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ÖNSÖZ

Kulübümüz kurucular›ndan Sait Akson’u bir y›l evvel kaybetmifltik, bu an›lar› Say›n atç›lara sunmakla
modern Türk yar›flç›l›¤›n›n her yönünde eme¤i bulunan rahmetli Akson’un gelecek kuflaklara da bu eserle
hitap edece¤inden eminiz.

Türkiye Jokey Klübü
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Türkiyede At Yar›fllar›n›n Tarihi

At yar›fllar›n›n tarihi Türkiyede eski de¤ildir. Organize yar›fllar›n bafllang›c› eski bir tarihe gitmez,
kökleri bu as›rdad›r, fakat geçirdi¤i safhalar çok enteresand›r.

Dikkate de¤er bir tarihi tekamüle malik olan at yar›fllar›m›z›n geçirdi¤i muhtelif safhalar› her birinin
kendine has karakteristik vas›flar› ve her birinde kaydedilen terakki ile tetkikten geçirmek yar›fl merakl›lar›
için alaka çekici bir mevzu olacakt›r.

Yar›flç›l›¤›m›z›n tarihi tekamül ve inkiflaf›n› gözden geçirirken eski zamanlar›n maruf simalar›n›,
atç›l›k alemimizin müstesna flahsiyetlerini de tan›yaca¤›z. Keza, bu muhtelif atlar› da bilmifl olaca¤›z.
Sahalar›m›zda nam yapm›fl bu atlar›n baz›lar› flayan› dikkat performanslar› ile menkibeler yaratm›fl
yar›flsever halk›m›z›n nazarlar›nda birer idol olmufllard›r.

At yar›fllar›m›z›n tarihi tekamül devirlerini befl bölüme ay›rabiliriz.

Bunlar:
(1) Ondokuzuncu as›r sonu ile Yirminci as›r bafl›n› ihate eden devir,
(2) Birinci Cihan Harbi ve mütareke seneleri,
(3) Restorasyon seneleri,
(4) Yar›fl ve Islah Encümeni devri
(5) Türkiye Jokey Kulübünün teessüsü ile bafllayan devir.

‹zmir Yar›fllar›

Türkiyede ilk organize yar›fllar› Mr. Patterson’un ‹zmir’de baz› arkadafllar› ile kurdu¤u “Smyrna Races
Club” adl›, kulüp taraf›ndan tertiplenmifl yar›fllard›r. Bu yar›fllar›n tertip ve tanziminde Bay Refik
Evliyazade mühim bir rol oynam›flt›r.

Races Club senede bir yar›fl yapard›. Bu maksatla, Paradisu (flimdi fiirinyer) nam›yla maruf mahalde
‹zmir yar›fl yeri kurulmufl ve halen ayg›r deposu olarak kullan›lan Buca istasyonu arkas›ndaki ah›rlar da
Patterson taraf›ndan infla ettirilmifltir. Bu ah›rlar bilahere Yar›fl ve Islah Encümeni zaman›nda yar›fl atlar›na
tahsis edimifltir. Bu müddet zarf›nda burada Avrupa sahalar›n›n tan›nm›fl atlar› kalm›fllard›r.

Races Club’ün yar›fllar›ndan evvel Türkiye’de belli bafll› organize yar›fllar yap›lm›flt›r. Ancak, Osmanl›
hanedan› himayeleri alt›nda zaman zaman yar›fllar tertip edilmifltir. Fakat, münferit ve müteferrik yar›fllar
olup, iddia ve at zevkine dayanmakla beraber, e¤lence kabilinden yap›lm›fl mesire yar›fllar›d›r, yar›fl ve
yetifltiricili¤imiz üzerinde bir tesir b›rakmam›flt›r.

Races Club’ün yar›fllar›, yar›fl nizamnamesi ile ve yar›fl nizam ve ahkam›na uygun flekilde yap›lm›fl ilk
yar›fllard›r. Bu böyle olmakla beraber, “Races Club” senede bir defa yar›fl yapard›, bunlar bir festival
havas› içinde yap›lan yar›fllard›.
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fiirinyer yar›fl yeri koflu günü sabahtan dolard›, pekçok kimseler çaml›kta piknik yapmaya gelirlerdi.
Koflu sabahtan bafllar ve ö¤leden sonra devam ederdi. fiimdi de aza tribünü olan bina klüp azalar›na
mahsustu. ‹zmir eflraf›n›n ve mühim flahsiyetlerin davet edildi¤i bu binada ö¤leyin koflulara ara verildi¤i
s›rada mükellef sofralar kurulur ve mükellef ziyafetler verilirdi.

‹zmir’de at yar›fllar›, ananesine uygun flekilde, aristokratik bir spordu. Mr. Patterson s›rf zevki için bir
yar›fl ah›r› kurmufl ve amatörce yar›fllar ihdas etmiflti. Fakat, bunlar çok popüler olmufltu. ‹zmir ve civar
vilayetlerin ileri gelenleri bununla yak›ndan ilgili idi, halk bu spora büyük bir alaka gösteriyordu. ‹zmirde
at yar›fllar› bir bayram günü gibi beklenir, büyük flenlikler içinde icra olunurdu.

Buca güzel parklar›, flirin evleri ile sevimli bir yar›flç› köyü olmufltu. Bu meyanda, yak›n zamanlara
kadar yar›fl atlar›n›n durdu¤u eski ah›rlar o devirde burada ata verilen ehemmiyeti göstermekteydi.

Buca’n›n sakin, asude bir havas› ve romantik cazibesi vard›r. ‹stasyon caddesinin ucunda, yar›fl ve Islah
Encümeni, zaman›nda Bay Fevzi Lütfi Karaosmano¤lu’nun atlar›n›n durdu¤u ah›rlar bir zamanlar Lord
Byron’un Child Herolde isimli meflhur eserinin bir k›sm›n› yazd›¤› bahçenin içinde idi. Byron burada,
sonradan kesilmifl olan, s›ra s›ra servi a¤açlar›n›n alt›na oturup eserini yazm›fl. Buca ile yar›fl yeri aras›nda
küçük bir çam korusu içinde, ah›rlar› ve müfltemilat› ile flatoya benzeyen bir ev vard›r. Buras› Forbes’in
köflküdür. Bunun civar›nda bir s›rtta ba¤lar›n ortas›nda metruk bir de¤irmen vard›r. Byron’un de¤irmeni
olarak tan›nan bu harabe flahane manzaraya sahiptir. Kendi seyahatnamesi olan manzum hikayeyi yazarken
büyük flairin Buca ve etraf›n›n müstesna güzelliklerinin tesiri alt›nda kalm›fl oldu¤u muhakkakt›r.

At yar›fllar› Buca’da mükemmel bir zemin bulmufl ve ‹zmir Races Club yar›fllar› olarak bilinen bu
yar›fllar yar›flç›l›k tarihimizin önemli bir safhas›n› teflkil etmifltir.

Mr. Patterson bu yar›fllar için ‹ngiltere’den atlar ve jokeyler getirtmifl, modern yar›flç›l›k tekni¤i ile
yap›lan bu yar›fllar bu muhitte büyük tepki yaratm›flt›r. Bu yar›fllar Türkiye’de modern yar›flç›l›¤›n tesisine
amil olmufl ve yar›flç›l›¤›m›z›n müstakbel inkiflaf›nda tesirleri görülmüfltür. Hatta bu yar›flç›l›k buradan
Yunanistan’a intikal etmifltir. Zira, Yunanistan’da at yar›fllar› ‹zmirden giden atç›lar taraf›ndan kurulmufltur.

Buca’n›n eski sakinleri aras›nda Badi ve Vahan isminde iki atç› vard›. Yar›fl merakl›lar› yak›n zamanlara
kadar Buca’da bunlar›n evlerini bilirlerdi, buray› ziyaret eden yar›flç›lara gösterirlerdi. Bunlardan Badi, k›sa
zamanda devrin bafl jokeyi oldu. Badi, Birinci Cihan Harbi esnas›nda ‹stanbul’da Sipahi Oca¤›n›n tertipledi¤i
yar›fllarda Enver Pafla’n›n atlar›na binerdi. Vahan Balyozo¤lu da seferberlikte asker olmufl ve ‹stanbul’da
flehzade Abdülhalim Efendi’nin ah›r›na girmiflti. Bu ah›ra gelen askerler aras›nda Bekir de vard›. Koflucu
Bekir, Yörükcü Bekir olarak tan›d›¤›m›z bu atç›, genç yaflta binicilik kabiliyeti ile dikkati çeken, Salihli’de
do¤mufl bir Çerkez çocu¤u idi. ‹zmir yar›fllar›ndan evvela Manisa’da yar›fllara ifltirak eden Bekir biniflini çok
inkiflaf ettirmifl, harikulade bir ö¤renme ve temesül kabiliyeti olan Bekir, burada Mathews ve Rose ismindeki
‹ngiliz jokeylerini örnek tutarak binicili¤ini ilerletmifl. K›sa zamanda temayüz eden Bekir fiehzade
Abdülhalim Efendi’nin bafl jokeyi oldu¤u vakit Badi’nin de en kuvvetli rakibi olmufltur. Bekir Badi’den
üstün bir jokeydi, fakat Badi daima daha üstün atlara binmek avantaj›na malikti, çünkü Enver Pafla’n›n
ah›r›nda çok kuvvetli atlar, bir de Übeyyan vard›. Bekir evvel emirde do¤ufltan kabiliyetli bir binici idi ve
sonra bu istidad›n› inkiflaf ettirerek üstün kabiliyetli bir jokey olmufltur. Her jokey binici de¤ildir, fakat
olanlar muhakkak daha çok muvaffak olan ve mesleklerinde ileri giden jokeylerdir. Bekir, çocukken hayat›
at üstünde geçmifl, pek çok köy yar›fllar›nda ç›plak ata binmiflti. ‹stanbul yar›fllar›nda eyersiz ata binmesine
müsaade etmeleri için izin istihsal etmesini Akif (Akif Akson) Bey’den rica ederdi.
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‹zmir’de Races Club’›n yar›fllar› iki genç amatör binicinin yetiflmesine saik olmufltur. Devrin büyük
atç›s› Refik Bey (Refik Evliyazade) atlar›yla koflulara ifltirak ederdi, o¤ullar› Nejat Evliyazade ve Sedat
Evliyazade de genç yaflta binicili¤in zevkini tatm›fllar, Races Club yar›fllar›nda büyük kabiliyet gösteren
amatör biniciler olarak tan›nm›fllard›r.

Races Club’›n yar›fllar› asr›n bafl›nda en parlak devrini yaflam›fl ve Birinci Cihan Harbi ile sona
ermifltir. Fakat o s›rada bunun bir devam› say›labilecek yeni bir devir bafllam›flt›r. ‹stanbul’da Sipahi Oca¤›
namiyle bir sportif kulüp kurulmufl, ayn› zamanda Islah› Nesli Feres Cemiyeti nam› alt›nda bir de cemiyet
teessüs etmifltir. Bu iki toplumun gayesi memlekette at sporlar›n› gelifltirmek ve at yetifltiricili¤ini teflvik
etmekti. Bu hareketin önderi Enver Pafla ve arkadafllar› idi, fakat fikri veren Refik Evliyazade idi.
‹stanbul’da bir yar›fl yeri tesis edilecek ve burada at yar›fllar› yap›lacakt›...

fiark’i Roma ‹mparatorlu¤u’nun Merkezi, Bizans ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun payitaht› olarak
‹stanbul as›rlar boyunca dünyaya nam salm›fl, fakat bütün zenginlikleri ve harika eserleri aras›nda bir yar›fl
yerine malik de¤ildi. Eskiden burada fiar yar›fllar› yap›lm›fl, bunlar için Sultanahmet’te bir hipodrom
varm›fl. Osmanl› padiflahlar› mesire yerlerinde at yar›fllar› tertip ettirmifller. Fakat bir yar›fl yeri yapmay›
düflünmemifllerdir.

At yar›fllar› yapmak için evvela akla gelen fley bir yar›fl yeridir. Böyle bir fikir, bir hipodrom tesisi o
devirde, henüz zihinlerde tekevvün etmemifl... Büyük bir flehir! Büyük bir ülkenin baflkenti... Eflsiz bir
tabiat güzelli¤ine malik bir flehir... ‹stanbul!

Lamartine ‹stanbul için “‹nsanlar ve tabiat, gayretlerini birlefltirerek dünyan›n en büyük eserlerini
yaratm›fl”, demekle insanlar› ebedi güzelli¤i ile sihirleyen bu müstesna beldenin arzetti¤i cazibeyi
mükemmel bir lisanla ifade etmifl. ‹stanbul flehrinin etraf›nda birçok güzel mesire yerleri var. Veliefendi,
Ç›rp›c›, Beykoz, Küçüksu, Göksu, Sultan Suyu, Ka¤›thane vesaire... bu mahaller eski zamanlarda parlak
devirler yaflam›fl... Mütenevvi manzaralar›, asude havas›n›n dinlendirici hassas› ile bu yerler saray
mensuplar› ve etraf›n› çekmifl, kibarlar›n gezinti ve gösteri mahalli olmufl... En fl›k arabalar ve özenilerek
süslenmifl kay›klarla buralar› adeta devrin birer “elegance” meflheri, zevkte rekabet mahalli olmufltur.

Enver Pafla Alman mütehass›slardan müteflekkil bir fen heyetine flehre en yak›n ve yar›fl yeri olmaya
en müsait düzlük saha seçmenlerini emredince, mütehass›slar bütün ‹stanbul civar›n› gezdiler ve
Veliefendi üzerinde karar k›ld›lar. Bir yar›fl yeri yap›lacak büyüklükte düz saha buradan daha yak›n bir
yerde yoktu. Veliefendi yar›fl yeri sahas› olarak seçildi. Bunun üzerine iki pist çizildi, iki adet ahflap tribün
ile güzel bir hakem kulesi yap›ld›.

Yar›fllar için haz›rl›klar ilerliyordu. Keçecizade ‹zzet Fuat Pafla ve ‹mrohor, Miralay fieref Bey teknik
ifllerin tedviri ile meflguldüler. Bir yar›fl program› haz›rland›. Programda dört yafll› safkan Araplara mahsus
bir büyük koflu yer alm›flt›. Bu en mühim koflu idi ve bunu kazanan at o senenin en iyi dört yafll› at›
addolunurdu. Bu suretle bu koflu bir nevi Arap Derby’si mahiyetinde idi. Arap atlar›n›n tardif oluflu nazar›
itibare al›n›rsa, dört yafl›nda bir arap at› üç yafll› bir ‹ngiliz at› gibidir. O zamanlar arap atlar› Arabistandan
getirilirdi. Arap ülkeleri Osmanl› ‹mparatorlu¤una dahildi, bilhassa Musul ve Halep’ten çok nefis arap
atlar› gelirdi. Bunlar çöl flartlar› alt›nda büyütülmüfl atlard›. Binanaleyh, Arabistandan gelen ›rk›n
mümeyyiz vasf› olan geç meflvü numa bulmak hassas›na malik olduklar› gibi, bugün haralar›m›zdaki
yetifltirme flartlar› alt›ndaki g›da rejimleri ile arap atlar›nda elde edilen bir miktar “précocite”den de
mahrum idiler. Bu flartlar alt›nda tabii atlar dört yafl›nda koflturulmaya bafllan›yordu, programda bugünkü
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gibi üç yafll› koflular mevcut de¤ildi. Bu devir Arap at›n›n alt›n devri idi, çünkü menba elde idi. Arap at›n›n
en k›ymetli kaynaklar›na sahipti. Stud-Book’da görülen Türk isimleri de Arap memleketlerinin Türkiye
hudutlar› dahilinde oluflundan ileri geliyordu.

Safkanlar›n ecdad› aras›nda Byerley Turk, Place’s White Turk, NewcastleTurk, Helmsley Turk, Selaby
Turk, Paget Turk, Darcy’s Yellow Turk, Darcy’s White Turk, Hales Bay Turk, Belgrade Turk, Lister Turk,
The Brownlow Turk ve Alcock’s White Turk isimlerine bunlar›n Türkiyeden gitmifl atlar olmalar›
dolay›siyle rastlanmaktad›r. Bunlar›n hepsi de Arap atlar›yd›. Fakat, buradan giden atlar›n baz›lar›
“Arabian” (Arap) baz›lar› “Barb” (Berberi) s›fat›yla tan›n›rken, baz›lar›n›n isimlerinin yan›na “Turk”
(Türk) kelimesi ilave edilmifltir.

Üç büyük “Chef - de - Race”dan Darley Arabian Halep’den, Godolphin Arabian Fas’dan gitmifllerdi.
Byerley Türk’ün ise, ‹zmir civar›nda bir yerden gitmifl oldu¤u söylenmektedir.

