
SİNEMA 
Türkiye 

"Hasta sinema" 

F ransız sinema tarihçi ve tenkid-
çisi Georges Sadoul'un UNESCO' -

nun mecmuası "Courier'nin geçen 
ayki sayısında verdiği rakamlara 
göre, 1957 yılında Japonya 443, 
Birleşik Amerika 378, Hindistan 295, 
Hong Kong 217, İtalya 147, Fransa 
142, Filipinler 110 uzun film mey
dana getirmişlerdir. Tam olarak tu
tulan istatistikler ancak 1957 yılını 
verdiği için durumun 1958 de ne ol
duğunu bilmiyoruz. Fakat bu rakam
ları 1958 için de aynı kabul edersek 
Türkiye 1958 . 59 mevsiminde mey
dana getirdiği 108 filmle dünyada 
sekizinci gelmektedir. Onun ardın
dan her yıl çevirdikleri 100 filmle 
Sovyetler Birliği, 75 filmle Endo
nezya, 60 filmle Kuzey Kore gelmek
tedir. Türkiyede umumiyetle 40 . 50 
civarında dolaşan yıllık film, sayısı
nın bu mevsim 108 e ulaştığını du
yanlardan çoğu her halde sinemamı
zın büyük bir gelişme içinde oldu
ğunu düşünmüşlerdir. Filmlerin ka
litesinde olmasa bile, sayısındaki bu 
artışın hiç olmazsa endüstri olarak 
sinemamızın hızlı bir ilerleme halin
de olduğuna işaret saymışlardır. 
Halbuki durum, tamamiyle aksine
dir. Bu anormal artış, bir sağlık işa
reti değil, bir hastalık alâmetidir; 
iktisadî buhranın sinema endüstri
sindeki aksinden ibarettir. Tıpkı 
Hindistan, Hong Kong, Filipinler, 

daş için gittikçe uzaklaşan bir lüks 
haline sokmaktadır. Bu yılın 108 fil
mi ayrıca piyasada bir "tıkanıklık" 
yaratmıştır, bunlardan çoğu henüz 
oynatılmak için salon beklemekte
dir. Bundan dolayı bir yerli filmin 
maliyetini çıkarması, hele kâra geç
mesi eskisiyle kıyaslanmayacak ka
dar güçleşmiştir. Bu durumda belki 
film piyasasında kendiliğinden bir 
"temizlik" olacak, ama geri kalan 
sağlam firmalar bile yine güçlükler
le karşılaşacaktır. Filmlerin kalitesi, 
sansür sistemi gibi hususlar ise, he
men sadece Kıbrıstan ibaret olan 
dış pazarın genişlemesini şimdilik 
bir hayal olarak bırakmaktadır. Bu 
durumda prodüktörler daha ihtiyat
lı, yani alışılmış kalıplara daha bağ
lı olarak çalışmaya yöneleceklerdir 
ki, son bir iki yıl içinde rejisörler 
arasında beliren kıpırdanma, vasata 
yaklaşan bir iki filmin uyandırdığı 
alâka karşısında prodüktörlerin bu 
kıpırdanışlan destekler görünen tu
tumu yeniden rota değiştirmek teh
likesi göstermektedir. 

Perde üstündekiler 

P erdenin gerisinde bunlar olup bi
terken perde üstü de fazla iç açı

cı bir görünüşte değildir. Gazeteciler 
Cemiyetinin tertiplediği Türk Film 
Festivali bu durumu daha belirli o
larak ortaya koymuştur. Yılın 108 
filmi içinden festivale katılmak için 
gönderilenler 21 taneydi, bunlardan 
elenenler ise 15 di. Aslına bakılırsa 
bu sayı bile çok geniş tutulmuştu, 

Endonezya gibi bizim bu yıl eriş-
rahat rahat yarıya, hattâ üçte bire 

tiğimiz sayı da tamamiyle "kemmî" 
indirilebilirdi Geri kalanlar, seyir-

bir mahiyettedir. Üstelik, bu mem
leketlerdeki film yapımının çokluğu 
doğrudan doğruya nüfuslarının bir 
zarureti olarak ortaya çıkmış, sine
maları kalite bakımından değilse bi
le bir endüstri olarak sağlam temel
lere oturmuştur. 

