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BEYAZ AYARIKAMERA ARKASI

Cahit Berkay, Atıf Yılmaz’ın Deli Yusuf (1975) fil-
miyle başladığı film müziği kariyerine araların-
da Selvi Boylum Al Yazmalım (1978), Çiçek Abbas 

(1982), Dila Hanım (1977), Devlerin Aşkı (1976), Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981) filmle-
rinin de bulunduğu iki yüze yakın film müziği, yüzden fazla dizi ve reklâm müziği 
sığdırdı. Aralarında Yaşam Boyu Onur Ödülü’nün de yer aldığı beş Altın Portakal’ın 
yanında pek çok ödül toplayan, kurucularından olduğu Moğollar grubuyla yaptığı 
şarkılarla üç kuşağı etkileyen, Türkiye’de kaliteli müzik denince ilk akla gelen isimler-
den Cahit Berkay’la film müziği ve Türk Sineması özelinde bir söyleşi gerçekleştirdik.

f Türkiye’de film müziği denildiğinde 
ilk akla gelen isim Cahit Berkay. Hem 
Moğollar’la süregelen profesyonel müzik 
kariyerinizi hem de film ve dizi müziği kari-
yerinizi düşündüğünüzde film müziği bes-
telerinin diğer bestelerinizden yapım aşa-
ması ve nitelik olarak farklılıkları var mı?

Film müziği için öncelikle sinemayı tanı-
mak gerekiyor. Dünyanın en iyi müzisyeni 

de olsanız eğer sinemayı tanımıyorsanız, 
sinemada müziğin ne amaçla kullanıldığını 
bilmiyorsanız bu işi layıkıyla yapamazsı-
nız. Çünkü sinemadaki müzik bir dinleti 
müziği değildir. Tamamıyla o sahneyi des-
teklemek, oradaki duyguyu seyirciye daha 
etkili bir şekilde aktarmak için kullanılan 
bir araçtır. Müziği tabii ki müzikal bir este-
tik içinde yapmak gerekiyor, ama bu işin 
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birinci kaidesi müziği oradaki resimle ve 
o sahnenin temposuyla, ritmiyle buluş-
turmaktır. Aslında ben bugünden geriye 
baktığım zaman Devlerin Aşkı, Bodrum 
Hakimi, Dila Hanım, Selvi Boylum Al Yaz-
malım örneklerini çok da başarılı birer film 
müziği olarak görmüyorum. Filmin üstüne 
çıkmış müziklerdir bunlar; o hâlde doğru iş 
yapmıyorsun demektir. Müzik hissettirme-
yecek bile kendisini. Hep şu cümleyi kulla-
nırım: Müzik de haddini bilmeli sinemada.

f Film müziğinin her zaman destekleyici 
olması gerektiğini söyleyebilir miyiz?

Kesinlikle. Asıl amaç filmi yükseltmek, 
müziği yükseltmek değil. Dünyanın en iyi 
müziğini bile koysan çok kötü bir filmi aya-

ğa kaldıramazsın. Ama vasat bir filmi iyi bir 
müzikle iyi bir yere getirebilirsin veya çok 
iyi bir filmi çok kötü bir müzikle yerin di-
bine batırabilirsin. Müziğin doğru ellerde 
doğru kullanılması gerekiyor.

SÖYLEŞİ: CAHİT BERKAY
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fFilm müziği serüveniniz Atıf Yılmaz’ın Deli 
Yusuf filmi için size teklif getirmesiyle başlı-
yor. Bu süreçten biraz bahseder misiniz?