‹flte birinci cihan harb› esnas›nda ‹stanbul’a Macaristan’dan gelen atlar safkanlar›n formasyonunda yer
al›n›fl bulunan bir çok arap atlar› gibi evsaf arz eden atlard›.

Bu meyanda Enver Pafla’n›n ah›r›nda Mesut, Süleyk, Maflallah, fiehzade Abdulhalim Efendi’nin
ah›r›nda Geyik Reyhan, Akif Bey’in ah›r›nda Merzuk ve Meflkur gibi atlar vard›. Meflkur’u Ahmet ‹zzet
Pafla Musul’dan getirtmifl ve Akif Beye satm›flt›. Bu at ilk Arap Derby’sini kazanm›flt›r. Meflkûr bu büyük
muvaffakiyeti Bekir ile kazanm›flt›r. Bu kofluda Nejat Evliyazade’nin bindi¤i Küheylan ikinci olmufltur.
Küheylan Çifteler Haras›ndan getirilip bu kofluya ifltirak ettirilmifltir. Çiftlikât› Hümayuna getirilmifl güzel
dam›zl›klardan yetifltirilmifl güzel bir k›r att›. Meflkûr üstün sürat ve nefes kabiliyeti göstererek sekiz boy
farkla kofluyu kazand› ve senenin at› oldu. Meflkûr Arabistan’dan gelen atlar›n ço¤undan büyüktü ve kal›n
yap›l› kestane doru güzel bir att›.

Bu kofluda ikinci gelen Küheylan sonra Çifteler Haras›nda dam›zl›k kariyerinde K›r Küheylan olarak
tan›nan ayg›rd›r. Bu harada o zaman bir de Doru Küheylan vard›.

Enver Pafla’n›n ah›r›nda, yukar›da ad› geçen güzel atlar›n yan›nda, bir de Übeyyan isminde kuvvetli bir
at vard›. Übeyyan mütevazi bir at olarak yar›fl sahas›na gelmifl, fakat yak›n zamanda temayüz ederek bafl
at olmufltu. Badi bunu her zaman ah›r›n di¤er bafl atlar›na tercih ederdi, Übeyyan da daima rakiplerinden
bir bafl, bir boyun kurtararak potoyu baflta geçerdi. ‹lk nazarda cazip bir at da de¤ildi. Übeyyan, fakat derli
toplu, muntazam bir att›, muazzam bir metanet ve mücadele kabiliyetine malikti.

Bir gün Meflkûr ile Übeyyan aras›nda mükemmel bir koflu oldu. Meflkûr’a, bilahare Macaristan’›n
flampiyon jokeyi olan Scheibal binmiflti. Mesafe 1.600 metre idi. ‹ki rakip bir birinden ayr›lm›yordu,
asl›nda koflu bir maç da de¤ildi, fakat ogün hiç bir at Meflkûr ve Übeyyan ile boy ölçüflmek cesaretini
gösterememiflti. “Ligne droite”a s›k› bir mücadele ile girdiler. Scheibal’›n çal›flmas› harikûlade idi, fakat
bütün gayretlerine ra¤men Übeyyan kofluyu kazanm›flt›. Hakem kulesinde de Keçicizade ‹zzet Fuad Pafla
vard›, Übeyyan’› bir bafl farkla birinci ilân etti. Hakikati halde Übeyyan bir boyun ileride idi. Fakat, fark
daha az göründü. Herkes Scheibal’›n biniflinin tesiri alt›nda idi. Bu büyük bir hayranl›k uyand›rm›flt›. Hatta
bir aral›k Meflkûr kofluyu kazan›yor gibi göründü. Fakat, Übeyyan Badi’nin çal›flmas›na kuvvetle cevap
veriyordu. Badi de iyi bir biniciydi. Stili olan bir jokey olmamakla beraber “pace” bilirdi, iyi taktik
kullan›rd› ve finiflte kuvvetli idi. Maçlar yahut tek rakibe karfl› koflulan maç fleklindeki koflular en zor
koflulard›r. Bunlarda muvaffak olabilmek için bir jokeyin usta bir taktisyen ve “science du train”a sahip
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olmas› laz›md›r. Buna sürati hissetme kabiliyeti, koflunun h›z›n› tayin edebilmek melekesi de diyebiliriz.
Badi de, Scheibal da bu tarihi kofluda büyük meharet gösterdiler, o gün yar›fl merakl›lar›na müstesna bir
gün yaflatt›lar.

Übeyyan, zaman›m›z›n atlar› aras›nda Adal›’n›n flöhretine benzer bir flöhret yapm›flt›. Koflu karakteri
de ona benzerdi. Übeyyan geçilmezdi, çünkü bir çeyrek ‹ngiliz kan›na sahipti. Bu at› yar›fl yerine Enver
Pafla’n›n maiyetinde çal›flan Naflit Efendi isminde bir zat getirmiflti, Enver Pafla at› be¤enip sat›n alm›flt›.
Naflit Efendi Übeyyan’› ‹zmir’den getirmiflti. Yetiflmifl oldu¤u örekte. Mr. Patterson’un eski ‹ngiliz
atlar›ndan biri ayg›rl›k yapm›fl ve Übeyyan bu at›n orada yetiflen bir k›z›ndan do¤mufltu. Bu kudretli ve
cevherli at bilâhare M. R. S. Makrikoy Racing Syndicate taraf›ndan tertiplenen yar›fllarda yar›m kanlara
mahsus koflularda da rakiplerini egale etti, sonra yeni sahibi Hanc› Hasan bununla pek çok köy koflular›
kazand›. Bu koflularda Übeyyan’› s›k›flt›rabilecek ancak bir tek at ç›km›flt›. Hasan Efendi’nin Üsküdar’da
büyük bir han› vard›. Hanec› lâkab› oradan geliyordu Hanc› Hasan hakiki bir at merakl›s› idi. Attan anlard›.
‹yi ata binerdi.

Bir gün K›s›kl›da, bir kaç gün evvel o civarda kofltu¤u bir kofluyu anlat›yordu. Hasan Efendi çok
heyecanl› idi. “Übeyyan ile paçay› zor kurtard›m” diyordu ve geçti¤i at› çok methediyordu. Übeyyan›n
zorlukla geçebildi¤i bir at? Herkes bunu merak etme¤e bafllad›. Her halde iyi bir att›. Buna Ermeninin al
at› deniliyordu. Al at afla¤›, al at yukar›... Bir müddet Hanc› Hasan’›n hikâyesi bir efsane gibi ortal›kta
dolaflt›. Nihayet at meydana ç›kt›. Bu, bilâhare Al Mesut olarak tan›nan att›. Al Mesut hakikaten güzel bir
att›... Sonra ‹hsan Bey (Bay ‹hsan Atç›) bununla birçok koflu kazand› Sahibi Kirkor Efendi ata çok merakl›
idi. Daha sonra baflka atlar da ald›.

Veliefendi de yar›fllar yüksek bir atç›l›k muhitine hitab eden bir spor olmufltu. Ayn› zamanda memleket
atç›l›¤›n›n ilerlemesi yolunda gayret sarfedilmesi ve gerekli tedbirlerin al›nmas› için bir dernek de
kurulmufltu. At yar›fllar› hakikaten aristokratik bir camia yaratm›flt›. Nezih bir hava içerisinde icra
olunuyordu. ‹ki mütevazi tribün yar›fl merakl›lar› ile dolard›, ayr›ca yar›fl günleri büyük çad›rlar kurulur,
ve bunlar Sipahi Oca¤› azayi Kirâm› ve davetlileri için lokanta ve koflular aras›nda istirahatgah olarak
kullan›l›rd›. Sarandi, Sipahi Oca¤›n›n lokantas›n› idare ederdi. Yar›fl günleri Veliefendi de zevkle
haz›rlanm›fl sofralarda yenen yemekleri kusur bulunam›yacak “Cordon Blue”lerin ellerinden ç›km›fl
yemeklerdi.

Yar›fllar Padiflah›n himayesinde idi, hanedan bunlara yak›n alâka gösterirdi. Sadrazam, Naz›rlar, Devlet
ricali de yar›fl merakl›s› idi, yar›fllara muntazaman gelirlerdi. fiehzadelerin ve Naz›rlar›n yar›fl atlar› vard›.
Yar›flç›l›k camias› bunlarla ve ‹stanbul’un eski aileleriyle teessüs etmiflti. Veliefendi yar›fllar› ayn› zamanda
halk aras›nda da popüler bir spor olmufltu ve her s›n›f atç›y› cezbediyordu. “Pe-louse” - karfl› taraf her
zaman dolu idi. Sirkeciden yar›fllar için hususi trenler kalkard› ve fiirketi Hayriye yar›fl günleri
Bo¤aziçi’nden Veliefendi’ye gidifl dönüfl vapur seferleri tertip etmiflti.

Pistler, biri düz koflular, biri manili koflular için kullan›lmak üzere iki tane idi. Düz koflu pisti yeni çim
ve kum pistler yap›l›ncaya kadar üzerinde kofltu¤umuz pistti. Ancak, o devirde ve Yar›fl ve Islah Encümeni
yar›fllar› bafll›y›ncaya kadar bu pist tabii bir çim pistti, fakat sonra çim muhafaza edilemedi. Düz pistin
içinde bir steeple-chase pisti yap›lm›flt› ve bu pistte manili koflular koflulurdu. Bunlara ifltirâk etmek üzere
Avusturya - Macaristan ‹mparatorlu¤undan Graf (Kont) Pejakehevich alt› at göndermiflti. Bunlara subaylar
binerlerdi. Avusturya - Macaristan’›n tecrübeli amatör binicilerinin karfl›s›na burada çok kuvvetli bir rakip
ç›kt›: Mülaz›m Cevdet Bey (General Cevdet Bilgiflin). D›flardan gelen atlar mükemmel mani atl›yorlard›.
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Bunlar›n en iyisi Hindenburg idi. Cevdet Bey Melodie isminde k›r bir atla bu koflulara ifltikâr ederdi.
Melodie güzel bir att›, fakat deliydi. Eyerlenmesi ve üzerine binilmesi bir mesele oluyordu ve rakipleri uzun
müddet bunu beklemek zorunda kal›yorlard›. Bir gün Melodie h›rç›nl›¤› yine üzerinde iken eyerleme
mahallindeki köflkün balkonundan bu manzaray› seyreden Akif Bey: “Cevdet, bu kadar da olur mu? Bak,
onlar ne çabuk haz›rland›lar, Ay›p! Sonra bize gülecekler,” dedi, Cevdet Bey telafl içinde at›n etraf›nda
dönüyor, eyerlenmesini bekliyordu. Huysuzluktan su içinde kalm›fl olan ve bir türlü mukavemeti k›r›lmayan
Melodie’ye do¤ru kollar›n› uzatarak, “‹flte flu halimize bak, ne yapay›m? ‹sterlerse gitsinler. Ben kofluya
girmekten vazgeçeyim”, diyordu. Tam o s›rada, a¤›r siklet pehlivan olabilecek iki iri nefer Melodie’nin
kulaklar›na as›lm›fllard›. At bafl›n› afla¤› ald›, fluursuzca hareketleri bir an durur gibi oldu, Birisi de o anda
s›rt›na eyeri koyuverdi ve kolanlar› çekti. Cevdet Bey hemen üzerine atlad› ve piste ç›kt›lar. K›rm›z› yeflil
atlas forma güneflte parl›yordu. Yar›fl formalar› en iyi atlastan yap›l›rd›. Bunlar Hacopulo’dan al›n›rd›.
Bak›rköy de tren yolu boyundaki güzel bir köflkü de vard›. Akif Bey’in atlar› buradaki ah›rlarda dururdu.
Melodie’yi Avusturya - Macaristan’dan fieker Ahmet Pafla’ya hediye göndermifllerdi. Bunu gönderenler
çok isabet etmifller. Çünkü, burada o zaman Kont Pejakhevich’in atlar› ile koflabilecek hiç bir at yoktu.
Cevdet Bey gibi kabiliyetli bir binicinin alt›nda Melodie buna muvaffak oldu.

Scheibal da o zamanlar Kont Pejachevich’in ah›r›nda apranti idi ve di¤er bir apranti Szoholay ile
birlikte bir seyis bafl›n›n nezaretinde bu atlar› buraya getirmifllerdi. Szoholay da bilâhare Avusturya-
Macaristan’›n bafl jokeylerinden biri oldu. Bunun, sonra buraya Yunanistan’dan gelen ve son zamanlara
kadar burada ata binen, atç›lar›m›z›n tan›d›¤› Szoholay ile bir ilgisi yoktur.

‹lyas Bey’in Mahbup’u Meflkur’dan sonra Arap Derby’sini kazand›. Mahbup müflekkel bir Arap at›yd›.
Faik Bey’in Züt isimli at› da bu devrin tan›nm›fl atlar› aras›nda idi. Fakat bunlar›n isimleri sonra iflitilmedi.
Bu devrin namdar, fakat talihsiz atlar›ndan biri de Reyhan’d›. O zamanlar programda M›s›r’da ve Irak’ta 
oldu¤u gibi “pony” s›n›f› atlara mahsus koflular vard›. Reyhan “pony” idi, fakat o kadar klas› olan bir att›
ki, antrenörü bunu “at” s›n›f›na dahil etmek istedi, ve iki santim kal›nl›kla nallar çakt›rarak tasnif heyetinin
huzuruna getirmiflti. Bu cevherli at bir çok koflular kazand›. Sonra, her nas›lsa Talimhane’de kiral›k atlar
aras›na düflmüfltü. Reyhan’›n ne oldu¤unu bilmiyen bir ‹ngiliz bahriye eri bir gün gezerken topuklar›n›
karn›na deydirivermifl. Reyhan ve binicisi Kas›mpafla s›rtlar›ndan afla¤› uçmufllar. Nereye kadar gittikleri,
nerede durduklar› malum de¤il.

Bu devirde modern Avrupa yar›fl tekni¤i henüz yar›flç›l›k alemimize girmemiflti .‹dman usulleri eski
ampirik flekillerini muhafaza ediyordu. Atlara çullar kapat›l›r, terleri al›n›rd›. Esasen atlar yar›fllara yak›n
bir tarihte idmana bafllat›ld›klar› için kondisyona gelmeleri için istical gösterilirdi. Uzun kapal› “canter”ler
ile çal›flmalarla atlar eritilmeye çal›fl›l›r, haftada bir kaç sefer “uçurtma” tabir edilen çabuk ifller verilirdi.
“Canterbury” kelimesinden gelen çok eski bir tabir olan “canter” kelimesi o zamanlar henüz yar›flç›l›k
lisan›m›za girmifl de¤ildi. Bunu yaln›z ‹ngilizce bilen atç›lar›m›z, meselâ Cemil Münür Bey, Vahan
Balyozo¤lu bilirlerdi. Eskiden ‹ngiltere’de “Canterbury” flehri atla ziyarete gelinen bir ibadet yeri idi. Bir
nevi haç seferleri gibi buraya at üzerinde k›sa dört nalla seyahatler yap›l›rm›fl, bu yürüfl vezni karar›n›n ad›
“canter” kalm›fl. Asl›nda bu “canter” bugün var›fl atlar›n›n idmanda gittikleri sürat de¤ildir. Canterbury’ye
gelifl sürati bundan çok daha yavaflm›fl. Bugün buna verilen isim “hack canter”dir. Frans›zca “galop de
chassc”dir. Bu ancak yearl›ng’lere yapt›r›l›r ,yahut çok hafif çal›flt›rmas› istenen atlara “hack canter” -
“galop de chasse” yapt›r›l›r. Bunun di¤er bi ismi de “canter de santé”dir. Bunun bir ata yapt›r›laca¤›
zamanlar ancak bir istirahat devresinden sonra yeniden ifle bafllat›ld›¤› günlerdir. Yahut ifle ihtiyac› 
olmay›p ifltiha, haz›m ve “circulation” için çok hafif çal›flt›r›lmas› istendi¤i günlerdir. Bu yürüyüflün ad›
arapca ilgard›r. Çölde saatlerce bu vezni karar ile gider1er. Bu, binicilik tabiriyle, bizim bildi¤imiz k›sa
dörtnalad›r. At› hiç yormaz, bu tempo ile uzun müddet gitmek mümkündür. 
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Yar›fl at›n›n idman›nda biz buna hafif “canter” diyoruz “hafif” burada “yavafl” manas›na kullan›lm›flt›r.
Sonralar› memleketimize Macar jokeyler geldikleri zaman, eski gelenekle atlara uzun mesafeler üzerinde
ifl verenlerin çal›flmalar›na “uzun yavafl” ismini takm›fllard›.