Yıllık film sayısındaki bu âni ar
tış, "kuyruğa girme" modasının si
nemadaki tezahtiründan başka bir-
şey değildir. Ne satıldığını bilmeden 
her hangi bir kuyruğa girmekte fay
da gören vatandaşlar gibi, gecen yıl
larda da sinemayla hiçbir ilişiği ol-
mıyan kimseler film tahsislerinde sı
raya girmişler ve boş film almışlar
dı. Bu filmlerden çoğu şipşakçılık u
sulüyle doldurulmuş ve bu yılın re
kor sayısı kırılmıştı. Fakat 1959 -

60 mevsiminde durum çok büyük bir 
ihtimalle böyle olmayacak, yeniden 
eski sayıya, belki de daha aşağıya 
düşülecektir. Zira bir yandan boş 

film ithali, meselesi kesin bir hal 
çaresine bağlanmamış, bir yandan 
film maliyet fiyatları alabildiğine 
artmıştır. Geçen yıllarda 70 - 80 bin 
liraya çıkan filmlerin bugünkü ma
liyeti 180 bin lira civarındadır, bi
raz 'titizlik gösterilenler ise 200 bin 
liraya ulaşmaktadır. Halbuki öte 
yandan, gittikçe ağırlaşan . hayat 
şartları, en ucuz eğlence vasıtası o
lan sinemayı bile, Ortahalli vatan-
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ciler için de jüri âzası için de ger
çekten azaplı saatler yaşatmaktan 
başka marifetleri olmıyan filmlerdi. 
Üzerinde durulmağa değer olanlar 
dördü geçmiyordu. Bunlardan Atıf 
Yılmazın "Alageyik"i, biraz da 
haksız olarak fazla "kenarda kal
m ı ş t ı . Bunun başlıca sebebi Atif 
Yılmazın bu yıl daha çok "Bu vata
nın çocukları" ile dikkati çekmesiy-
di. "Alageyik" bir halk hikâyesine 
dayanıyordu, Yaşar Kemal'in reviz
yonundan geçen hikâye, hemen köy 
filmlerimizin klâsik kılığına bürün
müş, yani iki "fakir âşık" ve bun
ların arasına girmeğe çalışan zen
gin köy ağası kalıbına dökülmüştü. 
Hikâyenin en orijinal yönünü mey
dana getiren, delikanlının sevgilisi 
ile geyik avı tutkusu arasında boca
laması motifi ise hiç de başarılı ola
rak kullanılmamıştı. Buna karşılık, 
klasik bir köy filmi kuruluşunda ol
masına rağmen "Alageyik", kahra
manları, çevresi, kahramanlar ara
sındaki münasebetler bakımından, 
bu mevsimin filmleri arasında en çok 
"bizden" unsurlar taşıyan bir eserdi. 
Başroldeki Yılmaz Güneyin ilk 
oyunu olmasına rağmen fazla aksa
madan çıkardığı oyun, Anadolu de
likanlılarını andırır tipi ve davranış
ları, hikâyenin dekora olarak seçilen 
Antalya köyü, köy halkının kalaba
lık sahnelerde ustaca kullanılışı dik
kati çekmekteydi. Her halde Atıf 
Yılmaz, "Gelinin muradı"nidan bu 
yana lokal çalışmalarında biraz daha 
ustalaşmış, yerli unsurlardan daha 
iyi faydalanmağa, tabiatı daha iyi 
kullanmağa başlamış, kalabalık sah
nelerin idaresinde daha başarı kaza
nır olmuştu. "Bu vatanın çocukları" 
ise, ele aldığı mevzu ve bu mevzuun 
işlenişi bakımından yerli filmlerde 