Oldukça enteresan bir olaydır. Atıf Ağa-
bey, nur içinde yatsın, benden Deli 
Yusuf’ta efekt yapmamı istemişti. Film-
de duyguları olan akıllı bir araba vardı; 
dürüst, namuslu bir araba. Kendisi gibi 
dürüst ve namuslu insanlarla haşır neşir 
oluyor ama eğer kötüysen, kötü niyetliy-
sen seni koltuktan fırlatıyor, kapısı ile çar-
pıyor vs. O anlamda efekt istedi bizden. O 
dönemde Uğur Dikmen’de sesin üzerinde 
istediğin gibi oynayabileceğin, sesi uza-
tabileceğin, değiştirebileceğin bir cihaz 
vardı. Efektleri öyle yaptık. Atıf Ağabey 
çok mutlu oldu. Sonra bana dedi ki: “Ya 
Cahit gördüğün gibi bir çift var, bunların 
aralarında duygusal bir şeyler var. Bunlar 
kimi zaman mutlu kimi zaman da gerilimli 
ilişkiler içinde. Oralara işte duygusal bir 
müzik yapar mısın? Bir de bol bol kovala-
maca sahneleri var. Oralara da böyle davul 
ağırlıklı pata küte bir şeyler yaparsın.” Ben 
de tabii ki “Yaparız” dedim. Tabii bu işin 
zamanlaması nedir bilmiyorum. Sandım ki 
hemen istiyor. “Ağabey  şimdi mi istiyor-
sun?” dedim. “Yok ya” dedi. “Ne zaman is-
tiyorsun, yarın olur mu?” dedim. Bu sefer 
de o şaşırdı. O gece oturdum işte temalar 
hazırladık Uğur’la. Orada ilk kavradığım 
şey ritimdi. Yani önce sahnedeki tempoyu 
görmek lazım. Duygusal bir sahne varsa 
oraya sert bir müzik yapamazsın. Sahneye 
göre nasıl bir müzik yapabileceğinizi iyi 

görmeniz gerekiyor. İşte ilk başlarda kimi 
zaman dışarıdan Necip Ağabey’in öğreti-
siyle kimi zaman da deneme yanılma yön-
temiyle bu işe başladık.

f Filmografinize baktığımızda senede 
ortalama beş altı film için müzik yaptığınız 
görülüyor. Dizi ve reklâm müziklerinizi de 
düşündüğümüzde bu oldukça yüksek bir 
rakam değil mi?

Ben hızlı çalışıyordum. Bir anda “Adam 
bir iki günde müziği bitiriyormuş.” diye 
adımız çıktı ve Yeşilçam’dan teklifler yağ-
maya başladı. Böylece Yeşilçam’a girmiş 
olduk. Durup dururken “Ben sinemada 
müzik yapacağım.” diye bir şey diyemez-
sin. Öncelikle sana iş teklifi gelmesi lazım. 
Ben bir dönem haftada altı diziye müzik 
yapıyordum. O dönemde diziler kırk beş 
dakikaydı. Şimdi kesinlikle uzak duru-
yorum dizilerden. Sonunda kabak senin 
başına patlıyor çünkü. Diziler bir buçuk 
saat. Eh öyle olunca sen mecburen işin 
kolayına kaçmayı düşünüyorsun. Bu işin 
kolayına kaçmayı da çok iyi bilirim ben, 
ama bu iyi bir şey değil. Sonra Cahit’e bak 
kötü müzik yapmış, şişirmiş diyebilirler. 
Sen sinemaya bir şeyler katayım derken o 
senden çok şeyler götürür. Hep söylerim, 
hele mutfak takımında, arkada çalışıyor-
san özveri kapasitenin çok yüksek olması 
lazım. Bu daha çok maddi anlamda. Bu 
işte saat mefhumu, ücret mefhumu yoktur. 
Hele müzik deyince, sona kalan dona kalır 
hesabı, hiçbir zaman baştan konuştuğun 
parayı alamazsın. Çok nadirdir tersi.

BEYAZ AYARIKAMERA ARKASI
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f O dönemdeki film çekme sistemi de 
oldukça farklıydı. Filmler kısa sürelerde 
çekilip vizyona sokuluyordu. Bir müzisyen 
olarak bu durumun sıkıntısını çektiğiniz 
zamanlar oldu mu?

Tabii ki. Motor deseniz, yirmi gün sonra 
filmin çekiminin bitmiş olması gerekiyordu. 
Bir haftada filmin banyosunun, kaba mon-
tajının, revizyonunun, seslendirmesinin, 
efektinin, müziğinin bitmesi gerekiyordu. 
“Bana on beş gün verin de ondan sonra 
getireyim.” deme şansın yoktu. Ama istis-
nalar vardı tabii. Müzisyeni daraltırsan iyi 
müzik yapması, filmin istediği müziği bul-
ması zorlaşır. Genelde hep stresli bir şekil-
de ucu ucuna çalıştık. Böyle bir tarafı da 
var. Hem keyifli hem de adamı biraz geren 
bir çalışma.

f Film müziği yapma süreciniz nasıl işli-
yor? Bu süreç ilk yaptığınız film müziğin-
den son yaptığınıza kadar bir değişiklik 
gösterdi mi?

