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ÖZ
Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlayan
dizi ve film yapımları, günümüzde televizyonun dışında sayısal platformlar sayesinde de
kolaylıkla ulaşılabilecek duruma gelmiştir. Bilgisayar teknolojisi ve internet çağının
ardından ortaya çıkan bu sayısal medya platformları, dizi ve film yapımlarını önemli
derecede artırmıştır. Bu artış sonucunda yaşanan rekabetler, jenerik tasarımlarına da etki
ederek bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır.
Film ya da dizi üzerine beklentiyi yükselten önemli etkenlerden biri haline gelen kaliteli
jenerik tasarımları, seyirciyi izleyeceği yapımın atmosferine hazırlayarak adapte
olunmasını sağlamaktadır. Hareketli grafiklerin gelişimiyle ortaya çıkan jenerikler,
geçmişte yeterince önem verilememesine karşın günümüzde farklı bir sektör haline
gelerek, renk, doku, tipografi, müzik, zaman, kurgu ve hareket öğeleriyle içeriği özetleyen
bir yapıda tasarlanmaya başlamıştır.
Bu tez çalışmasında, geçmişten günümüze hareketli grafiklerin ve jenerik tasarımının
gelişim süreci irdelenmiş, bu bağlamda ülkemizde tasarlanan dizi jeneriklerinin bu süreç
boyunca yaşadıkları değişimleri içeriksel ve biçimsel yapıda incelenmeleri yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Hareketli grafikler, jenerik tasarımı, film jeneriği, dizi jeneriği,
polisiye diziler, televizyon jenerikleri, grafik tasarım, açılış jenerikleri, kapanış jenerikleri.
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VISUAL DESIGN PROBLEMS
IN CRIME SERIES TITLE SEQUENCES AND AN APPLICATION
Supervisor: Prof. Özden PEKTAŞ TURGUT
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ABSTRACT
TV series and film productions, which have started to take more place in our lives with the
developing technology day by day, have become easily accessible thanks to digital
platforms besides television. These digital media platforms, which emerged after the age of
computer technology and internet, have significantly increased the production of TV series
and films. The rivalry experienced as a result of this increase also affected the title
sequence designs and enabled significant progress to be made in this field.
High-quality title designs, which have become one of the important factors that increase
the expectation on a movie or TV series, prepare the audience for the atmosphere of the
production they will watch. Title designs, which emerged with the development of motion
graphics, have become a different sector today, although not given enough importance in
the past, and have begun to be designed in a structure that summarizes the content with
color, texture, typography, music, time, fiction and movement elements.
In this thesis, the development process of motion graphics and title design from the past to
the present has been examined, and in this context, the changes that the series titles
designed in our country have experienced during this process have been examined in terms
of content and form.
Keywords: Motion graphics, title design, movie title design, tv series title design, crime
series, tv title sequences, graphic design, main title sequences, main on end title sequences,
opening title sequences.
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GİRİŞ
Jenerikler, hareketli grafiklerin ortaya çıkmasıyla birlikte sinema sektörünün ardından
televizyon ve sayısal medya platformlarında da etkisini sürdürmeye başlayan farklı bir
sektör haline gelmiştir. Teknolojinin zaman içinde gelişimi sayesinde kullanım alanlarını
genişletmeye devam eden jenerikler, günümüzde birçok farklı türde karşımıza
çıkabilmektedir. İlk dönemlerinde yazı kartları şeklinde sadece yapımda emeği geçenleri
tanıtmak için kullanılan jenerikler, daha sonra bir tasarım formu olarak ele alınıp, bilgi
iletme kaygısıyla filmin içeriğini yansıtacak biçimde tasarlanmaya başlamıştır. Altın çağını
önemli grafik tasarımcılardan olan Saul Bass sayesinde yaşamış ve ardından gelen
tasarımcılarla birlikte de sinema sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Bu anlamda
günümüzdeki yapımlara bakıldığında, jenerik tasarımının dahil edilmediği çok az
çalışmanın olduğu söylenebilir. Televizyonun icadı sonrasında kullanım alanı genişleyen
jenerikler, günümüzde filmlerin dışında dizilerde ve televizyon içeriklerinde de sıkça
karşılaşılmaktadır.
Jeneriklerin ülkemizdeki gelişim sürecine bakıldığında ise, geçmişte yeterince önem
verilmemiş olduğu, ancak günümüzde dikkat çekecek türde çalışmaların hazırlandığı
görülmektedir. Özellikle dizi yapımlarında önem verilen jenerik tasarımları, filmlere oranla
daha az bütçe gerektirmesi ve diziler arası rekabet durumunda ön plana çıkmak adına
dikkat edildiği düşünülmektedir. Dizi türlerine göre jenerik tasarımlarının farklılaşması ve
her tür içerisinde önemli tasarımların yer alması, jeneriklerin belirli standartlar altında
hazırlandığını göstermektedir. Bu anlamda tasarlanan jeneriklerin içeriği yansıtacak
biçimde farklı tasarım anlayışlarıyla ele alındıkları görülmektedir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde hareketli grafiklerin tarihçesi ve kullanım alanları
irdelenecektir. İkinci bölümde jenerik tasarımı, tarihçesi, öğeleri ve türleri anlatılacaktır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, dizilerde jenerik tasarımının yaygın türlere göre
tarihsel süreçte incelemelerinin yanı sıra, son bölüm olan uygulama çalışmasına katkı
sağlayacak polisiye türde dizilerin de ayrıntılı jenerik incelemeleri yapılacaktır. Bu
incelemeler sonucunda da uygulama çalışması olarak polisiye türde jenerik tasarımı
hazırlanacaktır.
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1. BÖLÜM: HAREKETLİ GRAFİKLER
Hareketli Grafiğin tanımını yapmak her ne kadar basit gibi görünse de kesin bir saptama
yapmak olanaksızdır. Burada bahsedilen hareketli grafiğin temel kavramı olan “hareket”
ile hayatımızın her anında karşılaşabilmekteyiz. Değişen bir pozisyonun, yerin ya da efor
sürecinin tamamlanması anlamına gelen hareket, kısaca bir tür değişimdir ve gerçek
anlamda olduğu gibi dolaylı olarak da üretilebilmektedir. Bu anlamda el sallamak
hareketin gerçek haline örnek gösterilebilirken, grafik tasarım açısından belirli prensipleri
karşılamadığı için hareketli grafikten ayrışmaktadır. Günümüzde önemli anlatım
yöntemlerinden biri haline gelmiş olan hareketli grafik tasarım; çeşitli film ve animasyon
teknikleri ile durağan grafik öğeleri, grafik tasarımın temel prensiplerinden kopmadan
hareketlendirmesi veya biçim değiştirmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Crook ve
Beare’ın tanımlamasına göre (2016, s. 10); hareketli grafikler, genellikle bir müzik
eşliğinde görsellerin ve yazının zaman içerisinde bulunduğu ekran üzerinde hareket etmesi,
dönmesi veya boyut değiştirmesi işlemlerini kapsamaktadır. Jenerik tasarımı, animasyonu
ve ses tasarımını birleştiren hareketli grafik tasarım; grafik, animasyon, müzik, film,
fotoğraf, video ve resim gibi birçok disiplin içinde oldukça geniş bir alana yayılmaktadır.
Hareketli grafiklerin tarihine bakıldığında dikkat çeken en önemli isimler, hiç kuşkusuz
Amerikalı efsanevi tasarımcılar Saul Bass, Maurice Binder ve Pablo Ferro olmaktadır
(Atiker, 2012). Hareketli grafik tasarımın vazgeçilmez öğelerinden biri de “hareketli
tipografi”dir

ve

neredeyse

hazırlanan

bütün

hareketli

grafik

tasarımlarında

görülebilmektedir. “The Man with Golden Arm (1955), Vertigo (1958) Anatomy of a
Murder (1959) North by Northwest (1959) ve Psycho (1960) gibi birçok ünlü filmin açılış
jeneriklerini tasarlayan Bass, hareketli tipografiyi filmin esas görüntüleri ile ilişkili hale
getirmesiyle bu alanda öncü olarak sayılmaktadır” (Atiker, 2012). Teknolojinin elverdiği
ölçüde var olan hareketli grafikler, ilk kullanılmaya başlandığı yıllarda dönemin
teknolojisinin yeterli olmayışı sebebiyle, zor şartlar altında hazırlanmıştır. Ancak 1993
yılında tanıtılan “After Effects” sayesinde, kişisel bilgisayarda animasyon, kompozisyon
ve özel efektler yapmak artık çok daha kolay hale gelmiştir (Manovich, 2007, s. 116).
Daha önce pahalı teknik sistemlere sahip olmayan tasarımcılar, kendi olanakları ile ancak
“animasyon çizimi” ya da “storyboard” (çizimli taslak) tasarımı yapabilirken, video ve
animasyon yazılımlarının kişisel bilgisayarlarda kullanıma sunulmasıyla birlikte, asgari
teknik kalitede de olsa Optical Houses veya Computer Effects şirketlerine ihtiyaç
2

duymadan üretimler yapmaya başlamışlardır (Curran, 2000, s. 129). Tasarımcıların dışında
bu programa erişimin herkes tarafından sağlanabilmesi, hareketli grafiği birçok insanın az
da olsa bildiği ve yapmaya çalıştığı tasarım dallarından biri haline getirmiştir. Teknolojik
gelişmelerin tasarım araçlarına özellikle üretim süreçlerinde yeni olanaklar ve fırsatlar
sağlamasıyla birlikte hareketli grafikler, hiç kuşkusuz yeni çağın en önemli iletişim
araçlarından birisi olmuştur. (Atiker, 2011, s. 354).
Hareketli grafik tasarım ile birlikte gelişen diğer başlıklar ise, görsel efekt ve animasyon
olmaktadır. Uzun yıllar boyunca Hareketli Grafik Tasarım, Animasyon ve Görsel Efekt ile
karıştırılmıştır. Bunlar arasındaki farkın kısaca anlatılmasında fayda vardır. Hareketli
grafik tasarım; iki boyutlu ya da üç boyutlu grafiklerin, illüstrasyonların veya
tipografilerin, bir müzik ritmine göre hareket etmesinden oluşmaktadır. Bu anlamda haber
giriş jeneriklerindeki, tipografi, kanalın ve haberin adı, kullanılan müziğe göre gösterilmesi
örnek olarak verilebilir. ATV kanalının ana haber açılış jeneriğinde görüldüğü üzere (Bkz.
Görsel 1), üç boyutlu grafikler dinamik bir biçimde kullanılmıştır. Jenerikte kanalın logosu
ön plana çıkarılırken, ayrıca haber zamanını yansıtmak adına yaklaşımlar gösterilmiştir.
Jenerik anlamında kullanımlarının yanı sıra bilgilendirici olarak ya da sunumların
hareketlendirilmesi

gibi

çok

çeşitli

nedenlerle

de

hareketli

grafik

tasarımları

yapılabilmektedir.

Görsel 1: ATV Ana Haber Açılış Jeneriği. ATV, 2021, (Youtube). https://l24.im/LDdl
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Görsel efektler ise, silah kullanılan neredeyse her film ya da dizide karşımıza
çıkabilmektedir. Çünkü en basit kullanımlarından olan silahın ateşleme anı, bir görsel efekt
sayesinde sağlanmaktadır. Ancak daha büyük çapta kullanımları düşünüldüğünde ise, en
iyi örnekler bilim kurgu ve fantastik türü filmler olacaktır. Gerçekte var olmayan bir uzay
gemisinin sahneye yerleştirilmesi, doğaüstü bir olayın canlandırılması veya bir depremin
şehri yok edilişini gösteren görüntüler, bu türlerde sıkça karşımıza çıkmaktadır ve bunlar
birer görsel efekt kullanımıdır. “Efektler, ürünleri veya hizmetleri güçlü, cazibeli, işlevsel
olarak izleyiciye gerçeklik algısından ödün vermeden göstermek ve pazarlamak için
kullanılan modern yöntemlerdir” (Kazan ve Uçar, 2017, s. 240). Bunun için Marvel
Entertainment stüdyosunun Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı) (Bkz.
Görsel 2) filmi örnek olarak gösterilebilir. Basit bir yaklaşımla anlatmak gerekirse
sahnelerden de görüldüğü üzere, daha önce kuş bakışı çekimi yapılmış şehir görüntüsü
önce

modellenmektedir.

Ardından

ortama

yerleştirilmesi

planlanan

uzay

aracı

gösterilmektedir. Daha sonra uzay aracını ortamla birleştirmek için çeşitli efektler
uygulanır ve son olarak ışık ile gölge ayarları da yapılıp sahne hazır hale getirilir.

Görsel 2: Avengers: Infinity War. Marvel Entertainment, 2018, (Youtube). https://l24.im/bl3tivM

Animasyon ve hareketli grafik tasarım arasındaki farkı kısaca anlatmak gerekirse;
animasyon, belirli karakterler çerçevesinde oluşturulan ve bir hikâyeye bağlı olarak ortaya
çıkan iki boyutlu veya üç boyutlu görüntüleri kapsamaktadır. Bu bağlamda çizgi filmler
birer animasyon olmaktadır. Uzun yıllardan beridir süregelen animasyon, ortaya çıktığı
dönemde teknoloji henüz yeterli olmadığı için, iki boyutlu olarak elde çizilebilmiştir. Bu
durum, animasyon yapımını bir hayli zor kılmıştır ve bir animasyonun hazırlanması uzun
süreçler almıştır.
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Görsel 3: Çok Amaçlı Kamera Sistemi. Walt Disney, 1937, (No Film School). https://l24.im/PZKOv0E

Animasyonun ilk yıllarında bir sahnenin hazırlanışında karakterin tüm hareketleri (Bkz.
Görsel 3) çizilen sahnenin arka planından ayrılarak resmedilmiştir. Daha sonra arka plan
ve karakter çizimleri çeşitli işlemlerden geçerek bir bütün haline getirilip, animasyonu
oluşturmuştur.

Bilgisayar

teknolojisinin

evrimleşmesiyle

birlikte,

iki

boyutlu

animasyonların yanı sıra üç boyutlu animasyonlar da geliştirilen programlar sayesinde
daha kısa sürelerde ve hızla hazırlanabilir hale gelmiştir. Günümüzde hazırlanan birçok
kısa ve uzun metrajlı film içeriğinde, animasyon, görsel efekt ve hareketli grafik tasarım
kullanımlarının hep birlikte olduğu örnekler de mevcuttur.
1.1. Hareketli Grafiğin Tarihçesi
Sabit görüntülerin hareketlendirilme fikri 16. yüzyıldan beri birçok mucidin ve bilim
insanının üzerine düşündüğü konulardan biri olmuştur. Bu konuda Alman din adamı
Athanasius Kirche, hareketli görüntünün doğuşundaki en büyük etkenlerden biri olan
Magia Cystera’yı (Sihirli Fener) 1684 yılında icat ederek, önemli bir gelişme kaydetmiştir
(Özuyar, 2016, s. 13). Kirche, Sihirli Fener (Bkz. Görsel 4) sayesinde mum ya da gaz
lambası ışığıyla aynalı mercekler kullanarak görüntüyü seri bir şekilde perdeye
yansıtabilmiştir. Ancak görme sürekliliği denilen durağan görüntülerin hareketliliğinin
algılanması mümkün olmamıştır.
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Görsel 4: Magia Cystera. Athanasius Kirche, 1684, (Türkçebilgi). https://sgm.gr/tFP4j

19. yüzyılda bilim insanları, insan gözünün saniyede minimum yaklaşık 16 resmi (aynı
hareketin

ardışık

olarak

aşamalarını

gösteren

resimler)

arka

arkaya

izlerse

görüntüyü hareketli olarak algılayabileceğini keşfetmişlerdir. Görmenin fizyolojik
yapısıyla ilgili olan bu keşifle, birçok bilimsel çalışma hazırlanmış ve sonucunda ortaya
çıkan optik oyuncaklar sayesinde, hareket yanılsamasının gösterilmesi hedeflenmiştir.
Bunlardan ilki, İngiliz fizikçi Dr. John Ayrton Paris tarafından 1825'te, her iki ucuna ip
bağlanmış diskten oluşan Thaumatrope (thomitrop) (Bkz. Görsel 5) adı verilen oyuncak
olmuştur (Küçükcan, 2011, s. 7). Thaumatrope, diske bağlı ipler sayesinde yanlara doğru
gerildiğinde dönmeye başlamaktadır. Bir yüzünde kuş diğer yüzünde kafes bulunan disk,
dönüşünün etkisiyle birlikte bu görselleri bir bütün haline getirmektedir. Bu sayede diske
bakan kişi bir yanılsama yaşayarak normalde ayrı olan görselleri bir bütün olarak
görmektedir.

Görsel 5: Thaumatrope. Dr. John Ayrton Paris, 1825, (Researchgate). https://l24.im/MdX6
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Bu oyuncağı Michael Faraday'ın kendi adıyla anılan çarkı, Simon Ritter Yon Stampfer'in
Stroboscope izlemiştir. Oyuncak imalatçıları bunların ticari değerini kavrayıp hızla
benzerlerini üretip satmaya başlamışlardır (Abisel, 2003, s. 15-16).
1830’da ise Belçikalı J. Antoine Plateau, Peter Mark Roget’in “Hareketli Nesneler
Açısından Görüntünün Sürekliliği” kuramından hareketle Phenakistoscope’u (Bkz. Görsel
6) icat etti. Bir merkez etrafında biri altta, biri üstte olmak üzere birbirinden ayrı dönen iki
disk vardı. Alttaki diskte bir hareketin çeşitli aşamalarını izleyen çizimler; üsttekindeyse
belli aralıklarla açılmış yarıklar bulunuyordu. Diskler döndürülüp üstteki diskin
yarıklarından bakıldığında çizimler hareket ediyormuş gibi görünüyordu (Özuyar, 2016, s.
14)

Görsel 6: Phenakistoscope. J.Antoine Plateau, 1830, (History of Information). https://l24.im/HBO

Hareketli görüntülerin oluşumunda ilham kaynağı olan bu icatlardan en dikkate değer biri
ise, 1833 yılında Pierre Devignes’in yarattığı Zoetrope (Hayat Tekerleği) (Bkz. Görsel 7)
olmuştur (Şenler, 2005, s. 100). Zoetrope, görseldeki gibi bir kaide üzerinde dönen silindir
bir yapıda tasarlanmıştır. Çevresine eşit aralıklarla açılmış göz delikleri ve içerisine
yerleştirilen durağan bir görüntünün birden fazla farklı hareketi yer almaktadır. Silindirin
dönmesi sonucu durağan olan bu görüntüler, silindirin çevresinde bulunan yarıklardan
bakıldığında bir göz yanılsaması oluşturup hareketli olarak algılamasını sağlamıştır.

Görsel 7: Zoetrope. Pierre Devignes, 1833, (Britannica). https://l24.im/ISmK
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Diğer bir icat ise, Fransız bilim insanı Emile Reynaud'un yarattığı Praxinoscope (1877)
(Bkz. Görsel 8) aygıtı olmuştur (Küçükcan, 2011 s. 11). Praxinoscope da Zoetrope gibi
aynı mantıkta bir işleyişe sahiptir.

Görsel 8: Praxinoscope. Emile Reynaud, 1877, (History of Animation). https://sgm.gr/OyZm0
Faraday Çarkı ile Thaumatrope’un birleşimi olan bu aygıtta, üzerinde çeşitli aralıklar
bulunan silindirin iç yüzüne hareketin evrelerini gösteren çizimler yerleştiriliyor, ortadaki
ayna mekanizmasıyla da sistem tamamlanıyordu. Silindir döndürülüp, tıpkı
Phenakistoscope’ta olduğu gibi, yarıklardan bakıldığında ayna üzerinde hareket algısı
sağlanıyordu. Phenakistoscope’u bir lamba sistemiyle bütünleyip geliştiren Reynaud,
1889’da “Optik Tiyatro”yu kurdu (Özuyar, 2016, s. 14).

1888 yılına gelindiğinde, Thomas Alva Edison ve William K. L. Dickson birlikte yeni bir
aygıt olan Kinetoscope’u icat etmişlerdir (Abisel, 2003, s. 14). Yaklaşık on altı metre (elli
feet) film alan, görüntünün bir göz deliğinden bakılarak izlendiği Kinetoscope aygıtı (Bkz.
Görsel 9) ilk “hareketli resim” girişiminin yanı sıra sesli de olmuştur.

Görsel 9: Kinetoscope. Thomas A. Edison ve William K. L. Dickson, 1888, (Lomography).
https://sgm.gr/KQilu
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Ses ilk defa hareketli görüntülerle kullanılmış olsa da dönemi gereği maliyetli oluşu sebebi
ile uzunca süre bir kenara bırakılmıştır. Fakat bu süre zarfında yeni ve ucuz ses
yöntemlerinin keşfi için de arayışlara devam edilmiştir. Kinetescope aygıtı ile hareketli
görüntü anlamında büyük bir adım atılmıştır ancak bu cihaz ile sunulan film, tek kişi
tarafından izlenebildiği için hareketli görüntünün doğuşu adına yeterli olmamıştır. 28
Aralık 1895 yılında ise Lumiere Kardeşler’in Cinématographe (Sinematograf) (Bkz.
Görsel 10) adını verdikleri aletle Paris’te “Boulevard des Capucines, Grand Cafe”’nin alt
katında yer alan “Salon Des Indiens”’de yaptıkları gösteri, hareketli görüntü tarihinin
başlangıcı olmuştur (Teksoy, 2005, s. 13).

Görsel 10: Cinématographe. Auguste ve Louis Lumiere, 1895, (Wikiwand). https://sgm.gr/J6o1z

Zamanla gelişen hareketli görüntü teknolojisi, pek çok ülkede bir eğlence kaynağı haline
gelmiştir. Çok kısa sürede binlerce sessiz film çekilmiştir. Yaşanmış gerçek olayların,
başka türlü görülemeyecek kişilerin ve gidilemeyecek yerlerin bir beyaz perde ile
izleyicinin karşısına çıkarılması büyük bir heyecan uyandırmıştır (Abisel, 2003, s. 41).
Filmciliğin çok kazandırdığını fark eden birçok insan da bu alanda girişimlerde
bulunmuştur. Başlarda endüstri alanında bir gelir kaynağı olarak düşünülen hareketli
görüntüler, belgesel türünde senaryosuz kısa filmlerden oluşmuştur. İlerleyen yıllarda
filmlerin süresi uzatılmış ve yazılan senaryolarla sanat alanında kendini göstermeye
başlamıştır.
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Sinematografın icadı Lumiere kardeşler tarafından yapılmış olsa da hareketli görüntülerin
günümüzdeki haline gelmesi için önemli adımlar atan kişiler onlar olmamıştır. Bu kısımda
etkin rol oynayan kişi Goerge Melies olmuştur (Altunay, 2011, s. 96). Melies, 19. yüzyılın
son yıllarına doğru hareketli görüntülerdeki yükselişin devam edeceğini fark etmiş ve bu
yolda adımlar atmıştır. Önce kendi stüdyosunu kurarak işe başlamıştır ve daha sonra
William Paul'ün yaptığı bir Bioskop satın alarak hazırlıklarına başlamıştır (Teksoy, 2005, s.
35). Diğerlerinin aksine öykülü anlatıma odaklanan Melies, kayıtları sırasında, ilk çekim
hilesini, alıcısı tutukluk yapıp ve kısa bir süre sonra çalışmaya devam ettiği sırada fark
etmiştir. Bu çekim sonunda oyuncular devam ettiği için sahne bir anda kadınlardan
erkeklere geçmiştir. Alıcının durdurularak önündeki nesnelerin ya da varlıkların
değiştirilmesine dayanan “değiştirim hilesi”ni ilk bu rastlantı sonucu bulmuştur. Bu hileyi
1900 yapımı L'Homme Orchestre’de (Orkestra Adam) (Bkz. Görsel 11) filminde
kullanarak, aynı anda kendisinin yedi ayrı halini yedi farklı çalgı çalarken görüntülemiştir.
(Teksoy, 2005, s. 34-36).

Görsel 11: L’Homme Orchestre. George Miles, 1900, (Imdb). https://l24.im/OXr

1902 yılına gelindiğinde, İngiliz mucit Edward Raymond Turner tarihteki ilk renkli filmi,
Japon balığı ve ayçiçekleriyle oynayan çocuklarını çekerek kaydetmiştir. (BBC News,
10.01.2021). Hareketli görüntülerde oyuncuların konuşma seslerinin ve genel seslerin
henüz filme yerleştirilememesi, filmlerin sessiz olarak oluşturulmasını sağlamıştır. Daha
sonrasında ise oluşturulan bu filmlere uygun müzikler ve sesler gramofon eşliğinde aynı
anda izleyicilere sunulmuştur (Teksoy, 2005, s. 33). Bu dönemde en çok dikkat çeken
sessiz sinema filmlerinden biri de George Melies’in, Jules Verne romanından esinlenerek
hazırlamış olduğu 1902 yapımı Le Voyage Dans la Lune (Ay'a Seyahat) olmuştur (Teksoy,
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2005, s. 36). On dört dakika süren bu film, tiyatro sahnesinde canlandırılmış bir çekimle
gerçekleştirilmiştir. Film, Ay’a giden Amerikalı bilim insanlarının maceralarını konu
almaktadır. Ay’ın gözüne girmiş bir roket afişiyle (Bkz. Görsel 12) akıllara kazınan bu
film, ilk bilim kurgu örneği olmaktadır.

Görsel 12: La Voyage Dans La Lune. George Miles, 1902, (Imdb). https://l24.im/N3

George Melies, çekim hilelerini bulması, tiyatro sanatını hareketli görüntülere katması ve
öykülü filmlerin de yaratıcısı olmasıyla birlikte hareketli görüntü tarihinde birçok ilke imza
atmış en önemli isimlerden biri olmuştur. Melies’den sonra adını sıkça duyuran ve
hareketli görüntü tarihine önemli ölçüde yön veren isimlerden bir diğeri ise ABD’li Edwin
Stanton Porter olmuştur. Hazırladığı filmlerde Melies’in yaptığı filmleri örnek aldığı
görülmektedir. Fakat Melies’i diğer film şirketleri gibi tamamen kopyalamak veya benzer
içerikler üretmek yerine, kendi tarzını oluşturmuştur. Hareketli görüntü sanatının ve
filmciliğin devamının tek bir çekime değil, çekimlerin devamlılığına dayandığını
kanıtlayan Porter olmuştur. Kuşkusuz onun bu yeniliğe yönelmesinde Melies'in filmlerinin
etkisi büyüktür (Abisel, 2003, s. 66). Bu yaklaşımla birçok farklı ve eski film çekimini
yeniden ele alıp ve bu çekimleri bir olay örgüsü oluşturarak tekrar birleştirme yolunda
giden Porter, film sanatının temellerinden biri olan kurgunun, filme özgü anlatım
tekniğinin mucidi olmuştur. Melies’in fantezi dünyasının aksine, belgesel ve kurmaca bir
olay örgüsünü dramatik bir şekilde bütün haline getirerek izleyicilere sunmuştur. Porter’in
ardından yükselişe geçen ve Amerikan sinemasına önemli ölçüde yön veren bir diğer kişi
de David Wark Griffith olmaktadır. Bugün sinematografik ifade dediğimiz bütün kanunları
şu iki filmde tespit etmiştir: Bir Ulusun Doğuşu (1915) ve Müsamahasızlık (1916). Bu
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filmler sayesinde artık film alma makinesi ilgisiz bir alıcı veya tiyatroyu taklit eden bir alet
olmaktan kurtulmuştur (Duca, 1947, s. 22). 1930'lara gelindiğinde hareketli görüntü
kendini büyük ölçüde kanıtlamış ve yeni bir anlatım aracı olarak kabul edilmiştir (Abisel,
2003, s. 305). Bu dönemde başka bir ilk yaşanarak, hareketli görüntülerin sesli dönemine
geçişte adım atacak olan Harry, Sam, Albert ve Jack Warner kardeşler, 1923 yılında aynı
anda altı filmin çekilebileceği Warner Bros. Stüdyosunu kurmuşlardır (Teksoy, 2005, s.
90). Gangster filmlerine, müzikallere ve yaşam öykülerine öncelik tanıyan Warner Bros.,
Alan Crosland’in yönetmenliği ile 1927 yılında hareketli görüntü tarihinin ilk sesli filmi
sayılan The Jazz Singer’i (Caz Şarkıcısı) çekmişlerdir (Teksoy, 2005, s. 90-177).
Hareketli görüntülerde oyuncuların seslerinin kullanılmasının yanı sıra, animasyon
tasarımlarında müzik ritmine uygun hareket eden eserler çıkarılmaya başlanmıştır. Bu
noktada animasyonun yaratıcılarından olan Norman McLaren, Mary Ellen Bute tarafından
yazılan Spook Sport (1940) (Bkz. Görsel 13) adlı animasyonu, Fransız besteci Camille
Saint-Saens’in bestelediği Danse Macabre (Ölüm Dansı) müziği ile anime etmiştir (Braha
ve Byrne, 2011 s. 47). Ölüm dansı bestesinden de anlaşıldığı üzere bu animasyon, görselde
görüldüğü gibi iki farklı hayalet formunun karşılıklı dans edişini anlattığı düşünülebilir.

