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"Gelinin Muradı" 

G enç tıp talebesi Muratın (Fikret 
Hakan) tahsilini bitirip doktor 

olarak kasabaya döndüğü haberi ya
yılınca bütün genç kızlar birbirine 
giriyor. Hepsi doktoru ele geçirmek 
için hazırlığa girişiyorlar. Kasaba
nın ileri gelenlerinden Osman Ağa
lan (Hulusi Kentmen) afacan kızı 
Menekşe (Pervin Par) arkadaşları
nın hepsini atlatarak doktor daha 
kasabanın dışındayken onunla tanış
manın yolunu buluyor. Ama Murat 
çok mahcup, çekingen bir delikanlı
dır. Üstelik Osman Ağanın asalet 
düşkünlüğünü bildiği için kendisi gi
bi bir doğramacının oğluna kız ver-
miyeceğine inanır. Bu yüzden hileli 
bir traktör yarışı sonunda Menekşe
yi Hüseyin Agahın oğlu Tahire (Ah
met T. Tekçe) kaptırır; gönlü kırık 
olarak kasabayı terkedip İstanbula 
gider. Fakat tesadüf Murat ile Me
nekşeyi bir kere daha karşılaştırır: 
Teni evliler, nikahtan sonra aileleriy
le birlikte eğlenmek üzere İstanbula 
gidip Muratın kaldığı otele inerler. 
Gece yarısından sonra hepsi kafa
lar tütsülü olarak odalarına çekilir. 
Bir ara dışarı çıkıp dönen Menekşe, 
Muratın hikayesini bilen eski bir ar
kadaşının oyunuyla yanılarak deli
kanlının odasına girer. İki genç far
kında olmaksızın geceyi bir arada 
geçirirler. Tabiî sabahleyin işler an
laşılınca kızılca kıyamet kopar. Mu
rat, "gelinin namusunu kurtarmak 
için" onunla evlenir... 

Rejisör Atıf Yılmazın hikâyesi Ke
mal Bilbaşarın iki ayrı hikâyesinden 
birleştirerek meydana getirdiği fil
inin mevzuu anahatlarıyla bu. Görül-

düğü gibi film bir komedi kurulu
şundadır. Yerli filmlerimizin tüyler 
ürpertici facialar için en çok kullan
dıkları bir çevrenin, hemen hemen ilk 
defa bir komedi çerçevesi içinde- ele 
alınmak istenmesi rejisör ile prodük
törün lehine kaydedilecek ilk nokta
dır. Filmin, hikâyelerindeki olayları 
mantıki bir sebep-netice dizisi için
de ele alması, yine en basit mantık 
hatalarından bile kurtulamayan öte
ki yerli filmlerle karşılaştırılınca i-
kinci bir lehte not sayılabilir. Ayrı
ca, rejisörün filmin büyük bir kıs
mını, seçtiği sevimli bir kasabada 
meydana getirmesi,' stüdyo dışı sah
nelere geniş yer vermesi de "Gelinin 
Muradı" için en elverişli dekoru sağ
lıyor. Film böylelikle bu ümit verici, 
iyi başlangıç üzerinde kurulmuş. 
Yalnız bu hareket noktası bile "Ge-' 
linin Mur'adı"nı meydana getirenle
rin müspet bir adımla işe başladık
larını ortaya koyuyor. Ne yazık ki 
filmin lehine kaydedilecek noktalar 
aşağı yukarı burada sona ermekte
dir. Bundan sonrası reji kifayetsizli
ği, teknik hatalar, oyundaki acemi
lik, mevzuun işlenişindeki sathilik, 
vs. gibi kusurlar yüzünden "Gelinin 
Muradı"nın başlangıçta vaadettiğini 
sonunda yerine getirememesine yol 
açıyor. 

Köy vodvili 

B ir kasabanın yaşayışını, kasaba 
halkının davranışlarım komedi 

havası içinde canlandırmak için 
kendisine iyi bir çıkış noktası bulan 
rejisör, olayları ve şahısları çok sat
hi bir yolda ele alması, komedi un
surunu basit birkaç "gag" yahut ka
ba davranışa dayaması, kalabalığı 
bir dram unsuru olarak değil bir de
kor unsuru olarak kullanması yüzün-

