. Yüzyıl başında Avrupa’ya yayılan basımcılık, önceki çağların kaligrafik
biçemlerinden oluşmuştur. 1550 yılına kadar kullanılan vidalı sıkıştırmalı baskı
tezgahı, metal baskı tezgahına dönüşmüştür.
Rönesans’ın yaşanmasından Reform hareketlerine, kapitalizmin gelişmesinden aile
yaşantısına, ulus devlet bilincinin gelişmesinden modern bilimin gelişimine kadar
birçok alandaki gelişmede matbaanın bilgi paylaşımını kolaylaştırmasının etkisi
görülebilir. Günümüzde matbaanın gelişimi anbean devam etmekte, mecralar her
geçen gün yenilenmekte ve gelişmektedir. Matbaanın yol açtığı gelişim,
Gutenberg’in bile hayal edemeyeceği kadar hızlanmıştır.
Matbaanın bilginin yayılması konusundaki en önemli etkilerinden birisi de bilginin
standartlaşması olmuştur. Basılı medya, kaynağı belli ve kesin bilgiye erişme için
güvenilir bir mecra hâline gelmiştir. Basılı kaynaklar, günümüzde baskı
teknolojilerinin herkesin ulaşabildiği bir hâl alması nedeni ile güvenilirlik açısından
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eski statüsünü kaybetmiş olsa da uzun yıllar boyunca insanlar için en güvenilir
kaynaklardan birisi olmuştur. Aynı zamanda, birçok farklı kitabın basılması, farklı
görüşlerden insanların eleştirel bakış açısı ile yaklaşımlar geliştirebilmesine,
okumanın kişiselleşmesine ve insanların bireyselleşmesine olanak sağlamıştır.
Kitapların,

dergilerin

çoğaltılarak

satılması

kitapçıların

ortaya

çıkmasını

desteklemiş, yayın dağıtım organlarının oluşması resmî belgeler basılmasını
yaygınlaştırmıştır.
17 Yüzyıl’da aylık, haftalık ve günlük gazeteler çıkmaya başlamıştır. Görsel 4’te
gösterilen “Avisa Relation oder Zeitung” ilk çıkan gazetelerdendir. Gazetelerin
ortaya çıkması, matbaanın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olmasını ve
kamuoyunun oluşmasını sağlamıştır. Gazetelerde bilginin yayılmasında görsele
duyulan ihtiyaç, yeni tekniklerin bulunmasına yol açmıştır. Fotograf bu bağlamda
önemli bir buluş olmuştur.

Avisa Relation Oder Zeitung
https://bit.ly/2J1bTGG. Erişim 31.05.2019

Rönesans’tan beri birçok sanatçı fotoğraf tekniğinin en ilkel biçimi olan “camera
obscura” tekniğini kullanmaktaydı. Camera obscura, karanlık bir odada açılan bir
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delik sayesinde görüntünün tersinin duvara yansımasını sağlayan bir tekniktir.
Tekniğin çalışma prensibi Görsel 5’te gösterilmektedir. Bu tekniği geliştirerek
fotoğrafı icad eden kişi ise Henry Fox Talbot olmuştur (Talbot, 2020). Talbot, ışığa
duyarlı

yüzey

üzerine

yansıyan

negatif

görüntüleri

pozitif

görüntülere

dönüştürmüştür. Bu keşif bilginin paylaşımına önemli katkıda bulunmuştur.

Camera Obscura
https://bit.ly/3m6vEea Erişim:30.05.2019

Fotoğrafın icadı sinematograf adlı aletin gelişimine, sinema da videonun gelişimine
temel hazırlamıştır.
Yıllarca, hareketli görüntüler tek kare içerisinde hareketi anlatacak bir biçimde
resmedilmeye çalışılmıştır. Ancak hareket kavramının durağan bir biçimde ifade
edilmesi, ironiden başka bir anlama gelememiştir. Resim, fotoğraf veya çizimler
hareketi anlatabilmek için yeterli olamamıştır. Ancak bu çalışmalar sinemanın icadı
için çok önemli bir temel oluşturmuştur. Gerek büyülü fener, gerekse stroboskop
veya deddum cihazı sayesinde, temelde görmenin sürekliliği ilkesi ile hareketli
görüntü hissiyatını verebilmek için çalışılmıştır. 1850’li yıllara kadar el ile yapılan
durağan resimlerin bu aletlerde yer alması, ilk animasyon çalışmalarının temelini
oluşturmuştur.
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1832 yılında Joseph Antoine‟in bir diskin merkezine eşit aralıklarla çizdiği
görüntüleri hareketlendirdiği phenakistoscope, 1834‟te William Horner‟in şerit
üzerine çizilmiş olan resimleri bir çark aracılığıyla döndürdüğü zoetrope ve 1877‟de
Emile Reynauld‟un icadı olan resimlerin bir ışık kaynağıyla perdeye veya duvara
yansıtıldığı praxinoscope, sinemanın icadından önce animasyonun farklı teknik
araçlar vasıtasıyla varlığını sürdürdüğünü bize göstermektedir. (Alıcı, 2018, s. 1)

Fotoğraf makinası tarafından elde edilen fotoğrafların ardı ardına sıralanması ile
oluşturulan hareketli görünümler ise günümüz anlamındaki sinema için oldukça
önemli bir adımdır. Edward Muybridge’in atların hareketini konu alan çalışması ile
başlayan süreçte, Edison ve Dickson’un kinetograf makinasını geliştirmesi ile film
kamerasının temeli atılmıştır. Görsel 6’da Muybridge’nin atların ardışık hareketlerini
fotoğraflamış olduğu çalışma gösterilmiştir.

Muybridge’in Atların Hareketini Görüntülediği Ardışık Fotoğraf Serisi
https://bit.ly/3pZ29gH. Erişim:31.05.2019

Kineteskop ise bir kişinin bu görüntüleri izlemesini sağlayan bir alet olarak literatüre
geçmiştir. Edison’un tek kişilik kineteskop’u, Lumiere Kardeşler tarafından çoklu
izleyiciye ulaşabilecek bir gösterim aleti olan sinematograf aletine dönüşmüştür.
Kineteskop Görsel 7’de gösterilmiştir. Yunanca’da “Kinema” hareket, “graphie” ise
yazmak anlamına gelmektedir. Öyleyse sinematograf, “hareketi yazan makine”
olarak karşımıza çıkmaktadır (Akbulut , 2012, s. 30).
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Kineteskop
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Kinetophonebis1.jpg/220pxKinetophonebis1.jpg Erişim:30.05.2019

Sinemanın görsel sanatlara katkılarından sonra izleyiciler kişisel deneyimlerini hayal
etmek zorunda olmadan yaşamaya başlamışlardır. Tiyatronun temsil gücünün çok
daha ötesinde, hiç görülmeyen yerlerin görüldüğü, hiç bilinmeyen yaşamların gözler
önüne serildiği filmler ile izleyiciler görsel kültürlerini geliştirmekte ve aynı zamanda
tiyatronun katharsis (arınma) amacında olduğu gibi başlarına gelmeden bazı
durumlardan ders çıkararak yaşamlarını düzeltebilme olanağı bulabilmekteydiler.
Aristoteles’in Poetika adlı eserinde geçen Katharsis kavramını Sevda Şener şu
biçimde açıklamaktadır: “Tragedya'nın ödevi; uyandırdığı acıma ve korku
duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir” (Şener, 2012, s. 44). Diğer temsil
biçimlerinden farklı olarak sinema, zaman ve mekandan kopuk bir temsil biçimidir.
İlk defa Lumiere Kardeşlerin gösterimini izleyen bireyler, içinde bulundukları
mekândan uzaklaşarak ve üzerilerine gelen trenden kaçarak saklanmışlardır (Akın,
2015, s. 33). Ciotat Treni’nin gelişini sahneye taşıyan filmin görüntüsü Görsel 8’de
gösterilmiştir.
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Lumiere Kardeşlerin Ciotat Treninin Gelişi 1895 İsimli Filminden Görüntü
https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk Erişim 30.05.2019

Sinemanın yansıtma tekniği geliştirilerek ışıklı ekranlara evrilmiş, ardından da video
cihazları ortaya çıkmıştır. Video cihazları ve her evde bulunmaya başlayan
televizyon ile daha fazla kişiye ulaşan iletişim kurma imkânı sağlanmıştır. Sinema
cihazının mekanik bir üretim olmasına rağmen video üretiminin elektronik temelde
bir üretim olması ise medyumların gelişimi açısından farklı öneme sahip bir
aşamadır. Sinema, video veya televizyon yayınları her ne kadar kitap ve
resimlemelere göre modern olarak nitelendirilebilir olsa da iletişim açısından
bakıldığında, tek yönlü olması dolayısıyla geleneksel medya yöntemlerinden
sayılmaktadırlar.
Savaş sonrası Amerika’da reklamcılık ve grafik tasarım alanında yenilikler
görülmeye başlanır. Önce resmî dairelerde başlayan bilgisayarlaşma faaliyetleri
giderek insanların evlerine yayılmaya başlar. Tek yönlü iletim biçimlerinden birisi
olmasına rağmen görsellerin iletilmesini sağlayan fax makinaları da 1960’lı yıllara
damgasını vurmuştur. Adobe, Microsoft ve Apple gibi kuruluşların çoklu ortamda
üretim yapabilen bilgisayarları, İBM’in kişisel bilgisayarlarının yerini almıştır. Apple
tarafından geliştirilen ve ilk kişisel bilgisayarlardan kabul edilen Apple I (1976), ve
Macintosh 128k kişisel bilgisayarları Görsel 9’da gösterilmiştir.
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Apple I ve Macintosh 128k
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_I ve https://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh_128K
Erişim:31.05.2019

1.1.2. Yeni Medya ve Gelişimi
Masaüstü yayıncılığın gelişmesi ve kişisel bilgisayarların herkesin ulaşabildiği bir
konuma gelmesi ile isteyen herkesin tasarımlar yapabilmesi olanaklı hâle gelmiştir.
Daha sonra düşük maliyetli kişisel bilgisayarlar ve masaüstü yayıncılık
programlarının ulaşılabilir olması ardından da ucuzlaşan kişisel yazıcılar ile
kullanıcılar, imge yaratma ve küçük çapta tasarım işleri yapmaya olanak
bulmuşlardır. Kağıt ve baskı teknolojilerine bağımlı hâldeki yayıncılık, günümüzde
telefon, tablet, bilgisayarlar ve günlük hayattaki elektronik ekranların artması ile
daha da özgürleşmekte ve her alanda kullanılır hâle gelmektedir. Sosyal medya
üzerinden kullanıcıların kendi yayınlarını yapabilme olanağı elde etmesi gibi birçok
yenilik sayesinde medya ekipmanları yenilenmektedir.
Geleneksel medya, yukarıda açıklanan sebeplerle yeni medya araçlarına yerini
bırakmaya başlamıştır. Dijital dünya üzerindeki her bilgi anlık olarak paylaşılmakta
ve tüketilmektedir. Dünyayı saran ağ (www) hayatlarımızı saran ağ yapısına
dönüşmüştür. Günümüz insanı her hareketini internet üzerinden paylaşmakta ve
çalışmalarını ağ üzerinden yapmaktadır. Günümüzde internetin olmadığı bir
ortamda çalışmak bile imkânsız hâle gelmeye başlamıştır. Yeni medya biçimlerinin
özellikleri, birçok yeni medya kuramcısı tarafından listelenmiştir. Randall Packer ve
Ken Jordan’a göre, entegrasyon, etkileşimsellik, hipermedya, içine alma ve
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anlatısallık yeni medyanın olmazsa olmazlarındandır. Entegrasyon denildiğinde
akla gelmesi gereken ise sanat ve teknolojinin birleşimi olmalıdır. Yeni medya,
karşılıklı mesaj alışverişini gerçekleştirebilen büyük bir kitlenin anında iletişim
kurabilmesini sağlayan bir iletişim biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Geleneksel medya yöntemlerinde bireylerin pasif durumda olması, geleneksel
medyanın yeni medya ile arasında oluşan büyük bir fark olarak göze çarpmaktadır.
İzleyicinin pasif durumdan aktif duruma geçmesi ise etkileşim kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Bunların yanında, bilgisayar ve medya teknolojilerinin birleşmesi de
yeni medyayı hazırlayan faktörler arasında sayılabilmesini mümkün kılar.
Bilgisayarların sayısal işlemler yapmanın ötesinde veri saklama, düzenleme işlerini
de yapabilir hâle gelmesi bir başka önemli fark olarak görülmektedir.
Dijital teknolojilerin gelişmesi iletişimin çift yönlü olarak yapılabilmesine olanak
sağlamıştır. Buna örnek olarak web araçlarının gelişimini vermek mümkündür. Web
1.0 geleneksel medya yöntemlerinden sayılmaktadır. Çünkü, Web 1.0’da bilgi, tek
bir yönden yayılmaktadır. Kullanıcılar bu yayılıma etki edememekte ve sadece
okuyucu rölünü üstlenebilmektedir. Web 2.0’ın geliştirilmesiyle, okunabilir ve
yazılabilir bir format kullanıcıların karşısına çıkmıştır. Burada kullancıların da ağ
üzerinde hareket edebilmeleri oldukça önemlidir. Facebook, Wikipedia gibi siteler
Web 2.0 için birer örnektir. Web 3.0 ise makinelerin anlam okuyarak kullancılar için
uygun seçimler yapmasına olanak sağlayan bir yapıdır. Web 3.0 hızlı, kullanıcılar
ile ilgili bilgi toplayan,kullanıcıların ağ deneyimi yaşamasını ve kullanımdaki birçok
hizmetin otomatikleşmesini sağlayan bir sistemdir. Dijital teknoloji ile gelişen çift
yönlü iletişim, iletişim ağlarının merkezsizleşmesine sebep olmuştur. Gönderici
alıcıya, üretci tüketiciye, yönetenler yönetilene dönüşerek Birinci Medya Çağı’nı
kapatmıştır. Bu çift yönlü iletişime ise “etkileşim” adı verilmektedir. (Poster,1996,
sf.33).
Yeni Medya dönemine girilmesi ile önceden sadece aktarım eylemini karşılayan
iletişim, etkileşim kavramını da karşılayabilir hâle gelmiştir. Böylelikle eylemi
gerçekleştiren kişinin aktarmak istediği mesajın yanında algılayan kişinin aldığı
mesajın önemi de ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla dijital sanat ya da yeni medya
sanatını geleneksel sanatlardan ayıran en önemli özellik etkileşimdir.
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Farklı medya ve sanatlar arası birçok kavramın arasındaki sınırların bulanıklaşması
çağımızda fazlasıyla karşılaşılan bir durumdur.

De Sola Pool,

farklı yollar ile

sağlanan hizmetlerin tek bir araç tarafından karşılanması kavramına “yöndeşme”
adını vermiştir (Akın, 2015, s. 63).
Uzmanlık alanları ya da medyalar arasındaki sınırların bulanıklaşmasının açık açık
görülebildiği bu dönemde amaçlar önemli olmaya başlamıştır. Günlük hayatın
karışıklığı içerisinde aslolan hızlı ve net bir biçimde mesajı iletmektir. İletilen mesaj
ise kalıcı bir biçimde alıcının hafızasında yer edinmelidir. Burada, teoride öğretilen
bilginin akılda kalıcılığının artması ve alıcının konudan ilgisinin dağılmaması için
etkileşim yöntemleri kullanmak daha etkili olabilmektedir. O hâlde, etkileşim
kavramını incelemek gerekmektedir.
1.2. Etkileşim Kavramı
İnsanların her türlü yönelimi teknoloji tarafından etkilenmektedir. Endüstri Devrimi
sonrası teknolojinin insan hayatına girmesi ile sanat da evrilmeye başlamıştır.
“Zihinsel ilişkilendirme yolu ile işlevselliğin araştırılması, bunların uygun sistemler ve
modeller hâline getirilmesi ile ilerleyen teknoloji gerek yaşam gerekse yapabilirlikleri
belirleyen, dönüştüren, kimi zaman sınırlayan önemli bir etmendir” (Avcı Tuğal,
2018, s. 12). 20. yy’ın son çeyreğinde yaşanan elektronik ve teknolojik gelişimler
sadece yeni bir teknoloji olarak değil, yeni bir ortam olarak da hayatımıza girmiştir.
Bu ortam yeni medyadır. Bilgisayarların etkin bir biçimde hayatımıza girmiş olması
ve internet ortamının yaygınlaşması, yeni medya mecralarının kulanılmasını
yaygınlaştırmıştır. Yeni medya ortamı da kitle iletişiminde etkileşim kavramını ortaya
çıkarmıştır.
Etkileşimin son dönemde bu kadar yoğun bir şekilde kullanılıyor olması iletişim ve
teknolojinin bir zaferi olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkileşim estetik bir boyuta da
sahip olmakla beraber, insan duygularını etkiler, toplum ile bütünleşmiş, yaratıcı ve
özgür düşünen bireyler yaratılmasında önem taşır. Ayrıca, tüketicilerin üreticilere
dönüşmesine katkıda bulunur (Akın, 2015, s. 124). Günümüzde sanatçı sanat işinin
mutlak yaratıcısı olma konumunu kaybetmiştir. Modern çağda tamamlanmaması
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açık

yapıtlar

görülebilmektedir.

Bu

yapıtlar

seyircinin

etkileşimi

ile

tamamlanmaktadır. Etkileşim kavramı, 20. yüzyılın ikinci yarısında Batı kültürünü
etkileyen, küreselleşme, çoğulculuk, sanallaşma ve ağlaşma sonucunda ortaya
çıkmıştır. Modern teknolojinin bilimsel, sanatsal ve politik fikirler ile birleşmesi
sonucunda etkileşim kavramı doğmuştur. Barthes’in “Le Plissure Du Texte” (1973)
isimli metni ile binlerce farklı şehirden farklı yazarlar ile ortak bir metin yaratma
düşüncesi ve Krueger’in “Glowflow” isimli enstalasyonu, etkileşimin farklı alanlardaki
ilk örneklerindendir.
Etkileşim kişiler arası ilişkinin en önemli ögelerinden biridir. Steuer (1992)
etkileşimselliği, “kullanıcıların gerçek zamanda aracılı ortamın içeriğini ve biçemini
değiştirmeye katılım boyutu” olarak tanımlar. (Steuer, 1992, s. 86).
Etkileşime dair sürece odaklanan tanımlarda “karşılıklı değişim”, duyarlılık
özelliklerine odaklanan tanımlarda ise “kullanıcı kontrolü” ve “çift yönlü iletişim”
özelliklerinden bahsedilmektedir. Sosyolojik anlamda etkileşim, insanlar arasındaki
iletişimi; medya ve iletişim alanında etkileşim, izleyici ya da alıcının medya içeriği ile
ilişkili hareketlerini; enformatik anlamda etkileşim ise bir kullanıcının makineyi
çalıştırdığında

ortaya

çıkan

süreci

anlatmaktadır.

Özetlenirse,

iletişimin

temellerinden olan etkileşim, insan-insan, insan-makine, metin ve okuyucu
arasındaki ilişkiler ile oluşur. Bunların yanında, bir medya yöntemi ile sağlanan insan
ilişkileri de etkileşim olarak adlandırılabilir. Bir sanat yapıtı veya görsel tasarım
ürünü, izleyiciyi bakma eyleminin ötesine taşıyarak bilişsel olarak vereceği tepkiyi
alıp bu tepki karşısında değişken yanıtlar verebiliyorsa bu sanat yapıtı veya görsel
tasarım ürününün etkileşimli olduğu söylenebilir.
İzleyicinin sanat eseri ile olan ilişkisi tarih boyunca artarak devam etmiştir. 1960’lı
yıllarda birçok örnek deneyimlenmiş ancak ilk defa 1969 yılında Glowflow ismi
verilen serginin broşüründe “etkileşimli sanat” kavramı kullanılmıştır. Myron
Krueger, tasarladığı Glowflow isimli çalışmayı 1977 yılında şu şekilde anlatmıştır:
GLOWFLOW, bilgisayar kontrollü bir ışık sesi ortamıydı. Dan Sandin, Jerry Erdman
ve Richard Venezsky tarafından tasarlanan bir bilgisayar sanat projesiydi; Nisan
1969'da Wisconsin Üniversitesi Memorial Union Gallery'de sergilendi. Tesis,
“parlayan ışık çizgileri aldatıcı bir alan tanımlayan karanlık bir odadan oluşuyordu.
Ekran, galeri duvarlarına tutturulmuş saydam tüplerden fosforlu taneciklerin
pompalanmasıyla gerçekleştirildi. Bu tüpler, fosforları, ışıkları gizleyen, ışık
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geçirmeyen sütunlardan geçirdi. Altı sütunun her birinin önündeki basınca duyarlı
bir ped, bilgisayarın farklı tüpleri aydınlatarak veya bir Moog sentezleyici tarafından
üretilen sesleri veya bu seslerin kökenini değiştirerek ayak seslerine yanıt
vermesini sağladı. […] Bir katılımcının algılanması ile bilgisayarın yanıtı arasında
gecikmeler yaşandı, böylece ortamın tefekkür edici havası, daha fazla yanıt almaya
yönelik çılgınca girişimler tarafından yok edilemezdi. (Krueger, 1977)

Glowflow Şeması
https://bit.ly/2JjaFWJ Erişim 31.05.2019

Glowflow, izleyicilerin zemin döşemelerinde yaptıkları dokunuşlar ile renkli fosforlu
parçacıkların hareketini tetiklemesini sağlayan bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla
çalışmaktaydı. Glowflow’un öncülüğünde, değişimlere tepkiler veren duyarlı
ortamlar geliştirilmeye başlandı. Glowflow’dan sonra Krueger, “Metaplay” isimli ikinci
enstalasyonunu tasarlamıştır. İzleyicilerin sanat işi ile girdikleri iletişim sonucunda
elde ettikleri tepkileri yeterli bulmayan sanatçı, Metaplay’de farklı bir yöntem
izlemiştir. Bu çalışmada birbirine anlık video bağlantısı ile bağlı iki farklı oda
bulunmaktadır. Bir odada izleyiciler, diğer odada ise izleyicileri bilgisayar başında
izleyen bir sanatçı bulunmaktaydı. Sanatçı izleyicilerin hareketlerine tepkiler vererek
o görüntüleri izleyiciye izletmekte idi. Bu sayede ekranda kendisini izleyen
katılımcılar ekran ile etkileşim kurduklarını düşünmekteydi. İzleyicilerin hareketlerine
çizimler ile karşılık veren sanatçının o esnada yaşadıklarıni Krueger şu şekilde
tanımlamaktadır:
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“Bir izleyicinin elinin üzerine şekil çizme girişiminde bulundum. Ne olduğunu
anlamadı ve elini götürdüğü yerde yeniden çizmeye başladım. Tekrar elinin yerini
değiştirdi. Bu bir oyuna dönüştü, ben çizimi tamamlamadan o elini çekiyordu.
Sonuçta oyun, izleyicinin elinin rotasını bilgisayar çizgisiyle takip etmeme dönüştü.
Böylece, izleyici elini hareket ettirerek ekranda çizim yapabiliyordu. Bu düşünce
birçok etkileşimin temelini oluşturdu”. (Krueger, 1990: 22)

Myron Krueger Metaplay
https://bit.ly/3l9yPR4 Erişim:30.05.2019

Slavoj Zizek’e göre, izleyicinin kendisi için önceden tasarlanmış olan seçenekler
arasında sistemle etkileşimde bulunması ve sanatçının sistem üzerinde kontrolünün
olması “etkileşimin pasif kolu” olarak adlandırılmaktadır. (Berry, 2006, s. 176). Zizek,
Prix Ars Electronica (2004)’da pasif etkileşimi, etkileşimsel sanata dâhil etmiştir
(Akın, 2015, s. 133) .
Bir sanat eserinin etkileşimsel olup olmadığı ise birçok teorisyen tarafından tartışılan
bir konudur. Ancak genel olarak bakıldığında, yapıtın izleyiciyi ne kadar içine aldığı,
bütünsel bir yapıt olup olmadığı, izleyicinin yapıtı kontrol edebilme düzeyi ile
izleyicinin bilişselliğinin nasıl etkilendiği değişkenlerinin değerlendirilmesi, yapıtın
etkileşimsellik derecesini sorgulayabilmeyi sağlamaktadır. Buna örnek olarak,
Netflix platformu üzerinde yayınlanan ve Bear Grylls tarafından sunulan “Man vs.
Wild” programı verilebilir. İnteraktif olarak adlandırılan bu program, “maceranı
kendin seç” sloganı altında izleyiciye iki seçenek sunarak ilerlemesiyle şovun
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gidişatının izleyici tarafından belirlenmesini sağlamaktadır. Fakat hangi seçim
yapılırsa yapılsın her defasında başarıya ulaşan program, bazı çevreler tarafından
bu yönüyle tepki çekmektedir. Bu tarz bir etkileşim, pasif etkileşim olarak
adlandırılabilir. Ancak bu programdan birkaç ay önce yayınlanan “Black Mirror:
Bandersnatch” isimli interaktif filmde kişinin yaptığı seçimler ile hikâyede köklü
değişikliklerin yaşanabildiği gözlemlenmektedir. İzleyici o esnada ruh hâline göre
farklı seçimler yaparak farklı eylemlerinin farklı sonuçlarını tecrübe edebilmektedir.
Bu gibi programlar, kişinin günlük hayatında risk almaktan kaçınacağı durumlarda
gerçekleşebilecek olası durumları deneyimlemesi açısından oldukça faydalı olarak
değerlendirilmektedir.
Bordewick ve Kaam tarafından ortaya atılan etkileşim modelinde, “Bilgiyi kim
sağlıyor?, Kim kontrol ediyor?” sorularının cevapları önem kazanmaktadır. 4 modelli
matristen oluşan bu etkileşim modelinde iletim, sohbet, danışma ve kayıt modelleri
bulunmaktadır.
•

İletim modeli, bilgiyi üretenin yayınladığı tek yönlü bir modeldir. Tv, radyo, kitap,
gazete gibi klasik medya araçları burada gözlemlenebilmektedir.

•

Sohbet modeli, bilgi tüketicisi tarafından sağlanmakta, dağılmakta ve kontrol
edilmektedir. Klasik sohbet platformları, e-mailler bu grupta incelenebilir.

•

Danışma modeli, bilginin sağlayan tarafından sahiplenildiği ancak dağıtımın
tüketicinin isteğine bağlı olduğu bir etkileşim modelidir. Yetkili bilgi merkezlerinin
soru cevap hatları ve mail merkezleri bu etkileşim modeline örnektir.

•

Kayıt modeli, bilgiyi tüketicinin ürettiği ancak bir merkez tarafından kontrol
edildiği etkileşim modelidir. Örnek olarak, kayıt sistemleri anket ve istatistik
üreten kurumlar bu model içerisinde incelenebilir.

Jensen, etkileşimde iletişimin içeriği ve biçimi üzerinde kullanıcının etki
uygulayabilmesinin bir derece ölçütü olduğunu söylemektedir. (Akın, 2015, s. 147).
Jensen etkileşim modelini, bilginin yayılma ve kontrol edilme mekanizmaları üzerine
kurmuştur. Ancak Jensen’e göre, Bordewick ve Kaam’ın etkileşim modeli
geliştirilerek etkileşimin geri bildirim ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. O hâlde,
iletimsel etkileşimde medyanın tek yönlü ve geri dönüşü olmayan bir yöntem
kullanması gerekirken, danışımsal etkileşimde kullanıcının önceden hazırlanmış
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seçenekler içerisinden dönüşüm kanalı da olan bir medya kullanması gerekir.
Burada örnek olarak ise eski CD-ROM ansiklopediler verilebilmektedir. Sohbetsel
etkileşim yönteminde kullanıcının sistem üzerinde bilgi üretme ve girme şansı
vermesi gerekir ve video konferans sistemleri burada örnek olarak verilebilir.
Kayıtsal etkileşim modeli için ise medyanın kullanıcı ile ilgili bilgi toplayarak
ihtiyaçlarına cevap verebilmesi gerekir. O hâlde, Bandersnatch filmi sohbetsel
etkileşim formatı içerisinde değerlendirilebilir.
İletişim temelde, iletilecek olan bir mesajın göndericiden alıcıya iletilmesini anlatan
bir kavramdır ve karşılıklı işleyen bir süreç olarak gözlemlenmektedir. Geri besleme
ise iletişim için olmazsa olmaz kavramlardan birisi olarak görülmektedir. Bu
durumda iletişim karşılıklı etkileşim olarak gerçekleşir. Günümüzde, grafik tasarım
ve görsel iletişim ise sadece izleyicinin algılaması ve hakkında bir duygu düşünce
veya fikir edinmesi sonucunu doğuran bir iletişim biçimi olmamalıdır. Ancak
etkileşimsel sanat modellerinde görülen izleyicinin sanat eserinin yaratıcısı
konumuna gelmesi durumu ise planlı iletişim ve mesaj verme çabalarını negatif
yönde etkileyebilecek bir durumdur. Tasarımcının herhangi bir negatif algı
yaratmadan gerek bilinç gerekse bilinç altı mesajlarını hedef kitle için uygun bir
hiyerarşi içerisinde verme kaygısı bu şekilde bir etkileşim anlayışı ile zarar görebilir.
O hâlde, etkileşimsel sanatın sanat eseri ve izleyici, özne-nesne, gerçek ve benzeri
arasında mesafeyi yok etmesi sanat eserini kararsız hâle getirebilir. Bunun yanında,
estetik açıdan da çalışmanın olumsuz olarak etkilenmesi durumu ortaya çıkabilir. Bu
sonuçlardan kaçınmak için hedef kitlenin tasarımcılar olarak belirlenmesi ve en son
tek bir tasarımcı tarafından yapılacak düzenleme çalışmaları doğal olarak çözüme
ulaşmada etkili olacaktır. Ancak zaten etkileşimsel sanat ve tasarım ürünlerinin
amacı estetikten çok anlamdır. Burada etkileşimsel sanat ve tasarımı, etkileşimli
sanat ve tasarımdan ayırmak gereği doğmaktadır. Etkileşimli tasarım ve sanat
uygulamaları, izleyici ile karşılıklı iletişim kuran, etkilere tepki veren ve izleyiciyinin
dikkatini çekmek veya mesajın akılda kalıcılığını etkilemek için yapılan
uygulamalardır.
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1.2.1. Etkileşimin Öğrenme Üzerindeki Etkisi
Etkileşim günlük hayatta birçok farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde
etkileşim, gerek farklı formatlar gerekse farklı teknolojik mecralarda aktif kullanıcı
deneyimi oluşturulması amaçlanan ürünlerde sıklıkla görülmektedir. İzleyicinin pasif
konumdan aktif konuma geçmesi, kişiyi özgürleştirmekte ve konuya kendisini daha
yakın hissetmesini sağlamaktadır.
İngilizce’de ‘interactivity’ olarak kullanılan etkileşim sözcüğü iki kısımdan
oluşmaktadır. Sözcüğün ilk kısmı olan inter; iki yönlü karşılıklı alıp vermeye, bir
diyaloğa atıfta bulunan ‘arasında’ anlamını taşır. İkinci kısım olan active bir şey
yapma, bir şeyin içinde yer alma, bir şeyle meşgul olma anlamlarına gelir. Bu
yüzden tamamı itibariyle kelime, varlıklar arasındaki etkin ilişkiyi gösterir.
Öyküleyici içerik bağlamında kullanıldığında izleyici ve içeriğin birbirlerine karşı
sorumlu olduğu bir ilişkiye işaret eder. İzleyici birden fazla yöntemle içeriği istediği
gibi kullanma, keşfetme veya etkileme kabiliyetine sahiptir ve içerik ona cevap verir
ya da içerik ondan bir şey talep eder ve izleyici cevap verir (Miller, 2014, s. 58)

İzleyiciye verilen seçme ve kontrol etme yetkisi, hikâye akışına dâhil olma durumunu
ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ilgi çekici bir deneyim olmanın ötesinde öğrenme
mekanizmaları üzerinde de oldukça etkilidir. “E-öğrenme, öğrenme etkinliklerinin
elektronik ortamlarda yürütülmesi veya bilgi ve becerilerin elektronik teknolojiler
aracılığı ile aktarılması olarak tanımlanabilir” (Gülbahar, 2009, s. 2). E-öğrenme
sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız olarak bilgiye erişim sağlanabilir.
Çoklu ortam uygulamaları ile etkileşim yaratılıp öğrenme sağlanarak öğretim
etkinliklerinin elektronik ortamda yürütülmesi e-öğrenme kavramı için oldukça
önemlidir.
E-öğrenme, bilgi iletişim teknolojilerinin veya basit şekilde elektronik araçlarla,
ancak çoğunlukla ağ üzerinden gerçekleştirildiği bir öğrenme şekli olarak
tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, e-öğrenme, öğrenme sürecinde bilgi iletişim
teknolojilerinin kullanımıdır. Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse, e-öğrenme,
“canlı yayın veya CD, DVD gibi optik, teyp ve disk gibi manyetik elektronik depo
ortamlarında kaydedilmiş olan metin, görüntü, ses, video şeklinde herhangi bir
öğrenme içeriğinin konuşma, web sayfası, animasyon, simülasyon, sunu, yazılım
gibi çeşitli elektronik biçimlerde geleneksel posta, radyo-TV, uydu yayını, telefon,
internet/intranet sistemleri, uygulamaları ve ağları aracılığıyla yakın veya uzak
bölgelere eş zamanlı veya eş zamansız ulaştırılmasını sağlayan, çevrim-içi veya
çevrim-dışı dağıtık bir öğrenme biçimidir.” (Cebeci, 2004, s. 76)
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E-öğrenme, senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamanlı olmayan) biçimde
sağlanabilir (Uşun, 2006, s. 119). Eş zamanlı öğrenme faaliyetinin yapılması için
öğrenci ve öğreticinin aynı anda farklı mekânlarda bulunması ve çevrimiçi araçlar
vasıtası ile eğitim faaliyetinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu eğitim faaliyetinin
süreci eğitmen tarafından anlık olarak yönetilmektedir. Bir grup öğrenci ve öğretmen
eş zamanlı olarak Zoom, Skype vb. programlar aracılığı ile bağlantı kurmalıdır. Bu
bağlantı, anlık video veya ekran paylaşımlarını, tablo ya da sunum görsellerini
paylaşmayı içerebilir. Görsel 12’de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik derslerinden birinde Prof. Namık Kemal
Sarıkavak yönetiminde yapılan çevrimiçi bir dersten görüntü gösterilmektedir.