Görsel 13: Spook Sport. Norman McLaren, 1940, (Nfb). https://l24.im/0nAy5

Norman McLaren, animasyonu; hareket eden çizimlerin değil, çizilenlerin hareketi sanatı
olarak tanımlamaktadır (Wells, 1998, s. 10). Ortaya çıktığı dönemde “animasyon” adı
altında anılan “hareketli grafikler” daha sonraları oluşturulma şekli animasyondan
farklılaştığı için yeni bir grafik tasarım formu olarak, “hareketli grafik tasarım” adıyla
değiştirilmiştir. Animasyonun dışında var olmaya başlayan hareketli grafik tasarımları,
1950’li yıllarda filmlerin açılış ve kapanış jeneriklerinde yer verilerek bu sayede ilerleme
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kaydetmiştir. Pablo Ferro, Maurice Binder ve Saul Bass sonrası film açılış jeneriklerinin
izleyici üzerinde yarattığı büyük etki, hareketli grafik tasarımın gerçekte hak ettiği değerin
bir göstergesidir (Braha ve Byrne, 2011, 49-57). 1960 yılına gelindiğinde, dönemin soyut
animasyon sanatçılarından olan John Whitney, hareketli grafikler teriminin tarihteki ilk
kullanımını sağlayarak “Motion Graphics Inc” adlı şirketi kurmuştur (Krasner, 2008, s.
19). Bu sırada durmaksızın gelişen teknoloji ile 50’li yıllardan itibaren jenerik
tasarımlarında kullanılan hareketli grafikler, 1960 sonrasında televizyonun icadı ve
zamanla yaygınlaşması sonucunda artan kanallarla birlikte, yeni alanlarda kullanılmaya
başlanmıştır (Meggs, 1983, s. 455). Bu dönemde kanalların kurumsal logoları
hareketlendirilmiş ve haftalık programlara jenerikler tasarlanmıştır (Krasner, 2008, s. 24).
80’lerle birlikte sayısal teknolojinin gelişmesi, bilgisayar ve interneti beraberinde
getirmiştir. Bu dönemde “Adobe” firmasının geliştirdiği “After Effects ve Premiere Pro”
gibi programların ortaya çıkışı, hareketli grafiklerin hazırlanma sürecine önemli derecede
hız katmıştır. Çünkü bilgisayar destekli tasarımların üzerinde oynamak ve hatalarını
düzeltmek, elişi tasarımlarına oranla daha kolay olmaktadır. Tasarım stüdyolarının
bilgisayar teknolojisi ile tanışması ve bu yenilikleri kabullenmesiyle, imgelerin yaratım
süreci kökten değişmiştir (Kerlow ve Roseburh, 1996, s. 202). Bu anlamda bilgisayarla
birlikte geleneksel tasarım öğelerini bir arada ilk kez kullanan Kyle Cooper, 90’lı yıllarda
tasarladığı jeneriklerle, hareketli grafik tasarım anlamında ilham kaynağı olmuştur (Braha
ve Byrne, 2011, s. 250). Jeneriklerin görsel zenginliği, filmin etiketi halini almaya
başlamıştır. “Hareketli grafik tasarımı modern hayata fark edilmeden birçok alanda dahil
olmuş; 2000’li yıllardan itibaren ise gözle görülür bir hız kazanarak etki ve kullanım
alanlarını yoğun bir şekilde genişletmiştir” (Türkmenoğlu ve Akengin, 2007, s. 897). Bu
dönem sonrası “basılı ve durağan olan açıkhava reklamlarına alternatif olarak “hareketli
raket panolar” ortaya çıkmıştır. Genellikle otobüs duraklarında ve insan yoğunluğunun
olduğu bölgelerde kullanılan raket panolar, dikey duran bir televizyonu anımsatmaktadır.
İçinde bulunan döner sistem sayesinde birden fazla reklam afişini alması ve bu afişleri
belirli sürelerle dönüp durarak insanlara sunulabilmesi sebebiyle de hareketli olarak
nitelendirilmiştir. Tam olarak hareketli kabul edilemeyecek bu pano, aslında hareketli
grafiklerin farklı bir platforma daha geleceğinin habercisi olmuştur. Ardından görüntüsü ve
işlevi anlamında televizyonu anımsatan “sayısal ekranlar” ortaya çıkmıştır. Ses unsuru
dışında sayısal görüntü sağlayabilmesi ve kullanım kolaylığı nedeniyle bu ekranlar,
günümüzde hareketli grafiğin kullanıldığı reklam alanlarından biri halini gelmiştir.
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Hareketli grafikler için 2000’li yıllar ile birlikte gelişen bir diğer platform ise “cep
telefonları” olmaktadır. Önceleri renksiz ve küçük ekranlara sahip olan cep telefonları,
uygulama ya da dosya açarken hareketli grafikleri kullanmıştır. Daha sonra gelişiminde hız
kazanmasıyla, renklenmiş ve ekran genişliğinde sağladığı artışla da “akıllı telefon” olarak
tarihte yerini almıştır.

Şimdilerde neredeyse herkesin sahip olduğu akıllı telefonlar,

hareketli grafiğin her anlamda kullanımlarının karşımıza çıktığı en önemli platformlardan
biri haline gelmiştir.
1.2. Hareketli Grafik Kullanım Alanları
Günümüzde, hareketli grafikler birçok farklı platformda kullanılmaktadır. Teknolojinin
gelişmesiyle ortaya çıkan bu yeni platformlar, hareketli grafik kullanımını oldukça
arttırmıştır. Kitlesel iletişim araçlarının ve bilgisayarın da gelişmesiyle birlikte, görüntülü
platformların vazgeçilmezi haline gelen hareketli grafikler, film, video ve sayısal medya
(film başlıkları, televizyon grafikleri, reklamlar, etkileşimli ortam sunumları, video ve
bilgisayar oyunları gibi) ortamında yazıyı ve görüntüyü uyum içinde bir araya getiren geniş
bir tasarım ve üretim alanı olmaktadır (Sandhaus, 2006). Sayısal çağın başlamasıyla
birlikte görüntü sağlayabilen cihazların ortaya çıkışı, insanların tüketim oranını etki etmiş
ve tasarımcılar da yeniyi arama kaygısı içine girmiştir. İzleyicinin dikkatini ne zaman
kaybedeceğine dair araştırmaların yapıldığı günümüzde, hareketli grafik tasarımları en ince
ayrıntılara kadar düşünülüp, saniye-salise bazında hesaplanarak izleyicinin karşısına
çıkarılması planlanmaktadır.
1.2.1. Sinema Filmleri ve Dizi Jenerikleri
Hareketli grafik tasarım, sesin hareketli görüntülere entegre edilebilmesiyle birlikte
hazırlanan, jenerik tasarımlarıyla ortaya çıkmıştır. Başlarda tam olarak bir ada sahip
olamayan hareketli grafikler, hareketli görüntü endüstrisinde, 1950'lerde animasyon
filmlerinin geliştirilmesi ile “hareketli grafik” adı verilen yeni bir grafik tasarım biçimi
olarak oluşmuştur (Krasner, 2008, s. 3). İlk hareketli grafik denemeleri 1940’lı yıllarda
yapılmış olsa da jenerik tasarımlarının altın çağı, 1950’li yıllarda yaşanmıştır. Dönemin
yenilikçi grafik tasarımcılarının en bilinen jeneriklerden, Saul Bass’ın 1955 yapımı The
Man With The Golden Arm jeneriği (Atiker, 2012, s. 64), Maurice Binder’ın 1962 yapımı,
günümüzde 007 James Bond olarak anılan Dr. No jeneriği (Betton, 1986, s. 84) ve Pablo
Ferro’nun 1963 yapımı Dr.Strangelove (Sandhaus, 2006) gibi birçok önemli açılış jeneriği
tasarımı sayesinde, hareketli grafik tasarımı alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
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1960 sonrası uzun bir süre filmlerde jeneriği hiç kullanmama ya da filmin sonunda
kullanma gibi yeni yaklaşımlar denenmiştir ancak bunlardan tekrar vazgeçilmiştir. 1990’lar
ile birlikte teknolojik gelişmeler yaşanmıştır ve bilgisayarların kullanıma girmesiyle,
hareketli grafiklerde yeni bir dönem başlamıştır. Daha önce tek tek fotoğraflanarak ya da
film üzerine kareler halinde çizim yapılarak hazırlanan hareketli grafikler (Sezer, 2020, s.
84), bilgisayar programları yardımıyla daha kolay hazırlanmaya başlanmıştır. Bu dönemde
Kyle Cooper hareketli görüntü dünyasına hızlı bir giriş yaparak, geleneksel ve sayısal
süreçleri bilgisayar ortamında birleştiren ilk tasarımcılardan olmuştur (Braha ve Byrne,
2011, s. 250). Ortaya çıkardığı Se7en filminin açılış jeneriği ile büyük beğeni toplayan
Cooper’ın, hareketli grafikleri kullanım şekli o yıllardaki birçok tasarımcının dikkatini
çekmesi ve büyük ses getirmiş olması, hareketli grafikler alanında yapılabileceklerin
sınırsızlığını da gözler önüne sermiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde televizyon kültürünün
oturmasıyla birlikte film endüstrisinde çarpıcı jenerikler tasarlandığı gibi, dizi
jeneriklerinde de oldukça önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yıllarda dizi sektörünün
popülerleşmesi ve rekabet ortamı, dizi yönetmenlerini jeneriklerini güçlendirmeye itmiştir.
Talep arttıkça daha çok bağımsız ekip kurulmuş ve stüdyolar açılmıştır. Bu noktada
2000’li yıllardan itibaren zamanına göre farklı tasarımlarıyla dikkat çeken televizyon ve
çevrimiçi medya dizi jenerikleri şöyledir; Çılgın Bediş (1996), The Wire (2002), Dexter
(2006), Arka Sokaklar (2006), Mad Man (2007), Ezel (2009), The Walking Dead (2010),
Behzat Ç. (2010), Sherlock (2010), Game of Thrones (2011), Muhteşem Yüzyıl (2011),
American Horror Story (2011), Karadayı (2012), Galip Derviş (2013), Orphan Black
(2013), Hannibal (2013), Kardeş Payı (2014), Yeşil Deniz (2014), True Detective (2014),
The Man in the High Castle (2015), Daredevil (2015), Narcos (2015), Westworld (2016),
Mindhunter (2017), Ufak Tefek Cinayetler (2017), Dark (2017), Altered Carbon (2018),
The Rain (2018), Şahsiyet (2018), Hotel Del Luna (2019), Good Omens (2019), Doom
Patrol (2019), The Stranger (2020), Alef (2020), Itaewon Class (2020), Vincenzo (2021)”.
1.2.2. Televizyon Grafikleri
2 Kasım 1936’da İngiltere’de BBC’nin (British Broadcasting Corporation) kurduğu stüdyo
ile başlayan televizyon yayıncılığı, doğal olarak “televizyon grafikleri” kavramını da
beraberinde getirmiştir (Atiker, 2013, s. 32). Bu tarihten itibaren televizyon ekranındaki
her görüntü birer grafik öğesi olarak kullanılabilir hale gelmiş; ses, müzik ve yazının da
eklenmesiyle

bu

görüntüler

bir tasarıma dönüştürülerek

televizyon

grafiklerini

oluşturmuştur. Başlarda tıpkı sinemanın ilk dönemlerindeki gibi, kart üzerine çizilen ya da
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filme kaydedilen yazı ve resimler, hareketsiz görüntüler olarak televizyon yayınlarında
kullanılan ilk grafikler olmuştur. İngiltere’den sonra Amerika ve Avrupa’ya da sıçrayan
televizyon yayıncılığı, buralarda da yeni televizyon kanallarının oluşmasını sağlamış ve
her gün on binlerce kişi düzenli yayınları seyretmeye başlamıştır. 20. yüzyılın televizyon
gelişimi, devrim niteliğinde yeni bir medya biçimi için zemin hazırlamıştır (Shaw, 2016, s.
XVI). Bu sırada gösterilen ilk yayınlar, haber sunumlarının yanı sıra eğlence ve spor
içerikli de olmuştur. Kısa bir sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte,
durağan olan televizyon grafikleri de gelişme göstermiştir. Sinemaya benzer biçimde
izleyicinin dikkatini çekmek ve ilgisini kaybetmesini önlemek için, Amerika ve
İngiltere’de birçok televizyon programı Saul Bass tarzı hareketli grafikler kullanmaya
başlamıştır. İzleyici kitlesinin gün geçtikçe artmasıyla birlikte kanallar, kurumsal kimlik
tasarımlarına daha çok önem vererek kendi logolarını oluşturmaya başlamıştır (Atiker,
2013, s. 32-34). Bu sırada yeni bir ilk yaşanarak, 1953 yılında siyah-beyaz televizyon
sistemi renkli sisteme geçiş yapmıştır (Kesim, 2011, s. 40). 1960’ların sonunda televizyon
kanalları haftalık programlarda logolarını hareketli halde sunmuşlar ve büyük bir başarı
kazanmışlardır. Hareketli logo fikrini ortaya çıkaran Harry Marks, ABC Kanalı’nın
Haftanın Filmi (Bkz. Görsel 14) konsepti için tasarladığı hareketli logo çalışmasıyla
hareketli grafik tasarımda önemli bir dönüm noktası yaratmıştır (Krasner, 2008, s. 24).

Görsel 14: ABC Sunday Night Movie. Harry Marks, 1992, (Youtube). https://l24.im/CLA
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Televizyonun hızla gelişmesi bu noktada elektronik teknolojiye de etki ederek, bilgisayarın
doğuşuna katkıda bulunmuştur. 70’li yılların devamında televizyonlar, gelişen bilgisayar
teknolojisi sayesinde tasarlanan yeni programlarla, içeriklerinde ve logo animasyonlarında
hareketli grafikleri kullanmaya başlamıştır. 80’li yıllar ile birlikte ABD’de, hedef kitlesinin
tamamı gençlerden oluşan müzik temalı “MTV” kanalı kurulmuştur. Sokak kültürünü
yansıtan bir logo çalışmasıyla ortaya çıkan kanal, açılış jeneriğinde görülmemiş bir işe
imza atmıştır. Astronotun aya diktiği Amerikan bayrağı üzerine kendi logosunu
yerleştirmesi ve bunu hareketlendirerek çeşitli renklendirmelerle ele alması, kanalın ne
denli kalıpların dışında, cesaretli ve eğlenceli olduğunu göstermiştir (Bkz. Görsel 15).

Görsel 15: MTV (Music Television). Fred Seibert, 1981, (Artsy). https://l24.im/75xrBL

MTV’nin 7/24 müzik anlayışına sahip oluşu ve plak şirketleriyle görüşmesi üzerine,
müziklerde klip çekme dönemi başlamıştır. Bu bağlamda günümüzde hareketli grafikler
yardımıyla hazırlanan müzik kliplerine bakıldığında, müziğinin yanı sıra video klipleriyle
de ön plana çıkan birçok eser görülebilmektedir (Bkz. Görsel 16).

Görsel 16: Hepsi Ne Fena. Büyük Ev Ablukada, 2018, (Youtube). https://l24.im/XePJd4
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Gelişen bilgisayar teknolojisi ile, televizyon kanallarında hazırlanan hareketli grafiklerde
önemli gelişmeler sağlanmaya devam etmiştir. Artık neredeyse her reklam ve program
jeneriğinde hareketli grafikler kullanılmaya başlanmıştır. Televizyon grafiklerinin
geleceğine bakıldığında ise grafik tasarımcısının çok yeni ve hala denenmekte olan
kavramlarla karşılaştığı görülmektedir. Bu yeni kavramlar internet televizyonu ve sayısal
(dijital) televizyondur (Meyer ve Trish, 2002, s. 14).
1.2.3.

Çevrimiçi Medya

“1990’lı yılların başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan internet, kısa zamanda
görsel iletişimin en etkili araçlarından biri haline gelmiştir” (Atiker, 2013, s. 37).
Bilgisayarın giderek gelişmesi ve internetin de ortaya çıkması ile sayısal çağın temelleri
atılmış; insanlar artık televizyonun dışında, internet yardımı ile de her an her şeye
ulaşabilir konuma gelmiştir. Bu sırada gelişmekte olan cep telefonları, ön plana çıkmaya
başlamıştır. Başlarda küçük ekranlar üzerinde sadece numara gösteren telefonlar, sonraları
daha geniş ekran seviyelerine ulaşmıştır. Büyüyen ekranlar sonucunda bazı telefon
markaları, telefonun açılış ve kapanış halinde kendi logolarını ya da sloganlarını yansıtacak
hareketli grafikler kullanmaya başlamıştır. 2000 yılları sonrasında gelişen internetin
dünyanın birçok noktasına ulaşması, hareketli grafiklerin kullanım alanlarını genişletmiştir.
Web sitelerinde hareketli grafik tasarımları, site açılışında, sekme geçişlerinde ya da
sitenin herhangi bir yerinde verilen reklamlarla sık sık yer bulmaya başlamıştır. Web
sitelerinin gelişmesi, internet üzerinden video izlemeye kadar ilerlemesiyle birlikte, sayısal
anlamda “çevrimiçi medya” denen yeni bir platformu beraberinde getirmiştir.
İnternetin tüm dünyada hızla yayılmasına paralel olarak, hareketli grafiklerin de internet
sayfalarında kullanımı artmıştır. İnternet sayesinde alıştığımız etkileşimli (interaktif)
iletişim, televizyon yayıncılığını ve dolayısıyla televizyon grafiklerini de bütünüyle
değiştirmektedir. Sayısal televizyon (Digital TV) yayınlarında izleyici sadece kendine
sunulan yayını izlemekle kalmamakta, aynı zamanda kendi isteğine göre yayın akışını
değiştirebilmektedir (Atiker, 2013, s. 37).

Bu noktada yaygın olarak bilinen ve kullanılan bazı sayısal çevrimiçi medya platformları
şöyledir; “Netflix, Amazon Prime, FOXPlay, PuhuTv ve BluTV vb.”. İnternet üzerinden
sayısal yayın yapmalarıyla, ulaşmış oldukları dünya çapındaki izleyici kitlesi sonucunda,
büyük ilerlemeler kaydederek ilk zamanlarına oranla daha özgün içerikler üretmeye
başlamışlardır. Kullanıcılarını daima memnun etmeyi amaçladıkları için de hareketli
grafik, görsel efekt ve animasyon gibi bütçe gerektiren her türlü içeriği en iyi şekilde
çıkarmaya özen göstermektedirler. Dolayısıyla geliştirdikleri içeriklerle izleyiciler
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tarafından sıkça tercih edilmeleri, dizi ve film sektörüne yön vermede baskın bir rol
oynamalarını sağlarken, yerel ve yabancı kanallara kıyasla da izlenirlik ve reklam gücü
açısından önemli bir noktaya ulaşmışlardır. Tüm bunların sonucunda film ve dizi
anlamında önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da platformlar arasında rekabet başlamıştır.
Diğer platformlara oranla en çok tercih edilen çevrimiçi medya platformu “Netflix” (Bkz.
Görsel 17), uygulama arayüzlerinde kullanılan hareketli grafiklerle de izleyicilerin
dikkatini çekmektedir. Bu anlamda 2013 yılında hareketlendirdiği logo animasyonu
incelendiğinde, minimal bir tasarım anlayışının benimsendiği görülmektedir. Ancak 2019
yılı tasarımında ise, tersi bir yaklaşım sergilenmiştir. Bunun başlıca sebebi olarak, 2013
yılından bu yana içerik çeşitliliğinin artmış olduğu ve tabi ki çağa ayak uydurmak için
yapıldığı düşünülebilir.

Görsel 17: Netflix Eski ve Yeni Logo Animasyonlarından Sahneler, 2013-2019, (Youtube).
https://sgm.gr/T4rv2

1.2.4. Açıkhava Ortam Platformları
Çeşitli reklam biçimleri uzun bir süredir hayatımızda yer almaktadır. Bir mal, hizmet, fikir,
ya da kurumla ilgili mesajların ilgili hedef kitleye ulaşmasına hizmet eden reklamlar, bu
işlevlerini farklı reklam ortamlarını kullanarak gerçekleştirmektedirler (Elden, 2009, s.
213). “Açıkhava reklamları bu anlamda dış mekânda her an karşımıza çıkabilmekte,
farlılıklar yaratabilmekte ve tüketiciyi etkisi altına alabilmektedir” (Tunçel, 2018, s. 319).
Burada önemli olan nokta ise, “açıkhava reklamı acelesi olan ya da dalgın bir biçimde
yoldan geçen insanların kayıtsızlığına karşı, öncelikle onun dikkatini çekmeyi ve
saliselerle ölçülebilecek bir zaman diliminde iletisini aktarmayı amaçlamalıdır” (Yavuz,
2009, s. 169). İnsanların dış ortamlarda bulunma sıklığından dolayı yaygınlaşmış bir
reklamcılık türü olarak ortaya çıkan açıkhava reklamları, son yıllardaki teknolojik
gelişmelerle birlikte ilerlemeler kaydederek, günümüzde hala etkisini sürdüren; duvar, çatı
ve durak reklam panoları, hareketli hale gelmeye başlamıştır. Genellikle şehirlerin
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merkezinde bulunan ve görsel açıdan televizyona benzetilen bu sayısal ekranlar; çizim,
animasyon ve hareketli grafik uygulamalarıyla, hedef kitlenin dikkatini reklama
çekilmesini

kolaylaştırmaktadır.

Yabancı

ülkelerin

birçoğunda

yaygın

olarak

kullanılmasının yanı sıra ülkemizde fazla tercih edilmemektedir. Bunun başlıca
sebeplerinde ekranların azlığı ve maliyeti açısından daha fazla oluşu düşünülebilir. Bu
anlamda ABD’de New York Times Square (Times Meydanı) (Bkz. Görsel 18), bina ve iş
yerlerini kaplayan birbirinden farklı devasa sayısal ekranlarıyla ön plana çıkan yerler
arasındadır. Her yıl 40-50 milyon turist ziyaretçisi olmasının yanı sıra, her gün
360.000’den fazla yaya ve 115.000’e yakın sürücünün buradan geçerek reklamlara göz ardı
edememektedir (Tunçel, 2018, s. 328). Bu nedenle hazırlanan hareketli grafik reklamları,
her an değişen bir izleyici kitlesine sunulmaktadır. Anlık olarak izleyicinin dikkatini
çekmesi gerektiği için de hazırlanan reklamlar, tasarım açısından önem arz etmektedir.
Yazılarda karmaşıklıktan uzak, okunurluk ön planda olacak şekilde yazı karakteri seçimleri
yapılmalı ve keskinliği yüksek görseller kullanılmalıdır.

Görsel 18: New York Times Meydanı Hareketli Panolar. (Snohetta). https://l24.im/mZR8kl
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2. BÖLÜM: JENERİK TASARIMI
Durağan görüntülerin hareketlendirilme fikri uzun yıllar boyunca bilim insanları tarafından
araştırılan bir konu olmuştur. Bu anlamda çeşitli icatlar yapılmış olsa da önemli
ilerlemeler, 19. yüzyıl başlarında geliştirilen oyuncak tasarımlarıyla yaşanmıştır. Bunun
başlıca sebeplerinden biri o dönemde, insan gözünün saniyede 16 resmi arka arkaya izlerse
görüntüyü hareketli göreceğinin keşfedilmesinden ortaya çıkmıştır. Geliştirilen ilk oyuncak
olan Thaumatrope ile de bu keşif desteklenmiştir. Bu süreçte birçok izlenebilir yeni aygıt
geliştiren bilim insanları, hareketli görüntülerin oluşturulma hali üzerine önemli katkılar
sağlamışlardır. Ancak sinemanın gerçek anlamda durağan görüntüleri hareketlendirmesi,
bu dönemin sonlarına doğru yaşanmış ve Lumière Kardeşler tarafından icat edilen
Cinématographe (Sinematograf) ile sinemanın temelleri atılmıştır (Özuyar, 2016, s. 13).
Sessiz sinema denilen bu dönemde hareketli görüntüleri kavramak adına, estetik kaygı
aranmadan çeşitli filmler ve belgeseller çekilmiştir. Fakat daha sonra sinema filmlerinde
hikâyesel anlatımın benimsenmesi ile, izleyicilere film hakkında fikir ve mesaj verme
kaygısı ortaya çıkmıştır. Bu noktada “başlık kartları” denen jenerik tasarımının ilk
dönemleri başlamıştır. Birçok faktör jenerik oluşturmayı gerekli kılmıştır ama bunların en
başında gelen, prodüksiyon şirketlerinin telif hakkı ve oyuncuların kendisi olmuştur
(Allison, 2001, s. 120). İlk kullanımlarında yapımcı, yönetmen, oyuncular, teknik ekip ve
diğer emeği geçen kişi bilgileri verilmiştir. Çoğu zaman büyük stüdyoların önemli
sanatçılar için oluşturduğu yazı kartları, sıklıkla siyah arka plan üzerine beyaz yazılardan
oluşmuştur. Aynı zamanda içeriğinde çizgiler, şekiller veya küçük çizimler gibi bazı
süslemeler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu yazı kartları, film jeneriklerinin ilk
örneklerinden kabul edilmektedir (Braha ve Byrne, 2011 s. 45). Dönemin teknolojik
gelişmeleriyle birlikte sessiz sinema dönemi sona ermiş, sesli ve daha sonra da renkli hale
geçiş yaparak önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Jenerik tasarımlarında da farklı yaklaşımlar
gösterilerek, gelişmeler ve yenilikler yaşanmıştır. Bu bağlamda büyük stüdyolar ön plana
çıkmak ve diğer stüdyolardan ayrışmak adına, kendilerine özgü jenerik tasarımları
oluşturmuşlardır. Ancak her ne kadar farklılıklara gidilmiş olsa da jenerik tasarımlarındaki
durağanlık değişmemiştir. Braha ve Byrne’a göre (2011, s. 2), etkili bir film jeneriği filmde
geçecek bazı konuları, temaları ve bazı durumlarda karakterlerin karşılaşacakları olaylar
hakkında ipucu vermelidir. Bu sayede izleyiciyi heyecanlanır ve filme bağlanır. Ana
karakterlerin özelliklerini göstermek, filmde cevaplanacak sorulara zemin hazırlayarak,
izleyicide beklenti yaratır.
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2.1. Jeneriğin Tarihçesi
Sinemanın erken dönemlerinde hikâyesel anlatımdan çok, optik ve hareket etkisi ön planda
kalmıştır. Sinemanın yaygın olmayışı, stüdyoların açılış ve kapanış jeneriklerine ihtiyaç
duymadığı dönemleri yaşatmıştır. Jenerik tasarımının ilk örnekleri ise, “1897 yılında
filmlerin başında 8 saniye boyunca gösterilen 2 inçlik başlık kartları gösterilebilir”
(Karaçeper, 2018, s. 79). Hareketli görüntü tarihinde ilk yıllara baktığımızda, jenerik
tasarımlarının sadece filmin adı, yönetmen, oyuncular, film stüdyosu gibi bilgilerin
bulunduğu title card’lardan (başlık kartları) ibaret olduğu görülmektedir (Bilgi, 2018, s.
78). Ancak zamanla sinemanın popülaritesi artıp seyirci kitlesi oluşunca, sessiz sinemanın
içerisinde hikâye ve anlatım daha çok yer almaya başlamıştır.
Filmlerin açılış jeneriği, zamanla siyah çerçeve üzerindeki basit kartlardan, kendi başına
sanatsal tipografik bölümlere veya şık karmaşık görsel anlatımlara doğru gelişmiştir. Film
başlıkları diğer adıyla jenerikler, teknolojik ve estetik gelişmelere paralel olarak, evrilmiş
ve ortaya kullanıma başladıkları zamandan günümüze kadar geçen kısa süreye rağmen,
sınıflandırılabilecek kadar çeşitliliğe kavuşmuştur (Sezer, 2020, s. 83).

Yönetmenliğin yanı sıra oyunculuk ve senaristlik de yapan D. W. Griffith (Altunay, 2011,
s. 98), tasarladığı jenerik kartlarıyla da dikkat çeken önemli isimlerden biridir. Diğer
stüdyoların başlık kartlarına oranla daha ayrıntılı ve işlemeli bir yapıyı tasarlayan Griffith
(Bkz. Görsel 19), adını her kartın kenarlarına bir imza olarak dahil ettiği için markalı başlık
kartlarının ilk örneklerinden biri olarak düşünülebilir (Braha ve Byrne, 2011 s. 45).

Görsel 19: Intolerance. David Wark Griffith, 1916, (Annyas). https://sgm.gr/sCbSr
Film jeneriklerinin, sessiz sinema döneminde oyuncular arasında geçen diyalogları
sunmak üzere kullanılan kartlardan, günümüzdeki kullanım formatına ulaşana kadar pek
çok farklı işlev yüklenerek üretildikleri söylenebilir. Siyah arka planda beyaz yazı ile
düzenlenen; eser ismini, sahibini ve oyuncu isimlerini, yalnızca hiyerarşi iletisi taşıyarak
aktarma işlevini yerine getiren jenerikler mecranın en klasik örnekleridir (Acar, 2015,
s.12).
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Senkronize sesin henüz filmlerde kullanılamaması ve bu sırada da hikâyesel anlatıma
odaklanıldığı için, hareketli görüntüler akarken seyircilere verilmek istenen hikâye,
“Diyalog Kartları”nın (Bkz. Görsel 20) gösterilmesiyle başlamıştır. Bu kartlar, diyalogları
vermenin yanı sıra yer ve zaman gibi önemli unsurları vermek için de kullanılmıştır.

Görsel 20: Intolerance. David Wark Griffith, 1916, (Youtube). https://sgm.gr/XKTgC

1920’lerde sesli filmler olarak bilinen senkronize sesli sinema filmlerinin ve 1930’larda
renkli sinema filmlerinin tanıtılmasının ardından, film jenerikleri belirginleşmeye ve
gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde başlık tasarımı olarak imza attığı önemli örnekleri de
bulunan Marcel Duchamp, Amerikalı Dada sanatçısı Man Ray ve görüntü yönetmeni Marc
Allegret ile birlikte Anemic Cinema (1926) (Bkz. Görsel 21) filmini çekmiştir (Braha ve
Byrne, 2011, s. 46). Hareketli tipografinin ilk denemeleri arasında gösterilebilecek bu eser
incelendiğinde, ekranda dönen üç boyutluluğun optik yanılsamasını yaratan spirallerin
üzerine cümlelerin yazıldığı ve bu spirallerin dönüşünün etkisiyle de tipografilerin
hareketlendirildiği anlaşılmaktadır.

Görsel 21: Anemic Cinema. Marcel Duchamp, 1926, (Lydia Jackson). https://sgm.gr/62OXe

“1930’lara gelindiğinde, jeneriklerin yalnızca başlık kartı tasarımlarında bile olsa, filmin
içeriğiyle örtüşen semantik görselleştirmelerle anlam bağlantıları oluşturulmaya başlandığı
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görülür” (Acar, 2015, s. 13). Bu anlamda dönemin önemli isimlerinden olan Charles
Chaplin, bunu ilk kullananlar arasında yer alarak 1931 yılında hazırladığı City Lights
(Şehir Işıkları) (Braha ve Byrne, 2011, s. 46), filmini bir dizi statik başlık kartıyla açmıştır
(Bkz. Görsel 22).