İlk başlarda stres oluyordu ama şimdi 
daha rahatım, çünkü ben filmi izlerken 
beynimde şu an müziklendirebiliyorum. 
Bu hayal işi sonuçta. Müzikal bir hayal 
kurman gerekiyor. Beste dediğin olay o. 
Notaları yan yana dizeceksin ama nasıl 
dizeceksin. Yetmişli yılların Yeşilçam film-
lerinde, eğer İstanbul’da geçiyorsa, bir 
zengin kesim vardır. Boğaz’da yalıda otu-
rur veyahut Şişli’de, Nişantaşı’nda apart-
man dairesi vardır. Oğlan genellikle kenar 
mahalledendir. Kenar mahalledeki, yani o 

fakir, o yoksul kesimdeki müziğin enstrü-
manları orayı yansıtmalı. Hadi İstanbul’da 
olduğu zaman iş kolay. Batı müziği enstrü-
manları ile genellikle çözebiliyorsun, ama 
Anadolu’ya geçtiğinde, meselâ Selvi Boy-
lum Al Yazmalım örneğini verirsek, orada 
işte trompetle saksafonla yapamazsın o 
müziği. Ya bağlama ya kaval olacak, darbu-
kaydı, askı davuldu vs.

f Son yıllarda, sadece sinema alanın-
da değil, genel olarak kendi kültüründen 
beslenerek yeni bir şeyler ortaya koymaya 
çalışmaktan ziyade Batı kültürünü taklit 
etmeye yönelik bir anlayış var. Bu durum-
da da biçimsel bir benzerlikten öteye ge-
çilemiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sanatın herhangi bir dalında bir iş yapa-
caksan ya da yapıyorsan, o yola girdiysen 
eğer, önce kendi kültürünü bir tanıyacak-
sın. Kendi şiirini, edebiyatını, sinemanı, 
müziğini tanıyacaksın. En zengin müzik 
varlığına sahip ülkeyiz, bunları tanıyacak-
sın. Ondan sonra git üstüne Çin, Hint, 
Amerikan, İngiliz onları da koy. O zaman 
ben sana şapka çıkartırım, ama sen önce 
kendi kültürünü bir bil. Moğollar bunun 
tipik örneğidir. Yetmişte biz Fransa’ya gi-
derken “Biz oradakiler gibi müzik yaparsak 
bize hiçbir yerde kapı açılmaz.” dedik. 
Döndük, orgun yanına bağlama aldık, ya-
nına tambur koyduk; Batı müziği enstrü-
manlarıyla bizim enstrümanları harman-
ladık ve öyle hâlâ ayaktayız. Cahit Berkay 
bir yere geldiyse bu sayede gelmiştir.

SÖYLEŞİ: CAHİT BERKAY
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f Peki sinemanın Türkiye’de istenilen 
noktaya gelememesinin, çok fazla özgün 
eserler ortaya çıkarılamamasının nedeni 
nedir sizce?

Sinema Türkiye’de kültürel anlamda çok 
darbe yemiştir. O filmlerle sanki sinema 
oymuş gibi yıllarca insanları yanlış besle-
yip durdular. Bugün en büyük festivallerde 
ödül alan filmler, sinemada beş kişiye, on 
kişiye oynuyor. Kimin kabahati? Bir ara 
Yeşilçam bile birbirine girdi. Nuri Bilge 

Ceylan’a sen ne kadar kötü bir film ya-
pıyorsun, dediler. Sinema çok sakat bir 
şey yani. Dünya en büyük ödülü vermiş 
adama, sen ise adamın filmine gidip sey-
retmiyorsun. Bu ne anlama geliyor? Sen 
o adamı beslemiyorsun anlamına geliyor. 
Beslemek illâki parayla değildir. Ben bir 
şey yapıyorum, toplum buna ilgi gösteri-
yor mu, göstermiyor mu? Sinema sadece 
Hollywood değil ki. Rusları, Polonyalısı, 
Hintlisi, Japonu... Bizim de otuzlardan, 
kırklardan başlayan bir süreç içinde dünya 
kadar filmimiz var ama sinemaya en büyük 
haksızlığı yapmış ülkede yaşıyoruz. Filmleri 
yapmışızdır ama sansürlemişizdir, su bas-
mıştır, yangında yanmıştır... Evet bir geç-
mişin var dolu dolu, ama bir bakıyorsun ki 
gençlere verebileceğin bir şey yok.

f Son dönemde özgün müzik kullanımı 
oldukça azaldı filmlerde. Yönetmenler 
daha çok popüler müzikler kullanmayı 
tercih ediyorlar. Bu durumun nedeni nedir 
sizce?