"Alageyik"ten bir sahne 
Yerli unsurlara dönüş 
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pek az rast lanır bir yenilik ve sade
likteydi. İk i küçük kaçak ile bunla
rı kovalayan iki kötü adamın hikâ
yesini ele almasına, bundan dolayı 
"Alag?yik"te sayılan unsurların kul
lanılmasında d a h a elverişsiz durum
da olmasına rağmen, Atıf Yılmaz 
b u r a d a bir adım daha ilerlemiş sayı
labilirdi. Yerli filmlerde bir ekleme, 
bir y a m a gibi duran tabiat, "Bu va
tanın çocuklar ı"nda hem d a h a tabii, 
hem d a h a us taca kullanılıyordu. 
Düşmanın yakıp yıktığı köylerden 
geri çekilen halkı gösteren kalaba
lık sahneler d a h a başarılıydı. "Bu 
vatanın ç o c u k l a r ı n d a aksıyan yön, 
mevzuun son derece Ford varı bit 
yapıda oluşuydu ve Atıf Yılmazın 
bir Ford olmadığı muhakkakt ı . De
vamlı olarak buluşlarla zenginleşme
si gereken filmde sahnelerin çoğu 
or taya fazla birşey koymıyan mono
ton bir kılığa bürünüyordu. Filmin 
bütün yükünü taşıyan küçüklerin a-
labildiğine kötü oyunu, okul piyesle-
rindekini andırır kötü bir diyalog 
ise filmin daha çok akmasına yol a-
çıyordu. Atıf Yılmazın yine bu mev
sim gösterilen ve gezici t iyatro top
luluklarından birini an la tan "Kum
p a n y a " sı ise, mevzuunun sağladığı 
büyük insanların boşu boşuna har
candığı, t a m manasıyla aceleye gel
miş bir eser o lmaktan öteye geçmi
yordu. 
Viva Çakıcı ! 

evsimin, bazılarınca değeri ol
duğundan fazla büyütülen eserim 

Metin E r k s a n ı n çevirdiği "Dokuz da
ğın efesi"ydi. Film, yakın tarihimi
zin namlı bir eşkıyasını oldukça 
" sempat ik" bir görünüşte vermeğe 
çalışıyordu. Halbuki filmin kahrama
nına karşı gösterilen bu sempatinin 
sebebi belli, değildi. Rejisörün Çakı
cıyı bu şekilde ele alması söz götü
rür bir davranış olmakla birlikte, 
esasen sansür yüzünden bu mevzuda 
ciddî tarihî-biyografık bir film mey
dana get i rmek iddiasında bulunula-
mıyacağı için. bu sebebi belli olmı-
yan sempati bir yana bırakılabilir
di. F a k a t . "Dokuz dağın efesi" bu
nun dışında da, Çakıcının zaptiyeler
le veya rakip eşkiyalarla, hep aynı 
çerçeve içinde verilen, vuruşma sah
neleriyle sürüp gidiyor ve çok geç
meden monoton bir şekil alıyordu. 
Bu arada, biraz belirli olarak yer a-
labilen tek motif, " k a n u n dışı" y ş -
m a k t a n b ı a n eşkıyanın ev bark sa
hibi olmağa, çoluk çocuğuyla bera
ber y a ş m a ğ a olan hasretiydi. F a 
kat "Dokuz dağın efesi", adamakıl
lı aksıyan muhtevayı şekil yönünden 
k u r t a r m a k için rejisörünün başvur
duğu usul bakımından son derece 
tehlikeli bir yola sapıyordu. Rejisör, 
filmini monotonluktan k u r t a r m a k , 
hikâyenin aksıyan yönlerini perdeli-
yebilmek için birtakım çarpıcı mi
zansen düzenlemelerine girişiyordu; 
bununla da yetinmeyip bu mizansen
lerin çoğunda irili ufaklı westernler-
den Meksika filmlerine, "Viva Za-
p a t a " ya k a d a r çeşitli filmlerdeki 
mizansenlerden faydalanıyordu. Fil

min başrolündeki F ikren H a k a n ı n 
da görünüşü ve davranışlariyle Zapa-
ta rolündeki Brando'ya özenişi bu 
tesirleri daha kuvvetli olarak duyu
ruyordu. Bu tehlikeli bir gidişti. Me
tin Erksan, ayrı ayrı mevzularda dü-
zünelerce orijinal senaryo hazırlıya-
bilirdi, fakat başka rejisörlerin kalıp
l a n içinde düşündükçe or tada bir 
" şahsiyet" ten eser kalmazdı. Öte 
yandan bu eskilde çeşit çeşit tesirle
rin yer aldığı ayrı ayrı sahnelerden 
meydana gelen eserde bir bütünlük
ten bahsetmeye de i m k â n yoktu. Fil
min yazı sahneleri teker teker ele a-
lındığı vakit rejisörün bunlarda başa
rıya eriştiği söylenebilirdi, a m a bu 
başarı, filmin bir bütünlükten mah
rum olduğunu daha iyi ortaya koy
m a k t a n başka işe yaramıyordu. "Do
kuz dağın efesi" öte yandan, bir 
zamanlar sinemamızda moda olan 
efe filmlerine bir yenilik getirmiyor
du. Fotoğraflarının umumiyetle son 
derece kötü oluşu ise, bir sinema ese
ri için affedilmiyecek bir kusurdu. 