Birinci Cihan Harbi esnas›nda tesadüfen Romanya’dan buraya gelen bir atç› at yar›fllar›m›z›n
modernleflmesinde mühim rol oynam›flt›r. Bu atç› Sabri Bey idi. Sabri Bey (Sabri Tulça) Akif Bey’in yak›n
arkadafl›yd›, Merzuk, Zühre ve di¤er atlar›na binerdi. Romanya’da Süvari Zabiti olan ve Kraliçe’ye
yaverlik yapan Sabri Bey orada bir çok centlemen koflular› kazanm›flt›. Buraya gelince ilk nazar› dikkatini
çeken fley ampirik idman sistemi olmufltur, ve atlardan eski, iptidai usuller ile çal›flt›r›lmalar›na, ter
al›nmas›na fliddetle itiraz etti. Bundan maada, Sabri Tulça safkan ‹ngiliz at›n›n üstünlü¤üne atç›lar›m›z›
inand›rma¤a çal›flan ilk atç›yd›. Bir çok kofluya bindikten sonra, bu tecrübeli atç› ve usta binici safkan
‹ngiliz, at› ile safkan Arap at› aras›nda mukayese yapmak imkân›n› bulmufl, hakiki manasiyle yar›fl at›n›n
safkan ‹ngiliz at› oldu¤unu anlatma¤a çal›flm›flt›r. Bunu yaparken atç›lar›n hissiyat›n› da rencide etmemek
laz›md›. O devirde arap at› bir fliir, bir efsaneydi. Bundan daha üstün bir ›rk oldu¤unu tasavvur etmek
imkâns›zd›. Bu yüzden hararetli münakaflalar olurdu.

1920 senesinden itibaren yar›flç›l›k tarihimizde mühim inkiflaflara yol açan tesadüfler oldu, bunlar
yar›flç›l›k alemimizde büyük tesirler yaratt›.

Bu olaylar yeni konsepsiyonlar getirmifl, yeni ufuklar açm›flt›. Bu intibalar ve ilerleme yoluna
girilebildi.

Yeni Fikirler, ‹leri Görüfller

Birinci Cihan Harbinden sonra yar›flç›l›k alemimiz büyük bir istihale geçiriyordu. Baz› tesadüfler,
bunlara ba¤l› müflahedeler yeni fikirlere yol açm›flt›. Eski inançlar k›ymetten düflmeye, yerlerini yeni
kanaatlere terk etmeye bafllam›flt›. Yeni düflünce tarz› ileride memleket atç›l›¤›nda büyük tesirleri
görülecek bir teceddüd devrinin bafllad›¤›na alametti. Bu yenilik devri bu seneler bilfiil bafllad›.

Tesadüfler hayatta mühim rol oynar. ‹nsanlar›n hayatlar›nda oldu¤u gibi “institution”lar›n
(müesseselerin) hayatlar›nda da baz› olaylar müessir olmufl ve mukadderatlar›n› de¤ifltirmifltir. Birinci
Cihan Harbi sona ererken Vrangel Ordusu ile K›r›m’a rical edip, oradan memleketimize iltica eden iki atç›
yar›flç›l›¤›m›z›n inkiflaf›nda büyük rol oynam›flt›r. Bunlar yar›flç›l›k alemimizin unutulmaz simalar› Arcady
ve Dr. Seferof’tu. Bu kardefllerin yar›flç›l›k tarihimizde mühim yerleri vard›r.

Kelimenin tam manasiyle atç› olan bu iki kardeflin buraya gelmeleri tamamen bir tesadüf eseri idi.
Bunlar›n burada buluflmalar› ve atç›l›k muhitimize girmeleri de bir tesadüf eseri olmufltur. Vrangel Ordusu
K›r›m’dan tahliye olurken ord›› mensuplar› ve bir çok asilzadeler ‹stanbul’a gelmifl ve bir k›sm› buradan
baflka yerlere da¤›lm›flt›. Muhtelif birlikler ayr› ayr› gemilerle yola ç›km›fllard› ve nereye gideceklerini
bilmiyorlard›. ‹stanbul birdenbire Rus mültecileri ile dolmufltu. Bu meyanda buraya Rusya’dan at merakl›s›
bir genç de gelmifl bulunuyordu. Bu, yar›flç›l›k alemimizin yak›n zamana kadar tan›d›¤› Arcady idi. Arcady
harp içinde “Daravflina” isimli safkan k›sra¤› ile orduya iltihak etmifl ve Çarl›k Ordusu ihtilâl kuvvetlerine
ma¤lup olunca K›r›mdan tahliye edilen birliklerden biriyle ‹stanbul’a gelmifl.

‹stanbul’a gelince ne yapaca¤›n› bilmiyen ve Beyo¤lu sokaklar›nda avare dolaflan Arcady’nin yolu
birgün Petro’nun ah›r›na düflmüfl. Burada bir atç›l›k muhiti bulunca, Arcady, Petro’nun ah›r›na gelip
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gitmeye bafllam›fl. Bir gün Akif Bey buraya u¤rad›¤› zaman bir yar›fl at› resmi görüyor. Petro’ya bunu
nereden buldu¤unu soruyor. Petro bunu bir Rusun b›rakt›¤›n› ve sat›l›k oldu¤unu söylüyor. Akif Bey resmi
al›yor, Petro’ya “Bu zat paras›n› almaya geldi¤i vakit burada beklet, ben kendisini görmek istiyorum”,
diyor.

Akflam evde güzel bir at resmi gördüm. Sulu boya ile yap›lm›fl bir al k›srakt›r. Bu ‹ngiliz gravürlerinde
gördü¤ümüz George Stubbs’›n, Herring’in, Alfred Munnings’in tablolar›ndaki mübala¤al› hatlarla ira’e
edilmifl bir at resmi de¤ildi, fakat bildi¤imiz, al›fl›k oldu¤umuz at tiplerine de benzemiyordu. Üzerinde
leylâk rengi ve beyaz yar›fl formas› tafl›yan bir binici vard›. Sonradan bunun Seferof’lar›n yar›fl renkleri
oldu¤unu ve bu resimdeki at›n da bunlar›n yar›fl atlar›ndan “Zazula” isimli bir safkan ‹ngiliz, k›sra¤›
oldu¤unu ö¤rendim. Bu resmin gelifli bende büyük bir tesir ve sevinç yaratm›flt›. Yatak odas›nda
baflucumdaki komodinin üstüne koydum ve uzun müddet resme bakt›m. Babam, “Bunu, bir Rus yapm›fl,
Petro’nun ah›r›nda buldum. Kendisini görmek istedi¤imi ve tekrar geldi¤i zaman kendisine söylemelerini
tenbih ettim”, dedi.

Bir sabah, resim hocas› geldi dediler. Arcady’nin eve gelip, bana resim dersi vermesi kararlaflt›r›lm›fl.
Afla¤› indim, salonun kap›s›ndan bakt›m. Köfledeki koltukta, ayak ayak üstüne atm›fl, vucudu bir az öne
do¤ru e¤ilmifl vaziyette bir genç oturuyordu. ‹lk nazarda buna sempatim uyand›. Rahatça içeri girdim,
konuflmaya bafllad›k. Konufltu¤umuz lisan Frans›zca idi. Odan›n bir köflesine resim flövalesi kurulmufltu.
Üzerindeki kâ¤›d›n yar› k›sm›na Arcady, jokeyi ile hareket halinde bir at resmi çizdi ve sulu boya ile
boyad›. Bana da kâ¤›d›n di¤er yar›s›na bunun ayn›n› yapmam› söyledi. Bu benim için çok zevkli bir fleydi.
Arcady yapt›¤›m resmi be¤endi¤ini de izhar etti. Çok sevindim. O zaman Nam›k ‹smail’den resim dersi
al›rd›m. Kara kalem “füzen” ile çal›fl›yorduk, heykellerden, vazolardan resim yap›yor, resim tekni¤ini
ö¤reniyordum. At resmi yapmaya bafllamak benim için memnuniyet bahfl bir yenilikti. Sabahlar› derse nefle
ile inerdim ve ders saatleri çok hofl geçerdi. Fakat, bir gün Arcady çok korku geçirdi. O sabah geç
kalm›flt›m, kahvalt› etmeden afla¤› inmifltim. Birden bire midem buland›, kanapenin üstüne yatt›m. Arcady
flafl›rd›, ne oldu¤unu bilemedi. O anda rengim de solmufl. Sonra kendisine kahvalt› etmedi¤imi söyledim.
Hemen çaylar geldi, kahvalt› ettik ve kendime gelebildim.

Bir müddet sonra Arcady, Beyo¤lu’ndaki odas›n› b›rak›p bize geldi, kendisine konakta bir oda tahsis
edildi ve bahçede ata binmeye bafllad›k.

Arcady’nin odas› bir kaç günde resim sergisi gibi olmufltu. Duvarlar resimle doldu. Evde atç›lar bunlar›
temafla ederlerdi.

Ö¤leden sonralar› atlar›n istirahat saatlerinde Arcady Beyo¤luna ç›kard›. ‹ngilizce ve Frans›zca
mecmualar al›r gelirdi. Bunlar›n benim üzerimde büyük bir tesiri oldu. O zaman Sporting and Dramatic
News isminde mükemmel bir ‹ngiliz mecmuas› ç›kard›. Bir de Frans›zca le Sport Universel Illustre vard›.
Bunda çok nefis yar›fl foto¤raflar› vard›. Haftal›k ve günlük gazete ve mecmualar da al›rd›k. All Sports,
Weekly Times, Daily Mirror’den yar›fllar› takip ederdik, klasik koflulardan evvel bunlarda ç›kan
foto¤raflar› görmek bizim için çok mühim idi. Art›k ‹ngiltere’nin bafl atlar›n› tan›maya bafllad›m. Dünya
yar›flç›l›¤› ile temastayd›k. Amerika, Avusturalya vesair ülkeler bu yönden bize yabanc› gelmiyordu.
Arcady ‹ngilizce bilmezdi, ‹ngiltere’ye de gitmemiflti. Fakat ‹ngiliz, yar›flç›l›¤›n›n hayran› idi. Bir insan›n
lisan›n› bilmeden memleketini görmeden bir camian›n atmosferine böylesine girmesi ve o havay› teneffüs
etmesi flayan› hayretti. Arcady her fleyin iyisinin ‹ngiltere’de yap›ld›¤›na, ‹ngilizler’in seleksiyon ve
yetifltirme metodlar›n›n mükemmelli¤ine kani idi, ‹ngiliz at›n›n meclubu idi.
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Arcady bir gün Tepebafl›’nda dolafl›rken büyük bir süprizle karfl›laflt›, karfl›s›na a¤abeyi Dr. Seferof
ç›km›flt›. O da orduda baflka bir birlikte doktorluk vazifesiyle tavzif edilmifl ve birli¤i ile ‹stanbul’a gelmifl.
‹ki kardeflin tesadüfen burada buluflmalar› büyük bir flans eseridir.

Arcady’nin buraya gelifli ayn› zamanda burada tarihi bak›mdan çok alaka çeken enteresan bir vakay›
ortaya ç›kard›.

Eskidenberi Rusya’ya çok k›ymetli ayg›rlar giderdi. Bu meyanda Minoru ve Aboyeur de Rusya’ya
gitmifller ve orada ayg›rl›k yap›yorlard›. ‹htilalde bu atlar di¤er safkan ayg›rlarla beraber ortadan
kayboldular. Nereye gittikleri bilinmiyordu. Haradaki bak›c›lar› bunlar› birer çift olarak yük arabas›na
koflup kendisine bir çiftlik iflçisi süsü vererek Odesa Liman›na kadar getirmifl ve oradan Vrangel Ordusunu
tahliye eden raporlardan birine râkiben buraya gelmifller. Bak›c› bunlara yer ararken Petro’nun ah›r›n›
bulmufl ve bunlar› buraya yerlefltirmifl.

Petronun ah›r› yar›flç›l›k tarihimizde mühim bir yerdir. Burada Minoru ve Aboyeur bir müddet
kalm›fllar, buradan bilinmiyen bir yere götürmüfllerdir. Bunlar›n yan›nda iki safkan ayg›r daha vard›.
Bunlar da Saltpeter ve Tesei idi. Bu atlar›n kim olduklar› Arcady’nin burada bulunmas› sayesinde meydana
ç›km›flt›r. Abdullah Efendi lokantas›n›n arkas›ndaki sokakta, flimdi garaj olarak kullan›lan yerde bir
zamanlar bütün dünyaca tan›nan 1909 Epsom Derby’si galibi Minoru’nun misafir oldu¤unu bilen pek az
kimse vard›r. Aboyeur de Epsom Derby’si galibidir. Bu atlar›n Rusya’dan buraya kaç›r›ld›klar› biliniyordu.
Fakat buraya geldikten sonra ne olduklar› bilinmiyordu. Burada teflhis edilebilmelerini de Arcady’ye
medyunuz. O bunlar›n Rusya’da olduklar›n› biliyordu ve bunlar› buraya getiren harac› ile konuflarak
bunlar›n Minoru ve Aboyeur olduklar›n› tesbit etti.

Bu atlar bambaflka tipte atlard›, bu dört at›n safkan ‹ngiliz atlar› oldu¤u anlafl›l›nca bu keyfiyet hayretle
karfl›land›. Atlar çok güzeldi, fakat arap at›ndan çok daha kuvvetli, muntazam yap›l› mütenasip atlard›.
Akif Bey bu atlar› Petronun ah›r›nda kald›klar› müddetçe gidip tetkik edermifl ve bunlar›n hüviyetlerini ö¤-
rendikten sonra safkan ‹ngiliz at›na büvük k›ymet verme¤e bafllam›flt›r. “Bu atlar, bize baflka mahluklar
gibi göründüler, ne olduklar›n› anlayamad›k. Arap at› de¤ildiler, fakat çok da güzeldiler”, diye Akif Bey
bu atlar› her zaman anlat›rd›.

O tarihten, senelerce sonra Minoru’nun kan›n› tafl›yan dünyaca maruf atlar ç›kaca¤›n› ve bunlar›n
zürriyetini sahalar›m›zda görece¤imiz akl›mdan geçmezdi. Fakat bu atlar›n yaratt›¤› intiba ve hayranl›k
safkan ‹ngiliz at›n›n mevcudiyet ve k›ymetini ortaya ç›kard›.

Minoru ‹rlanda’da Tuly’deki Milli Hara (National Stud)’da yetifltirilmiflti. Bu hara Col. Hall Walker
(sonra Lord Wavertree) taraf›ndan içindeki meflhur dam›zl›klar› ile ‹ngiltere Hükümetine hediye edilmiflti.
Bilâhare, Milli Hara ‹ngiltere’ye tafl›nd›, bunun oldu¤u yerde de ‹rlanda Milli Haras› kuruldu. Burada pek
çok meflhur atlar yetiflmifltir ve bugün haray› ziyaret edenlere haran›n görülecek güzellikleri meyan›nda bir
Japon bahçesi gösterilmektedir. Bu nefis bahçeyi yapmak için haran›n sahibi Japonya’dan bir bahç›van
getirmiflti. Bunun ad› Minor idi. Prince de Galle (sonra VII. Edward)’›n renkleriyle 1909 senesi Epsom
Derbysini kazanan Minoru’nun ismi bu bahç›van›n ismi idi. Minoru dünya yar›flç›l›k aleminde tan›tan k›z›
Serenissima’d›r. Gondolette’in do¤urdu¤u bu k›srak Chaucer’den Selene’i dünyaya getirmekle cihanflumul
bir flöhret kazanm›flt›r. Zira, Selene, Sickle, Pharamond ve Hyperion’un anas›d›r. Serenissima Buchan’dan
da Composure’i dünyaya getirmiflir. Bu k›srak da Fair Copy’n›n anas›d›r. Bundan maada, Serenissima, Son
In Law’dan Bosworth’u do¤urmufltur. Minoru bir müddet ‹ngiltere’de ayg›rl›k yapt›ktan sonra Rusya’ya
gitmiflti. Buradan Türkiye’ye gelmesi büyük bir flans eseridir. Mühim bir tarihi k›ymet tafl›yan bu olay
yar›flç›l›¤›m›z›n inkiflaf›na hizmet etmifltir.
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Arcady’nin buraya gelmesi ve burada bulufltu¤u kardefli Doktor Seferof’u Türkiye’ye yerleflmesi
yar›flç›l›k tarihimizde mühim bir olayd›r. Bunlar memleketimizde modern yar›flç›l›¤›n inkiflaf›na ›fl›k
tutmufl ve bu geliflmeye büyük hizmetleri dokunmufl insanlard›r. Doktor Seferof’u tan›m›fl olan atç›lar›m›z
kendisini at sevgisi, yar›fl merak› ve centilmenli¤in timsali olarak anarlar.