Görsel 22: City Lights. Charles Chaplin, 1931, (Annyas). https://sgm.gr/FqNBE

İlki filmin başlığını ve adını gösterirken, ikincisi neredeyse filmin sloganı niteliğindedir ve
burada kendi adını tekrar vermektedir (Charles Chaplin tarafından yazılan ve yönetilen
pandomimde bir komedi romantizmi). Ardından üçüncü ve dördüncü başlık kartları
görüntülenerek, siyaha dönmeden önce ekip ve ana oyuncu isimleri verilmiştir. Filmin
başladığı sırada, siyah olan ekran giderek aydınlanmaktadır. Akşam vakti şehri aydınlatan
ışıklarla ile birlikte hareket eden insanlar ve arabaların göründüğü sırada Chaplin’in
bestelediği müzik çalmaya başlar ve ana başlık ekranda belirir. Sesli sinema döneminin
sonlarına doğru stüdyolar, kendi jenerik tarzlarını oluşturmaya başlamıştır. Sesin artık
filmlerde kullanılabilmesiyle birlikte bazı stüdyoların film jenerikleri, hazırlamış oldukları
görüntüye göre seslendirilmiştir. Ses tekniklerinin de giderek geliştirilmesiyle birlikte yazı
kartları, yerini hareketli arka planlara ve daha dinamik kompozisyonlardan oluşan deneysel
çalışmalara bırakmıştır. Farklı tekniklerin geliştirilmesine ve bununla birlikte birbirinden
farklı birçok yazı karakteri kullanımına sebep olmuştur. Bu noktada “The Warner Bros
Stüdyosu” kendi tarzını ilk belirleyenlerden biri olmuştur. Çoğunlukla, ana karakterlerin
portrelerinin üzerine isimleri denk gelecek şekilde wipe (silme) tekniğini kullanarak
jeneriklerini tasarlamışlardır. “MGM” ise, aslan portresini, geçen isimlerin arkasında
kullanmayı tercih etmiştir. “Twentieth Century Fox” daha çok dekoratif tipografiyle
dokulu arka planlar kullanmıştır (Allison, 2001, s. 116) (Bkz. Görsel 23).
24

Görsel 23: The Snake Pit. 20th Century Fox, 1948, (Annyas). https://sgm.gr/HVksC

Jenerik tasarımlarında, tipografinin önemi ve ayrılmaz bütünlüğü daha sonra tasarlanan
bütün jeneriklerde, belirgin bir şekilde kendini göstermeye devam etmiştir. Her ne kadar
film ve optik teknoloji gelişme aşamasında olmuş olsa da 1930’larda film jenerikleri
ağırlıklı olarak durağan arka planlara ve sözsüz müzik eşliğinde yazıların yer aldığı bir
tarzda devam etmiştir. Teknik ekibin adı henüz jenerikte yer almamıştır. Bitiş jeneriği söz
konusu değildir, zamanla emeği geçen diğer isimlerin de anılması uygun görülmüştür. Bu
da başlangıç jeneriğinin uzun tutulmasıyla bir süre devam etmiştir (Allison, 26.03.2021).
1930’lu yıllardan sonra film stüdyoları jenerik tasarımında yeniliklere gitmeye çalışsalar da
ortaya çıkarılan eserler yeterince ses getiren türden olmamıştır. The Warner Bros
Stüdyosunun ilk olarak kullandığı silme tekniği jeneriklerde en çok karşılaşılan yaklaşım
olmuştur. Jenerik tasarımlarının altın çağı olan 1950’li yıllara gelindiğinde, Saul Bass
(1920–1996), olağanüstü bir grafik tasarımcı, başlık tasarımcısı, film yapımcısı, fotoğrafçı
ve illüstratör (Braha ve Byrne, 2011, 49) olarak önemli rol oynamıştır. Hareketli tipografik
tasarımların çoğaldığı dönemlerde, sade ve minimal hareketli grafik tasarımlarıyla tanınan
Bass, çalışmalarında hareketli grafiklerin yalın halini destekleyecek serifsiz ve yalın bir
tipografik dili tercih etmiştir. Bu sayede film endüstrisinin önde gelen yenilikçi başlık
tasarımcısı olmuştur (Krasner, 2008, s. 18). “Ayrıca Bass, film jeneriklerini; grafik,
tipografi, hareketli görüntü ve müziğin bir bileşeni olan sinema sanatının hikâye anlatım
sürecine önemli katkılar sağlayan bir önsöz olarak nitelemiştir” (Karaçeper, 2018. s. 79).
Saul Bass öncesi dönemde film jenerikleri filmin başlığı ve yapım şirketi gibi bilgileri
vermek amacıyla kullanılan sıkıcı kartlardan oluşmuştur. Bass bu yaklaşımı, filmin
öyküleştirme potansiyeli içerisinde hareket, animasyon ve görsel efekt gibi yöntemleri bir
araya getirerek ve anlatmak istediklerini soyut ifadeler üzerinden hareketlendirerek
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anlatmıştır. İlk dikkat çeken eserini ise 1954 yılında Otto Preminger’in, Carmen Jones (Art
of The Title, 22.04.2021) (Bkz. Görsel 24) adlı filmine açılış başlıkları tasarlayarak
ulaşmıştır. Öncekilerin aksine sadece başlık yazıları tasarlamak yerine, bu başlıkların
izleyicinin dikkatini çeken, konuya, filmin psikolojisine hazırlayan ve filmle bütünleşen
birer öge olarak kullanabileceğini keşfetmiştir.
1950’lerde Hollywood stüdyolarının mutlak hakimiyeti kırılmaya başlandığında Otto
Preminger, Alfred Hitchcock gibi yönetmenler birbirlerinden ve her yere nüfus eden
televizyondan kendilerini farklı kılmak istiyorlardı. Kendilerini markalaştırmanın bir yolu
da ayırt edici grafikler kullanmaktı. Carmen Jones (1954) bu görsel farklılaştırma
yöntemini kullanan ilk filmlerden biriydi. Filmin akılda kalıcı grafik kimliğini, film
jeneriği tasarımının öncülerinden olan Saul Bass yaratmıştı (Twemlow, 2008, 90).

Görsel 24: Carmen Jones. Saul Bass, 1954, (Art of the title). https://sgm.gr/EKQSb

Bass’ın ünlenmesine sebep olan en bilinen işi ise, yine Otto Preminger’in filmlerinden
1955 yapımı The Man With The Golden Arm (Altın Kollu Adam) (Bkz. Görsel 25) (Atiker,
2012, s. 64) için hazırlamış olduğu açılış jeneriği olmuştur. Film, eroin bağımlılığından
kurtulmaya çalışan bir müzisyeni konu almaktadır. Jenerikte ise Bass, izleyicinin dikkatini
çekmek için kâğıttan kesilen bir insan siluetini kullanırken, eroin bağımlılığına dikkat
çekmek için ise kol figürü kullanmıştır.

Görsel 25: The Man With The Golden Arm. Saul Bass, 1955, (Art of the title). https://sgm.gr/thXjo
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Aynı zamanda çok iyi bir grafik tasarımcı olan Bass, filmin açılış jeneriğinde yer verdiği
kol detayını afiş tasarımında da kullanarak (Bkz. Görsel 26), farklı mecralarda tasarımın
sürekliliği adına o dönem için bir ilke imza atmıştır. Basılı tasarım açısından gösterdiği
bu yaklaşım ile jenerik ve afiş bütünlük oluşturarak akılda kalıcılığı önemli derecede
artırmıştır.

Görsel 26: The Man With The Golden Arm. Saul Bass, 1955, (Annyas). https://sgm.gr/gewGH

Bass’ın bir başka önemli eseri de Hitchcock’un en bilinen filmlerinden Psycho (Sapık 1960) (Bkz. Görsel 27) açılış jeneriği olmaktadır. Jenerikteki gergin, dikey ve yatay
çizgiler genişleyerek ve bükülerek hapishane demirlerini, şehir binalarını ve ses dalgalarını
çağrıştırırken aynı zamanda psikotik şizofren olan Norman Bates’in gelgitler içindeki
karakterini de yansıtmaktadır (Atiker, 2012, s. 64). Bass, çalışmasından bahsederken
“Kuvvetli, temiz ve yapısal formları seviyordum ve Psycho’da bunu uygulamak istedim,
çünkü bu başlık sadece filmin adı değil, kendince de başlı başına anlamı olan bir
kelimeydi. Onu daha coşkulu göstermek istedim ve görüntülerden bir araya gelen
ipuçlarını kullanma fikrini çok sevdim.” demiştir (Rebello, 1990, s. 140).

Görsel 27: Psycho. Saul Bass, 1960, (Art of the title). https://sgm.gr/zj2Ue
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Saul Bass’ın dışında jenerik tasarımı alanına farklı yaklaşımlar getiren tasarımcılar
arasında Maurice Binder, Pablo Ferro, Kyle Cooper ve Deborah Ross gibi isimler de yer
almaktadır (Bilgi, 2018, s. 79). Pablo Ferro, 1950'lerde reklamcılık kariyeri boyunca ticari
film endüstrisine hızlı kurgu, elle çizilmiş animasyon, aşırı yakın çekimler, bölünmüş
ekran montajı, üst üste bindirmeler ve elde çizimler gibi çeşitli teknikler kullanmıştır.
Birçok tasarımcı, onun hızlı kesme tekniğinin, özellikle daha sonra televizyonda "MTV
stili" olarak bilinen şeyi etkilediğini iddia etmektedir (Krasner, 2008, s. 20). Dr.
Strangelove, Bullit, Men in Black ve The Thomas Crown Affair gibi filmlerin açılış
başlıklarında tipografik öğeleri ve birden fazla çerçeveyi bir arada ustalıkla sentezlerken,
müziğin görüntülerle olan ilişkisine özellikle dikkat etmiştir. Stanley Kubrick'in yönettiği
1964 yapımı Dr. Strangelove (Dr. Garipaşk) filmi için Pablo Ferro, olağanüstü bir başlık
sekansı yaratmıştır (Krasner, 2008, s. 52) (Bkz. Görsel 28). Jenerik, ortamın ve filmin
siyasi bağlamını veren bir seslendirmeyle birlikte bulutların üzerinde çekimle
başlamaktadır. Ardından havada yakıt ikmali yapılan bir ABD Hava Kuvvetleri uçağının
sahnesi görünmektedir. Sahnenin ayrıntıları ortaya çıkarken, beyaz yazılar siyah-beyaz
görüntülerin üzerine bindirilmiştir. Yazı, değişen ince ve kalın konturlarla, ana hatlar ve
çeşitli yazı tipi boyutları ile el yazısıyla yazılmıştır. Bu görüntüler ve yazılar ekranda
ortaya çıkarken, çok rahatlatıcı bir klasik müzik duyulmaktadır. Yakıt ikmali yapılan bir
uçağın askeri görüntülerinin, gevşek bir el yazısıyla yazılmış tipografinin ve klasik müzikle
bunların yan yana gelmesi, izleyicinin tüm filmi izlerken daha büyük ölçekte
deneyimlemek üzere olduğu stil, içerik ve duygusal tepkiyle mükemmel bir şekilde: politik
bir kara komedi türüyle eşleşmektedir (Krasner, 2008, s. 53).

Görsel 28: Dr. Strangelove. Pablo Ferro, 1964, (Art of the title). https://sgm.gr/jQj8g
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Tarihin unutulmaz ve günümüzde yeni varyasyonlarında da aynı tadı yakalama bilinciyle
hazırlanan 007 James Bond jeneriği ilk adıyla Dr. No, 1962 yılında tasarlanıp (Bilgi, 2018,
s. 80) (Bkz. Görsel 29) günümüze kadar etkisini sürdürmüş önemli jenerik tasarımlarından
biri olmaktadır.

Görsel 29: Dr. No. Maurice Binder, 1962, (Art of the title). https://sgm.gr/qlzTg

Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaşın yoğun biçimde hissedilmeye başlandığı 60lı
yılların sonlarında doğan efsanevi ajan James Bond’un tüm seri filmlerinde aynı açılış
başlığının kullanıldığı görülmektedir. Siluet halinde seksi kadınların dans ettiği ve
kameranın silahın namlusuna yerleştirilip kana bulandığı bu unutulmaz açılış başlığı,
Amerikalı tasarımcı Maurice Binder imzasını taşımakla beraber 50 yıldır bir süredir çok
ufak değişikliklerle günümüze kadar gelmeyi başarmıştır (Atiker, 2012, s. 64).

Maurice Binder' in James Bond filmleri için tasarladığı açılış sahnesinde kullanılan soyut
görüntüler, kitlelerin beğenisini toplamıştır. Beyaz nokta ile başlayan jenerikte, nokta daha
sonra bir “silah namlusu”nu (Gun Barrel) yansıtmaktadır. Sanki bir başkasının Bond’u
takip ettiği algısı verilmektedir. Bond da bunu fark edip silahını aniden çekip ateş ederek,
noktayı etkisiz hale getirmektedir. Daha sonra noktanın ölümünü çağrıştıran kırmızı sıvı,
tepeden akarak ekranı kaplamaktadır. 007 filmi ile özdeşleşen bu sahne Dr. No sonrası
çekilen neredeyse tüm Bond filmlerinde kullanılmıştır.
Maurice Binder, 007 James Bond filmlerinin jenerik tasarımlarına Dr. No (1962) ile
başlayarak License to Kill (1989) ile bitirmiştir. Bu 27 yıl boyunca tam 14 adet Bond
filmi jeneriğine imzasını atmıştır. Aynı zamanda kariyeri boyunca Fathom, Billion Dollar
Brain, Barbarella, The Grass is Greener’in de bulunduğu birçok farklı filmin jeneriklerini
tasarlamıştır. Maurice Binder, 007 James Bond filmi jeneriklerinde ortak bir görsel dil
oluşturmuştur. Bu sayede jeneriklerin ilk sahnesinden itibaren Bond filmi olduğu
seyirciye aktarılabilmektedir (Bilgi, 2018, s. 79).
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Jenerik tasarımlarında “80’li yıllardan itibaren bilgisayarların tüm alanlarda olduğu gibi
sinema sektörüne de girmesiyle birlikte birçok yeni yaklaşım, teknik ve stiller ortaya
çıkmıştır. Daha önce yüksek maliyetli üretim süreçleri yerini bilgisayarların nispeten ucuz
ve hızlı çözümlerine bırakmıştır” (Atiker, 2012, s. 65). Yeni teknolojilerin gelişmesi ve
bilgisayar tarafından üretilen “simüle edilmiş film”' tekniklerinin ön plana çıkmasıyla
birlikte, çeşitli biçimlerde “hareketli grafiklerin” kullanımı 1990'larda hızla artmıştır
(Allison, 2001, s. 68). 90’lı yıllara gelindiğinde günümüzün önemli jenerik
tasarımcılarından olan, Kyle Cooper’ın dönemi başlamıştır. Pablo Ferro ve Saul Bass'dan
etkilenen Kyle Cooper, 1990'lardaki gösterişsiz sinema endüstrisine baskı tasarımındaki
trendleri uygulayarak, geleneksel ve sayısal süreçleri birleştirmek için bilgisayarı
kullanmıştır (Krasner, 2008, s. 21). Braha ve Byrne’e göre (2011, s. 57); New York Times
Dergisi, 90’lı yılların en başarılı açılış jeneriği olarak David Fincher’ın yönettiği 1995
yapımı olan Se7en (Yedi) filmini göstermektedir. Se7en filmi için hazırladığı jenerik ile
kendi tarzını yaratan Kyle Cooper (Bkz. Görsel 30), aynı zamanda filmin hikayesini
başarılı bir şekilde jeneriğe de aktarmıştır (Braha ve Byrne, 2011, s. 250) Tasarladığı bu
jenerik ile hem jenerik tasarımında hem de hareketli grafiklerde dönüm noktası olacak bir
işe imza atmıştır.

Görsel 30: Se7en. Kyle Cooper, 1995, (Art of the title). https://sgm.gr/uJdQn

Film, yedi ölümcül günahı anlatan psikolojik gerilim türündedir. Cooper jenerikte kuş
bakışı olarak yakın çekim tekniğini kullanmıştır. Nine Inch Nails adlı grubun endüstriyel
bestesiyle hazırlanan jenerikte, kimliği belirsiz şahsın bir defterin sayfalarını çevirdiği
sırada yakın plan çekimi ile başlamaktadır. Daha sonra bu şahsın deftere yazılar yazması,
parmak izlerini jiletle soyması, gazete dergi sayfalarını keserek çıkarması ve saç
parçalarını muhafaza etmesi gibi sahneleri hızlı kesmelerle gösterilmektedir. Filmin
senaryosu açısından seri katilin gizemli bir şekilde tasvir edilmesi izleyicilerin bilinmeyen
şahıs ile bağlantı kurmasına olanak sağlamaktadır.
30

Cooper fotoğrafları grenli kullanmasının yanı sıra, hızla değişen ve birbiri üzerine
bindirilmiş çeşitli görselleri birleştirmesi, 1990’larda başlayan yeni bir tarzın öncüsü
olmuştur. Jeneriğin ayrıca daha önce görülmemiş bir yaklaşımla filmin giriş sahnesi yerine
birkaç sahne sonrasında gösterilmesi, senaryonun direkt bir parçası olarak hizmet ettiğini
göstermiştir. Cooper, oyuncu ve yapım ekibinin isimlerini ise, Norman Mclaren gibi
deneysel sanatçıların yaptığı tarzda film üzerine kazıyarak, 1990’ların grunge tarzı
tipografi ile izleyicilere aktarmıştır (Braha ve Byrne, 2011, s. 57). Kyle Cooper grafik
tasarımcı olarak başladığı meslek hayatında Se7en filmiyle kısa zamanda bu alanın aranan
isimlerinden biri haline gelmiş ve 100’den fazla jenerik tasarımında yer almıştır. Bu
jeneriklerden bazıları şöyledir; Donnie Brasco (1997), Flubber (1997), Nightwatch (1997),
Sphere (1998), Dreamcatcher (2003), Spider-Man (2002), Dawn of the Dead (2004), The
Incredible Hulk (2008), American Horror Story (2011), Mission Impossible: Ghost
Protocol (2011), Iron Man III (2013), Godzilla (2014), Limitless (2015), Star Trek:
Discovery (2017) (Cioni, 30.03.2021).
Se7en jeneriği sonrası akıllarda yer eden diğer bir jenerik tasarımı ise, 2002 yılında Add a
Dog stüdyosunun yapımını üstlendiği Catch Me If You Can (Yakalayabilirsen Yakala)
(Bkz. Görsel 31) (Art of The Title, 22.04.2021) film jeneriği olmaktadır. Filmin
konusunda, 60’lı yıllarda dolandırıcılık yapan bir adamın bir dedektif tarafından fark
edilmesi işlenmektedir. Bu sırada sürekli kılık değiştiren dolandırıcı izlerini kaybederek
dedektifi atlatsa da sonunda kaçacak yeri kalmadığı için yakalanmaktadır. Jenerik
incelendiğinde, ilk sahnelerinde dolandırıcının kılık değiştirerek pilot olduğunu
görmekteyiz. Ardından gösterilen sahnede dedektifin onu fark ettiğini ve izlemeye
başladığı verilmiştir. Bu sahnede dedektifin diğer öğelerden büyük gösterilmesi perspektif
oluşturmasının yanı sıra dedektifin işinde usta olduğu ve dolandırıcıyı yakından takip ettiği
algısını da yaratmaktadır. Sonraki sahnede dolandırıcının dedektifi fark etmesi üzerine
uçağa binip gidişi verilmiştir. Tam bu sırada filmin başlığı “Catch me if you can”in
gösterilmesi ve “me” yazısının beyaz olarak verilip uçağın gidişiyle bulanıklaşması,
izleyiciye olayların henüz başladığının sinyalini vermektedir. Devamındaki sahnelerin
tümü kısaca incelendiğinde, sürekli kılık değiştiren dolandırıcıyı bulmaya devam eden
dedektifin, her adımda ona daha çok yaklaştığı anlaşılmaktadır. Doku olarak illüstrasyonun
tercih edilmesi ve hareketli öğelerin daha silik resmedilmesi, nesnelerin ayrışmasına katkı
sağlamıştır. Çok fazla farklı rengin bulunması ise, dolandırıcının kılık değiştirdiğinde
değişen atmosfere gönderme yapmak için oluşturulduğu düşünülmektedir. Yazı
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karakterinin illüstrasyona göre belirlenmesi ise jeneriğin bütünlüğüne bir kez daha dikkat
çekmektedir.

Görsel 31: Catch Me If You Can. Add a Dog, 2002, (Art of the title). https://sgm.gr/U3hhA

2000 sonrası dönemde internet teknolojisinin ve çevrimiçi medya platformlarının ortaya
çıkışı ve yaygınlaşması, dizilerin gelişiminde etkili olmuştur. Dünya çapında izlenebilen
diziler, jeneriklerine daha fazla önem vermeye ve ön plana çıkmayı başlamıştır. 2019
yılında Peter Anderson Studio tarafından tasarlanan Good Omens jeneriği (Bkz. Görsel 32)
(Art of The Title, 22.04.2021), tasarım anlayışıyla dikkat çeken jenerikler arasında yer
almaktadır. İçerik olarak bir şeytan ve melek üzerinden şekillenen dizide, insan oğlunun
varoluş aşamaları esprili bir dille anlatılmıştır. Jenerikteki koyu renk tonlarının yoğunluğu
karamsar bir hava katıyor olsa da doku seçimindeki illüstrasyon yaklaşımı ve müzik tarzı
dizinin anlatım şekliyle örtüşmektedir. Buradan bir çıkarım ile jeneriğin atmosferi şeytanı,
illüstrasyon ve müzik tarzıyla ise melek karakterini yansıttığı düşünülebilmektedir.
Tipografi seçimi ise diziyi ve illüstrasyonu destekler nitelikte tırnaklı ve dokulu olarak
kullanılmıştır. Her sahnesinde tarihi bir olayın gerçek dışı yaklaşımlarla resmedilişi,
dizinin içeriğine dair bilgileri etkili bir biçimde iletmektedir.
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Görsel 32: Good Omens. Peter Anderson Studio, 2019, (Art of the title). https://sgm.gr/U3hhA

Jenerik tasarımının ülkemizdeki gelişimi Sarıkahya’ya göre (2013, s. 120), TRT’nin 1984
yılında ilk yayına başladığı günden itibaren ivme kazanmıştır. Daha sonrasında ise tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sinema sanayiine bağlı olarak gelişmiştir. Bu anlamda
1989 yılı TRT1 yapımı Bizimkiler (Bkz. Görsel 33) dizi jeneriği kısaca incelendiğinde, ilk
adımda dizinin adına özel başlık tasarımı ve animasyonu dikkat çekmektedir. Jenerik için
ayrıca oyuncuların portre fotoğrafları çekilerek, yüzleri dışındaki kısımları temizlenmiştir.
Logo animasyonu ile başlayan jenerik, sonrasında oyuncu portrelerinin ve isimlerinin
silme tekniği ile izleyiciye sunulmasıyla devam etmektedir. Diziye özel başlık tasarımının
yanı sıra animasyonunun oluşturulması ve içerikten ayrı olarak fotoğraf çekimlerinin
yapılması ile bu çalışma, dönemin başarılı jenerikleri arasında gösterilebilir.

Görsel 33: Bizimkiler. TRT1, 1989, (Youtube). https://sgm.gr/2qdL2
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90’larda gelişimine devam eden jenerik tasarımları, 2000 sonrasında teknolojik gelişmeler
ile yaygınlaşmaya başlayan bilgisayarlar sayesinde daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır.
Özellikle dizi jenerik tasarımlarında kendini gösteren önemli farklılıklar ve gelişmeler
yaşanmıştır. 2009 yılı Ay Yapım stüdyosunun yapımını üstlendiği Ezel dizisi, jenerik
tasarımında ülkemizde daha önce görülmeyen bir yaklaşım sergilemiştir (Bkz. Görsel 34).
Tamamen tipografi ile ele alınan jenerikte, yönetmen, yapım ekibi ve oyuncu isimleri
“kinetik tipografi” tekniği ile hazırlanmıştır. Yatay, dikey ve çapraz tipografik geçişler,
dizideki aksiyonu yansıtma adına jeneriğe farklı bir yorum ve dinamik bir etki katmıştır.
Yazılarda, sarı, kırmızı, beyaz renkler kullanılmış ve bunlar siyah zemin üzerinde
verilmiştir. Siyahın, ölümü ve matemi, kırmızının aşkı ve tutkuyu, sarının aldatmayı ve
heyecanı, beyazın ise temizliği ve saflığı gibi anlamları sayesinde dizinin içeriğine dair
fikirler verildiği düşünülebilir. Jeneriğin sonunda yazıların bütün halinin bir labirenti
andırması da dizideki bilmeceye bir gönderme oluşturmuştur.

Görsel 34: Ezel. Ay Yapım, 2009, (Youtube). https://sgm.gr/ncRJ2

Daha sonra ise konusuyla 1967 İstanbul’undan günümüze kadar işlenen Kanal D yapımı,
drama türündeki Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010) dizisi karşımıza çıkmaktadır (Bkz.
Görsel 35). Dizinin jeneriği daha önce ülkemizde görülmemiş bir tarzda hazırlanmıştır.
Konusunun eski bir zamanda geçmesi açısından, yazı karakterinde tırnaklı yapı tercih
edilmiştir. Renklendirme anlamında ise ana karakterler renkli, ara karakterler ve diğer
nesneler ise siyah-beyaz resmedilmiştir. Tüm bunlar görsel içinde görsel yaklaşımıyla iki
buçuk boyut adı verilen bir teknikle hazırlanmıştır. İki buçuk boyut; dekupe edilmiş (arka
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planından ayrıştırılmış) 2 boyutlu görsellerin 3 boyutlu bir ortama sıralı dizilerek, gerçekçi
bir yaklaşımla perspektif oluşturmasından geçmektedir. Kameranın, içe ya da dışa hareket
etmesi sonucunda arka arkaya dizilen görseller, izleyicide yakınlık ve uzaklık hissi
bırakmaktadır. Bu nedenle izleyici 2 boyutlu görselleri 3 boyut olarak algılamaktadır.
Genel anlamda da bu teknik, görsel içinde görsel ile içe dışa hareketleriyle hem dizinin
geçtiği yerleri göstererek hem de akıp giden zamanı nitelendirmiş, iki buçuk boyut için
yapılan kamera hareketiyle de bütünleşmiştir. Ayrıca Osman karakterinin, İstanbul
boğazında başını yasladığı ve kâğıt gemiyle denizde oynaması gibi farklı yaklaşımların
olduğu da görülmektedir. Burada ana karakterlerden baba rolündeki Ali’nin işi
yansıtılarak, Osman’ın babasına olan özleminin vurgulandığı anlaşılmaktadır. Jeneriğin
bütününde, yazıların ve görsellerin blur ve parlama efekti kullanılarak ele alınması ve tüm
bunların dıştan yanmış ya da solmuş denilebilecek bir efektle bütünleştirilerek geçmiş
zamanın sürekli vurgulanması, dizinin içeriğiyle güçlü bir bağ kurmasında etkili olmuştur.

Görsel 35: Öyle Bir Geçer Zaman Ki. Kanal D, 2010, (Kanal D). https://sgm.gr/s2ZxO

Bir diğer dikkat çeken jenerik tasarımı da 2012 yılında Ay Yapım’ın yapımcılığını
üstlendiği Karadayı dizisiyle karşımıza çıkmaktadır (Bkz. Görsel 36). Jenerik, 2012
yılında uluslararası olarak düzenlenen “BassAwards”’da (International Awards of
Broadcast Design) dizinin ana temasını temel hatlarıyla uyum içinde yansıttığı için bronz
ödüle layık görülmüştür (Eurovizyon, 18.04.2021). Dizinin hikayesi 70’li yılların
İstanbul’unda geçmektedir ve işlemediği bir cinayet yüzünden haksız yere hapse atılan
babasını kurtarmaya çalışan cesur bir adam konu alınmaktadır. Siyah, mavi, turuncu,
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kırmızı ve yeşil renkler kullanılarak stop-motion tekniği ile illüstrasyonlarla resmedilen
sahneler, güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. Sahneler incelendiğinde, başlangıçta görünen
ay sonrasında ana karakterin yürümesi, karanlık bir yolda önünü aydınlatan sönük bir
ışığın peşinden gidişini anımsatmaktadır. Sonrasında gösterilen şehir siluetiyle birlikte
ortaya çıkan karga sürüsü, ölümü ve kötü haberi simgelediği düşünülmektedir. Yeşilin
adaleti simgelemesiyle ve bir sonraki sahnede daha koyu bir tonda verilmesi, cinayeti
işleyen kişinin kendi adaletini sağladığı ve üstünlük hissini ortaya koyduğu gösterilmiştir.
Konusunda da bahsedildiği gibi sonrasında cinayetin işlendiği ve suçun babasına atıldığı
gösterilmiştir. Mahkeme ortamının bu denli yansıtılması ise ana karakterin başka bir
bağlantısı olduğunu göstermiştir. Hapis anının mavi tonlarla verilmesi, soğukluğu ve
umutsuzluğu hissettirdiği gibi, bir sonraki sahnede de tespihle bütünleşmesi geçen zamanı
simgelemiştir. Son sahnelerde de ana karakterin suçu asıl işleyen kişilere ulaştığı izlenimi
verilmiştir. Karakterin kendi adaletini sağlamak için onları alt edişi ve son olarak da şehrin
önünde duruşuyla hakimiyeti gösterilmiştir. Tipografi açısından yazı karakterinin tırnaklı
oluşu ve küçük kullanılması, illüstrasyonlara dikkat çekecek hiyerarşiyi oluşturmak adına
yapıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınarak jeneriğe bütün olarak
bakıldığında, tipografik düzenlemesi, illüstrasyon ve animasyon kalitesi ile içeriğini güçlü
bir biçimde yansıttığı düşünülebilir.

Görsel 36: Karadayı. Ay Yapım, 2012, (Youtube). https://sgm.gr/XEMZp
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2014 yapımı Kurt Seyit ve Şura (Bkz. Görsel 37) jeneriği masalsı atmosferi işe başarılı
örneklerdendir. Ay Yapım tarafından hazırlanan ve gerçek bir hikâyeyi konu alan dizide,
1915 yılında Çarlık Rusya’sından kaçıp Türkiye’ye gelen ve birbirleriyle hayatlarını,
geçmişlerini de paylaşarak yaşayan iki insanın büyük aşkı anlatılmaktadır (Sözcü,
19.04.2021). Jeneriğe bakıldığında burada da bir önceki incelemede olduğu gibi, iki buçuk
boyut tekniği kullanılmıştır ancak sahneler, ufak hareketlerle hazırlanmış ve görüntülerdeki
karlı havayı desteklemek için de yağan kar efekti kullanılmıştır. Ortamı gereği soğuk tonlar
tercih edilmiştir. Her sahnesinde izleyiciye masalsı bir an yaşatan jenerik, ilk sahnede
yoğun kar içinde gösterilen yapılarla, dizinin nerede çekildiğiyle alakalı bilgi vermektedir.
Sonrasında klasik bir yaklaşım gösterilerek, diziden kesilen sahneler üzerine yapımcı ve
oyuncu isimleri verilmiştir. Sahnelerden anlaşıldığı üzere asker olan Kurt Seyit ve soylu
bir kadın olan Şura arasında bir yakınlık söz konusudur. Ayrılıp bir araya gelen bu
karakterler, jeneriğin son sahnesinde kavuşmaktadır ve masalsı bir anlatımı desteklemek
için de kar küresi görüntüsüyle son bulmaktadır.