Çevrimiçi Bir Dersten Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

Eş zamanlı e-öğrenme yönteminde bir veya birden fazla kişi etkileşim hâlinde
sunumlarını yapabilir ve birbirlerinin sunumlarını izleyebilir. Bu metot bakımından
çift yönlü iletişim ve etkileşimin söz konusu olduğu söylenebilir.
Farklı zamanlı (asenkron) öğrenme etkinliği ise eğitmenin ve öğrencilerin farklı
zaman ve mekânlarda eğitim etkinliğini sürdürmesi olarak açıklanabilir. Bu öğrenme
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yönteminde katılımcı kendi öğrenme temposunu ve hızını belirleyebilme
özgürlüğüne sahiptir. Daha önceden hazırlanmış öğrenme materyalleri kendi içinde
etkileşim sağlayarak izlenebilir. Sonucunda birçok farklı yöntem ile eğitmen ile
bağlantı sağlanabilir.
E-öğrenme faaliyetlerinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu avantajlardan en
önemlisi zaman ve mekân kısıtlamasının ortadan kalkması olarak görülebilir. Bunun
yanında, internet üzerinden erişimin düşük maaliyetli olması, yöntemin büyük
öğrenci gruplarının bir araya geldiğinde ortaya çıkabilen fiziki zorlukları ortadan
kaldırması, kolay güncellenebilir yapısı da e-öğrenmenin diğer avantajları arasında
sayılabilir (İşman, 2011).
Bunların yanında, ders içeriğinin sayısız olarak tekrar kullanılabilir olması,
zamandan ve mekândan bağımsız olma, eğitimde bilgisayar kullanımın daha kısa
sürede ve sistemli öğrenme sağlaması, anında geribildirim alınabilmesi, görsel ve
işitsel ilgi çekici tasarım elemanlarına uygunluk, öğrencilerin geleneksel programlara
oranla daha istekli bir biçimde becerilerini arttırmaya çalışması, ölçüm ve
değerlendirmede hata payını minimuma indirmesi gibi birçok özellik de eöğrenmenin faydaları arasında sayılabilir (Balcı, 2010, s. 386-387).
Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında zaman ve mekân kısıtlaması bulunmadan
öğrenme faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin önemi oldukça net bir biçimde ortaya
çıkmıştır.
Öğrenme faaliyetlerinin dijitalleşmesi sürecinde en önemli olgulardan birisi çoklu
ortamdır. Çoklu ortamda bilgi iletimini sağlamak görsel ve işitsel bir veya birden fazla
uyaranı

bir

arada

kullanma

şansını

doğurmaktadır.

Durağan

görseller,

animasyonlar, hareketli görüntüler veya sesler etkileşim ile birlikte kullanıldığında
öğrenme faaliyetlerinin akılda kalıcılığını arttıracaktır. “Geleneksel sınıflarda ders
vermektense bilgisayar tabanlı çoklu ortamda eğitim vermenin, öğrenme açısından
avantajı, çoklu ortam bilgisinin yapısından ziyade, çoklu ortam eğitiminde etkileşimin
artmasına bağlanabilir.” (Najjar, 1996, s. 3). Çoklu ortamda bilgi iletiminin tek kanal
yerine iki kanaldan yapılması bilgiye tekrar ulaşma imkânı sağladığı için öğrenen
kişinin daha rahat kavraması da sağlanmaktadır (Dikener, 2008, s. 28).
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Çoklu ortamda öğrenmenin klasik yöntemler ile öğrenmeye göre daha etkin olduğu
bazı durumlar vardır. Konu hakkında ön bilgiye sahip olmayan veya daha az ön
bilgiye sahip olan kişiler bu yol ile daha kolay öğrenebilmektedirler. Çoklu ortam
zihinde bilginin yerleştirilebileceği kavramsal kalıplar oluşturmaya yardımcı
olmaktadır (Najjar, 1996, s. 6). Çoklu ortamda öğrenmede kullanılan medya
yöntemleri sayesinde farklı uyaranlar kullanılmaktadır. Bu da Najjar’a göre, “yıllar
sonra bile aynı bilginin tanınma düzeyini oldukça arttıran kavramsal kodlamayı
kolaylaştırmakradır” (Aktaran: (Dikener, 2008, s. 29).
Etkileşim sayesinde kullanıcı ile doğrudan iletişim kurma şansı doğmaktadır.
Etkileşimli bir e-öğrenme süreci her bakımdan daha kalıcı ve etkili olmaktadır.
1.3. Çoklu Ortam Kavramı
Çoklu ortam, bilginin sunulması için farklı medya biçimlerinin kullanılması anlamına
gelmektedir. TDK’ya göre çoklu ortam, “bilgisayarda metin, grafik, ses ve
canlandırma ögelerini birleştirerek sunan ortam, multimedya” anlamına gelmektedir
(Türk Dil Kurumu, 2019).
Çoklu ortam teknolojik gelişmelerinin eğitim faaliyetleri için kullanılması, farklı
öğrenci yapılarına uygun eğitim materyallerini geliştirerek öğretim ortamlarını
zenginleştirmektedir. “Öğretme ve öğrenme aracı olarak kullanılan çoklu ortamın
öğretenin verimliliğini ve etkililiğini arttırdığı söylenebilir (Aldağ & Sezgin, 2003, s.
123). Aynı zamanda çoklu ortam araçları, ulaşılabilirliği bakımından zaman ve
mekândan bağımsız olarak eğitim ve öğretimin sürdürülmesini sağlamaktadır. Yeni
teknoloji ürünü mecraların kullanılması, eğitim faaliyetlerinin birden fazla duyuya
hitap etmesini sağladığı için öğrencide istek ve başarıyı tetiklemektedir. Kullanılan
canlandırmalar, hareketli görüntü ve sesler öğrenmeyi gerçekçi bir hâle getirerek ve
keşfederek öğrenme sağlayabilir.
Çoklu ortam kavramı öğrenme için kullanıldığında, etkileşim de öğrenmenin
kolaylaştırılmasını sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenen,
önceden belirlenmiş bir sıra ile karşısına gelen ögeleri pasif olarak izlemek yerine
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bu bilgilere kendi kararları doğrultusunda ve istediği sırada etkin bir biçimde
ulaşabilmelidir (Sarı, 1993, s. 35). Çoklu ortam, öğretici kişinin etkili ortam ve
materyal geliştirmesine olanak sağlar. Bilgisayar destekli hazırlanan içerikler,
geleneksel medya ürünlerine göre daha hızlı ve kolay biçimde güncellenip
uyarlanabilme özelliğine sahiptir (Najjar, 1996, s. 130). Geleneksel yöntemler ile
gerçekleştiren derslerde, öğrencilerin dikkatini konu üzerinde toplamak süre
ilerledikçe

oldukça

zorlaşmaktadır.

Buna

karşın,

etkileşimli

çoklu

ortam

yazılımlarının kullanıldığı sınıflarda öğrenciler daha etkin bir süre ile zengin bir
biçimde öğrenme faaliyetlerini sürdürmektedir (Sarı, 1993, s. 36). Çoklu ortamda
birden fazla duyuya hitap ederek sürdürülen sunum, öğrenen kişide ikili (sözel ve
sözel olmayan) kodlama yapılmasını sağlamaktadır. Sunum basitten karmaşığa
giden bir yapı ile düzenlendiğinde bireyin öğrenmesi kolaylaşmaktadır. Burada
önemli olan bilişsel yük oluşturmamak, kişinin belleğini fazla yüklemeden kaçınarak
öğrenmeyi destekleyebilmektir.
1.3.1. Bilişsel Yük
“Bilişsel yük kuramı, öğrenmenin başlamasından önce eş zamanlı işlenmesi
gereken bilginin miktarı ve etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bilişsel görevlerin
öğrenilmesi ile ilgilenmekte ve bilişsel süreçler üzerinde durmaktadır” (Paas vd.,
2003, s. 1).
Bilişsel yük kuramına göre, “insanın bilişsel yapısı, bilinçli olarak işleyen ve sınırlı
kapasiteye sahip bir kısa süreli bellek ile bilinçaltında işleyen limitsiz bir uzun süreli
bellekten oluşmaktadır” (Akbulut, 2014, s. 37).
Bilgi işleme süresinde iki çeşit bellek kullanılmaktadır. Bunlardan birisi sınırlı
olmayan uzun sureli bellek, diğeri ise sınırlı çalışma belleği ismi verilen kısa süreli
bellektir. Kısa süreli belleğin kapasitesi yedi eleman ile sınırlıdır (Kılıç Çakmak, 2007
, s. 3). Öğrenen bir bilgiyi çalışan bellekte 20 saniye tutabilmekte, ancak öğrenilen
bilginler arası etkileşim arttıkça bu sürenin kısalabileceği söylenmektedir (Peterson
ve Peterson, 1959) . Buradan hareketle söylenilebilir ki, bilgi ögeleri arası etkileşim
arttıkça bilişsel yük artmaktadır.
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Uzun süreli bellekte depolanmakta olan ve bilgilere ait ağı veya konu ile ilgili
elemanların sınıflandırılmasını içeren bileşenlere “zihinsel yapılar” adı verilmektedir
(Kılıç Çakmak, 2007 , s. 4). Zihinsel yapılar geliştirildikçe kısa süreli çalışma belleği
üzerindeki yük azalmaktadır. Bu nedenle, öğrenme falliyetleri öğrencinin zihinsel
yapılar geliştirmesini sağlamalıdır. Önceki öğrenmeler tarafından edinilen zihinsel
yapılar ile uyuşan yeni bilgiler zihinsel yükü azaltmaktadır (Sweller, 2010). Çalışan
bellek üzerindeki bilişsel yükün materyal tasarımcısı tarafından etkili bir biçimde
yönelmesi gerekmektedir.
Öğrenen ve öğretenlerin, öğrenme-öğretme ortamında temel amacı etkili bir
öğrenme sağlanmasıdır. Öğrenenlerin bilgiye ulaşım şekilleri günümüzde birçok
farklı durumdan kaynaklı olarak değişime uğramaktadır. Düz metinlerin yerini alan
görsel ve işitsel uyaranları içeren bilgi yumakları, öğrenme sürecinde farklı etkiler
yaratmaktadır. Değişen ve gelişen öğrenme materyallerinin öğrenmede kalıcılık
bağlamında yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. “Öğrenme sürecini yavaşlatan
zorluklar ile uzun süreli bellek ve transfer yetilerinin üst noktalara ulaştığı;
performans artışına doğrudan katkı sağlayan öğrenme durumlarının ise, uzun süreli
kalıcılık ve transferi destekleme bağlamında etkisiz kaldığı ifade edilmektedir
(Tuğtekin, 2019, s. 2).” Bunun yanında öğrenme ortamlarında oluşacak sıradanlığı
en aza indirgemek öğrenmede başarıyı arttırmaktadır. (Raupers, 2000).
Whelan (2002), kendine özgü bilişsel yük kavramını, materyalin sahip olduğu ve
manipüle edilemeyen bilişsel yük olarak tanımlarken; ilgili bilişsel yük kavramını
öğretim tasarımcılarının manipüle olanağı olan bilişsel yük olarak tanımlamaktadır.
Benzer şekilde konu dışı bilişsel yük kavramı ile ifade edilen durum ise, öğretim
tasarımcılarının tasarım sırasında engelleyebileceği, öğrenilecek konu ile bağlantısı
olmayan bilişsel yük olarak açıklanmaktadır. (Tuğtekin, 2019 s. 4).
Öğrenme faaliyetinin başarısını doğrudan etkileyen bilişsel yük kavramına ilişkin
konu dışı işlemleri azaltmaya yönelik bazı ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler Mayer’e
göre; tutarlılık, işaretleme, gereksizlik, uzamsal yakınlık ve zamansal yakınlık
ilkeleridir.
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Tutarlılık ilkesi, konu dışı ögelerin öğrenme materyalinden çıkarılması hâlinde
öğrenme deneyiminin artacağını belirtmektedir. Bu ilke, temelini çalışan bellek
kapasitesindeki bilişsel kaynakları akıllıca kullanma prensibinden almaktadır.
Dikkat çekme ilkesi, öğrenme materyalinin temelini oluşturan ögelere vurgu
yapılması halinde daha iyi öğrenme çıktıları elde edileceğini belirtmektedir. Bu
ilkenin temel prensibi, konunun özüne dair önemli noktaların ilgi çekici bir biçimde
sunulmasıdır.
Gereksizlik ilkesine göre, öğrenme materyalinde görüntü, ses ve metine yer
vermektense görüntü ve sese yer verildiğinde görsel-işitsel kanaldan alınan bilgiler
işlenmekte, bu da bilişsel yüke sebep olmamaktadır. Metin ve imgeler görsel
kanalda işlenen ögelerdir; öğrenme sırasında bir kanala bu denli yük bindirilmesinin
öğrenmeye harcanabilecek enerjinin algılamaya harcanması anlamına gelmektedir.
Tasarımda kullanılacak başlıkların birkaç sözcükle sınırlandırılacak biçimde ve
betimledikleri görsel ile organize biçimde yerleştirilmeleri durumunda; sözlü metnin
ve yazılı metnin eş zamanlı bir yapıda sunulmasından öte, öncelikli olarak sözlü
metnin sunulması ya da herhangi bir görsel kullanmadan sözel ögelerin kısa
tutulması

ile

gereksizlik

ilkesinin

daha

az

uygulanabileceği

şeklinde

açıklanmaktadır (Tuğtekin, 2019, s. 18).

Uzamsal (konumsal) yakınlık ilkesi, konu ile ilgili metin ve görsellerin düzlem
üzerinde birbiri ile yakın konumlandırılmasının öğrenmeyi kolaylaştıran bir etmen
olduğunu ifade etmektedir. Ögelerin birbiri ile olan yakınlığı, öğrenenin ögeleri bulup
eşlemek durumunda kalması hâlinde kullanacağı bilişsel kaynağın daha etkili
kullanılabilmesini,

çalışan

bellekte

eş

zamanlı

olarak

işleyebilmesini

kolaylaştırmaktadır.
Zamansal yakınlık ilkesi, anlamsal olarak ilişki içerisindeki görsel ve metinlerin aynı
anda öğrenen kişiye verilmesinin öğrenme üzerindeki pozitif etkisini kapsamaktadır.
Bu ilkenin kuramsal dayanağı, sözlü anlatımlar ve animasyonların birbirleriyle ilişkili
bölümlerinin eş zamanlı olarak sunulması durumunun, öğrenenlerin sözlü anlatım
ve animasyonun zihinsel gösterimini çalışan belleklerinde aynı zamanda işe
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koşabilecekleri, dolayısıyla sözel ve görsel sunumlar arasında zihinsel ilişkileri
daha kolay oluşturabilecekleri şeklinde ifade edilmektedir (Tuğtekin, 2019, s. 20).

Bilişsel yük ise belirli bir zaman aralığında kısa süreli çalışma belleği tarafından
kullanılan kaynaklara verilen isimdir. Üç tür bilişsel yük bulunmaktadır. Bunlar, asıl
yük, konu dışı yük ve etkili yüktür. Asıl yük, öğrenilmesi gerek konunun kendisidir.
Konu ne kadar zor ise asıl yük o kadar büyük olacaktır. Konu dışı yük, iyi
tasarlanmayan öğrenme materyallerinin belleğe yapacağı aşırı yüklenmesi olarak
tanımlanabilir. Etkili yük ise zihinsel yapıların oluşturulması sürecinde ortaya
çıkmaktadır. Asıl yük, konu dışı yük ve etkili yükün toplamı çalışma belleğinin
kapasitesini aşmamalıdır. O hâlde, görsel ve işitsel elemanların kullanımını bu
teoriye göre planlamak öğretim araçlarını planlayan kişinin denetimindedir (Kılıç
Çakmak, 2007 , s. 4).
1.3.2. Çoklu Ortamda Öğrenme Kuramı
Öğrenme özellikleri dikkate alınarak iyi bir öğrenme geliştirilebilmesi için Mayer,
(2001) Türetimci Çoklu Öğrenme Kuramını ortaya koymuştur.

Çoklu Ortam Öğretiminde Bilişsel Kuram Çizeneği
(Uyarlama: Mayer, 2001, s. 47)(Karaşahinoğlu Ş. , 2013, s. 39)

Türetimci Çoklu Öğrenme Kuramında çoklu ortam, “bir materyalin resim, metinle
desteklenerek, başka deyişle birden çok formda sunulması” şeklinde tanımlanmıştır.
Mayer, Türetimci Çoklu Öğrenme Kuramını yapılandırırken üç farklı biliş
kuramından yararlanmıştır. Bunlar Görsel 14’te görülmektedir. (Akkoyunlu ve
Yılmaz, 2005, s. 11).
31

Türetimci Çoklu Öğrenme Kuramı
(Akkoyunlu & Yılmaz, 2005, s. 11)

Türetimci Çoklu Ortamla Öğrenme Kuramını yapılandırırken İkili Kodlama
Kuramı’na iki farklı kanal daha ekleyerek, elde edilen dört farklı kanalın ikili gruplara
ayrılmasını sağlamış ve bu grupları “Duyusal Biçim Yaklaşımı” ve “Gösterim Biçimi
Yaklaşımı” olarak isimlendirmiştir (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005, s. 11). Duyusal biçim
yaklaşımı,

bilginin

edinilmesinde

kullanılan

duyu

organlarının

niteliğine

odaklanırken, gösterim biçim yaklaşımı ise sözel ve sözel olmayan bilgilerin hangi
kanallar aracılığı ile işleneceğine odaklanmaktadır.
1.3.2.1. İkili Kodlama Kuramı
İkili kodlama kuramına göre, öğrenme sürecinde kullanılan çoklu ortam ürünlerinin
sözcük ve resim üzerine kurulu olduğu görülmektedir (Mayer, 2001). Bu kuram
bilginin öğrenen tarafından sembolleştirilerek kodlanması ve bellekte saklanmasını
anlatmaktadır. Bilgi iki yol ile sembolleştirilmektedir. Birincisi bilginin zihinsel
sembollere dönüşmesi, ikincisi ise bilginin sözel sembollere dönüşmesidir
(Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005, s. 11). Bu sembolleştirmeye göre bilgi iki kanalda
işlenmektedir. Birincisi sözel kanal, ikincisi ise sözel olmayan (görsel ve ses)
kanaldır. Tek kanal yerine iki kanalda birlikte işlenen bilgi tek kanalda işlenen bilgiye
göre daha rahat hatırlanabilmektedir (Najjar, 1996, s. 4).
Sözel edebiyat geleneğinden gelen toplumlar, hikâye anlatma geleneği ile nesilden
nesile bilgi aktarımı yapmış oldukları için sözlü bilgi aktarımını daha çok
kullanmaktadırlar. Ancak ikili kodlama kuramı 1960’lı yıllarda Paivio’nun otuz yıllık
bir çalışması sonucunda sözel ve sözel olmayan bilişsel süreçlere eşit ağırlık
verilmesinin önemini ortaya çıkarmıştır. Yüzyıllar boyu eğitimde sözel olmayan
bilişsel süreçler ihmâl edilmiştir (Aldağ ve Sezgin, 2003, s. 124-125).
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İkili kodlama kuramına göre, sözel ögeler ile sözel olmayan gösel ve işitsel ögelerin
denk bir biçimde kullanılması öğrenmede pozitif sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
1.3.2.2. Sınırlı Kapasite
Mayer (2001), insanın kısa süreli belleğinin bir defada sınırlı sayıda bilgiyi
işleyebileceğini savunur. Bu düşüncesini, “Braddeley’in kısa süreli (işleyen) bellek
kavramı ve Chandler ve Sweller’ın bilişsel yük kuramları ile desteklemektedir”
(Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005, s. 12). Bilişsel yük, kısa süreli belleğin işlem
sınırlılığının kapasitesini zorlamamalıdır. Kısa süreli bellekteki bilginin birim olarak
miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarda, bilgileri gruplama, işlem bilgilerinin
otomasyonunu sağlama ve sürekli tekrar yapma yöntemlerini kullanmak gerekir
(Senemoğlu,

1997).

Tasarımlarda

bilginin

anlamlı

parçalara

bölünmesi,

ilişkilendirilme yapılması ve etkileşimin kullanılması sınırlı kapasiteyi arttıracak
yöntemler arasında sayılabilir.
Öğrenme sırasında ortaya çıkan bilişsel yükün Sweller ve Chandler(1994) ve
Sweller (1999)’a göre içsel ve dışsal nedenleri vardır (Sweller ve Chandler, 1994).
İçsel bilişsel yük, materyalin sahip olduğu elemanlar ve bu elemanların birbiri ile
ilişkisini

anlatmaktadır.

Materyal

içindeki

ögelerin

sayısı

arttıkça

ilişki

karmaşıklaşacağı için içsel bilişsel yük artmaktadır. Dışsal bilişsel yük ise materyalin
tasarımına bağlıdır. Materyal tasarımındaki karmaşa veya bağlamdan uzaklaşma,
gereksiz süsleme vb. etmenler bilişsel yükün artmasına ve anlaşılırlığın düşmesine
yol açacaktır.
1.3.2.3. Aktif İşlemci
Dışarıdan gelen bilgileri algılayarak, bu bilgi yığınları arasında anlamlı olan bilgi
birimlerini seçerek organizasyonunu sağlaması ve bu bilgileri var olan önceki bilgileri
ile bütünleştirebilen öğrenenler, bu varsayım kapsamında “aktif öğrenen” olarak
ifade edilmektedir (Tuğtekin, 2019, s. 5)
Mayer’in Çoklu Ortamda Öğrenme Bilişsel Teorisinin son parçası aktif işlemcidir.
Bireyin kendi biliş yapısı ve öğrenme özelliklerinin farkındalığını taşıması olarak
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tanımlanan yürütücü biliş ve yürütücü kontrol sisteminin işe koşulduğu yürütücü biliş
stratejileri ile öğrenen, öğrenme süreci içinde aktif bir konuma gelmektedir
(Senemoğlu, 1997). Mayer (2001)’e göre dikkat, gelen bilgileri düzenleme ve yeni
bilgileri var olanla kaynaştırma eylemleri aktif bilişsel süreçler içine katılmalıdır. Bu
bilişsel süreçleri yaşayan bir öğrenen, aktif işlemci olarak nitelendirilebilir. Aktif
işlemci olgusu insanı, belleği alabildiği kadar bilgiyi depolayan pasif bir alıcı değil,
bilginin farkındalığını taşıyan, yürütücü biliş stratejilerini kullanabilen etkin bireyler
olarak göstermektedir (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005, s. 13). Aktif öğrenme, öğrenenin
aldığı bilgileri biliş süreçlerinden geçirmesiyle gerçekleşir. Burada verilen bilgiye ait
ana

hatlar

ve

bilginin

zihinde

oluşturduğu

bağlantılar,

zihinsel

yapıları

oluşturmaktadır. Mayer (2001)’e göre, tutarlı zihin yapıları oluşturmak için süreç,
karşılaştırma, genelleme, listeleme ve sınıflama yolları kullanılmalıdır. Bu yolları
kullanan alıcılar aktif bir öğrenme sürecinden geçerek bilgilerini yapılandırmış olur.
1.3.3. Çoklu Ortamda Tasarım İlkeleri
Öğrenmeyi kalıcı hâle getirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Mayer’in üç farklı
kurama dayandırdığı (önceki bölümde detaylı olarak işlenmiş olan ikili kodlama,
sınırlı kapasite ve aktif işlemci kuramları) türetimci çoklu ortamda öğrenme kuramı
temelde öğrenen kişinin seçme, organize etme ve kaynaştırma işlemleri ile zihinsel
olarak öğrenme sürecine katılması ile ilgilidir. Bu öğrenme kuramında etkili öğrenme
ortamının tasarlanması sırasında gözetilmesi gereken ilkeler bulunmaktadır. Mayer
(2009)’a göre bu çoklu ortam tasarım ilkeleri; çoklu ortam ilkesi, birliktelik/yakınlık
ilkesi, özlük/tutarlılık ilkesi, kanal ilkesi, aşırılık ilkesi, kişiselleştirme ilkesi, etkileşim
ilkesi ve sinyal ilkesidir. Bu ilkeler öğrenme aracının tasarımının yapılmasında
gözetilmesi eğitim ve öğrenme açısından gerekli olan ilkelerdir. Bu durumda çoklu
ortamda eğitim materyalinin oluşturulması sırasında hem çoklu ortamda tasarım
ilkeleri hem de tasarım ilkelerinin gözetilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen çoklu
ortamda tasarım ilkeleri bu bölümde anlatılacak ardından tasarım ilkeleri ile ilişkisi
ele alınacaktır.
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1.3.3.1. Çoklu Ortam İlkesi (Multimedia Principle)
Çoklu ortam tasarım ilkesi, öğrenen kişinin kelimelerden oluşan sunumlara göre
hem kelime hem görsele dayalı sunumlardan oluşan sunumlarda daha etkili bir
öğrenme sağlayabildiğini savunmaktadır (Mayer R. E., 2002). Çoklu ortam
sunumları öğrenen kişinin zihninde hem sözel hem de görsel modeller
oluşturulmasını sağlamaktadır. Mayer’in çalışmasına göre, sunumlarında metin ve
görsel veya metin ve animasyon kullanılanılan grubun, sadece metin veya ses
kullanılan gruba göre transfer testlerinde daha başarılı olduğu söylenebilir. Ancak
çoklu ortam tasarım ilkesi, yüksek düzeyde bilgiye sahip olan öğrenenlerde değil
düşük seviye bilgiye sahip olan kişilerde daha etkili olabilmektedir. Bunun sebebi
düşük bilgi düzeyine sahip kişiler hem sözel hem de görsel sunumlar arasında
bağlantılar kurarken rehberliğe ihtiyaç duymaktadır (Bulut, 2018, s. 46).
Çoklu ortamda öğrenme sağlayacak eğitim materyalleri tasarlanırken görsel ve
işitsel ögelerin kullanımı önem arz etmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz dönemin
şartları hesaba katıldığında sadece görsel ve sözel ögeler ile kurulmuş bir
materyalden çok, öğrenen kişinin dikkatini ve ilgisini üzerinde toplayacak hareketli,
sesli ve etkileşimli ögelerin kullanılması önem taşımaktadır. Bu ögelerin kullanım
biçimi ve yoğunluğuna dair detaylar diğer ilkeler dikkate alınarak kullanılmalıdır.
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Türkçe Birinci Sınıf Zıt Anlamlı Kelimeler Etkileşimli Uygulaması
https://okursam.com/etkilesimli-turkce-1/ Erişim21.12.2020

Görsel 15’te birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış, türkçe dersinin zıt anlamlı
kelimeler konusunu pekiştirme amaçlı etkileşimli öğrenme uygulamasından
görüntüler verilmiştir. Burada soldan sağa yatay düzlemde hareket eden bir
lokomotif ve arkasından gelen vagonlar görülmektedir. Öğrenci vagonda yazan
kelimenin zıt anlamlısını, uçan balonların üzerinde yazan kelimeler arasından seçip
doğru zamanda balona tıklayarak vagon içerisine düşürerek puan kazanmaktadır.
Uygulama iki vagonlu ve daha hızlı ilerleyen tren ile üst seviyelere çıkmaya çalışarak
puan toplamaktadır. Çoklu ortam ilkesi çerçevesinde belirtildiği gibi işitsel ve görsel
uyaranları kullanan uygulama öğrencinin dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme ve biliş kuramları açısından oldukça başarılı olan çalışma tasarım
prensipleri bağlamında incelendiğinde uyumlu ve dengelidir. Ancak görsel hiyerarşi
ve vurgu prensipleri gereği doğru yanıtın bulunması sonrasında gerek renk, boyut
değişimleri veya arka plan değişiklikleri ile yanıt vurgulanarak akılda kalıcı ve estetik
bir son kare yaratılması gerekmektedir.
1.3.3.2. Birliktelik/Yakınlık İlkesi (Contiguity Principle)
Birliktelik ilkesi, çoklu ortam tasarımları yapılırken resim ve yazıların nasıl
yerleştirilmesi gerektiğinin yanıtını veren bir ilkedir. Tasarımlar yapılırken zamansal
yakınlık ve mekânsal yakınlık olarak iki farklı açıdan incelenebilir.
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Zamansal yakınlık ilkesine göre, birbiri ile ilişkili resimler ve kelimeler aynı anda
sunulmalıdır. Birbirleri ile ilişkili ögelerin bir arada verilmesi sayesinde bilginin
çalışan bellekte tutulma ihtimali artmaktadır (Mayer R. E., Multimedia Learning,
2009). Birbiri ile ilişkili sözel ve görsellerin farklı zamanda verilmesi, çalışan bellekte
aynı anda işlem görme ihtimalini ortadan kaldırdığı için ilişki kurulması ihtimali
zayıflamaktadır.
Mekânsal yakınlık ilkesine göre, materyal tasarımları yapılırken metin ve görsellerin
yakın olarak konumlandırılması öğrenme başarısını arttırmaktadır (Bulut, 2018, s.
47).
Zamansal ve mekânsal yakınlık ilkeleri uyarınca çoklu ortam tasarımı yapılırken
özellikle obje yerleşimlerinin öğrenmeye olan katkısı dikkate alınmalıdır. Birbiri ile
ilişkili görseller, animasyon ve hareketli tasarımlarda hem zamansal hemde
mekânsal olarak ilişki hâlinde kalmalıdır. Bu, aynı anda bellekte işlem görmesini
sağlayarak öğrenmeyi güçlendirme amacını yerine getirecektir.

Dr.Binocs Show, Beş Duyu Tanıtma Videosundan Bir Görsel
https://www.youtube.com/watch?v=q1xNuU7gaAQ Erişim:23.12.2020

Görsel 16’da Peekaboo Kids isimli youtube kanalının eğitici video serisi olan Dr.
Binocs animasyonundan bir görüntü gösterilmektedir. Bu seri çocuklar için eğitici
videolar hazırlamaktadır. Görsel 16’da gösterilen görüntü, 5 duyu organının
tanıtıldığı bir videodan alınmıştır. Mayer’in Birliktelik ilkesi anlatılan konu ve
gösterilen obje ile ilgili bilgi verici tipografik uyaranların birbirine yakın olarak
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konumlandırılması gerektiğini söylmektedir. İzleyicinin, ilgili görsel ve metinleri
birarada görmesi sayesinde bilginin çalışan bellekte kalması sağlanmakta ve daha
etkili

bir

öğrenme

sağlanmaktadır.

Tasarım

prensipleri

açısından

değerlendirildiğinde uyumlu, görsel hiyerarşi bakımından başarılıdır. İzleyici ilk
kırmızı vurgu sayesinde biberden başlayarak ekrandaki her objeyi algılamaktadır.
1.3.3.3. Özlük/Tutarlılık İlkesi (Coherence Principle)
Bu ilkeye göre, materyaller ne kadar sade ve öz olarak kullanılırsa öğrenme
üzerindeki pozitif etkisi o derece artacaktır. Mayer (2002)’e göre bu ilke kendi içinde
3 farklı bileşenden oluşmaktadır.
1) İlgi çekici ama konu dışı sözcük ve resimlerin çoklu ortamda yer almaması
öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.
2) İlgi çekici ama konuyla ilgili olmayan ses ve müzik içermeyen çoklu ortamlarda
öğrenme daha iyi gerçekleşir.
3) Gereksiz kelime ve sembollerin yer almadığı çoklu ortamlarda öğrenme daha
iyi gerçekleşir (Mayer, 2009).
Bu ilkeye göre, konu dışı görsel-işitsel uyaranlar öğrenme materyallerinde yer
almamalıdır. Sınırlı kapasiteye sahip olan belleği yormamak önem taşımaktadır.
Gereksiz detaylar ve süslerden arınmış bir tasarım konunun odağının bozulmasını
engelleyerek öğrenmenin en üst düzeyde kalmasını sağlayacaktır.