Dr. Seferof evvela Tepebafl›’nda ufak bir muayenehane açt›, sonra Beyo¤lu’nda ‹stiklâl Caddesi’nde
Tokatl›yan’›n yan›ndaki bütün atç›lar›n her f›rsatta ziyarete geldikleri apartmana tafl›nd›. Dr. Seferof’un
burada beraber çal›flt›klar› Tevfik Bey isminde bir meslektafl› vard›. Dr. Tevfik atç› de¤ildi, fakat Bay
Mustafa Dinkçi’nin day›s› idi. Mustafa Dinkçi buran›n en hararetli müdavimlerindendi, buradaki atç›l›k
sohbetlerini tatl› mubahaseleri dikkatle takip ederdi. Dinkçi, akl›na geldikçe Dr. Seferof’u büyük takdirle
yadeder, “Onun gibi atç› görmedim” der.

Dr. Seferof da Arcady gibi resime merakl›yd›, atç›lar onun yapt›¤› ya¤l› boya tablolar› ve sulu boya
resimlerini zevkle seyrederlerdi.

Harp Sonras› Seneleri

Birinci Cihan Harbini takip eden seneler yar›flç›l›k için boflluk ve tereddüt seneleriydi. Bu müddet
içinde atç›l›k faaliyeti daha ziyade ata binmek, atl› gezintiler ve köy koflular› tertipletmekti.

Akif Bey Meflkur ve Ceylân’› Kanl›ca’ya getirmiflti. Bir de Route isminde yar›m kan bir k›srak vard›.
Sabri Bey de bizde kal›rd›, bunlar› Göksu çay›r›nda çal›flt›r›rd›k. Atla Göksu’ya gidip gelme ve çay›rdaki
çal›flmalar çok zevkli olurdu. Yaz aylar›n› böyle geçirirdik.

Bu devirde K›br›sl›lar›n Kandilli’deki yal›lar›nda çok güzel arap atlar› vard›. K›br›sl›lar eski bir atç›
ailedir.

Bu s›rada Akif Bey Naz›m Bey’den Zülflemrak ve El Kamre isminde iki k›srak ald›.

Naz›m Bey Albay Emin Dirvana’nin ve Bay Maid Dirvana’nin day›s›d›r. Kendisi süvari subay› idi ve
zaman›n tan›nm›fl binicilerindendi.

Zülflemrak nefis bir k›srakt›. Kandillide bunu ilk gördü¤üm zaman çok be¤enmifltim, günlerce bunun tesiri
alt›nda kald›m. Bize gelece¤ini duyunca çok memnun oldum. Zülflemrak Befliktafl’a geldi, sevinç ve heyecan
içinde boks’unun yan›na gittim, bir müddet oradan ayr›lmad›m. Zülflemrak’› gören atç›lar da ona hayran
olurlard›. Bundan sonra enteresan bir hikâye bafllad›. Bir gün ‹smail A¤a geceleri Zülflemrak’›n boksuna bir
peri geldi¤ini ve yelesini örüp gitti¤ini söyledi. Peri masallar› dinlemeye çok al›fl›kt›k. ‹smail A¤a’n›n hikayesi
üzerinde kimse ehemmiyetle durmad›. Fakat Zülflemrak’›n saçlar›n›n da her sabah örülü bulundu¤u bir
hakikatti. Baz› sabahlar da k›srak terli idi. ‹smail A¤a’n›n iddias›na göre, Peri k›z› bunun üstüne de binip
koflturuyor, sonra da getirip ah›ra b›rak›yordu. Buna kimse inanmamakla beraber Zülflemrak’›n saçlar›n›n nas›l
örüldü¤ü de bir muamma idi. Bunu çözmek ve peri masal›na bir nihayet vermek laz›md›. Seyisler gece nöbet
tutmaya bafllad›lar, hiç bir fley göremediler. Fakat k›sra¤›n saçlar›n›n örülme hadisesi devam ediyordu. Evden
birisinin bunu yapm›fl olmas›, bunun ‹smail A¤a’ya karfl› haz›rlanm›fl bir tertip olmas› ihtimali de ortadan
kalkt›. Çünkü, gece ah›ra birisi girse nöbet bekliyen seyis görecekti. Binanaleyh seyislerin nöbet tutmas›na
art›k lüzum kalmam›flt›. Fakat ah›ra gece hakikaten peri geldi¤i fikri bir k›s›m ev halk› aras›nda yavafl yavafl
revaç bulmaya bafllad›. Buna inananlar›n say›s› gittikçe art›yordu. 
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Bu esrarl› hava içerisinde bir akflam geç vakit ‹smail A¤a koflarak yukar› geldi, nefesi tutulmufl gibiydi.
“Yakalad›m! Peri K›z›n› yakalad›m! Elimden kaçt›, ama afla¤›da duruyor, çabuk afla¤› gelin”, diye bütün
evi aya¤a kald›rd›. Ah›ra gittik bakt›k, Zülflemrak gayet sakin duruyordu. Her gece ziyaretine gelen Peri
K›z›ndan eser yoktu. Bu hikâye böyle kapand›. Bundan sonra Zülflemrak Beyo¤lu’nda Petro’nun ah›r›na
gönderildi, ve bir müddet orada kald›. Bu ah›rda da Zülflemrak’›n saçlar› örülürdü. Bu basit bir mesele idi.
Bu k›sra¤›n çok ince ipek gibi saçlar› vard›. Bir az sürtünmekle bunlar spiral harekete geçiyorlard›,
uçlar›ndan ç›kan vücuttaki elektrik emanasyonu telleri bir birine yaklaflt›r›p ba¤l›yordu. Bu suretle, gayri
muntazam olmakla beraber, elle örülmüfl bukleler hissini veren örgüler meydana geliyordu. Bu teknik
izahla Zülflemrak’›n saçlar›n›n bir Peri K›z› taraf›ndan örülmedi¤i anlafl›ld›. Fakat bu hikâye bir hayli
heyecan yaratm›flt›.

At yar›fllar›n›n inkitaa u¤rad›¤› ve yeniden bafllat›lmas›n›n bir çok müflküllere arzetti¤i bu devirde
atç›l›k muhitimizde toplan›p görüflmek, atç›l›k hikâyeleri ve mübahaseleri ile vakit geçirirdik.

Yar›fllar›n ne zaman ve nas›l bafllat›laca¤› belli de¤ildi. Maçlar ve hususi mahiyette tertiplenmifl
yar›fllar kâfi de¤ildi. Atç›lar programl› resmî yar›fllar›n yeniden ihyas›n› sab›rs›zl›kla bekliyorlard›.

At yar›fllar› için 1920-1921 seneleri tam duraklama devri idi. Bununla beraber, t›r›s yar›fllar› merakl›s›
Ruslar beraberlerinde getirdikleri “trotteur” (trotörleri) ile araba yar›fllar› tertip etmifller, bu arada bir
miktar düz yar›fllar da yap›lm›flt›.

Bunlara Frans›zca “Trot” yar›fllar› denir. ‹ngilizcesi “Trotting” dir. Bizde bu yar›fllar t›r›s yar›fllar›
olarak bilinen, arabal› yar›fllard›r. Fransada bir de binili t›r›s yar›fllar› vard›r. Bu suretle t›r›s yar›fllar› orada
“trot atteié” (koflulu t›r›s) ve “trot monte” (binili t›r›s) olarak iki k›sma ayr›l›r.

T›r›s yar›fllar›n›n en çok teammüm etti¤i memleketler Rusya ve Amerikad›r. Avrupa’da Fransa baflta
olmak üzere, Almanya’da, ‹talya’da ve Scandinav memleketlerinde de inkiflaf etmifltir.

“Trotteur”lerin menflei Rusya ve Amerika’d›r. Rusya’da çok iyi “trotteur”ler yetiflmifltir ve
yetiflmektedir, fakat Amerikal›lar bu hususta daha ileri gitmifllerdir. Amerikan “trotteur”leri dünyan›n en
süratli “trotteur”leridir. Amerikan “trotteur”lerinin Rus “trotteur”lerine üstünlü¤ü bunlar›n safkan ‹ngiliz
ile islah edilmifl olmalar›d›r. Amerikan “trotteur”lerinin ceddinde meflhur Dollar hatt›n›n banisi The Flying
Dutchman’n zürriyeti mevcuttur.

Fransa’da, Paris’in Vincenne Hipodromu “trot” yar›fllar›n›n merkezidir ve burada Grand Prix
d’Amerique (Amerika Büyük Mükafat›) nam›yla büyük bir koflu koflulur.

Frans›z “trotteur” lerinde pek çok Amerikan kan› mevcuttur. Bu itibarla Fransa’da çok üstün evsafta
“trotteur” yetiflmektedir.

Rusya’dan buraya mültecilerin getirdikleri “trotteur” ler içinde o devirde Rusya’n›n tan›nm›fl “trotteur”
leri de mevcuttu. Bunlar meyan›nda Dinazavr, Zabava, Dahot, Ostroga, Don Carlos, Satrap, Jmurga vesaire
vard›.

Ruslar evvelâ Taksim’de t›r›s yar›fllar› tertip ettiler, sonra Veliefendi’de bunlara bir müddet devam
etliler.
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fiimdiki Taksim Gezisinin yerinde o zaman eski bir k›flla vard›, bunun ortas›ndaki saha stadyum olarak
kullan›l›rd›. Burada futbol maçlar› yap›l›rd›. Sahan›n d›fl›nda bir yaya koflu pisti vard›. Tribünler bu pistle
k›fllan›n iç duvarlar› aras›nda idi. Ruslar bu pisti islah ederek burada t›r›s yar›fllar› tertip ettiler. Pistin çok
küçük olmas›na ra¤men burada arap atlar›yle bir düz koflu da tertip edildi ve bunu Arcady kazand›.

T›r›s yar›fllar›n› organize edenler aras›nda General Sokulutshy vard›. Bayan Sokulutshy’nin Centurion
isminde iyi bir at› vard›. Bu arada t›r›s yar›fllar›na merak saran atç›lar›m›z ç›kt›. Ali Muhittin Bey (Hac›
Bekir Zade Ali Muhittin) bir çok “trotteur” ald›. Galip Bey ve Melâhat Han›m (Galip Atakul ve Melâhat
Atakul), Selâhaddin Bey, Kâz›m, Mehmet ve Mustafa kardefller ve Camfesci Ali Bey “trotteur” leri olan
ve Veliefendi’deki yar›fllara atlar›n› ifltirak ettiren at sahipleriydi.

Ruslar içinde oldu¤u gibi Türkler aras›nda kendileri “driveur” lük yapan, yâni arabalar› kendileri
kullanarak koflulara ifltirak eden at sahipleri vard›. Bu koflucular aras›nda Bayan Çernoviç çok iyi
tan›nm›flt›r. Atlar›n› kendi idman eder ve koflulara kendisi ifltirak ederdi.

Ruslar iki türlü araba getirmifllerdi. Rus tipi “kaçalka”lar ve Amerikan tipi araba vard›. Amerikan
arabalar› yerden daha yüksek ve ata daha yak›n arabalard›. Sürat için bunlar daha müsait arabalard›r. Bayan
Çernoviç’in arabalar› bu tiptendi.

Rusya’dan gelen tan›nm›fl koflucular (driveur) ler aras›nda Ligor ve Simion vard›. Veliefendi’de t›r›s
yar›fllar› için içeride ufak bir kum pist yap›lm›flt›. Bu pist üzerinde arap atlar›yla düz koflular da yap›ld›.

Bu devrin en maruf at› Kirkor Efendi’nin Al Mesut’u idi. Bu at Merzuk’un yavrusu idi. Merzuk fierif
Cafer Pafla Hazretlerinin at›yd›, ender rastlanan güzel bir arap at› idi. Mahdumlar› Damad› fiehri Yari fierif
Abdülmecit Bey ve fierif Muhiddin Bey çok at merakl›s›yd›lar. K›s›kl›’daki köflklerinde bir çok arap atlar›
vard›. Fakat Merzuk müstesna bir att› ve haf›zamda böyle kald›. Aradan seneler geçti. fierif Abdülmecit
Bey Ürdün’ün Büyük Elçisi olarak Ankara’ya geldi. Bir gün ah›rlar› gezip atlara bakarken bir çok arap
at›n› eflkâl bak›m›ndan tenkit etmifltim. Bu arada Merzuk’dan da pek çok bahsettik. fierif Abdülmecit Bey
bana “Senin zihninde Merzuk’un kliflesi kalm›fl, onun için flimdi bir at be¤enmen zor oluyor” dedi, fakat
gördü¤ümüz arap atlar›n›n ço¤u hakk›nda yapt›¤›m tenkitleri de yerinde buldu. Gene böyle bir mevzuu
görüflürken bana “Sen at eflkâlinden çok iyi anl›yorsun. Kabail aras›na girip at seçmelisin, dedi. Hakikaten
arap at› nesli çok kolay bozulabilen bir at. Tâ haçl› seferleri zaman›nda Avrupa’dan flövalyelerin Ehli Salip
Ordusu ile getirdikleri so¤ukkanl› a¤›r atlardan Arabistan’da kalanlar baz› yerlerde arap ›rk›n› bozmufl ve
bilâhare yak›n zamanlara kadar M›s›r ve Bombay yar›fllar› arap atlar›n›n safkan ‹ngiliz ile kar›flt›r›larak
koflularda faikiyet temini maksadiyle ortaya yar›mkanlar›n ç›kmas›na saik olmufltur. M›s›r’da yap›lan
hilelerin baz› arap atlar›n›n gösterdi¤i fevkâlade kuvvet dolay›siyle has›l olan flüphe üzerine bu atlar›n
menfleine kadar gidilerek bunlar›n M›s›r’dan çöle götürülmüfl bir safkan ‹ngiliz at›n›n yavrular› oldu¤u
tesbit edilmifltir. Bu çok ustal›kla yap›lm›fl, fakat M›s›r’daki tasnif heyeti bunu yutmam›fl ve ayn› maharetle
hakikati ortaya ç›karm›flt›r. Çöle götürülen safkan ufak ve arap karakteristikleri irae eden bir att›. Buna arap
tuvaleti ile arap dekoru içinde tam bir arap süsü verilmifl. Heyet at›n bulundu¤u vahaya gelince, bir çad›r›n
bafl›nda reflme, ayaklar› köstekli, gözlerinin alt› ve burun deliklerinin üstü da¤lanm›fl bir arap at› görmüfller.
Fakat bu kamuflaj dahi safkan ‹ngiliz’in hatlar›n› gizliyememifl ve at›n menflei tetkik edildi¤inde nas›l
buraya intikal etti¤i ve bir kabilenin çok eski bir arap seceresine dayanan ayg›r› olarak burada kullan›ld›¤›
ve mahsullerin buradan M›s›r’a nas›l arap kisvesi alt›nda getirilip koflulara koflturulduklar› meydana
ç›km›flt›r.
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Bizde ilk hileli arap atlar› 1925 senesinden sonra zuhur etmifltir. Bunu baflka bir fas›lda görece¤iz.
Mevzuumuz Al Mesut idi ve dolay›s›yla bunun babas› Merzuk’dan bahsettim. Bu bahse de tekrar baflka bir
konu ile avdet edece¤iz.

Rus’lar›n Veliefendi’de tertip ettikleri yar›fllarda Al Mesut arap atlar› aras›nda bafl oldu. Bunu ‹hsan
Bey (‹hsan Atç›) idman eder ve koflularda binerdi. Bu devrin muvaffak olmufl atlar› aras›nda Mazhar
Bey’in Poyraz’› vard›. Bu kuyru¤u ve yelesi aç›k güzel bir al att›. Camfesci Ali Bey’in Memduh isminde
güzel bir k›r at› vard›. Bu da o zaman›n en muvaffakiyetli koflu galiplerinden biriydi. Akif Bey bu s›ra
Yegane ve Bedre isminde iki k›srak alm›flt›. Bunlar Hasan Fehmi Bey’in (General Hasan Atikkan)
k›sraklar›yd›. Yegâne kuvvetli yap›l› aç›k doru bir k›srakt›, fakat koflularda muvaffak olmad›. Bedre daha
iyi evsafl› k›r bir k›srakt›. Bunda aran›lan arap havas› vard›, fakat koflu kabiliyeti mahduttu.

Bu devirde Kad›köy taraflar›nda koflular tertip edilirdi. Bunlar bildi¤imiz köy koflular› idi. Ziver Bey
yokuflu, Erenköy, Kay›flda¤ bu gibi mahalli “point-to-point” koflular› için tan›nm›fl yerlerdi. Bunlar›n köy
koflular›ndan fark› binicilerin üzerine ç›plak ba¤lanm›fl köy çocuklar› olmay›p eyer, bafll›k, tam techizatla
binen biniciler, atlar›n da ‹stanbul ve civar›ndaki atç›lara ait arap atlar› olufluydu. Bunlar›n aras›na baz›
yerli yar›mkanlar da kat›l›rd›, fakat ekseriyette bu koflular iyi evsafta atlar ile yap›l›rd›.