" Ü ç a r k a d a ş " 

evsimin olduğu kadar bugüne 
kadar çevrilen Türk filmlerinin 

de en iyisi olan "Üç a r k a d a ş " tut tur
duğu or ta lama seviye içinde kusurla
rı da en çok göze çarpmak gibi ta
lihsiz bir durumdaydı. Üstelik bu ku
surlar ilk bakışta kolayca önlenecek 
bir mahiyette görünüyordu. Meselâ 
filmin lüzumsuz birkaç sahnesinden 
-meyhanedeki kavga, fotoğrafçının 
balık avlarken suya düşmesi-, oyun
daki bazı aksamalardan -Semih Ser
genin bir komik tip olarak fazla mü
balâğalı davranışları-, birkaç göze 
batar mizansenden -üç arkadaşın 
p a r k t a buluşmalarını gösterirken 
k a m e r a n ı n kuşbakışı bir çekimle üç 
oyuncunun aynı noktada birleştiğini 
göstermek üç arkadaşın parkta ka
fa kafaya verip konuşurken arka 
plânda iki sevgilin n çerçeve içine 
alınması vazgeçilebilirdi. Bununla 
beraber, biraz insaflı davranmak, 
Türk Sinemasın n yıllarca süregelen 
alışkanlıklarından kimsenin bir anda 
sıyrılamıyacağını, sinemacının ara
da bir elde olmaksızın bunlardan bi
rine veya diğerine kolaylıkla düşece
ğini gözden kaç ı rmamak gerekirdi. 
"Üç a r k a d a ş ' ı n niyetçi, fotoğrafçı 
ve kundura boyacısı olan üç kahra
manın bugünkü İs tanbulda benzerle
r ini a r a m a ğ a kalkmak, bulamayınca 
da filmin bizim cemiyetimizle, ger
çeklerle alâkası olmadığını söylemek 
de bir yanılmaydı. Zira "Üç a r k a d a ş " 
gerçekçi bir eser değildi. Film, teh
likelerle, kötülüklerle, düşmanlarla 
dolu bir çevrede arkadaşlığı, dostlu
ğu, sevgi ve ümidi, insan dayanışma
sını sembolize ediyordu. Filmin kah
ramanlar ı da, gerçek birer varlık ol
m a k t a n çok,. bu mefhumları or taya 
koymak için kullanılan birer vasıta
dan ibaretti. Kaldı ki, bütün bunlara 
rağmen, mevsimin filmleri aras ında 
çevreyi de en başarılı ' olarak kulla
nan bu eserde kahramanlar bu dekor 
içinde hiç. de iğreti durmuyorlar. 

maceralar ı da yadırganmıyacak bir 
şekilde bugünkü İstanbul çevresine 
yerleştiriliyordu. Gerçekçilikten u-
zaklaşması, sembolik tiplere el at
ması, günlük meseleleri bir y a n a bı
rak ı r ' görünmesi ve aşırı iyimser tu
tumuyla " ü ç a rkadaş" , özlenen T ü r k 
sinemasının ne ilk ne de en iyi örneği 
olamazdı. F a k a t rejisöründen tek
nisyen ve oyuncularına kadar her 
elemanı, senaryodan reji, dekor, mon
taja kadar her unsurunda or ta lama 
bir seviyeyi tutturabilmesi, bunları 
b r bütün olarak kullanabilmesi ba
kımlarından "Üç a r k a d a ş " şimdiki 
halde en iyi filmimiz olarak or taya 
çıkıyordu. 