Görsel 37: Kurt Seyit ve Şura. Ay Yapım, 2014, (Youtube). https://sgm.gr/EVUuX

2017 yılında ise Baran Baran tarafından illüstrasyonlarla resmedilerek hazırlanan Ufak
Tefek Cinayetler dizi jeneriği (Bkz. Görsel 38) ön plana çıkmaktadır. Gerilim ve polisiye
türlerine sahip dizide, birbirinden farklı dört kadının, dört erkekle olan ilişkilerini ve aynı
zamanda bu karakterlerden birinin işlediği ama ortaya çıkarılamadığı bir cinayetin, polis
tarafından aydınlatılması anlatılmaktadır. Jenerikteki illüstrasyonların hazırlanışı ve
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sahneler arasındaki geçişleri, daha önceki paragraflarda incelemesi yapılan Catch Me If
You Can jeneriğini akıllara getirmektedir. Köşeli formlar halinde çizilen illüstrasyonlar
jeneriğe farklı bir tat katmıştır. Kırmızı, beyaz ve siyahın neredeyse bütün anlamlarının
verildiği dizide, jenerik için sadece bu renklerin seçilmesi, içeriği ile uyumluluğunda güçlü
bir yapıda olduğunu izleyiciye hissettirmektedir. Sahneler incelendiğinde, iki kadının
kargaların peşinden koşmasıyla başlayan ve hemen ardından araçtan inmiş başka bir
kadının gösterilmesi aslında yaşanan olayların tamamen kadınların etrafında döndüğü
izlenimi vermektedir. Daha sonraki geçişlerde polislerin şüpheli olarak belirlediği kişinin,
doktorlukla alakalı bir mesleğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kadınlar arasındaki geçen
çatışma ise, pastaya üfleyen kadının çıkardığı yangınla ve yine pastadan alınan gelin
figürüyle izleyicilere aktarılmıştır. Jeneriğin başında siyah renklerle verilen ve kötülüğü
simgeleyen kadın betimlemeleri, bu sahnede yangın içinde kırmızı renkte verilerek
durumun terse çevrildiğini ve tehlike altında olduklarını göstermiştir. Tehlikeyi ve
kötülüğü simgeleyen kırmızı ve siyah renklerin jeneriğin büyük bir kısmında yoğun olarak
kullanılması, beyaza ise daha az yer verilmesi gerilimin sürekli yaşanacağının sinyalini
vermiştir. Jenerik Türkiye çapında düşünüldüğünde, özgün kübik illüstrasyon tarzı ve
animasyondaki sahne geçişleri ile kendinden önceki hiçbir jenerikle benzerlik
göstermemesi, jenerik tasarımı anlamında ülkemizde gelişmelerin yaşandığının kanıtı
olmaktadır.

Görsel 38: Ufak Tefek Cinayetler. Baran Baran, 2017, (Vimeo). https://sgm.gr/Ljbtj
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Tarihsel süreçte açılış jeneriklerinin yanı sıra farklı bir yaklaşım olarak Main-On-EndTitles (Kapanış Jenerikleri) da karşımıza çıkmaktadır. “Başlangıçta filmin ilk sahnesinde
perdeye yansıması planlanan jeneriklerin, 1950 ve 1960’lardan itibaren filmin ilk
sahnesinin ardından ya da özellikle 2000’lerde sıklıkla kullanılan biçiminde filmin en
sonunda konumlandırıldıkları görülmektedir” (Acar, 2015, s. 17). Filmin sonunda yer alan
kapanış jenerikleri, açılış jeneriklerine göre farklılıkları bulunmaktadır. Oyuncu bilgileri
verilmeden yapım şirketi logolarıyla başlayan film, ardından başlık kartı görünerek ilk
sahneye geçiş yapar. Oyuncu ve yapım ekibinin bilgi kartları ise filmin son sahnesinden
sonra gösterilir (Acar, 2015, s. 20). Bu durumda tasarımcı veya animasyoncu, izleyiciyi
filmi kapatması yerine, izlemeye devam etmeye teşvik edecek ilgi çekici bir jenerik
oluşturmalıdır (Braha ve Byrne, 2011, s. 8). Burada bahsi geçen kapanış jenerikleri, filmin
ya da dizinin sonunda siyah arka plan üzerinde akan düz yazılar değildir. Daha çok filmin
özeti niteliğindeki sahnelerin izleyiciye tekrar sunularak, takdir edilecek performansları
hatırlatmak için oluşturulmaktadırlar. Açılış jeneriğinin kullanılmaması nedeniyle bütün;
yapımcı, yönetmen, oyuncular, teknik ekip ve diğer emeği geçen kişiler kapanış
jeneriğinde yer almaktadır. Bu sebeple oluşturulan jenerik, açılış jeneriğine oranla daha
uzun sürmektedir. Açılış ve kapanış jeneriklerinin önemli farklılıklarından biri ise, açılış
jeneriklerinin izleyicileri filme hazırlamasından geçtiğidir. Onları düşünmeye iterek film
ya da dizi hakkında çıkarım yapmalarını, içeriğinin ne olacağını veya neyle karşılaşacakları
hakkında ipucular içermektedir (Braha ve Byrne, 2011, s. 2). Fakat kapanış jenerikleri,
izleyicinin filmden haz almış olmasını umarak gösterilmektedir. Bu sebeple hazırlanan
jeneriklerin izlenme potansiyeli, ortaya çıkarılan filmin iyi olmasıyla da doğru orantılı
olmaktadır. Bu konuda Acar’a göre (2015, s. 17), konumlandırma işlemi bilinçli ve planlı
gerçekleştirilirse, film kurgusunda izleyiciye çok önemli mesajlar iletebilir. Bir jeneriğin
filmin standart akışında konumlandırıldığı yer, doğrudan izleyicinin film izleme
deneyimine etki eder. Öyle ki filmin açılışında yapımcı firma logolarıyla birlikte sunulan
bir jenerik, izleyici açısından gerçek hayattan soyutlanıp filmin kurgu dünyasına
girebilmesi için bir ‘es’ oluştururken, açılış jeneriği olmayan bir filmin –bu seçim bilinçli
olarak yapılmışsa– izleyiciyi çekmek istediği algı boyutu bambaşkadır. Kapanış
jeneriklerinin

çoğunluğunda,

filmden

alınan

sahneler

ek

düzenlemelerle

tekrar

gösterilebilmektedir. Ancak bazı yapımlar, izleyicide bırakmak istediği etki bakımından bu
yaklaşımın dışına çıkabilmektedir. Bu noktada, hareketli grafik ve animasyon
kullanımlarıyla özet niteliğinde tasarlanan birkaç jeneriği incelemekte fayda vardır.
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Prologue Films stüdyosunun tasarladığı Sherlock Holmes (2009) filminin kapanış jeneriği
(Bkz. Görsel 39) incelendiğinde, jenerikte kullanılan sahnelerin filmdeki sahnelerle aynı
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sahneleri oldukları gibi vermek yerine filmin içeriğini ve
zamanını yansıtacak yaklaşımlar gösterilmiştir.

Görsel 39: Sherlock Holmes. Prologue Film, 2009, (Art of the title). https://sgm.gr/01ObU

Film, en basit anlatımla geçmiş zamanda dedektiflik yapan bir karakteri anlatmaktadır.
Jenerikteki doku kullanımda ise karakterin dedektiflik yaparken not aldığı kağıtlardan yola
çıkılıp, parşömen ve el yazısı kullanılarak hareketli grafik tasarımları yapılmıştır. Yapımcı,
yönetmen, oyuncu ve teknik ekip filmde yer alan en güçlü sahneler üzerinde
resmedilmiştir. Sahnelerin önce çizilerek, ardından da mürekkep hissini vermek adına,
suluboya etkisiyle çevresindeki nesnelerden veya kişilerden ayrıştırıldığı görülmektedir.
Çoğunluğa oranla bazı sahnelerde renk kullanımının bulunması, karakteri ya da o anı daha
güçlü vermek adına yapıldığı düşünülebilmektedir. Tüm bu yaklaşımlar göz önüne alınıp
jeneriğin tümüne bakıldığında ise, filmin içeriği ile ayrışmadığı ve bütünlük oluşturduğu
söylenebilir.
Diğer bir film olarak 2017 yılında Perception stüdyosunun tasarladığı Thor: Ragnarok
(Bkz. Görsel 40) kapanış jeneriği incelendiğinde ise, filmdeki sahnelerin büyük bir kısmı
aynı şekilde ele alınarak, iki ve üç boyutlu animasyon ve hareketli grafiklerle tekrar
tasarlanmıştır. Filmin içeriğine göre, Thor ve Hulk karakterlerinin arenadaki savaşma anı
40

başlangıçta verilmiştir. Hemen ardından Thor’un çekicinin verilmesi, diğer sahnelere geçiş
niteliğinde olduğu düşünülebilmektedir. Sonraki sahnelerde de Hulk’un esir düştüğü şehir,
şehri yönetenler, Thor’un savaşma anı ve ölüm tanrıçası olan kız kardeşi Hela’nın
sahneleri verilmiştir. İki dakika süren jenerikte film özetlenmiş niteliktedir. Sahnelerdeki
renk kullanımı ve çeşitliliği ise, filmde bulunan Gökkuşağı Köprüsünden yola çıkılarak
seçildiği düşünülebilir. Yedi farklı rengin sahnelere göre kullanımı, her sahnede baskın
olan karakteri ya da atmosferi pekiştirmek için verilmiştir. Örneğin, Hulk karakterinin yeşil
renge sahip oluşu ve Thor karakterinin de yıldırım gücü sebebiyle mavi renklerle verilmesi
bu durumu destekler niteliktedir.

Görsel 40: Thor: Ragnarok. Perception, 2017, (Art of the title). https://sgm.gr/YBbZh

Jeneriğin tarihçesinde görüldüğü gibi zaman içinde birçok farklı türde jenerik tasarımı
ortaya konmuştur. Bu tasarımlar arasında benzerlik ve esinlenme anlamında yaklaşımlar
söz konusu olsa da genel olarak tasarlanma sürecinde bir jeneriği oluşturan belirli öğelerin
yer aldığı anlaşılmaktadır. Jenerikte yer alan bu öğelerin kullanım halleri alt başlıklarda
kısaca açıklanmıştır.
2.2. Jenerik Tasarımını Oluşturan Öğeler
“Başarılı ve etkin bir jenerik tasarımının, hem olması gereken zorunlu bilgileri izleyiciye
aktarması hem de film hakkında ipuçları vermesi gerektiği düşünülmektedir. Bu
çözümleme de ancak jenerikte kullanılan görsel ve işitsel elemanların seyircinin algısını
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başarılı bir biçimde yönlendirmekle mümkündür” (Bilgi, 2018 s. 78). Doğru ve başarılı bir
jenerik tasarımında; yazı karakterinden renk seçimine, çekim açısından müzikteki
vurguların kompozisyonuna kadar, tasarımı oluşturan her öğe, “çerçevesi” olduğu film
eserini istenilen noktaya taşımak adına titizlikle tasarlanan birer göstergedir (Krasner,
2008, s. 21). Bu anlamda jenerik tasarımları doğru hazırlandığı zaman kısa bir film
niteliğinde olabilmektedir. Bu da seyircide beklentiyi yükselterek, izlemek üzere olduğu
film ya da dizi hakkında heyecanlandırıp filme motive olmasını sağlamaktadır. Aksi
durumda kötü ya da anlaşılması güç hazırlanmış bir jenerik tasarımı, izleyicinin adapte
olamamasını ve içerikten kopması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Filmin içeriğinin
anlaşılması açısından önemli bir rol oynayan jeneriklerin başarısı onu oluşturan, renk,
doku, tipografi, hareketli grafik, müzik ve zaman gibi tasarım öğelerinin doğru birlikteliği
ile mümkündür.
2.2.1. Renk
“Grafik tasarımda görsel bütünlük, tüm tasarım elemanlarının birbiriyle ilişki içinde
düzenlenerek tamamlanmışlık hissi yaratılmasıyla sağlanır” (Sarıkahya, 2013, s. 118). Bu
nedenle jenerikte bütünlüğü sağlamak için ilk olarak belirlenmesi gereken unsur renk
olmaktadır. Doğru renk ve aydınlatma planını yapmak, istediğiniz stil düzeyini elde
etmenize, aradığınız havayı yaratmanıza ve jenerikte istenen duygusal tepkiyi
tetiklemenize yardımcı olacaktır (Braha ve Byrne, 2011, s. 113). Psikolojik açıdan ele
alınan renklerin, tür, değer, doygunluklarına göre değişen sıcaklık, soğukluk, aktiflik,
pasiflik, hafiflik, uyarıcılık, dinginlik, sevinç ve üzüntü gibi pek çok psikolojik etkilerinin
olduğu günümüzde de deneylerle kanıtlanmıştır. Bu nedenle tasarımcının renk algısı ve
rengin meydana getirdiği psikolojisini iyi bilmesi, verilmek istenen anlam veya imgenin
güçlenmesini sağlayacaktır (Özdemir, 2005, s. 392). Psikolojik açıdan ele alınan renklerin
birden fazla anlama ve hatta kendi içinde karşıt anlamlara dahi gelebileceğini de
unutmamak gerekir. Örneğin, kırmızı rengin ilk bakışta aşkı ve tutkuyu vurgulaması gibi
ayrıca nefreti, öfkeyi ve kanı da çağrıştırabilmektedir. Bu anlamda kırmızı, güçlü bir
renktir ve bir anlatım aracı olarak kullanıldığında dahi uygun oranlarda yer verilmeli, aksi
halde kaosa neden olabilmektedir. Örnek vermek gerekirse Elastic stüdyonun 2015 yılında
tasarladığı True Detective dizi jeneriği (Bkz. Görsel 41), renk kullanımı ve kurgusu
bakımından etkili jeneriklerden biri olmaktadır. Siyah ve beyaz olmak üzere yüksek
kontrastlı renklerin yanı sıra ağırlıklı olarak kırmızılarla da ele alınan sahneler, yer yer sarı
ve mavilerle de desteklenmiştir. Polisiye dram türündeki dizinin konusu düşünüldüğünde,
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siyah renk kötü karakterlere ve olaylardaki bilinmezliğe, beyaz renk ise iyi karakterlere
(polislere) vurgu yapmaktadır. Sahnelerde yoğun olarak kullanılan kırmızıların, sarı renkli
güçlü dokularla desteklenmeleri içerikteki şiddete ve tehlike düzeyine dikkat çekmesinin
yanı sıra renklerin anlam çeşitliliğini de azaltmıştır. Bu renkler dışındaki mavi kullanımı
ise, olaylardaki durgunluğu ön plana çıkartmış ve jeneriğe farklı bir soluk getirmiştir.

Görsel 41: True Detective. Elastic, 2015, (Art of the title). https://sgm.gr/kja1b

Diğer taraftan renkler, bir duyguyu yansıtmakla birlikte jenerikteki bir durumu, nesneyi ya
da karakteri belirginleştirmek için de kullanılabilmektedir. Bu konuda 2007 yılı Imaginary
Forces stüdyosunun tasarladığı Mad Men jeneriği (Bkz. Görsel 42) örnek olarak
incelenebilir. Reklam firmasında sanat yönetmenliği yapan ana karakterin hayatındaki
inişler ve çıkışlar reklam görselleriyle güçlü bir şekilde gösterilirken, etrafındaki diğer
objeler açık ve yumuşak tonlarla ele alınmıştır. Bu sırada karakterin kendisi ise siyah
renkle resmedilmiştir. Burada karakterin kişiliği açısından siyah renk ile verilmek istenen
bir anlamın olduğu ortadadır ancak asıl amaç karakterin belirginliğini sağlayarak içinde
bulunduğu yalnızlığa dikkat çekmektir.
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Görsel 42: Mad Men. Imaginary Forces, 2007, (Art of the title). https://sgm.gr/Ji6aj

2.2.2. Doku
Jenerik tasarımında kullanılacak görüntülerin, nasıl bir yapıda hazırlanması gerektiğine
karar verildiği aşamadır. Burada da tıpkı renk planlamasında olduğu gibi, filmin ya da
dizinin konusu hakkında bilgi verecek bir doku seçimi yapılmaktadır. Dokular üzerinden
gidilen

sahne

tasarımlarıyla

içeriğe

dair

bilgiler,

izleyici

tarafından

kolayca

anlaşılabilmektedir. Se7en film jeneriğinde de görülen (syf. 30) korku filmlerindeki
eskimiş, parçalanmış dokuların kullanılması ya da çocuksuluğu verebilmek için animasyon
gibi karalama benzeri çizimlerin, yumuşak renklerle desteklenerek sahnelerinin
oluşturulması, izlenmek üzere olunan şey hakkında anlaşılır bilgiler verebilmektedir. Bu
noktada dokuların, renklerle olan kullanımı önem arz etmektedir. Gareth Smith ve Jenny
Lee tarafından tasarlanan Juno (2007) (Art of The Title, 10.04.2021) (Bkz. Görsel 43)
jeneriği incelendiğinde, stop-motion fotoğraf çekimlerinin çizimlerle resmedildiği
anlaşılmaktadır. Filmin içeriğinde, ergenlik çağında hamile kalan bir kızın sıra dışı hayatı,
komik bir şekilde anlatılmaktadır. Jenerikte, elinde meyve suyu kutusuyla evden çıkan kız,
umursamaz tavırlarla cadde boyunca yürümektedir. Resimlemede kullanılan pastel renkler
çocuksuluk hissini güçlendirilmeye yöneliktir. Yaşadığı çevreyi yansıtan el çizimi, arka
planlar, defter karalaması hissi uyandıran bir tipografik yaklaşımla bütünlenmiştir.
Tasarımda kullanılan renkler ve doku, daha ilk saniyeden ergenlik çağındaki bu kızın,
kişisel alanına girildiğinin sinyallerini vermektedir. (Acar, 2015, s. 18).
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Görsel 43: Juno. Gareth Smith ve Jenny Lee, 2007, (Art of the title). https://sgm.gr/YBbZh

Juno jeneriğinde görüldüğü üzere, çizim tekniğindeki doku ve renk kullanımları, izleyiciye
çocuksu bir dünyayı yansıtmıştır. Öte yandan Daniel Kleinman’ın tasarladığı Casino
Royale (2006) (Art of The Title, 11.04.2021) (Bkz. Görsel 44) jeneriğin incelendiğinde ise,
çocuksuluk hissinden uzak bir resimleme anlayışı benimsenmiştir. Sinema tarihinin en
uzun seriye sahip James Bond filmlerinin yirmi birincisi olan film, jeneriğinde Maurice
Binder’in tasarladığı gibi silah namlusu sahnesiyle giriş yapmaktadır. Fakat daha gerçekçi
bir yaklaşım gösterilerek kanın akışı ve namlunun içi daha gerçekçi verilmiştir. Jenerik
tasarımı için belirlenen doku ise iskambil desteleri olmuştur. “İskambil destelerinden maça
sembolü ile ilk planda eşleştirilen Bond karakterinin düşmanları karo destesiyle sembolize
edilmiştir; sinek sembolü ise yan karakterlerin ifadesinde kullanılmıştır” (Acar, 2015, s.
19). Her sahnede farklı bir detayın verilmesi ve Bond’un diğer karakterlerle çatışma anı
başarılı bir şekilde resmedilmiştir. Görüldüğü üzere doku seçiminin ve kullanım halinin
önemi, birbiriyle benzerlik gösteren ama aslında bambaşka içeriklere sahip olan bu iki
jenerikle anlaşılabilmektedir.

Görsel 44: Casino Royale. Daniel Kleinman, 2006, (Art of the title). https://sgm.gr/ZzkCe
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2.2.3. Tipografi
Yazı karakteri seçiminden harf büyüklüklerine, boşlukların planlanmasından sunulduğu
zemin üzerindeki konumuna kadar görsel ve işlevsel düzenin bir arada organize edilmesi
tipografik iletişimin genel sorunlarındandır. Bu anlamda mesajın doğru ve etkili biçimde
alıcıya iletiminde font, biçim, renk, boşluk gibi tipografik ögelerin, sergileneceği medya
üzerindeki düzenlemesi önemlidir. Tipografi, asıl görevi olan “okutma”nın yanı sıra
karşısındakine, bakarken haz alma duygusunu yaşatabilmeli, onu etkileyebilmelidir. İşte o
zaman tipografi, yazıdan ayrılarak sadece okuma işlevinde değil, biçimsel olarak da
izlenerek görsel bir iletişim aracı olan görevini yerine getirmektedir (Turgut, 2010, s.25).

“Tipografi, bilgi ve mesajın anlaşılabilir bir form diliyle iletilmesinin yanı sıra, bir tarz,
kişilik, görsel bir dil, farklı bir imge olarak ortaya konan bir eleman olma iddiasını
taşımaktadır. Kuşkusuz mesajın içeriğiyle tipografinin uyuşması tasarımcının sıklıkla
çözüm bulmak zorunda kaldığı durumdur” (Uçar, 2004, s. 106). Doğru tipografi belirlenme
sonrası, ekran üzerinde kullanılma hali karşımıza çıkmaktadır. Yazı karakterlerinin
karmaşık bir yapıda hazırlanışı, okunmasını zorlaştırdığı gibi mesajı da doğrudan
iletmeyecektir. Bu noktada sadelik anlayışıyla hareket edilmeli ve yazının okunurluğu
üzerinde durulmalıdır. Okunabilirlik, hareketli grafik tasarımlarda yazının sadeliğiyle ilgili
olduğu kadar, okunması için gerekli sürelerin doğru hesaplanmasıyla da ilgilidir. İki
boyutlu yazılar daha hızlı okunabildiği gibi, üç boyutlu yazıların hacimli formları
izleyicide farklı anlamlar bırakabilmesi nedeniyle daha geç algılanıp yavaş okunmaktadır.
Bu nedenle üç boyutlu yazıların ekranda kalma süresi daha uzun tutularak bunun önüne
geçilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir durum ise yazının boyutu olmaktadır.
Hiyerarşi oluşturmak anlamında düşünülmesi gereken bu durum, izleyiciye jenerikte
öncelikli olarak neye odaklanması gerektiği hakkında yardımcı olacaktır.
Jenerik tasarımındaki kullanımına göre, değişen durağan tipografilerin yanı sıra, “kinetik
tipografi” adı verilen hareketli tipografi kullanımları da bulunmaktadır. Kinetik tipografi,
hareketli grafik tasarımları içerisinde görseller ile birlikte anlatımı kuvvetlendirmek,
izleyicilerin ilgisini çekerek yazının okunmasını sağlamak ve istenilen duyguyu
iletebilmek için kullanılmaktadır. Kurtçu’ya göre (2017, s. 187), duygu, anlam ve kavram
katılmamış hareketli yazı, kinetik tipografi anlamına gelmemektedir. Hareketli tipografide,
-videolarda kullanılan alt yazılarda olduğu gibi- bilgi sadece yazının okunması ile
izleyiciye sunulurken, kinetik tipografide ise bilgi; yazının okunmasının yanı sıra harflerin
ve kelimelerin aynı zamanda kavramları, hareketleri, sesleri ve durumları ifade etmesi ile
sunulmaktadır. Kinetik tipografinin görüntülerle birlikte kullanımının yanı sıra tek başına
kullanıldığı tasarımlar da bulunmaktadır. Etkili bir örnek vermek gerekirse, Alex
Gopher’in kinetik tipografi ile tasarladığı The Child (Çocuk) adlı kısa filmi (Bkz. Görsel
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45) tamamen yazı karakterlerinden oluşturularak hazırlanmıştır. Sözcüklerin anlamlarından
yola çıkılarak oluşturulan eserde duygular, durumlar, nesneler ve çevrede görünen
neredeyse her şey yazı karakterleriyle sağlanmıştır.

Görsel 45: The Child. Alex Gopher, 2007, (Vimeo). https://sgm.gr/xtfIQ

2.2.4. Müzik
Müzik, jeneriği oluşturmada belirlenmesi gereken en zor kısmın olduğu düşünülebilir.
Hazırlanacak jeneriğin türüne, yapısına ve dinamik anlayışına göre belirlenen müzik,
dizi/film jeneriklerinde, aksiyonu yüksek içerikler için dinamik müzikler kullanılabilirken,
dramatik ya da gizemli içeriklere sahip olan jeneriklerde durağan müzikler tercih
edilebilmektedir. Güçlü bir şekilde karmaşık bilgileri aktarabilen müzik, evrensel bir dildir.
İnsanlarla anında ve dolaysız bir ilişki kurmaktadır. Verilmek istenen mesajlar, hisler
müzik ile ortak bir duygu yaratılarak aktarılabilmektedir. Sonuç olarak kullanılan müzik
jeneriğin etkisini artırmakta dolayısıyla filme katkı sağlamaktadır. Bu durumun tersi
düşünüldüğünde ise, jenerik ile uyumsuz bir müzik izleyiciyi içeriğe karşı tamamen
soğutabilmektedir. Profesyonel ses tasarımcıları tarafından hazırlanan müzikler elbette ki
sorunsuz

olacaktır

ancak

böyle

bir

durum

söz

konusu

değilse

ve

jenerik

hareketlendirildikten sonra müzik seçimi yapılıyorsa, uyumsuzluk problemleri ortaya
çıkabilmektedir. Bu noktada izlenmesi gereken ilk yol, jenerik hareketlendirilmeden önce
jeneriğin yapısına göre (dinamik, durağan, korkutucu vb.) müziğin seçilmesidir. Daha
sonra tasarlanan görseller ya da illüstrasyonlar, seçilen müziğin ses dalgasındaki akışa göre
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(Bkz. Görsel 46) baskın notalarda hareketlendirilerek uyumsuzluk probleminden
kurtarılabilir. Her baskın notada verilen hareket sayesinde de izleyici jeneriğe adapte olur
ve bir sonraki sahne için de kendini hazırlayabilir. Müziğin yapısıyla yakından ilgili olan
bu tutumda dikkat edilmesi gereken bir durum olarak, ses dalgası akışı içinde kısa
sürelerde çok fazla baskın nota bulunup bulunmamasıdır. Mesafe aralığı kısa olan müziğin
hareketlendirilmeleri ara verilmeden her notada sağlanmışsa, daha önce bahsedilen
problemden farklı olarak bu defa jenerikte art arda birçok hareketin sağlanmış olması,
izleyici tarafından anlaşılmama durumunu ortaya çıkaracaktır. Bu bağlamda seçilen
müzikteki ritm çok önemli olabilmektedir.

Görsel 46: Ses Dalgası Örneği. (Twinkl). https://sgm.gr/bWfbm

Diğer taraftan jenerik tasarlanıp hareketlendirilmesi yapılmışsa ve bir önceki paragrafta
bahsedildiği gibi profesyonel bir destek alınamıyorsa, tasarımcı ses tasarımı bilgisine göre
kendi müziğini oluşturabileceği programlardan destek alabilmektedir. Örneğin, jeneriğin
hazırlanma aşamasında “Adobe After Effects” ile bağlantılı çalışabilen “Adobe Audition”
programı, ses temizleme, kaydetme, sese efekt uygulama ve müzik hazırlayabilme gibi
sağladığı

birçok

imkân

sayesinde,

günümüzde

sık

tercih

edilen

ses

tasarım

programlarından biri olduğu söylenebilir. Tasarımcı, bu program sayesinde birçok farklı
sesi bir araya getirip, daha önce hazırlamış olduğu jeneriğe göre kendi müziğini
tasarlayabilmektedir.
2.2.5. Zaman
“Film jenerikleri, görüntünün ses ve zaman faktörüyle birleşerek, hedeflenen iletişimi
gerçekleştirmek adına kurgulandığı bir alandır” (Acar, 2015, s. 19). Jenerik süresinin ve
hareketlendirilmesi planlanan illüstrasyonların, görsellerin, tipografilerin ve jenerikte
kullanılacak diğer öğelerin ne sıklıkla ekranda görünüp kaybolacağının süre hesaplamaları
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yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli unsur, sahnede kullanılacak
öğelerin izleyici tarafından ne kadar sürede algılanıp anlaşılacağı olmaktadır. Bu anlamda
tasarımcı hazırladığı her öğenin önce sahneye giriş süresini daha sonra ise izleyici
tarafından anlaşılma süresine karar vermelidir. Kullanılan öğenin hareketi, ekrana girişi
sırasında çok uzun tutulursa izleyici sıkılabilir. Ayrıca hareketi tamamlanan öğenin
ekranda kalma süresi için de geçerli olarak, uzun süre bekleyen öğe izleyiciyi sıkabildiği
gibi, çok kısa beklerse de verilmek istenen mesaj algılanmadan sahne geçmiş olacaktır. Bu
noktada müzikteki baskın notalar arası mesafeler jeneriğin sahnelerini oluşturmada etkin
rol oynayabilmektedir. “… Ses, görüntüleri birbirine bağlayan, vurguyu, ritmi ve
zamanlamayı değiştirebilen en önemli araçtır” (Atiker, 2011, s. 357). Tasarımcının,
uygulamayı düşündüğü hareketi bu zaman aralığına göre planlaması, yapılacak hareketleri
daha kolay belirlemesinin yanı sıra izleyici için de kolaylık sağlayarak bir sonraki sahneleri
anlamasını hızlandıracaktır. Yaratılmak istenen duygulara göre de değişebilen bu yaklaşım
için korku içerikli jeneriklerden örnek vermek gerekirse, Kyle Cooper’in 2010’da
tasarladığı The Walking Dead (Yürüyen Ölüler) dizi jeneriği (Bkz. Görsel 47), 37 saniye
sürmekte ve bu süre içerisinde de 23 adet görüntüye yer vermektedir. Süreler sahne
içeriğine göre değişim gösterse de genel anlamda bakıldığında, 1 ve 2 saniye arası
sürelerde sahnelerin geçiş yaptığı anlaşılmaktadır. Normal şartlarda kısa görülebilecek bu
süreler, jenerik müziği ile bağlantılı gidilerek çok iyi oturtulmuş ve görüntülerin de etkili
olması nedeniyle kolayca izleyiciye yansıtılabilmiştir.

