
Buluş~a 
Her türlü insani ilişkiden, iletişimden kopmuş, 
yabancılaşmış olan birey kendi içinde yalnız. 
Sevginin yitirildiği bir dünyada sevgi anyoruz. 
Mistik bir bakış olsa da, gerçek sevginin ancak 
bir başka boyutta varolabileceği inancındayım. 

nci Aral1n Buluşma <ldlı öykLi,Uni.ı neden "eçrığımi o;,o
ruvorlar Rır ha~ka öyk ll ... eçmı~ obayJım da .ıynı <>oruv 
la l.nşıla~acıktım. 

~onuçr;ı. '\evgi" .ınl.nan hır film y;1p.tcaktım. Çağı

mı:d.t "e\'gı, nrrılmi~, l.ıyhtJ!ınuş hir ıda 

tkr türlü ıno;;;anı ıli~kıJen, iletişimd~n kopmuş, yabancılaşmı~ 

lıİ.ln hın·y kt·nJı ııyındt;;o v~lnıı Se\'gınm yıtırildığı bir dtınyada 
.. cv,ı::i .\TIYllfU1 Mi ... tık hir bak ı~ t.ıl,,l J,ı, gerçek \evgının .mc.ık hır 

ı--.~ışl.ı l·ıoyurra varo l ahi lcceğı ınancındayıın. 

Fılınıınde vınrılmi~ oLm hir 'l:'·ginın nt: denleri .ıra~rırılıyor 

fılmimJe ıki in.-.anın ıç'el çokll~u ;mbtılırh·n Jc bu ıçwl ço· 

kU~Lin nedenleri irdcltniyllT. Ulkemız:ı.h: yaşanan ... ıyas.il ç.ılkanrı· 
hrJan bin oiJn 1970 dar~"'ı wrlum ... al hır çüki..ı~l· nt>dcn lıldu. Ru 
çcıkünn.i o toplumdakı bırevlere de yan-.ıJı vt: ıç Jtıny,lLırını çü· 

kenti. 
Politık bır fılm Jcğıl Bulttşnıa. Ama Juan Govtı,nlo'nun dt:vı · 

mıvk·; "\iyıı~al ö~ürlukknn olnıadıgı :verdl. her şq _q"fa.~aldır 
Ki~ı~d dünyJrnı:ı ke~fedıp, yenı 1:-ıa~ran olu~turmava hıraktığı · 

mı:da hır ha~Ll gerçc.:ğı gö:lerı:. Dışa duğru yankılanm<.~mı: i\-t" 

doğru yıkımımı:ı ha:ırlamaktadır. Bu yabancıla~m.ı durumuyla he 
pımiı: kar~ıl:.ışmakr.ıyız. Uyum •.;;ığlamamız ne denlı gerçekleşebilir 
kP T )pluın<t mı~ Y.ıbancıla~mı} \ 't: her geçen glin çı ldıran bir Jün 

)·.ıv.ı mı~ .. 

Ay .. Emel Mesçl, fllmln bir sahnesinde ... Emel Me~l de farldı bir 
oyun .-e yonımla Inci rolunü üatlslllll ... 
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H Imin ~cm.ıtık tJpı~ı. dı1ran gôrrnc )'t:rıne " ıç goz''t: \undır. 

tı. Pıunu lll' k.ıdar gt:n,ckleşrirc:hıld ım, bu Hlmdc .ınl.ı~ıl.ıı ıl ur 
Fılmıındt:"kı ~;.ılı\'nıJ arkJd;ııbrıınd~m ..,,,~ ermı.:drrı ~ O(t', t ,. 

tanı~ınal;ırımı:a rağml'n hu fılınt .,.,l('m;.ımJa "dZ ~~hı h (ıl.m' ıı 

Z ıkr'c hir kc::: J.tha tı.:~c:kkur cdt:rım. 
( iinünru \tinetmcnı Ertun\- Şcnk..ıv U\ta bır rrnk wnd 

t·kihi de ç.tlı\'Lmdı. Y:ırdımc.:ım R..ıkdld j..,l ~t: fl ,lT)'O ;ı~ un, r 
ıti~ ırc..:n.., mımJ.ıyJı Sl'O.lT)'0\"11 hcmm..,eınış \"t' n:umscmt/1 

( )vuncul.ırım;.ı ,L!'t:lınce, !'ıl'\'gtlı Ayt.-ı.ç \rman, c,ınl.mdırJLI 
Dl·nı .. rıri ü:t:'rınJt: tıtdıklı.: ç.ılı)'ı~~ ço:dıı Z:lm;'ln mı.ın krnJ 

le konu~up t.utı~tık.. sonuç u he net Dllu~ tıpın i fılnıJt' b ı ı 

ı.anlandırJı Emd Mı:..,\ ı Je f.ul...lı hır ovun ve )Orum Lı !ncı r 1 n 
ü.,ıknJı. 

Ovuncul.lr h.ıkkın~.h.ı fa.:L.ı bır ~q· .. ı'ı)·lcm~k ı rtmı\tıru 

lınd.ı oyunuı yunenıni çok karma~ık bir sorun. 
Fılmın çc:kımını.: h t~Lımıştım Ve ben hu film ı nı:: k ı~ull.ır ı~ 

Jl' olursam ol.n ı ın çdo.ml'k, bırırınek :tmınd.wJım .ırtıl. /,rİ 1 

mn olmazsa bu fılmı çekmi)'onım" dıyemc:J ım . Yı\Lın .. ;.ı ı~temt'dıeım 
filmll'r ~d.mı~tım. flk fılmıındı Buluşma lıcnim u,. ın. lnan,ır.ı~ \ ~ 
tığım ılk u:un metraj lı fılmımdı 'Korkw yarım bıraktı" Jıyec ~~' 
dı . Zatı::n Ç~\·rcden oyunculara, yapımcıy.t, "Ndt'n Arrun ııtılnı 
çdwnyor.sun! '' 'ıl)ruLuı sorulup Juruluyordu. Sı:tin dı~ın~.la l.1Jı k 
zanı benim ıçın k.ıynayıp duruyordu. KulakLırımı dı; ı br.ımı 
filmımı \d .. ivorJum. Tıırn "orunum, fılmin ,ınl~ılm·1~ı ve bvnm 
m.ısı ıçın gerilimı, dramatık y ıpıyı, ri rm duvgu ... unu k ıçırmam ~ 

~lunuj a~.ıınasmd~ rah~ntıın. Am.ı du~laJ <l}.lffi~\ın.ı !!dJıo.ı ı 
Jı:: Trend Fılm yöncrıci.,i, "IJuhlajdıı A:•ua~r Armtm konııiacak 
Jedı Bulupna .,enim tılmimJı ,.e ~t'n -\\"t.lÇ \rm ın ın k'n 

m,:t.,ını ıstemıvnrJllm Ne var ki, film ın bu ·~ ım.ı~mJ 3 ı/ r 
gıdı.:rnc:dim. 

Fılmı gnrl·nlcr duhl.1ıd.m r.ıhauı: ulınadıkl. ırtııı o., ı, rlı. 
vanıldl.ğıını k ıhul cdt·u·k veT n.:nJ Fılnı'dı.:n \'C dl rum l.}L 

m,ın'J.ın •l:ur lılcyt·t q~ıın. 
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