Bu s›rada ‹zzet Bey atlar›n› orta¤› Bahriyeli Ali Bey’in K›s›kl›daki köflkünün ah›r›na nakletmiflti. Akif
Bey’in allar› da burada bir yaz geçirmifllerdi. K›s›kl›’daki kahvede atç›lar toplan›r, civardaki at yar›fllar›n›n
neticeleri görüflülür ve münakaflas› yap›l›rd›.

O zamanlar fieref Bey (eski Establi amire) Müdürü fiehri yari emrehor Miralay fieref Bey Erenköy’de
otururdu. K›r bir yar›mkan k›sra¤› vard›, buna biner ve tay da yetifltirirdi. Bu k›srak bir Anglo-Norman idi.
Bunu bir arap ayg›r›na çekerek fieref Bey iri, kuvvetli bir tay yetifltirmiflti. Bu tay üç yafl›na geldi¤i zaman
Akif Bey’in ah›r›na geldi ve sonra Perihan ve Reyhan ile beraber Büyükdere yar›fllar›na ifltirak etmek
üzere Büyükdere Çay›r›ndaki ah›ra gitti. Ad› Ferhan idi. fieref Bey’in tay› Befliktafl’ta dururken çok
enteresan bir hâdise cereyan etti. Buras› tam manas›yla atç›lar›n içtima yeri idi. Kona¤›n alt›nda ah›r,
bahçesinde de bir manej vard›. Atç›lar akflamlar› burada toplan›rd›. Maiyeti Seniye Bölü¤ü Y›ld›z
Saray›n›n kap›s›nda idi. Kumandan Ekrem Recep her akflam kona¤a gelirdi. Bu bölü¤ün di¤er subaylar› da
burada idi. Bunlar meyan›nda Yüzbafl› Saim (General Saim Önhon) de vard›. Behçet Bey burada ‹zzet
Pafla’ya Avusturya - Macaristan’dan hediye edilmifl iki k›srak çal›flt›r›rd›.

Buraya gelen yar›flç›lar pek çoktu. Bu meyanda ‹hsan Bey (‹hsan Atç›), Bekir (Koflucu Bekir), Vahan
Balyoso¤lu vesair atç›lar vard›. Tabii, Sabri Bey (Sabri Tulça) da her zaman burada idi.

Bir gün Sabri Bey bir münakafla esnas›nda fieref Bey’in tay› ile Reyhan aras›nda bir maç yapmay› teklif
etti. Ben buna fliddetle itiraz ettim. fieref Bey’in tay› güdük kuyruklu yar›mkan bir k›sra¤›n yavrusu idi.
Babas› bir arap at› olmas› hasebiyle bafl ve boyun k›sm›nda biraz evsaf görülüyordu. Fakat vücutça iri, kaba
yap›l› bir att›, biz buna bir k›ymet vermezdik. Reyhan’›n asil olm›yan bir atla maç yapmas› fikri bana çok
sevdi¤im bu ata bir hakaret gibi geldi. “Hay›r, ben buna raz› de¤ilim” diye ›srar ettim. Poniye binmek
devrini geçirmifl ve art›k büyük ata binmeye bafllam›flt›m, Reyhan ilk bindi¤im att›. Bundan daha üstün bir
at olabilece¤ini tasavvur edemiyordum. Sabri Bey ise “Ben fieref’in tay› ile bu at› geçerim”, diye iddia
ediyor ve “‹sterseniz bir maç yapal›m, görün”, diye ›srar ediyordu. Nihayet bundan kaç›nman›n imkâns›z
oldu¤unu anlad›m. Reyhan’›n bu maç› kaybedebilece¤ini akl›mdan geçirmiyordum, sadece yorulacak diye
üzülüyordum. Fakat maç›n yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 
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Sabri Bey büyük iddias›n› ispat edece¤inden emindi, bu karardan dolay› çok sevinmiflti. Mesele, ‹ngiliz
at›n›n arap at›ndan üstünlü¤ü idi. Sabri Bey bize “Sizin hayran oldu¤unuz arap at›ndan çok daha üstün ve
mükemmel bir at vard›r. Bu Safkan ‹ngiliz at›d›r”, diyordu. fieref Bey’in tay›n›n Macaristan’dan gelmifl
yar›mkan k›sraktan ‹ngiliz kan› alm›fl oldu¤unun fark›nda idi, bu bir nebze ‹ngiliz’li¤in buna vermifl
olaca¤› koflu kuvvet ve kabiliyetine güveniyordu.

Ertesi gün Sabri Bey fieref Bey’in tay›na, Arcady Reyhan’a bindiler ve Maslak istikametinde yola
ç›kt›lar. Biz de daha sonra araba ile hareket edip maç yerinde onlarla bulufltuk. Maç sahas›, eski Büyük
dere yolunun yan›ndaki Ayaza¤a Kasr›ndan Levent’e do¤ru uzanan ve at gezintisi için kullan›lan toprak
yoldu. Atlar Ayaza¤a Kasr›n›n methalindeki koruya do¤ru gittiler. Start buradan verilecekti. Biz maç›n
bitece¤i mahalde, takriben flimdi Nejat Eczac›bafl› fabrikas›n›n oldu¤u yerde durduk. fieref Bey bu
münakaflalara ve iddialara kar›flmam›flt›. Maç› seyretmeye bile gelmedi, Süleyman Asaf Bey ve bir kaç atç›
daha vard›. Herkes heyecanl› idi. Starter atlarla beraber gitmiflti. Start›n nas›l verildi¤ini görmedik. Koflu
bafllad› diye bir ses bütün seyircilerin nazarlar›n› koruya do¤ru çevirtti. ‹ki at büyük bir süratle bize do¤ru
ilerliyorlard›. Yaklaflt›klar› zaman Arcady ve Sabri Bey in kuvvetle çal›flt›klar› görüldü. Arcady daha
ziyade elleriyle çal›fl›yordu. Sabri Bey daha çok kamç› kullan›yordu. ‹ki at kimin önde bulundu¤u tefrik
edilemiyecek kadar biri birine yak›nd› ve bu vaziyette maç bitti. Heyecandan hiç kimse maç› kimin
kazand›¤›n›n fark›nda de¤ildi. Hakem de mütereddit idi. Biz Reyhan kazand› diyorduk. Süleyman Asaf
Bey bu kanaatte idi. Di¤er atç›lar buna ifltirak ettiler. Halbuki biz flosenin kenar›nda atlar›n kofltu¤u toprak
yolun d›fl taraf›nda duruyorduk. fieref Bey’in tay› bizim tarafta, Reyhan iç tarafta idi. Biz bütün yol atlar›
bize do¤ru gelirken cepheden seyrediyorduk, tabii zaviye itibariyle içeride bulunan at› önde görüyorduk.
Bunun neticesi de Reyhan’›n maç› kazand›¤› tesiri alt›nda idik. Asl›nda biz muvasalat hatt›nda de¤ildik ve
maç›n neticesi hakk›nda s›hhatli bir karara varamazd›k. Heyecan da bizi flafl›rtm›flt›. Umumî sempati 
Reyhan’›n taraf›nda idi. ‹ddia çözülmez bir mesele halini al›yordu. Bu esnada, tesadüfen oradan geçen bir
atç› imdad›m›za yetiflti. Uzunca boylu, esmerce, çok sempatik bir Bey bize do¤ru geldi ve “Maç› ben de
seyrettim, çok heyecanl› oldu”, dedi ve hakikaten bunu seyretmifl olman›n zevki çehresinde görülüyordu.
Münakaflay›, dinledikten sonra “Ben üveyk k›r at› ileride gördüm. Sabri Bey’in bindi¤i at aray›
kapat›yordu, fakat bafla geçemedi” dedi. Ekseriyet bu görüfle meyyaldi, Reyhan’›n maç› kazand›¤› kabul
edildi. Bu zat fiehzade Osman Fuat Efendi idi. O s›rada orada gezintiye ç›km›fl, uzaktan atlar›n geldi¤ini
görünce durup maç› seyretmiflti. Osman Fuat Efendi bizi köflküne davet etti. Burada alt›n yald›zl› zarflar
içinde nadide porselen kahve fincanlar›ndan nefis kahveler içilirken, maç›n münakaflas› yap›l›yordu.
Reyhan’›n maç› kazand›¤› kabul edildi¤i için seviniyordum. Uzun ve tatl› bir sohbetten sonra nazik ve
misafirperver ev sahibine teflekkür edip köflkten ayr›ld›k. Arcady ve Sabri Bey atlara bindiler ve Y›ld›z’dan
Befliktafl’a indiler. Eve dönerken arabada hep düflünüyordum “Reyhan’› geçebilecek at olabilirmifl.”
“‹ngiliz at› m›, arap at› m›?” Bu sualler ve Sabri Bey’in iddias› zihnimden silinmiyordu.

Son zamanlarda Ayaza¤a’daki Atl› Spordan ç›k›p golf sahas›n›n etraf›nda atla gezinti yaparken, flimdi
yaln›z duvarlar› ve temeli kalm›fl bir binan›n yan›ndan geçiyordum. Buras› tan›d›¤›m bir yerdi. Bir gün Ali
Çavufl’a “Buras›n› bilir misin?” diye sordum. Bana, “Buras› Perili Köflktür. Buran›n ismi böyledir”, dedi.
Bu hikâyeyi kim uydurmufltu, ne zamandan beri buraya Perili Köflk deniyordu, bilmiyorum. Muhayelesi
kuvvetli birisi bunu icadetmifl olsa gerek. Fakat buradan geçerken her zaman bir fley hat›rl›yorum. O maç
gününün heyecanl› sahneleri canlan›yor. fiimdi esrar havas› içine bürünmüfl bu duvarlar›n içindeki
salondaki görüflülenler kula¤›ma geliyor. Osman Fuat Efendi bir koltukta oturmufl, gördüklerini anlat›yor.
Karfl›s›ndaki koltuklarda oturmufl dinliyoruz. Maç›n münakaflas› yap›l›yor. Reyhan çok süratli idi. ‹lk iki
yüz metrede bir ara yapm›fl, fakat Ferhan tedricen aray› kapat›p son ikiyüz metrede buna yetiflmifl idi. Son
elli metre içinde de boyun al›p bu farkla önde bitirdi¤ini Sabri Bey iddia ediyordu. Kofltuklar› mesafe 600
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metre idi. Ayaza¤a Kasr›n›n önünden bafllad›lar. fiimdiki Golf Klubüne yak›n bir yerde durdular. Ondan
sonra Büyükdere’de yapt›¤›m›z yar›fllarda Reyhan ile Ferhan tekrar karfl›laflt›lar. Bu sefer mesafe 1200
metre idi. Reyhan’a’ Doktor Seferof binmiflti. ‹lk alt›yüz metre baflta idi, fakat sonra Ferhan büyük bir
kolayl›kla kofluyu kazand›.

Reyhan ile beraber Perihan da vard›. ‹kisi de Merzuk’un yavrular› idi ve babalar› gibi k›rd›lar. Reyhan
üveyk k›r, Perihan k›z›lk›r. Her ikisi de Merzuk’un bafl ve boyun hatlar›n› alm›fllard›. Bunlara bakt›¤›n›z
zaman kendinizi Alfred de Dreux’nün bir arap at› tablosu karfl›s›nda zannederdiniz.

Bir gün akflam üstü yemek odas›nda oturuyordum. Babam ve Süleyman Bey geldiler. Süleyman Bey
“Hemen Aga Khan’a bir mektup yazaca¤›z ve burada Mümtaz’dan daha mümtaz bir k›srak oldu¤unu
kendisine bildirece¤iz. Aga 7.000 Sterling’e Mümtaz isminde bir k›srak alm›fl. Gelsin de burada Perihan’›
görsün bakal›m onun Mümtaz’›ndan da güzel de¤ilmi”, dedi. Biraz sonra Arcady geldi. Bu mevzu
kendisine anlat›ld›. Arcady güldü. Gitti odas›ndan bir ‹ngilizce gazete getirdi. ‹çerisinde bir foto¤raf vard›.
Bunda k›r bir at uzak ara ile potoya gelirken görülüyordu. Arkas›nda hiç bir at yoktu. “‹flte Mümtaz Mahal.
Bu ‹ngiliz at›d›r”, dedi. Filvaki Aga Khan bir sene evvel Honorable George Lambton’dan kendisine bir difli
yearling almas›n› rica etmiflti. Lambton 7.000 Guineas’ye The Tetrarch ile Lady Josephine’in mahsulü bir
k›r difli alm›flt›. Resim Mümtaz Mahal ismi verilen bu tay› bir kaç gün evvel Ascot’da Queen Mary Stakes’i
kazan›rken gösteriyordu.

Süleyman Bey bunu gazete havadisi olarak bir yerde okumufl, fakat Avrupa yar›fllar› hakk›nda bilgisi
olmad›¤› için bunun safkan ‹ngiliz at› oldu¤unun fark›na varmadan, böyle yüksek bir fiata sat›n al›nm›fl
olan “Mümtaz Mahal’› zihninde Perihan ile mukayese etmifl ve bunun Perihan’dan daha güzel
olamayaca¤›na karar vermifl. Süleyman Bey çok heyecanl› idi. Burada bu kadar paraya sat›n ald›¤›
k›sraktan daha güzel bir k›srak bulundu¤unun kendisine duyurulmas›n› istiyordu. Arcady’nin izahat›
kendisini çok sükûtu hayale u¤ratt›.

M. R. S. Yar›fllar›

1922 senesi M.R. S. (Makrikeny Racing Syndicate) Veliefendi’de yar›fllar tertip etmeye bafllad›. M. R.
S. bir ‹ngiliz flirketi idi. Bak›rköy’ün ismi o zaman Makriköy idi. fiirketin ismindeki “Makrikeny” bunun
Frans›zca yaz›l›fl flekli idi. Bu flirketin bafl›nda Sir Loftus Bates vard›. Bu zat ‹skoçya’da Hamilton Park
hipodromunun müdürü idi. Majör Barker ve Captain Goodehild Sir Loftus Bates’›n muavinleri durumunda
idiler ve yar›fllar› bilfiil idare eden flah›slard›.

M. R. S. hemen bir tribün infla ettirdi. Bu geçen seneye kadar kullan›lan beton tribündü. Bu tribün ve
etraf› pözaj mevki olarak kullan›lmak üzere yap›ld›. Eski ahflap tribünler ise “pavillon” oldu, pistin ortas›na
duhuliye ile “pelouse” halk› giriyordu. fiimdi ayg›rlar›n durdu¤u ah›r ortadan koridorlu yirmi dört boksluk
bir ah›r olarak inflaa ettirilmiflti, M. R. S.’in atlar› burada dururdu.

Pistler oldu¤u gibi muhafaza edildi. Ancak içerdeki manili koflu pisti, maniler kald›r›larak idman pisti
olarak kullan›lmaya baflland›. Bu pistin üzerine kuru gübre serilirdi ve bütün atlar burada çal›flt›r›l›rd›. Girifl
kap›s› flimdiki oto park›n kap›s›yd›. Koflu pisti haftada bir gün galoplar için de aç›l›rd› ve ücrete tabi idi.

M. R. S. zengin koflular tertip ediyordu. Bin liradan afla¤› koflu pek azd›. Her haftan›n program›nda bir
‹ngiliz koflusu vard›. Bu kofluya M. R. S.’nin d›flardan getirdi¤i atlar ifltirâk ederdi. 
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Fakat, koflularda “safkan ‹ngilizlere mahsus” diye bir kay›t olmad›¤› için, safkan ‹ngilizlerden baflka
atlar da bunlara girebilirdi. Bir kerre Hanc› Hasan bunlardan birine Übeyyan› yazd›. Fakat Übeyyan arap
atlar›na karfl› kazand›¤› zaferlerin aksine burada tam bir hezimete u¤rad›. En geri geldi. 5 at kofltu 4 üncü
oldu ve hemen arkas›ndan yar›m kanlarla kofltu ve kazand›. Buna mukabil Übeyyan yar›mkan koflular›n
kral› idi. Programda her zaman yar›mkanlara mahsus bir koflu vard›. Bunlar›n hepsini Übeyyan kazan›rd›.
Bu heyet Meflkûr’a bile evvelâ itiraz etmiflti, fakat sonradan arapl›¤›n› kabul etti.