Görsel 47: The Walking Dead. Kyle Cooper, 2010, (Art of The Title). https://sgm.gr/pBynr

2.2.6. Kurgu
Edebiyatla, tiyatroyla, resimle, müzikle, hatta ve hatta dansla ... Bütün sanat türlerini
aralarında birleştiren bir yöntem vardır. Bu yöntem, enformasyonun bağlı olduğu
yapılarda toplanmasına ve toplanmış haliyle yazardan okuyucuya, uygulayıcıdan
izleyiciye iletilmesine olanak sağlamaktadır. Sinema alanında bu yöntemin adı tek
kelimeyle “kurgu”dur (Sokolov, 2006, s. 133).
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Jenerikte tasarlanan ve belirlenen bütün öğeler baz alınarak, hareketlendirme anlamında
fikir aşamasına geçildiği ve bu öğelerin sahnelerde birlikte kullanımı üzerine eskiz (taslak)
çizimlerinin yapıldığı aşama olmaktadır. Eskiz çizimlerine geçmeden önce ise,
cevaplanması gereken sorular bulunmaktadır. Bunlar; jeneriğin durağan mı yoksa dinamik
mi

olacağı,

görsellerin

nasıl

kullanılacağı,

tipografilerin

ekranın

neresinde

konumlandırılacağı, renk ile birlikte ışık ve gölgenin ne şekilde kullanılacakları gibi
sorular olmaktadır. Bunlara ek olarak ayrıca her sahnenin bir önceki sahne ile bağlantılı
olma hali de göz önüne alınmalı ve sahneler arasındaki bu bağlantılar kurularak devamlılık
hissi oluşturulacak bir yaklaşım sergilenmelidir. Sahneler arasındaki devamlılık hissinin
oluşturulması, izleyiciyi jeneriğe karşı adapte etmede büyük önem taşımaktadır.
Tasarlanması planlanan sahneler mümkün olduğunca karmaşadan uzak ve sade bir yapıda
ele alınarak, izleyici tarafından kolay algılanacak şekilde kurgulanmalıdır. Kurgulama
sırasında jeneriğin türüne göre kamera açıları da bu noktada yardımcı olacak etkenlerden
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortada bir duygu aktarımı ya da detay gösterme söz
konusu ise yakın plan çekimler doğru bir yaklaşım olurken, bu açının jenerik içinde çok
fazla kullanımı ise verilmek istenen etkiyi azaltabilmektedir. Uzak çekim anlayışında ise,
sahnede kullanılan öğelerin arka plan ya da varsa çevresiyle birlikte bütünsel etkileşimi söz
konusu olmaktadır. Öte yandan farklı bir detay ifadesi sağlayan bu açıda, sahnenin
kompozisyonunda bulunan birkaç öğenin aynı anda göstermesi, dizi ya da filmin içeriği
hakkında daha çok şey anlatabilmektedir. Genel kullanımlarında görüldüğü üzere yakın ve
uzak çekimler, parçadan bütüne ya da bütünden parçaya geçiş yaparak birbirleriyle ilişki
olarak verilmektedir ve bu sayede süreklilik sağlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse,
Digital Kitchen tarafından 2006’da tasarlanan polisiye suç türündeki Dexter (Bkz. Görsel
48) dizi jeneriğinde, çoğunlukla yakın plan tercih edilmiş ancak bunların öncesinde ya da
sonrasında uzak çekim planıyla görüntüler desteklenmiştir. Dizide seri katil rolünde olan
karakterin, jeneriğin neredeyse tamamında yakın plan çekimiyle hareketlerinin verilmesi,
mecazi anlamda içeriğe vurgu yaparak cinayet işleme şekline değinmektedir. Uzak
çekimde gösterilen sahnelerde ise seri katil oluşunu sakladığına dair fikirler vermektedir.
Bu noktada da yakın ve uzak çekim açılarının, içeriğe dair vermiş olduğu bilgilerin
çeşitliliğini gözler önüne serdiği düşünülebilir. Kurgudaki diğer öğelerine bakıldığında,
durağan yapıda olan jenerikte görüntüler ön planda tutulup, yazıları genel olarak ekranın
köşesinde konumlandırılmıştır. Renk kullanımında ise, kanı, öfkeyi ve tehlikeyi
simgelemesi bakımından kırmızı kullanılırken, ışık anlamında ise karakterin uyandığı
andan kahvaltı aşamasındaki evi aydınlatan düşük gün ışından yararlanılmıştır.
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Görsel 48: Dexter. Digital Kitchen, 2006, (Art of The Title). https://sgm.gr/fKpU6

2.2.7. Hareket
Jenerik, hareketli grafiklerden oluşan güçlü bir ifadedir. Onlar filmin başlangıcıdır.
İzleyiciyi gerek TV programı gerek film gerekse animasyona hazırlar (Braha ve Byrne,
2011, s. 1). İşin mutfağı denilebilecek bu son aşamada, jeneriği oluşturan bütün öğeler bir
araya getirilerek hareketlendirilmektedir. Tasarımcı öncelikle belirlenen doku, renk,
tipografi ve müzik öğelerini bir arada düşünmekte ve kurgulanan jeneriğin eskiz
çizimlerinden yola çıkarak sahnelerin taslağını oluşturmaktadır. Daha sonra oluşturulan
taslaklar ile hareketlendirilme yapmak için program aşamasına geçilmektedir. Bu noktada
basit hareketli grafik tasarımlarından, gerçek üstü sahne tasarımlarına kadar efekt
anlamında sağladığı birçok özelliği sayesinde, günümüzde yoğun şekilde kullanılan
yazılımlardan biri olarak “After Effects” programı karşımıza çıkmaktadır (Bkz. Görsel 49).
Tasarımı yapılan tüm öğeler bu programda birleştirilerek taslaklara göre konumlandırılır ve
sonrasında ise her sahne için belirlenmiş olan hareket, öğeler üzerinde uygulanarak jenerik
ortaya çıkarılır.

Görsel 49: After Effects Yüz Takibi Efektinin Kullanım Anı. (Rocketstock). https://sgm.gr/1tp44
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After Effects programının yanı sıra üç boyutlu obje tasarımları ve animasyonları için ise
“Cinema 4D ve 3ds Max” programları kullanılmaktadır. Buna ek olarak Cinema 4D’nin
hem arayüzünün daha anlaşılır olması hem de After Effects ile birlikte çalışabilmesi
nedeniyle daha çok tercih edildiği söylenebilir. Üç boyutlu tasarım anlamında diğer bir
program ise “Autodesk Maya” olmaktadır. Ancak bu programda obje ve mekân tasarımları
yerine,

karakter

animasyonları

ve

gerçek

anlamda

üç

boyutlu

animasyonlar

oluşturulmaktadır. Bu anlamda sağladığı birçok kolaylık sayesinde, günümüzde en çok
tercih edilen animasyon programlarından biri olmaktadır.
2.3. Jenerik Türleri
Hareketli grafiklerin gelişimiyle doğru orantılı ilerleyen jenerik tasarımları, zaman içinde
gelişen teknoloji sayesinde tür bakımından da çeşitliliğe kavuşmuştur. Günümüzde birçok
farklı alanda etkisini sürdüren bu türler, film jenerikleri sonrası TV programlarında,
dizilerde, belgesellerde, animasyonlarda ve oyun jeneriklerinde görülerek etki alanını hızla
genişletmiştir. Zaman içinde ortaya çıkan türlerin özellikleri ve kullanım alanları, alt
başlıklarda kısaca değinilerek güncel örnekler üzerinden anlatılmıştır.
2.3.1. Film Jenerikleri
Film

jenerikleri,

film

içindeki

konumlanmaları

açısından

üç

farklı

şekilde

görülebilmektedir. İlk kullanımlarında filmin başında görülen “açılış jenerikleri”, yapım
şirketlerinin logolarının gösterimiyle başlamakta ve sonrasında asıl jenerik bölümüyle
devam eden bir yapıda olmaktadır. Tarihsel süreçte 90’larla birlikte ise, farklı yaklaşımlar
denenerek filmin başı yerine birkaç sahne sonra, filme dahil edilen görüntüler şeklinde de
ele alınabilmiştir. 1991 yılında Marc Brutkert’in tasarladığı Delicatessen (Şarküteri)
filminin jeneriği (Imdb, 05.05.2021) (Bkz. Görsel 50) örnek olarak incelenirse, filmin ilk
sahnelerinin tamamlanmasının ardından gösterilen jenerik, şarküteri sahibinin birini
öldürmesi sonrası çalışma alanından görüntüler şeklinde kurgulanmıştır. Devamlılık
sağlayan tek bir kamera hareketi ile kurgulanan görüntülerde, yönetmen ve yapım ekibi
bilgileri, onları tanımlayabilecek nesneler üzerinden verilmiştir. 2000’li yıllardan sonra ise,
filmin başı ve ortası yerine sonunda konumlandırılan “kapanış jenerikleri” dikkat
çekmektedir. Günümüzde de kullanımları devam eden bu jenerik türü, filmin özeti
niteliğinde hazırlanarak, çoğunlukla yönetmenin yaratmış olduğu film kurgusuna göre
şekillenmekte ve jenerik tasarımcısının kullanacağı tekniklerle de hayat bulmaktadır.
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Kapanış jeneriklerine örnek vermek gerekirse, jeneriğin tarihçesi bölümünde (syf. 39)
incelemeleri yer alan Thor: Ragnarok ve Sherlock Holmes filmlerine bakılabilir.

Görsel 50: Delicatessen. Marc Brutkert, 1991, (Art of The Title). https://sgm.gr/aOKON

2.3.2. Televizyon Jenerikleri
Televizyonun yaygınlaşması ve kanal çeşitliliğinin artmasıyla birlikte, TV programlarının
açılışlarında da kullanılan jenerikler, günümüzde birçok farklı türdeki TV programında
görülebilmektedir. Televizyon bağlamında ilk olarak “haber” programlarında karşılaşılan
jenerikler, daha sonra “müzik”, “spor” ve “eğlence” programlarında da kullanılarak etki
alanını genişletmiştir. Süre anlamında normal bir film jeneriğine oranla farklılıklar
gösteren televizyon jeneriklerinde, haber, müzik ve spor programları çok daha kısa
sürelerde kurgulanırken eğlence programları ise, film jenerikleri ile benzerlik
gösterebilmekte ve genel anlamda da kanalın ya da program adı üzerinden kurgulanarak
oluşturulmaktadırlar. Tasarım anlamında ise, iki ve üç boyutlu hareketlendirmelerin yanı
sıra içeriği oluşturan genel görüntülerden de yararlanılabilmektedir. Sırayla bakılması
gerekirse; haber jenerikleri, haberin yayınlandığı kanal adının ve başlığının ön plana
çıkarılacak biçimde tasarlanmasının yanı sıra içerikteki haber unsurunu yansıtacak
görüntülerle desteklenerek de tasarlanabilmektedir. Ülkemizdeki kanallar üzerinden örnek
vermek gerekirse, Show TV ve Fox TV’nin haber jenerikleri (Bkz. Görsel 51-52)
birbirlerinden farklı yapıda hazırlanmışlardır. 13 saniyelik bir süreye göre kurgulanan
Show TV haber jeneriği, dünyada yaşanan olayların görüntülerini dinamik bir yapıda ve
kolaj biçiminde ele almaktadır. Jeneriğin son sahnesinde de üç boyutlu tasarlanan haber
başlığı gösterilmektedir. Fox TV ana haber jeneriğine bakıldığında ise, 3 saniyelik bir
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süreyle, üç boyutlu dünya öğesi sonrası haber başlığını göstererek jenerik sonlandırılmıştır.
Aralarındaki farklı tasarım anlayışlarına rağmen, içeriğe dair verilmek istenen bilgi ise aynı
olmaktadır.

Görsel 51: Show Haber Açılış Jeneriğinden Sahneler, 2021, (Youtube). https://sgm.gr/eAAKe

Görsel 52: Fox Ana Haber Açılış Jeneriğinden Sahneler, 2021, (Youtube). https://sgm.gr/78Ukr

Günümüzde tasarlanan spor programları jeneriklerine bakıldığında ise, genellikle futbol
topu, basketbol topu ya da tenis topu vb. gibi bir veya birden fazla sporu yansıtacak
öğelerin bir arada kullanılarak, üç boyutlu tasarımlarla ele alınan jenerikler olmaktadır.
NTV kanalının spor programı örnek olarak gösterilirse (Bkz. Görsel 53), 8 saniye
uzunlukta hareketlendirilen jenerikte, futbol ön planda tutularak tenis ve basketbola da yer
verilmiştir. Çim sahayı anımsatan harfler ve sayıların, futbol, basketbol ve tenis raketinin
yanı sıra hakem düdüğüyle de birlikte girdap halinde uçuşarak kurgulanan öğeler, daha
sonra NTV logosunu oluşturmakta ve hemen ardından “Spor” başlığı ile son bulmaktadır.

Görsel 53: NTV Spor Açılış Jeneriğinden Sahneler, 2019, (Youtube). https://sgm.gr/rrF51

Reyting unsuruna göre devam edebilen eğlence programları, yer yıl yeni bir içerikle
televizyonlarda yerini alabilmektedir. Birçok farklı türde olabilen bu programların jenerik
anlayışı ise, iki ve üç boyutlu tasarımların yanı sıra tamamen içerikteki kişi ya da kişileri
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tanıtacak türde kurgulanan görüntüler de olabilmektedir. Günümüzden örnek vermek
gerekirse, Tolgshow ve İlk Buluşma eğlence programlarının jenerikleri incelenebilir (Bkz.
Görsel

54-55).

Tolgshow,

Tolga

Çevik'in

başrolde

olduğu

bir skeç ve talk

show programıdır. Fırat Doğu Parlak'ın anlatımı ile sunulan program Tolga Çevik'in yanı
sıra Özer Atik ve Sarp Bozkurt da oyuncu olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda jenerik
incelendiğinde, müzikal dans gösterisiyle birlikte Tolga Çevik’in gülünç hallerine yer
verilen, gerçek görüntülerden kurgulandığı görülmektedir.

Görsel 54: Tolgshow Jeneriğinden Sahneler, 2018, (Youtube). https://sgm.gr/lexTO

Fox TV’de yayınlanan İlk Buluşma eğlence programına bakıldığında ise, Şinasi Yurtsever
ve Sinan Çalışkanoğlu tarafından sunulan programda içerik olarak, kafe benzeri düzmece
bir mekânda buluşturulan insanlara beklenmedik şakalar yapılmakta ve bu şakalar
karşısında sakinliğini koruyan kişilere de para ödülü verilmektedir. İçeriğe göre jenerik
incelendiğinde, iki boyutlu illüstrasyonların yer aldığı esprili bir yaklaşımın söz konusu
olduğu anlaşılmaktadır. Ana öğe olan karakterlerin, arka plana oranla gerçeklikten uzak
karikatür biçiminde ve renkli olarak resmedilişi, içerikteki düzmeceliğe dikkat çekmenin
yanı sıra komikliğine de vurgu yapmaktadır.

Görsel 55: İlk Buluşma Jeneriğinden Sahneler, 2017, (Youtube). https://sgm.gr/9glCv
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2.3.3. Dizi Jenerikleri
Filmlerdeki tek parça mantığından farklı olarak bölümler halinde yapılan diziler, her bölüm
için ayrılan bütçeleri düşünüldüğünde, filmlere oranla daha düşük maliyetlerde olmaktadır.
Dizi bölümleri için harcanan maliyetin az oluşu, dolayısıyla daha çok dizi çekme imkanını
da beraberinde getirmiştir. Günümüze bakıldığında, her yıl birçok farklı türde (dram,
komedi, polisiye vb.) dizinin, televizyon ve çevrimiçi sayısal medya platformlarında
yayınlandığı görülmektedir. Birçok türde yapılabilen diziler, birçok farklı jenerik
tasarımını da beraberinde getirmektedir. Tasarlanan dizi jeneriklerine bakıldığında, film
jenerikleri ile benzerlik gösteren bir yapıda kurgulandıkları söylenebilir. İçerik bakımından
filmlerle aynı konuları işleyen dizilerdeki tek fark, kapanış jeneriklerinin yer almayışıdır.
Televizyon kanallarında dizinin başında nadir olarak yer verilen jeneriklerin, özellikle
birkaç sahne sonra konumlandırılması, izleyicinin dikkatini ilk anda yayına çekerek
kanalın değiştirilmesini önlemek için olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan çevrimiçi
sayısal medya platformlarında ise, izleyicinin jeneriği istediği zaman geçebilmesi
nedeniyle, jenerikler iki farklı şekilde de konumlanabilmektedir. Dizi türleri arasındaki
jenerik farklılıklarının yanı sıra türlerin kendi içinde de ayrıca belirli bir tasarım anlayışı
olabilmektedir. Bu anlamda farklı türlerdeki dizi jenerikleri, tez çalışmasının 3. Bölüm
başlığı altında ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
2.3.4. Belgesel Jenerikleri
Belgesel, adından da anlaşıldığı gibi, belge niteliği taşıyabilen, ele alınan konunun
tamamen gerçeklere dayalı olarak oluşturulup, insanları eğitmek ve bilgilendirmek için,
farklı toplumsal yaşam biçimlerini-kültürlerini tanıtacak, aynı zamanda yaşanılan sosyaltarihsel dönemin sorunlarını da ele alacak, bir anlatım aracıdır. Doğa belgeselleri, sanat
belgeselleri, bilimsel belgeseller ve tarihi belgeseller en çok hazırlanan belgesel türleri
olmalarının yanı sıra bunların dışında birçok belgesel türü daha bulunmaktadır. Süre
bazında değişiklik gösteren belgeseller, açılış jenerikleri biçiminde kullanılmaktadır.
Belgesel jeneriklerine genel olarak bakıldığında, çoğunlukla içerikteki belgeseli
tanımlayacak şekilde gerçek görüntüler üzerinden kurgulandıkları ve kimi zaman da bu
görüntüleri destekleyen seslendirmelerle de ele alındıkları görülmektedir. Bu kullanımların
yanı sıra aracı unsur olarak, üç boyutlu tasarımsal öğelerle de belgeselin adı ve
görüntülerin kolaj şeklindeki sunumları da yapılabilmektedir. Birkaç örnek üzerinden
incelenirse, National Geographic Wild’ın yapımını üstlendiği Vahşi Botsvana Aslan
Kardeşliği belgesel jeneriği (Bkz. Görsel 56), adından da anlaşıldığı üzere içeriği
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tanımlayan aslan kardeşliği görüntülerine yer verilmiştir. Ayrıca bu görüntüler
seslendirmeyle de desteklenmiştir.

Görsel 56: Vahşi Botsvana Aslan Kardeşliği Jeneriğinden Sahneler, 2016, (Youtube). https://sgm.gr/upwXS

Üç boyutlu aracı unsur olarak görüntülerin kolaj şeklinde birleştirildiği jenerik örneği
olarak ise, National Geographic Wild’ın başka bir doğa belgeseli olan Dünyanın En Sıra
Dışı Zeki Hayvanları (Bkz. Görsel 57) gösterilebilir. Jeneriğin başında, içeriği tanımlayan
etkili yapıda hayvan görüntülerinin yer aldığı ve bu hayvanları genel anlamda tanımlayan
cümlelerle de seslendirildiği duyulmaktadır. Buradaki üç boyut yaklaşımı ise, birçok farklı
hayvan görüntüsünün kolaj biçiminde bir araya getirilip bütün oluşturulduğu belgesel
başlığı sırasında kullanılmıştır.

Görsel 57: Dünyanın En Sıra Dışı Hayvanları Jeneriğinden Sahneler, 2015, (Dailymotion).
https://sgm.gr/cj00M

Tamamen görüntüler üzerinden giden bir örnek olarak ise, “belgesel film” niteliğindeki
Ayva Göbeği jeneriği (Bkz. Görsel 58) incelenebilir. Antalya Film Ekibi tarafından
hazırlanan bu belgeselde, Türkiye’de oryantal, göçmen ve kadın olmak üçgeninde neler
olduğu, oryantal dansçı Svetlana Malchenko’nun hayatı üzerinden anlatılmaktadır. Jenerik
incelendiğinde, açılış jeneriği biçiminde logolar eşliğinde başladığı ve ardından
Malchenko’nun oryantal dans gösterisiyle birlikte, o an çevresinde olup bitenler
gösterilmiştir. Dans sırasında ise, darbuka ve tef müziği dışında, belgeselin içeriğini
tanımlayan herhangi bir seslendirilme kullanılmamıştır.
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Görsel 58: Ayva Göbeği, Antalya Film Ekibi, 2015, (Youtube). https://sgm.gr/UDXPi

2.3.5. Çizgi Film (Animasyon) Jenerikleri
İlk denemelerinin yapıldığı dönemlerde teknolojik yetersizlikler nedeniyle hazırlanması ve
oluşturulması bir hayli zor olan çizgi filmler, başlarda iki boyutlu olarak elde çizimler
şeklinde tasarlanmıştır. Sonraları bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve sayısal çağın da
başlamasıyla birlikte, iki boyutlu çizimler bilgisayar ortamına taşınırken bu sırada üç
boyutlu döneme de geçiş yaşanmıştır. Çizgi filmler, dizi ve film gibi aynı konulara sahip
içeriklerle hazırlanabilmelerinin yanı sıra aynı yapılarda “çizgi dizi” ya da “animasyon
film” olarak da yapılmaktadır. Dolayısıyla jenerik konumlandırmaları bakımından da iki
türde görülebilen yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Çoğunlukla çizgi dizilerde görülen
açılış jenerikleri, animasyon filmlerinde değişiklik göstermekte ve filmin başı yerine,
sonunda da kullanılabilmektedir. İki tür üzerinden de örnek vermek gerekirse, Cartoon
Network kanalında yayınlanan The Amazing World of Gumball (Gumball’ın İnanılmaz
Dünyası) çizgi dizisi, insani kişilikler kazandırılmış hayvanlar arasında yaşayan Gumball
adındaki sevimli bir kedinin, eğlenceli ve komik hayatını konu almaktadır. Açılış jeneriği
şeklinde başlayan jenerikte (Bkz. Görsel 59), animasyonların çok renkli bir anlayışla
dinamik yapıda hazırlandığı ve içerikte bulunan bütün karakterlere kısa bir süre de olsa yer
verilerek eğlenceli anlarının ele alındığı anlaşılmaktadır.
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Görsel 59: The Amazing World of Gumball Jeneriğinden Sahneler, 2016, (Youtube). https://sgm.gr/0FZP7

Animasyon filmi üzerine örnek vermek gerekirse de Pixar Animation Studios ve Walt
Disney tarafından yapımı üstlenilen The Incredibles 2 (İnanılmaz Aile 2) filminin jeneriği
incelenebilir. Üç boyutlu tasarlanan animasyon filmi, çeşitli güçlere sahip bir ailenin
kahramanlıklarını konu almaktadır. Jeneriğine bakıldığında (Bkz. Görsel 60), Gumball
çizgi dizideki açılış jeneriğinden farklı olarak, “kapanış jeneriği” şeklinde tasarlanmıştır.
Animasyon filminin üç boyutlu tasarlanmasına karşın, jenerikte iki boyut anlayışı ön
planda tutulmuş ve üç boyutlu öğelere daha az yer verilmiştir. Özet niteliğinde kurgulanan
jenerikte, içeriğe dair sahnelerin iki boyutlu olarak tekrar ele alındığı ya da benzer şekilde
tasarlandığı söylenebilir.

Görsel 60: Incredibles 2. Pixar Animation Studios, 2018, (Art of The Title). https://sgm.gr/YSOJI
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2.3.6. Oyun Jenerikleri
Oyun jenerikleri, sayısal çağın gelişimi ile birlikte son yıllarda ortaya çıkan yeni bir tür
olarak düşünülmelidir. Sinemaya oranla bu türdeki jenerikler, tamamen isteğe bağlı
olarak yapılmaktadır (MarkBertils, 06.05.2021). Tasarlanan jenerikler ise, dizi ve filmler
gibi içeriği yansıtan iki boyutlu ya da üç boyutlu görüntülerin yanı sıra açılış jeneriği ve
kapanış jeneriği şeklinde de ele alınabilmektedir. Kapanış jeneriği anlamında Id
Software tarafından geliştirilen Doom oyununun jeneriği incelenebilir (Bkz. Görsel 61).
Oyunda emeği geçen ekip üyeleri, oyunda yer alan savaşçılar, yaratıklar ve mekanlarla
birlikte içerikteki tarzı da yansıtarak, üç boyutlu bir anlatımla etkili sahneler üzerinden
tanıtılmıştır. Jeneriğin son sahnesinde ise, geliştiricinin logosuna yer verilmiştir.

Görsel 61: Doom. Id Software, 2016, (Art of The Title). https://sgm.gr/Hkbq6

Açılış jeneriği anlamında Naughty Dog tarafından geliştirilen Uncharted 4 oyununun
jeneriği incelendiğinde ise (Bkz. Görsel 62), oyunun üç boyutlu yapısına rağmen jenerikte
farklı bir yaklaşım benimsenerek, iki boyutlu eskiz çizimler ve renklendirilmeler üzerinden
tasarlanmıştır. Benzer tutumda birçok türdeki oyunlar, dizi ve film anlayışında olduğu gibi
kapanış ya da açılış jeneriği fark etmeksizin, içeriğini yansıttığı sürece farklı yaklaşımlarla
da jeneriklerini tasarlayabilmektedir.

Görsel 62: Uncharted 4. Naughty Dog, 2016, (Art of The Title). https://sgm.gr/ZYdSF
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3. BÖLÜM: DİZİLERDE JENERİK TASARIMI
80’li yıllar ile birlikte gelişen teknoloji sayesinde yaygınlaşan televizyon, kısa süre içinde
neredeyse herkesin oturma odasındaki yerini almıştır. Grafik tasarımın televizyondaki
gelişim sürecine bakıldığında, farklı türlerdeki TV yapımlarının (dram, komedi, talk show
vb.) kendi izleyici kitlelerini oluşturmasıyla reklamcılar için pazarlama, grafik tasarımcılar
için de jenerik tasarımı gibi yeni alanlar ortaya çıkarmıştır (Sarıkahya, 2013, s. 121).
Sinemanın ilk yıllarında filmler için tasarlanan jenerikler, televizyonun kullanıma girip
yaygınlaşmasıyla birlikte haber, müzik, spor ve eğlence programların yanı sıra dizilerde de
etkinliğini sürdürmeye başlamıştır. Bu anlamda etkili jenerik tasarımlarıyla ön plana çıkan
diziler, filmlere oranla daha düşük maliyetlerde hazırlanabilmekte ve günümüzde bir yıl
içinde yüzlercesi çekilebilmektedir. Doğal olarak bu kadar fazla dizinin çekilmesiyle,
jenerik kullanımlarının ve gelişiminin artmış olması şaşırtıcı değildir. Ancak bir önceki
paragrafta da belirtildiği gibi, dizilerin daha düşük maliyetlerde oluşu jenerik tasarımına da
etki etmiştir. Bu nedenle bütçe açısından yeterli olmayan dizilerin birçoğu, jenerik tasarımı
bakımından görüntü üzeri yazının ötesine geçememiştir. Bütçesi yeterli olan dizilerin ise,
jenerik tasarımlarında önemli ilerlemeler kaydettiği ve hatta Karadayı dizisine ait jeneriğin
anlatıldığı bölümde (syf. 36) değinildiği gibi ödül aldıkları da görülebilmektedir.
3.1. Yaygın Dizi Türlerinin Jenerik Tasarımları
Televizyon sektörü reytinglerinden ve çevrimiçi medya platformlarının istatistiklerinden
yararlanılarak, insanların talep ve beğenilerine göre zaman içinde “dram, komedi, bilim
kurgu, romantik, suç, polisiye, aksiyon, macera, pembe, gerilim, aile ve korku” gibi birçok
yeni tür ortaya çıkmıştır. Dizinin içeriğine göre şekillenen ve kurgulanan jenerikler,
zamanla değişimler de yaşamış ve tek başına birden fazla türü barındıran (polisiye dram
gibi) şekilde de ele alınabilir hale gelmiştir. Bahsi geçen bu türler arasından belirlenen
pembe, aile, komedi, dram, tarihi ve polisiye dizi jenerikleri, diğer birçok türü de
içeriğinde barındıran dizi örnekleri alt başlıklarda farklılıklarıyla incelenmiştir.
3.1.1. Pembe Dizilerde Jenerik
Ülkemizde 90’larla birlikte yaygınlaşmaya başlayan pembe diziler, sanıldığının aksine
içeriklerinde sadece romantik bir anlayışa yer vermemektedir. Bu anlamda diğer türleri de
içinde barındırarak, birçok farklı karakterin yaşamını genellikle gerçek zamana yakın
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şekilde takip etmekte ve uzun süre yayınlanan dizi türlerinden biri olmaktadır. Geçmişten
günümüze farklılıklarıyla incelenen bazı yerli dizi jenerik tasarımları şöyledir;
Hayat Bilgisi (2003)
2003 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Hayat Bilgisi dizisi, bir öğretmenin
hikayesinden yola çıkılarak başlayıp, son tayin edildiği okuldaki öğrencilerin ve
öğretmenlerin de hayatına girmesiyle genişlemektedir. Bu bağlamda birçok karakter konu
alınarak hazırlanan dizi genellikle okulda geçmektedir. Dizinin jeneriği incelendiğinde
(Bkz. Görsel 63), ilk bakışta dinamik bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır.

Görsel 63: Hayat Bilgisi. Kanal D, 2003, (Youtube). https://sgm.gr/NIsDw

Dizi içeriğinin daha çok okulda geçmesi ve yoğunlukla öğrencileri kapsaması nedeniyle,
jenerikteki arka plan görseli olarak, sınıf hali ile birlikte o yıllarda okullarda kullanılan
kara tahtaya yer verilmiştir. Jeneriğin başlangıcında ise, dizideki etkili sahnelerden alınan
karakter görselleri, ekranı kaplayan kara tahta üzerinde matematik işlemleriyle birlikte
dinamik biçimde kurgulanmıştır. İçerikteki karakterlere hızlı bir bakış sağlayan bu kurgu
sonrası oyuncu tanıtımına geçilerek, kara tahtaya tekrar yer verildiğini ancak bu defa yakın
ve uzak planda olmak üzere sınıfın tamamı kullanılmıştır. Oyuncuların diziden alınan
çeşitli görüntülerle harmanlanarak sunulması ve isimlerinin kara tahta üzerine tebeşiri
anımsatan tipografi ile yazılması, dizinin içeriği ile güçlü bir bağlantı kurulmasını
sağlamıştır. Ardından gösterilen sahnede kara tahta üzerinde dizinin başlığına yer
verilirken bu sırada saydam şekilde karakter görsellerinin de kullanılması, dizinin başlığını
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desteklemek için yapıldığı düşünülmektedir. Son sahnelerde ise yapım ekibinin isimlerine
yer verildiği ancak arka plan bağlamında oyunculardakinin aksine sınıfın tamamı
kullanılmayarak sadece kara tahta gösterilmiştir. Jeneriğin geneline bakıldığında dizinin
içeriğini yansıtan tasarım anlayışıyla, dinamik kurgusuyla ve tipografisi ile dönemine göre
ülkemizde bu türde tasarlanan kaliteli jeneriklerden biri olduğu düşünülebilir.
Deniz Yıldızı (2009)
Fox TV ekranlarında 2009 yılında ülkemizde yayınlanan Deniz Yıldızı dizisi, bir grup
gencin gelecek kaygıları ile birlikte aşkları, dostlukları ve yaşantıları karşısında verdikleri
mücadeleler konu alınmıştır. Dizinin jeneriği incelendiğinde (Bkz. Görsel 64), doku
anlamında dizinin ismiyle bağlantılı olan su yüzeyi görüntüsü, jeneriğin tümünde arka
planda yer almaktadır.