38

Dr.Binocs Show, Kara Delik Eğitici Videosundan Bir Dizi Görsel
https://www.youtube.com/watch?v=8VC3AJMRf-8 Erişim:23.12.2020

Görsel 17’de gösterilmekte olan Dr. Binocs video serisinden Kara Delik videosuna
ait bir seri görüntüdür. Genel olarak animasyon çocukların ilgisini çekecek hareket
ve sesler ile desteklenmiştir. Bilgi verici ve öğrenmeyi sağlayıcı sahnelerde özlük
ilkesi gereğince sade arkaplanlar üzerinde, konu ile ilişkisi olmayan görsellerden
arındırılmış sahneler tasarlanmıştır. Bu durum tasarım ilkesi uyum için bir sorun
teşkil edebilecek sonuçlar doğurabilir. Ancak tasarımcılar uyum ilkesi gereğine
uygun olması için renk ve tasarım dilinin devamını sağlayarak tasarımı
tamamlamışlardır.
1.3.3.4. Kanal İlkesi (Modality Principle)
Kanal ilkesine göre, öğrenen kişinin zihninde bilişsel yük oluşturmamak amacıyla
ses ve görsel kullanımı, metin ve görsel kullanımına oranla daha iyi bir öğrenme
sonucu verebilmektedir (Mayer R. E., 2002). Mayer’in çoklu ortamda öğrenme
bilişsel kuramına göre animasyonlar, görseller ve metinler beynin görsel kanalında
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işlenmektedir. Bu sebeple yapılacak tasarımlarda görsel veya işitsel kanala bilişsel
yük oluşturmamak amacıyla dengeli bir dağılım yapılmalıdır. “Böylece duyusal
bellek tarafından alınan bilgiler farklı kanallara dağıtılarak aşırı bilişsel yüklenme
azaltılır” (Bulut, 2018, s. 49).

Dr. Binocs Animasyon Serisinden Doğal Afetler Konulu Video Görseli
https://www.youtube.com/watch?v=HaEmIakO7f4 Erişim 23.12.2020

Animasyon metin ve görseller beynin görsel kanalında yük oluşturduğu için
öğrenmeyi kolaylaştırmak adına kanallarda dengeli bir dağılım yapılması
gerekmektedir. Bu sebeple Dr. Binocs tasarımcıları bu videoda vurgulanması
gereken yerlerde tipografik öge kullanırken genel olarak alt yazı kullanmamıştır.
Bilgilendirme

genel

olarak

seslendirme

ile

yapılmıştır.

Bu

öğrenmenin

kolaylaştırılması için gerekli olmakla beraber tasarımsal olarak da bütün metnin
görüntüde yer almaması kompozisyonda karışıklık oluşturmamak adına doğru bir
karar olmuştur. Bu görsel hiyerarşi tasarım ilkesini doğrulamakta ve alıcının mesajı
doğrudan alması için vurgulanan noktaya yönlenmesini sağlamıştır.
1.3.3.5. Aşırılık İlkesi (Redundancy Principle)
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Hem resimlerin hem de yazılı metinlerin kullanımı görsel duyuya hitap edeceği için
görsel kanalda aşırı bilişsel yük oluşturur. Yazılı ve sözlü metin girdilerinin
kıyaslanması fazladan zihinsel çaba harcamayı gerektirir. Bu durum da zihnin aşırı
yüklenmesine neden olur (Mayer, 2009). O hâlde, tasarımcının dikkat etmesi
gereken nokta metinlerin seslendirilmesi ve görseller ile ilişkilendirilmesi olacaktır.
Altyazı uygulamaları işitsel uyaran olmaksızın kullanıldığında bilişsel yük
oluşturarak öğrenme performansını negatif yönde etkileyebilmektedir.

Dr. Binocs What If Eat Bugs? Videosundan Görsel
https://www.youtube.com/watch?v=bZmv2bIsroE Erişim:23.12.2020

Görsel 19’da gösterilmekte olan sahne Dr. Binocs animasyon serisi içerisinde yer
alan “Ya Böcek Yeseydik?” isimli videodan alınmıştır. Seri içerisinde bazı videolarda
kullanılan alt yazı uygulaması Mayer’in aşırılık ilkesi uyarınca hatalı bir kullanım
sayılabilir. Animasyonda seslendirme kullanılmakta, vurgulanmak istenen noktalar
da tipografik ögeler ile gösterilmekte iken bir de altyazı kullanılması görsel kanalda
fazla yük oluşturmakta ve öğrenilebilirliği düşürmektedir. Tasarımsal olarak ele
alındığında ise fazla tekrar eden ögeler tasarım prensiplerinden vurguya ters
düşmektedir. Çok tekrar vurgulanıp öne çıkarılması gereken noktaya gölge
düşürmektedir.
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1.3.3.6. Kişiselleştirme İlkesi (Personalization Principle)
Çoklu ortamda öğrenmede öğrenen kişiye sunulan metnin dili, karşılıklı konuşma
dilinde olmalıdır. Resmî konuşma dilinin kullanılması öğrenme üzerinde negatif bir
etkiye sahiptir (Mayer, 2002). Öğrenme materyalleri tasarlanırken karşılıklı konuşma
dilini kullanma, öğrenme materyalinin kişilik kazanmasını ve öğrenen tarafından
daha ilgi çekici hâle gelmesini sağlamaktadır.
1.3.3.7. Etkileşim İlkesi (İnteractivity Principle)
Çoklu ortam sunumlarında öğrenen kişinin öğrenme materyali ile etkileşim içerisinde
olması, Mayer (2002)’e göre öğrenmeyi kolaylaştıran bir etmen olarak kabul
edilmektedir. Yapılan bilimsel bir çalışmada, öğrencilere şimşek oluşumunu anlatan
on altı bölümlük bir çoklu ortam sunumu hazırlanmıştır. Her on saniyelik bölümden
sonra bir diğer bölüme geçmek için “devam ediniz” butonu eklenmiştir. Bu şekilde
çoklu ortam sunumu üzerinde öğrenciye kontrol edebilme imkânı verilmiştir. Diğer
gruba ise, şimşek oluşumunu anlatan çoklu ortam sunumu üzerinde öğrenciye
kontrol edebilme imkânı tanınmamıştır. Uygulama sonucunda, sunum üzerinde
kontrol imkânı olan öğrencilerin diğer gruba göre, daha başarılı olduğu tespit
edilmiştir.
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Güneşin Bilinen Yolu Etkileşimli Animasyonu
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/679-gunesin-bilinen-yolu Erişim:24.12.2020

Görsel 20’de gösterilmekte olan ekran görüntüleri “edumedia” eğitim sitesinden
alınmıştır. Ekranda açılan videonun sol tarafındaki menüden değiştirilen mevsimler
ile güneşin kuzey yarım kürede izlediği yolu göstermektedir. Öğrenen kişi bu sitede
fen ve matematik gibi ilk ve orta öğretim derslerine ait konularda etkileşimli içerikler
aracılığı ile öğrenme faaliyetleri yapabilmektedir. Bu ve bunun gibi etkileşimli çoklu
ortam sunumları Mayer’in etkileşimlilik ilkesi uyarınca öğrenmeyi olumlu yönde
etkilemektedir.
1.3.3.8. Sinyal İlkesi (Signaling Principle)
Sinyal ilkesi, öğrencilerin dikkatinin çekilebilmesi amacı ile görsel veya işitsel
sinyaller kullanılmasının öğrenmeyi kolaylaştıran bir etmen olduğu ile ilgilidir.
Butonlar, ses veya görsel olarak yanıp sönen sinyaller dikkati konuya çekeceği için
öğrenme sürecinde oldukça etkili unsurlar olarak kullanılabilmektedir.
Burada bahsedilen ilkelerden de hareketle, çoklu ortam tasarımı yapan tasarımcı
asıl amacı olan öğretme ve bilgi verme amacının dışına çıkmadan görsel ve işitsel
uyaranların dozunu ayarlayarak çalışmalı, anlam kopmalarının yaşanmaması için
birlikte kullanımlara ve kompozisyon içerisindeki yerleşimlere dikkat etmeli, sesli ve
uyarıcı sinyaller ile dikkati toplamalı, öğrenenin konu ile etkileşimini sağlamalıdır.
Tüm bunları yaparken ise kesinikle abartıya kaçmadan gereksiz detaylardan
arınarak tasarımlarını oluşturmalıdır. Bu, tasarımcıyı oldukça zorlayacak sınırlar
oluştururken aynı zamanda amaca giden yolda daha fazla araç ve daha güçlü
uyaranlar sunarak zenginleştirmektedir.
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Görsel 21’de yer alan jeolojik devirler gösteriminde kullanıcının bastığı zaman
dilimine yakınlaşarak bilgilerin detaylı gösterimi verilmektedir. Mayer’in sinyal
ilkesinde bahsetmiş olduğu hareketli görsel sinyaller düşen göktaşı biçiminde
verilerek dikkat çekici ve akılda kalıcı bir öğrenme amaçlanmıştır. Tasarımsal olarak
ilgisi incelendiğinde ise olmayan jeolojik devirlerin renginin açılması ile
dengesizleşen kompozisyon oraya gelen siyah göktaşı imgesi sayesinde
desteklenerek sorun çözülmüştür.

Jeolojik Devirler Etkileşimli Gösterimi
https://www.edumedia-sciences.com/tr/media/910-jeolojik-devirler Erişim:24.12.2020

1.4. Birinci Bölüm Sonu Değerlendirmesi
Grafik tasarımda etkileşim konusu birinci bölümde ele alınmıştır. Etkileşim
kavramının anlaşılabilir bir tanımının yapılabilmesi için öncelikle iletişim kavramına
değinilmiştir. Geleneksel ve yeni medya biçimlerinin iletişim kavramı altındaki yerine
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değinilmiştir. Etkileşim kavramı ise karşılıklı iletişim bağlamında iletişimin bir
gerekliliği olarak kabul edilmiştir. “İstiklâl Yolu” isimli etkileşimli animasyon projesinin
çocuk ve gençlerin bilgilendirilmesi amacı üzerine yoğunlaşarak öğrenme
kavramları içerisinde etkileşimin rolü incelenmiştir. Burada çoklu ortamlar
kullanılması planlandığı için çoklu ortamda öğrenme kuramları incelenmiş ve
yapılacak projede eğitim ve öğretim açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar
irdelenmiştir. Çoklu ortamda tasarım ilkelerinin eğitim öğrenim üzerindeki rolünün
yanında, temel tasarım ilkelerinin anlaşılabilir, estetik dikkat çekici ve akılda kalıcı
bir ürün verme aşamasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Etkileşimli bir animasyon
projesinin eğitici ve öğretici olması yolunda çalışılmış bu bölümden sonra projenin
animasyon bölümüne dair araştırmalara yer verilecektir.
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2. BÖLÜM: ETKİLEŞİMLİ ANİMASYON
Teknolojinin gelişmesi ve sanat tasarım alanları ile birleşmesi çoğu zaman
“sanat/zanaat” tartışmalarına benzeyen tartışmalara sebep olmuştur. Ancak önce
fotoğraf, ardından sinema ile kanıtlanmıştır ki, sanat ve teknoloji birlikteliği
mümkündür. Küreselleşen dünyada yöndeşme kavramı her geçen gün önem
kazanmaktadır. Önceleri resim ve fotoğrafla hareket hissini yansıtmaya çalışan
sanatçılar, sinema ve video tekniklerinin gelişmesi ile ifade biçimlerini geliştirmeye
devam etmiştir. Günümüzde geleneksel medyaya meydan okuyan yeni medya
araçları sayesinde hareket kavramı, sinema ve video alanlarının ötesine geçmeye
başlamıştır. Hareket birçok duygu ve düşüncenin iletiminde doğrudan veya pasif bir
ifade biçimi olarak kullanılabilmektedir.
2.1. Animasyon
Animasyon kavramı, Fransızca kökenli bir sözcük olarak, temelde “canlandırma”
terimini dilimizde karşılamaktadır. Animasyon ilk dönemlerde, bir dizi durağan
görüntünün ardı ardına gösterilerek gözde oluşan bir kusur sayesinde hareket algısı
oluşturmasına dayanan bir prensip olarak karşımıza çıkmıştır. Animasyonda
durağan karelerin belirli bir anlam yaratmak amacıyla arka arkaya getirilmesi esastır.
İnsan gözü bir saniye içerisinde algılanan 24 ardışık görüntüyü, bir saniyelik
hareketli bir görüntü olarak algılamaktadır. Bu da hem sinema hem animasyon
alanları için en temel bilgilerden birisi sayılmaktadır.
Film çekilmeye başlamadan önce hazırlanan senaryo ve storyboard (hikâye
panosu) çalışmaları hem zamandan hem de maddi kaynaklar bakımından oldukça
tasarruf etmeye yarayacaktır. Storyboard, bir ya da birkaç farklı sanatçı tarafından
senaryoya bağlı kalınarak çekilecek sahnelerin görsel olarak tasarlandığı bir çeşit
eskiz aşamasıdır. Kamera hareketleri, kompozisyon hatta kostüm ve detaylara
kadar belirlenen kapsamlı storyboard çalışmaları yapmak, çekim ekibi ve yönetmen
için anahtar rol oynayan bir aşamadır.
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Brave Animasyon Filmi Storyboard Çalışması
http://www.fanpop.com/clubs/brave/images/33573796/title/art-brave-storyboards-photo Erişim
31.05.2019

Storyboard aşamasının ardından planlı bir biçimde sahnelerin üretimine başlanması
gerekir. Animasyon tekniğinin belirlenmesi, program seçimi gibi işlemler kağıt
üzerinde nihai karara ulaştırılmalıdır. Bunun sebebi, günümüz şartlarında
harcanabilecek her dakikanın değerli hâle gelmiş olmasıdır.
Animasyon tekniğinin tarihsel kökeni, diğer birçok sanat dalı gibi mağara resimlerine
kadar

dayandırılabilir.

Ancak

canlandırma

ve

hareket

kavramları

bugün

algıladığımız anlamları içerisinde incelendiğinde, animasyonun ilk örneği olarak
“magic lantern” (büyülü fener) cihazı görülebilmektedir. Bir cizvit papazı olan
Athanasius Kircher, bu alet ile saydam yüzey üzerine çizmiş olduğu figürleri belirli
bir ışık kaynağı yardımı ile yüzeye yansıtmıştır.
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Büyülü Fener (Magic Lantern)
https://bit.ly/3fBSvvu Erişim 30.05.2019

“Canlandırmanın bir çeşit yanılsama olarak algılandığı ilk yıllarda, sirk ortamının
yansıtıldığı ve palyaço formunda karakterlerin tasarlandığı görülmektedir. Cohl’ün
1908 yılında gerçekleştirdiği Fantastmagorie isimli canlandırmasında tasarladığı
daire, üçgen gibi geometrik biçimlerden oluşan palyaço karakteri, ilk yılların
canlandırma ve karakter tasarımı anlayışını yansıtan örneklerden biridir”
(Gökçearslan, 2010, s. 352). Ardından 1909 yılında Winsor Mc Cay’ın Terbiyeli
Dinozor adlı çizgi filmi ile ilk defa bir sinema salonunda animasyon gösterimi
yapılmıştır.

"Gertie The Trained Dinasour" Posteri
https://bit.ly/3pYynZv Erişim: 30.05.2019
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Sonraları Amerika’da çizgi diziler yapılmaya başlanmış, animasyon bir sektör hâline
gelmeye başlamıştır. Pat Sullivan’ın “Felix the Cat” eseri, animasyon tarihine bir
çizgi dizi örneği olarak geçmiştir.
2.2. Animasyonda Temel Prensipler
Animasyonlar çeşitli tekniklerde yapılıyor olsa da temel prensipler her teknik için
olmazsa olmazdır. Ezilme ve esneme, öngörme, sahneleme, baştan sona ve
pozdan poza canlandırma, hareketin devamı ve üst üste gelmesi, hızlanma, dairesel
hareket, destekleyici hareket, zamanlama, abartı, boyutlu çizim ve cazibe prensipleri
ister klasik animasyon ister bilgisayarlı animasyon yapılsın canlandırmanin
gerçekçiliği ve etkileyiciliği için anahtardır.
2.2.1. Ezilme ve Esneme
Ezilme, basınç altındaki nesnelerin aldıkları yeni formdur. Esneme ise ezilmenin tam
tersi gerilmiş ve uzatılmış hâline verilen isimdir. Ezilme ve esneme hareketi Görsel
25’te gösterilmiştir.

Zıplayan Top Animasyonu Üzerinden Esneme ve Ezilme Örneği
https://bit.ly/37aqDuJ Erişim:06.09.2020
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2.2.2. Öngörme
Hareket hazırlığı esnasında yapılan ters yönlü aksiyon, öngörme adını alır. Örnek
olarak Görsel 26’da yer alan, tekme atan bir dövüşcünün tekme atmadan önce
bacağını geriye çekme hareketi verilebilir.

Tekme Atan Adam Sıralı Hareketi
https://bit.ly/33ikcVa Erişim06.09.2020

2.2.3. Sahneleme
Animasyon içerisinde karakterin hareketlerinin en iyi biçimde algılanabilmesi için
karakter çizimi, kontur ve renkleri ile arkaplan ilişkisinin ayarlanması gerekmektedir.
İzleyicinin ilgisini bölmemek esastır. Hareketin en iyi açıyla gösterilmesi de oldukça
önemlidir. Sahneleme prensibi için örnek olarak seçilen Kung-fu Panda animasyon
filminden bir kare Görsel 27’de gösterilmiştir. Hareketin yapısına göre verilen
boşluğun kompozisyonun bakış açısına uygun olarak verilmesi, ön plan arka plan
arası uyum bu sahnede oldukça açık olarak görülebilmektedir.
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Kung Fu Panda Animasyonundan Sahneleme Örneği
https://bit.ly/3q61kTm Erişim 06.09.2020

2.2.4. Baştan Sona ve Pozdan Poza Canlandırma
Baştan sona canlandırma yönteminde hareket, başından sonuna kadar aşama
aşama çizilerek tamamlanır. Hareketin sonu belli olmadığı için animatörün yaratıcı
sonuçlar elde edebileceği, müdahelelere açık bir tekniktir. Pozdan poza
canlandırma yönteminde ise hareketin başı ve sonu ilk olarak çizilir, ardından ara
kareler hareketin akışına göre çizilir ve yerleştirilir (Toon Boom, 2020). Baştan sona
canlandırma yöntemine göre daha planlı bir yöntemdir. Animasyon programları bu
prensipte çalışırlar. Pozdan poza animasyon yöntemi, hareket için belirleyici
nitelikteki noktalara bağlıdır. Buna keyframe denir. Görsel 28’de gösterilmekte olan
hareketin A, B, C, D ve E keyframeleridir. Animatör pozdan poza canlandırma
yapmak için önce bu noktalarda karakterin aldığı hareketi çizer, ardından aralardaki
2, 4, 6, 7 ve 9 numaralı hareketleri çizer. Pozdan poza canlandırma eskiz görüntüsü
Görsel 28’de gösterilmektedir.

51

Pozdan Poza Canlandırma Tekniği
https://bit.ly/3q3PRU5 Erişim:07.09.2020

2.2.5. Hareketin Devamı ve Üst Üste Gelmesi
Canlandırmanın inandırıcılığı fizik kurallarına bağlıdır. “Hareketin devamı, karakter
gibi birçok birbirine bağlantılı parçası olan bir cismin, hareket hâlindeyken ana
gövdenin durması durumunda, diğer eklemlerin harekete biraz daha devam edip
daha sonraki bir anda durması kastedilmektedir” (Akören, 2018, s. 128). Örnek
olarak, koşan bir kedi animasyonunda ani bir durma sonucu kollar, kuyruk gibi diğer
uzuvların harekete devam etmesi verilebilir. Hareketin üst üste gelmesi ilkesi ise,
hareketin yön değiştirmesi hâlinde salınım yapacak durumda olan aksesuar ve
detayların yön değiştiren harekete karşı eski salınımına bir süre daha devam
etmesidir.
2.2.6. Hızlanma ve Yavaşlama
Hızlanma ve yavaşlama ilkesine göre, her canlandırma gerçek fizik kurallarına
uygun olarak hızlanmalı ve yavaşlamaldır. Zıplayan bir top animasyonunda ilk
noktadan aşağı duşen top yavaşça hızlanır, yere çarpar ve yönü değişen harekete
devam eder (Görsel 29). Ancak bu sefer ilk noktada hızlı iken hareketin sonuna
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geldiğinde yavaşlar ve durma noktasına gelir. İnsan gözü ve zihni bu kural
çerçevesinde izlediği canlandırmanın gerçekçiliğine karar vermektedir.

Zıplayan Top Zaman Çizelgesi
https://bit.ly/3QdWVKS Erişim:09.06.2022

2.2.7. Dairesel Hareket
Karakter animasyonlarında eklemlerin tek noktadan bağlı olması durumundan
dolayı hareketler dairsel olmalıdır. Canlandırmalardaki doğal hareket izleniminin
verilebilmesi için hareketlerin dairesel yay ekseninde yapılması oldukça önemlidir.
Eylemlerin çoğu yayları takip eder. Yay kullanmak, animasyonunuzun sürekli bir
akışa sahip olmasını sağlamanıza olanak tanır.
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Koşan Adam Dairesel Eklem Hareketi
https://bit.ly/3O0z2Vm Erişim:09.06.2022

Aksi hâlde robotik hareketler ortaya çıkacaktır. Sonuç olarak, animasyonun genel
yapısına göre bu yayların kullanımı animatörün seçimlerine de bağlıdır. Bu kural
canlandırmanın doğal ve organik algılanması için geçerlidir. Görsel 30’da
gösterilmekte olan harektte doğal bir hareketi yakalamak için yayların kulanımı
gösterilmektedir. Burada dairesel harekete ek olarak abartılmış bacak hareketleri de
dikkat çekmektedir.
2.2.8. Destekleyici Hareket
Ana harekete ek olarak yapılacak destekleyici hareketler bu prensip içerisinde
değerlendirilirler. Örnek olarak, araba süren bir karaktere hırslı bir yüz ifadesi ile
direksiyona eğilme hareketi eklenerek daha ilgi çekici görünmesi sağlanabilir
(Görsel 31). “Teknik, karakterin ifadesinin korunmasına destek olarak hareketin
kütle üzerine etkisini göstermek amaçlı kullanılır” (Akören, 2018, s. 129).
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Destekleyici Hareket
https://bit.ly/3aKkdYF Erişim:09.06.2022

2.2.9. Zamanlama
Bir canlandırma çalışması içerisindeki en büyük olgulardan birisi zamandır.
Zamanlama ise canlandırma çalışmasında kütlenin kontrol edilmesi anlamına
gelmektedir. Bir elemanın büyük bir güç karşısında ne kadar hareket edeceği o
cismin kütlesinin büyüklüğünü belirler. Büyük ve kütlesi ağır bir cismin hareketi de
yavaştan hızlıya doğru daha zor geçer. Zamanlama, kütlelerin algılanması için
anahtar rol oynamaktadır.
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Kütle ve Zamanlama
https://bit.ly/3xh9fBI Erişim: 09.06.2022

Örnek olarak birbirinden farklı ağırlıklara sahip bir top ve bowling topunun hareketini
ele alalım (Görsel 32). Aynı eğimden hareketine başlayan iki cisimden agır olan
hareketine daha yavaş başlayarak daha hızlı ivmelenir. Hafif olan top ise daha
yavaş bir ivme kazanacaktır. Bu prensip sayesinde izleyen kişi kütleyi hissedecektir.
2.2.10. Abartı
Abartı, canlandırma çalışmasında hareket ve mimiklerin abartılarak etkisinin
arttırılması için kullanılan bir tekniktir. Abartılan hareketin anlamı güçlendirmesi
gerekmektedir. Görsel 33’de beğendiği bir şey karşısında gözleri yuvalarından çıkan
Tom karakterini görmekteyiz. Aynı zamanda siyah lekeler hâlindeki göz bebekleri
kalp biçiminde tanımlanarak beğeni, şaşırma gibi duygular bir sahne içerisinde
verilmiştir.
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Tom ve Jerry Çizgi Filminde Aşık Olma Sahnesi
https://bit.ly/3nUupis Erişim:08.09.2020

2.2.11. Boyutlu çizim
Bu prensip canlandırma çalışmalarında karakterilerin derinlik kazanabilmeleri için
boşluksuz, orantılı ve temiz bir biçimde çalışılmalarını anlatmaktadır. Animasyon
karakterleri oran kendi yarattıkları evren içerisinde tutarlı olmalı, boşluk bırakmadan
çizilmiş olmalı ve gereksiz çizgi ve lekelerden arındırılmış olmalıdır. Örnek olarak
Görsel 34’te verilmiş olan Disney yapımı Hercules animasyonunda Yunan dönemi
süslemelerinden ilham alınan spiral yapı dikkat çekmektedir. Animasyonun
tamamında bu tasarım dili kullanılmıştır. Boşluk bırakmadan, temiz ve orantılı
biçimde oluşturulmuş karakterler ile zamanının ötesinde bir çalışma ortaya
konmuştur.
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Hercules Animasyonu Ekran Görüntüsü
https://bit.ly/3mwrJsR Erişim: 09.06.2022

2.2.12. Cazibe
Canlandırma çalışmasında kullanılacak karakterler tasarlanırken cazibelerinin ön
planda olması gerekmektedir. Sevimli, güzel, çirkin ya da korkunç olabilirler. Ancak
akılda kalıcı özellikleri, seyirciye ilginç gelen yapıları ve ifadeleri olmalıdır.

Hades
https://bit.ly/3MuWtFj Erişim: 09.06.2022
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Görsel 35’te Disney yapımı Hercules animasyonunda yer alan Hades karakteri
gösterilmektedir. Cazibe prensibi gereği olarak kötücül bir karakter olan hades
korkutucu ve sivri hatlar ile tasarlanmıştır. Ancak sivri dişleri ve çökmüş göz altları
ile akılda kalıcı bir karakter olarak animasyon tarihinde yerini almıştır.
2.3. Animasyon Teknikleri
Animasyon, gözün bir saniyelik görüntüyü algılama prensibini kullanır. Ardışık
hareketler ile hazırlanmış zaman çizelgesinde ardarda sıralanmış bir görüntü akıcı
bir hareket oluşturacaktır. TDK’ya göre karşılığı “canlandırma” olan animasyon
tekniği, aslında durağan olan karelerin ardışık hareketlerinin fiziksel bir illüzyon
oluşturarak hareketli görünmesi sağlanarak yapılır.
Bu tekniklerin başlıcaları, klasik animasyon, stop-motion animasyon ve bilgisayar (3
boyutlu) animasyonu olarak sıralanabilir.
Teknikler detaylı olarak açıklanmadan önce, animasyon öğreniminde 12 temel
prensibe değinmek gerekmektedir (Whiteaker ve Halas, 1991, s. 9). Bu temel
prensipler dâhilinde birçok farklı yöntem ile animasyon hazırlanabilmektedir.
2.3.1. Klasik Animasyon (Cel Animation)
Cel, üzerine çizim yapılan şeffaf, selülozik bir kağıttır. Bu kağıdın kullanılması
nedeni ile teknik, adı ile özdeşleşmiştir. Kullanılan en eski animasyon
yöntemlerinden birisidir. “Humorous Phases Of Funny Faces” ve Fransız sanatçı
Emile Cohl’un 1908 yılında yapmış olduğu “Fantasmagorie” geleneksel animasyon
tekniği ile üretilen ilk animasyonlar olarak kabul edilmektedirler (Gürbüz, 2020). Bu
animasyon filmi birçok animatöre esin kaynağı olmuştur (bkz. Görsel 36).
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Emile Cohl’un Fantasmagorie İsimli Animasyonu (1908)
https://bit.ly/2Jaw3gZ Erişim: 05.09.2011

Walter Elias Disney tarafından kurulan Disney Animasyon Stüdyoları, klasik
animasyon tekniği ile birçok film oluşturmuştur. Geleneksel animasyon tekniği
oldukça zor bir üretim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Her karakter ve hareketli
nesnenin ayrı ayrı defalarca çizilmesinin zorluğu, bu teknik ile yapılan filmlerin yerini
izleyicinin gözünde değerli kılmıştır.
Disney Animasyon Stüdyolarının 1989 yılında geliştirdiği teknoloji ile animatörler
kağıt yerine dijital materyaller üzerinde çalışmaya başlamıştır. CAPS (Computer
Animation Production System) platformu kaliteden kayıp verilmeden, daha az
maliyetli ve hızlı çalışmaya olanak sağlayınca ortaya çıkan filmler de hâlâ
beğenilirliklerini korumaktadır. CAPS, Hindistan mürekkebi veya xerografik
teknolojisini kullanarak cels'e aktarmanın pahalı sürecini değiştirmek için
tasarlanmış bir dijital mürekkep ve boya sistemidir (Pixar, 1986).
Öyle ki, Internet Movie Database (IMDB)’e göre, 921.698 kişi tarafından verilen 8,5
değerlendirme puanı ile Aslan Kral, en iyi disney filmleri sıralamasında üçüncü film
olarak görülmektedir. (With Walt Disney Animation Studios (Sorted by IMDb Rating
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Descending), 2020). Burada birinci olarak görülen film sadece 7 kişinin oy vermiş
olduğu, Celebrating Mickey isimli Mickey Fare karakterinin mirasını kutlayan
koleksiyondur. İkinci film ise Into the Unknown: Making Frozen 2 isimli Karlar Ülkesi
(Frozen) 2 filminin çekim serüvenini anlatan 6 bölümlük belgeseldir. Bu yapımın
ikinci sırada yer almasını sağlayan ve oylayan kişi sayısı ise sadece 428’dir.
Buradan hareketle, değişen ve gelişen teknoloji karşısında hâlâ klasik animasyon
tekniği ile çizilmiş 1994 yapımı Aslan Kral filminin başarısı net bir şekilde görülmekte
olduğu söylenebilir. Listede Aladdin, Güzel ve Çirkin gibi klasik animasyon filmleri,
ilk 15 film arasında yer almaktadır. (With Walt Disney Animation Studios (Sorted by
IMDb Rating Descending), 2020). CAPS platformu kullanılarak yapılan filmlerin ilki
1990 yapımı The Rescuers Down Under (bkz. Görsel 37) isimli animasyondur.
Teknik, bu filmden önce Küçük Denizkızı filminin son sahnesinde kullanılsa da filmin
tamamı CAPS ile hazırlanmamıştır. (Gürbüz, 2020)

The Rescuers Down Under DVD Kapağı
https://amzn.to/38ciEhl Erişim: 05.09.2011

Gelişen teknoloji ve teknikler sayesinde günümüz animatörleri çeşitli programlar ile
geleneksel animasyon tekniğinin mirasını devralabilmektedirler. Örneğin, Adobe
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firmasının Animate yazılımı, kare kare animasyon yapabilmek için soğan zarı
görünümünü mümkün kılmaktadır.
2.3.2. Stop-Motion Animasyon
Genel olarak klasik animasyon tekniğinin ilkelerine bağlı kalınarak yapılan stop
motion

tekniğinde

temel

prensip,

nesnelerin

fotoğraflarının

çekilip

hareketlendirilmesidir (Gürbüz, 2020, s. 21). Klasik animasyon tekniğinin stopmotion animasyon tekniği ile arasındaki fark ise genel olarak, kağıt üzerine ve her
karesi ayrı ayrı çizilerek üretilmesi yerine hamur kesilmiş kartonlar vb. farklı
materyallerin hareketlendirilerek oluşturulmasıdır. “Stop-Motion tekniği için hareket
kamera arkasında başlar. Birbirine yakın olan fotoğraflar arka arkaya dizildikçe
beyin aralarındaki bağlantıyı kurar ve sihir başlar” (Purves, 2010, s. 7). 1920’lerde
filmlerin görsel efektleri stop-motion tekniği ile yapılmaya başlanmıştır. Bu filmler,
1925 yapımı “The Lost World” ve 1933 yapımı “King Kong” filmleri olmuştur (Shaw
, 2004, s. 5). Daha sonraları kil, kağıt vb. malzemeler ile çokça film yapılmıştır. 1993
yılında Tim Burton tarafından üretilmiş ve tasarlanmış, Henry Selick tarafından
yönetilmiş olan “Nightmare Before Christmas” bu filmlere bir örnek olarak
gösterilebilir. Görsel 38’de Nightmare Before Xmas film setinden bir görüntü
gösterilmektedir.