Genelde adam eğer olaya ticari olarak 
bakıyorsa, bu filme şu kadar insan ge-
lecek, şu kadar para kazanacağım diye 
düşünüyorsa, oraya Sezen Aksu’dan bir 
şeyler koyuyor, buraya Cahit Berkay’dan 
bir şeyler koyuyor ki o sahne halkın ak-
lında daha çok kalsın, insanları daha çok 
ağlatsın. Bizde ölçü biraz da bu. Kim daha 
fazla ağlatıyorsa o daha çok gişe yapıyor. 
Kim daha çok katıla katıla güldürüyorsa 
o iş yapıyor. Arada iş yapanlar maalesef 
kalıyorlar. Dünyanın en güzel kadrajlarını, 

BEYAZ AYARIKAMERA ARKASI
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resimlerini, ışıklarını kullanıyor adam, ama 
üç kişi geliyor filmine.

f Altın Portakal’da ve pek çok festivalde 
ödüller aldınız. Genelde Ömer Kavur film-
lerinden ödül almışsınız. Atıf Yılmaz’la da 
aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz. Ömer 
Kavur ve Atıf Yılmaz’la iletişiminiz diğer 
yönetmenlerden daha mı farklıydı?

Çok. Mesela Ömer Kavur çok iyi bilirdi ne 
istediğini. Atıf Ağabey de “Ben anlamam, 
sen biliyorsun işi. Sen ne yaparsan yap.” 
derdi. O zaman yaratıcılığını ortaya çıkara-
biliyorsun. İkisi de sana o stresi yaşatmaz 
ve kendileri de yaşamak istemezdi. Çünkü 
işine korkunç derecede saygısı olan in-
sanlar bunlar; oturup iş, içlerine sinecek 
bir noktaya gelinceye kadar beklerlerdi. 
Zamanın nasıl bir şey olduğunu kendileri 
de biliyordu tabii. Ben bazı yönetmenlere 
karşı yeminliyimdir çalışmamak için. Ne 
istediğini bilmiyorsa bir yönetmen, işiniz 
çok zor. “Ya böyle bir şey mi yapsak”, onu 
yaparsın “Yok öyle değil de böyle”, onu 
yaparsın “Yok, o da değil.” Yahu bilmiyor-
san teslim ol o zaman. İllâki müzikten an-
laman gerekmiyor.

f Müziklerini yaptığınız filmler halen te-
levizyonlarda yayınlanıyor. Telif sıkıntısı 
ülkemizde sürekli dile getiriliyor. Siz bu ya-
yınlardan telif alabiliyor musunuz?

Yaptığım filmleri MESAM’a deklare ettim. 
Film televizyonda oynadığında televizyon 
belli bir ödeme yapıyor. 99’da bir yasayla 
böyle bir düzenleme yapıldı. Biz müzikçiler 

biraz yırttık ama sinemacılar, yani yönet-
menler ve senaristler pek yırtamadı.

f Peki, oyuncular?

Sinemanın sahibi senarist, yönetmen, ka-
meraman, müzikçi ve yapımcıdır. Oyuncu-
ların durumu biraz farklı; onların statüsü 
telife girmiyor. Ama şöyle bir durum da 
var. Herkes filmleri internetten seyrediyor. 
Bunun bir bedeli olması lazım. Yeni bir 
yasa hazırlanıyor şu sıralar. Sinema çevre-
sinden de görüşler alındı. Bu yeni yasa ile 
internetten bedelsiz eser kullanımı belli bir 
cezaya tabi olacak. Umuyorum caydırıcı bir 
ceza olur. Sokakta yürürken telefon melo-
dilerinden sürekli bir Selvi Boylum duyu-
yorum meselâ. Tabii bunun yasal yeri var, 
oradan da indirebilirsin, ama internetten 
almış adam, üstelik istediği yerden kesmiş, 
biçmiş. Ama yapacak bir şey yok. Ben al-
büm yapıyorum, ertesi gece terbiyesizin 
biri “Cahit Berkay, son albüm mp3 bedava” 
diye sitenin birine koyuyor. Batı’da yasayla 
yıllar önce kontrol altına alındı bu durum. 
Orada sektör, yatırdığı paranın karşılığını 
alıyor. Bizde müzik sektöründe yapımcı kal-
madı. Bugün gençlerde isim sahibi olanlar 
bile albümü kendisi yapıyor, bedavadan ve-
riyor bunu yayınlayın diye. Klibini bile ken-
disi çekiyor. İş o kadar zavallı duruma geldi. 
İnsanlar konsere gelsin de para kazanalım 
diye bakmak zorunda kalınıyor artık.