Rejisörler 
958 . 59 mevsiminin dikkati çeken 
rejisörleri sıralandığı vakit, orta

ya Atıf Yılmaz, Osman F. Seden, 
Lütfü Ö. Akad. Memduh Ün, çıkı
yordu. Filmde bir bütünlüğe eriş
mek, filmin ayrı ayrı her unsurunda 
en azından or ta lama bir seviyeyi tu t
t u r m a k ölçü olarak ele alındığı va
kit, mevsimin en başarılı rejisörü 
" Ü ç a r k a d a ş " l a Memduh Ündü. F a 
kat, bu mevzuda daha çok d ikkate 
alınması gereken işçilik, anlat ımdaki 
ustalık, sinema dilini yeni, alışılma
mış, kendine has yolda kul lanmak 
gibi hususlar ölçü olarak kullanılın
ca, mevsimin en başarılı rejisörü, 
"Beraber ölelim"le Osman F. Seden-
di. Seden, mevsimin en kötü s e n a r y o 
lu bir f i l m i n d e sinema dilini en ra
hat, en ustaca kul lanan kimseydi. 
Sedenin bu ustalığını, şimdiye kadar 
çevirdiği ona yakın filmde niye en 
kötü cinsten senaryolarda harcadığı
nı anlamak hakikaten güçtü. Lütfü 
Ö. Akadın s inema diline en yakın an
latıma da, yine festivalin en kötü se
naryolarından birine dayanan "Züm-
r ü t " t e harcanmışt ı . Üstelik bu fil
min hemen y a n kısmında, rejisörün. 
başlangıçtaki titizliği bırakıp bir 
"Adam sen de"ciliğe kendini kaptır
dığı göze çarpıyordu. Bütün bu hu
suslar g"özönünde tutulunca, hem bi
rinci hem de ikinci ölçüyü küçük 
çapta da olsa birleştiren, birbirinden 
ayrı iki filmde -"Alageyik" ve "Bu 
vatanın çocukları" , d ikkate değer bir 
çalışma gösteren Atıf Yılmazın d a h a 
ağır bastığım kabul e tmek yerinde 
olurdu. 

Oyuncular 

yun bakımından göze çarpar bir 
gelişme olmadığı bu mevsim bir 

kere daha ortaya çıktı. Gerçi "zarar
sız" denebilecek bazı oyunlar var
dı, a m a bu sahada bir i s t ikrar göze 
çarpmıyordu. Meselâ bir Talât Göz-
bek, "Alageyik"te klişeleşmiş bir 
kötü adam tipini teatra l bir tarzda 
canlandırdıktan sonra, aynı tipi "Bu 
vatanın çocukları"nda daha tabii, da
ha gerçek, d a h a yumuşatı lmış olarak 
veriyordu. Mevsimin en başarılı o-
yuncusu sayılabilecek olan Fikre t 
H a k a n "Dokuz dağın, efesi". "Züm
rüt" . "Dertli ı rmak"ta ayni katı, tu
t u k ifadelerle oynadıktan sonra -'Üç 
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arkadaş"ta yumuşak, sevimli, rolüne 
uygun bir kılığa bürünüyordu. Ba-
zan da, rejisörün yetersizliği karşı
sında oyuncunun şahsî gayretiyle bir-
şeyler yapmıya çalıştığı görülüyor, 
fakat o vakit de senaryodaki rolün 
sahteliği, ortaya fazla bir şey çıka
rılmasına engel oluyordu. Meselâ 
"Beraber ölelim'de Ziya Metin, "Bir 
kadın tuzağı"nda Lâle Oraloğlu, 
"Yaprak dökümü"nde Gül Gülgün, 
"İftira" ve "Zümrüt"te Sadri Alışık 
böyleydi. Mevsimin "toplu" olarak en 
başarılı oyunu, "Üç arkadaş"taki 
Muhterem Nur-Salih Tozan. Fikret 
Hakan üçlüsü tarafindan verilmişti. 

Oyun bahsinde olduğu gibi fotoğ
raf bahsinde de bir "istikrar" olma
dığı yine anlaşıldı. Gerek bu mevsim 
gerekse daha önceki filmleriyle Kri-
ton İlyadis bir yana bırakılırsa, ö-
bür fotoğrafçılar değişik filmlerde, 
hattâ aynı filmin muhtelif kısımla-
rında birbirini tutmayan fotoğraflar 
veriyorlardı. Meselâ "Üç arkadaş"ın 
başarılı fotoğrafçısı Turgut Örenin 
bu mevsim için hazırlanan henüz pi
yasaya çıkmayan "Kaderim böyle 
imiş"in fotoğrafçısı olduğuna inan
mak güçtü. Her iki filmde oynıyan 
Muhterem Nur, aynı fotoğrafçının 
elinde ikiz kardeş bile sayılamıyacak 
kadar birbirinden ayrı görünüş ka-
zanıyordu, tabii bu bir marifet değil
di. Bunun gibi, "Alageyik"te zaman 
zaman son derece güzel fotoğraflar 
tesbit eden Mike Rafaelyanın zaman 
zaman korkunç derecede aksaması, 
sadece lâboratuvar azizliği ile izah 
edilemezdi. 