Tim Burton’s Nightmare Before Christmas Film Setinden Bir Görüntü
https://bit.ly/3fBU2BM Erişim:08.09.2020
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Kukla ve oyuncakların yanında stop-motion tekniği, cam yüzeyler veya yağlı boya
resimlere yer verilebilir. Oluşturması uzun bir süreç ve bol emek gerektiren bu
teknikle Rus asıllı yönetmen, animatör Alesandr Konstantinovich Petrov 1999
yılında ‘The Old Man And The Sea’ isimli 20 dakikalık kısa animasyon filmi
hazırlamıştır.” Petrov, 1997-1999 yılları arasında her biri A4 kâğıt boyutundan dört
kat büyük cam yüzeyler üzerine 29.000 civarında çizim yapmıştır. Bu çizimler
sonunda Ernest Hemingway’in aynı isimli kitabından uyarlama olan animasyon filmi
ile Petrov, Oscar ödülü de dâhil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır” (Gürbüz, 2020,
s. 26). Görsel 39’da The Old Man and the Sea animasyon filminden bir sahne
görülmektedir.

The Old Man And The Sea Animasyon Filminden Bir Görüntü
https://bit.ly/3mcAjLp Erişim:08.09.2020

Stop-motion animasyon tekniği ile sinemalarda yerini alan önemli bir yapıt olarak,
2017 yapımı “Loving Vincent” filmi görülebilir. Film, Ressam Van Gogh ‘un hayat
hikâyesini, 2011’de yayımlanan Steven Naifeh ve Gregory White Smith’in yazdığı
“Van Gogh: The Life” isimli biyografisinden kaynak alarak yansıtmaktadır. Görsel
dilini, 125 adet Van Gogh tablosunu bir araya getiren 125 ressamın 65,000
tablosundan almaktadır. Hikâye gerçek oyuncularla çekilmiş, ardından rotoskopi
tekniği ile oluşturulmuştur. Film, kare kare projeksiyon cihazları ile tuvallere
yansıtılarak ressamlar tarafından Gogh tarzı bir biçimde resmedilmiştir (Karahan,
2018).
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Stop-motion tekniği, hem animasyona merak salan öğrenci ve amatörlerin hem de
sanatsal arayış içerisindeki profesyonellerin ilgi gösterdiği bir animasyon alanı
olarak günümüzde de değerini korumaktadır.
2.3.3. Bilgisayar Animasyonu
Teknolojik gelişmeler ile birlikte animasyon filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan
teknik, bilgisayar animasyonudur. Bilgisayar animasyonu, filmlerden dizilere, reklam
filmlerinden bilgisayar veya telefon oyunlarına kadar geniş yelpazede bir kullanım
alanı olan görsel hikâye anlatımını destekleyen bir animasyon alanıdır.
Bilgisayar animasyonu temelde iki gruba ayrılır. Bu gruplar, bilgisayar destekli
animasyon ve bilgisayar ortamında oluşturulan animasyondur. Bilgisayar destekli
animasyon, klasik animasyonun bilgisayar ortamında üretilmiş hâli olarak görülebilir.
Tek tek, kare kare çizilen çizimler bilgisayar ortamında oluşturularak arka arkaya
yazılımlar yardımı ile dizilir. Bu teknik, klasik animasyon tekniğini hızlandırmış ve
kolaylaştırmıştır (Çakın, 2019, s. 5). Bilgisayar ortamında üretilen animasyon
tekniğinde ise objeler, nesneler ve mekânların tamamen bilgisayar ortamında
oluşturulması gerekmektedir. Bilgisayar ortamında üretilen animasyon, “bilgisayarın
uzaysal mekânı üç boyutlu olarak oluşturup, hareketlendirilmiş modellerin
sıvanması (görüntü işleme ya da rendering) yoluyla elde edilmiş derinlik yanılsaması
yaratan iki boyutlu görüntülerin belli bir hızda ardı ardına gösterilmesi (Gürsaç,
1993, s. 18)” olarak da detaylı bir biçimde tanımlanabilmektedir. Bu teknik, stopmotion tekniğinin benzeri bir biçimde kuklaların bilgisayar ortamında hazırlanmasını
gerektirir. Kamera hareketleri sayesinde obje ve karakterlerin etrafında hareket
edilerek izleyicinin animasyonu çok boyutlu olarak algılamasını mümkün hâle getirir.
Üç boyutlu animasyon tekniği adına yapılan ilk çalışmalardan biri, 1972 yılında sol
elini modelleyen Edwin Earl Catmull tarafından yapılmıştır. Görsel 40’da gösterilmiş
olan bu animasyonda Catmull, basit bir biçimde el açma kapatma hareketini
görselleştirmiştir (Gürbüz, 2020, s. 28).
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Catmull Tarafından Yapılan El Modellemesi
https://bit.ly/3799Rfu Erişim:08.09.2020

Bu animasyon denemesi Disney’e sunulsa da gerekli ilgiyi görememiştir. Daha
sonra kurduğu şirket ile George Lucas için Star Wars filmine efektler hazırlayan
Catmull’un şirketi, 1986 yılında Steve Jobs tarafından satın alınarak Pixar
Animasyon Stüdyoları ismini almıştır. 1995 yılında Pixar Animasyon Stüdyoları
tarafından yayınlanan Oyuncak Hikâyesi (Toy Story) isimli film, ilk uzun metraj üç
boyutlu animasyon filmi olarak gösterilmektedir. Toy Story, (bkz. Görsel 41) Pixar’a
20’nin üzerinde ödül kazandırmıştır (Kalkan, 2014). Sonraları animasyon sektörü
içerisinde üç boyutlu animasyon tekniğinin avantajlarından kaynaklı olarak
animasyon firmaları bu alana yönlenmeye başlamıştır. 2006 yılında Pixar
animasyon stüdyosu, Walt Disney şirketi tarafından 7,4 milyar dolara satın alınmış
ve iki boyutlu animasyon teknikleri ile üretim yapan Disney, Pixar Animasyon
Stüdyosunu bünyesine aldıktan sonra yapımlarını üç boyutlu animasyonlar üzerine
yoğunlaştırmıştır (Gürbüz, 2020, s. 30). Bilgisayar destekli animasyonlar, tekrar
kullanılabilen modeller ve mekânlar, hareketlendirme teknolojileri gibi birçok artısı
sayesinde animasyon sürecini oldukça kısaltabilmektedir. Ancak bu teknik için güçlü
bilgisayarlar, değişik yazılımlar gibi farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.
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Toy Story (Oyuncak Hikâyesi) Görseli
https://bit.ly/39nbrNx Erişim:13.10.2020

2.4. Animasyonun Eğitim Alanında Kullanılması
Gelişen teknoloji ile eğitim materyalleri de her geçen gün değişmektedir. Basılı
yayınlar ile yapılan eğitim faaliyetleri gün geçtikçe yerini çoklu medya ortamlarına
bırakmaktadır. Çoklu ortamda eğitim faaliyetleri, klasik metodlara oranla çok daha
verimli sonuçlar verebilmektedir. Bu durumda ikili kodlama kuramı uyarınca sözlü
ve sözlü olmayan ögeler ile öğretim yapılması eğitim faaliyetlerinin gücünü
arttırmaktadır. Burada durağan resimlere oranla çok daha akılda kalıcı ve açıklayıcı
hareketli görüntülerin önemi ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak, Ikea firmasının bir
ürünü olan Tarva isimli yatağın ürünle birlikte verilen kılavuzunda oldukça açık
illüstrasyonlar ile yatağı kullanıcının kendi kendine yapabilmesi amaçlanmışken
aynı yatağın kurulum videoları da internette dolaşmaktadır (Görsel 42). Bu video 9
Haziran 2020 tarihi itibariyle 22.865 izlenme oranına ulaşmıştır. 22.865 kişi ürünü
illüstrasyonlara ve kitapçığa bakarak yapmaktansa video izleyerek yapmayı tercih
etmiştir.
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Ikea Tarva Kurulum Videosu ve Montaj Kılavuzu
Erişim: 08.06.2020 https://cdn.ikea.com.tr/montaj-kilavuzu/69929233_00249944.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fSVCq1zNNW8

Animasyonun eğitim amaçlı kullanımından önce sinemanın eğitim alanında
kullanılmasına değinmek gerekir.
Sinema filmleri, hem görsel hem de işitsel olarak yoğun bilgi içermek ve aktarmak
olanağının yanı sıra, bu bilgilerin derin manalarını da sinema sanatı sayesinde
izleyiciye iletebilmektedir. Sinema sanatının kullanılması, eğitim olgusu
bakımından çok önemli ve etkin bir unsurdur; “görmek inanmaktır” özdeyişi bu
güçlü etkiyi ifade etmektedir. Filmler karmaşık bilgileri imaj yardımıyla metinlere
göre daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bilgi aktarımının, yani
öğretimin yanı sıra, davranış modelleri de öğrenciye aktarılarak eğitim de
sağlanabilmektedir. Bu nedenlerle sinema filmleri, sadece öğretim araçlarının
zenginleştirilmesi olarak düşünülmemelidir. Kendi başına bir öğretim ve eğitim
unsuru olarak görülmelidir. (Birkök, 2008, s. 4)

Sinemanın eğitici işlevi sadece kamu spotları veya belgesel filmlerden ibaret
değildir. Filmlerdeki karakterler ile kişilerin yakınlık kurması ya da kişilerin
karakterleri örnek alması sonucunda katharsis işlevini de yerine getirmektedir
(Şener, 2012, s. 45). Sinema filmi bilginin bir bütünsellik içerisinde öğrenen kişiye
aktarılmasını sağlamaktadır.
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İkinci Dünya Savaşı sırasında ordunun birçok konuda eğitilmesi gerekmiş, zaman
ve mekânsal zorluklar nedeni ile bunu hızlı bir biçimde gerçekleştirebilmek için
sinema filmlerine ihtiyaç duyulmuştur (Karaşahinoğlu, 2013).
Çizgi film ve animasyonların eğitimde kullanılması da benzer sonuçlar doğuracaktır.
“Çizgi filmlerin ilk eğitimde kullanılmasının bir örneği, ABD Ulusal Bilim Vakfı
(National Science Foundation) tarafından okul öncesi kız öğrencilerin problem
çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan mühendislik dalında hazırlanmış çizgi
filmler dizisidir” (Birkök, 2008, s. 8). Bu çizgi film dizisinde mühendislik alanının temel
problemleri, termodinamik, akışkanlar mekaniği vb. antropomorfik makine parçaları
görselleştirmeleri kullanılarak okul öncesi seviyesine bilgi verebilecek bir başarıya
imza atılmıştır (Zueshu, 2003).
Televizyonun insanların hayatına girmesinden sonra eğitim programları da
eğitmenler için bir seçenek hâline gelmeye başlamıştır. Eğitici televizyon dizilerinin
en önemli örneklerinden birisi ülkemizde Susam Sokağı ismi ile yayınlanmış olan
“Sesame Street” dizisi olmuştur (Yılmaz, 2016, s. 208). Susam Sokağı dizisinden
bir görüntü Görsel 43’te verilmiştir. Ancak geri bildirim imkânının olmaması ve tek
yönlü iletişim olanakları 90’lı yıllarda televizyonun eğitim aracından çok bilgi verme
işlevini yerine getiren bir medya aracı olarak görülmesini sağlamıştır.

Susam Sokağı Tv Dizisinden Bir Görüntü
https://bit.ly/34fI4Jy Erişim 16.12.2020
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Animasyon filmler önceleri hedef kitlesini çocuklar olarak seçen birçok firmanın
tercihi olarak kullanılırken bazı durumlarda sinema filminden ve film hilelerinden
daha hızlı ve ekonomik sonuçlar almak için de başvurulur hâle gelmiştir. Aynı
zamanda fotoğrafik görsellere göre karmaşık yapıların sadeleştirilerek gösterilmesi
daha hızlı ve kolay anlaşılabilir sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle somut işlem
dönemindeki çocukların soyut kavramları anlayabilmesi için animasyonlar
üzerinden somutlaştırma yapılması oldukça etkili bir yöntemdir. “Pek çok araştırıcı
animasyonların,

öğrencilerin

moleküler

düzeydeki

dinamik

olay

ve

süreçleri

anlamalarına olumlu yönde katkı sağladığını belirtmektedir” (Griffiths ve Preston, 1992;
Williamson ve Abraham, 1995; Sanger, vd., 2001) (Aktaran:Yakışan vd., 2009, s.130).

Animasyonlar sayesinde gezegenlerin güneş etrafında tur atmasından, derin
denizlerdeki yanardağ patlamalarına kadar günlük hayatta rastlanamayacak birçok
görüntüyü her kesimden insan izleyebilmektedir. Ayrıca etkileşimli animasyonların
kullanımı ile öğrenciler çeşitli deneylerin sonuçlarını gözlemleyebilmekte hem
tehlikesiz bir ortamda olmanın hem de deneyerek öğrenmenin pozitif sonuçlarını
birlikte tecrübe edebilmektedirler.
ABD’deki Texas Üniversitesi’nde Philips tarafından yapılan araştırma sonuçlarına
göre insanlar, okuduklarının %10’nunu, görüp işittiklerinin %50’sini, işittiklerinin
%20’sini, söylediklerinin %70’ini, gördüklerinin %30’unu, yapıp söylediklerinin
%90’ını hatırlamaktadırlar. Yine yapılan araştırmalara göre, bilgisayar destekli
eğitimle %60 daha hızlı öğrenme gerçekleşmekte ve hatırlama süresinde %25 -%60
arasında artış olmaktadır (Kaçar ve Doğan, 2007, s. 3). Eğitici faaliyetleri destekler
nitelikli animasyon kullanımı dikkati konu üzerinde yoğunlaştırarak sıkıcılığın
ortadan kaldırılmasına yardımcı nitelikte sonuçlar doğurur (Arıcı ve Dalkılıç, 2006,
s. 424).
Bu bilgiler ışığında, animasyonun eğitimde kullanılmasının oldukça yararlı olduğunu
söylemek mümkündür. Gelişen teknoloji, iletişimde geri dönüş imkânlarını
beraberinde getirerek etkileşimi animasyonlar ile birlikte kullanılmaya uygun hâle
getirmiştir. Etkileşim sayesinde deneme yanılma yöntemi ile deneyerek öğrenmenin
ve geri dönüş olanaklarının sağlanması, animasyonun öğrenmeye pozitif etki
gücünü arttırmaktadır. Bu durum animasyonun gelecek dönemlerde de güçlü bir
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eğitim öğretim unsuru olarak hem eğitimcilere hem de öğrencilere yardımcı
olacağının bir kanıtı niteliktedir.
2.5. Etkileşimli Animasyon Kavramı
Bilgiye

erişim

yolları,

gelişen

teknoloji

ve

bilgi

ağının

güçlenmesiyle

çeşitlenmektedir. Bilgiye erişim yollarının en önemlilerinden internet, günümüzde
öğrenme deneyimlerini şekillendirmektedir. Çoklu ortamda öğrenme, iletimin birden
fazla duyuya aynı anda hitap ederek hedefe ulaşmasını sağlayan bir yol olmaktadır
(Bulduk, 2016). Türk Dil Kurumu’na göre, “çoklu ortam” kavramı “bilgisayarda metin,
grafik, ses ve canlandırma ögelerini birleştirerek sunan ortam” (Türk Dil Kurumu,
2019) olarak tanımlanmaktadır. “Çoklu ortam, (multimedya) öğretim sisteminin
merkezinde bilgisayarların yer aldığı ve öğretimin birbirini tamamlayan tümleşik
kaynaklar ile sunularak öğrencinin etken kılındığı eğitsel bir uygulama olarak ifade
edilmektedir” (Kuzu, 2014). Multimedya uygulamalarında, bilginin aktarılmasında
sözcüklere ek olarak görseller ve sesin kullanılabilmesi akılda kalıcılık açısından
oldukça faydalı sonuçlar doğurabilmektedir. Bireyler dokunduklarının %10’unu,
işittiklerinin %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem işitip hem gördüklerinin %50’sini,
söylediklerinin %70’ini, yapıp söylediklerinin ise %90’ını hatırlamaktadır (Perkmen
ve Öztürk, 2009). Bu sebeple çoklu ortamla öğrenme yöntemlerinin klasik öğrenme
yöntemlerine oranla daha kalıcı bir öğrenme sağladığını söylemek mümkündür
Görsel ve işitsel uyaranların bir arada kullanıldığı öğrenme yöntemleri öğrenen
kişide somutlaştırma, anlam çıkarma, bilginin iletiminin kolaylaştırılması ve
kavramlar arası bağlantı kurma olgusu oluşturur ve kalıcı öğrenme sağlanır.
(Bulduk, 2016).
Mayer’e göre sözcüklerin ve görsellerin sunum materyalleri olarak kullanılması çoklu
ortam kavramını anlatmaktadır. Öğrenme kavramı, “bilgi edinmek” ve “bellemek”
kavramlarını

karşılamaktadır.

Öğrenmenin

gerçekleşebilmesi

için

yeni

teknolojilerden yararlanmak, hem ilgi çekici olması hem de çoklu ortam
öğrenmelerinin belirtilen özelliklerinden faydalanabilme bakımından oldukça
yararlıdır.
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Akbulut’a göre, “eğitsel gereksinimleri karşılamak ve öğrenme deneyimlerinin
kalitesini arttırmak amacıyla etkili öğrenme sistemleri, geliştirmeyi gerektiren bir
süreç” olarak adlandırılır (Akbulut, 2012). Tasarım hem görsel hem de işlevsel
olarak öğrenme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için büyük rol oynar. Grafik
tasarımcının görsel iletişimin sağlama görevi, öğrenme faaliyetlerinin etkili bir
biçimde yapılabilmesi için anahtar rol oynamaktadır.
Çoklu medya öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı eğitici bir uygulama tasarlanması,
bireysel çalışma yerine ekip olarak çalışmanın daha uygun olduğu bir süreçtir. Proje
içerisinde, görsel iletişimden sorumlu grafik tasarımcı, yazılımcı, sesler ile
ilgilenebilecek bir uzman ve bu sürecin öğrenme açısından etkilerini inceleyebilecek
bir eğitimci olması oldukça uygun olacaktır. Bu sayede projenin hedef kitlesinin
belirlenmesi ve analizi aşamasında çalışan herkes kendi uzmanlık alanında
bilgilendirme yaparak bu süreci yönlendirebilecektir. Çoklu ortamda çalışmalar
yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de dikkat toplayıcı
nitelikte ögeleri kullanırken aksine projeyi dikkat dağıtıcı hâle getirmemektir. Bu
süreçte öge sayısını arttırmaktan kaçınılmalı ve sade bir tasarım ortaya konulmalıdır
(Bulduk, 2016). Etkileşimli öğrenmenin öğrenci başarı düzeylerine etkisi incelenmiş
ve öğreneni aktif hâle getiren etkileşimli uygulamaların etkileşim derecesinin
başarıyı açıklayan önemli bir gösterge olduğu ifade edilmiştir (Gülbahar, 2012)
Öğrenmenin bilişsel alt yapısı ve öğrenme düzeyleri üzerinde çalışmalar yapan
Richard E. Mayer, çoklu ortamda öğrenme kuramını geliştirmiştir. Bu kuramda
çalışan bellekte oluşan bilişsel yükün seviyesinin uygun düzeylerde tutulması ve
işlenmesi için multimedya uygulamalarının kullanılmasının önemi vurgulanmaktadır.
Çalışan belleğe gereksiz ögeler ile yapılan aşırı bilişel yük öğrenmeyi olumsuz
etkilemektedir (Mayer, 2001). Çoklu ortam ilkelerine göre, öğrenilenlerin sadece
sözcükler aracılığı ile verilmesi

yerine görsel ögeler ve sözcüklerin birarada

kullanılması daha iyi bir öğrenme sağlamaktadır. Görsel ögeler kullanılarak yapılan
sunumların görsel öge kullanılmadan yapılan sunumlara göre daha başarılı
olduğunun kanıtları ise Levie ve Lentz’in yaptıkları araştırmada ortaya konulmuştur.
Yapılan 55 deneyde görsel ile beraber sunulan bilgilerin %98 oranında daha fazla
hatırlandığının altı çizilmiştir (Levie ve Lentz, 1982). Bilginin yalın hâlindense görsel
ögeler, yazı ve ilişkili sesler ile birlikte verilmesi akılda kalmasına yardımcı
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olmaktadır. Mayer’in bir diğer ilkesi olan birliktelik ilkesi de görsel ile metnin aynı
sayfada yer alması gerektiğini savunmaktadır. Tutarlılık ilkesi, konunun aktarılırken
dikkati dağıtacak bütün ögelerden arındırmak gerekliliğini; sıraya koyma ilkesi ise
sözlü anlatım ve animasyonun beraber kullanımının sözcükler ve okuma gerektiren
durumlara göre daha iyi öğrenme sağladığını savunur. Bunun nedeni olarak ise
Mayer,

tipografik

ögeleri

okurken

öğrenen

kişinin

animasyon

ögelerini

kaçırabileceğini belirtmektedir (Mayer, 2001). Metinler ve animasyonlar öğrenen
kişinin bilişsel sisteminde yazı ve resim olarak işlenirken iki öge de görsel sistemde
aşırı yüklenmeye sebep olmaktadır. Ancak ses ve animasyon bir arada olduğunda
sözler sözel kanala, görüntü ise görsel kanala yüklendiği için kişinin öğrenmesi daha
hızlı olacaktır. Gereksizlik ilkesi, metin, görsel ve seslendirmenin bir arada
kullanılması yerine animasyon ve ses kullanımının daha iyi öğrenme sağladığını
savunmaktadır. Bireysel farklılıklar ilkesi ise ön bilgiye sahip insanların çoklu
ortamda öğrenmede az bilgiye sahip olanlara oranla daha az başarılı olmasını ifade
etmektedir. Konu ile ilgili ön bilgiye sahip insanlar önceki öğrenmelerini kullanarak
sözel bilginin zihinsel modelini daha rahat çıkarırlar. Konu hakkında bilgi sahibi
olmayanlar ise zihinsel model çıkarmada güçlük çekerler (Perkmen ve Öztürk,
2009). Bölümlere ayırma ilkesi, sözlü anlatımlı bir animasyonun tek parça hâlinde
verilmesindense parçalara ayrılarak verilmesinin daha iyi bir öğrenme sağlayacağını
savunmaktadır. Sinyal ilkesi, çoklu ortam tasarımında içerik destekleyici işaretlerin,
yönlendirici metinlerin ve dikkat çekici sinyallerin kullanılması gerektiğinden söz
etmektedir. Kişiselleştirme ilkesi ise öğretilmek istenen bilgilerin akademik bir dil
yerine öğrenenin bağ kurabilmesi için günlük bir dil ile yapılması gerektiğini ifade
eder.
Çoklu ortam ile okuyucuyu birbirine bağlayan, öğrenmeyi pekiştiren söz konusu
öğrenme materyalleri öğrenmeyi kalıcılaştıracaktır.
Hareketli grafik, animasyon ve etkileşim kavramları birbiri ile iç içe geçmeye
başlayan kavramlardır. Etkileşim tasarımı ise internet sayfalarından, mobil
arayüzlerine, oyun, e-kitap veya kiosklara kadar birçok alanda kullanılan arayüz
tasarımlarında çok yönlü iletişimin tasarlanması ve kullanıcı tepkilerinin tahmin
edilerek farklı sonuçların hesaplanması esasına dayanmaktadır (Atiker, 2011).
Etkileşimli tasarımlar kullanıcılara içeriği kontrol edebilme şansı vermektedir. Bu
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sebeple, kullanıcılar farklı senaryolara göre tasarım çözümleri hazırlamak zorunda
kalmaktadır.

Tasarımcı

ve

kullanıcının

rolleri

değişerek

kullanıcıların

şekillendirmekte olduğu tasarımların ortaya çıkması Manovich’e göre, “yeni bir
lisanın doğuşu” anlamına gelmektedir (2001: 83-84). Bu yeni lisan, gerek bilgisayar
oyunları gerekse web sayfalarında oldukça sık karşımıza çıkan kişiselleştirilmiş
tasarım çözümlerini doğurmaktadır. Kullanıcılar bu kişiselleştirme özellikleri
sayesinde kendi seçimlerini yaparak öznel sonuçlara ulaşabilir olsa da etkileşim
tasarımcısının her seçeneği tasarlayarak sonuçlarını tahmin etmesi ve senaryolar
içerisine eklemesi gerekmektedir. Burada tasarımcı her kullanıcının gördüğünden
daha fazla çalışmak durumunda kalmaktadır.
Bu yöntem her ne kadar bazı zorlukları beraberinde getirse de etkileşim ve
kullanılırlık arasındaki ilişkiyi kurgulayan, kullanıcı davranış biçimlerini anlayan ve
yönlendiren, olası sonuçları önceden analiz eden ve çözüm önerilerinde
bulunabilen, karmaşık içerikleri basitleştirerek sunan ve kullanıcı ile empati
kurabilen tasarımcılar etkileşim tasarımı alanında oldukça başarılı olacaklardır. Bir
sonraki bölümde kullanıcı ile etkileşim kurarak verdiği mesajın kalıcılığını arttırmayı
amaçlamış etkileşimli animasyon örnekleri incelenecektir.
2.6. Etkileşimli Animasyon Incelemeleri
Çocuklar için etkileşimli animasyonlar hazırlamış olan “pbskids.org” web sayfası
üzerinden 2, National Geographic web sayfasından 2 farklı animasyon projesi
incelenmiştir. “Elinor Wonder Why?” serisinden “Pond Life” ve “Story Creator” isimli
çalışma, “Nature Cat” serisinden “Hal’s Big Dig” isimli çalışma incelenen
çalışmalardır. İlk iki çalışma etkileşimli animasyon çalışmaları iken son çalışmanın
oyun kategorisinde olduğu söylenebilir. Bunun sebebi incelemenin sonucunda
açıklanacaktır. Pbskids isimli web sitesi “Hakkında” sekmesi altında kendisini şu
şekilde açıklamıştır:
“PBS KIDS, müfredata dayalı eğlence yoluyla çocukların yaşamları üzerinde
olumlu bir etki yaratmaya kararlıdır. Öğrenmeye ve çocuklara ulaşmaya yönelik 360
derecelik bir yaklaşımla PBS KIDS, bilgi, eleştirel düşünme, hayal gücü ve merak
oluşturmak için tüm medya ve teknoloji yelpazesini kullanır. Ebeveynleri,
öğretmenleri, bakıcıları ve toplulukları öğrenme ortakları olarak dahil ederek, PBS
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KIDS, çocukları okulda ve yaşamda başarı için güçlendirmeye yardımcı olur.
(Pbskids, 2020)

Bu açıklamadan hareketle PBS Kids platformunun eğitimci, aile ve çocuklar için yaş
gruplarına uygun, müfredat ile paralel olarak ilerleyen, farklı medya biçimlerini
kullanarak bilginin ve öğrenmenin kalıcılığını sağlamayı amaçlayan bir oluşum
olduğu söylenebilir.

Pbs Kids Web Sitesi Ana Sayfa Görünümü
https://to.pbs.org/3vlCKA6 Erişim:24.05.2021

Siteye girildiğinde kullanıcıları güncel iki animasyon ile ilgili yapılan anket çalışması
karşılamaktadır (Görsel 44). “Videos” ve “Games” butonu ile yönlendirme sağlayan,
arka planla kontrast oluşturan iki yönlendirme düğmesi ve rastgele bir uygulama
açılmasını sağlayan bir çark animasyonu ekranda yerini almış olarak görülmektedir.
Kullanıcıları eğitimciler, aileler ve çocuklar olarak belirlemiş olmalarına rağmen
sitenin geneli anaokulu ve ilkokul seviyesinde çocuklara çekici gelecek şekilde
tasarlanmıştır.
2.6.1. Elinor Wonder Why? Serisinden “Pond Life”
“Elinor Wonder Why?” serisinin kahramanı olan Elinor, meraklı bir tavşan olarak
tasarlanmış bir karakter şeklinde seride yer almaktadır. Küçük bir kız çocuğu
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özellikleri atfedilerek tasarlanan Elinor, iki ayağının üzerinde yürümektedir. Görsel
45’te Elinor Karakteri gösterilmiştir.

Elinor Karakteri
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

“Pond Life” isimli animasyonda karakter bulduğu bir göleti incelemiş ve gördüklerine
hayran kalmıştır. Pbs Kids sitesinde yer alan her seride izleyiciyi, “Elinor Wonder
Why?” için animasyonun diline uygun bir biçimde hazırlanmış bir sayfa
karşılamaktadır. Görsel 46’da bu sayfa görülmektedir.
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Elinor Wonder Why? Karşılama Sayfasından Bir Görüntü
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

Daha sonra “Pond Life” kutucuğuna tıklandığında gölet içerisindeki hayatı yansıtan
flulaştırılmış bir arka plan üzerinde yüzen bir iribaş ve yükleme çubuğu
görülmektedir. Görsel 47 yükleme sayfasını göstermektedir.

Elinor Wonder Why? Pond Life Animasyonu Yükleme Sayfası
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

Yükleme sayfasının ardından gelen sahnede Elinor ve arkadaşları bir göletin
etrafında toplanmış olarak görülmektedir. Burada göletin güzelliğinden ve içinde
76

barındırdığı harikalardan bahsedilir. Ardından suyun içi, balıklar ve gölün dibi
gösterilir. Bu sahnede, bir sonraki adımda izleyiciden kendi göletini tasarlaması
isteneceğinden küçük bir ön gösterim yapılmıştır. Görsel 48’de Elinor ve
arkadaşlarının göletin başında yaptığı konuşmadan ve gölette yaşayan hayvanların
görüntülerinden oluşan bir kolaj gösterilmektedir. Bu sahneye kadar kullanıcı ile
etkileşime geçilmeyen animasyon kendi akışı ile ilerlemektedir.

Elinor Wonder Why? Pond Life Animasyonu İlk Sahne Görüntüsü
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

Bu gösterimin ardından ekranda bir envanter bölümü gösterilmeye başlar. Bilgi
almak için tıklanan bir kitap görüntüsü de envanterin sağ üst kısmında yer
almaktadır. Yeşil arka plan içerisinde çevresi siyah ve beyaz konturle belirlenmiş
sarı bir dairede üzerinde “?” olan kırmızı bir kitap olan görsel zeminden rahatça
ayrılabilmektedir. Hem envanterin hem de kitap butonunun aşağı doğru düşen
gölgesi bulunmaktadır. Kitap üzerine basıldığında Görsel 49’da olduğu gibi açık
konuma gelmektedir ve soldan görülen Elinor konu ile ilgili bilgilendirme
yapmaktadır. Bu sahnede taşların ekrana nasıl yerleştirileceğini anlatan karakter
daha sonraki sahnelerde taşların gölet ekosistemindeki yeri ile ilgili kısa bilgiler
verecektir. Bu bilgiler yukarıda yarı saydam koyu leke üzerine beyaz ile yazılarak ve
solda konuşan karakter animasyonunun seslendirmesi ile yapılmaktadır. Bu durum
hem görsel hem işitsel kanalın işlem yapmasına sebep olmakta ve kanal ilkesi
uyarınca anlaşılırlığı düşürebilmektedir. Ekranda aşağıdan yukarı çıkan baloncuklar
yaşayan bir gölet hissini pekiştirmek için sırasıyla soldan sağdan ve ortadan hareket
etmektedir. Bu arada suyun içerisinde bazı partiküller yukarıdan aşağı, aşağıdan
yukarı hareket etmektedir.
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Pond Life Animasyonu Envanter ve Bilgilendirme Sahnesi
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

Taşların yerleştirilmesinin ardından çıkan bir okla bir sonraki aşama olan bitkilerin
yerleştirilmesine geçilmiştir. Bu arada soldaki çiçek envantere eklenirken su altı
bitkisi, sağdaki çiçek eklenirken ise yüzen bitki ibareleri sesli ve yazılı olarak
söylenmektedir. Ekrandaki çiçek görüntülerine tıklanarak açılan bir kategori
oluşturulmuştur. Açılır menülerde çıkan bitkiler istenen yerlere yerleştirildikten sonra
solda ve sağda ortaya çıkan oklar ile etrafa bakış atılması istenmiştir. Görsel 50 bu
eylemin yapılması sırasında çekilen ekran görüntüsünü göstermektedir.

Pond Life Animasyonu Butonlar
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021

Sağ ve sola yapılan göz atma eylemi sonrasında ekranda beliren beyaz zemin
üzerine turuncu ok görseli ile bir sonraki aşama olan canlıları yerleştirmeye
geçilebilmektedir. Bu sahneler taş ve bitkilerin yerleştirilmesi sahneleri ile benzer
şekilde kurgulanmıştır. Önce solucanları ardından onları yemesi beklenen
hayvanları gölete yerleştiren izleyici bu süreçte gölet ekosisteminin işleyişini kendi
78

yerleştirdiği elemanlar üzerinden öğrenmektedir. Aşama aşama ekosistemi
geliştiren izleyici iribaşlardan kurbağalara veya larvadan yusufçuğa metamorfozunu
Görsel 51’de gösterilen sahneler ile öğrenmektedir.