Arap koflular› arap ve yerli atlara mahsus koflular olarak tarif edilirdi. Yerli tabirinin kullan›lmas› her
at›n arap olarak safiyetinin ispat›ndaki güçlükten ileri geliyordu. Fakat, ecnebi kan› tafl›mad›¤›na kanaat
getirilen atlar›n araplarla koflmas›nda bir mahzur görülmüyordu. M. R. S. ‘nin kuvvetli bir klasifikasyon
heyeti vard›. Bu heyet ilk muayenede hatta Meflkur’un bile arap oldu¤undan flüphe etmiflti. Meflkur çok
kuvvetli yap›ya malik bir att›. Arapl›¤›nda hiç flüphe yoktu. Ahmet ‹zzet Pafla bunu Musul’dan getirmiflti.

M. R. S. yar›fllar›n›n en meflhur at› Tayyar idi. Tayyar Erenköylü Hüseyin Bey’indi. Bay ‹hsan Atç›
idman eder ve binerdi. Bu arada Meflkûr ve Süleyk’i ‹zzet Bey alm›flt› ve bunlar da büyük muvaffakiyetler
kazan›yorlard›. M. R. S. M›s›r’ dan arap atlar› getirmiflti. Bu meyanda fierif Abdülmecit Bey’in ald›¤›
Küheylan isminde güzel bir arap at› vard›. Biraderi fierif Muhiddin Bey’in de Nemir ismin de kuvvetli bir
koyu doru at› vard›. Küheylan iyi bir att›, bir çok muvaffakiyetler kazand›. M›s›r’dan gelen atlar aras›nda
Maniton isminde kuvvetli bir k›r at vard›. Bu ata çok ehemmiyet veriliyordu. Maniton dört yafl›nda idi.
Büyük atlarla henüz boy ölçüflemiyordu. Abdu isminde iyi bir at da gelmiflti. Bir de Miramar vard›. Bu da
kuvvetli ve güzel bir al att›, fakat deli idi. ‹mkân bulursa binicisini afla¤› al›p on ayaklariyle vurmaya ve
›s›rma¤a çal›fl›rd›. Bir gün Peggot idmanda bundan düfltü, fakat Miramar’›n bir fley yapmas›na vakit
kalmadan iç bariyerlerin alt›ndan geçip kendini tehlikeden kurtard›. Fakat Tayyar bunlar›n hepsine
tefevvuk ediyordu. Tayyar kuvvetli yap›ya malik güzel bir k›r att›.

Hanc› Hasan’›n Do¤an isminde ufak bir k›r at› ve Ferhan isminde de güzel bir al at› vard›. Bunlarla bafl
atlar›n girmedi¤i koflular› kazan›rd›. Yüzbafl› Favr’›n da birkaç at› vard›. Touch Me Not ismindeki demiri
k›r küçük bir at› vard›. Bununla vasat koflular kazan›yordu. Hanc› Hasan oldukça iyi ata binerdi. ‹nce, orta
boylu bir zatt›. Biraz uzun üzengiyle binerdi, fakat oturuflu güzeldi. Bir gün Do¤an ile ifltirak etti¤i bir
kofluda Touch Me Not’›n yolunu kesti ve s›k›flt›rd›. Bu hareketten yanlar›ndaki atlarda mutazarr›r oldu.
Touch Me Not’›n binicisi Mülaz›m Jaquier derhal protesto etti. Do¤an derhal diskalifiye edildi ve
muvasalat s›ras› de¤iflti. Kofluyu baflka bir at kazanm›flt›. Fakat Do¤an’›n yerine Touch Me Not ikinci,
dördüncü gelen at da üçüncü ilan edildi. Hayat›nda ilk defa böyle bir hadise ile karfl›laflan Hanc› Hasan
flafl›rd›. Tribünün alt›ndaki tart› mahallinin önünde kazanan ve plase atlar›n eyerlerinin al›nd›¤› yere gelip
ba¤›rmaya bafllad›. Koflu Komserleri tart› mahallinin yan›daki odada müzakere edip kararlar›n› verirlerdi.
Hanc› Hasan’›n ne söyledi¤ini anlam›yorlard›. Hasan Efendi “Bu ne kepazelik, böyle fley olurmu?” diye
ba¤›r›yordu ve gür sesi gittikçe yükseliyordu. Hasan Efendi, ikincili¤imi nas›l elimden al›rs›n›z diye
direniyordu. Major Goodwhild hemen odan›n penceresini kapad›, Hanc› Hasan ba¤›rman›n faydas›z
oldu¤unu anlad› ve oradan çekildi. Az sonra da burada flimdiye kadar al›flm›fl oldu¤u köy koflular›ndan
farkl› bir nizam›n hüküm sürdü¤ünü idrak etti. Koflu Komiserleri ikinci bir karar ilan etmifllerdi. Hasan
Efendi sükun ve nizami ihlal için ayr›c› para cezas› ödeyecekti.

Bu yar›flç›l›k tarihimizde o zamanlar ender rastlanan “foul” vakalar›ndan biriydi, yar›fl nizam›n›n tesisi
için nas›l tereddütsüz hareket edilip zecri tedbirler al›nmas› laz›m geldi¤ini göstermiflti.

Koflucu Bekir ‹zmir’de Races Clup yar›fllar›nda ve Manisa’da bindi¤i koflularda nas›l “foul” yapt›¤›n›
anlat›r ve bununla övünürdü. Bir gün ‹ngiliz jokeylerini Rose ile Mathews’ü öyle bir s›k›flt›rm›flki, bunlar
pistin içindeki hende¤e düflmemek için atlar›n› tutmak mecburiyetinde kalm›fllar, sonrada biz bir daha bu
adamla ata binmeyiz diye flikâyette bulunmufllar. 
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Fakat Bekir bu flekilde binmenin hatal› oldu¤unu ö¤renmekte gecikmemifl ve k›sa zamanda tam
manas›yla “dissipline” bir jokey olmufltur. Birinci Cihan Harbi esnas›nda Bekir’in binifli kusursuzdu ve
bundan sonra da jokeylere daima kofluda dürüst hareket etmelerini, “foul” yapmaktan kaç›nmalar›n› telkin
ve tavsiye ederdi.

Birinci Cihan Harbinde ‹stanbul yar›fllar›ndaki binicilik standard› yüksek idi. M. R. S. zaman›nda bu
seviye yoktu. Yar›fllara pek çok amatör binici ifltirâk ediyordu, Cemil Münir Bey ve Yüzbafl› Schiapp›n›
müstesna olmak üzere, bunlar›n ço¤u iyi binici de¤illerdi.

Cemil Münir Paris Sefiri Münir Pafla’n›n o¤lu idi. Bu suretle At›f Esenbel’in de ye¤eni idi. Münir Bey
gençli¤inde Pariste yaflam›fl, Avrupaya modern yar›fl binicili¤ini (Amerikan Biniflini) sokan Tod Sloane ile
tan›flm›fl ve James Winkfield ile beraber ata binmifltir. Cemil Münir uzun boyuna göre çok k›sa üzengi ile
binerdi. Dünya yar›fllar›n› yak›ndan takip eden Cemil Münir’ü Pariste ç›kan Le Jockey gazetesiz
göremezdiniz. Komple bir binici, hakiki bir yar›fl merakl›s› ve tam manas›yle bir “connaisseur” (bilgin)
olan Cemil Münir çok nefleli, hofl sohbet ve hareketli bir zatt›. Ihlamur Caddesindeki evinde rak› masas›
bafl›nda ve Kona¤a geldi¤i zaman anlatt›klar› hikâyeler ve atç›l›k bahisleri büyük alaka ile dinlenirdi.
Cemil Münir ayn› zamanda iyi bir yazar ve münekkitti. Günün ileri gelen gazetelerinde makaleler yazar,
yar›fllar›n icmal ve tenkidini yapard›. Afrika’da sipahiler alay›nda bölük kumandanl›¤› yapm›fl olan
Schiappini çok yar›fl tecrübesi olan olgun ve kuvvetli bir binici idi. Süleyk çok sevdi¤i bir att› ve bununla
kazand›¤› muvaffakiyetler de binifl tarz› ve kabiliyeti, taktirle karfl›lan›rd›. Schiappini k›sa üzengi ile
binerdi ve kuvvetli finifli vard›.

M. R. S.’in getirdi¤i ‹ngiliz Jokeyleri Wales, Palmet ve Peggot çok vasat jokeylerdi. Wales M. R. S.’in
atlar›na ve fierif Abdülmecid Bey’in Küheylan›na binerdi ve bir çok muvaffakiyetler kazan›rd›.

M. R. S.’in getirdi¤i safkanlara her programda bir koflu vard›. Bunlar›n bir kaç tanesi burada baz› at
sahiplerine sat›lm›flt›, di¤erleri flirketin mal› idi. Sat›n al›nan atlar koflulara sahiplerinin nam ve hesab›na
ifltirâk ederlerdi, kazand›klar› ikramiyeler bedelleri ödeninceye kadar flirkete kal›rd›. fiirket bu sistemle
istedi¤i kimselere at verirdi. Bedellerine karfl›l›k kazand›klar› ikramiyeleri al›koymak suretiyle bu zevat› at
sahibi yapard›. Böylece yeni at sahipleri meydana ç›karmak imkân›na sahipti. Bu getirilen safkanlar›n
hepsi k›srakt› ve ikisi burada kald›. Di¤erleri buradan M›s›ra gönderildi.

Vexed ve bunun bir yafl küçük öz kardefli Quarrelsome burada kald›lar. Vexed fiehzade Ömer Faruk
Efendi’nin idi, bir kaç koflu kazand› ve M. R. S. yar›fllar› bittikten sonra Dolmabahçe’deki hasah›ra geldi.
Vexed hasah›rda iken Perihan ile trampa edilmesi teklif olundu. Ben buna katiyen raz› de¤ildim. Arcady
de taraftar olmad›. Benim hareketim tamamen hissi idi. Arcady’ye ademi muvaffakiyetinin sebebi sorunca,
“Vexed gibi ‹ngiliz k›sra¤› pek çoktur. Bir Vexed her zaman bulunabilir. Fakat Perihan gibi bir arap k›sra¤›
bulmak kolay de¤ildir”, dedi

Bilahere Vexed Karacabey Haras›nda dam›zl›k oldu. Burada Vexed, Onyx II’den Toraman isminde bir
tay do¤urdu ve bu Mithat Yal›m taraf›ndan yearling olarak sat›n al›narak Yar›fl ve Islah Encümeni
koflular›na ifltirâk etti. Vexed’in öz kardefli Quarrelsome buraya iki yafll› olarak gelmifl ve Hac› Bekirzade
Ali Muhittin Bey taraf›ndan sat›n al›nm›flt›. Bu k›srak 1927 senesi Yar›fl ve Islah Encümenin Program›nda
ilk Gazi Koflusunu kazanan Neriman’d›r. Vexed ve Neriman (ex Quarrelsome) Vexillum ile Quarrel’in
mahsulleriydiler.
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fiehzade Ömer Faruk Efendi’nin fiahap isminde bir k›sra¤› daha vard›. Bunun as›l ismi Little Rojal idi.
Bu da bir kaç koflu kazand›, fakat burada kalmad›, di¤er atlarla beraber M›s›r’a gönderildi.

M. R. S.’in getirdi¤i atlardan Vinion isimli bir k›srakda ‹zzet Melih Bey (Devrim) nam›na koflulara
ifltirak etti. Bu da sonra M›s›r’a gitti. Burada M.R.S. yar›fllar›nda en çok koflu kazanm›fl k›sraklar Peggv
Stanton, Tolentind ve Prediction ismindeki k›sraklard›. M. R. S. in yar›fllar› hitam bulunca bunlar›n hepsi
M›s›ra gönderildiler. M.R. S. mütenevvi flekilde yar›fllar yapm›flt›. Bu meyanda zab›tana mahsus koflular
ve yar›mkan koflularda yap›ld›. Yar›mkan koflular›n› daima Übeyyan kazan›rd›. Übeyyan’a Bay ‹hsan Atç›
binerdi. Bay Cemil Münir, fiükran isminde bir k›r k›srakla ikinci olurdu.

Programlarda tenevvüu temin için her türlü flartta koflular yap›lm›flt›r. Bu meyanda Arabac›lar
‘Mükâfat›’ alt›nda bir kofluda yap›lm›flt›r. Bu kofluya arabada çal›flan atlar ifltirâk etmifltir. Bu kofluyu
“Talep” isminde güzel bir atla Arcady kazand›. O zamanlar kiral›k faytonlarda çok güzel arap atlar› vard›.
Dr. Seferof’un oturdu¤u Balo Soka¤›nda bir s›ra araba vard›. Bunlar›n içinde bir arabada büyük evsaf
gösteren koyu doru bir at vard›. Arcady bunun ismini “Ormonde” koymufltu. Arabay› ne zaman orada
görsek durup “Ormonde”u seyrederdik.

M. R. S.’in arap ve yerli atlar›na mahsus koflulara Doksanbir isminde bir at da ifltirak etmifltir. Bu
arabadan ç›kar›lm›fl müflekkel bir arap at› idi, ve ismi faytonun numaras›ndan al›nm›flt›.

M. R. S. Veliefendi’nin veçhesini de¤ifltirmiflti. Yeni beton tribünün alt›ndaki bar ve büfe flehrin en
müstesna lokalleri ile k›yas edilebilecek durumda idi. Pözaj ansenti ter temizdi, zümrüt gibi çay›rlar
üstünde geziliyordu. Toz topraktan eser yoktu, her fley p›r›l p›r›l parl›yordu. Yar›fllara büyük bir ra¤bet
vard›, hususi trenler Veliefendi de durur, fiirketi Hayriye Vapurlar› Bo¤aziçinden koflu yerine kafilelerle
seyirci getirirlerdi.

Bu yar›fllar kolonial bir programa müstenitti, yar›fl ve yetifltiricili¤imizin inkiflaf›nda geçici bir safhad›r.
Fakat bu yar›fllar tanzim, tertip ve yar›fllar›n intizam› bak›m›ndan numune teflkil etmifltir. Bu bak›mdan 
M. R. S. yar›fllar› yar›flç›l›k tarihimizde ehemmiyet tafl›maktad›r.

M. R. S. yar›fllar› ile ilk defa Türkiyede start makinas› kullan›lm›flt›r. Bu “Starting Gate”ler 
M. R. S. yar›fllar›ndan sonra kullan›lmad› ve startlar bayrakla verilirdi. Sonra Ankara fiehir Hipodromu
yap›l›nca buraya ayn› tip “Australien” (Avustralya) starting - gate’leri tesis edildi. ‹stanbulda yeni pistler
yap›l›nca bunlardan Veliefendi’ye de yeniden kuruldu ve “Starting box”1ar gelinceye kadar kullan›ld›.

1923 senesi yar›flç›l›k tarihimizde Büyükdere yar›fllar›yle hat›rlanan senedir. M. R. S. yar›fllar› bir sene
devam etmiflti. ‹nkitaa u¤rayan yar›fllar› yeniden bafllatmak laz›md›. Fakat nas›l ve nerede? Büyükdere
çay›r› eskiden beri ata binilen bir yerdi. Eski diplomatlar burada polo oynarlarm›fl. Akif Bey Hac›
Bekirzade Ali Muhiddin Bey’e burada yar›fllar tertiplemeyi teklif etti ve Ali Bey bunu kabul etti.
Büyükdere çay›r›nda bir pist çizildi. Bu ufak pistti ve pistle koru aras›nda ufak bir dere vard›. Seyirciler
için derenin gerisinde a¤açlar aras›nda oturacak yerler yap›lm›flt›.

Büyükdere yar›fllar› eskiden ‹ngiltere’de yap›lan maçlar veya hususi “sweepstake” ler fleklinde idi, yâni
ikramiyesi ifltirâk eden atlar›n sahipleri taraf›ndan temin edilen koflulard›. Sportif ve samimi bir hava içinde
cereyan eden bu koflulara ufak ve selekt bir at merakl›s› gurubu gelirdi. Fakat Bo¤aziçi’ne mesire yerlerine
e¤lenmek, vakit geçirmek için gelen kimseler de yar›fllarla ilgilenmeye bafllad›.
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Bu suretle küçük bir seyirci kitlesi teessüs etti ve muhitte at yar›fllar› alâka ile takip ediliyordu.