f Sinemada da film yapıp salon bulama-
ma durumu var. Bazı yapımcıların filmlerini 
dağıtırken meselâ 9-10 hafta vizyonda 

SÖYLEŞİ: CAHİT BERKAY



HAYAL PERDESİ 32 - Ocak-Şubat 2013100

kalma şartı sunduğu söyleniyor. Haliyle kü-
çük yapımlar için salon bulmak zorlaşıyor.

O biraz daha farklı. Bazen patlıyor ama 
ellerinde. Her yapılan film seyirciyle bulu-
şabilse keşke. Aslında seyirci kaliteli yapıma 
ilgi gösterirse sinemada da kalite artar. Si-
nema bizde öyle cazip bir şey ki zamanında 
bir demir tüccarının yapımcılığa soyundu-
ğunu ve paralarını batırdığını gördüm. Bir 
fırıncı var yine batan. Sinema çok cazip bir 
şeydir. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. 
Çok sevilen bir şey…  Evini, arabasını, 
apartmanını satıp film yapan insanlar ta-
nırım, ama bir yandan da sinemadan ka-
zandıklarıyla hanlar, apartmanlar yapan ve 
o köhne sinemaya yatırım yapmayıp ilkel 
aletlerle sinema yapılmasına göz yumanlar 
oldu. Herkese selam olsun. Günümüzde 
yapımcılar diziye yöneldi. Sinema daha çok 
sinema sevdalıları tarafından yapılıyor artık. 
Sinema aşkla yapılıyor bu ülkede. Sonuçta 
riskli bir şey, seyirci garantin yok. Artık star 
dönemi bitti. O yüzden festivallerin ve ödül 
alan filmlerin değer kazanması gerekiyor.

f Günümüz sinemasında yönetmenle-
rin çoğu negatif filmler kullanmak yerine 
dijital kameraları tercih ediyorlar. Aynı 
süreci müzikte de yaşıyoruz aslında. Ban-
ta kaydetmek yerine artık dijital ortamda 
kayıtlar yapılıyor. Bunun avantajları olduğu 
kadar dezavantajları da var. Siz bu dijitale 
geçiş sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijitalin rengi soğuk, sıcaklığı yok. Ben si-
nemaya 74’te başladım. 74 senesinde si-
nemada kullanılan kamera, laboratuvar, ses-

lendirme masası, kayıt teypleri vs. cihazlar, 
Avrupa’da müzede sergilenirken Türkiye’de 
onlarla çalışılırdı. Ben yeni cihazları 70 
senesinde Fransa’da gördüm. Türkiye’ye 
gelmiyordu. İşin acı tarafı Türk parasını 
koruma diye bir kanun vardı. Aklı evvelin 
biri ben piyano imal edeceğim diye Sanayi 
Bakanlığı’na müracaat ediyor. Sanayi Ba-
kanlığı da Türkiye’ye piyano ithalatını ya-
saklıyor. Yerli malı kullanılacak. Bir yandan 
doğru, ama herif yapamıyor. Takip etsene. 
Memlekete piyano girsin, org girsin. Yurt 
dışına iki yüz dolardan fazlayla çıkamazdın. 
On beş sene hapsi vardı. Şimdi böyle değil. 
Dünya sinemasında kullanılan teknolojiyi 
kullanıyoruz. Müzikte de öyle. Eskiden ben 
gitarın teli, tekrar düğümleyip kullanılabile-
yim diye, eşiklerin ötesinden kopsun diye 
dua ederdim. Tel yoktu. Hostes kızların 
peşinde koşardık o zamanlar, arkadaş ola-
lım da işte tel gelsin, plâk gelsin, blue jean 
gelsin diye. O yoklukta, demode olmuş 
cihazlarla Türkiye’de gerçekten muhteşem 
filmler çekildi. Meselâ bu jimmy jib dediğin 
cihazı ilk Türkler icat etti. Uzun bir direk, 
ortasına bir oyuk yaparlar, ortaya bir kazık, 
direğin ortasındaki oyuk oraya yerleştirilir. 
Kamerayı koyup kaldırdı mı, kamera yukarı, 
sağa, sola... Al sana jimmy jib.

f Atıf Yılmaz’ın da tepsi ile reflektör yap-
tığını biliyoruz.