den "Gelinin Muradı"nı bir "köy Ko
medisi olmaktan çıkarıyor bir köy 
vodvili haline getiriyor. "Gelinin Mu
radı" nda dramın harekete geçmesi' 
ni sağlayan ana-olay, iki gencin aşk 
macerası, lâyıkıyla faydalanmadan 
lüzumsuz yere şişirilmektedir. Hal-
buki Menekşe ile Murat arasındaki 
macera; öteki genç kızların işe ka
rışması, kasabalının bu olay karşı
sında ayrı ayrı gösterdiği tepkilerle 
sürükleyici bir değer kazanabilirdi. 
"Gelinin Muradı"nda kasaba kızları
nın Muratın dikkatini çekmek için 
giriştikleri yarış ancak sözde kal
maktadır, zira başlangıçtaki bir sah
neden sonra ortada .Menekşeden baş
kası gözükmüyor. Aynı şekilde, göz 
doldurmak için kullanıldığı zannını 
uyandıran kalabalık değil, hattâ iki 
ağanın etrafında kümelenen topluluk 
bile seyircinin dikkatini çekecek hu
susiyetleri olmıyan cansız bir toplu
luk. Bu topluluğu temsil etmek va
zifesini üzerine alan "Profesyonel" 
oyuncular bir komedi filminde çalış
tıkları için tuhaf görünmek hevesine 
kapıldıklarından filmin umumi hava
sını aksatmaktan başka bir işe ya
ramıyorlar. 

Başarısız oyun 

Y erli filmlerin hemen hepsinde 
rastlandığı gibi, başrollere doğru 

ilerledikçe oyundaki başarısızlık de
recesi de gittikçe artmaktadır. Pervin 
Par ile Fikret Hakan tıpkı bir mek
tep temsilinde ilk defa sahneye çık
mış oyuncuları andırıyorlar. Her iki 
oyuncunun, temsil ettikleri tipin iyi
ce, belirlenmemiş olması bu başarı-
sızlığı bir kat daha arttırmaktadır. 
Menekşenin davranışları bir, kasaba
lıdan çok bir şehirliyi andırmakta
dır. Murat ise, filmin büyük bir kıs
mında pısırık, beceriksiz, gölgesin
den korkan bir delikanlı olarak ta
nıtıldıktan sonra bir anda kovboy 
filmlerinin döğüş sahnelerine t a ş çı-

"Gelinin Muradı" filminden bir sahne 
Boşa çıkan ümitler 
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karacak kavgalara girişiyor. Tipin 
yapısındaki bu kararsızlık, Fikret 
Hakanın yapmacık olduğu gözden 
kaçmıyan mübalâğalı bir "mahcup 
delikanlı" kompozisyonuyla büsbü
tün çığırından çıkmaktadır. Son sah
nelerde ' ise davranışları, tikleri, gö
rünüşüyle bir "Jerry Lewis" özen
tili kendini duyuruyor. 

Mevzuun işlenişindeki sathilik, o-
yundaki tutukluk, mizansendeki aksa. 
malarla birleşince bir komedi filmi 
için en mahzurlu netice olan tempo 
aksamasına ve suniliğe yol açıyor: 
"Gelinin Muradı"nda belli bir tem
po yoktur. Film ağır başlıyor, birbi-
riyle bağlantısı iyice belirmemiş u-
zunca sahnelerin ardarda dizilmesiy-
le ilerliyor. Sonra birdenbire, aceleye 
gelmiş hissi uyandıran , kesik kesik 
parçalarla sona eriyor. Öyle anlaşılı
yor ki, rejisör ileride parçaları birbiriy 
le ahenkli olarak birleştirmek için bağ 
layıcı plânlar tasarlamış, fakat son
radan, her hangi bir sebeple bunları , 
gerçekleştiremediğinden arada boş
luklar kalmış. Böylece "Gelinin Mu
radı" bilhassa ikinci yarısında "atla
malı" bir tempoya bürünmektedir. 
Gelişi güzel yapıldığı anlaşılan mon
tajın da bu aksaklığı daha çok açığa 
vurduğu söylenebilir. 
Aksıyan teknik 

G elinin Muradı"nda teknik yön, 
sanat yönünü "tülliyecek" kuv-

vette değil. Turgut Örenin fotoğrafla. 
rı her ne kadar dış sahnelerde zarar-
sızsa da iç sahnelerde göze çarpıcı 
bir şekilde kusurludur.. Çok kere ay
nı kısa plan içinde bile istikrarlı bir 
aydınlatma sağlanamıyor. Filmin bü-
tününü kaplıyan belirli bir ışıklılık 
derecesi aramak ise boşuna. Ses kay
dındaki aksaklıklar rahatsız edici. 
Konuşmalar, müzik ve tabiî sesler 
arasında herhangi bir uyuşma yok. 
Görüntülerle hiçbir ilgisi olmayan 
fon müziği, kötü ses kaydıyla kulak
lar için bir işkence haline geliyor. 
Diyaloglar hem ses kaydının kötülü
ğünden hem de mahallî şive taklitle
ri yüzünden çok kere anlaşılama
maktadır. 