Burada yap›lan koflularda en büyük muvaffakiyet kazanan Perihan idi. Bunun en büyük rakibi de Hac›
Bekirzade Ali Muhiddin Bey’in (fiark) M›s›rdan gelen atlardan Kral Sülünü idi. Reyhan burada fieref
Bey’in yar›mkan tay› ile koflturuldu. Bu sefer bu tay Reyhan’› maslak maç›ndakinden çok daha kolay geçti.
Burada mesafe uzam›flt›. Maslakta bu taylar 600 metre üzerinde koflturulmufllard›. Büyükdere de 1.200
metre üzerinde fieref Bey’in yar›mkan› daha büyük üstünlük gösterdi. Bu koflu koflulduktan sonra At›f Bey
(At›f Esenbel) Büyükdere çay›r›na geldi. fieref Bey gitmiflti, orada yoktu. At›f Bey, “fierefin tay› koflu mu
kazand›? Ah, bunu çok görmek isterdim”, dedi. Bu tay›n koflu koflmas› ve kazanmas› hakikaten mühim bir
olayd›. Yar›mkan bir k›sra¤›n mahsulü koflu kofluyor ve çok gözde bir arap at›n› geçiyordu. Bu yar›flç›l›k
hayat›m›zda büyük bir hadise idi.

Büyükdere yar›fllar›nda bir miktar “trot” yar›fllar› da yap›ld›. Bunlarla Hac› Bekirzade Ali Muhiddin
Bey, Nemlizade Mithat Bey, Sabri Bey ve di¤er baz› “trotteur” merakl›lar› alakalan›yorlard›. Sabri Bey bir
müddet Rusyaya gitmifl ve Novrsiski’de Baflflehbenderlik vazifesi görmüfltü. Dönerken “Tanya” isminde
bir k›srak getirmiflti. Bununla bir çok koflu kazand›.

Büyükdere yar›fllar› bir mevsim devam etti. Ertesi sene Veliefendide yar›fllar yap›lmaya baflland›.

Restorasyon Devri

Restorasyon devri toparlanma ve yeniden bir fley kurmak için gayret sarfedilen teflebbüslere giriflilen
devirdir. Bu devir M. R. S. yar›fllar›n›n hitama ermesi ile bafll›yan; Yar›fl ve Islah Encümeninin teessüsüne
kadar devam eden zamand›r.

‹stanbul Sipahi Oca¤› Birinci Cihan Harbinin sonunda hemen hemen da¤›lm›fl vaziyette idi. Mevcut
azalar› bir araya toplamak ve yeniden at yar›fllar›n› ihdas ve canland›rmak ifli Akif Bey’e düflmüfltü.
“Racing Syndicate” yar›fl yerinin kap›lar›n› kapatm›fl ve gitmiflti. Yar›fllar›n yeniden bafllat›lmas› bir çok
problemler arzediyordu. Racing Syndicate mukavelesini devama davet edildi. Bu davete memnuniyet
verici bir cevap al›nd›. Mektupta, K›br›s’ta bulunan Captain Knapp”›n yak›nda ‹stanbul’a gelerek at
yar›fllar›n›n devam› için Sipahi Oca¤› ile müzakereye bafllayaca¤› bildiriliyordu. Bu memnuniyet bahfl bir
haberdi. Racing Syndicate ‹stanbul’da var›fl yapmak arzusundan vaz geçmemiflti. Binanaleyh yapmay›
tasarlad›klar› büyük plan tatbik edilecek, ‹stanbul mükemmel bir hipodroma malik olacakt›.

Fakat aradan bir hayli zaman geçti¤i halde M. R. S.’in K›br›s’taki mümessili Captain Knapp’dan bir
haber ç›kmad›. Sipahi Oca¤› bir karar vermek mecburiyetinde idi. Veliefendi bu flirketin icar›nda idi. Fakat,
flirket yar›fllar› paydos etmiflti, aradan uzun bir zaman geçti¤i halde yar›fllar› yeniden bafllataca¤›na dair bir
emare yoktu. Yar›fl yeri M.R.S.’in b›rakt›¤› bekçi Aziz’in nezareti alt›nda kapal› duruyordu. M. R. S.’in
gelip gelmiyece¤inin kati olarak bilinmesi laz›md›. Zira, Veliefendi ilânihaye kapal› ve ‹stanbul yar›fls›z
kalamazd›. Nihayet, bir müddet tayin edilerek bunun hitam›nda gelmedikleri takdirde mukavelelerinin
münfesih addedilece¤i kendilerine bildirildi, bu müddetin hitam›nda yar›fl yerine vaziyet edildi.

‹stanbul Sipahi Oca¤›n›n eski azalar›ndan Akif Bey di¤er mevcut azalar› bir araya toplayarak klubü
faaliyete geçirdi, yar›fllar›n ihyas› için haz›rl›klara baflland›. Bu s›rada Sipahi Oca¤›n›n faal üyeleri
meyan›nda Keçecizade ‹zzet Pafla, Miralay fieref Bey, eski Maliye Naz›r› Cavit Bey vard›. Adnan Bey
(Adnan Ad›var) ve Halide Edip Han›m (Halide Edip Ad›var) da yar›fllara merakl›yd›lar. Halide Edip
Han›m her hafta Veliefendiye gelirdi.
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1924 senesi yar›fl program› ilân edildi, kuvvetli bir teknik kadro ile ilk bahar yar›fllar›na baflland›.
Koflu Komiseri Keçecizade ‹zzet Fuad Pafla, fiükrü Naili Pafla, Sami Sabit Pafla, Zeki Pafla, Miralay

Mehmet Ali Bey ve Binbafl› fierafeddin Bey idi. Hakem, Reflid Ben Ayyat Bey, Tart› Komiserleri Binbafl›
Ferhad Bey, Sabri Bey, Starter, Yüzbafl› Saim Bey (General Saim Önhon), Pist Komiseri Binbafl› Ahmet
Nuri Bey, Ring Komiseri Binbafl› fiükrü Bey Muayene Komiseri, Binbafl› fiükrü Bey, zooteknist veteriner
‹hsan Abidin Bey.

Bu programda dört yafll› araplara 1.600 metrelik bir koflu ve bunu müteakip 2.400 metrelik bir koflu
vard›. Bunlar 2.000 Guineas ve Derby ye tekabül etmek üzere konmufl koflulard›. Derby olarak koflulacak
koflu Reisicumhur Koflusu idi. Ancak, arap atlar›na mahsus olmalar› itibariyle bu koflular üç yafll›lar de¤il,
dört yafll›lar için tertip edilmiflti. Bu suretle eski klasik sisteme dönülmüfl ve dört yafll›lar›n arap Derby’sine
ilâveten klasiklerden 2.000 Guineas de programa girmiflti.

Bu ilk klasi¤i Perihan kazand›. Perihan’›n en büyük rakibi Hamda idi. Bunlar›n aras›ndaki rekabet
sahipleri aras›nda büyük bir dostluk kurulmas›na vesile oldu. Hamda Fikret Bey’in idi. Bu devirde Fikret
Yüzatl› ile tan›flt›k. Hamda Fikret Yüzatl›’n›n harp sonras› sahaya getirdi¤i ilk yar›fl at›yd›. Ufak doru bir
k›srakt› ve eflkâli de güzel de¤ildi. Fakat Fikret Bey buna çok güveniyordu ve çok iddial› idi. Bizde
Perihan’a çok k›ymet veriyorduk. Böylece, Perihan m› daha iyi, Hamda m›? konusu hararetli ve çok zevkli
münakaflalara yol açard›. Fikret Bey çok flen ve flakac› idi, bu mevzuu konuflmaktan çok zevk duyard›,
çünkü ben Perihan’›n baflka bir atla mukayese edilmesine hiç tahammül edemezdim. Bu münakaflalar çok
tatl› sohbetlere yol açard› ve muhtelif atç›l›k konular› üzerinde görüflürdük. Bunlar hakikaten enterasan ve
çekici mevzulard›. Fikret Bey’in binicilik taraf› da kuvvetli idi. Bir gün bu mevzuda ortaya bir nazariye
koydu. Fikret Yüzatl› “Kamç› at› ileri götürmez. Finiflte elle çal›flmak ata yard›m eder” dedi. Kona¤›n üst
kat›nda bir odada oturuyorduk. Etrafta pek çok sandalye vard›. Fikret Bey bu teoriyi isbat için bir
sandalyeye ters oturdu. Ben ve Arcady ayn› vaziyette sandalyelere oturduk. “fiimdi sandalyenin ayaklar›na
ayaklar›n›z› tak›n ve ellerinizle üst taraftan tutup ileriye do¤ru itiniz” dedi. Üçümüz odan›n bir bafl›ndan
start al›r gibi hareket ettik. Sandalyeler ayaklar› yerden kesilerek havada bir kavis yap›p yere iniyor ve
tekrar havalan›yordu. Böylece odan›n öbür bafl›na kadar geldik. Bu binicilik dersini son zamanlara kadar
hat›rlar ve bunu Fikret Bey ile konuflurduk. Bu hakikaten orijinal bir bulufltu ve at üzerinde finiflte çal›flmak
prensibi bak›m›ndan bundan çok istifade etmifltik.

Tarihin muhtelif devirlerinde büyük jokeyler, meselâ ondokuzuncu yüz y›l›n meflhur flampiyonu Ferd
Archer, asr›m›z›n as jokeyleri Steve Donoghue, Joe Childs, Harry Wrag pek az kamç› kullan›rlard›. Daha
yak›n zamanlar›n ve bugünün tan›nm›fl binicilerinin kamç› kullan›fllar›n› tetkik edersek, bir çoklar›n›n
kamç›ya çok s›k müracaat etmediklerini görürüz. Kamç› hakk›nda bir çok fikirler ileri sürülmüfl,
nazariyeler yürütülmüfltür. Bütün bunlardan beliren hakikat kamç›n›n zaman›nda ve yerinde kullan›lmas›
lüzumudur. Kamç›n›n yanl›fl kullan›lmas›ndan ve suistimalinden büyük zararlar do¤abilece¤i
muhakkakd›r. Kamç› bir terbiye aletidir. Ayn› zamanda bu bir teflvik ve teflci vas›tas›d›r. Koflu esnas›ndaki
istimali bunun içindir. Fakat bu maksada hizmet edebilmesi için bunu ustal›kla kullanmak, yanl›fl ve ifrat
fleklinde istimalinden kaç›nmak flartt›r. At›n dört nalda bir uzanma ve bir toplanma hareketi vard›r. Binici
at› iterken kollar› at›n uzanma hareketine uygun olarak, at›n boynu hizas›nda ileriye do¤ru uzan›r ve at›n
ayaklar› topland›¤› vakit binicinin kollar›da geriye gelmifl vaziyettedir. Ata kamç› vurulacak zaman bu an,
yani at›n toplu oldu¤u zamand›r. At uzanm›flken, bilhassa sa¤r›s› üzerine kamç› vurmak hiç bir fayda
sa¤lamaz. Fakat, at›n aç›l›p kapanma hareketine kendisine uyduramayan ve kamç›y› bununla senkronize
fleklinde hareket ettirip darbeleri zaman›nda indiremeyen jokeyler vard›r. Bu daha ziyade apranti ve acemi
jokeylerde görülen bir vaziyettir. Esasen bu hatay› tashih etmezlerse hiç bir zaman iyi bir binici olamazlar.
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Bu hatal› binifl, kamç›n›n yanl›fl kullan›lmas›d›r. Bir de kamç›n›n suistimali vard›r. Bu ifrat derecede kamç›
kullanmak veya kamç›n›n at›n maneviyat› üzerinde menfi tesirler yapacak flekilde kullan›lmas›d›r. Meselâ,
hassas bir at kamç›n›n tazyiki alt›nda “rogue” olabilir, yâni kofludan y›labilir. Bu gibi atlarda bilhassa haz›r
olmad›klar› zaman kamç›n›n menfi tesiri olabilir. Baz› atlar kamç›dan hofllanmaz. Bu tabir yar›flç›l›k
aleminde pek çok kullan›l›r. Asl›nda bu tabir yanl›flt›r. Bunun fark›nda olmayarak bu tabiri kullananlar
hatalar›n› tashih edebilirler. Birgün Atina’da Marcel Scillag ile konuflurken, bir jokey bir at için kamç›
sevmez dedi. Scillag “Hiç bir at kamç› sevmez, kamç›y› seven at yoktur, kamç›ya tahammül eden, ve
edemeyen atlar vard›r”, dedi. Bu çok do¤ru bir müflahadedir, bu flampiyon jokeyin bu isabetli görüfl ve
mütelaas›nda çok mühim bir hakikat vard›r. Bir ata tahammül edemeyece¤i birfleyi yaparsan›z onun
moralini bozabilirsiniz, onu kofludan y›ld›rabilirsiniz. Bir çok “rogue”1ar bu flekilde “rogue” olmufltur.
Binanaleyh, kamç›n›n lüzümsuz ve fazla istimalinden kaç›nmal›d›r.

Atlar›n mizaçlar› insanlar›nki gibi de¤ifliktir. Her at›n tabiat›n› bilmek ve ona göre hareket edip
edememek bir çok hallerde muvaffakiyet veya ma¤lubiyete müncer olur. Son zamanlarda Ribot’un
mahsullerinin hassas atlar olduklar› ve kendilerine has bir karakter tafl›d›klar› anlafl›lm›flt›r. Bunu bulup
bundan istifade eden Lester Piggott’dur. Bu atlar koflunun bir safhas›na kadar yürümüyor, tembel ve avare
bir halde gidiyor, sonra bir an geliyor, derhal uyan›yorlar ve iflleri ile alakadar olmaya bafll›yorlar. Bu
safhaya girdikleri zaman bunlara ayak uydurman›n ne kadar zor oldu¤unu Ribocco’nun ve Ribero’nun
klasik zaferleri göstermifltir. Gitmek istemedikleri zaman yap›lacak bir fley yoktur. Lester Piggott büyük
maharet ve so¤ukkanl›l›kla bindi¤i St. Leger’de Ribero’yu gitmek istemedi¤i zaman zorlamaya kalksayd›
ve bu kritik anda heyecana kap›l›p bir kamç› vursayd› bu hareketi ademi muaffakiyetle neticelenirdi.
Halbuki Lester Ribero’yu kendi haline b›rakt›, bu müddet zarf›nda çok buhranl› anlar geçirdi, fakat sabr›n›
kaybedip at›n gidifl tarz›na müdahale etmedi. Neticede, Ribero’nun gitmek arzusu uyan›nca uçmaya
bafllad›lar, ufak bir telafl ve tedbirsizlikle geçilmesi muhakkak olan Ribero St. Leger galibi oldu.

Baz› atlara veya baz› hallerde, kamç›s›z binmenin flayan› tavsiye olundu¤unu ve daha iyi neticeler
verdi¤ini gördük. Horvarth haflin bir jokey idi, çok sert kamç› vururdu. Andronicus’e bindi¤i zaman bu flekilde
hareketin bu ata hiç uygun olmad›¤›n› müflahede ettik, son zamanlarda Andronicus’e binerken kamç›y› elin-
den al›rd›k. Bu, Horvath’›n hiç hofluna gitmezdi, fakat kamç›s›z koflularda çok daha muvaffak oldu.

‹ntikal Devresi Muvaffak Komitesinde yeni bir Yar›fl Nizamnamesi ve Yar›fl Programlar›n› yaparken
iki yafll› koflular›nda kamç› kullan›lmamas›n› teklif etmifltim. Fikret Yüzatl›, “Size bir at terbiyecisi olarak
flunu söyleyim ki kamç› lüzumludur. Bir iki yafll›ya binerken de jokeyin elinde kamç› bulunmal›d›r” dedi.
Fikret Bey bunda da hakl› idi. Kamç› kullanmas›n› bilmiyen veya bunu suistimal eden jokeyleri iki
yafll›lara bindirmemek icabeder. Fakat, intihap sahas› genifl olmayan yerde bu kolay de¤ildir ve bir çok iki
yafll›lar›m›z fazla kamç› kullanma yüzünden bozulmufl ve koflu kariyerleri verimsiz olmufltur.

Fazla kamç› kullanan jokeyler iyi jokeyler aras›nda da mevcuttur. Cockrane tan›nm›fl bir jokey idi.
Lâle’ye iki yafll› koflular›nda bu binmiflti. ‹lk koflusundan evvel antremanda bir galopta tay› kamç›ya
al›flt›rmak do¤ru olmaz m›, bir iki defa kamç›y› dokundurun, al›fls›n, dedik. Cockrane, “Ben iki yafll›larda
asla kamç› kullanmam” dedi . Fakat, buna ra¤men kofluda Gözdem ile bafl bafla geldikleri zaman bir kaç
defa kamç›s›n› kulland›. Cockrane iyi bir jokey olmakla beraber ilk koflusunu koflan bir iki yafll›ya bu
flekilde biniflini hiç tasvip etmedik. Kofludan sonra, kamç› kullanmayaca¤›n› söyledi¤i halde neden bu
kadar çok kamç› vurdu¤unu sorduk. “Kofluyu kazanabilece¤imi zannettim, yan yana geldi¤imiz zaman
ayn› kuvvete maliktik, onun için bir kaç defa kamç› vurdum”, dedi. Cockrane’in vurufllar› da sertti. Fakat
Lâle metanetli, cesur bir tayd›. Bu kofludan sonra uzun müddet koflu koflmad›, bu ilk koflusunda yedi¤i
kamç›lar›n tesirini unuttu.
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Kamç› bahsi bizi mevzuumuzdan bir hayli uzaklaflt›rd›. fiimdi 1924 senesi koflular›na dönelim. Bu
seneyi Perihan - Hamda senesi olarak vas›fland›rabiliriz. ‹lk karfl›laflmalar› Perihan’›n muvaffakiyeti ile
neticelendi .Bu 1.600 metre üzerinde idi, Perihan rahat kazand›. Hamda ikinci idi, di¤er rakipler çok geri
kald›lar.