Fakat, her zaman olduğu gibi bu 
mevsim de en göze çarpan aksaklık 
senaryo bahsindeydi. Mevsimin değil 
bütün filmlerini, sadece Türk Film 
Festivalinde gösterilen onbeş filmi 
ele almak bile bunu ortaya koyma-
ğa yeterdi. Daha önce çevrilmiş film
lerdeki kalıplara uymak, klişe tipler, 
klişe durumlar kullanmak, melodra
mın bütün unsurlarını kıyasıya orta
ya dökmek... On beş film içinde bun
dan kurtulanlar yalnız "Alageyik", 
"Bu vatanın çocukları", "Dokuz da
ğın efesi"' ve "Üç arkadaş"tı. 

Böylelikle en iyi filmimizin ortaya 
konduğu, "'Bu vatanın çocukları" ile 
iyi bir çıkış yapıldığı, "Alageyik"le. 
yerli unsurlara dönüldüğü, reji çalış
maları bakımından dikkate değer 
gayretler sarfedildiği halde, 1958-59 
mevsimi başarılı bir mevsimi olmak-
tan uzaktı. İktisadî bir buhranın e-
şiğinde bulunulması ise, gelecek için 
fazla bir ümit kapısı bırakmıyordu. 

S P O R 
Atçılık 

100 binlik galibiyet 
eçen haftanın sonunda Pazar 
günü Ankara Hipodromunu dol

duran 10 binden fazla yarış merak
lısı al bir safkan tayı ve üzerindeki 
jokeyi uzun uzun alkışladılar. At 
William Giraud'nun meşhur Beau 
Manoir'ı, jokeyi ise Kâzım Yıldızdı 
ve biraz evvel galebeyle bitirdikleri 
senenin en büyük klâsik yarışı olan 
Gazi Koşusunun mutad seramonisi 
yapılıyordu. Zafer çelengi boynuna 
asılan Beau Manoir, sanki biraz ev
vel o müthiş enerjiyi sarfetmemiş 
gibi sakin sakin dolaşıyordu. 

Beau Monair, Gazi Koşusunu ka
zanması beklenen attı. Geçen seneki 
parlak performansı ve bu mevsim 
yaptığı bütün koşuları birincilikle 
bitirmesi; bu güzel tayı üç yaşlı saf
kan İngiliz taylarının yegâne ve en 
büyük imtihanı Gazi Koşusunun ra
kipsiz ihtimali haline getirmişti. Ni
tekim Beau Manoir, 2400 metre me
safeli yarışın her anında rakiplerine 
olan kat'i üstünlüğünü kaybetmedi. 
Hele yarışın en fazla sür'atlendiği 
son 1000 metreden sonra ve düz yol
da rakiplerinden ayrılarak koşunun 
"hiç bir at tarafından tehdit edile
mez" galibi olduğunu yarış bitme
den ilân etti. Fikret Yüzatlının Fan-
ler'i de bu yüzden yaptığı fevkalâde 
atağa rağmen ancak ikincilik mu
vaffakiyetine namzet görüldü ve ha
kikaten Beau Manoir için tehlikeli 
olmaksızın ikinciliği kurtardı. Bu sı
rada Beau Manoir'ın ahır arkadaşı 
Silver Star da potoyu üçüncü ola
rak geçiyordu. Netice William Gira-
ud ekürisi için iftihar verici yeni bir 
büyük muvaffakiyetti. Nakti kazanç 
bakımından ise, Giraud bu yarışla 
"bir defada en çok ikramiye kaza
nan at sahibi" rekorunu kırmış olu
yordu. Beau Manoir, 70 bin lira bi
rincilik ikramiyesi -Gazi koşusu
nun 100 bin liralık mükâfatının yüz
de 70 i birinciye, yüzde 20 ikinciye, 
yüzde 10 da üçüncüye verilir- ile Ga
zi Koşusuna giren atlar için ödenen 
kayıt ücretleri yekûnu olan takriben 
17.500 lirayı kazanıyordu. Silver Star 
10 bin liralık üçüncülük mükâfatını 
getiriyordu. Ayrıca Giraud Beua Mo-
nair'ı yetiştirdiği için 7500 lira ye
tiştiricilik primi kazanıyordu. Ye
kûn 105 bin liraydı,. Ama mühim 