Pond Life Animasyonu Metamorfoz Gösterimleri
https://pbskids.org/elinor Erişim 24.05.2021

Bu sahnelerin ardından göletin dışında yer alan ancak gölet ile doğrudan ilintili
hayvanların görüntüleri ve bilgilendirilmesi ile devam eden animasyon göletin nihai
halinin genel görüntüsünün verilmesi ile son bulmaktadır. İzleyici isterse farklı
göletler tasarlayarak pekiştirme çalışmaları da yapabilmekte, diğer havuzlara geri
dönerek farklarını gözlemleyebilmektedir. Görsel 52’de diğer göletlere geçme ve
yeni gölet tasarımları yapabilme imkânı veren menü görülmektedir. Bunun yanında
oluşturduğumuz ekosistem içerisinde yer alan hayvanların da gösterildiği bir “My
Animals” menüsüne bu ekran üzerinden giriş yapılabilmektedir.

Pond Life Animasyonu Farklı Gölet Seçim Ekranı
https://to.pbs.org/3oP7SWb Erişim 24.05.2021
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Bu çalışma incelendiğinde tasarım açısından olarak oldukça tutarlı olduğu
görülmektedir. Sahneler arası dilbirliği sağlanmıştır. Seçilen renk paleti hem doğal
görülmekte hem de yüksek kontrastlar içermesi sebebi ile oldukça rahat seçimler
yapmak için görsel olarak kolay ayrışmaktadır. Görsel ve işitsel kanaldan
bilgilendirme yapılması fazla bilişsel yük oluşturacağından negatif bir durum olarak
sayılmaktadır. Aynı zamanda her sahne benzer olduğundan tekdüzelik oluşmakta
ve bu sebeple izleyicinin ilgisinin kaybedileceği düşünülmüştür.
2.6.2. Xavier Riddle and The Secret Museum
Xavier Riddle, 9 Story Medya Grubu tarafından üretilmiş bir animasyon serisidir.
9 Story Media Group, geliştirmeden tüketici ürünlerine kadar dünyanın önde gelen
çocuk ve aile içeriği şirketlerinden biridir. Ödüllü animasyon stüdyomuz Brown Bag
Films, güçlü hikâyeler ve ilgi çekici karakterlerle en yüksek kalitede çapraz platform
animasyonu üretmeye odaklanarak %100 yaratıcı bir şekilde çalışmaktadır.
Şirketin uluslararası dağıtım kolu 9 Story Distribution International, büyük
uluslararası yayıncılara ve dijital platformlara sağlanan 4,400 yarım saatten fazla
animasyon ve canlı aksiyon programını temsil etmektedir (9story, 2021).

9 Story Medya grubu toplamda 2 kez Oscar’a aday olmuş, 17 kez Emmy ödülü
kazanmış, 9 kez Bafta ödülüne aday olmuş, 1 Peabody ödülü kazanmış, 42 kez
Parents Choice ödülü kazanmış, 20 kez de Kidscreen ödülü kazanmış, sektörde
adını duyurmuş başarılı bir firmadır (9story, 2021). Bu şirket tarafından yapılmış olan
“Xavier Riddle and the Secret Museum” serisinin 3 farklı animasyonundan 2’si
tarihte yaşamış önemli kişileri tanıtma misyonunu üstlenmiştir. “Hidden Heroes”
isimli animasyon müze içindeki kayıp kişileri ve onların önemli eşyalarını bularak bu
kişileri izleyiciye tanıtmaktadır. Görsel 53’de bu uygulamanın sahne örnekleri
gösterilmiştir.
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Hidden Heroes Sahne Örnekleri
https://to.pbs.org/3ukwpmY Erişim 25.05.2021

İzleyicinin kendi yarattığı hikâyeyi görme ve deneyimleme şansını yakaladığı önemli
bir örnek olarak karşımıza serinin “Story Creator” isimli animasyonu çıkmaktadır.
Görsel 54’de Story Creator’un karşılama ekranı gösterilmiştir. Bu ekranda yer alan
yeşil üçgen düğme sayesinde kullanıcı animasyona giriş yapmaktadır.

Story Creator Giriş Sahnesi
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021
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Giriş ekranında görülen 3 karakterden kırmızı kapüşon giyen çocuk karakter Xavier
Riddle, diğerleri ise onun arkadaşlarıdır. Animasyonun girişinden sonra karşımıza
bir kitaplık görüntüsü gelmektedir. Bu kitaplıkta seçilebilen 5 farklı kitap ve renk
değiştiren bir ejderha bulunmaktadır. Ejderhanın hikâye işleyişine bir etkisi
bulunmamaktadır

ve

sadece

tasarımsal

sorunları

çözmek

adına

orada

bulunmaktadır. Bu da özlük/tutarlılık ilkesinde bahsedilmiş olduğu gibi ilgiyi dağıtan
bir unsur olarak görülmektedir. Görsel 55’de bahsedilen ögeler gösterilmiştir.

Story Creator Menü Görünümü ve Renk Değiştiren Ejderha
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021

Menüde gösterilen renkli kitapların içerisinden kullanıcılar istediği bir tanesini
seçmekte özgürdür. Seçme ekranının ardından Görsel 56’da gösterilmiş olduğu gibi
açılan bir kitap ekrana gelmektedir. Bu gösterim biçimi hikâye ve kütüphane
temasının devamı açısından doğru bir seçim olarak görülebilir. Bu sahnede yeşil ok
butonu ile hikâyenin bir sonraki aşamasına geçilebilmekte soldaki megafon ikonlu
buton ile de bilgilendirmenin tekrar dinlenebilmesi sağlanmaktadır. Sol köşede her
zaman sabit duran ev ikonu ile de kitaplık görünümüne dönüp diğer hikâyeleri
deneyimleme işlevi yerine getirilmektedir.
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Story Creator Kitap Görünümü
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021

Ardından gelen bir yükleme ekranı sonrasında Görsel 57’de gösterilmiş olduğu gibi
hikâyeye yeni karakter seçilmesi beklenmektedir. Her sahnede bir dış ses ile bilgi
ve yönlendirmeler sağlanmaktadır. Ekranın alt kısmında ise akar yazı kullanılmıştır.

Story Creator Hikâyeye Karakter Ekleme Ekranı
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021

Seçilen karakter tanıtıldıktan sonra ikinci bir karakterin hikâyeye eklenmesi sağlanır.
Yapılan seçimler hikâyenin gidişatına etki etmektedir. Daha sonra bir mekân ve bir
durum eklenir. Hikâyenin gidişatında seçilmiş olan “Ringmaster” karakteri ve
“Korsan Xavier” karakterlerinin seçilen mekân olan kalenin önünde kum çukurunda
mahsur kalma sahnesi Görsel 58’de gösterilmiştir.
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Story Creator Animasyonundan Bir Kare
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021

Ardından yapılan seçimler ile karakterlerin Xavier’in arkadaşlarından biri tarafından
ve hangi araç ile kurtarılması gerektiği kullancıya seçtirilir. Görsel 59’da sırasıyla bu
sahneler gösterilmiştir.

Story Creator Seçim ve Sonuç Sahneleri
https://to.pbs.org/2TbRYt3 Erişim 25.05.2021
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Seçim yapılan sahnelerde beyaz kırışmış kâğıt arka planı üzerinde sarı zeminli
görseller kullanılmıştır. Benzer arka plan renklerinin kullanılması ile kullanıcılar
tasarımcı tarafından yönlendirilmemiştir. Animasyonun genelinde kitap temasının
devamlılığını sağlamak adına kâğıt dokusu kullanılmış karakterler ve objeler beyaz
konturlu

bir

biçimde

kolaj

görüntüsü

verilecek

şekilde

yerleştirilmiştir.

Hareketlendirmeler ise bu tarzda eklem hareketlerini içermeyen bir biçimde sadece
2 boyutlu düzlem üzerinde yapılmıştır. Amaç, izleyiciyi kitaplardan kesilmiş
karakterleri el ile oynatıyormuş gibi hissettirmektir. Farklı seçimler ile farklı sonuçlar
alınabilen bir hikâye yazma animasyonu olarak karşımıza çıkan bu çalışma, hem
öğretici hem de eğlenceli yanı ile izleyicilerin ilgisini çekmektedir.
2.6.3. Hal’s Big Dig
“Nature Cat” isimli animasyon serisi bir ev kedisinin (Fred) ailesi gittiginde arka
bahçede doğayı keşfetmesini konu alan bir çizgi seridir. Fred’in doğaya karşı
içgüdüleri olmayan bir evcil kedi olması günümüz çocuklarının şehir yaşantısı ile
doğadan kopmasına uygun bir metafor olarak kullanılmıştır. İnceleyeceğimiz
animasyon olan “Hal’s Big Dig” ise Fred’in arkadaşı sadık köpek Hal’i konu
almaktadır. Hal, bu projede bahçede toprak kazan bir köpek olarak çeşitli fosiller
toplamaktadır. Görsel 60’ta bu projenin karşılama ekranını görmekteyiz. Ana
menüde “Play” ve “Dog House” olmak üzere iki düğme bulunmaktadır. Bunların
işlevinden söz etmek gerekirse “Play” tuşu ile oyuna girilmekte, “Dog House” ile ise
toplanan fosil parçaları ile dinazor parçalarının birleştirildiği sayfaya giriş
yapılmaktadır. Görsel 61, envanter ekranını göstermektedir.
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Hal’s Big Dig Oyunu Karşılama Ekranı
https://to.pbs.org/3fh4mki Erişim 25.05.2021

Hal’s Big Dig Oyunu Envanter Ekranı
https://to.pbs.org/3fh4mki Erişim 25.05.2021

Envanter ekranında bulunmuş ve birleştirilmesi beklenen fosil parçalarının olduğunu
belirtmek için kırmızı üzerine beyaz kemik işareti kullanılmıştır. Sağı işaret eden ok
tuşu ile bulunan köpek oyuncaklarının gösterildiği ekran karşımıza çıkmakta ve
kullanıcının fare yardımı ile Hal’ı oynatabildiği bir bölüme gidilebilmektedir.
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Oyunun genel mantığı parçalara bölünmüş bir bahçede tıklama yolu ile zamana
karşı yarış yapılarak fosillerin bulunmasını sağlamaktır. Görsel 62’de bu sahnelere
ait ekran görüntüleri yer almaktadır.

Hal’s Big Dig Oyunu Ekran Görüntüleri
https://to.pbs.org/3fh4mki Erişim 25.05.2021

Bu sahnelerin sonunda bulunan fosil parçaları Görsel 63’te gösterildiği gibi
kullanıcıya sunulmakta, ardından daha zorlu ve daha büyük alanlara geçilmektedir.

Hal’s Big Dig Oyunu Ekran Görüntüleri
https://to.pbs.org/3fh4mki Erişim 25.05.2021

Yeşil arka plan üzerinde ışıma efektleri ve fosil parçasının bulunduğu bu ekranda
kırmızı renk vurgu için kullanılmıştır. Basit animasyonlar ile sahneye girip çıkan
Hal’de görülmektedir. Her seviyede büyüyen bahçede gerekli zaman dilimi
içerisinde fosilin tamamı bulunamazsa oyun bitmektedir. Ardından envanter
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ekranında bulunan parçalar bir araya getirilmektedir. Bir fosilin bütün parçaları
bulunduğu zaman fosilin hangi dinozora ait olduğunu belirten tipografik unsur
görülmektedir. Görsel 64’te parçaların birleştirilmesi sırasında ve parçalar
bulunduktan sonra alınmış iki ekran görüntüsü görülmektedir.

Hal’s Big Dig Oyunu Ekran Görüntüleri
https://to.pbs.org/3fh4mki Erişim 25.05.2021

Oyun bu şekilde sürmekte ve diğer dinozorların tamamlanması amaçlanmaktadır.
Oyunun genelinde az bilgi verilmesi, oyunun fare yardımı ile ne kadar hızlı
tıklandığına bağlı bir gelişim seyretmesi, şans faktörünün etkisi eğitici yönü
bastırarak daha çok faydalı bir eğlenceye dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu
çalışmanın etkileşimli bir animasyondan çok bir eğitici oyun olarak görülmesini de
bu etmenlere bağlayabiliriz.
2.6.4. The Story of 1066
The Story of 1066, İngiltere’nin hikâyesinin sonsuza kadar değiştiği 1066 yılının
detaylarını anlatan etkileşimli bir animasyon çalışmasıdır. Çalışma English Heritage
web sitesinde yayınlanmıştır. Görsel 65’te çalışmanın giriş ekranı görüntüsüne yer
verilmiştir.
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Story Of 1066 Giriş Ekranı Ekran Görünütüsü
https://www.youtube.com/watch?v=WUCGFYc2ruU Erişim 27.12.2019

Çalışma, 2 boyutlu görsellerin minimal olarak hareketlendirlmeleri ile yapılmıştır.
Hareketlendirilmiş görüntülerden birkaç tanesi Görsel 66’da gösterilmiştir.

Story Of 1066 Ekran Görünütüleri
https://www.youtube.com/watch?v=WUCGFYc2ruU Erişim 27.12.2019

Çalışmada gizlenmiş birçok öge bulunmaktadır. Bu ögelerin bulunması ve
biriktirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ögeler bulunduğunda bilgi verici metin ve sesler
verilmiştir. Bulunmuş bir objenin gösterildiği sahne Görsel 67’de görülmektedir.
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Bulunan objeler ekranın üst kısmında belirtilmekte ve ardından üzerine tıklandığında
rengi koyulan mavi kese biçimindeki envanter çantası birikmektedir.

Story Of 1066 Obje Bulunması Ekran Görünütüsü
https://www.youtube.com/watch?v=WUCGFYc2ruU Erişim 27.12.2019

Objelerin gösterildiği envanter ekranı da Görsel 68’de gösterilmiştir. Objeler, üzerine
imleç

ile

gelindiğinde

detaylarını

görebildiğimiz

açılır

paneller

şeklinde

tasarlanmıştır.

Story Of 1066 Envanter Ekranı Ekran Görünütüsü
https://www.youtube.com/watch?v=WUCGFYc2ruU Erişim 27.12.2019

Matthew Ryan tarafından çizilmiş olan illüstrasyonların hareketlendirilme ile
tamamlanmış olan çalışma, web sitesinin ilgili sayfalarında sunulan çeşitli testler ile
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bilginin kalıcılığını sağlamaktadır. Çalışma tek bir akışa sahiptir. Ayrıca, bu akış
kullanıcı tarafından değiştirilememektedir. Ancak kayıp parçaların bulunması ve
yapılan bilgilendirmeler bilginin kalıcı olarak öğrenilmesi yönünden oldukça başarılı
olmuştur.
2.7. İkinci Bölüm Sonu Değerlendirmesi
İkinci

bölümde

animasyonun

kısa

tarihçesinden,

tekniklerden

ve

genel

prensiplerden bahsedilmiştir. “İstiklâl Yolu” etkileşimli animasyon projesi için önceki
bölümlerde iletişim ve öğrenme ile ilgili yapılan araştırmaya, bu bölümde ise
animasyon yapımı için gerekli altyapıya yer verilmiştir. Bölümün sonunda yapılmış
olan 4 farklı kullanıcı etkileşimli animasyon incelemesi, İstiklâl Yolu etkileşimli
animasyon projesi için oldukça faydalı olmuştur. Sonraki bölüm olan İstiklâl Yolu
bölümünde ise projenin içeriği ve önemine yönelik yapılan araştırmalar yer alacaktır.
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3. BÖLÜM: “İSTİKLÂL YOLU” ETKİLEŞİMLİ ANİMASYON PROJESİ
İstiklâl Yolu, İstiklâl Savaşı’nın lojistik desteğini sağlama görevini üstlenen,
Cumhuriyet tarihinin yazıldığı ve sayısız engelle savaşmış adsız kahramanların yer
aldığı önemli bir cephe olarak bağımsızlık savaşında yerini almıştır. Bu rotada görev
almış kahramanlar, Batı Cephesinde savaşan askerlere malzeme desteği
sağlayabilmek adına sayısız zorluktan geçmiştir. Erkek nüfusun çoğunluğu cephede
yer aldığı için bu zorlu görev Türk Kadının omuzlarında tamamlanmıştır. Strateji
belirleyiciler haritayı önlerine koyup baktıklarında, İstanbul-Bolu çevresinin, işgal
altındaki İstanbul’a yakınlığı ve buralarda meydana gelen isyanlar sebebiyle güvenli
bir bölge sayılmayacağını fark etmiştir. (Kastamonu Valiliği , 2009, s. 24). Doğu
Karadeniz Bölgesi de hem Ermeni ve Rum çeteleri yüzünden güvenli
sayılamamakta hem de İstanbul’a uzak kalmaktadır. Bu doğrultuda en uygunu,
küçük bir liman olmasına rağmen, Ankara’ya ulaşan yolun ucundaki İnebolu’dur.
Üstelik

“İnebolu-Kastamonu,

Ilgaz-Çankırı,

Kalecik-Ankara

Hattı”

Ankara

Hükûmetini destekleyen en güvenli hattır (Kastamonu Valiliği , 2009).
Malzemeler, İstanbul’dan ve Doğu Cephesi komutanlığından kaçak yollar ile
gelmektedir. Ayrıca kurulan mermi imalathanelerinden temin edilen ve Rusya, İtalya
gibi ülkelerden satın alınan mermi ve mühimmat da bu yolla aktarılacaktır. Bu
transfer, İstanbul’da bulunan ve düşman tarafından kontrol edilen depolardan adeta
“kendi malının hırsızı” hâline gelmiş Türk vatanseverler tarafından yapılmakta ve
deniz yolu ile Anadolu’ya ulaştırılmalıdır. Ancak, Anadolu’da yer alan bütün
limanların düşman güçleri tarafından kontrol edilmesi sebebiyle limanı olmayan bir
balıkçı kasabası olan İnebolu bu görev için seçilmiştir. İnebolu’da kendi üretimi olan
kayıklar ile geçimini sağlayan balıkçılar, vatan kurtarma aşkı ile canla başla
çalışmaya gönüllü olmuşlardır. İstanbul’dan İnebolu’ya gelen malzemeler kıyıya,
açıkta demirleyen gemilerden balıkçıların denk kayıkları ile taşınmakta, oradan da
sahile ve hükûmet konağına ilerleyen yolda her yaştan gönüllü İnebolulular
tarafından taşınmaktadır.

İnebolu’lu kayıkçılara ait fotograf Görsel 69’da

gösterilmiştir.
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İnebolu’lu Kayıkçılar
https://bit.ly/2LxPi5c Erişim:19.05.2020

Malzemelerin kıyıya taşınması sırasında çalışan sayısız vatanseverin arasında ismi
tarihe geçen bir kişi vardır. Bu kişi İnebolu Kayıkçılar Loncası üyesi, o zamanlar
çeşme hamamı işleten 70 yaşındaki denizci Hamamcı Kadı lakabıyla anılan Salih
Reis’tir (T.C. İnebolu Kaymakamlığı, 2020). Salih Reis ile Havali Kumandanı
Muhittin Paşa’nın Konuşması ise kaymakamlık resmî internet adresinde şu şekilde
geçmektedir:
Salih Reis’te 13 Haziran 1921 yılında Yarbaşı merdivenlerinden, bir elinde
bastonu, omzunda mermisi ile çıkarken; merdivenlerin üst kısmında
maiyetindekilerle birlikte olayı seyreden Havali Kumandanı Muhittin
Paşanın dikkatini çeker.
Yanındakilerden ayrılarak ihtiyarın yanına gider ve derki;
“Dede ver de ben taşıyım.”
Sırtındaki mermeiyi zorla taşıyan ihtiyar deniz kurdu başını bile
kaldırmadan
“Bana yardımı bırak. Düşman gemileri geliyor. Git bir sandık cephanede
sen omuzla.”
Diye paşayı bilmeyerek tersleyerek güllesini vermez. Etrafındakiler
Paşanın kızdığını düşünerek Muhittin Paşa;
“BU MİLLET ÖLMEZ”
diye söylenerek yürüdü. Paşayı fark eden Salih Reis ellerine sarılır ve
orada orada bulunan herkes gözyaşına boğulur.
Hamamcı Kadı Salih Reis kahramanlıklarıyla ve fedakarlıklarıyla İstiklâl
Savaşı’nın kazanılmasına katkıda bulunan cefakar İnebolu halkını ve
denizcilerini temsil etmektedir. (T.C. İnebolu Kaymakamlığı, 2020).

Millî Mücadele bu zorluklar ile başlamıştır. Cephanenin önünde uzun ve zorlu bir yol
bulunmaktadır. İnebolu’dan alınan cephanenin Kastamonu-Çankırı il sınırlarını
aşarak Ankara’ya 344 km. mesafedeki cepheye

taşınmasında,

kadınıyla,
93

çocuğuyla, yaşlısıyla Anadolu insanının zoru başarmasını,

İstiklâl Savaşı’nın

başarıyla sonuçlanmasını sağlayan yol, İstiklâl Yolu’dur (Çankırı Belediyesi, 2020).
Bu yol, İnebolu’dan başlayarak Küre Dağları arasında dağ yollarından geçmekte,
Seydiler Köyü üzerinden Kastamonu’ya, ardından Ilgaz Dağı’ndan geçmektedir.
Ilgaz’ı da içeren Küre Dağlarını aştıktan sonra Korgun İlçesi, Çankırı, Kalecik ve son
durak olan Ankara’ya ulaşılması ile son bulmaktadır.
Kağnılar 40-50’li gruplar hâlinde hareket etmekte ve buna da “kağnı kolu”
denilmektedir. Her aileden biri kağnısıyla bir haftada en fazla 100 km. cephane
taşıyacak ve sonra devir teslim yapacaktır. Bir kağnı saatte ortalama 5 km. yol
gidebilir ama bu mesafe düz yollar için geçerlidir. İstiklâl Yolu’nun üzerinde bulunan
3 geçit vermeyen yüksek sıra dağ, yolun çoğunluğunun engebeli olmasına sebep
olmaktadır. Bu durumda yol güzergâhında ilerleyen bir kağnının ortalama hızı bir
günde 15-20 km. olmaktadır. Bu hızla, belirtilen 100 km. bir haftada (5-8 günde)
tamamlanmaktadır. Kağnıcı kalan 3 haftada ise kağnısını kendi ihtiyaçları için
kullanacaktır. Zira halkın çiftçilik yapmaktan başka çaresi olmadığı için kağnı
kullanmaya mecburdur. Ayrıca ahşap kağnıyı, öküzleri ve yürümek zorunda kalan
insanları yeni seferler için dinlendirmek gerekmektedir (Kastamonu Valiliği , 2009).
Ayrıca kağnılar 100 km’de 3-4 kez değişmektedir. İstiklâl Yolu’nun her 5-10
kilometresinden bir kağnı kolunun görüldüğü de bilinmektedir.
Bu doğrultuda, İstiklâl Yolu’nun 100. Yıl Tanıtım Etkinlikleri kapsamında yapılması
planlanan etkileşimli animasyon projesi çalışmaları ve çalışma öncesi hazırlık
aşamaları bir sonraki bölümde yer alacaktır.
3.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Osmanlı Devleti
Osmanlı Devleti 1914 yılında girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan dört yıl sonra 1918
yılında müttefikleri ile beraber savaştan yenilgi ile çıkmıştır. Bu yenilgi sonucunda
25 maddeden oluşan ve ağır yaptırımlar barındıran Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalanmıştır (Sofuoğlu, 2002, s. 132). Bu mütareke sonrasında Türk Yurdu,
dönemin güçlü devletleri tarafından paylaşılmak istenen bir toprak parçası
durumuna gelmiştir. Birçok savaş geçirmiş, genç erkeklerinin çoğunu kaybetmiş
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Türk halkı yorgun ve bitap bir durumda kalmıştır. Yiyecek, içecek, silah vb.
malzemeler ile Türk Ordusunu teçhiz etmek de zor bir sınav olacaktır. Öyle ki,
Mondros sonrası boşaltılan topraklardan çekilen Osmanlı kuvvetleri Anadolu’da
toplandıktan sonra dokuz kolordu olarak tekrar teşkilatlanmıştır. 14 mayıs 1919’da
Anadolu ve İstanbul civarında toplanan kara ordusu Genelkurmay Harp Tarihi
Başkanlığınca yayınlanan resmî yazılar bir numaralı yayınında şu şekilde
belirtilmiştir:
•

Trakya’da, karargâh merkezi Edirne olan, emrinde 49. ve 60. Piyade
Tümenlerini barındıran 1. Kolordu Karargâhı bulunmaktadır.

•

Trakya güneyi ve Marmara kıyılarında, karargâh merkezi Tekirdağ olan 55.
Tümeni ve Balıkesir Bandırma’da 61. Tümeni barındıran 14. Kolordu
bulunmaktadır.

•

İstanbul ve Kocaeli bölgesinde, karargâhı İstanbul’da bulunan, İzmit’te 1.
Tümen ve İstanbul’da 10. Kafkas Tümenini barındıran 25. Kolordu
bulunmaktadır.

•

İzmir, Denizli, Aydın ve Antalya bölgesinde, karargahı İzmir’de bulunan, 57.
Tümeni Aydın’da, 56. Tümeni İzmir’de barındıran 17. Kolordu bulunmaktadır.

•

Konya ve Kayseri bölgesinde, karargâhı Konya’da bulunan, emrindeki 11.
Tümen Niğde’de, 41. Tümen Karaman’da yerleşik 12. Kolordu bulunmaktadır.

•

Kastamonu, Ankara, Afyon bölgesinde, karargâhı Ankara’da olan, emrindeki
23. Tümen Afyon’da, Konya Ereğlisi’nden Ankara’ya yerleşen 24. Tümen
bulunan 20. Kolordu bulunmaktadır.

•

Samsun, Amasya, Sivas bölgesinde, karargâhı Sivas’ta olan, emrinde
Amasya’daki 5. Kafkas Tümeni ve Samsun’daki 15. Tümeni barındıran 3.
Kolordu bulunmaktadır.

•

Diyarbakır bölgesinde, karargâhı Diyarbakır’da bulunan, emrinde Silvan’daki
2. Tümeni ve Mardin’deki 5. Tümeni barındıran 13. Kolordu bulunmaktadır.

•

Erzurum ve Erzincan bölgesinde, karargâhı Erzurum’da olan, emrinde
Tortum’daki 3. Kafkas tümenini, ki bu tümen Trabzona nakledilmiştir,
Erzurum’da 9. Kafkas Tümeni, Van’da 11. Kafkas Tümeni ve Horasan’daki 12.
Piyade Tümeni’ni barındıran 15. Kolordu bulunmaktadır.
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Bu Kolordularda 791.174 adet piyade tüfeği, 4.488 adet makinalı tüfek, 1.180 adet
ağır top (sahil ve kale topu), 806 adet sahra ve dağ topu, 1.519.918 adet topçu
cephanesi, 98.887.911 adet piyade cephanesi bulunmaktadır. Ancak mütareke
esasları içerisinde Osmanlı Harbiye Nezareti, ordunun er, tüfek, makinalı tüfek ve
top kadrolarını hazırladığı proje ile 27 Ocak 1919 tarih ve 608 nolu yazı ile
İstanbul’daki işgal ordusuna teklif olarak göndermiştir. Bu planda bir tümende
bulunacak tüfek sayısı 4, bir alay karargâhına 6, bir tabur karargâhında 45, toplamda
55 olarak berlirtilmiştir. Karagâhlar toplamında ise bir tümende bulunması gereken
tüfek sayısı 1540 olarak belirtilmiştir. Bu sebeple 20 tümeni olan Osmanlı Devletinin
toplamda 40.801 tüfeği bulunacaktır. Bunun yanında, bir tümende 36 makinalı tüfek,
yani 20 tümende toplam 720 makinalı tüfek bulunabilecektir. Bir tümende 4 batarya,
20 tümende 80 batarya, kolordu ve atış okulu topçusu dâhil top sayısı ise 632 olarak
belirlenmiştir. Ancak İngilizler 40.801 kişilik tüfekli erden oluşan tümen sayısına ve
silahlarına dukunmamış, top sayısını 632’den 256’ya, makineli tüfek sayısını ise
720’den 240’a indirmişlerdir. Son düzenlemeler ile 29 Mayıs 1919 tarihinde Osmanlı
Genelkurmayı er kadrosunu tümenlerde 40.400, kolordu bağlılarında 14.013, ağır
topçu birliklerinde 900 ve asker alma şubelerinde ise 5.820 er olarak bildirmiştir. Bu
hesap ile toplam er sayısı 61.223 olarak kaydedilmiştir. Bu kolorduların toplamında
tüfek sayısı 40.878 tüfek olarak gösterilmektedir. Mütareke koşullarına göre, fazla
silahlar mekanizmalarından, makinalı tüfekler kapak takımlarından, toplar da kama
ve nişangâhlarından ayrılarak sandıklanacak ve İstanbul’a gönderilecektir. Ancak
bu sevkiyat zaman ve paraya bağlı olcaktır. Bu sebeple, İngilizler bu sevkiyatın
zamana yayılmasına karsı çıkmamışlardır. Bu durumda, İstanbul’da ve şehirlerdeki
depolarda bulunan depolardaki silah durumu ise toplamda 791.174’dir. İngilizler bu
tüfeklerin 25.747 adet sürgü kolunu ve 738 tüfeği denize atarak imha etmişlerdir
(T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975).
3.2. Batı Anadolu’nun İstilası ve Ordunun Genel Durumu
Türk İstiklâl Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşını kaybetmesi
sonucunda imzalanan Mondros Mütarekesinin uygulanması ve 15 Mayıs tarihinde
İzmir’in işgal edilmesi ile başlamıştır (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı,
1975, s. 9). İzmir’in işgaline karşı bölge halkı, bir avuç subay ve er birleşerek tepki
göstermişlerdir. Bu direnişler, Ayvalık, İvrindi, Bergama, Soma, Kırkağaç, Akhisar,
96

Salihli, Alaşehir, Ödemiş, Nazilli, Denizli, Sarayköy, Çine, ve Muğla’da gerçekleşmiş
ve millî kuvvetlerin örgütlenmesine sebep olmuştur. 17. Kolordu Komutan vekili
Albay Bekir Sami ile 57. Tümen Komutanı Albay Şefik kurtuluşun Kuvayımilliye (Millî
Kuvvetler) örgütlenmesi ile olabileceğini düşünmüş ve örgütlenmeyi bu esasa
dayanarak planlamışlardır (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 10).
Kuvayımilliye hareketleri Batı Cephesinde etkinlik kazanırken, yurdun diğer ucunda
Fransız ve Ermeni hareketlerine karşı Samsun ve Giresun’da Pontus Rum Devleti
girişimlerine, Kocaeli ve Eskişehir dolaylarında da işgale ve zulme karşı halk
direnişe başlamıştır. Bu direnişlerin silah ve ikmali parçalanmış devlet tarafından
değil, halk tarafından gerçekleştirilmektedir. Birinci Dünya Savaşından elde kalan
dağınık durumdaki mühimmat ile halk işgale karşı savunma yapmaktadır. Reddi
İlhak Cemiyetleri tarafından desteklenen Kuvayımilliye hareketi, kongreler
döneminde Mustafa Kemal’in çabaları ile esaslara dayandırılmıştır. Bir teşkilat fikri
olarak Kuvayımilliye, ilk formülünü Erzurum Kongresi Beyannamesinin ikinci
maddesinde bulmuştur. “Kuvvay-ı Milliye’yi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak
esastır (Aydemir, 2020, s. 140-141).” Bu sözler Mustafa Kemal’e aittir ve Anadolu’da
kesin ve millî teşkilatlanma fikrini ortaya koymaktadır.
İzmir’de bulunan 56. Tümende kaçaklardan sonra ortalama 600 silah bulunmakta
ve topçu kuvvetleri de oldukça azdır (Köylü, 2016, s. 69).

Birçok komutan

Kuvayımilliye’ye silah gönderebilmek için halktan alınan arabalar ile depolardan
kaçakçılık yapmak zorunda kalmıştır. Aydın Muharebesinden sonra 57. Tümen
bölgesinde artan millî kuvvet ve er sayısı nedeni ile bu kuvvetlerin yedirilip içilmesi
ve bakılmasına 57. Tümenin malî gücü yetmemeye başlamıştır. Bu eksikliği Tümen
Komutanı sorumluluğu üzerine alarak ve Duyun-u Umumiye’nin protesto ve
şikayetlerine karşı durarak, Duyun-u Umumiye’ye devredilmiş olanları makbuz ve
tutanak karşılığında depolardan alarak karşılamıştır (Köylü, 2016, s. 70). Bu süreç
içerisinde düzenli ordu birlikleri de hazineden gerekli payı alamadıklarından bu
birliklerin iaşesi de Heyet-i Milliye tarafından karşılanmaya başlamıştır.
İzmir’in işgalinin ardından birçok miting yapılmıştır. Bu mitinglerin üç önemli
fonksiyonu olmuştur.