Görsel 64: Deniz Yıldızı. Animax, 2009, (Youtube). https://sgm.gr/VA8jE

“Haydut” müzik grubu tarafından hazırlanan rock türündeki şarkı eşliğinde başlayan
jenerik, arka planda diziden alınan etkili sahnelerin harmanlanarak gösterildiği sırada, dizi
başlığının harfleri su damlacığı efektiyle birer birer ekranda belirmektedir. Su yüzeyi
görüntüsüyle bağlantılı olarak kullanılan bu efektin, jeneriğe farklı bir tat kattığı
düşünülmektedir. Dizi başlığının tamamının belirmesi sonrası başlıkta, müziğin dinamik
yapısı gereği bozulma aksama anlamına gelen glitch efektinin uygulandığı ve bu efekt
sonrasında da ekrandan çıktığı görülmektedir. Değişen sahne sonrasında oyuncu tanıtımları
kinetik tipografi eşliğinde yapılmıştır. Arka plandan daha açık bir mavi renk ile verilen
kinetik tipografiler, şarkı sözleri eşliğinde ekrana dönerek, kayarak ya da belirerek giriş
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yapmaktadır. Bu noktada yazı hareketi sonrası diziden alınan görüntüleriyle tanıtılan
oyuncular, deniz yıldızları ile süslenmiş çerçeveler içinde gösterilmiştir. Oyuncu isimleri
ise, kinetik tipografiyle benzerlik gösteren farklı bir yazı karakteriyle ele alınarak, beyaz
renkte ve daha belirgin bir yapıda tanıtılmıştır. Oyuncu tanıtımları sırasında sahne
bağlantıları kurmak için kullanılan kinetik tipografiler, jenerikte devamlılık hissi
sağlamıştır. Jeneriğin son sahnesine gelindiğinde ise, arka planda dizi içeriğinden sahnelere
tekrar yer verildiği ve bu sırada yapım ekibi tanıtımı şarkı sözleri kullanılmadan kinetik
tipografi ile sunulmuştur. Jeneriğe genel anlamda bakıldığında, tasarımda kullanılan
öğelerin dizi başlığı üzerinden oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Dizi içeriğini yansıtan
öğelerin sadece arka plan ve oyuncu tanıtımlarında yer verilmesi doğru bir yaklaşım olarak
görülmese de teknik açıdan jenerikte kullanılan kinetik tipografiler, hareketli grafikler ve
efektler sayesinde, bu dönemde tasarlanan pembe dizi jenerikleri arasında ön plana çıktığı
söylenebilir.
Siyah Beyaz Aşk (2017)
2017 yılı Kanal D yapımı Siyah Beyaz Aşk dizi jeneriği incelendiğinde (Bkz. Görsel 65),
dizi başlığından da anlaşıldığı gibi, iyi ve kötü olmak üzere iki zıt karakter arasındaki aşk
konu alınmaktadır. İyi olan kadın karakter doktorluk yapıp hayat kurtarırken kötü olan
adam ise karanlık işlerle uğraşarak cinayet işlemektedir. Daha sonra bu zıt karakterlerin bir
noktada yolları kesişmekte ve aralarındaki aşk başlamaktadır. Pembe dizi türü anlayışına
ek olarak, suç, aksiyon ve drama da yer vermiştir. Dizinin jeneriği incelendiğinde, ilk
sahnede karakterler arasındaki aşk, dans ederek verilirken, karakterlerin iyi ve kötü tarafı
ise, siyah ve beyaz giysilerle sağlanmıştır. Dikkat edildiği üzere, dans sırasında
yakınlaşmalar halinde siyahın beyazı ele geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Sonraki
sahnelerde kötü karakterin karanlık hayatından dinamik kesitler verilip tekrar dans ettiği
ana geçiş yapılmıştır. Buradan bir çıkarımla kötü karakterin karanlık hayatından
kopamadığı ve bu sırada gelgitler yaşadığı düşünülmektedir. İyi ve kötüye dikkat çeken
diğer bir sahne ise, kuş bakışı açıda dans ederek gösterilen karakterlerin, arkasından saçılan
siyah ve beyaz efektler olmaktadır. Beyazın, siyaha oranla daha fazla yayılmış olarak
gösterilmesi, kötü karakterin zaman içinde iyiye döneceğinin mesajını vermiştir. Tipografi
açısından tırnaksız yazı karakteri kullanılmıştır ve oyuncuların isimleri kalın harflerle
verilirken, soyadları ince olarak verilmiştir. Yazının okunur nitelikte ancak küçük
kullanılması, hiyerarşi anlamında jenerik görüntülerine öncelik tanındığını göstermektedir.
Jeneriğe genel anlamda bakıldığında, sahnelerde verilen siyah beyaz arası ilişkinin görsel
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efektlerle desteklenmesi, ülkemizde hazırlanan pembe dizi türündeki jeneriklerde sık
karşılaşılmayan bir durum olduğu ve bu sebeple de dikkat çeken kaliteli jenerik tasarımları
arasında yerini aldığı söylenebilir.

Görsel 65: Siyah Beyaz Aşk. D Productions, 2017, (Youtube). https://sgm.gr/8lXvf4

3.1.2. Aile Dizilerinde Jenerik
Bu dizi türünün başlıca özelliği, ailede bulunan her yaştaki (çocuk, genç ve yaşlı) bireye
hitap edebilmesidir. Şiddet içermeyen, genellikle bir aile etrafında şekillenen konularıyla
her yaşa hitap edebilmesi ve güncel hayatta yaşanabilecek birçok durumun bu aile ile
aktarılabilmesi nedeniyle, izleyicilerle kolaylıkla bağ kurulabilmektedir. Ayrıca bu dizi
türü içeriklerinde, “romantik, dram ve komedi” türlerine de yer verebilmektedir.
Tasarımlarıyla ön plana çıkan ve geçmişten günümüze ülkemizde yayınlanan bazı yerli
dizi jenerik tasarımı incelemeleri şöyledir;
Süper Baba (1993)
1993’te ATV’de yayınlanan aile ve dram türündeki Süper Baba dizi jeneriği (Bkz. Görsel
66), jenerik müziği ile hala hatırlanmaya devam eden önemli eserlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tek başına üç çocuk büyütmeye çalışan işsiz ve boşanmış bir
babanın, geçim dertleri ve aile içinde yaşanan olayları masalsı bir yapıda anlatılmaktadır.
Jenerikte, dizinin içeriği ile uyumlu olan ve duygusal anlamda izleyici ile bağ kuran müzik,
Oya Küçümen seslendiriyor, Yeni Türkü grubuna ait kült bir şarkıdır. Müziğin, renksiz
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fotoğraflarla ve diziye ait dokunaklı sahnelerle desteklenmesi izleyiciyi jeneriği izlemeye
teşvik eder türdedir. Kullanılan yazı karakterinin kayan bir yapıda görüntüler üzerinde
akması dikkat çeken başka bir unsur olmaktadır. Genellikle dizi ve filmlerin sonunda yer
alan bu yaklaşımın jenerik ile verilmesi, bu dönemde tasarlanan dizi jenerikleri arasında
farklı bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Jeneriğin geneline bakıldığında dönemine göre
görüntü planıyla ve kullanılan müzik tarzıyla, ülkemizdeki kaliteli jeneriklerden biri olarak
değerlendirilebilir.

Görsel 66: Süper Baba. Atv, 1993, (Youtube). https://sgm.gr/90cC1

Ekmek Teknesi (2002)
2002 yılında ATV’de yayınlanan aile dizisi Ekmek Teknesi (Bkz. Görsel 67), bir ailenin
yaşadığı hayatı ve bu ailenin mahalledeki kişilerle ilişkilerini konu almaktadır. Tür
bakımından “aile” olmasının yanı sıra dram ve komediyi de barındırmaktadır. Süper
Baba’daki gibi müziğiyle ön plana çıkan jenerik, dizi için “İncesaz” tarafından
bestelemiştir. Görsel açıdan incelendiğinde ilk olarak dikkat çeken yaklaşım, dizi
içeriğinden alınan etkili sahnelerin sinematik bir yapıda hazırlanmış olmasıdır. Bu sırada
jeneriği oluşturan bazı öğelerin bu yapının dışına taşırılarak verilmesi jeneriğe farklı bir tat
katmıştır. Ana karakterlerden Nusret Babayı takip ederek başlayan jenerikte, dizi başlığı,
maskeleme yöntemiyle elektrik direğinin arkasında ortaya çıkarılmıştır. Başlığın,
dönemine göre karşılaşılmayan bir tarzda sunulması jeneriğe farklı bir hava katarken,
hareketli grafik anlamında da gelişme kaydettiğimizin kanıtı olmuştur. Başlıkta alt alta yer
verilen tırnaksız yazı karakterinin diğer jenerik türlerine göre tamamının küçük harflerle
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kullanılması, oran orantı durumunu sağlamak için yapıldığı düşünülmektedir. Bu sırada
yazının neon yapıda sarı renk ile sağlanması ise, ışığı ve güneşi sembolize ederek dizinin
içeriğindeki ekmek fırınının, gün doğmadan açıldığına dikkat çektiği anlaşılmaktadır.
Sonraki sahnelerde oyuncu görselleri ve yapım ekibi bilgileri, nostaljik bir algı yaratan
karalamaya benzer bir efekt içerisinde verilmiştir. Jeneriğin bütünündeki hareketli grafik
kullanımı, tipografisi ve kamera açılarındaki içeriğe dair göndermeleriyle, dönemine göre
etkili jenerikler arasında yer aldığı düşünülebilir.

Görsel 67: Ekmek Teknesi. Sinegraf, 2002, (Youtube). https://sgm.gr/ZPdsp

Seksenler (2012)
2012 yılında MinT yapım tarafından hazırlanan komedi, romantik ve aile türündeki
Seksenler dizisi (Bkz. Görsel 68), adından da anlaşıldığı gibi nostaljik içeriği ile 1980’li
yıllarda yaşayan bir ailenin hayatını konu almaktadır. Jenerik kabaca incelendiğinde, doku
anlamında

fotoğraf

albümü

tarzının

benimsendiğini

ve

üç

boyutlu

olarak

hareketlendirildiği anlaşılmaktadır. Eskimiş bir masayı andıran arka plan üzerinde fotoğraf
albümünün açılmasıyla başlayan jenerik, 80’li yılları yansıtan öğelerle (kaset, dantel, siyah
beyaz fotoğraf, takvim yaprağı, fotoğraf filmi) desteklenerek gösterilmiştir. Albümün
içeriğinde ise, dizideki karakterlerin eski fotoğrafları gösterilerek, logoda kullanılan
geçmişe ait yazı karakteri stili ile isimleri verilmiştir. Bir sonraki sahnede, demir tepsi
içinde banyo yaptırılan fotoğrafa yer verilmesi, gelecek sahneler için ipucu oluşturmuş ve
devamındaki sahnelerde kurumak üzere asılmış olan fotoğraflarla, ailenin geçmişten
günümüze değişimleri gösterilmiştir. Bu sırada arka planda o dönemi yansıtan çevirmeli
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telefonun ve duvar kâğıdı motifinin gösterilmesi dizinin içeriğini destekleyen başka öğeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Fotoğraflarla geçen sahnelerin ardından diziden alınan
hareketli görüntülerin ise çerçeveli olarak verildiği görülmektedir. Aynı anda birden fazla
çerçeveli görüntünün burada gösterilmesi, dizideki unutulmaz birçok sahneye yer vermek
için yapıldığı söylenebilir. Jeneriğin geneline bakıldığında, bu tür dizilerde daha önce
görülmemiş hareketli grafik kullanımının yanı sıra dizi ile örtüşen tasarım anlayışının
benimsenmesi, kaliteli jenerikler arasında yer almasını sağlamıştır.

Görsel 68: Seksenler. MinT, 2012, (Youtube). https://sgm.gr/8hZTG

3.1.3. Komedi Dizilerinde Jenerik
İngilizcede sitcom (situation comedy) kelimesiyle hayatımıza giren bu tür, ülkemizde
“Komedi” ya da “Durum Komedisi” olarak karışımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla bir grup
insanın ev ya da iş yeri gibi alanlarda yaşadıkları gülünç olaylar işlenmektedir. Yurt
dışında genellikle yarım saat süren sitcom'lar, Türkiye'de bu sürenin üç katı kadar
uzun olabilmektedir. Bu türde dönemine göre incelenen bazı yerli jenerik tasarımları
şöyledir;
Avrupa Yakası (2004)
2004’de Plato Film’in yapımını üstlendiği Avrupa Yakası dizisi (Bkz. Görsel 69), bir
ailenin yaşadığı gülünç olayları konu almaktadır. Dinamik bir yapıda hazırlanan jeneriğin
ilk sahneleri, dizinin İstanbul’da nerede çekildiğini gösteren sokak görüntülerinden
oluşmaktadır. Görüntülerin yağlı boya benzeri bir efekt ile tasarlanmasının tam olarak neyi
anlatmak için yapıldığı anlaşılamasa da jeneriğe farklı tat kattığı ortadadır. Daha sonraki
sahnelerde her karakterin tanıtımı, dizideki komik anları kolaj şeklinde ele alınarak
verilmiştir. Bu sırada oyuncuların ön plana çıkması için arka plan ve çevresinin
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bulanıklaştırılarak yakınlaştırıldığı, efekt kullanımı dikkat çekmektedir. Burada kullanılan
efektin jeneriğin başındaki efekt ile uyuşması, bütünlük oluşturmuştur. Oyuncu isimlerinin
tamamı büyük harflerle kullanılmış ve üç boyut hissi yaratılarak hareketlendirilmiştir. Yazı
karakterinin kırmızı renkle kullanılması ise, enerjik bir dizinin sinyalini vermiştir.
Jeneriğin bütününe bakıldığında, hareketli grafik kullanımları, tipografik yaklaşımları ve
kamera açılarıyla komedi türü dizilerde, dönemine göre kaliteli jenerikler arasında yer
aldığı düşünülebilir.

Görsel 69: Avrupa Yakası. Plato Film, 2004, (Youtube). https://sgm.gr/G8O5O

Yalan Dünya (2012)
2012 yılında D Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen Yalan Dünya, jeneriği ile
dikkat çeken komedi türü diziler arasında yer almaktadır (Bkz. Görsel 70). İstanbul’da
oyunculuk yaparak ünlü olmaya çalışan bir grup insanın başından geçen komik olaylar
konu alınmaktadır. Jenerik incelendiğinde, ilk sahnede verilen stüdyo ışıklarının içerikteki
oyunculara vurgu yapmak için dizinin başlığını aydınlattığı söylenebilir. Üç boyutlu
tasarlanan başlık yazısının, iki farklı kalınlıkta siyah ve kırmızı renklerle verilmesinin
yanında “yalan” sözcüğündeki harfler, “dünya” sözcüğüne göre dağınık ve eğimli olarak
verilmiştir. Yalan sözcüğünü ön plana çıkaran bu yaklaşım, dizideki karakterlere gönderme
olarak yapılmıştır. Başlığın ortasına yakınlaşan kamera hareketi sonrasında, kırmızı halının
kameraya doğru açılması bir anlamda içeriğe vurgu yaparken, diğer taraftan izleyicileri
diziye davet ettiği anlaşılmaktadır. Jeneriğin devamında, “Nil Karaibrahimgil”in
seslendirdiği

müzikteki

sözcükler,

çok

renkli

“kinetik

tipografi”

anlayışıyla

hareketlendirilmiştir. Kalınlıkları değişken bir yapıda kullanılan yazı karakterleri, her
sözcük okunduğu sırada kayarak ya da dönerek ekranda belirmektedir. Tasarlanan çok
renkli kinetik tipografinin, dizinin eğlenceli ve dinamik içeriğine dikkat çekmek için tercih
edildiği düşünülmektedir. Kinetik tipografinin gösterilmediği sahnelerde, oyuncu
tanıtımlarının komik fotoğraflarıyla kolaj benzeri parçalardan birleşerek verilmesi ise, bir
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önceki düşünceyi destekler nitelikte olmaktadır. Jeneriğin devamında kinetik tipografilerin
üç boyutlu objelerle desteklenmesi, jenerik tasarımını güçlendiren farklı bir yaklaşım
olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak yapım ekibinin aynı renk ve yazı karakteriyle,
silme tekniği yerine hızla kayan bir yapıda tanıtılması, jeneriğin genelindeki dinamik
yapıyla bütünlük oluşturmasını sağlamıştır. Dizinin içeriğini yansıtan tasarımları ve
hareketli grafikteki yenilikçi yaklaşımıyla, bu dönemde ülkemizde tasarlanan komedi türü
jeneriklere göre etkili bir yapıda olduğu söylenebilir.

Görsel 70: Yalan Dünya. D Productions, 2012, (Youtube). https://sgm.gr/uqe9i

Jet Sosyete (2018)
2018’de Star Tv’de yayınlanan durum komedisi türündeki Jet Sosyete, konusu bakımından
bir grup varlıklı ve varlıklı olmaya çalışan ailenin ev ve iş yerinde yaşadıkları gülünç
durumlar işlenmektedir. Jenerik anlamında (Bkz. Görsel 71), tasarımı ve hareketli grafik
anlayışıyla son zamanlarda ülkemizde yapılmış kaliteli jeneriklerin başında yer almaktadır.
Dinamik yapısı ve birçok farklı sahnesindeki renklendirmeleriyle dikkat çeken jenerikte,
iki buçuk boyutlu sahne tasarımının yanı sıra karakter animasyonlarında Cut-Out
Animation

(Kesme-Çıkarma

Animasyon)

tekniği

kullanılmıştır.

Kesme-çıkarma

animasyonu normal hazırlanış şeklinde, kâğıt metal gibi plakalara çizilen figürlerin kesilip
çıkarılması ve yatay zeminde kamera altında hareket ettirilmesiyle oluşan bir teknik
olmaktadır. Ancak buradaki hazırlanış şeklinde, oyuncuların çeşitli fotoğraflarının (yüz,
kol, gövde, bacak vb.) çekilip temizlenerek bir araya getirildiği ve bilgisayar ortamında
hareketlendirildiği anlaşılmaktadır. Animasyonların dışında, dizinin içeriğini yansıtan
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illüstrasyonların ve nesne görsellerinin kullanım şekli de bu tekniği destekler nitelikte
olmuştur. Sahneler incelendiğinde, başlık yazısıyla başlayan jenerik tırnaksız kalın yazı
karakteriyle tasarlanmıştır. Alt alta olarak verilen başlıkta “Jet” sözcüğü büyük ve siyah
renk ile verilirken, “Sosyete” sözcüğü oran orantıyı sağlamak adına daha küçük ve sarı
renk ile verilmiştir. Bir önceki Yalan Dünya jenerik incelemesinde benimsenen yaklaşımın
burada da sağlandığı anlaşılarak, “Sosyete” sözcüğündeki harflerin dağınık ve eğimli
verildiği, “jet” sözcüğündeki harflerin ise normal ancak neon dış çizgilerle hazırlandığı
görülmektedir. Aynı algıyı yaratan bu yaklaşımda, sarı renkteki “sosyete” içerikteki
oyunculara ve zenginliğe değinirken, “jet” ise neon çizgilerle birlikte kaliteli ve renkli bir
hayata dikkat çekmek için tasarlandığı düşünülmektedir.

Görsel 71: Jet Sosyete. BKM, 2018, (Youtube). https://l24.im/X97hMc

Başlık sonrası sahnelerde, dizideki karakterlerin tanıtımlarıyla birlikte yaşadığı yerlerin
görüntüleri verilmiştir. Karakterlerden birinin maddi açıdan durumunun iyi olmadığı arka
planda gösterilen gecekondularla gösterildiği sırada tepeden sahneye giren bir el, onu alıp
lüks bir hayata ulaştırmaktadır. Buradaki elin tanrı ifadesi sergilediği düşünülse de takım
elbiseli oluşu, biri tarafından işe alındığını ve bu sayede lüks yaşama ulaştığı izlenimi
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vermiştir. Sahnenin devamında bu karakterin gecekondu evden çıktığı ve eşiyle birlikte
yeni evi olan villaya taşındığı gösterilmiştir. Kameranın sağa hareketi sonrası benzer
villanın içinde başka karakterlerin gösterilmesi, komşu olma durumunu akıllara getirirken
ayrıca buradaki kişilerin varlıklı olduğu da anlaşılmaktadır. Jeneriğin başında, dizinin
içeriğini yansıtan bu iki farklı ailenin verilmesi, izleyicilere sevilen oyuncuları işaret
etmesinin yanı sıra olayların daha çok bu aileler arasında geçeceğini de anlatmıştır. Daha
sonraki sahnelere kısaca bakıldığında, tanıtılan her yeni karakterle ilgili ufak bilgiler
verilmiştir. Jenerikte dikkat çeken diğer bir durum olarak, genel anlamda düz yazı ile
sunulan

yapım

ekipleri,

buradaki

tanıtımda

ayrıca

bir

tasarım

yapılarak

hareketlendirilmiştir. Dizinin hazırlanma aşamasındaki sahne arkası görüntülerin ele
alındığı bu kısımda, sette çekim anı, görüntülerin düzenlenmesi ve müzik seçimi gibi
aşamalara yer verilmiştir. Jeneriğe genel anlamda bakıldığında, dinamik yapısıyla, renk
seçimleriyle, tipografisiyle ve özellikle de hareketli grafik kullanımlarıyla, son dönemde
ülkemizde tasarlanan birçok jenerik türüne göre kaliteli olduğu söylenebilir.
3.1.4. Dram Dizilerinde Jenerik
Dram konulu diziler, bir insanın güncel hayatında yaşadığı ya da yaşamak istemeyeceği
üzüntülü durumları anlatan içeriklerden oluşmaktadır. İzleyicilerin bu dizi türündeki kişi
ya da kişilerle daima empati kurmaları nedeniyle hem konu içeriğini canlandırmak hem de
izleyiciyi

mutlu

etmek

için

“komedi”

dışında

diğer

birçok

türü

de

içinde

barındırabilmektedir. Bu anlamda dram türünde dönemine göre incelenen bazı yerli dizi
jenerik tasarımları şöyledir;
Çemberimde Gül Oya (2004)
2004’te Kanal D’de yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisi, 12 Eylül 1980 öncesinde
yaşanan sağ ve sol çatışmalarını, kadın bir karakterin yaşadığı olaylar üzerinden
anlatmaktadır. Dizinin jeneriği (Bkz. Görsel 72), durağanlıkla dinamik olma arasında bir
yapıda, rock müzik eşliğinde tasarlanmıştır. Üç boyutlu tasarlanan başlangıç sahnesi, o
dönemde yaşanan olayları yine o dönemi hatırlatan tüplü bir televizyon aracılığı ile yeşil
renklerle verilmiştir. Jeneriğin tüplü televizyon eşliğinde başlatılması, o dönemde yaşanan
olaylara insanların seyirci kalmasının yanı sıra geçmişe dair bir bakış sergilemek için de
yapıldığı düşünülmektedir. Birkaç açıdan televizyonun gösterilmesi sonrası, kamera
televizyona odaklanarak ekranıyla bütünleşmekte ve o an dizide yer alan karakterlerin
yaşadığı bir olayla devam etmektedir. Bu sırada dizi içerisinden alınan oyuncu görüntüleri,
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bu olay üzerinde anlık olarak gösterilmesi oyuncu tanıtımına geçişi sağlamıştır. İkiye
bölünen ekranın bir tarafında oyuncunun kendisine yer verilirken diğer tarafta oyuncunun
yaşadığı yer olduğu düşülen görüntülerle birlikte isimlerine yer verilmiştir. Tanıtımlar
sırasında oyuncuların isimleri kırmızı renkte tırnaksız yazı karakteriyle, hacimli bir yapıda,
kalın ve büyük harflerle sunulmuştur. Yazı karakterinin hacimli yapıda ve kırmızı renk ile
ele alınmasının, o dönemde yaşanan olaylara gönderme yapmak için kullanıldığı
düşünülmektedir.

Görsel 72: Çemberimde Gül Oya. Avşar Yapım, 2004, (Youtube). https://sgm.gr/EdRiz

Oyuncu tanıtımları sırasında, dizi başlığının oyuncular arası geçiş öğesi olarak kullanıldığı
ve hızlı bir hareketle ekranda kayarak geçtiği görülmektedir. Bu duruma ek olarak dizideki
etkili sahnelerle ve jeneriğin başında görünen televizyon sahnesi de oyuncu geçişlerinde
kullanılan başka bir yaklaşım olmuştur. Oyuncu tanıtımları sırasında dikkat çeken bir diğer
durum ise, jenerikte çok fazla renge (yeşil, sarı, mor, mavi, lacivert, turuncu) yer verilmiş
olmasıdır. Bu yaklaşımın tam olarak neyi ifade etmek için yapıldığı anlaşılamasa da
jenerik tasarımına farklı bir tat katmıştır. Oyuncu tanıtım sonrası yapım ekibi, tüplü
televizyon sahneleriyle tanıtılmıştır. Son sahneye gelindiğinde, jeneriğin başında gösterilen
73

olaylarda yer alan karakterlere dönüldüğü ve bu sırada dizi başlığı gösterilerek jenerik son
bulmaktadır. Jeneriğin başı ile sonunun birleştirilmesi, bütün olayların geçmişte yaşanıp
bittiğine dikkat çekmiştir. Jeneriğin bütününe bakıldığında, dönemine göre yenilikçi bir
yapıda hazırlanan üç boyutlu sahne kurgusuyla, oyuncu tanıtımlarının ikiye ve üçe bölünen
sahnelerde verilmesiyle ve tipografik yaklaşımıyla, bu türde hazırlanan etkili dizi
jeneriklerinden biri olduğu söylenebilir.
Suskunlar (2012)
2012’de Show TV’de yayınlanan Suskunlar dizisi, kardeş gibi büyüyen dört çocuğun
yaptıkları masum bir hata nedeni ile hapse girmelerini ve hapishane içerisinde tecavüze
uğramalarını, darp edilmelerini konu almaktadır. Yaşadıkları travma sebebi ile yıllarca
görüşmeyen bu çocuklar, daha sonra aralarından birinin öldürülmesiyle tekrar bir araya
gelmektedir. Ölen kişinin geçmişte yaşadıkları hapishane travmasıyla ilgili olduğu ortaya
çıkınca da olaylar gelişmektedir. Jenerik tasarımı incelendiğinde (Bkz. Görsel 73), içerikte
bahsi geçen çocukların, hapishaneye giriş anlarını gösteren bulanıklaştırılmış bir fotoğrafla
başlamaktadır. Bu sırada travmaya sebep olduğu ve çocukların kişiliklerine zarar verdiği
anlamında kullanıldığı düşünülen, üç boyutlu cam kırılma efektiyle sahnenin parçalandığı
görülmektedir. Müzikteki ritme göre hareket eden jeneriğin devamında, oyuncu
tanıtımlarının da diziden alınan etkili sahnelerle birlikte bu efektle sağlandığı ancak
isimlerinin aynı sahnede olmayıp, öncesinde ya da sonrasında verildiği anlaşılmaktadır. Bu
sırada kullanılan tırnaksız yazı karakterinin ince formda ancak büyük harflerle yer
verilmesi, hem jenerikteki görüntüleri ön plana çıkarmak için hem de okunurluğunu
kaybetmemesi için yapıldığı düşünülebilir. Bir sonraki sahnede çocuk oyuncu isimlerinin,
oyuncu tanıtımlarının bütününü kapsadığı düşünülen farklı bir yapıda kırılma efektiyle yer
alması, geçmiş ve geleceği bağdaştırmak anlamında kullanıldığı söylenebilir. Daha sonra
diziden alınan diğer sahnelerle yapım ekibinin tanıtımı için de ayrıca cam efekti
kullanılmıştır. Jeneriğin bütününde yer alan bu efekt, içeriğe dair güçlü bir bağlantı
kurmaktadır. Son sahnede ise, parçalanan camlar tekrar birleşerek dizinin başlığını
oluşturmaktadır. Umudun ve aynı zamanda tehlikenin de rengi olan sarının başlıkta yer
verilmesi, dizinin içeriğinde yaşanan olaylara gönderme yapmak için kullanıldığı
düşünülmektedir. Sonuç olarak jeneriğin geneline bakıldığında, doku anlamında içeriği
yansıtan hareketli grafik yaklaşımının üç boyutlu efektlerle sağlanması ve görüntü
kalitesinin dönemine göre dikkat çeken yapıda olması nedeniyle, kaliteli jenerikler
arasında yer almaktadır.
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Görsel 73: Suskunlar. Tims Productions, 2012, (Youtube). https://sgm.gr/RDpJ2

Son Yaz (2020)
2020 yılında Fox TV’de yayınlanmaya başlayan Son Yaz dizisi, Cumhuriyet Savcılığı
yapan bir karakter üzerinden anlatılmaktadır. Savcı, organize suç örgütünü çökermenin
yollarını aradığı sırada bütün örgütü çökertecek bir teklif alır. Daha önce tutukladığı bir
suçludan gelen bu teklifte şart olarak, kendisi gibi suçlu olan oğlunu savcının koruması
gerektiğidir. Bu sırada aile içi problemler de yaşayan savcı, ailesi ve işi arasında kalarak,
korumak zorunda kaldığı adamı da yanına alıp ailesinin yanına İzmir’e gitmekte ve burada
olaylar gelişmektedir. Yolculuk yapan bir aracı takip eden kamera hareketiyle başlayan
jenerikte (Bkz. Görsel 74), aracın geçtiği yollar, güneşin aydınlattığı görüntülerle kolaj
şeklinde etkili bir yapıda birleştirilmiştir. Birçok sahnede yer verilen bu görüntülerde, bir
taraf mavi tonlarında soğuk renklerle verilirken, diğer taraf sarı tonlarında sıcak renklerle
verilmiştir. Görüntülerde daima ortada olan araç imgesi savcıyı ifade ederken, ailesi ve işi
arasında kalma hali ise, soğuk ve sıcak renklerde verilerek içeriğe dair metaforik bir
yaklaşım sergilenmiştir. Bu durumu destekler nitelikte olarak, son sahnede savcının
yanında getirdiği suçlu ile birlikte, ailesiyle gün batımı sırasında bir araya gelmesi
gösterilebilir. Dikkat çeken diğer bir durum, incelenen daha önceki jeneriklere göre
tanıtımlarda kullanılan oyuncu yüzleri, burada yer verilmeyip sadece isimler kullanılmıştır.
Oyuncu tanıtımları yerine görüntülerin ön planda tutulması, dizi içeriğinin oyunculardan
ibaret olmadığı ve konusuyla izleyicileri yakalayacağı imajının verildiği de düşünülebilir.
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Jenerikteki tipografi kullanımına bakıldığında ise, tırnaksız bir yazı karakteriyle ele alınan
oyuncu ve yapım ekibi isimleri, sahnelerde dikkat çeken bölgelere konumlandırılarak kalın
ve büyük harflerle yer verilmiştir. Jeneriğin son sahnesinde görülen dizi başlığının el yazısı
formunda kullanımı ise, bu sahne ile uyumlu olacak şekilde seçildiği ve farklı bir anlam
içermediği düşünülmektedir. Sonuç olarak jeneriğin geneline bakıldığında, günümüzde sık
rastlanmayan bir sadelikte içeriği yansıtan metaforik sahneleriyle, tipografileriyle ve tüm
bunların müzik ile uyumlu bir yapıda hareketinin sağlanmasıyla, bu türdeki jeneriklere
göre kaliteli ve yenilikçi olduğu söylenebilir.

Görsel 74: Son Yaz. O3 Medya, 2020, (Fox). https://sgm.gr/DOUgs

3.1.5. Tarihi Dizilerde Jenerik
Bu dizi türündeki içerikler, geçmiş zamana dayanarak bir ulusu ya da milleti ilgilendiren
tarihi olayların anlatıldığı konuların yanı sıra bu bağlamda ilham alınarak kurmaca bir
yapıda da tasarlanabilmektedir. Diğer taraftan tarihi olmasıyla birlikte aksiyon, polisiye ve
dram türlerini de içeriğinde barındırabilmektedir. Ülkemizde 2010’lu yıllardan sonra
yaygınlaşmaya başlayan bu türdeki bazı dizi jenerikleri şu şekildedir;
Muhteşem Yüzyıl (2011)
2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Muhteşem Yüzyıl, konu
anlamında temel olarak Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın ve
Hürrem Sultan’ın hayatı, Hürrem Sultan’ın evlatları için vermiş olduğu taht mücadelesi ve
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saray hayatı üzerine kurgulanmıştır. Büyük bir kısmında diziden alından etkili sahnelerle
oluşturulan jenerik (Bkz. Görsel 75), Sultan Süleyman’ın hançeri ile başlamakta ve dönemi
yansıtmak üzere üç boyutlu tasarlandığı anlaşılan Topkapı Sarayı ve içindeki yapıların
gösterimi ile devam etmektedir. Başlangıçta gösterilen hançerin ışıltılı bir efektle
sunulması, dizinin içeriği anlamında Sultan Süleyman’la bağ kurarken, sarayın gösterimi
ise, işlenecek olayların burada yaşanacağına dikkat çekmektedir. Daha sonraki sahnelerde
gösterilen şahin bakışının, Sultan karakterinin kameraya bakışı öncesinde yer verilmesi,
Sultanı yüceltmek anlamında yapıldığı düşünülmektedir.