olan bir çırpıda 105 bin lira kazan
mak değil, Beau Manoir gibi hakiki 
bir şampiyona sahip olmaktı. 
Beklenmiyen zafer 

azi Koşusundan evvel yapılan üç 
yaşlı safkan Arapların en büyük 

klâsiği Hatay Koşusunda -Mükâ
fatı 80 bin lira!- zayıf ihtimâllerden 
Ahmet Kesebilin Kosova'sı favori 
Emrah'ın önünde birinci oluverince, 
bütün yarış meraklılarının kalbinde 
bir korku uyandırdı. Acaba Gazi 
Koşusu da Hatay gibi bir sürprizle 
mi bitecekti? Fakat Beau Manoir 
yaptığı parlak koşuyla sürprize fır
sat vermiyecek kudrette bir şampi
yon olduğunu gösterdi. Atçı tabiriy
le, "Allah tabanını düz bastırsın!' 

Güreş 
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Şampiyonun marifeti 
eçen haftanın sonunda Tahranda 
bulunan Güreş Millî Takımımız, 

serbest stildeki en büyük rakibi İ-
ran karşısında, Hamit Kaplandan 
mahrum 7 kişilik tertibiyle yaklaş
makta olan bir dünya şampiyonasın-
daki kuvvetini kantara vurmuş ve 
4 . 3 yenilmiştir. Hâdise, Türk spo
runa hâkim olan zihniyetin teşhisi 
bakımından son derece mühim ve 
elbette elem vericidir. Zira, spor 
tarihimizde ilk defa bir Millî Takım, 
yabancı diyarlarda 'yapacağı temas
lara eksik bir kadro ile çıkmakta
dır. Daha doğrusu çıkmak mecbu
riyetinde bırakılmaktadır. 

Skandalin müsebbibi, ağır siklet-
te dünya şampiyonluğu kazanmış o-
lan Hamit Kaplandır. Bütün pasa
port muameleleri ikmal edildiği, 
Güreş Federasyonunca tesbit edilen 
kadroda bulunduğu halde, kafilenin 
hareket edeceği günün gecesi orta
dan kaybolmuştur. Kaplanın böyle 
bir teşebbüse kendini hazırladığı yo
lundaki şayia, Güreş Federasyonunu 

. harekete geçirmiştir. Kaplanın evi 
önünde sabaha kadar adam bekletil
miş ve diğer taraftan da emniyet 
kuvvetlerinden bu yakışıklı ve iri 
cüsseli şampiyonunun bulunması i-
çin yardım istenmiştir. Ama, zirve
ye tırmandıktan sonra güreş seyir
cilerinden uzaklaşıp, Şişli Sosyetesi 
ismiyle şöhret yapmış bir muhite 
kendini atan Kaplan, bütün gayret
leri boşa çıkarmış ve bulunamamış
tır. Arama - taramalar neticesiz kal
mış ve Millî Takım Pazartesi saba
hı uçakla Tahrana gitmiştir. Tabii 
ağır sikleti bulunmayan bir Türk 
Serbest Güreş Millî Takımı olarak... 

Güreş Federasyonu Reisi Vehbi 
Emre, Yeşilköyde hiddetle» "Hâdi
senin müsebbibi cezasız kalmıyacak-
tır" diye bağırmış ve başka birşey 
ilâve etmek lüzumunu hissetmemiş
tir. Ama aynı Emarenin, cezanın şek
line dair sorulan ısrarlı suallere ce
vabı, susmak olmuştur. 

Şimdi hatıra şu sual gelmekte
dir: Kaplana verilecek ceza nedir? 

AKİS, 23 HAZİRAN 1959 
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