Bu fonksiyonlar, İtilaf temsilcilerine karşı etkisi, dönem

hükûmetleri karşısındaki etkisi ve millî iradenin oluşturulması üzerine olan etkisidir.
Bu mitingler, Fatih Mitingi, Kadıköy Mitingi, Birinci ve İkinci Sultan Ahmed Mitingleri,
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Erzurum, İzmir, Muğla, Afyon, Denizli ve Isparta Mitingleri şeklinde sıralanabilir
(Kiraz, 2019, s. 128). Bu mitingler ile kamuoyu bilincine önemli katkılar sağlanmıştır.
Özellikle burada Kastamonu’dan bahsetmek gerekir. Kastamonu, 16 Eylül 1919’da
Kuvayımilliye ile birleştikten sonra 27 Eylül tarihinde Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetini
kurmuştur. 26 Eylül-19 Ekim 1919 tarihleri arasında da cemiyetin kadınlar şubesi
oluşturulmuştur. Kastamonu kadını, mitingler ve konserler tertip ederek halkın
dikkatini çekme görevini yerine getirmiş ve millî bilincin aşılanmasında oldukça
büyük uğraşlar vermişlerdir. Nitekim, Müdâfaa-i Hukuk Kadınlar Şubesi,
Kastamonu’da 10 Aralık 1919 tarihinde Darülmuallimat (kız öğretmen okulu)
bahçesinde bir araya gelmiş ve Anadolu’nun içinde bulunduğu durumu protesto
etmişlerdir (Eski, 1996). Görsel 70’de bu mitinge ait bir fotoğraf gösterilmektedir. Bu
mitingde haklarını arayan kadınlar, İngiltere Kraliçesine, A.B.D. Başkanı Wilson’a,
Fransa Cumhurbaşkanının eşine, İtalya Kraliçesine ve Hindistan İmparatoriçesine
telgraflar çekmişlerdir. Dönemin Kastamonu gazetesi Açıksöz’de yayınlanan
telgrafların ortak yanları, Anadolu’nun uğradığı haksızlıkların ve eziyetlerin
giderilmesi olmuştur. (Kargacıoğlu, 2019, s. 499)

Türk Kadın Mitinginden Görüntü
https://bit.ly/3p0HIib Erişim: 3.10.2020

14 Nisan 1919 tarihinde yayınlanan ancak 14 Mart 1914 verilerine dayanan nüfus
tahminine göre, toplam nüfus 14.118.968 olarak belirlenmiş, ancak bunun içerisinde
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1.200.000 civarı Rum, 600.000 civarında da Ermeni olduğu tahmin edilmiştir. 19
Mayıs 1919’da Türkiye’de yaklaşık 8 milyon Türk yaşadığı tahmin edilmektedir.
(Kiraz, 2019, s. 129). Bu nüfusun yıllar boyu savaşlarda kaybedilen kesimi, 18-35
yaş arası erkek nüfus olduğundan bu sayımın yaşlı, çocuk ve kadınların
çoğunluğundan oluşan bir tahmin olduğu söylenebilir (Müderrisoğlu, 1994, s. 29).
Yıllarca çeşitli savaşlarda çarpışan Osmanlı Ordusu, Birinci Dünya Savaşına
girerken 2.850.000 kişiyi silah altına almış ancak 725.000 şehit, 1.565.000 hasta,
kayıp, kaçak, tutsak ile savaş sonrası 560.000 askerin mevcut olması
gerekmektedir. Bu askerler Mondros hükümleri uyarınca dağıtılmıştır (Akbıyık, ve
diğerleri, 2011, s. 145). Öyle ki, Sakarya Savaşı sırasındaki Yunan kuvvetlerinin
sayısı 120.000 iken millî kuvvetlerle desteklenmiş Türk Ordusunun mevcudu
90.000’i geçmemektedir (Köylü, 2016, s. 78-79).
Anadolu’da işgale karşı hareketlenen halk bölgede oluşan düşman hareketlerine
karşı durmaktadır. Bu direnişlerin en önemlileri şüphesiz ki batıda yaşanmaktadır.
Ayvalık bölgesinde 172. Alay askerleri ile, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ilçe halkları
omuz omuza savaşmıştır. 600 kişiyi bulan millî kuvvetin karşısında bir Yunan piyade
alayı bulunmaktadır (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 12). Soma
bölgesindeki duruma bakıldığında 188. Alay askerlerinden 100 kişilik bir Nizamiye
müfrezesi ve onları destekleyen halk ile 700 kişilik bir güç oldukları görülmektedir.
Bu gücün karısında ise iki Yunan alayı bulunmaktadır. Akhisar bölgesinde 188.
Alaydan bir müfreze, 14. Süvari alayından bir süvari bölüğü, bir de ağır makineli
tüfek bölüğüne ek olarak yerel halk ile toplam 800 kişilik bir kuvvetten oluşmaktadır
ve karşılarında bir Yunan alayı bulunmaktadır. Salihli bölgesinde 609 piyade ve
1.785 süvari bulunmakta, karşısında bir Yunan alayı bulunmaktadır. Aydın
bölgesinde ise 1.920 piyade eri, 17 süvari, 8 makineli tüfek ve dört top
bulunmaktadır. Bu kuvvetlerin karşısında dokuz piyade taburu ve bir topçu taburu
bulunmaktadır. Yunan taburlarının mevcudu ise 500-600 er olarak bilinmektedir
(T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 11-12). Burada verilen
rakamların süreklilik göstermemesinin nedeni, çarpışmalar sonunda evine giden
ardından tekrar geri gelen erler ile rakamlar ortalama olarak kaydedilebilmesidir.
Ordu birlikleri ile millî kuvvet güçleri omuz omuza çarpışmıştır. Bu durum Sivas
Kongresi sonrasında milleti temsil eden Heyet-i Temsiliye ile daha fazla değer
görmeye başlamıştır.
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Ağustos 1919 ortalarında Konya’da bulunan İkinci Ordu Müfettişliği tarafından,
Denizli Askerlik Şubesine ulaştırılan karar ile 5000 kişi dolaylarına ulaşan
Kuvayımilliye gücünün silah, yiyecek, içecek ihtiyaçları ve kuvvet sayılarının
arttırılması için hem ordu hem de halk seferber edilmiştir.
Sivasta toplanan kongre ile “Devlet ve milletin alın yazısında millî irade hakim ve
amildir” kararı alınmıştır (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 29).
Millî kuvetler ve ordunun iş birliği sürecek, işgal kuvvetleri uyarılacaktır. Sivas
Kongresinden sonra Heyet-i Temsiliye tarafından alınan kararlar içerisinde, 12. ve
14. Kolorduların İzmir’in işgali karşısında birleştirilmesi, Osmanlı Hükûmetinden
ayrılması ve millî kuvvet biçimine girmesi kararı da vardır.
Kuvayımilliye, düşmanın işgali karşısında bağımsızlık emeli ile hareket eden,
düşman istilasına karşı çıkan yerel bir güç olarak ortaya çıkmış olsa da döneminde
düzenli ordu ile birlikte savaşan, yardım eden, çeşitli görevler üstlenen bir askerî
gruba dönüşmüştür. Batılı devletler tarafından desteklenen son derece teknolojik ve
modern bir ordu olan Yunan Ordusunun karşısında, yıllardır savaşlarla ve
kapitülasyonlarla zayıflamış olan halktan bir güç olduğu görülmektedir. Millî
kuvvetler, Sivas Kongresinde yayınlanmış olan Millî Mücadele planında yer
almışlarıdır. Bu kararlara göre, millî iradenin koruyucusu olmak, genel güvenliği
korumak ve sağlamak, askerî kurallara uygun yaşayacak yurtsever kişilerden olmak,
Kuvayımilliyenin özet nitelikleridir. Bunun dışında komuta ve yönetim bakımından
ödül ve ceza bakımından da askerî kurallara tabi tutulacaklardır (T.C. Genel Kurmay
Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 37). Millî Müfrezelerin iaşesi, görev yaptıkları
bölgeler tarafından karşılanmaktadır.
Ordu ve millî kuvvetlerin yeme, içme, giyinme giderlerinin yanında en önemli ikmal
malzemesi ise hiç şüphesiz cephanedir. Ancak bu ikmal mzlezemesini bulmak kolay
olmadığından Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal, 16 Kasım 1919 tarihinde
İstanbul Hükûmetinden cephane istemiştir. Millî kuvvetlerde görev yapan erlerin
ordu erleri gibi değerlendirilerek işlem yapılmasını istemiştir. Bu genelgede Mustafa
Kemal, silah ve cephane ihtiyacının genel kaynağının ordu olduğundan, kolordu ve
bölge depolarında bulunan silahların kurma kollarına el konulmuş olmasından
100

kaynaklı olarak Akdeniz Müstahkem Mevki Komutanlığından gizli olarak istenip
getirtilebilmesi durumunda tüfek ve cephane kaynaklarının arttırılabileceğinden
bahsetmiştir (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 41). Mustafa
Kemal’in Heyet-i Temsiliye adına İstanbul’a göndermiş olduğu genelgede de
belirtildiği gibi, ordunun ve millî kuvvetlerin iaşesi halk tarafından binbir güçlükle
karşılanmaktadır. Ancak elbise, yağmurluk vb. ihtiyaçlar için İstanbul’da bulunan
depolara muhtaç kalınmaktadır. Dönemin İstanbul Harbiye Nazırı, millî kuvvetleri
giydirmek, donatmak ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapmaya
başladığında, Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal millî kuvvetlerin ambarlara el
koymasını, zorla vagon almasını engellemek için iaşe dağıtımının kolordularca
yapılmasını

emretmiştir.

Buradan

hareketle,

halktan,

Müdâfaa-i

Hukuk

Cemiyetlerinden, Ordudan lojistik destek yardımı alan millî kuvvetlere, geçici bir süre
İstanbul Hükûmeti tarafından da yardım edildiği söylenebilir. Aydın, Ödemiş ve
Salihli gibi cephelerde cephane eksikliğinden doğan zorlukların aşılamaması
durumunda cephenin bir yığın insandan ibaret kalmasına sebep olabileceği
bilinmektedir.
1920 yılının Ocak ayı başlarında Batı Anadolu’da Osmanlı mavzeri (G98) yok
sayılabilecek kadar az bulunmaktadır. Bu sebeple, Ankara ve Niğde depolarındaki
Alman ve Rus tüfeklerinin sürgü kollarının temini için İstanbul’dan yardım
gerekmektedir. Bu sürgü kollarının temini için Hükûmetten söz alınabilse bile
bunların birliklere dağıtımı için oldukça acele davranılması gerekmektedir.
20 Şubat 1920 tarihinde General Milne, Harbiye Nezaretine bir muhtıra vermiştir. Bu
muhtıraya göre, İstanbul, İzmit, Çanakkale ve bütün kıyılardaki silah ve cephane
depolarının emniyet ve muhafaza görevi Türklerin elinden alınarak İngiliz memur ve
muhafızlara verilmesini istemektedir (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı,
1975, s. 46). Bu muhtıra üzerine Albay İsmet 1 Mart 1920’de yayınladığı raporunda
sadece Anadolu içerisinde kalan silah ve cephane depolarının kullanılabileceğini
vurgulamıştır. Buna karşın Türkler, İstanbul’da bulunan cephane depolarından azar
azar kaçırdıkları malzemeyi Anadolu’ya taşımak için üstün çabalar göstermektedir.
İlk başlarda kişisel girişimler ile başlayan cephane taşıma hareketleri, daha sonra
Heyet-i Temsiliye döneminde gizli gruplar tarafından daha planlı, güçlü ve verimli bir
biçimde yapılmaya başlanmmıştır. Silah ve cephane kaçakçılığı İstiklâl Savaşının
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kazanılmasının en önemli kaynaklarından biri olarak görülmektedir (T.C. Genel
Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 53). 4 Eylül 1919 - 23 Nisan 1920 arasında
gizli gruplarca Anadolu’ya; 230 piyade tüfeği, 14 makineli tüfek, 2 batarya dürbünü,
2 telemetre, 2 top kaması, 1 telgraf makinesi gönderilmiştir. Yine Gelibolu’dan 8000
tüfek, 5000 sandık cephane, 200 ağır makineli tüfek Anadolu’ya kaçırılmıştır.
Genelkurmay Başkanlığının 1975 basımlı raporunda Gelibolu’dan gelen cephane ile
ilgili bir olay yer almaktadır. Burada, İtilaf Devletleri Gelibolu’daki Akbaş
Deposundaki silahları Bolşevikler ile savaşmakta olan Vrangel Ordusuna vermek
istemektedir (Özalp, s. 99). Akbaş Cephaneliğinde bulunan 10.000 tüfek, 500 sandık
cephane ve birkaç yüz makineli tüfeğin kaçırılmasına yönelik 61. Tümen Komutanı
Albay Kazım (Özalp) tarafından tasarlanan operasyon, Köprülülü Hamdi ve Dramalı
Rıza tarafından gerçekleştirilecekti. Hamdi Bey, 10 piyade ve bir miktar
Kuvayimilliye eri ile Balıkesir’den Biga’ya geçmiş, orada Biga ve Gönen bölgesinde
Anzavur ve taraftarları ile savaşan Dramalı Rıza ile buluşmuştur. Burada Anzavur’a
karşı çok başarılar elde etmiş, Kara Hasan ile kılık değiştirip çoban kılığında
araştırma yapmışlardır. Depo muhafızlarının durumu, nöbet sayıları ve değişim
zamanlarını, iskele ve civarına ulaşımın nasıl yapacağını, kayıkların kıyılara
yaklaşabileceği yerleri öğrenmişlerdir. Toplanan bilgiler Hamdi Bey’e iletilmiş ve
Albay Kazım’a bildirilmiştir. Albay Kazım, Akdeniz Boğaz Komutanından kolorduya
ait eşyaların karşıya geçirilmesi için bir tekne isteğinde bulunmuştur. Ancak
kolorduya ait bir yük bulunmamaktadır ve tekne sadece kaçakçılık için gerekli taşıtın
bulunması için istenmektedir. Motor Lapsekiye geldiğinde kayık ve mavnalar motora
bağlanmış, 30 Kuvayımilliye eri ile 26/27 Ocak 1920 gecesi Akbaş Cephaneliğine
gelmişti. Müfreze önce telefon hattını kesmiş, ardından Fransız nöbetçileri
bağlayarak etkisiz hâle getirmişti. Yöre halkı ve Kuvayımilliye tarafından kayıklara
yüklenen cephane, etkisiz hâle getirilmiş, Fransız askerlerinin de taşımaya katılması
ile mavnalara yüklenmiştir. Gün ağarmadan önce 8000 tüfek ve 5000 sandık,
yaklaşık yarım milyon cephane, ve 200’e yakın ağır makineli tüfek kaçırılabilmiştir
(T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 55-56).
Gelibolu’dan gelen bu cephanenin yanında 28 Mart 1920’de Mustafa Kemal, 4000
sandık Alman cephanesi, 5000 atım kudretli dağ topu mermisi, 100 sandık saplı el
bombası, 3 dağ topu ve 3000 atım mermisini, 12. ve 20. Kolordulara 3000 küçük
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çaplı mavzer tüfeği ve 1000 sandık cephanesini 3. Kolordu’ya iletmek için
Diyarbakır’da bulunan 13. Kolorduya istekte bulunmuştur (T.C. Genel Kurmay Harp
Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 59). Bu istekleri halkın çabaları ve ilgili kolorduların
desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu gibi depolardan ve kolordulardan gelen
cephanelerin yanında, 1921’de Savunma Bakanlığına bağlanan İmalat-ı Harbiye’de
çok sayıda bakım onarım ve cephane dolum işlemleri yapılmıştır. Bu
imalathanelerde çalışmak üzere yetkili subay, makinist ve tesviyeci gibi zanaatkarlar
İstanbul’dan İnebolu-Çankırı hattını kullanarak Ankara’ya ulaşmışlardır. 1920
yılında 1503 tüfek mekanizmasının değiştirilmesi, 900 mermi değişimi ve çeşitli
onarımlar yapılmış, 1921 yılında 2440 nişangâh sürgüsü yeniden yapılmış, 729
makineli tüfek mekanizması değiştirilmiş ve mermi değişimi ile el bombasından
köprü tırnaklarına, otomobil onarımından top parçaları üretimine, kağnı tamirine
kadar çeşitli işlemler bu imalathanelerde yapılmıştır. 1922 Ocak ve Şubat aylarına
ise 155 top onarılmış, 1822 adet mermi değişimi yapılmış, 7.080 top mermisi
değiştirilmiş, 12 otomobil onarılmış, 5.700 el bombası kapsülü yapılmış ve
onarılmıştır. Bu rakamlara yüzlerce süngü bıçak yapımı, sahra toplarının
koşumlarının onarımları gibi çeşitli faaliyetler de eşlik etmektedir (T.C. Genel
Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 124). Bu fabrikalar günümüzdeki silah
fabrikalarının temeli niteliğinde olmuştur. Batı Anadolunun işgali ile başlayan ve
cephane eksikliğinden kaynaklı yaşanan zorluklar, halkın ve Temsil Heyetinin
ardından da kurulan Millet Meclisinin büyük çabaları ile aşılmaya çalışılmıştır. Bütün
hazırlıklar yurdu düşmandan tam anlamıyla temizleyip Mîsâk-ı Millî sınırlarına
ulaşmak amacıyla yapılmıştır. Anadolu’da kolordulardan gelen silahlar ile halkın
elindeki yetersiz sayıdaki silah ve cephane bir ülkü uğruna toparlanmaya
çalışılmaktaydı. Ancak İstanbul Hükûmetinin İtilaf Devletleri kontrolüne bıraktığı
İstanbul

Depolarında,

millî

kurtuluşa

taşıyacak

yüklü

miktarda

malzeme

bulunmaktadır. Verilecek bu topyekün savaşın anahtarı bu depolardan geçmektedir.
Bu cephanelerin taşınması ise İnebolu’da başlayan İstiklâl Yolu’nda yapılmıştır.
3.3. İnebolu ve Kastamonu Dolaylarında Lojistik Destek Hareketi
İstiklâl Savaşında cephe gerisinde hizmet, cephede olduğu kadar önemli bir hâl
almaktadır. Gerek cephane taşımanın gerekse iaşe eksikliklerini tamamlamanın
önemi,

cephenin

başarısını

doğrudan

etkileyen

faktörlerden

biri

olarak
103

görülmektedir. Bu sebeple, lojistiğin ana damarlarından birisi olan Kastamonuİnebolu hattı çok büyük bir önem arz etmektedir. TDK’ya göre lojistik, “kişilerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış
noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde
planlanması ve uygulanmasıdır (Türk Dil Kurumu, 2019).
Nurettin Peker’in, İstiklâl Savaşı Resim ve Vesikalarla İnebolu – Kastamonu ve
Havalisi Deniz ve Kara Harekatı isimli kitabında, İnebolu ve Kastamonu’da geçen
bazı kahramanlık olaylarından bahsedilmektedir. Mütarekeden sonra askerlik
şubelerindeki silah ve cephaneyi almaya gelen İngilizler’e bozuk ve arızalı silahlar
verilerek kullanılabilir durumda olan silahlar İstiklâl Savaşı’nda kullanılmak üzere
saklanmıştır. Trabzon’dan gelen nakliyelerin Ankara’ya ulaşımı için en önemli liman
İnebolu Limanı olmuştur. Burada 1920 yılında Yükleme ve Boşaltma Komutanlığı
kurulmuştur. Sinop ve Zonguldak’ta da birer mevki komutanlığı da kurularak
çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Önceleri İstanbul’dan
kaçak olarak getirilebilen elbiseler, kaput bezleri, ayakkabı ve deri gibi ordunun işine
yarayacak olan eşyaların yanında, Nisan 1920’de Ruslar ile yapılan antlaşma
girişimi ile silah ve cephaneler de silah komisyonuna gelmiştir. Denizden gelen yük,
motorlardan kayıklara yüklenmekte, ardından depolara götürülmekteydi. Bu
depolardan alınan yük kağnılar ile Ankara’ya gönderilmekteydi. Burada Kastamonu
halkının süngüsü olmayan tüfekler için bulduğu çare, evlerin pencere demirlerinin
sökülerek süngü hâline getirilmesi ve cepheye gönderilmesi olmuştur. Hatta dikenli
ve dikensiz tellerin, telefon hatlarının toplanarak cephelere gönderildiği ilçelerin
kahramanlıkları kayıt altına alınmıştı (Peker, 1955).
Rota, Refik Turan tarafından şu sekilde belirtilmiştir; İnebolu, Küre, Ecevit, Seydiler,
Devrekani, Halkacılar, Şeker Köprü, Kastamonu, Beşdeğirmenler, Ilgaz, Çomarın,
Yenice Köy, Kazancı, İnköy, Gündoğdu, Çankırı, Çandır, Kızılkaya, Kalecik, ve
Ankara (Turan, 1999, s. 694). Bu rotaya ait çizim Görsel 71’de gösterilmiştir.
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İstiklâl Yolu Haritası
https://bit.ly/3gTst7M Erişim 12.11.2020

3.3.1. İnebolu Limanı’nın Önemi
Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesinde “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da kulağım
İnebolu’da” (Pür, 2020, s. 660) diyerek İnebolu Limanının İstiklâl Savaşı içerisindeki
önemini belirtmiştir.
İnebolu iskelesi olmayan bir liman olduğu için İtilaf Devletlerinin gözünden kaçmış
bir kasaba olma özelliğini taşımaktadır. Aynı zamanda Ankara’ya en yakın,
Anadolu’nun denize açılan en güvenli yeri olarak İnebolu Limanı gösterilmektedir.
(Turan, 1999, s. 694) Burada taşıma iskele ve liman olmadığı için İnebolu’ya özgü
kayıklar ile yapılmıştır.
Öncelikle İstanbul’dan gelen kargo Denizcilik Bankası vapurları ile gelmekte,
Denizcilik Bankası dışında İtalyan ve Fransız bandıralı gemiler ile de İstanbul’dan
yük taşımacılığı yapılmaktadır. Gittikçe artan taşımalar sebebi ile mağazalar ve yeni
depolar tutulmakta, bir sabotaj riskine karşı da önlemler alınmaktadır. 1920
Haziranında Pontusçu Rumların Patrikane’ye durumu bildirmelerinden kaynaklı
olarak Millî Müdaafa vekaleti tarafından cephanenin süratle içeri alınması gereği
bildirilmiştir (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 134).
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İnebolu Limanı’nda 9 Haziran 1921’de gün ağırırken taşıma işlerini yürütüldüğü
sırada Yunan Donanması’nın hızla yaklaşmakta olduğu haberi alınmıştır. Bu sırada
Hat Komutanı Fuat Bey, bir er gibi sabaha kadar taşıma işlerine yardım etmiş ve
etrafındakileri teşvik etmiştir. Müftü Hamdi Bey önderliğinde kadın, çocuk, yaşlı,
bütün halk kıyıya ulaşmıştı. Cephanenin 500-600 metre mesafede yer alan çarşıya
taşınması gerekmektedir. Bu kişiler kıyıdaki cephaneyi dakikalar içerisinde depolara
ulaştırarak büyük bir cephe gerisi zafere imza atmışlardır (T.C. Genel Kurmay Harp
Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 135).
İnebolu – Ankara arasındaki karayolu, bakımsız kalmış köprüleri yıkılmış ve motorlu
taşıtlara elverişsiz bir durumda iken, İngilizlerin Kocaeli ve çevresine asker yığmaları
sonucunda Ankara Hükûmetinin en büyük şansı olmuştur. İneboluya gelen sevkiyat
sadece İstanbul’dan kaynaklanmamakta, Doğu cephesi, Sivastopol, Novorrossisk,
Tuapse, ve Batum kıyılarından da oldukça yüklü miktarda silah ve cephane gibi
malzemeler aktarılmaktaydı (Taşlıgil, 2020, s. 90).
1920-1922 yılları arasında İnebolu Limanına Gelen Malzemeler ve Taşıtlar şu
şekildedir:
TARİH

ARAÇ

CEPHANE

28.08.1920

1 No’lu Askeri Bot

25.09.1920

Hayrettin Motoru

174 sandık piyade mermisi
40 sandık sahra mermisi
184 tüfek
192 kasatura
422 Sandık Cephane
315 tüfek, 315 kasatura, 299 sandık cephane

27.09.1920

Şükran Motoru

191 tüfek, 191 kasatura, 59 sandık cephane

01.10.1920

Yıldız Motoru

205 tüfek, 205 kasatura, 59 sandık cephane

01.10.1920

Mebruke Motoru

03.10.1920

Şahin-i Bahri

22.09.1920 Rusya’dan Motorla

858 tüfek, 1108 kasatura, 8 makineli tüfek, 727
sandık cephane
1001 İngiliz Mavzeri,

Motoru
03.01.1920

Muzaffer Motoru

03.01.1920

İhsan-ı Hüda
Motoru

900 Sandık cephane
46 sandık Alman cephanesi, 1023 kasatura,
1000 yağdanlık, 1023 silgi ipi, 25 Makineli
tüfek
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04.10.1920

4 no’lu Rusumat

632 tüfek, 632 kasatura, 1185 sandık cephane

Motoru
20.10.1920

Gazal Vapuru

584 tüfek, 584 kasatura, 484 sandık cephane

01.12.1920

4 no’lu Rusumat

478 tüfek, 478 kasatura, 494 sandık cephane

Motoru
06.12.1920

Arabalar

07.12.1920

Şahin-i Bahri

2000 adet çadır(500 astarsız,1500 astarlı)
963 sandık İngiliz cephanesi

Motoru
07.12.1920

Muzaffer Motoru

14.04.1921

Şahin Vapuru

16.04.1921

Ümit Vapuru

09.05.1921

Şahin Vapuru

36 sandık alman cephanesi, 431 İngiliz
mavzeri, 204 tüfek, 204 kasatura
4 büyük İngiliz topu, 4 küçük İngiliz topu, 25
mitralyöz ve cephanesi, 600 tüfek, 600
kasatura
25 askeri doktor,10 eczacı, 400 sandık ve 88
balya Kızılay. Malzemesi, 4 büyük sahra çadırı
3 . Kafkas Tümeni 8 P.A. 960 er, top ve
istihkam aletleri, 200 ton askeri malzeme, 550
sandık cephane, 25 sandık top mermisi

19.05.1921

4 no’lu Rusumat

2171 sandık cephane

Motoru
20.05.1921

Ümit Vapuru

Külliyetli miktarda savaş aracı ve cephane
(sayılmadı)

22.05.1921

Amerikan Gemisi

24.05.1921

Şahin Vapuru

Gaz ve benzin varilleri
4225 tüfek, 4225 kasatura, 1389 sandık
cephane, 150 mekkare hayvanı, 50 mayın,
tümen komutanlığının ihtiyaçları ve benzin

26.05.1921

Preveze Gambotu

2260 tüfek, 2260 kasatura, 2593 sandık
cephane, 24 makineli tüfek

29.05.1921

Penay Vapuru
(Fransız)

29.05.1921

Aydın Gambotu

220 Sandık cephane, askeri malzeme, gaz ve
benzin varilleri
4840 tüfek, 4840 kasatura, 2614 sandık
cephane, 45 makineli tüfek, 143 sandık
makineli tüfek cephanesi,

30.05.1921

Tecrübe
Römorkörü

1200 tüfek, 1200 kasatura, 1022 sandık
cephane silah yedekleri
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30.05.1921

Hikmet Motoru

1120 tüfek, kasatura, 886 sandık cephane, 43
sandık muhtelif malzeme.

30.05.1921

Yavuz Motoru

1821 sandık cephane

30.05.1921

Mersin Motoru

2340 tüfek, kasatura, 2359 sandık cephane

31.05.1921

Preveze Gambotu

2050 tüfek, kasatura, 904 sandık cephane

01.06.1921 Bahri Cedit Vapuru 2260 tüfek, kasatura, 24 makineli tüfek, 2593
sandık cephane
01.06.1921

Ümit Vapuru

4840 tüfek, kasatura, 45 makineli tüfek, 3000
top güllesi, 2614 sandık cephane, 143 sandık
makineli tüfek cephanesi

01.06.1921

4 nolu Rüsümat

2115 sandık cephane

Vapuru
01.06.1921

Gülbahar Vapuru

1035 sandık cephane, süngü ve askeri
malzeme

01.06.1921

İrfan Motoru

1191 tüfek, kasatura, 335 sandık cephane, 60
makineli tüfek, 145 sandık makineli tüfek
cephanesi, sırt çantaları

05.06.1921

Şahin Vapuru

Muhtelif askeri malzeme, muhtelif tüfek,
kasatura, makineli tüfek ve cephaneleri

06.06.1921

Preveze Gambotu

5800 tüfek, kasatura, 700 sandık cephane, 54
makineli tüfek, 500 bomba

08.06.1921 Gagali, Yenidünya, Cephane Sandıkları, top mermileri, bomba
Akşam, Can

sandıkları

Vapurları
21.06.1921

Yavuz Motoru

22.06.1921

Karakuş Vapuru

22.06.1921 Metruke Motoru ve

Benzin ve gaz varilleri
404 sanık cephane
246 sandık top mermisi, 342 sandık cephane

Batum Vapuru
25.06.1921

Şahin Vapuru

2920 tüfek, kasatura, 746 sandık cephane, 22
top, 1526 sandık top mermisi

16.07.1921

İnönü Motoru

18.07.1921

Preveze Gambotu

22.07.1921

İtalyan Vapuru

186 sandık top mermisi, cephane arabaları
2293 sandık top cephanesi
Ruslardan alınan altın sandıkları
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25.07.1921

Aydın Gambotu

96 sandık top cephanesi, 1287 sandık top
mermisi

28.07.1921 İki Rus Denizaltısı

Ruslardan alınan altın sandıkları

29.07.1921

Gazal Vapuru

7 tüfek, kasatura,

29.07.1921

Dana Vapuru

1728 sandık cephane, 2 top, 1047 top
mermisi, 10 makineli tüfek, askeri malzeme

05.08.1921

Aydın Gambotu

1244 sandık cephane, 3028 sandık top
mermisi

20.08.1921

Şahin Vapuru

2873 sandık tüfek, kasatura, 992 sandık
cephane, 799 sandık top mermisi, 98 makineli
tüfek, gaz ve makine yağı varilleri

22.08.1921

Mebruke Motoru

370 sandık top mermisi, gaz varilleri

24.08.1921

Ümit Vapuru

1144 parça askeri malzeme ve eşya

10.09.1921

4 Nolu Rüsumat

2081 sandık cephane

Vapuru
19.09.1921

Preveze Gambotu

200 tüfek, kasatura, 691 sandık cephane,
2192 sandık top mermisi, 16 sandık gaz
maskesi

28.09.1921

Altay Vapuru

585 sandık top mermisi, 12 sandık gaz
maskesi

29.09.1921

Arslan Vapuru

638 sandık top mermisi, 25 sandık gaz
maskesi

02.10.1921

Metruke Motoru

154 sandık top mermisi

15.10.1921

Turgut Motoru

516 sandık top mermisi

20.10.1921

Ceylan-i Bahri

80 Sandık top mermisi

Motoru
26.10.1921

Şahin Vapuru

2 top, 5189 sandık top mermisi

01.11.1921

İngiliz Gemileri

Maltadan gelen 45 kişi (mübadele)

06.11.1921

Tecrübe Motoru

860 tüfek ve kasatura

17.11.1921

Preveze Gambotu

2005 tüfek ve kasatura, 35 sandık top mermisi

19.11.1921

Gazal ve Dana

159 Sandık top mermisi, 853 sandık top

Motoru

mermisi
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27.11.1921

Aydın Gambotu

489 tüfek ve kasatura, 298 sandık cephane,
411 sandık top mermisi

07.12.1921

Preveze Gambotu

651 sandık top mermisi

14.12.1921

Gazal Vapuru

200 sandık top mermisi

15.12.1921

Şahin Vapuru

Karstan gelen ağır toplar

16.12.1921

Mebruke Motoru

458 Sandık top mermisi

23.12.1921

Preveze Gambotu

238 sandık top mermisi

03.03.1922

Afrika Vapuru

Muhtelif askeri malzeme ve tıbbi malzeme

(italyan)
Tablo 1: İnebolu Limanına Gelen Malzemeler ve Taşıtlar
(Pür, Milli Mücadele Dönemi'nde İnebolu - Kastamonu - Çankırı - Ankara Hattının "İstiklal Yolu"
Durumu Üzerine Değerlendirme, 2020)

Bu tabloya göre 1920-1922 yılları arası, 41 adet deniz taşıtı İnebolu Limanı’nı
cephane indirmek amacı ile kullanmıştır. İnebolu Limanı sayesinde 39,798 sandık
cephane, 23,445 tüfek ve kasatura, 373 makineli tüfek, 30 adet top, 21815 top
mermisi, tıbbi askerî malzeme, yük hayvanı vb. yük cepheye iletilmiştir.
3.3.2. İnebolu-Çankırı Arasında Mücadele
İnebolu ve Ankara arası taşımacılık işleri imece usulu ile yapılmaktadır. Yol boyunca
Seydiler, Devrekani ve Çankırı bölgelerinden olan arabacılar köylerine saptıkları için
hem silah ve cephaneyi tehlikeye atmakta hem de sevkiyatın gecikmesinde rol
oynamaktadır.