Görsel 75: Muhteşem Yüzyıl. Tims Productions, 2011, (Youtube). https://sgm.gr/sa4nm

Sultanın bakışı sırasında kırmızı renk ile ele alınan arka plan, sultan tahtını vurgulamasının
yanı sıra gücü simgelemek için de kullanılmıştır. Hemen ardından aynı sahnede oyuncu
görsellerinin verilmesi ise, Sultanın altında yer aldıklarına ve olayların bu karakterler
arasında geçeceğine dikkat çekilmiştir. Daha sonraki sahnelerde tarihi açıdan bakıldığında,
ilk önce esir düşen ve daha sonra Sultanın eşi olma yolunda ilerleyen Hürrem Sultanın
yaşadıkları, diziden alınan etkili sahnelerle jenerikte de yer verilmiştir. Son sahneye
gelindiğinde ise, dizide etkin rollerde olan karakterlerin bir arada olduğu bir görselin yer
verildiği ve bu sırada da dizi başlığının gösterildiği görülmektedir. Kullanılan tipografiye
bakıldığında, sarı rengin yanı sıra ince ancak dönemi yansıtan bir yazı karakterinin
kullanılması, altının ve zenginliğin yanında saray hayatını da vurgu yapmaktadır. Hareketli
grafik anlamında sahnelerin tamamında görülen, dıştan kararma ve bulanıklaştırma
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efektinin ise, geçmişe bakıldığı izlenimi vermek adına yapıldığı anlaşılmaktadır. Jeneriğin
bütününe bakıldığında, görüntülerdeki kurgu kalitesiyle, kullanılan efekt ve tipografi
anlayışıyla bu dönemde bu türde tasarlanan jenerikler arasında dikkat çektiği söylenebilir.
Diriliş Ertuğrul (2014)
2014’te TRT1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi, 13. yüzyılda Oğuzların Kayı
Boyuna liderlik yapan Ertuğrul Gazi üzerinden her sezon farklı bir konuyla işlenmiştir.
Dizinin ilk sezonu Tapınak Şövalyeleriyle, ikinci sezonu Moğollarla ve üçüncü sezonunda
ise Bizans İmparatorluğu ve Çavdaroğulları Obasına karşı verilen mücadeleler
anlatılmıştır. Genel yapısıyla aynı kalan jeneriklerin, her sezon birkaç yeni sahne
eklemesiyle tekrar tasarlandığı görülmüştür. Jenerikler arasında büyük değişimler
yaşanmaması nedeniyle de sadece ilk sezonu incelenmiştir. Dönemi yansıtan bir müzik
eşliğinde başlayan jenerikte (Bkz. Görsel 76), 13. yüzyılda Kayı Boyunda kullanıldığı
düşünülen silahlara, zırhlara ve diğer aletlerin görüntülerine yer verilirken ayrıca Tapınak
şövalyelerinin kullandığı zırh ve bayraklar da görülmektedir. Zifiri karanlık içerisinde
görüntülenen bu aletler, bir ateşin aydınlattığı ölçüde gösterilmiştir.

Görsel 76: Diriliş Ertuğrul. Tekden Film, 2014, (Youtube). https://sgm.gr/QFmOh
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Jenerikteki sahnelerde kullanılan aletlere sırasıyla bakıldığında, Kayı Boyunun “IYI”
sembolü ilk sahnede yer alırken, daha sonra Ertuğrul Gazinin kullanmış olarak
düşünüldüğü kılıç ve kalkan görüntüleri verilirmiştir. Ardından gelen sahnelerde, Kayı
Boyu halkının kullandığı aletlerin yanı sıra bayrağının ve dizide Ertuğrul gazinin yanında
çarpışan savaşçıların silahları gösterilmiştir. Bu noktaya kadar gösterilen bu aletler Kayı
Boyu ile yakından bağlantı kurmasıyla birlikte ilerleyen sahnelerde ise, Tapınak
şövalyelerini yansıtan Haçlı bayrağı sonrası gösterilen zırh ve miğfer, mücadele ettikleri ya
da edecekleri tarafı da göstermiştir. Tipografi kullanımında ise, belirlenen tırnaklı yazı
karakteriyle oyuncu ve yapım ekibi isimleri, sahnelerdeki aletlerin dışında siyah arka plan
üzerinde verilmiştir. Sonuç olarak jeneriğin geneline bakıldığında, dizinin içeriğindeki
dönemi yansıtan aletlerle jeneriğin oluşturulması ve aydınlatmanın ateş üzerinden
sağlanması, bu türdeki jenerikler arasında sık karşılaşılmayan bir durum olarak ön plana
çıkmasını sağlamıştır.
Ya İstiklal Ya Ölüm (2020)
2020 yılında mini televizyon dizisi olarak TRT1 kanalında yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm,
İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebûsan’ın (Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde
görev yapan yasama organı) İstanbul’da dağıtılmasıyla Ankara’da yeniden açılması
arasında geçen 6 kritik haftayı konu almaktadır. Bu 6 hafta boyunca mebusların canları
pahasına, gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Millî Mücadele hareketine
İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale
karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmaktadır. Dinamik bir yapıda kurgulanan dizinin
jeneriği incelendiğinde (Bkz. Görsel 77), ilk sahnede gösterilen İstanbul’un işgal tarihi,
jeneriğin işleyişi bağlamında 6 haftalık sürece göre gidildiği izlenimi vermiştir. Daha sonra
bu tarihin üzeri çizilip uzayarak, zamanı simgeleyen bir yapıda ekranın sağına doğru
akması sonrası gösterilen savaş gemileri, bu durumu destekler nitelikte olup İstanbul’un
işgal anını canlandırmıştır. Jenerikte sahne geçişlerinde devamlılık hissi sağlanmasının
yanı sıra birden fazla anlamı ifade eder biçimde yer verildiği anlaşılan zaman çizgisinin,
ayrıca uzun kısa kesik çizgilerle verilmesi, savaş sırasında haberleşme aygıtı olarak
kullanılan telgrafa da dikkat çekmektedir. Sahne geçişlerinde dikkat çeken bir diğer
yaklaşım ise, tarihin tozlu sayfalarını açığa çıkarırmışçasına kullanıldığı düşünülen, fırça
darbeleriyle sağlanan geçiş efekti olmaktadır. Bu efekt ile açığa çıkan görüntülerin, ayrıca
bu yaklaşımı destekler nitelikte eskimiş yıpranmış hissi veren başka bir efekt ile
gösterilmesi, jenerikte bütünlüğü sağlayan önemli unsurlardan biri olmuştur.
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Görsel 77: Ya İstiklal Ya Ölüm. Kirli Kedi & Atlantis Yapım, 2020, (Youtube). https://sgm.gr/k1eqP

İşgal sonrası gösterilen sahnelerde, ekranı kaplayan kırmızı renklerle İstanbul üzerinden
uçtuğu anlaşılan uçakların ardından, mebusların olduğu düşünülen bir grup insanın önce
yürüyüş hali ve sonrasında ölümlerine yer verilmesi, bu uğurda verilen can kayıplarına ve
savaşa dikkat çekmektedir. Hemen ardından sahneyi bağlayan telgraf hattı geçiş
hareketinin ve bu sırada görüntülenen telgraf çekme anının Atatürk imgesi ile devam
ettirilmesi, Atatürk’ün içerikte bahsi geçen meclisi açma yolunda harekete geçtiği
söylenebilir. Daha sonraki sahnelerde yer alan oyuncu gösterimlerinin, diziden alınan farklı
görüntülerle birlikte kolaj halinde sunulması, meclisin açılma yolunda yaşanan olaylara
dikkat çekmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Bir sonraki sahnelere bakıldığında,
meclisin kurulduğu ve topyekûn mücadelenin de harita üzerinden gösterilen çizgilerle
gönderme yapılarak verildiği anlaşılmaktadır. Jeneriğin son sahnesinde ise, harita üzerinde
yayılan çizgilerin dizinin başlığını oluşturması, gösterilen bütün görüntülerin dizide yer
aldığı mesajını vermiştir. Tipografi yaklaşımına bakıldığında ise, belirlenen yazı
karakterinin dizi başlığı ile benzer kalınlığa ve yapıya sahip oluşu jenerikte bütünlük
sağlayan başka bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Jeneriğin bütününe genel olarak
bakılırsa, içeriğe dair zamanı ve olayları yansıtan iki ve üç boyutlu hareketli grafik ve efekt
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kullanımlarının yanı sıra dinamik yapıda verilen görüntülerin anlaşılır bir biçimde ele
alınması, günümüzde hazırlanan tarihi dizi jenerikleri arasında kaliteli bir yapıda olduğu
düşünülebilir. Jeneriği oluşturma öğeleri ve dizi içeriğini yansıtma hali üzerinden,
geçmişten günümüze üç farklı zaman diliminde incelemeleri yapılan yerli dizi türlerindeki
(pembe, aile, komedi, dram ve tarihi) jeneriklerde görüldüğü üzere, her türün kendi içinde
sağladığı tasarım anlamındaki farklılıklar, zaman içinde gelişim göstermiştir.
3.2. Polisiye Dizilerde Jeneriklerin İncelenmesi
“Polisiye” ya da “Suç” başlığı altında karşımıza çıkan bu türdeki diziler, bölüm bölüm
işlenen farklı suçları ele almasının yanı sıra sezon ya da bütün bir dizi boyunca açığa
çıkarılmaya çalışılan bir suçlu üzerinden de konuları işlenebilmektedir. Genellikle cinayet
büro ve dedektiflerle anlatılan bu konular, bazı yapımlarda bir grup polis ekibi olarak da
gösterilebilmektedir. Uygulama çalışmasına zemin oluşturması amacıyla jenerik
tasarımları detaylı şekilde incelenecek diziler, Arka Sokaklar, Behzat Ç., Galip Derviş,
Şahsiyet ve Alef olarak belirlenmiştir. Bu diziler için tasarlanan jeneriklerin, teknik açıdan
birbirleriyle benzerlik göstermemelerinin yanı sıra, ülkemizde daha önce görülmemiş
kaliteli bir yapıda ele alınmaları, en önemli belirleyici özellikleri olmuştur. Diğer taraftan
içeriklerinde bir grup asayiş polisin, cinayet büronun ve dedektifliğin de yer alması,
polisiye türünde hazırlanan jenerikler arasındaki farklı tasarım anlayışını da gözler önüne
serecektir.
3.2.1. Arka Sokaklar (2006)
2006 yılından beridir Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye komedi türündeki Arka
Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sivil bir ekipte görev
yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır.
Dizinin bölümlerinde ekibin görev sırasında karşılaştığı farklı insan hikayeleri öne
çıkmaktadır. Yaklaşık 15 yıldır yayın hayatına devam eden dizinin, bu süreçte jenerik
tasarımında da değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Gelinen son noktaya bakabilmek için,
dizinin 2015 yılında 377. bölümünde yer verilen ve günümüze kadar kullanılan jenerik
tasarımı incelenmiştir (Bkz. Görsel 78). Dinamik bir müzik eşliğinde kurgulanan jenerik,
sahneyi çizgiler halinde kaplayan olay yeri inceleme bantları sonrası, üç boyutlu olduğu
anlaşılan dizi başlığının gösterimi ile başlamaktadır. İlk sahnesinde dizi içeriğinin polisiye
türde olduğuna dikkat çeken bu yaklaşımda, olay yeri inceleme bantları sonrası arka
plandan görünür hale gelen dizi başlığı, kırmızı ve mavi renklerde polis sirenini yansıtır
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şekilde ele alınmıştır. Bu durumu destekler nitelikte, anlık verilen hareketlerle yanıp
sönerek ve parlayarak gösterilen başlık, jeneriğin dinamik bir yapıda olacağının da ipucunu
vermiştir. Polis siren seslerinin duyulmaya başladığı sırada kamera hareketinin aşağı doğru
kaymasıyla sahnede yer verilen polis araçları, dizi başlığı ile bütünlük oluşturmuştur.
Dizinin nerede geçtiğine dair ipuçları ise, sonraki sahnelerde gösterilen Galata Kulesinin
yansıyan gece görüntüsü ile anlaşılmaktadır.

Görsel 78: Arka Sokaklar. Erler Film, 2015, (Youtube). https://sgm.gr/2o6WS

Galata Kulesi görüntüsü sırasında, kamera yakınlaşılırken ekranda kullanılan uydu ya da
helikopter takibini anımsatan grafik öğe, içerikte bahsi geçen polislerin, şehri suçtan
korumak için her an izlemede olduklarına dikkat çekmek için yapıldığı düşünülmektedir.
Dizide görüldüğü üzere, suçla mücadeleye giden bu polislerin daima minibüs içinde
bulunması, jenerikte de diziden alınan etkili birkaç sahne ile gösterilmiştir. Bu görüntüler
sırasında sahnelerde oyuncu isimlerinin de tırnaksız yazı karakteri ile yer aldığı ve dizi
başlığı ile bağlantılı şekilde kırmızı ve mavi renklerin, isimler üzerinde sürekli değiştiği
görülmektedir. İçeriği yansıtan görüntülerin ardından dizide oynayan oyuncuların
görüntüleri karşımıza çıkmaktadır. Siyah arka plan önünde polis siren ışıklarıyla birlikte
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kameraya doğru yürüyen oyuncular, karanlıkları aydınlatan ışık anlamında kurgulanmıştır.
Ardından gelen sahnelerde polislerin bir suçun peşine düşme anı olarak, minibüse biner
biçimde gösterilmeleri ve daha sonrasında da aksiyon içerikli sahnelerin gösterilmesi, bu
durumu destekler nitelikte olmaktadır. İçerikte bahsi geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü
yapıları üzerine yansıtılarak gösterilen görüntülerde, olayların çoğunluğunun bu bina
içinde geçtiğine dikkat çekilmiştir. İçerik bağlamında ayrıca dizideki karakterlerin aile
yaşamlarını yansıtan görüntüler de yer almaktadır. Ana konuya göre daha kısa tutulduğu
anlaşılan bu görüntülerde, hareketli grafik anlamında dizi başlığında yer verilen olay yeri
bant grafiği, ailedeki kişileri tanıtmada sahneyi ikiye ayırmak için kullanılmıştır. Jeneriğin
sadece bir sahnesinde karşılaşılan bu tutumun, jeneriğin bütünü düşünüldüğünde yeterli
olmadığı söylenebilir. Daha sonraki sahnelere bakıldığında ise, aksiyon ve oyuncu
görüntüleri devamında dizi başlığının tekrar gösterilmesiyle jenerik son bulmaktadır.
Jeneriğin başı ve sonunda gösterilen dizi başlığı, bütün olayların dizide yer aldığına dikkat
çekmek için yapıldığı düşünülebilir. Sonuç olarak hareketli grafik çözümlemesinde
dinamik ve yenilikçi bir yapıda tasarlandığı görülen jeneriğin, içeriği yansıtan birçok
tasarım öğesini barındırması ve bu sırada diziden alınan etkili görüntülerin jenerikteki
kullanımı, bu türdeki jenerikler arasında ön plana çıkmasını sağlamıştır.
3.2.2. Behzat Ç. (2010)
2010 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan Behzat Ç. dizisi, dört sezondan
oluşmaktadır. Dizinin ilk üç sezonu Star TV ekranlarında yayınlanırken, 4. sezon ise yerli
çevrimiçi medya platformlarından biri olan “BluTV” üzerinden yayınlanmıştır. Konu
anlamında Behzat Ç, Ankara’da cinayet büroda başkomiser olarak görev yapan bir polistir.
Kendisi ve bir grup başka polisle birlikte esrarengiz cinayetleri araştırmalarının yanı sıra
karakterin yaşadığı olaylara ve peşinde olduğu düşmanlar da işlenmektedir. bu
çözümlemeyle dizinin son tasarlanan jeneriği incelendiğinde (Bkz. Görsel 79), ilk olarak
doku ve hareket bakımından durağan görüntülerin çeşitli efektler yardımıyla müziğin
ritmine göre hareketlendirildiği dikkat çekmektedir. Kızıla boyanarak imgelenen Ankara
semalarıyla başlayan jenerik, kameranın aşağı hareketiyle birlikte Behzat Ç.’nin bakışına
daha sonra göğsünde yer verilen otoyol imgesine ve son olarak da silahını tutuşuna kadar
devam etmektedir. Olayların Ankara’da bir başkomiser etrafından geçiyor olması ve ilk
sahneden Ankara silueti sonrası başkomiserin bakışlarına yer verilmesi, dizinin içeriği ile
bağ kurmada etkili bir yaklaşım sergilemektedir. Bu sırada görüntülenen otoyol ve silah
imgesinde ise, başkomiserin Ankara’daki suçluların peşinde olduğuna dikkat çekilmiştir.
83

Kullanılan siyah ve kızıl renkleri, birçok aksiyonun yaşandığı dizinin içeriğindeki
atmosfere vurgu yapmak için belirlendiği anlaşılmaktadır. İlerleyen sahnede başkomiserin
silah namlusuna yakınlaşarak geçiş yapmak üzere olan kamera hareketi sırasında, silahın
etrafında gösterilen polis sireni renkleri, bir önceki paragrafta bahsedilen başkomiserin
suçluların peşinde olduğu durumunu destekler nitelikte olmuştur. Kamera geçişi sonrası
Ankara’daki Hitit Güneşi Anıtı ve mermi kovanlarının görüntülenmesinin ardından
gösterilen karakterin ise, tıpkı başkomiserin bakışları gibi ele alınması, düşman olduğu ve
bu sezonda işlenecek çoğu olayın bu karakter arasında yaşanacağı ipucunu vermiştir.

Görsel 79: Behzat Ç.. BluTV & Inter Medya, 2019, (Youtube). https://sgm.gr/zCMHh

Ana karakter ve düşmanın gösteriminin ardından diğer karakterlerin ise farklı arka plan
tasarımlarıyla ele alınmıştır. Başkomiserin bir önceki sezonda kaybettiği eşinin tanıtımı,
rüzgârı andıran bir efekt yardımıyla kurgulanmıştır. Bu sahne sonrasında başkomiserin
düşünceli anlarına yer verilmesi, yaşadıkları hakkında içeriğe dair ipucu vermektedir. Daha
sonraki sahnelerde çözülemeyen cinayet haberlerinin gazete başlıkları şeklinde
hareketlendirilmesi ise, dizide işlenecek birçok konunun olduğu izlenimini vermiştir.
Sahnelerdeki dizi içeriğini yansıtan dolaylı göndermelerin yanı sıra aynı anda oyuncu
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tanıtımları da yapılan jenerikte, belirlenen tırnaksız yazı karakterinin ince ve büyük
harflerle kullanılması, görüntülerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Son sahneye
gelindiğinde ise, başkomiser silahın namlusunu kameraya tuttuğu ve bu sırada çalan
müziğin ritmine göre ateş ederek dizi başlığı gösterilmiştir. Sonuç olarak, bir dakikalık
hazırlanan jenerikte kurgulanan sahnelerin güçlü bir yapıda ele alındığı anlaşılmaktadır.
Hareketli grafik yaklaşımında ise, içeriği yansıtan efektler ve müzik ile sağlanan sahne
geçiş hareketlerindeki bütünlük, jeneriğin tamamında hissedilerek izleyiciyi sıkmayacak
bir yapıdadır. Bu türdeki dizi jenerikleri arasında kaliteli yapısıyla dikkat çekmektedir.
3.2.3. Galip Derviş (2013)
2013 yılında Kanal D’de yayınlanan Galip Derviş dizi konusu, obsesif kompulsif kişilik
bozukluğunun yanı sıra saymakla bitmeyecek kadar çok takıntı ve fobiye sahip çok zeki bir
adamın dedektiflik hikayelerini ve hayatını anlatmaktadır. Çözülemeyen cinayetleri, farklı
bakış açılarıyla ele alarak çözen Galip Derviş, mikrop ve simetri takıntıları nedeniyle bu
sırada gülünç durumlar da yaşamaktadır. Bu anlamda hem polisiye hem de komedi türünü
içeriğinde barındıran dizi, üç sezon sürmüştür. Barakuda Film tarafından tasarlanan dizinin
ilk sezon jeneriği, ikinci sezonda bambaşka bir yaklaşımla tekrar kurgulanması nedeniyle,
son jenerik tasarımı üzerinden incelemeler yapılmıştır. Doku olarak, piktogram
sembollerinin (bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla
temsil eden semboller) benimsenmesinin yanı sıra oyuncu görüntülerinden de yararlanılan
jenerikte (Bkz. Görsel 80), içeriği yansıtan bu piktogramlar, animasyon tekniği ile esprili
bir yapıda hareketlendirilmiştir. Sarı, siyah ve beyaz renkler üzerinden oluşturulan
grafiklerde, sarı renk ile karakterin bilgeliğine ve takıntılarına vurgu yapılmasının yanı
sıra, sürekli değişken vakalara dikkat çekildiği, siyah rengin ise, cinayetlerin gizemliliğini
belirtmek için kullanıldığı düşünülmektedir. Beyazın genellikle arka planda yer verilmesi
hem tasarım anlamında öğeleri ön plana çıkarmak için kullanılmış hem de karakterin
saflığına değinmek için yapılmıştır. İçeriğe özgü eğlenceli bir müzik eşliğinde başlayan
jeneriğin ilk sahnesinde, el feneri tutan bir kişinin ansızın yerde açılan oyuktan düşüşünün
yanı sıra onu izleyen kameraya ve ana karaktere yer verilmiştir. Ana karakter tarafından,
daha önce yaşanan bir olayın canlandırılması olarak düşünülen sahnenin devamında,
kameranın ana karaktere dönerek onu işaret etmesi bu durumu desteklemektedir. Bir
sonraki sahneye bakıldığında, kameranın işareti sırasında görülen noktalar daha sonra
büyümekte ve ardından kayarak, dünya haritası önünde gösterilmektedir. Bu sırada
noktaların içerisinde cinayet aletleri sembollerinin gösterilmesi, içerik ile ilgili olmasının
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yanı sıra dünya çapında da böyle olduğuna dikkat çekildiği söylenebilir. Hemen ardından
gelen sahnede, oyuncu ve ekip tanıtımlarına geçilmiştir. Tırnaksız yazı karakteriyle, kalın
ve italik bir yapıda büyük harflerle ele alınan isimler, içeriği yansıtan başka bir grafik öğe
olarak karşımıza çıkan, olay yeri inceleme bantları üzerine yazılmıştır. Jeneriğin ilerleyen
sahnelerinin tümünde ve ayrıca dizi başlığında da görülen bu bant grafiği, jenerikteki
sahneler arasında bütünlük sağlayarak devamlılık hissi oluşturmuştur.

Görsel 80: Galip Derviş. Barakuda Film, 2013, (Kanal D). https://sgm.gr/CVD1Y

Başrol oyuncu tanıtımı sonrası, ana karakterin sağında yer alan polis aracı, siren sesiyle
birlikte hareket ederek bir sonraki oyuncu tanıtımına geçiş yapmaktadır. Bu sırada
oyuncunun arkasına giden araç, daha sonra bir böcek olarak ortaya çıkmakta ve
devamındaki sahnede mikrop olarak incelenmektedir. Bu çıkarımla sahne geçişlerinde,
daima bir nesnenin deforme edilerek başka bir nesneye dönüştürüldüğü ve bu sırada da bir
sonraki sahneye geçilmesi, jenerikteki sahneler arasında bütünlük ve devamlılık hissi
sağlayan başka bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. İlerleyen sahnelere bakıldığında da
bu yaklaşımda oyuncu ve yapım ekibi tanıtımlarının, işlenen bir suç üzerinden anlatılarak
ilerlendiği görülmektedir. Son sahneye gelindiğinde ise, dizi başlığının ekranda yer
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verildiği sırada, simetri hastası olan ana karakterin başlığı düzelterek jenerik son
bulmaktadır. Jeneriğin geneline bakıldığında, dizi içeriğini yansıtan kurguların
piktogramlar üzerinden hareketlendirilmesi ve bu hareketlendirilmeler sırasında müzikten
ayrı olarak ses efektlerinin görüntüleri desteklemesi, ülkemizde sık karşılaşılmayan bir
yapıda olduğunu ortaya çıkarmıştır. Görüntü kalitesi ve hareketli grafik tarzı bakımından
günümüzde yapılan etkili jeneriklerden biri olduğu söylenebilir.
3.2.4. Şahsiyet (2018)
Yerli çevrimiçi sayısal medya platformlarından Puhu TV’de 2018 yılında yayınlanan
Şahsiyet dizisi, içerik anlamında, İstanbul Beyoğlu’nda münzevi bir yaşam süren ihtiyar bir
adamın, Alzheimer teşhisi konması sonrası, bu durumu avantaja çevirme bağlamında seri
katile dönüşü işlenmektedir. Geçmişte, bir grup erkek, bir kız çocuğuna tecavüz edip
intiharına sebep olmuşlardır. Bunu bilen ancak ispatlayamayan ana karakter, çözümü onları
öldürmekte bulur. Bu anlamda cinayet planı yapmak için evinin alt katında bulunan boş
dairesini kullanır. Çoğunlukla silah kullanarak infazını gerçekleştiren ana karakter,
öldürdüğü kişinin alnına ise, cinayeti neden işlediğine dair mesaj içeren etiket
yapıştırmaktadır. Her mesaj sonrası polislere yakalanmaya bir adım daha yaklaşan ana
karakter, daha sonra işlediği cinayetler sırasında tavşan kostümü giymeye başlamıştır. Bu
çözümlemeyle Ethem Cem ve Enes Özenbaş tarafından tasarlanan dizinin jeneriği
incelendiğinde (Bkz. Görsel 81), doku anlamında üç boyutlu tasarımların yanı sıra gerçek
görüntülerden de yararlanılmıştır. Karanlık bir atmosferde hazırlanan jeneriğin
görüntülerinde, ağırlıklı olarak kırmızı, yeşil ve mavi renklerin kullanılmıştır. Anlamları
bakımından, kırmızı rengin işlenen cinayetlere, yeşil rengin cinayetlerin işlenmesindeki
azme ve mavi rengin ise işlenen cinayetler sonrası yaşanan huzura değinildiği söylenebilir.
Öte yandan bazı sahnelerde, mavi ve kırmızı rengin yanıp söner vaziyette verilmesi, polis
sireni ışıklarını akıllara getirmekte ve ana karakterin arandığına dikkat çekmektedir.
Durağanlıkla dinamiklik arasında bulunan bir müzik eşliğinde tasarlanan jenerik, kurgusu
bakımından ilk sahnelerde, insan bedeni anatomisinin ve beynin çalışma prensibindeki
sinyallere yer verilmesi, ana karakterin Alzheimer hastalığını akıllara getirmektedir. Hemen
ardından gelen sahnedeki gramofon görüntüsüyle de yaşlılığına vurgu yapıldığı
anlaşılmaktadır. Daha sonra işlenen cinayetlerde bırakılan mesajlara dikkat çekmek için de
etiket çıkartma makinesine yer verildiği görülmektedir. Görüntüdeki “hatırla” sözcüğü
cinayetlerdeki mesajlara değinilmesinin yanı sıra ana karakterin hastalığı gereği, kendine
sürekli hatırlattığı bir kelime olarak da karşımıza çıkmaktadır.
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Görsel 81: Şahsiyet. Ethem Cem ve Enes Özenbaş, 2018, (Youtube). https://sgm.gr/lhoym

Bu sırada dikkat çeken bir unsur olarak, tipografi kullanımında, oyuncu ve yapım ekibi
isimlerinin bu alet tarafından yazılmış gibi gösterilmesi, jeneriğin içeriğe dair bütünlüğünü
bir kez daha izleyiciye gösterdiği düşünülmektedir. Jeneriğin devamında, işlenen
cinayetlerde kullanılan tavşan kostümü, hapishane içerisinde kurgulanmıştır. Bu sırada
kırmızı ve mavi renklerin yanıp söner vaziyette ele alınması, ana karakterin yakalandı ya
da yakalanacak mesajını vermektedir. Bir sonraki sahnede ana karakterin yaşadığı bölgeye
dair görüntülerin bütünden parçaya (sokak, apartman ve pencereler) şeklinde ele alındığı
anlaşılmaktadır. Bu sırada ekranın ortasında kırmızı renkler arasında kalan, mavi renkteki
pencerelerin üstte olanı ana karakterin yaşadığı yeri gösterirken, altta olan ise cinayet
planlarını yaptığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Jenerikteki sahnelerin büyük bir
çoğunluğunda, kırmızı renk, daima mavi rengi çevreleyerek ele alınmıştır. Bu anlamda
mavinin ana karakteri yansıtırken kırmızının ise polis olduğu ve ana karakterin etrafını
sardığı söylenebilir. Bu çözümlemeyle pencere görüntüleri sonrası, cinayet büronun yoğun
olarak kırmızı renklerle ele alınıp mavi rengin sönük bırakılması, ana karakterin
yakalanmak üzere olduğuna tekrar dikkat çekmektedir. Daha sonraki sahnede de
cinayetlerin genellikle silahla işlenmesine gönderme yapılarak, silah imgesine yer
88

verilmiştir. Başından beridir ana karakteri tanımlayan görüntülerle ilerleyen jenerikte,
anatomi ve beyin imgelerinin son sahnelerde de verilmesi, jeneriğin başı ve sonu
anlamında bütünlük sağlamasının yanı sıra ana karaktere de tekrar dikkat çekmiştir.
Dizinin başlığı ile sonlanan jenerikte, oyuncu ve yapım ekibinde de görülen yazı
karakterinin başlıkta da kullanılması, yazılar arası bağlantı kurulmasının yanı sıra içerikle
de bütünlük sağladığı düşünülmektedir. Sonuç olarak jeneriğin bütününe bakıldığında,
içeriği anlatan ana öğelerin hepsine yer verildiği ve daha önce karşılaşılmayan üç boyutlu
tasarımlarla birlikte kurgulanan görüntülerin, kaliteli bir yapıda hazırlandığı kabul
edilebilir. Bu bağlamda ülkemizde hazırlanan polisiye türündeki jenerikler arasında etkili
bir yapıda olduğu ve ön plana çıktığı söylenebilir.
3.2.5. Alef (2020)
2020 yılında çevrimiçi sayısal medya platformlarından BluTV’de yayınlanan Alef dizisi,
İstanbul Boğazı’nda transseksüel bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan seri
cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu almaktadır. 1800’lü
yılların Osmanlı ve İslam Tarihindeki tarikatlar arası yaşanan olaylar üzerinden anlatılan
cinayetler, mistik bir yapıda işlenmektedir. Dedektiflerin cinayetleri araştırmalarının yanı
sıra yaşadıkları olaylar ve problemler de anlatılmaktadır. Bu anlamda, Ethem Cem ve Uğur
Baltepe tarafından tasarlanan jenerik incelendiğinde (Bkz. Görsel 82), kırmızı renk ağırlıklı
karanlık bir atmosferde kurgulanan sahnelerin tümü, üç boyutlu olarak ve gerçekçilikten
ödün vermeden hareketlendirilmiştir. Tipografide belirlenen tırnaklı yazı karakterinin, ince
formda büyük harflerle ele alındığı ve sahnelerde görüntüleri ön plana çıkaracak biçimde,
dikkat çekmeyecek ebatlarda konumlandırılmıştır. Kullanılan Müzik ise, tasavvuf
müziğinin, etnik enstrüman ve elektronik müzikle harmanlanarak, içerikteki İslami
konularla bağlantılı biçimde tasarlanmıştır. Müzik eşliğinde hareketlendirilen jeneriğin ilk
sahnesindeki Hristiyanlığın sembolü olan haç figürü, dizideki cinayetlerin ilkiyle bağlantılı
olarak kullanılmıştır. Daha sonra dedektiflerin bu olayı araştırması nedeniyle, ardından
gelen sahnede dizideki Settar dedektif karakterinin kullandığı araç görüntüsüne yer
verilmiştir. İşlenen ikinci cinayetin bir tersanede gerçekleşmesi ve maktulün zincire asılı
halde bulunması, daha sonraki sahnelerde dedektiflerin tersaneyi inceleme anıyla ve
zincirden akan kan şeklinde kurgulanarak gösterilmiştir. Dedektifler tarafından ne kadar
araştırılsa da çözülemeyen bu cinayetler, polis rozeti ve mercek bulunan dağınık bir masa
kurgusu sonrasında, kuşbakışı merdiven illüzyonu sayesinde gösterilmiştir.
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Görsel 82: Alef. Ethem Cem ve Uğur Baltepe, 2020, (Behance). https://sgm.gr/qb1gy