"Gelinin- Muradı" genç rejisör 
Atıf Yılmazın ilk komedi denemele
rinden. Daha evvel çevirdiği filmler 
arasında "Kanlı Feryat", "Beş Has
ta Var" gibi ağdalı melodramların, 
eserinin başlıca hususiyetlerini mey
dana getirdiği göz önüne alınınca bu 
ilk komedi denemesindekı aksama 
tecrübesizliğe; janr değişikliğine ve
rilebilir. Teknik bakımdan küsurla
rın çoğu ise, umumiyetle eli yüzü en 
düzgünce yerli filmler meydana ge
tiren rejisörden çok ona iyi bir ekip 
sağlı yamayan prodüktöre yüklenebi
lir. Fakat ne bu mazeretler, ne de 
filmin, başlangıçta sayılan meziyet
leri "Gelinin Muradı" ndaki başarısız
lığı unutturacak şeyler değildir. "Ge
linin Muradı", öbür yerli' filmlerle 
karşılaştırıldığı vakit şu yahut bu 
lehte noktalar sayılabilir. Fakat 1957 
yılının sonunda ölçü olarak yerli 
filmleri kullanarak varılacak iyim
ser bir hüküm seyirciyi de, sanatçı-, 
yı da, tenkidçinin kendisini de ya
nıltmaktan başka bir işe yaramaz. 

AKİS, 9 KASIM 1957 

T İ Y A T R O 

"Li'l Abner" adlı müzikal komediden bir sahne 
Gişe endişesi 

Broodway 
Yeni b i r m e v s i m 

A merikan tiyatrosu yahut Ame-
rikada tiyatro deyince tiyatro se-

verlerin aklına hemen bir isim gelir: 
Broodway.. Bu yanlış bir kanaat da 
sayılmaz. Çünkü, tiyatroyla uzaktan 
yakından alâkalı herkes bilir ki uzun 
yıllar boyunca olduğu gibi bugün de 
hâlâ Amerikan tiyatrosunun şahda
marı Broodwayda atar. 

Broodway bir tiyatro şehridir. 
Hollywooda giden yol önce Broodway-
dan geçer.. Bir yıldız namzedi, Holly-
wood prodüktörlerine kendisini gös
terebilmek için herşeyden önce Bro-
odway sahnelerinden birinde bir rol 
almak için çırpınır. Broodway'ın 
Hollywood'a kazandırdığı şöhretler 
arasında hemen ilk ağızda akla geli
veren birçok isim sayılabilir. Meselâ 
Elia Kazan, Marlon Brando, Fredric 
March, Charles Loughton, Shirley 
Booth, Arthur Cannady, Shelly Win-
ters, James Dean bunlardan sadece 
birkaç tanesidir.. Ama bugün sine
mada şöhretlerini- yapmış bulunan bu 
kişilerin çoğu hâlâ sahneyi, tiyatro
nun apayrı olan havasını, heyecanını 
terkedememişlerdir. Hattâ geçen yıl 
memleketimizi ziyaret eden Elia Ka
zana bir tiyatro meraklısı Broodway 
da sahneye koyduğu "Tee and 
Shempaty" hakkında bazı sorular 
sorunca Kazan sevinçle yerinden hop-
lamış ve: "Hayret -demişti- ilk defa 
bana Viva Zapatadan bahsetmiyen 
bir Türk.." 
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Her sonbahar Broodwayda yeni 
bir hareket, yeni bir kaynayış görü-
lür. Tiyatrolar repertuarlarını ya
parlar.. Provalarına başlıyacakları 
piyeslerin distribüsyonları belli olur. 
Her sonbahar yeni yıldız namzedleri-
ne ümit kapıları ya açılır, ya kapanır. 
İşte şu günlerde de Broodway böyle 
bir kaynaşma içinde.. Tiyatroların 
üzerlerindeki reklâm ışıkları yeni pi
yes, yeni yıldız adlarıyla yanıp sö
nüyor.. Broodway kendi âleminde; 
yanıp Sönen bin türlü ışıklarıyla, i-
çinde yaşanan dramlarıyla, sevinçle
ri, başarıları, başarısızlıklarıyla dolu 
olan yeni bir mevsime gire dursun 
tiyatro meraklısı bir kere daha Bro-
odway'in kulislerde kalan hikaye
siyle değil sahnede gördügüyle ilgile
necek ve gözünü geriye çevirerek 
geçirilen bir mevsim boyunca olup 
bitenlere bakacaktır.. 

Geçen mevsime balonca 

Acaba koca bir mevsim boyunca 
hangi oyunlar Broodway sahnele

rinde görülmüş, başarıları ne derece
ye kadar olmuştur? 

Geçen yılki önemli oyunların ba
sında muhakkak ki Shakespeareci 
The Old Vic Company'nin Wintec 
Garden'de verdiği temsiller geliyor
du.. Old Vic, Bröodwayda mevsim 
başında oynamıştı. İlk temsil, premi-
ere'i Ekimin 23 ünde oynanan Ric-
hard Il.ydi. Bu piyesi Michel Bent-
hall sahneye koymuştu. Amerikalı 
seyirciler Kral Richard II. rolünde 
John Neville'i seyrettiler.. Old Vic 
bu temsilin hemen ertesi günü Ro
meo ve Juhetin premiere'ini yaptı.. 
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