Daha

sonra,

İnebolu

Sevk

Komutanlığınca

verilmiş

sevk

çizelgelerine uyulması rota ve zamanlama açısından düzenin sağlanmasında büyük
rol oynamıştır.
Yolun zor kısmı İnebolu’nun İkiçay - Çatalçeşme arası, Topçuoğlu, Kayguncak,
Göre, Ecevit yokuşları idi. İnebolu Limanı’nından başlayan yolculuk bir saatlik
mesafede yer alan İkiçay Deresi civarı kontrol karakolunda ilk molasını vermekteydi.
Ilgaz’da Derbent Karakolu, gündoğdu karakolu ve Tüney jandarma karakollarında
sevkiyatın kontrolü denetimi ve asayiş için denetimler yapılmaktaydı. İkiçay
Deresinden sonra Seydilere doğru yol alınıyordu. Seydiler ikinci mola yeri idi.
İnebolu kastamonu arası kağnı ile yaklaşık 6 gün sürmekteydi. Bir kağnı kolunda
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yaklaşık 50 kadar kağnı bulunmakta, 50-60 yaşlarında erkekler 14-18 yaşında erkek
çocuklar ve kadınlar bu kağnı kollarında görev yapmaktaydı. Her kağnı kolunda 12 jandarma eri ile zabitler bulunmaktaydı. 6 günlük yolculukta verilen duraklar ise
şöyle sıralanmaktaydı: 1. gün Digüz Köyü yakınlarındaki Soğuksu Hanı, 2. gün Küre
Nahiyesi, 3. gün Ecevit Hanı, 4. gün Seydiler Köyü, 5. gün Sırasöğütler ve 6. gün
Kastamonu.
Küre ve Ilgaz Dağlarından geçen İnebolu-Ankara yolu, kış aylarında kapanmaktadır.
Bu sebeple, Kasım ayı gelmeden cephanenin taşıma işlemlerinin hızlandırılması için
gerekli emirler Millî Müdafaa Vekaleti tarafından verilmişti (T.C. Genel Kurmay Harp
Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 136).
İnebolu ve Kastamonu Menzil Komutanlıkları, mülkî makamlar ile birleşerek hasat
ve harman sebebiyle kullanılmayan motorlu ve motorsuz taşıtların yanında at, eşek,
deve ve katırların da İnebolu’ya gönderilmesini istemiştir.
1921-1922 kışında Kastamonu kışlası önününe kadar gelebilen ancak kışlaya
ulaşamayan top mermileri ve çocuğunu örtüp kendisi donarak can veren Şerife Bacı
gibi birçok kadın bu uğurda vatanını korumak adına kendisini feda eden
kahramanlar gibi birçok gerçek hikâye o zamanlarda kulaktan kulağa yayılmıştır
(T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 137).
Kağnı kolları Kovanlı, Bulacık, Umut, Kayı, Beşdeğirmenler, Gülmenler Köyü,
Güngörmezler, Hacetepe, Bostan Köyü, Çomar, Yenice, Kalehan, İnköyü, Koçhisar,
Kese Köyü’nden sonra Çankırı’ya ulaşıyorlardı.
3.3.3. Çankırı ve Ankara
İnebolu – Kastamonu – Çankırı – Kalecik – Ankara karayolu ile Ankara ve
dolaylarına aktarılan silahların ağırlığı 22 ton 500 kg., çeşitli cephanenin ağırlığı 930
ton, yiyecek ve yem toplam ağırlığı 13 ton, donatım ve gereç ağırlığı ise 636 ton 500
kg. civarında olmuştur (T.C. Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı, 1975, s. 351).
“İstiklâl Yolu olarak adlandırılan güzergah 3 il, 7 ilçe, 21 köy olmak üzere toplam 31
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yerleşim merkezi içinden veya yakınından geçen bir hattır. Yaklaşık 344 km.’lik
yolun yarısı ise mevcut karayolunda kalmıştır” (Taşlıgil, 2020, s. 87).
Çankırı’nın Millî Mücadele için hazırladığı 1000 yataklı hastaneyi Turgut Özakman
Şu Çılgın Türkler kitabında sadece halkın yardımı ile, bin şilte iki bin çarşaf, bin
yastık, ikibin yastık yüzü ve bin battaniyeyi hazırladıklarını anlatmakta ve şu sözler
ile anlatımını sonlandırmaktadır. “Bin yataklı Çankırı hastanesi bir hafta sonra, tıbbi
aygıtlar ve doktorlar dışında hizmete hazır olacaktı.” (Özakman, 2005, s. 346).
Çankırı o dönemde büyük fedakarlıklar ile Millî Mücadeleye destek vermiştir.
Çankırı – Ankara arasında ise Avran Köyü, Dümbelek Ovası, Tüney Köyü, Çandarlı,
Kalecik, Yenihan, Tekebeli, Ravlı, Bödüz, Ballı, Hüseyin, Solfasol köylerinde
konaklayarak Ankara’ya ulaşmakta idiler. İstiklâl Yolu, Ankara’da da Mamak’taki
askerî fabrikada son bulmaktaydı.
3.3.4. İstiklâl Yolu’ndan Yürüyen Kahramanlar
Çağlar boyunca insanlık kültürel gelişimini özgürlük ve hakimiyet düzleminde
gelgitler üzerine kurmuştur. İnsanoğlu özgürlüğünü ele almaya çalışırken hakimiyet
sınırlarını genişletmeye ve bu yolda ilerlerken de başka toplulukların özgürlüğünü
eline alma yoluna gitmiştir. Kahramanlık, mitolojik eserlerde, kendini bulma çabası
içerisinde çeşitli sınavlardan geçen bu yolda ölüp dirilmek gibi çeşitli insanüstü
yeteneklere sahip olan kişilere verilen bir sıfat olarak kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu
ise “kahraman”ı, “Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse)”
olarak nitelendirmiştir (Türk Dil Kurumu, 2019).
Türk istiklâli Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra girilen uzun ve zorlu
bir sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Çanakkale Savaşında olduğu gibi İstiklâl
Savaşında da birçok olay karşımıza çıkmaktadır. Burada İstiklâl Yolu özelinde
kahramanlara yer verilecektir.
Türk kadınının cephe gerisinde vermiş olduğu mücadele erkeklerin cephede vermiş
olduğu mücadelenin en büyük destekçisi olmuştur. Önceki bölümlerde yer verilmiş
olduğu gibi tonlarca malzeme İstiklâl Yolunda taşınırken kadınların çabaları
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sayesinde cepheye ulaştırılabilmiştir. Bu sebeple İstiklâl Madalyası üzerinde kadın
figürü işlenmiş ve bu fedakarlık gösterilmiştir. Cephe gerisinde yer alan İstiklâl Yolu
kahramanlarından şüphesiz ki ilk akla gelen kişi Şerife Bacı olmaktadır.
1900 yılınca İstiklâl Yolu üzerinde yer alan Seydiler Köyünde dünyaya gelen Şerife
bacı 16 yaşında evlendirilmiştir. Evlendikten 6 ay sonra Çanakkale’de şehit olan
kocasının haberini almıştır. Daha sonra bir gazi ile evlendirilen Şerife Bacı, 1921
yılında kağnısı olanların cepheye malzeme taşımak üzere çağırılması üzerine
İnebolu’ya gitmiştir. İneboludan yola çıkan kağnı kolunda yerini alan Şerife Bacı’nın
yanında 9 aylık kızı da yer almıştır. Kağnı kolu yakalandığı yoğun kar yağışı
sırasında Şerife Bacıyı geride bırakır. Ertesi sabah kendisi donarak şehit olmuştur.
Çocuğu ve cephanenin üzerine örttüğü battaniye gece boyu kendi sağlığından öte
tuttuğu geleceğini korumuştur. Türk kadının kahramanlığı gelecek nesilleri ve bu
nesillerin özgürce yaşayacağı vatanı korumuştur. Şerife Bacı anıtına ait bir fotoğraf
Görsel 72’de gösterilmektedir. Şerife Bacı Kimlik tespiti yapıldıktan sonra köyüne
gömülmüştür (Taşlıgil, 2020, s. 91).

Şerife Bacı Anıtı
https://bit.ly/38SUYyY Erişim:03.01.2021

İstiklâl yolu kahramanları arasında Halime Çavuş da geçmektedir. Halime Çavuş’a
ait bir görüntü Görsel 73’te gösterilmiştir. Kastamonu Duruçay köyünde dünyaya
gelen Halime Çavuş, İstiklâl Savaşı başında ailesi ve çevresinin engel olma
çabalarına karşı duararak savaşlara katılmıştır. Halime Çavuş Orduya katılabilmek
için erkek kılığına girmiş ve her sabah tıraş olmuştur. Mustafa Kemal’in İnebolu
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ziyareti sırasında cephane taşırken montunu silah ve mermileri korumak için örten
Halime Çavuş, Paşanın yönelttiği “Neden üzerindeki montu mermilerin üzerine
örttün, üşümüyor musun?” sorusuna cevaben “Bey, 100 bin kişi kurtulacak.
Ben öleceğim de ne olacak?” karşılığını vermiştir. Bu olayın üstüne Mustafa Kemal
Paşa kendisiden nüfüs cüzdanını istemiştir. Kadın olduğu ortaya çıkan Halime
Çavuş savaş sonrasında Çankaya Köşküne çağırılıp ödüllendirilmiştir. Halime
Çavuş İnebolu’yu kuşatan Kılkış ve Averof gemilerinin yaptığı bombardıman
sırasına bacağına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanarak ordudan ayrılmıştır
(T.C. Kastamonu Valiliği, 2020).

Halime Çavuş
https://bit.ly/2LJlQcC Erişim:03.01.2021

İstiklâl Yolu Kahramanları içerisinde adı anılan bir diğer kişi de Hamamcı Kadı Salih
Reis olmuştur. Hamamcı Kadı Salih Reis’e ait bir anıtın fotoğrafı Görsel 74’te
gösterilmektedir. 13 Haziran 1921 yılında kıyıya cephane taşınan bir günün yenisi
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yaşanmaktaydı. Denk kayıklarının gemilerden kıyıya ulaştırdıkları cephaneleri
şehrin içlerine taşınması işini yöre halkı üstlenmişti. Kastamonu Bölgesi Komutanı
Muhittin Paşanın gözünde Salih Reis 70’lerinde bir ihtiyardı. İhtiyara yardım etmek
için yanına gelerek şu sözleri sarf etti: “Dede, ver de ben de taşıyayım…” Sırtındaki
mermiyi zorla taşıyan ihtiyar Kadı Salih Reis başını bile kaldırmadan; “Bana yardımı
bırak düşman gemileri geliyor. Git, bir sandık cephane de sen omuzla!” diyerek
farkında olmadan Paşayı tersledi ve mermisini vermedi. Bu diyalog üzerine etrafta
bulunanlar Paşanın kızdığını düşünürken Muhittin Paşa; “Bu millet ölmez, bu millet
esir olmaz” dedi. (T.C. İnebolu Kaymakamlığı, 2020).

Hamamcı Kadı Salih Reis Anıtı
https://bit.ly/38YKaz1 Erişim:03.01.2021

Salih Reis, Şerife Bacı ve Halime Çavuş İstiklâl Yolunda emeği geçmiş ve ismi
bilinen binlerce insandan birkaçı olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu yolda yürümüş
adı geçmeyen soğuktan ölen, vahşi hayvanlar tarafından öldürülen veya eşkiyalarca
zarar gören Türk halkıdır. İsmi belli olan kahramanların yanında bu proje vatan için
çalışan her kişinin aslında bir kahraman olduğu gerçekliğinden yola çıkmaktadır. Bu
sebeple yapılcak projede bu insanların yaşadığı zorluklar vurgulanmak istenmiştir.
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3.4. Konsept Geliştirme ve Karakter Tasarımı
“Konsept”, Türk Dil Kurumu internet sözlüğüne göre; “kavram, anlayış, tarz ve
düzen” kavramlarına karşılık gelmektedir. Konsept tasarımı, fikirlerin gelişmesi
aşamasında görsel dilin üretim sürecinde kaynaklık etmesi açısından önemli bir
aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Karar verilmiş konsept tasarımları projenin
düzenli olarak ilerlemesini sağlayan kaynak olarak kullanılmalıdır. Bu çalışma kağıt
üzerinde planlama ve animasyon, oyun tasarımı gibi uzun soluklu projelerde zaman
kaybedilmesini önleyen bir çalışmadır. Oxford ingilizce sözlüğünde “tasarım” yani
“design” kelimesi, “Bir şeyin yapılmadan önce bir planını veya çizimini tasarlama ve
üretme sanatı veya eylemi” şeklinde tanımlanmıştır (Oxford, 2021). Yine Oxford
Sözlüğe göre “konsept tasarımı”, “Bir kişi tarafından hayata geçmek üzere yapılan
plan ya da düzen, bir sanat eseri için yapılan ilk eskiz çalışması, henüz bitirilmemiş
(tamamlanmamış) bir uygulamalı sanat için yapılan çalışma” (Oxford, 2021) olarak
tanımlanmıştır. Bilgisayar oyunları, animasyon çalışmaları, otomotiv, mimari, reklam
ve sinema gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. İstiklâl Yolu animasyon projesi için
yapılan ön eskiz ve eskiz çalışmalarında projenin genel görünümüne ışık tutacak
çalışmalar yapılmıştır.
İstiklâl Yolu isimli etkileşimli animasyon projesi için uygulama öncesinde sonra bir
dizi ön eskiz yapılmıştır. Ön eskizler için seçilen özne İstiklâl Madalyası’nda da yer
alan kağnı ile yol alan Türk Kadını görseli olmuştur. İstiklâl madalyası fotoğrafı
Görsel 75’de verilmiştir.
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İstiklâl Madalyası
https://bit.ly/3gT7UZ2 Erişim: 21.05.2020

Öncelikle kurşun kalem ile yapılan eskizler farklı tarzlarda tamamlanarak projenin
genel uygulama dilinin belirlenmesi ve diğer sahnelerin dil birliği esasları uyarınca
tamamlanması planlanmıştır. Karakter tasarımı sırasında İstiklâl Yolu’nda hayatını
kaybeden Şerife Bacı’nın heykel ve rölyef çalışmalarından ilham alınmıştır. “Şerife
Bacı 1921 yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Aralık ayında sırtında çocuğu,
önünde kağnısı ile kışla önüne kadar gelmiş, mermileri ve çocuğunu korumak
uğruna donarak şehit olmuştur (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015).”,
Görsel 76- 77’de yer alan heykel çalışması, Şerife Bacı gibi bu yolda hayatını
kaybeden tüm isimsiz kahramanları onurlandırmak adına Kastamonu Valiliği
önünde yer almaktadır. Heykel, 1990 yılında Prof. Dr. Tankut Öktem tarafından
yapılmıştır.
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Şerife Bacı Heykeli
https://bit.ly/3r15FYq Erişim:19.05.2019

Serife Bacı.
https://bit.ly/388Y3dJ Erişim:19.05.2020
https://bit.ly/34htBNf Erişim:19.05.2020

Bu görseller ışığında yapılan birçok eskiz olmuştur. Bu eskizler Görsel 78’de
gösterilmektedir.
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Serife Bacı Ön Eskizleri.
(Kişisel Arşiv)
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Ardından bu eskizlerin dijital ortamda düzenlenmiş ve renklendirilmiş çalışmaları
yapılmıştır. Çalışmalar hazırlanırken çizim tableti, Photoshop ve Illustrator
yazılımları kullanılmıştır. Renklendirilmiş ve işlenmiş Eskiz çalışmaları Görsel 79’da
gösterilmiştir.
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Şerife Bacı Eskizleri.
(Kişisel Arşiv)

Yapılan çalışmalar değendirildiğinde, İstiklâl Yolu’nun ciddiyetine ve kahramanlık
destanı yapısına olan uyumsuzluğu görülmektedir. Bu sebeple tekrar çalışılmış ve
Görsel 80’de yer alan hâle dönüştürülmüştür.

Serife Bacı Çizimi.
(Kişisel Arşiv)
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Daha sonra bu görsel arka plan ile birleştirilip renklendirilerek son hâline
kavuşmuştur. Son sahne eskizi Görsel 81’de verilmiştir.

Serife Bacı.
(Kişisel Arşiv)

Suluboya tarzı ile dijital olarak renklendirilen ve pastel tonların kullanıldığı çalışmada
yollarda yorulmuş Türk Kadını ve onun kağnısı resmedilmiştir. Ayrıca elbiselerinde
yamalar ve kir ögeleri kullanılarak geçirdiği zorluklar izleyiciye verilmek istenmiştir.
Görsel arka planı Ilgaz dolaylarından alınmıştır.
Belirlenen tarz doğrultusunda birçok sahne resmedilecektir. Bazı sahneler durağan
karelerin After Effects uygulamaları ile hareketlendirilecek, bazı sahneler ise cel
animasyon tekniği ile tek tek çizilerek oluşturulacaktır. Örnek olarak, İstanbul
sokaklarında vatandaşların kaçışması sahnesi için 300 karelik bir animasyon
hazırlanmıştır. Karanlık bir sokak görüntüsü içerisinde aydınlığa doğru koşan
kişilerin görselleştirildiği sahnede kaçan birçok çocuk ve yetişkin görülmektedir.
Burada kamera kaçan bir kişinin gözünden görmekte olup koşma hareketi gereğince
aşağı ve yukarı hareket etmektedir. Ayak ve nefes sesleri ile bağırışlar eşiliginde
zenginleştirilecek olan sahne, işgal kuvvetlerinin İstanbul sokaklarına indiği
sahnenin arkasından animasyona yerleştirilecektir. Aşağıda bununla ilgili ardışık
görsellerden örnekler Görsel 82’de gösterilmiştir.
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İşgal Kuvvetlerinin İstanbul Sokaklarına İndiği Sahne Çizimi.
(Kişisel Arşiv)

Bu sahnedeki karanlık, içerisinde bulunulan durumu temsil etmektedir. Aydınlıktan
karanlığa gidiş ise ülkenin kurtuluşa giden yolunu temsil etmektedir. Sahnenin
içerisinde kullanılan gölge biçimli karakterler kişilerin kimliklerini önemsiz kılmakta
ve durumun zorluğunu kişiler ölçeğinden çıkararak bütün vatandaşların ölçeğine
yükseltmektedir.
3.5. Senaryo Metni
Senaryo

metni

etkileşimli

öğrenme

prensipleri

gereğince

öğrenmenin

kolaylaştırılabilmesi için günlük dilde yazılmıştır.
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Tarih 13 Kasım 1918
Tarih

sahnesi

Türklerin

sayısız

başarısına

tanık

olmuştur.

Bunların

en

önemlilerinden birisi ise Çanakkale Zaferi’ydi. İlyada Destanı’nda adı geçen
Agamemnon da tekrar Çanakkale Sularında görülmüştü. Bu kez Agamemnon bir
savaş gemisinin adıydı.
Soru 1: Agamemnon Savaş gemisinin bu defa hedefi neresi olacaktı?
a) Çanakkale
b) İstanbul
A seçeneği olan Çanakkale’yi seçenler için animasyon sonra erdi.
B seçeneği olan İstanbul’u seçenler için animasyon devam edecek.
Mondros Ateşkes Antlaşması Çağımızın Truva atı olarak tarih sahnesinde yerini
aldı. 13 Kasım günü İstanbul’un tarihi silüeti 66 savaş gemisini gördü.

Ardından düşman askeri karaya çıktı ve yurdun sokakları Türkler için tehlikeli bir hâl
aldı. Türkler artık esir bir vatanın halkı olmuştu.
Osmanlı Ordusu ise yıllardır cephelerde mücadele etmekteydi. Askeri yorgun,
komutanları bitaptı. Ancak hiçbir şey sona ermiş değildi. Vatan topraklarında yeni
bir ateşin kıvılcımı olacak, kendisinin ötesinde vatanını önemseyen idealist
komutanlar bulunmaktaydı.
Soru 2: Kimdir bu komutan?
a) Mustafa Kemal
b) İsmet İnönü
A seçeneği Mustafa Kemal’i seçenler için animasyon devam edecektir.
B seçeneği olan İsmet İnönü’yü seçenler için ise animasyon sona erecektir.
Geliyorlar…
Evet geliyorlar ama geldikleri gibi giderler…
Anafartalar ve Doğu Cephesinin muzaffer komutanı Mustafa Kemal.
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Osmanlı ordusu dağıtılmış, ulaştırma ve haberleşme kurumlarına el konulmuştu.
Bunlar bir işgalin ilk adımlarıydı. Düşman İzmir’e (Bkz. Görsel 81) çıktığında
çatışmalar ve tepkiler oluşmaya başlamıştı.
10 aralık 1919 tarihinde işgal karşısında bir ilke imza atılmıştı. Bu ne olabilir?
a) İlk gazete manşeti
b) İlk kadın mitingi
A seçeneği olan ilk gazete manşeti diyenler için animasyon sona erecek.
B seçeneği kadın mitingi cevabını seçenler için animasyon devam edecektir.
Kadınların tek başına çarşıya bile çıkmadığı Kastamonu’da 300 kadın Kız Öğretmen
Okulu bahçesinde işgale karşı bir eylem yaptı. Bu eylemde şu sözler sarf edildi:
“Hanımlar…
Dünyayı kanlara boğan, insanları tavuklar gibi boğazlayan erkeklere müracaat
edecek değiliz. Bizim gibi şevkat ile merhamet ile düşündüklerine şüphe
etmediğimiz İtilaf Devletlerinin büyük kadınlarına müracat edecek ve birer telgraf ile
bize yapılan haksızlıkları yazarak anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim
etmezler ise evlatlarımızın kanlarına kendi kanlarımızı karıştırarak erkeklerimiz ile
bir safta dinimiz ve istiklâlimiz için haksız zalimlere tarihin lanetlerini terkederek
şehametle öleceğiz…”
Sonrasında yurtta beklenen oldu, 22 Nisan 1920 de Amasya Genelgesi yayınlandı.
Amasya Genelgesi; “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul
Hükûmeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum
milletimizi yok olmuş gösteriyor. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
Millî Mücadele başladı. Kağıt üzerinde 36-40.000 kişilik bir orduya karşı 400.000
kişilik bir ordu…
Hâl böyleyken, ikmal rotası kapanan vatanın kurtuluşu için Ankara’ya taşınacak
cephane nasıl ulaştırılacaktır?
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Soru: İstanbul Kafkaslar ve Rusya’dan gelecek yardımlar için hangi liman
kullanılacaktır?
a) İnebolu
b) Trabzon
B şıkkı Trabzon yanıtını verenler için animasyon burada sonlanmaktadır.
A şıkkı İnebolu yanıtını verenler için animasyon devam edecektir.
Limanı olmadığı için gözden kaçan İnebolu, ikmal için biçilmiş kaftan olmuştu. Ancak
açıkta demirleyen gemilerden taşınacak cephanenin denk kayıklarıyla kıyıya
taşınması işi ciddi zorlukları beraberinde getiriyordu. Sandıklar halkın azim ve
kararlılığı ile taşınmıştır.
Soru: Dönemin İnebolu Valisi, cephane taşınması sırasında

“...Ver, ben

taşıyayım.” diyerek hangi kahramanın elinden yükünü alıp yardım etmek
istemiştir?
a) Hamamcı Kadı Salih Reis
b) Kara Fatma
B Kara Fatma seçeneğini seçenler için animasyon son bulmuştur. Kara Fatma
Seher Erden Önce kendi çetesiyle direnişlere katılan ardından düzenli orduya
katılan bir kahramandır. Samsun üzerinden Sivas Kongresine gitmiştir. İnebolu’ya
gelmemiştir.
A seçeneği Hamamcı Kadı Salih Reis’i seçenler için animasyon devam
etmektedir.

Dönemin Valisi Muhittin Paşa, yanındakilerden ayrılarak ihtiyarın yanına gider ve
der ki; “Dede, ver de ben taşıyayım.” Sırtındakı mermiyi zorla taşıyan ihtiyar deniz
kurdu başını bile kaldırmadan: “Körmüsün! Benimkini isteyeceğine git sen de
kayıktan bir tane alsana!” Etrafındakiler “Eyvah, Paşa kızdı.” diye düşünürlerken,
Muhittin Paşa, “Bu vatan bölünmez, bu millet ölmez…” diye söylenir. Paşa’yı fark
eden Salih Reis ellerine sarılır ve orada bulunan herkes gözyaşlarına boğulur.
İnebolu bir sabah Kılkış Zırhlısının top atışlarına maruz kaldığında tek bir topla ve
top görüntüsü verilmiş soba boruları ile savunulmuştur.
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Soru: Mustafa Kemal’in İnebolu ziyareti sırasında cephane üstüne montunu örten
ve Mustafa Kemal’in dikkatini çeken erkek kılığında askerlik yapan kadın
kahraman kimdir?
a) Halime Çavuş
b) Nezahat Onbaşı
Nezahat Onbaşı cevabını verenler için animasyon bitmiştir.
Halime Çavuş cevabını verenler için animasyon devam edecektir.
1898 yılında Kastamonu’nun Duruçay Köyünde dünyaya gelen Halime, ailesinin
itirazlarına karşı çıkarak orduya yazılmış her sabah tıraş olup erkek kılığında
yaşamıştır. İnebolu’dan Ankara’ya ve Sakarya’ya mühimmat taşımıştır. Bir gün
İnebolu'dan cepheye mühimmat taşırken kar yağışlı ve soğuk havada montunu
cephanenin üzerine örtmüştür. Bu sırada onu gören Mustafa Kemal ona “Neden
üzerindeki montu mermilerin üstüne örttün, üşümüyor musun?” sorusunu yöneltmiş.
Halime de, “Bey, 100 bin kişi kurtulacak. Ben öleceğim de ne olacak?”
demiştir. Mustafa Kemal kimliğini görmek istemiş, ardından da şaşırarak “Sen kız
mısın?” diye sormuştur. Notlarını alan Mustafa Kemal Halime Çavuşu daha sonra
Ankara’ya davet etmiştir.
Mühimmat Osmanlı depolarından, Kafkaslar ve Rusya gibi yerlerden gelmekte, yurt
içerisinde küçük imalathanelerde de mermi doldurma çalışmaları yapılmaktaydı.
Ustalarına yardım eden küçücük eller bağımsızlığa uzanmaktaydı.
Kamyonsuz ve yolsuz katedilmesi gereken 344 km lik bir yol, bir kerede 100-150
kg. yük taşıyan kağnılar ile katedilecekti. Mücadele sonunda tarihe kazınan o cümle
için çok hayat son bulacaktı. “Kağnı kamyonu yendi.”
Türk Kadını yürüyor…
Arkasında Karadeniz kayboluyor, önünde dağlar yükseliyor.
Soru: Kadın yürüyor. Cebinde parası yok. Bu durumda Ecevit Hanının ahırında
öküzleriyle kalmak veya yol kenarında gecelemek arasında bir seçim yapması
gerekiyor. Hangisini seçmeli?
a) Hanın ahırında
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b) Açık alanda
Hanın ahırında kalanlar için animasyon devam ediyor.
Açık alanda gecelemeyi seçenler kurt saldırısının hedefi oluyorlar.

Yol dağlardan geçiyor. Zorlu kış şartlarında geçilmesi zor geçitlerden ilerleyen Şerife
Bacı konvoyun gerisinde kalıyor ve 1921-1922 yılının kışında Kastamonu Kışlasının
önünde donmuş hâlde bulunuyor. Askerler cansız bedenini bulduğunda kundaktaki
bebeğini ve mühimmatı battaniyeye sarmış olduğunu görüyorlar. Geriye, evladını ve
vatanını canı pahasına koruyan Şerife Bacı gibi birçok kadın bu uğurda kendisini
feda eden kahramanlar gibi birçok hikâye kalıyor.
Yolun bir sonraki durağı olan Çankırı’dan geçiliyor.
Çankırı – Ankara arasında ise Avran Köyü, Dümbelek Ovası, Tüney Köyü, Çandarlı,
Kalecik, Yenihan, Tekebeli, Ravlı, Bödüz, Ballı, Hüseyin, Solfasol köylerinde
konaklayarak Ankara’ya ulaşılıyor. Mühimmat güvende…
İstiklâl Yolu İstiklâl Savaşının can damarı olarak savaşın sonuna kadar üstünde nice
kahramanları yürütmüş, nice cana mal olmuş olsa da vatanın kurtulmasında önemini
hiç kaybetmemiştir.
Tüm Kahramanlarımızı sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
3.6. Akış Şeması
Bu başlık altında etkileşimli animasyon projesi için adım adım senaryonun nasıl
işleyeceği anlatılmaktadır. Görsel 83-86 arasında gösterilmekte olan şemada
etkileşimin basamakları gösterilmektedir. Kullanıcıların vereceği yanlış cevaplar
animasyonun bitmesine sebep olmaktadır. Animasyon boyunca 7 soru sorulmuştur.
Soruların cevapları bir doğru ve bir yanlış seçenekten oluşan iki şık halinde
verilmiştir. Bu durumun amacı kullanıcının, bu çalışmayı deneyimlerken yanlış
cevap vermesi halinde, doğru cevabı deneme yanılma yoluyla daha kolay
bulmasıdır. Kullanıcı bu sayede sıkılmadan ve akıştan kopmadan öğrenme
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deneyimine devam edecektir. Bu da kullanıcıda kalıcı öğrenmenin sağlanmasını
amaçlamaktadır.

Akış Şeması Sayfa I
(Kişisel Arşiv)
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Akış Şeması Sayfa II
(Kişisel Arşiv)
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Akış Şeması Sayfa III
(Kişisel Arşiv)
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Akış Şeması Sayfa IV
(Kişisel Arşiv)

Akış şemasında belirtilen olası senaryoların her bir adımı projenin tarihi ve ciddi
yapısına uygun olacak şekilde görselleştirilmiş ve storyboard (hikâye panosu)
çalışmasında gösterilmiştir.
3.7. Story Board
Proje için hazırlanmış olan hikâye panosu bu başlık altında gösterilmiştir. Burada
kamera hareketleri ve geçişler ile ilgili kısa bilgilendirmelere de yer verilmiştir. İstiklal
yolu Etkileşimli Animasyon Projesine ait story board (hikaye panosu) çalışması
Görsel 87-96 arasında gösterilmiştir.
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İstiklâl Yolu Story Board Çalışması I
(Kişisel Arşiv)

İstiklal Yolu Story Board Çalışması II
(Kişisel Arşiv)
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İstiklâl Yolu Story Board Çalışması III
(Kişisel Arşiv)

İstiklâl Yolu Story Board Çalışması IV
(Kişisel Arşiv)
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İstiklâl Yolu Story Board Çalışması V
(Kişisel Arşiv)

İstiklâl Yolu Story Board Çalışması VI
(Kişisel Arşiv)
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İstiklâl Yolu Story Board Çalışması VII
(Kişisel Arşiv)

İstiklâl Yolu Story Board Çalışması VIII
(Kişisel Arşiv)
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İstiklâl Yolu Story Board Çalışması IX
(Kişisel Arşiv)

İstiklâl Yolu Story Board Çalışması X
(Kişisel Arşiv)
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3.8. Logo Tasarımı
Bu bölümde İstiklâl Yolu Projesi için tasarlanmış olan logo tasarımları yer
almaktadır. Üç farklı tasarım yapılmış, herbirinde farklı tasarımsal anlayışlar
gözetilmiştir.
3.8.1. Öneri
İstiklâl Yolu projesinin görsel kimliği için bir logo tasarlanması gerekliliği
bulunmaktadır. Bu sebeple birinci örnek olarak logotype çalışması yapılmasına
karar verilmiştir. Bu logotype tasarımı için tarih ve kahramanlık vurgusunun
yapılabilmesi için tırnaklı bir yazı tipi kullanılmasına karar verilmiştir. Tasarımın
temeli “Canto” font ailesinden oluşturulmuştur (bkz. Görsel 97).

Canto Font Ailesi
https://bit.ly/34dijK7 Erişim 19.11.2020

Canto, Ricghard Lipton tarafından tasarlanmış tırnaklı çift ağırlıklı bir fonttur.
Projenin isminin yazıldığı logotype temelini oluşturan Görsel 98’de gösterilmiştir.

İstiklâl Yolu Logotype İçin Birinci Aşama
(Kişisel Arşiv)
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Bu aşamada özelleştirme çalışmaları başlamıştır. Kelimelerin baş harflerinin
büyütülmesi bu aşamanın ilk parçası olmuştur (bkz. Görsel 99).