Polislerin cinayetler hakkında aldıkları ilk ipucunun “Alef” anlamındaki sembol ile
sağlanması, olayların çözümleme yoluna girdiğini sinyalini vermiştir. Daha sonraki
sahnelerde de içerikteki tarikatlara dikkat çeken, çini sanatı ve semazenden görüntüler,
dedektiflerin diğer ipuçlarına ulaştığının haberini verdiği söylenebilir. Son olarak da
bunları yapan katilin görüntüleri ise, arkası dönük halde mezarlık içinde gösterilmiştir.
Jeneriğin bu noktasına kadar, dizinin olay örgüsü üzerinden anlatıldığı ve bir kısmının
özetlendiği anlaşılmaktadır. Daha sonraki sahnelerde, cinayetleri işleyen kişinin kullandığı
Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hançer ve onu destekleyen diğer bir sahne olarak da
sufi bir dervişin verilmesi, katilin bu tarikata bağlı olduğu ipucunu vermiştir. Çözülemeyen
cinayetler için tekrar merdiven illüzyonunun kullanıldığı görülmektedir. Ancak bulunan
ipuçları sayesinde bir önceki karakol merdivenlerinden farklı olarak Osmanlı dönemini
yansıtan yapılar ve öğeler gösterilmiştir. Dedektiflerin bütün ipuçlarına sahip olmalarına
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rağmen, cinayetleri aydınlatamamaları ise, bir sonraki sahnede verilen ceset torbası ve
üzerinde onu aydınlatan ışıkla vurgulandığı düşünülmektedir. Jeneriğin son sahnelerine
bakıldığında, boğaz köprüsü altında görülen tekne sonrası boğazın tamamının gösterilmesi,
içerikteki başka bir cinayete vurgu yapmıştır. Daha sonra da dizi logo ve başlığı
gösterilerek jenerik son bulmaktadır. Jeneriğin bütününe bakıldığında, gerçeklikten ödün
vermeyerek kurgulanan üç boyutlu sahne tasarımlarının dizinin atmosferini izleyiciye
önemli derecede yansıtmaktadır. İçeriğine ve türüne göre ülkemizde tasarlanan Şahsiyet
jeneriği sonrası hem tasarım hem kurgu hem de efekt kullanımı bakımından önemli
jenerikler arasındadır.
Jeneriği oluşturan renk, doku, tipografi, müzik, zaman, kurgu ve hareket öğeleri üzerinden
incelemeleri yapılan yerli polisiye dizi jeneriklerinde görüldüğü üzere, konuları
bakımından birbirleriyle farklılık gösterseler de tüm jenerikler dizinin içeriğini ve
atmosferini yansıtır biçimde ele alınmıştır. Öğelerdeki renk seçimlerinde, komedi türünü
de içeriğinde barındıran Galip Derviş dizisi dışındaki jenerik tasarımların tamamında,
rengin anlamları düşünülmeden, polis sirenini anımsatan kırmızı ve mavi renklerin yer
aldığı görülmüştür. Tipografi kullanımlarında Arka Sokaklar ve Galip Derviş oyuncu ve
yapım ekibi bilgilerini dikkat çeker şekilde ele alırken, Behzat Ç., Şahsiyet ve Alef
görüntüleri ön plana çıkaracak biçimde tipografileri daha küçük formlarda kullanmıştır.
Buna sebep olarak Arka Sokaklar ve Galip Derviş dizilerinin içeriklerindeki polisiyenin
yanı sıra komedi unsurunu da barındırmaları gösterilebilir. Doku olarak benzerlik
taşımayan biçimde kurgulanan jeneriklerde, diziden alınan etkili sahnelere yer veren tek
jenerik Arka Sokaklar olmuştur. Müzik seçimlerinde, Arka Sokaklar, Galip Derviş ve
Behzat Ç. jenerikleri dinamik bir yapıda olurken, Şahsiyet ve Alef jenerikleri bilinmezliğe
dayalı içerikleri nedeniyle durağan müziklerle tasarlanmıştır. Öğeler arası bütünlüklerinin
yanı sıra kaliteli bir yapıda iki boyutlu kurgulanan Arka Sokaklar, Behzat Ç. ve Galip
Derviş jeneriklerinin zaman içinde yeniden tasarlanmaları, ülkemizdeki polisiye türü
jenerikleri için örnek teşkil eder niteliktedir. Yakın tarihte hazırlanan Şahsiyet ve Alef dizi
jeneriklerinde kullanılan efektlerin yanı sıra üç boyutlu gerçekçi sahne tasarımları ise, bu
türdeki günümüz yerli jeneriklerine göre güçlü bir yapıda oldukları söylenebilir.
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4. BÖLÜM: “KANIT” POLİSİYE DİZİSİ JENERİK UYGULAMASI
Bir jenerik tasarlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bir jeneriği başarılı yapan
öğeler önceki bölümlerde irdelenmiştir. Çok sayıdaki başarılı yabancı polisiye dizi
örneğinin yanında sınırlı sayıdaki yerli polisiye dizilerin var olması, bu alandaki jenerik
tasarımlarına bir öneri getirebilmesi amacıyla tercih edilmiştir. Sıfırdan bir dizi senaryosu
yaratımına ilişkin oluşabilecek hatalar ve alana özgü yeterli yetkinliğe sahip olunmaması
sebebiyle, uygulama çalışmasına temel oluşturacak dizinin daha önceden yayınlanmış bir
yapım olmasına karar verilmiştir. Bu anlamda ülkemizde 2010’da yayınlanan polisiye
türündeki Kanıt dizisi üzerine jenerik tasarımı yapılmıştır.
Akşam kuşağı 23.45’te yayınlanan Kanıt dizisi, cinayet büro üzerinden anlatılarak içeriği
bakımından gerçeklere dayalı kurgulanan birçok cinayet konusuna yer vermekte ve bu
cinayetlerin kanıtlar dahilinde daima bulunacağına dikkat çekmektedir. Jenerik tasarımında
da dizideki gerçeklik algısından uzaklaşmamak ve akşam kuşağında yayınlanmasının
vermiş olduğu imkân sayesinde, gerçek görüntüler üzerinden kurgulanması tercih
edilmiştir. Dizideki yaşanmış olaylardan alıntılar ve bunların işlenmesi sırasında yansıtılan
karanlık duygu atmosferi üzerinde durularak, renk, hareket, tipografik öğeler, doku, müzik
ve görüntüler bu anlamda gerçeğe en yakın biçimde tasarlanmasına dikkat edilmiştir.
Jenerik uygulaması, Adobe firmasının geliştirdiği After Effects yazılım programı sayesinde
hareketlendirilmiştir. Çekimi yapılan video görüntüleri Canon 60D DSLR fotoğraf
makinesi ile gerçekleştirilmiştir. Hareketlendirmenin dışında After Effects programının
sağladığı birçok özellik olsa da yardımcı diğer programlar olarak, Photoshop ve Illustrator
yazılım programlarının yanı sıra 3 boyutlu sahne tasarımları için Cinema 4D programı da
kullanılmıştır. Jenerik çekimlerine başlamadan önce Kanıt dizisinin içeriği, atmosferi, ışık
kullanımları incelenmiştir. Jenerikte yer verilecek cinayet anları ve kullanılan objeler
belirlendikten sonra kurgu aşaması için sahnelerin eskiz çalışmaları yapılmıştır. İlk
denemeler sırasında cinayet anları sembolik ve 2 boyutlu görüntüler üzerinden
tasarlanması planlansa da izleyicide bırakılmak istenen etkiye yeterince ulaşılamayacağı
anlaşılınca bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda dizi içeriğini ve cinayetleri yansıtacak türde çeşitli notlar
alınmıştır. Bu notlar üzerinden jenerikteki sahnelerin taslakları çizilmiştir. Kanıt dizisinin
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her bölümünde farklı bir cinayete yer verilmesi nedeniyle birden fazla cinayet anı
planlanmıştır. Jenerikteki ana tema ve cinayetler arası geçişler, cinayet bürolarında bulunan
panolar sayesinde sağlanmıştır. Bahsi geçen bu panolarda, ölen maktullerin ve cinayetle
alakalı olabileceği düşünülen kişilerin fotoğrafları yapıştırılmaktadır. Daha sonra olayı
araştıran polisler ya da dedektifler, bu fotoğraflar sayesinde cinayet üzerine ayrıntılı bir
şekilde düşünebilmekte ve cinayeti açığa çıkarabilmektedir. Dizi içeriğinde de sıkça
karşılaşılan bu yaklaşım sonucunda, jenerikteki ana temanın buradan yola çıkılmasına
karar verilmiştir.
Sahnelere değinmek gerekirse (Bkz. Görsel 83), canlandırılması planlanan cinayetlerde,
intihar süsü, bıçaklama, boğulma, gömülme ve silahla öldürülme gibi beş farklı ölüm anı
ele alınmıştır. Sahnelerin taslak çizimleri bu ölümlere göre planlanarak, bir evin bodrumu,
banyosu, yatak odası ve bina girişinin yanı sıra yabani otların yeşerdiği arazi olmak üzere
imkanlar dahilinde ulaşılabilecek ortamlar düşünülmüştür. Ana tema olan cinayet
fotoğraflarının yer aldığı pano ile jeneriğin başlaması ve ardından yakın planda gösterilen
fotoğraflardan birine geçiş yaparak cinayetin hareketli hali resmedilmiştir. Dizi içeriğinde
de bulunan gizemlilik hissinin yaratılması anlamında, cinayetler işlenmiş olarak
düşünülmüş ve işleyen kişi gösterilmeyerek, cinayet aleti ve işlenme şekli ile ilgili ipuçları
verilmiştir.
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Görsel 83: Jenerik çalışmasındaki sahnelerin taslak çizimleri

Taslak çizimleri tamamlanan sahneler sonrasında çekim aşamasına geçilmiştir. Sahnelerde
kullanılması planlanan objelerden bıçak ve çürümeye yüz tutmuş meyvelerin yanı sıra
sahnelerin tamamında yer alan kan algısı için kırmızı akrilik boya temin edilmiştir. Temin
edilemeyen obje olarak mermi kovanı, sayısal bir yapıda 3 boyutlu olarak tasarlanması
planlanmıştır. Canon 60D DSLR fotoğraf makinesi ile 1920x1080 HD çözünürlükte
çekilen görüntülerde sabit çekimler, tripod (üç ayaklı kamera tutucu) yardımıyla
sağlanmıştır. Çekimlerdeki hazırlık aşamalarında öncelikle ölü hissinin sağlanması için
canlandırmayı yapacak kişilere makyaj yapılmıştır (Bkz. Görsel 84).

Görsel 84: Jenerik uygulamasındaki makyaj aşamaları
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Hazırlık aşamalarında süreç gerektiren durumlardan biri olarak, öldürülen kişinin ne zaman
öldürüldüğüne dair izleyiciye ipucu verebilmek adına çürümüş meyveler kullanılmıştır.
Bunun için hazırlanan meyve tabağı, bir haftadan uzun bir süre çürümeye bırakıldıktan
sonra çekimleri gerçekleştirilmiştir (Bkz. Görsel 85).

Görsel 85: Jenerik uygulamasında kullanılan çürümüş meyve tabağı

Her sahne için farklı bir makyaj tasarımı ve hazırlığı sonrasında, çekimin yapılacağı
ortamlar hazırlanmıştır (Bkz. Görsel 86). Bu ortamlarda sahne taslak çizimlerinden yola
çıkılarak kamera açıları belirlenmiş olsa da bu çizimlerden farklı olarak, jeneriği
güçlendireceği düşünülen çekimler de yapılmıştır. Bütünden parçaya şeklinde gidilen
çekimlerde, kamera hareketlerinin yakınlaşması, uzaklaşması ve kayar bir yapıda ele
alınması, dizi içeriğindeki karanlık duygu atmosferini yansıtmak adına benimsenmiştir.

Görsel 86: Jenerik uygulamasındaki ortamlar ve kamera açıları
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Yapılan çekimler sonucunda videolar, jenerik uygulamasının hazırlanacağı Adobe After
Effects yazılım programına taşınmıştır. Müzikteki ritme göre hareketlendirilmesi planlanan
sahnelerin tasarımı öncesinde, Envato Market internet sitesinden müzik araştırmaları
yapılmıştır. Araştırmalar sonucunda istenilen duyguya sahip müziklerin elde edilememesi
nedeniyle Sci-Fi Atmosphere ve Mystic Orient olmak üzere iki farklı müzik belirlenmiştir.
Adobe After Effects programında bir araya getirilen bu müzikler bir bütün oluşturacak
şekilde birleştirilmiş ve jenerikte istenilen durağan karanlık duygu atmosferi yakalanmıştır.
Müzik tasarımı sonrasında çalışmanın ilk sahnesi, cinayet büroda kullanılan pano tasarımı
için hazırlıklara başlanmıştır. Sahne, gerçekçi bir yaklaşım sergileyebilmek adına 3 boyutlu
tasarlanmıştır. Panonun arka planında bulunan duvar görüntüsü için texture (kaplama)
kullanılarak doku verilmiş ve sahnenin gerçekliği arttırılmıştır (Bkz. Görsel 87). Sahneye
yerleştirilmesi sonrası cinayetler arası geçiş sağlanacak fotoğraf imgeleri dağınık bir
biçimde konumlandırılmış ve ardından bu fotoğraflardaki cinayetleri tanımlayacak kısa
sözcükler eklenerek, panonun ve cinayetlerin gerçeklik algısı artırılmıştır.

Görsel 87: Jenerik uygulamasındaki pano sahnesinin After Effects yazılımında hazırlanış aşamaları

Panoda yer alan yazılar, el yazısıyla yazılmış keçeli kalem izlenimi verebilmek adına
Great Answer yazı karakteri olarak belirlenmiştir (Bkz. Görsel 88).
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Görsel 88: Great Answer yazı karakteri. https://sgm.gr/i6bHu

Kameranın panoya yakınlaşarak hareketlendirilmesi, cinayetlere geçiş yapılacağının
sinyalini vermek için yapılmıştır. Sahneyi güçlendirmek ve içerikteki polis karakterleriyle
bağlantı kurabilmek adına, kırmızı ve mavi renklerin yanı sıra cinayetlerin araştırıldığına
dair pano üzerine Spot Light (Spot Işık) efekti yerleştirilmiştir (Bkz. Görsel 89). Tepeden
panoyu aydınlatan ışık, sorgu odalarıyla bağlantı kurmak için yapılmıştır. Kullanılan
kırmızı ve mavi renkler Şahsiyet jenerik tasarımından (syf. 87) ilham alınıp, sol alt ve sağ
üst köşeden verilerek Soft Light (Yumuşak Işık) karıştırma efekti ile pano ve duvar
imgesiyle bütün haline getirilmiştir. Yanıp söner biçimde hareketlendirilen renkler,
polislerin cinayetleri aktif bir şekilde araştırdığına dikkat çekmek için yapılmıştır.
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Görsel 89: Jenerik uygulamasındaki pano sahnesinin After Effects yazılımında hazırlanış aşamaları

Pano sahne tasarımı sonrasında yapılan çekimlerin stabilizasyonu ve renk ayarları
yapılmıştır. Malzeme yetersizliği nedeniyle çekilen görüntülerde titreme ve kayma benzeri
görüntüler saptanmıştır. Bu nedenle çekimlerin daha yumuşak bir hale gelebilmesi
açısından Warp Stabilizer adlı görüntü stabilizasyonu sağlayan efekt uygulanmıştır. Bu
efekt sayesinde çekimlerdeki titreme anları ortadan kaldırılmıştır. Görüntülerdeki yumuşak
akış hali yakalandıktan sonra dizi içeriğindeki atmosferi verebilmek adına renk ve ışık
ayarları yapılmıştır. Canlı renklerden oluşan görüntüler için Hue/Saturation (Ton
Doygunluk) efekti uygulanarak ortamdaki canlı renkler seçilip, doygunlukları azaltılmıştır
(Bkz. Görsel 90). Daha sonra Lumetri Color adlı renk ve ışık ayarı sağlayan efekt
sayesinde görüntülerde yer alan sıcaklık düşürülerek ışık ayarları yapılmıştır. Bütün bu
efekt kullanımları sonucunda canlı renkler, soğuk bir hissiyat yaratacak mavi tonlara
döndürülerek dizi içeriğindeki atmosferle bağlantı sağlanmıştır. Benzer ışık tonlarına sahip
çekimlerin tamamında aynı renk ayarları uygulanarak görüntüler arası devamlılık algısı
yaratılmıştır.
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Görsel 90: Jenerik uygulamasındaki görüntülerin After Effects yazılımında renk ve ışık ayarları

Temin edilemeyen obje olarak mermi kovanı, çekimler sonucunda Cinema 4D yazılım
programı sayesinde ortama gerçekçi bir yapıda yerleştirilmeye çalışılmıştır. Cinema 4D
içerisinde gerekli renk ve ışık ayarları yapıldıktan sonra After Effects programına aktarılan
mermi kovanı, burada da renk ve ışık ayarlarıyla ortama uygun hale getirilmiştir (Bkz.
Görsel 91). Sahnedeki kamera açısına göre yakınlık uzaklık ilişkisi çözümlenerek, obje
üzerine Camera Lens Blur adlı açıya derinlik sağlayan buğu efekti uygulanmıştır. Bu efekt
sayesinde sahneye derinlik kazandırılarak mermi kovanına dikkat çekilmiştir.
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Görsel 91: Jenerik uygulamasındaki mermi kovanının Cinema 4D arayüzünde hazırlanışı ve After Effects
yazılımıyla sahneye yerleştirilmesi

Sahne sıralamaları başlangıçta taslak çizimleri üzerinde yapılmış olsa da hareketlendirilme
aşamasında değişiklikler yaşanmıştır. Cinayetler arasında boğularak öldürülmüş hissi
verilen sahne, çalışmanın son kısmına taşınmıştır. Bu cinayetin ilk sahnesinde yer verilen
çürümüş meyve imgesi, öldürülen kişinin ne zamanı öldüğüne dair izleyiciye ipucu
vermesi adına belirlenmiştir. Sahnede kullanılan meyveler arasında yeterince çürümemiş
olanların renk ve ışık ayarları tekrar düzenlenmiştir (Bkz. Görsel 92).

Görsel 92: Jenerik uygulamasındaki görüntülerin renk ve ışık ayarları

Son sahnede gösterilen ölü yüz ifadesinin çalışmanın sadece bu kısmında kullanılması,
düzenlenen görüntülerin bütününe hitap edebilmek ve tekrardan kaçınmak adına
yapılmıştır. Yüze yapılan makyaj sonrasında yeterli bulunmayan ceset hissi, Adobe
Photoshop programında tekrar düzenlenerek yüzdeki doygun renkler azaltılmıştır (Bkz.
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Görsel 93). Gözlerde bulunan canlılık hissi gri ve sarı tonlara çekilerek tende yakalanmış
olan renk tonuyla bütünleştirilmiştir.

Görsel 93: Jenerik uygulamasındaki görüntülerin renk ve ışık ayarları

Çalışmanın cinayet büro panosu hariç oyuncular ve yapım ekibi isimlerinde, Gotham yazı
karakteri ailesinden Gotham Book, Gotham Bold ve Gotham Ultra yazı karakterleri
kullanılmıştır (Bkz. Görsel 94). Gotham Book çalışmada yer alan ekibin ünvanları için
kullanılırken Gotham Bold ise, daha kalın bir yapıda olması nedeniyle kişi isimlerini ön
plana çıkarmak adına ekip dahil oyuncu isimleri için kullanılmıştır. Sahnelerde yazı
karakterlerinin konumlandırılması, ekranın altında ve ortasında şeklinde düzenlenmiştir.
Görüntüler ön planda tutulacak şekilde hazırlanan sahnelerde isimler, daha az dikkat
çekecek

bir

yapıda

küçük

boyutlarda

yer

verilmiştir.

Bu

yazı

karakterinin

belirlenmesindeki asıl unsur okunurluğunun güçlü oluşundan kaynaklanmıştır. Ancak aynı
zamanda köşeli yapısı, dizi içeriğindeki cinayetlerde suçluların kesinliğine vurgu yapacak
nitelikte yargılar barındıracağı da düşünülmüştür.

Görsel 94: Gotham yazı karakteri ailesinden Gotham Book, Bold ve Ultra. https://sgm.gr/N5dI6
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Belirlenen yazı karakterleri arasında en kalın yapıya sahip olan Gotham Ultra ise,
çalışmanın dizi başlığında kullanılmıştır (Bkz. Görsel 95). Kalınlığı sayesinde başlıkta,
efekt ve renk kullanımına yer verilmiştir. Buradaki renkler, cinayet araştırmalarında,
ortamda temizlenen bir kanın varlığını saptamak ve kanıtı ortaya çıkarmak adına,
“Luminol” adı verilen kimyasal bir madde sonucunda ortaya çıkmaktadır (Semerci, 2014).
Luminol maddesinin püskürtülmesi sonrası ortamdaki aranan kanıtlar mavi renklerle
görünür hale gelmektedir. Çalışmada bu renklere, Color Gradient adı verilen renkler arası
yumuşak geçiş sağlayan bir efekt uygulanıp hareketlendirilerek, birçok farklı cinayete
vurgu yapmaya çalışılmıştır. Başlıkta diğer bir yaklaşım olarak parmak izine de yer verilip
kanıt durumu pekiştirilmiştir. Dizinin sloganı niteliğindeki “Hiçbir suç kusursuz değildir,
ardında mutlaka bir iz bırakır.” cümlesi başlıktan sonra kırmızı renkle ortaya çıkarılmıştır.
Başlıktaki kanıt durumuna ve cinayetlere dikkat çekmek için kullanılan kırmızı renk, daha
sonra beyaza dönerek cinayetlerin çözüldüğüne vurgu yapmaktadır.

Görsel 95: Jenerik uygulamasındaki dizi başlığı tasarım aşamaları

102

Başlık tasarımı sonrasında çalışmadaki sahneler son kez kontrol edilmiş ve 56 saniye süren
jenerik tasarımı 1920x1080 HD formatında çıkış alınıp uygulama tamamlanmıştır. “Kanıt”
polisiye

dizisi

için

yapılan

jenerik

tasarımını

(Bkz.

Görsel

96)

https://vimeo.com/557981637 adresinden izleyebilirsiniz.
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Görsel 96: Uygulama çalışması “Kanıt” jeneriğinden sahnelere ait görüntüler
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SONUÇ
Hareketli grafiklerin ortaya çıkışıyla birlikte hayatımıza giren sinema filmleri, birçok yeni
anlayışı da beraberinde getirmiştir. Bunlar arasından ilk denemeleri yapılan Animasyon,
daha sonra hareketli grafik tasarım anlayışını ortaya çıkarmıştır. Grafik tasarımın
temelinde yatan bilgi iletme kaygısının hareketli hale getirilmesi, güncel hayatımızın yanı
sıra sinema sektörüne de etki ederek jeneriğin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu anlamda
jenerikler, ilk kullanımlarında filmin yönetmeni, yapım ekibi gibi filme emek verenleri
tanıtma isteğiyle başlamış olsa da zaman içerisinde filmin kendisi kadar dikkate değer bir
yapıya ulaşmıştır. Jeneriği oluşturan öğelere de yer verilen bu çalışmada, hazırlanan
jenerik tasarımlarının içeriği yansıtacak biçimde kurgulandığı ve bu bağlamda kısa film
niteliğine sahip çalışmaların olduğu da görülmüştür. İlerleyiş sürecindeki yegâne etken
olan hareketli grafiklerin teknoloji sayesinde gelişimi, jeneriklerin hazırlanışına etki
etmesinin yanı sıra kullanım alanlarını da genişletmesini sağlamıştır.
Filmlerden sonra dizilerde, televizyon içeriklerinde, belgesellerde, çizgi filmlerde ve
oyunlarda görülen jenerikler, etki alanı genişledikçe farklı bir mecra haline gelmiştir. Film
endüstrisi nasıl ki zamanla en büyük eğlence sektörlerinden biri haline geldiyse, jenerikler
de bunun bir parçası haline gelerek sinemanın kendisi kadar değer gören bir hal almıştır.
Jeneriğin farklı bir sektör haline gelmesi ve verilen önemin büyük oranda artmasıyla,
kaliteli jenerik tasarımı hazırlayabilmek de bütçe durumlarını ortaya çıkarmıştır.
Günümüzde birçok farklı türde ve platformda yapımlar ortaya çıkıyor olsa da jenerik
tasarımları için ayrılan bütçelerin yeterli olmayışı nedeniyle gereken önemin verilemediği
anlaşılmıştır. Bu anlamda ülkemizde tasarlanan jeneriklerin zaman içinde gelişimleri
incelendiğinde, etkili çalışmaların ortaya çıkarıldığı ve bütçesi yeterli olan yapımların
jenerik tasarımlarıyla uluslararası ödül aldıkları da görülmüştür.
Bilgisayar teknolojisi sonrasında internet çağının başlamasıyla hareketli grafiklerin sayısal
ortamlara taşınması ve çeşitli sayısal medya platformlarının ortaya çıkışı film sektörünün
yanı sıra dizi sektörüne de büyük oranda etki etmiştir. Televizyona oranla internet
üzerinden yayın yapmaları daha geniş izleyici kitlesine ulaşmalarını sağlamıştır. Jenerik
tasarımı açısından düşünüldüğünde platformlar arası yaşanan rekabetler, jenerik tasarımına
da etki ederek önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bütçe konusunda daha az problem
yaşamaları, jeneriğin gelişimindeki önemli etkenlerden biri olmuştur.
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Tez çalışmasının sonunda, yapılan araştırmaların ve edinilen tüm bilgilerin ışığında,
uygulama çalışması olarak hazırlanan jeneriğin daha önceden yayınlanmış bir dizi
olmasına karar verilmiş ve 2010’da Türkiye’de yayınlanan polisiye türündeki Kanıt dizisi
için jenerik tasarımı yapılmıştır.
Jeneriğin tasarım sürecinde ilk olarak dizi içeriğini yansıtacağı düşünülen çeşitli sembolik
deneme çekimleri yapılmıştır. Ancak bu çekimlerin kişilerde bıraktığı hissiyatın yeterince
etkili olmadığı anlaşıldığında, gerçek görüntüler üzerinden gidilmiştir. Dizi içeriğinin
yaşanmış cinayetler üzerinden gitmesi nedeniyle jenerikte de çeşitli cinayetler ele alınmış
ve bu cinayetlerde olabildiğince gerçeklik hissi yaratılmıştır. Bu anlamda sahne
canlandırmalarında kullanılan makyajın yeterli olunmadığı görülmüş ve yardımcı yazılım
programlarına başvurularak renk düzenlemeleri yapılmıştır.
Video çekimleri sırasında, malzeme yetersizliği nedeniyle görüntülerde titremeler
yaşanmış ve bu titremeler After Effects yazılım programı sayesinde büyük oranda
giderilerek yumuşak bir görüntü akışı yakalanmıştır. Bu noktada kaliteli bir çekimin
yapılabilmesi adına, kamera ile uyumlu çalışabilecek çeşitli malzemelerin kullanılması
gerektiği dikkat çekmiştir. Dizi senaryosunun yanı sıra müzik anlamında da yeterli
yetkinlikte olunmaması nedeniyle, jeneriğin hazırlanış aşamasında tüketilen en çok zaman,
müziğin belirlenmesine ve düzenlenmesine harcanmıştır. Sonuç olarak müzik tasarımı için
daima bu alanda yetkin bir bireyden yardım alınması gerektiği anlaşılmıştır.
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YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını,
basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini
Hacettepe Üniversitesi’ne verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversite’ye verilen kullanım hakları
dışındaki tüm fikrî mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/raporumun tamamının ya da bir
bölümünün gelecekteki çalışmalara (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait
olacaktır. Tezin/Sanat Çalışması Raporunun kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının
haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin/sanat çalışması raporumun tek yetkili sahibi olduğumu beyan
ve taahhüt ederim. Tezimde/sanat çalışması raporumda yer alan, telif hakkı bulunan ve
sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinleri yazılı izin alınarak kullandığımı ve
istenildiğinde suretlerini Üniversite’ye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge* kapsamında tezim/sanat
çalışması raporum aşağıda belirtilen haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ H.Ü. Kütüphaneleri Açık
Erişim Sisteminde erişime açılır.
☐ Enstitü/ Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren … yıl ertelenmiştir. (1)
☐ Enstitü/ Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren
… ay ertelenmiştir. (2)
☐ Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. (3)
06/07/2021
Mesut KEBAPÇIOĞLU
________________________

*Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin
Yönerge

(1) Madde 6.1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin
devam etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun
görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının
ertelenmesine karar verebilir.
(2) Madde 6.2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş
veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3.
şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren
tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine
enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin
erişime açılması engellenebilir.
(3) Madde 7.1. Ulusal çıkarlan veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve
güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı
kurum tarafından verilir. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde
hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile
enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir.
Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından
gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez
Otomasyon Sistemine yüklenir.
Tez Danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim
kurulu tarafından karar verilir.
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