Aynen öyle. Akşam ışığına kalmasın diye 
hep güneşte çekilirdi filmler. Sona kalan 
sahneler şişerdi, bana gelirdi. “Bu sahneyi 
istediğim gibi yapamadım, tam olmadı, 
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burayı biraz müzikle destekleyelim.” Hatta 
bir filmin ham kopyalarını seyrederken bir 
sahne geçti, gözlerimiz yerinden fırladı. 
Kısa boylu şarkıcının yanına iki metrelik 
jön gelince dengeyi bulmak için şarkıcının 
altına takoz koymuşlar. Kameraman da-
lınca kadrajın içinde kadının bastığı takoz 
görünüyor. Laboratuvarda orası zoomlandı 
ama renk kaydı tabii. “Haydi Cahit, bastır 
oraya müziği...”

f O dönemde çekimlerdeki eksikleri ka-
patmak için de müzik kullanılıyor yani.

İmkânsızlıktan çok yapıldı öyle şeyler, ama 
şimdi öyle bir imkânsızlık yok. Önceden 
malzemesi, kameramanı, ışıkçısı, set işçisi 
hepsi bir minibüse dolardı. Başrol oyun-
cusu da ya kendi arabasıyla ya da özel 
bir arabayla alınırdı. Şimdi bir reklâm fil-
mi çekmeye yirmi beş tane tırla gidiliyor. 
Asistanın asistanının asistanı var nerdeyse. 
Layığı buysa olsun tabii, ama sonunda na-
sıl işler çıkıyor ortaya? Zaman zaman çok 
güzel işler çıkıyor, ama bazen de o kadar 
imkân içinde bizim Yeşilçamcılara “Ah o 
eski günler!” dedirten işler çıkıyor.

f Dediğiniz gibi imkânsızlıklar insanı 
daha yaratıcı olmaya itiyor. Bahsettiğiniz 
imkânsızlıklar şimdi yok ama hâlen “Olma-
mış, buraya basalım müziği.” gibi şeylere 
çok rastlıyoruz.

O beceriksizlik. Ders olması lazım öyle 
şeylerin. Eksiğini tamamlayacaksın. Oyun-
cuya oyun, yönetmene iş verilmezdi öyle 
durumlarda. Yirmi kutu negatif veriliyor. 

Bu yirmi kutuyla bitireceksin filmi. Yirmi 
birinci kutu yok. Ses bantları pahalı ge-
liyordu, negatif filmi jiletle ortadan ikiye 
bölüp ses bandı olarak kullanırdık. Biraz 
bütçeli ise üç tane ses bandı olurdu. Mü-
zik bandı ayrı, efekt bandı ayrı, dublaj 
bandı ayrı. Orada müdahale şansın olu-
yor pek çok şeye, ama bütçe azsa ses tek 
banda indirgenirdi. O zaman şansın yok. 
Bazı eski Türk filmlerinde müzik tık diye 
atlar. Revizyoncu yapar onu. Ben çok sa-
çımı başımı yolmuşumdur. İsmail Kalkan 
yahut Mevlüt Koçer Ağabey “Orayı kestik 
işte.” derlerdi. Müzik ne olacak diye so-
rulmazdı bile. Şimdi dijitalle sonsuz prova 
yapma imkânın var. Bir sahneyi istersen 
beş kere çek. Hangisi en iyise kullanma 
imkânın var. Bunlar çok iyi ama olumsuz 
tarafları da oluyor. İmkânlar kıt olunca 
hazırlıklı gelirdi yönetmen. Kameranın 
açısından, kamerayı nereye koyacağına 
kadar plânlayıp öyle gelirdi. Ona göre ışığı 
kurarlar, kamerayı yerleştirirler ve hiç vakit 
kaybetmeden çekim yaparlardı. O zaman 
yönetmen daha hâkim olurdu her şeye. 
Şimdi biraz kolaya kaçılıyor.  
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