İnisyal Kullanımı Denemesi
(Kişisel Arşiv)

İnisiyallerin büyütülerek oluşturulmasından kaynaklı diğer harf yapılarından daha
kalın harflerin oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu sorunun çözümü “İ” ve “Y” harflerinin
inceltilmesinden geçmektedir. “İ” harfi için -0,528 offset değeri, “Y” harfi için -0,328
offset değeri kullanılmıştır. İnceltilen harflerin diğer harfler ile ağırlık bakımından
uyum sağlaması amaçlanmıştır. Offset değeri ile düzeltilen harflerin yapıları “pen
tool” aracılığı ile düzeltilmiş ve çalışmalara devam edilmiştir. Özellikle fazla incelen
yerlerde düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmanın bu hâli Görsel 100’de gösterilmiştir.

Offset ve Düzeltmeler Sonrası İstiklâl Yolu Logotype’ı.
(Kişisel Arşiv)

Daha sonra fontun logo olarak kullanımı açısından özelleştirmesi hem görsel hem
de anlamsal olarak geliştirilmesi için harflerde boşluklar yaratılmıştır. Bununla
beraber fontun tırnak yapısı değiştirilmiş ve sol taraftan tırnaklı, sağ taraftan ise
tırnaksız hâle getirilmiştir.
Burada amaçlanan hem geleneksel hem de modern bir toplum olan Türkiye
Cumhuriyet’i yapısına (bkz. Görsel 101) gönderme yapmaktır.
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Yarı Tırnaklı İstiklâl Yolu Logotype Çalışması.
(Kişisel Arşiv)

Yapılan değişikliklerden sonra “İ” ve “Y” harfleri logotype’ın kompozisyonuna
bakıldığında zayıf kalmıştır. Burada inisiyallerin geliştirilmesine karar verilmiş olup
ilk deneme yapılmıştır. İlk denemede “İ” harfinin noktası için yıldız biçimi kullanılarak
Türk Bayrağı göndermesi yapılmıştır. Bununla beraber, boşluklamada oluşan
problemler çözülmüş ve ilk kerning (harf arası boşluklama) ayarı yapılmıştır (bkz.
Görsel 102).

Süslenen İnisiyaller ile Hazırlanan Logotype Çalışması.
(Kişisel Arşiv)

İlk ve son harfte yapılan süsleme denemelerinin fazlasıyla gothic döneme ait
kaligrafi geleneğine benzediğine karar verilmiştir. Baş harf taarımları tekrardan
çizilerek geleneksel, modern ve güçlü bir sonuça ulaşılmıştır(bkz. Görsel 103).

Logotype’ın Son Hâli
(Kişisel Arşiv)

Daha sonrasında 3 boyutlu hâle getirilmesi, antik kültür göndermesi için taşa kazıma
yazı görüntüsü elde edilmesi, animasyon içerisinde kullanılan tarza da uyum
sağlaması açısından el ile çizim aşaması gerçekleşmiştir (bkz. Görsel104).
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İstiklâl Yolu, Cephe Gerisi Kahramanları Logotype Tasarımı
(Kişisel Arşiv)

Bu aşamadan sonra gösterim hâline getirilmesi için altın hissiyatı oluşturacak
şekilde boyanmış ve projenin teması olan suluboya arka plan ile birleştirilerek
gösterim versiyonu oluşturulmuştur (bkz. Görsel 105).

İstiklâl Yolu, Cephe Gerisi Kahramanları Logotype Jenerik Tasarımı
(Kişisel Arşiv)
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3.8.2. Öneri II
İstiklâl Yolu Projesi için önceki öneride logotype kullanıldığı için ikinci öneride
amblem temelli bir logo çalışması yapılmıştır. Bu logonun tasarlanmasında görsel
referans olarak İstiklâl Madalyası kullanılmıştır (bkz. Görsel 106).

İstiklâl Madalyası
https://bit.ly/34HPqpA Erişim:24.12.2020

İstiklâl Madalyası’nın dairesel temeli, doğan güneş ve güneş ışınları tasarlanacak
logoda kullanılacaktır. Ilgaz ve Kuzey Anadolu Toros Dağlarından geçişin
zorluğunun vurgulanması için bir dağ soyutlaması, dağların arasından geçen İstiklâl
Yolu’nu temsilen de bir yol soyutlaması kullanılmıştır. Karlı dağlar için beyaz renk,
dağlardan gelen yol ve onu çevreleyerek saran hilal için siyah renk kullanılmıştır. Bu
seçimin sebebi logonun lekesel dengesini sağlamak ve yüksek kontrast
oluşturmaktır.

Hilalin

üstünde

yer

alan

yıldız

Türk

Bayrağı

imgesini

tamamlamaktadır. Logunun altına yerleştirilmiş, güneş ışınları arasından görülen
İstiklâl Yolu tipografik unsurunda kullanılan font için Slobo 13px seçilmiştir. Logo
tasarımının final görseli Görsel 107’de gösterilmektedir.
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İstiklal Yolu
İstiklâl Yolu II. Logo önerisi
(Kişisel Arşiv)

3.8.3. Öneri III
İstiklâl Yolu Etkileşimli Animasyon Projesi kurumsal kimliği için tasarlanan diğer bir
logo tasarımı Görsel 108’de gösterilmiştir.

İstiklal Yolu
İstiklâl Yolu Logo Tasarım Önerisi III
(Kişisel Arşiv)

Bu tasarımda ülkemizi koruyan askerlerimizi ve askerlerimizi besleyen İstiklâl Yolu
kahramanlarını temsilen iki stilize el imgesi kullanılmıştır. Ellerden birisi yol ile
birleşirken diğeri yuvarlak biçimin bütünlüğünü korumaktadır. Dağlardan gelen yol
imgesi de ikinci logo önerisinde olduğu gibi bu öneride de kullanılmıştır.

Logo tasarımı için Tez İzleme Komitelerinden alınan öneriler ışığında birinci öneri
seçilmiştir.
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3.9. Hareketlendirme Çalışmalarının Yapılması
Hareketlendirme çalışmalarının yapımına başlandığında en önemli kaynak hikâye
panosu olmuştur. Hikâye panosu üzerinde yer alan her bir sahne ve plan tek tek
After

Effects

2021

programında

hareketlendirilmeye

başlanmıştır.

Bu

hareketlendirilecek sahneler sonrasında bir okuyucu tarafından seslendirilen
senaryo metni ile birleştirilecektir. Seslendirme Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Stüdyolarında tarafımdan yapılmıştır. Kaydı, Ses
Mühendisi Arş. Gör. Erdinç Öztan yapmıştır. Görsel 109’da kayıt esnasında
stüdyodan çekilmiş bir fotoğraf yer almaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Seslendirme Stüdyosundan Bir Görüntü
(Kişisel Arşiv)

Tamamlanan

seslendirme

kaydı

parça

parça

kesilerek

hareketlendirme

çalışmalarında zamanlama problemi ortadan kaldırılmıştır. Bu animasyon
çalışmasının işleyiş süreci ilk aşamada yazılan senaryo, ardından akış şeması ve
hikâye

panosunun

yapılması,

ardından

ses

dosyalarının

edinilmesi

ve

hareketlendirmelerin yapılması sırasıyla yapılmıştır. Bu sayede planlı bir şekilde
projenin işleyişi devam edebilmiştir.
Animasyon çalışması etkileşim kazandırılmadan önce tek bir akış hâline getirilmiştir.
Proje, “branching scenario” denilen dallara ayrılmış etkileşimli bir animasyon projesi
olarak adlandırılabilir. Burada sorulan soruların bir doğru ve bir yanlış cevabı
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bulunmaktadır. Görsel 110’da soru ekranlarının bir örneği yer almaktadır. Sorulan
her soru bir doğru ve bir yanlış cevabı bulunacak şekilde iki şıklı olarak sorulmuştur.

Soru Ekranı Örneği
(Kişisel Arşiv)

Doğru yanıt olan “İstanbul” şıkkını seçen izleyiciler animasyonun akışına devam
ederek sıradaki sahneyi izlemeye devam edebilmektedirler. Yanlış cevap olan
“Çanakkale” yanıtını seçenler ise animasyonun 00;37;00 saniyesinden 10;45;00
saniyesine geçiş yaparak öncelikle cevabın yanlış olduğunu belirten Görsel 111’de
gösterilen sahneyi izleyecek ardından yanlış cevabın sebep olduğu Görsel 112’de
gösterilen kaçış sahnesini izleyeceklerdir.
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Yanlış Cevap Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Yanlış Cevap Canlandırma Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Bu sahnelerin ardından izleyici Görsel 113’de gösterilen son sahne ile
karşılanmaktadır. Burada animasyonun bittiğini gösteren “son” yazısı ve soru
ekranına geri dönülmesini sağlayan “geri” butonu ile izleyicinin doğru cevabı
seçerek tüm animasyonu deneyimlemesi amaçlanmıştır. Sorularda iki şık yer
almasının sebebi ise çevrimiçi öğrenmenin desteklenmesidir. Yanlış cevap veren
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izleyicinin deneme yanılma yöntemi ile doğru cevabı bulması ve diğer yanlış
cevaplar ile zaman kaybetmeyerek ilgisini kaybetmemesi amaçlanmıştır.

Animasyon Sonu ve Geri Dönüş Ekranı
(Kişisel Arşiv)

Projenin ilerleyişi iki şıklı yedi farklı soru ile dallara ayrılmıştır. Yedi sorunun hepsine
doğru yanıt veren izleyici için animasyon 10 dakika 45 saniye sürmektedir. Yanlış
cevaplar da süreye dâhil edildiğinde 14 dakika 36 saniyelik bir çalışma ortaya
çıkmaktadır.
Animasyon logotype çalışmasının hareketlendirilmesi ile başlamaktadır. Görsel
114’de gösterilmekte olan Logotype, üst ve alt taraftaki hareketli bulutların
arasından saydamlık ayarındaki değişim ile ekranda görünür hâle gelmektedir. Bu
sahneye -35db bir gök gürültüsü ses efekti eşlik etmektedir.
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Logotype Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Birinci sahne birinci plan için çizilmiş Agamemnon Savaş Gemisi Görsel 115’de
gösterilmektedir. Bu sahnede İstanbul Boğazı’nın tarihi silüeti yerleştirilmiş ve
sahnede sabit olarak konumlandırlmıştır. Bulutlar ve deniz üzerine minimal
hareketlendirmeler eklenerek canlı bir sahne görüntüsü verilmiştir. Ön planda
kullanılan

savaş

gemisi

soldan

sağa

doğru

hareket

etmektedir.

Bu

hareketlendirmeye denizin üzerinde olduğu hissini güçlendirmek amacıyla yukarı ve
aşağı yönde hafif bir sallanma eşlik etmektedir.
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Agamemnon Savaş Gemisi Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Öndeki geminin hareketini desteklemek amacıyla bayraklara kukla aracı kullanılarak
dalgalanma hareketi yaptırılmıştır. Hareketlendirme bittiğinde sahnenin daha canlı
bir hâle gelmesi için soldan sağa doğru uçan bir martı eklenmiştir.
Bu sahneyi soru ve cevap sahneleri takip etmektedir. Yanlış cevap sahnesinde
Görsel 112’de verilmiş olan sahne yer almaktadır. Bu sahne rotoskopi tekniği ile
hareketlendirilmiş bir sahnedir. Ortalama 300 farklı çizim yapılarak oluşturulmuştur.
Sahne savaştan kaçan insanların yer aldıkları videolardan kesilerek projenin dil
birliğine uygun bir şekilde kare kare çizilmiş ve After Effects programında
hareketlendirilmiştir. Sahne, koşan bir kişinin gözünden çekilmiş olduğu için
arkaplanda ayak ve nefes seslerinden oluşan ses efektleri kullanılmaktadır. Doğru
cevabın verilmesinin üzerine bir sonraki sahneye geçiş yapılmaktadır. Bu geçiş
logotype hareketlendirmesi sırasında kullanılmış olan bulutların hareketi ile
sağlanmaktadır.
Bir sonraki sahnede deniz üzerinde hareket eden savaş gemileri görülmektedir.
Görsel 116’da bu sahneye ait bir görüntü yer almaktadır. Parallax efekti oluşturmak
amacı ile ön plandaki ve arka plandaki gemilerin hareket hızı farklı olacak şekilde
ayarlanmıştır. Ön plandaki gemi daha hızlı hareket ederken arka plandaki gemiler
daha yavaş hareket etmektedir. Denize, kukla aracı ile dalgalı bir hareket verilmiştir.
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Bulutlar ise soldan sağa gemilerin hareketini destekler biçimde hareketlendirilmiştir.
1. sahnede kullanılmış olan martı canlandırması hareket yönü ve biçimi
değiştirilerek bu sahnede de kullanılmıştır. Gemilerin bayrakları da bulutların
hareketinden anlaşılan rüzgar yönü ile paralel olacak biçimde dalgalanmaktadır.

Savaş Gemileri Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Beyaza düşen sahne ve saydamlık ayarlarıyla verilen geçiş ile sonraki sahneye
geçilmektedir. Bu sahne Görsel 117’de gösterilmiştir. Bir önceki sahnede yer alan
savaş gemilerini arka plan olarak kullanan sahnede ön planda birisi arkadan diğeri
arka çaprazdan iki kişi gösterilmiştir. Bu sahne ön plan hareketsiz arka plan hareketli
olacak şekilde planlanmıştır.
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Atatürk İşgal Gemilerini İzlerken
(Kişisel Arşiv)

Bu sahneyi soru ve cevap sahneleri takip etmektedir. Yanlış verilen cevabın
devamında işgal askerlerinin İstanbul’da toplanışını temsil eden sahne ekrana
gelmektedir. Bu sahne Görsel 118’de gösterilmektedir. Bu sahne soldan ikinci
askerin komutanına selam verdiği bir canlandırmayı içermektedir. Kamera
hareketleri ile üç boyut ve yaşayan bir sahne yaratılması amaçlanmaktadır.

İşgal Askerlerinin Gösterildiği Sahneden Bir Görüntü
(Kişisel Arşiv)
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Doğru cevabın verilmesi durumunda önceki sahne devam etmektedir. Bu sahnede,
Görsel 119’te gösterilmekte olduğu gibi, arkası dönük kişinin yan dönerek Mustafa
Kemal olduğunun anlaşıldığı bir hareketlendirme yapılmıştır.

Animasyondan Bir Görüntü
(Kişisel Arşiv)

Bunun ardından sahnenin beyaza düşmesi ile bir sonraki sahne ekrana gelmektedir.
Burada İzmir kentinin ünlü Saat Kulesi görülmektedir. Sahne, Photoshop
programında katmanlı olarak çizilmiştir. Ön plandaki kişiler ile arka plan arasında 5
farklı katman oluşturulmuştur. Soldan sağa ve uzaktan yakına bir kamera hareketi
ile sahne hareketlendirilmiştir. Bu sahne Görsel 120’de gösterilmiştir.
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İzmir Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

İzmir sahnesinin ardından soru ve cevap sahneleri sırasıyla ekrana gelmektedir.
Sorunun doğru cevabı ile görülebilen Kastamonu’da yapılan ilk kadın mitingi sahnesi
Görsel 121’de yer almaktadır. Bu sahne bir kamera hareketi ile hareketlendirilmiştir.
Ön planda solda yer alan kadının kafa hareketine arka planda yer alan Türk
Bayraklarının hareketi eşlik etmektedir. Katmanlandırılmış yapısı ve kamera
hareketinin etkisi ile görsel, 3 boyut etkisini izleyiciye vermektedir.

Kastamonu Kadın Mitingi Sahnesi
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(Kişisel Arşiv)

Kadın mitinginin ardından bu mitingde sarf edilmiş cümlelerden oluşan bir sahne
animasyona eklenmiştir. Ses ile senkron bir biçimde daktilo efekti ile ekrana gelen
sahnede tipografik unsur için projenin tamamında kullanılmış daktilo fontu
kullanılmıştır. Bu sahnenin örneği Görsel 122’de gösterilmiştir.

Kadın Mitingi Alıntı Sahnesi
(Kişisel Arşiv)

Sıradaki sahnede anlatıcı tarafından bahsedilen Amasya Genelgesi’nin orijinal
görseli kullanılmıştır. Genelge görseli, arka planın üzerine sahnenin sol tarafından
önden arkaya doğru bir hareket verilerek yerleştirilmiştir. Bu sahnenin örnek
görüntüsü Görsel 123’de gösterilmektedir.
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Amasya Genelgesi Sahnesinden Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

Amasya Genelgesi görselinin opaklığının düşerek yok olması ile biten sahne yerini
Millî Mücadele ile ilgili spot bir cümleye bırakmaktadır. Bu sahne de daktilo efekti ile
girmektedir. Örnek sahne görüntüsü Görsel 124’de gösterilmiştir.

Spot Cümle Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)
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Bunun ardından ekranda yeni bir soru ve cevap sahneleri görüntülenmiştir. Doğru
cevabın verilmesi durumunda Görsel 125’de İnebolu Kayıkçıları sahnesi ekranda
yerini almaktadır. Bu sahne katmanlı olarak hazırlanmış ve kamera hareketi ile
hareketlendirilmiştir.

Arka

planda

yer

alan

gemiler

soldan

sağa

doğru

hareketlendirilmiştir. Denizin çırpınması hareketine eşlik eden gemilerin salınımı da
sahnenin gerçekçi hareket hissini güçlendirmek için yapılmıştır. Sahnenin ön
planında yer alan kişilerden bir tanesinin yürümesi ile canlandırma tamamlanmıştır.

İnebolu Kayıkçıları Sahnesi Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

İnebolu kayıkçılarının görüntülendiği sahne bulutların hareketi ile ekrandan çıkarak
yerini yeni soru ekranına bırakmıştır. Yanlış olan “Kara Fatma” cevabını verenler
için yanlış cevap vurgusunun yapıldığı sahneden sonra Kara Fatma portresinin yer
aldığı sahne görüntülenmektedir. Bu sahne kamera hareketi ile hareketlendirilmiştir.
Kara Fatma portresi Görsel 126’da gösterilmektedir.
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Kara Fatma Portresi
(Kişisel Arşiv)

Doğru yanıt olan “Hamamcı Kadı” seçeneğini seçen izleyiciler ise Görsel 127’de yer
alan Salih Reis canlandırmasını izleyeceklerdir. Bu sahne Hamamcı Kadı Salih
Reis’in elinde bastonu ile bir top mermisini taşıdığı biçimde görselleştirilmiştir. Bir
kamera hareketi ile 3 boyut verilen sahnede Salih Reis’in mermi taşıdığı kolu kukla
aracı ile ağırlık hissini verecek şekilde minimal olarak hareketlendirilmiştir.

Salih Reis Sahnesi Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)
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Salih Reis’in bulut geçişi efekti ile sahneden çıkması ile yeni soru ekranı
belirmektedir. Yanlış cevap olan “Nezahat Onbaşı”yı seçenler Görsel 128’de
görülen ve kamera hareketi ile hareketlendirilmiş Nezahat Onbaşı çizimini
ekranlarında görmektedirler. Doğru cevabı veren izleyiciler ise ekranlarında Halime
Çavuş portresini görmektedirler (Görsel 129).

Nezahat Onbaşı
(Kişisel Arşiv)
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Halime Çavuş
(Kişisel Arşiv)

Halime Çavuş portresinin hareketli bulut efekti ile ekrandan çıkmasının ardından
sahnede İmalat-ı Harbiye çizimi görüntülenmektedir. Görsel 130’da bu sahneden bir
ekran görüntüsü yer almaktadır. Sahne katmanlandırılmış ve kamera hareketi ile 3
boyut etkisi verilmiştir.

İmalat-I Harbiye Sahnesi Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

İmalat-ı Harbiye sahnesinin ardından daktilo efekti ile hareketlendirilmiş birkaç
sahne ekranda yerini almaktadır. Kağnı kolu çiziminin yer aldığı sahne bulutlu geçiş
efekti ile diğer sahneye bağlanmıştır. Kağnı kolu sahnesi de katmanlandırılmış ve
kamera hareketi ile 3 boyut etkisi verilmiştir. Bu sahnenin arka planında kağnı çeken
öküzlerin boynuna asılmış çan sesleri ve kağnılara eşlik eden kişilerin kalabalık
uğultusu sahnenin hareketine eşlik etmektedir (Görsel 131).
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Kağnı Kolu Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

Animasyonun akışı içerisinde konuşmacıya vurgu yapan bir daktilo sahnesi ve
ardından yeni soru sahneleri yer almaktadır. Sorunun yanlış cevabı olan “Açık
Alanda” seçeneğini seçenler karanlık bir arka plan üzerinde çizilmiş 3 kurdun yer
aldığı bir sahneyi izleyecektir. Bu sahne Görsel 132’de gösterilmektedir.

Kurt Saldırısı Sahnesi Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)
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Bu sahnenin başında karanlıkta kurtların gözlerine bir kez görünüp kaybolan,
kırmızı parlamalar yerleştirilmiştir. Kamera hareketine ek olarak kurtların vücutları
kukla aracı ile minimal olarak hareketlendirilmiştir. Bu harekete, hırıldamalar ve
orman ambiyansı veren ses efektleri eşlik etmektedir.
Doğru yanıt olan “Hanın Ahırında” seçeneğini seçen izleyiciler ise Şerife Bacı’nın
yürüdüğü sahneyi görecektir. Sahne, Görsel 133’de gösterilmiştir. Bu sahne tüm
animasyondaki tek renkli sahne olarak planlanmış olsa da projenin dil birliğini
bozmaması için sonradan diğer çalışmalar ile benzer bir renk ayarı yapılmıştır.

Şerife Bacı Sahnesinden Bir Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

Animasyonun bir sonraki sahnesinde Çankırı’nın tarihi sokaklarından bir görüntü yer
almaktadır.

Bu

sahne

Görsel

134’de

gösterilmiştir.

Çankırı

sahnesi

katmanlandırılarak hazırlanmış kamera hareketleri ile canlandırmada yerini almıştır.
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Çankırı Sahnesi Ekran Görüntüsü
(Kişisel Arşiv)

Animasyon çalışmasının final sahnesinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının görüntüsü yer almaktadır. İstiklâl Yolu son durağı olan Ankara’da
izleyiciyi karşılamaktadırlar. Görsel 135’de bu sahne gösterilmektedir. Mustafa
Kemal sahnenin ortasında izleyiciye selam verme hareketi yapmaktadır. Bu
sahnede izleyici ile birebir iletişim kuran bir animasyon projesinin final sahnesine
uygun olarak animasyon ve izleyici etkileşiminin perçinlenmesi amaçlanmıştır.

Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşları
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(Kişisel Arşiv)

Ankara

sahnesinin

adından

görüntünün

beyaza

düşmesi

ile

animasyon

sonlanmaktadır. Genel olarak minimal hareketlendirmeler ile hazırlanmış sahneler
izleyicinin dikkatini çekerken, izleyicinin bilişsel yük oluşturmadan öğrenme
sağlayabilmesi hedeflenmiştir. Bu proje hazırlanmış olan bir internet sayfasında
yayınlanarak izleyicinin beğenisine sunulacaktır.
3.10. Çoklu Medya Araçlarında Yayınlama
İstiklâl Yolu Etkileşimli Animasyon çalışmasının kullanıcı deneyimine sunulması
amacı ile yazılım desteği alınmıştır. Çalışmanın kodlaması H5p platformunda
yazılmıştır. Projenin daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşabilmesi için bir web sitesi
hazırlanmıştır. Öncesinde mobil uygulama olarak uygulama marketlerinde yer
alması düşünülmüş olsa da platformların birbirini desteklemeyen yazılım dilleri
sebebi ile interneti olan her çoklu ortam aracında zorlanmadan açılabilmesi için web
sitesi hazırlanmasına karar verilmiştir. Web sitesinin telefon, tablet ve bilgisayar gibi
tüm çevrimiçi cihazlarda açılması için gerekli önlemler alınarak tasarımı yapılmıştır.
Sayfa kayan ekran biçiminde tasarlanmış, menüler ile sayfanın ilgili yerlerine
yönlendirme yapılmıştır. Projede kullanılan bulut arka plan sitede proje ile dil birliği
sağlamak amacıyla kullanılmıştır. #4b6d78 Hex Kodlu mavi-yeşil renk ile vurgu ve
renklendirme yapılmıştır. Sitenin giriş ekranında logo animasyonu yer almaktadır.
İstiklâl Yolu amblemi sayfanın sol üst köşesinde yer almaktadır. Detaylı bilgi butonu
ile ilgili resmi web sitesine yönlendirme yapılmaktadır. Sitenin giriş sayfası Görsel
136’da görülmektedir.
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İstiklâl Yolu Web Sitesi Karşılama Ekranı
(Kişisel Arşiv)

Web sayfasında giriş ekranının altında animasyonun yer aldığı sayfa görülmektedir
(Görsel 137).
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İstiklâl Yolu Web Sitesi Animasyon Sayfası
(Kişisel Arşiv)

Animasyonun görüntülendiği sayfanın ardından kullanıcılar güzergah ile ilgili kısa
bilgilerin yer aldığı bir sayfa ile karşılaşmaktadır. Bu sayfa animasyondan keyif alan
izleyicilerin ilgisini çekebilecek bilgiler verme görevini üstlenmektedir (Görsel 138).
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İstiklâl Yolu Web Sitesi Güzergah Bilgilendirme Sayfası
(Kişisel Arşiv)

Güzergah bilgi sayfasının ardından kullanıcılar sırasıyla Şerife Bacı, Hamamcı Kadı
Salih Reis ve Halime Çavuş ile ilgili detay bilgilerin verildiği sayfaları görecektir.
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Şerife Bacı Bilgilendirme Sayfası
(Kişisel Arşiv)

Hamamcı Kadı Salih Reis Bilgilendirme Sayfası
(Kişisel Arşiv)
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Halime Çavuş Bilgilendirme Sayfası
(Kişisel Arşiv)

Bilgilendirme sayfalarının altında Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklâl Yolu’nun
önemini belirten bir sözünün yer aldığı sayfa yer almaktadır. Projede kullanılan
Atatürk çizimi ve logonun çevresinde yer alan parlama etkisi veren çizgilerin beraber
kullanıldığı bir görsel de sözün üst kısmında yerini almıştır (Görsel 142).
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İstiklâl Yolu Web Sitesinden Bir Görüntü
(Kişisel Arşiv)

Etkileşimli animasyon projesinin, web sayfası ile internete bağlı bütün cihazlarda
açılarak geniş bir kitleye ulaşması amaçlanmıştır. Verilmiş olan bağlantı imkânları
ile konu ile ilgili derinlemesine araştırma yapmak isteyen kullanıcıların öğrenmesine
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
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SONUÇ

Mayer’in türetimci çoklu ortamda öğrenme kuramı içerisinde etkileşimli animasyon
kavramı, “çoklu ortam bir materyalin görsel ve işitsel uyaranlar ile desteklenerek
birden fazla biçimde sunulması” anlamına gelmektedir. Mayer’in çalışmalarında
geçen metin ve görsel veya metin ve animasyon kullanılan deney gruplarının,
sadece metin veya ses kullanılan gruplara göre transfer niteliklerinin daha başarılı
olduğu gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak animasyon ve görselle desteklenmiş
eğitim materyallerini etkileşim ile güçlendirerek kullanmanın daha faydalı olacağı
söylenebilir. Zaman ve mekân kısıtlamalarından kopmuş, düşük maliyetli ve sürekli
güncellenebilir yapıları ile etkileşimli öğrenme materyalleri, çağımızın önemli eğitim
yöntemlerinden biridir. Öğrenciye sayısız tekrar şansı sunmasının yanında
eğitmenler için de zamansal ve maddi bakımdan tasarruf imkânı sağlar.
Minimal de olsa etkileşimin kullanıldığı bir hikâyeyi deneyimlemek, farklı seçimler ve
sonuçlarını izlemek klasik öğrenme metotlarına oranla daha akılda kalıcıdır. Dengeli
ve doğru yapılmış bir tasarım ile bilişsel yük oluşturmadan tek bir kanala fazla
yüklenmeden verilen bilgiler daha kolay öğrenilebilir. Kişinin hikâyenin bir parçası
hâline gelmesi ve bu akışı yönlendirmesi sadece görerek veya dinleyerek öğrenilen
bilgilerden çok daha keyifli ve etkili bir öğrenme sunacaktır.
Çağın gerektirdiği ve herkes için ulaşılabilir olan multimedya cihazlar çocuk ve
gençlerin eğitiminde de rol oynayan önemli cihazlardır. Günümüzde öğreticiler
eğlenerek öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Birçok açıdan etkileşimin mümkün
olduğu günümüz koşullarında gençlerin eğitimi için kullanılabilecek bu denli önemli
bir unsur akıllıca tasarlanmalı ve yönetilmelidir. Bunun için ise önceden yapılan
teorik çalışmaların bilinmesi etkileşim tasarımcıları ve eğitim materyalleri tasarlayıp
üreten firmalar için çok önemlidir.
Bu bağlamda düşünüldüğünde etkileşim kullanarak hazırlanmış bir animasyon
projesi, oyun gibi eğlenceli ancak belgesel kadar bilgi verici olabilir. Belgeseli çocuk
ve gençlere yönelik ve daha eğlenceli hâle getirmek de animasyon tekniği ile
mümkün olabilir. Aynı zamanda yapılan çalışmanın tasarım ve sanatsal bağlamda
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doyurucu olması ile izleyicinin sanatsal doyumu ve görsel kültürünün de
geliştirilmesi sağlanabilir.
Etkileşimli animasyonların birçok alanda klasik öğrenme araçlarından daha üstün
olduğu söylenebilir. Öğreten ve öğrenen veya öğrenen ve arayüz arasındaki anlık
geri bildirim ile doğrudan iletişim sağlandığı için öğrenenin ilgisi ve dikkati daha uzun
süre çekilmiş olacaktır. Sonuç olarak bu sebeplerle İstiklâl Yolu’nu tanıtıcı bir
etkileşimli animasyon projesi yapılarak izleyicilerin kullanımına sunulmuştur.
İstiklâl Yolu projesinin algılanabilmesi için Milli Mücadele dönemine ait temel bilgiye
sahip olunması gerekmektedir. Bu sebeple ilkokul dördüncü sınıf ve üstü çocuklar
ve gençler bu projenin hedef kitlesi olarak görülebilir. Projenin çalıştırılabilmesi için
bir çoklu ortam cihazına, ve internet bağlantısına sahip olmak gerekmektedir. Bu
koşullar altında 10 -14 yaş arası çocuklar ailesinin denetiminde projeyi
deneyimleyebilirler. Sayılmış olan bu sebepler ışığında projenin hedef kitlesi 15 yaş
ve üzeri, temel eğitimini tamamlamış orta gelir seviyesine sahip gençler olarak
belirlenmiştir. Kurtuluş Mücadelesi

temel anlamda anlatılsa da cephenin

ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Bu sebeple
İstiklâl Savaşı sırasında kullanılan silah, ve mühimmatın cepheye nasıl ve ne
zorluklarla aktarildiğini göstermek için yapılan detaylı araştırma 3. Bölümde detaylı
olarak verilmiştir.
Yapılması planlanan projenin İstiklâl Yolu olarak seçilmesinin temel nedeni de
savaşın bu bilinmeyen zorluklarını, bu zorlukları aşarak hizmet veren kahramanları
genç nesle biraz olsun tanıtmak olmuştur. Bu sebeple projenin çizimleri şirin ve
çocuksu animasyon karakterleri olarak değil

bir kahramanlık destanına uygun

şekilde tasarlanmıştır. Projenin tasarlanması sırasında yaşanan temel zorluk İstiklâl
Savaşının ruhuna uygun ciddi ancak ilgi çekici akılda kalıcı bir sonuca ulaşmak
olmuştur. Proje minimum harcama ile bütün çoklu ortam cihazlarında çalışabilmesi
için web sitesinin parçası olarak geniş bir kitleye sunulmuştur. Ulaşılan sonuç
izleyicilerde olumlu sonuçlar yaratmıştır.
Etkileşimli filmlerin ve eğitim materyallerinin artmakta olduğu son dönemde
animasyon çalışmalarının da etkileşim kazandırılarak eğitici unsurlar olarak
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kullanılabileceğinin gösterilmiş olduğu bu çalışma ile lisans ve lisans üstü tasarım
öğrencilerine bu alanda çalışmalar yapabilmek için kaynak olacak bilgi ve birikim
sağlanmıştır. İstiklâl Yolu Etkileşimli Animasyon Projesi, bir web sitesi içinde yer
alan etkileşimli bir video formatında kullanıcılara sunulmuştur. Daha sonraki
araştırmacı ve tasarımcılar, çağın gerektirdiği doğrultuda
uygulamaları

şeklinde

telefon veya tablet

internetsiz çalışan uygulamalar tasarlayabilirler. Bu

çalışmalar ebeveyn denetimli serbest zaman etkinlikleri için uygun olacaktır.
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