Veliefendi’de M. R. S.’in yapt›rm›fl oldu¤u beton tribündeki büfe ve bar teflkilât› devam ediyordu, at
yar›fllar› gene yüksek mehafili toplamaya bafllam›flt›. Perihan’›n muvaffakiyeti mutantan flekilde tespit
edildi. Gazetelerin bafl sahifelerinde yar›fllar›n resimleri ç›kar ve koflular›n izah ve tenkidi yap›larak
neticeleri verilirdi. Bu kofluyu müteakip Tevhidi Efkâr gazetesi, 31 May›s 1924 günkü bir makalesinde
uzun boylu yar›fllardan bahsetmiflti. Bu makalenin bir yerinde flöyle bir bahis geçiyordu. “Yar›flta kimler
vard›?”. Hava güzel fakat fazla s›cak idi. Yar›fl mahalline saat ikiden itibaren otomobillerle bir çok
kimseler gelmeye bafllad›. Bu meyanda bilhassa fl›k tuvaletli Türk han›mlar›, refikatlar› ile birlikte gelen
ricali meflhure Rus kad›nlar›, bir çok ecnebiler nazar› dikkati celbetmekteydi. Hakem mevkiinde süvari
k›tas› Müfettifli Umumisi Sami Sabit Pafla genç ve çevik vücut ve nazarlar›yle yar›fllar› takip ediyor, yar›fla
mübafleret kampanas›n› bizzat vuruyordu.

Memleketimizin meflhur at yar›fl› mütehass›slar›ndan Keçecizade ‹zzet Fuat Pafla asri püskülsüz fesi ve
tek gözlü¤üyle bastonuna dayanm›fl bir vaziyette duruyordu. At sahiplerinden Akif Bey’e hitaben. “Akif
Bey (dondurma, flampanya) gönder” diye feryat ediyordu. Mumaileyhin bu feryad›na sebeb Akif Bey’in
Musul Heyeti Murahhas›m›z› büfede flampanya içme¤e davet etmesinden, fakat Pafla’y› ça¤›rmamas›ndan
neflet ediyordu. Gene Hakem Heyetinden sab›k Erkan› Harbiye Reisi Zeki Pafla mütevazi ve sessiz duruyor.
Cavit Bey kazanacak atlar› intihapta istihrazlar ahtindeki isabet ve sürati intikali gösteremiyordu.

Bir zamanlar Romanya’da at koflular›nda epey para kazanm›fl olan Reflit Ben Ayyad Bey ile ‹zmir’e ilk
giren süvari binbafl›s› fierafettin Bey ve Binbafl› Cevdet Beyler de hep birlikte Hakem Heyetine mahsus
kulede ahz› mevki etmifllerdi.

Seyirciler aras›nda Hariciye Murahhas› Adnan Bey, Halide Edip Han›m, Nakiye Aliye Han›m,
Hilâliahmer Reisli¤inden müstafi Hamit, Reji Komiseri Seyfeddin Beylerle, sab›k Üçüncü Ordu Müfettifli
Tatar Osman Pafla ile bir çok mütekait Paflalar ve Merkez Kumandan At›f Bey bulunuyordu.

Dördüncü Ordu Kumandan› Kemalettin Sami Pafla, Avukat Haydar R›fat Bey’in anlatt›klar›n›
dinleyerek geziniyordu. Pek fl›k bir surette liva üniformas› giymifl olan Rafet Pafla hazirunun aras›nda ahzi
mevki etmiflti. Ecnebiler meyan›nda Japon Sefareti erkan›, Japon Atefle Militeri, Rus Heyeti, Banka
Direktörlerinden baz›lar›, Yunan Konsolosu vard›. Halk aras›nda bir çok Türkler ve ecnebiler vard›, Heyeti
Murahhasa Reisi Fethi Bey (say›n Fethi Okyar) ile refikas› han›m ve Heyeti Murahhasadan Fevzi Bey
ikinci yar›fltan sonra geldiler.

Bu neflriyat o tarihte ‹stanbul yar›fllar›n›n yüksek standard›n›, ne kadar elit bir zümrenin bu sporla
alakaland›¤›n› göstermektedir. Mevkiler, hususi, pozaj, pavyon ve pöluz olarak ayr›lm›flt›, ve yar›fllar çok
ra¤bette idi.

‹lkbahar mevsimin sonunda dürt yafll›lar›n büyük koflusu koflulacakt›. Perihan bu büyük rakibi Hamda’y›
ilk klasikte rahatça geçti¤i için bu koflunun en gözde namzedi, idi. Fakat mesafenin uzamas› Hamda’n›n
lehinde olabilirdi. Onun için Hamda’n›n taraftarlar› da bu kofludan ümitli idiler. Bilhassa, Fikret Bey’in
jokeyi Fahri bu kofluda Hamda’ya çok güveniyor. Fakat, Perihan’da, Hamda’da bu kofluda geçildiler. 
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Kofluyu Sayyad kazand›. Sayyad koyu doru kuvvetli bir att›. Bu muvaffakiyetinden sonra daha bir çok
koflular kazand›, ve müteakkip seneler ‹zmir yar›fllar›nda da Sayyad büyük muaffakiyetlere mazhar oldu.

Bu senenin enteresan bir olay› Emin Bey’in Felah isimli at›yla ortaya ç›kmas› oldu. Felah demiri k›r,
muntazam yap›l› bir att›. Abrafl oluflu güzelli¤ini bozuyordu, fakat abrafls›zda aman ne güzel arap at›
denilecek bir at de¤ildi, ne de büyük bir kudret ve kabiliyete malik idi. Bunu biz biliyorduk amma Emin
Bey eksantrik ve muhayyele kuvveti çok genifl bir zatt›. Felah onun için büyük bir flampiyondu. Bununla
burada bütün koflular› toplayaca¤›n› zannediyordu. Bu kazand›¤› ikramiyeleri yol paras› yaparak Felah’›
M›s›r’a, orada kazanaca¤› ikramiyeler ile Bombay’a götürmeyi düflünüyordu. Bombay da kazanaca¤›
ikramiyeler ile de bir gemi alacakt›. Emin Bey Veliefendiye gelirken her ne zaman Galata r›ht›m›nda bir
yolcu gemisi görürse, Felah’›n kazançlar› ile böyle bir gemi alabilece¤ine kani olarak bu hikâyeyi anlat›rd›.
Bu Emin Bey’in ideali idi. Yolcu salonu önünde gördü¤ü gemilerin birine sahip olmak. Bunlar ucuz
gemiler de¤ildi, Loyid Tniestino’nun muazzam yolcu gemileri yahut Romen hatlar›n›n ‹mparator Trojan
veya Rejina Carol gibi lüks yolcu gemileri idi. Bu mevzu ile en çok koflucu Bekir’i e¤lendiriyordu. Bekir,
Felah’›n daha burada do¤ru dürüst bir koflu kazanabilece¤inden emin de¤ildi, Emin Bey’in bu hayelleri
nas›l kurabildi¤ine flaflar, hayretler içinde “fiu Bombay’a gidecek at› görüyor musunuz? Bununla Emin Bey
bir yolcu gemisi alacakm›fl” diye alay ederdi.

Birgün Emin Bey gene Felah’› metetmeye ve at›n›n çok üstün kuvvet ve kabiliyetli bir at oldu¤undan
bahsetme¤e bafllad›. Akif Bey bir maç yapmay› teklif etti Perihan ile 600 metre üzerinde bir maç yap›lmas›
tekarrür etti. Emin Bey Felah’a binici olarak jokey Apdullah’› seçti. Maç günü tesbit edildi. Sabah idman
saatinde Perihan ve Felah 600 metre üzerinde deneneceklerdi. Herkes bu denemeyi merakla bekliyordu.
Felah hakikaten böyle fevkalede bir at m›yd›? Yoksa bu maçta Emin Bey’in Bombay seyahati ve gemi
sat›n almak projesi suya m› düflecekti? Maç sabah› atlar dolafl›yorlard›. Abdullah meydanda yok. Herkes
sab›rs›zl›kla maç›n yap›lmas›n› bekliyordu. Nihayet Abdullah geldi. Bir vapur kaç›rm›fl, Erenköy’den
Veliefendiye gelmek kolay de¤il. Neyse, Abdullah’›n gelmesi maç› bekleyenlerde sevinç uyand›rd›. Maç
yap›labilecekti. Fakat Abdullah elindeki çantaya ne koymuflsa koymufl, külot ve çizmesini unutmufl. fiimdi
ne olacak Abdullah etraf›na bakf›, ve hemen pantolonunu ç›kard›. Bir saniyede don gömlekle eyere
oturmufltu ve atlar starta gittiler. Bu hafif olmak için bir tedbir mi idi, yoksa bunu pantolonun ütüsü
bozulmas›n diyemi yapt›, bilmiyorum. Fakat jartiyerleri ve üzengi kay›fllar› her halde bald›rlar›n›
ac›tm›flt›r. Bazan, yan›mda külot çizme olmad›¤› zaman bir canter veya galop yapmak f›rsat›n› kaç›rmamak
için pantolonla ata bindi¤imi, ve üzengi kay›fllar›n›n terki temas› ile bald›rlar›m›n s›yr›l›p günlerce
ac›d›¤›n› hat›rl›yorum.

Felah-Perihan maç›n›n heyacan› atlar starta gitti¤i zaman son haddine varm›flt›. Çünkü Emin Bey’in
M›s›r-Hindistan yolculu¤u hikayesini herkes biliyordu. Maç tescil edilmifl maç de¤ildi, jokeyler tart›lmad›.
Abdullah Arcady’den çok daha hafifti. Bu surette, Perihan k›srak fark› ile Felah’a takriben alt› kilo
veriyordu iki rakip bütün yol mücadele ettiler. Son anda Felah bir bafl farkla maç› kazand› Herkes Emin
Bey’i tebrike kofltu. Emin bey çok heyecanl›yd›. Büyük projenin tahakkuku yolunda bir ad›m at›lm›flt›.
Tebessümle tebrikleri kabul eden Emin Bey’in zihninde herhalde almay› tasarlad›¤› gemi tecessiim
ediyordu. Bunu takip eden günlerde Bekir bir sabah yar›fl yerine geldi¤i zaman Emin Bey’in yan›na gitti.
“Beyefendi Galata R›ht›m›n› geçtinizmi? Büyük bir yolcu gemisi ba¤l› duruyor. Bunun için bir pazarl›¤a
giriflseniz. Baflkalar›da galiba gemiye talip imifl, gemi çok güzel” diye alay etti. Bekir böyle fleylerden çok
zevk al›rd›. Arcady ile Yula da M›s›r-Hindistan seferi hikâyesi dolayisiyle Emin Bey’i çok alaya al›rlard›.

Felah baflka bir kofluda geçildi, sonra büyük kofluda da hiç bir varl›k gösteremeyince M›s›r-Hindistan
seyahat› ve Emin Bey’in bir yolcu gemisine sal›ip olmak emeli yavafl yavafl unutuldu.
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O sene yafll› atlar meyan›nda Veteriner Selim Bey’in Ferhan’›, Haydar Bey’in Muhib’i nazar› dikkati
çeken atlard›. Ferhan güzel doru bir att› ve müteakip seneler ‹zmir yar›fllar›nda da bir çok koflular
kazanarak muvaffakiyetli bir koflu kariyeri yapt›.

Bu devirde her ›rka aç›k koflular da vard›. Bunlara tek tük yar›mkan atlar ifltirâk ederdi. Bu meyanda
Dr. Seferof Moonlight isminde bir k›srak ald›. Orijini malum de¤ildi, fakat yar›mkan oldu¤u belli idi. Dr.
Seferof bu ismi kendi koymufltu, koflularda buna kendisi binerdi. Bir gün Moonlight ile Ferhan aras›nda
çok enteresan bir koflu oldu. Ferhan’a Bekir biniyordu. Moonlight kofluyu rahat kazan›yordu, fakat son
ikiyüz metrede Ferhan aray› kapad›, kofluyu kazanabilecek gibi güründü. Bekir kuvvetle çal›fl›yordu. Fakat,
Moonlight bir kaç fulede üstünlü¤ü sa¤lad› ve iki boyla kofluyu kazand›.

Yar›fllar o sene muvaffakiyetle yap›ld›, fakat Sipahi Oca¤› büyük mali imkânlara malik de¤ildi. Sene
sonunda ertesi sene için imkanlar aramak, yar›fllar›n idamesi için tedbirler almak laz›md›. Bu s›rada Ziraat
Vekaleti Karacabey Haras›na Macaristan’dan Baron Hepes isminde bir mütehass›s getirmiflti. Bu
mütehassis bi müddet harada çal›flt›ktan sonra bu iflten ayr›ld›, ‹stanbul’a geldi. Burada yar›flç›l›k alemi ile
temasa gelen Baron Hepes Akif Bey ile tan›flt›. Yar›fllara alaka gösteren Baron Hepes’e Akif Bey bir flirket
kurup at yar›fllar› tertip etmeyi teklif etti. Baron Hepes’in bu mevzu ile ilgilenebilecek arkadafllar› vard›.
Akif Akson, Sabri Tulça ve Baron Hepes ile arkadafllar› aras›nda bir flirket kuruldu. Macar ortaklar
Hepes’ten maada, Benjamin, Roger ve Tot idi. Veliefendide yeniden haz›rl›klara geçildi ve 1925 senesi
yar›fllar› bafllad›.

Bu senenin bafl›nda Akif Bey Macaristan’dan alt› tane safkan ‹ngiliz at› getirtti. Bunlar Baratome,
Bollandist, Freda, Fama, Kokato ve Bovardia isminde üç at ve üç k›srakt›. Bunlarla beraber, Morris
isminde eski bir jokey antrenör olarak gelmiflti, Arcady ile Yula bununla çal›flmaya bafllad›lar. Yula bir
sene evvel Baron Hepes ile beraber gelmifl ve k›sa bir müddet Karacabey Haras›nda kald›ktan sonra
‹stanbul’a gelerek jokeyli¤e bafllam›flt›.

Akif Bey Macaristan’dan getirtti¤i safkan ‹ngiliz atlar›ndan birini kendisine alakoyarak di¤erlerini
ahbaplar›na da¤›tt›. Baratome Akif Bey’in idi. Bollandist’i Sabri Bey ald›. Freda Bay Lieznef’in renklerini
tafl›yacakt›. Kokato Doktor Seferof’un, Fama Mr. Bins’in idi. Bouvardia’y› da fieref Bey ald›.

1925 senesi yar›fl program› her yar›fl günü bir safkan ‹ngiliz koflusu ihtiva ediyordu. Bu koflulara bu alt›
attan baflka ifltirak edebilecek bir tek safkan vard›. Bu da Hac› Bekirzade Ali Muhiddin Bey’in Neriman’›
idi. ‹lk karfl›laflma da Neriman rakiplerini geçti. Macaristan’dan gelen atlar henüz aklimate olmam›fllard›.
Sonra formlar›n› bulduklar› zaman Barotome temayüz etme¤e bafllad›.

O sene Fikret Bey yar›fllara Sülün isminde bir at getirdi. Arap koflular›nda o sene en parlak
muvaffakiyetleri kazanan at Sülün’dü. Buna Burhan Ifl›l binerdi. Sonraki koflular›nda Yula bindi. Yafll›
atlar meyan›nda kuvvetli atlar topçu fievket Bey’in Duman’› ve Binbafl› R›fat Bey’in Çakal’› idi.

Burada Übayyan ile Duman›n yar›fl› çok meflhurdu. Tatar Hüseyin Kofluyu kazanmak üzere iken
kasketi ile halk› selamlamaya kalkt› ve arkas›ndan gelen Übeyyan ani bir hücumla kofluyu kazand›.

1925 senesi program›nda memlekette do¤mufl üç yafll› her ›rka mahsus koflular vard›. Bu koflular› My
Star kazan›rd›. Bu kuvvetli bir yar›mkand›. Ekrem Rüfltü Bey bu tay› ‹zzet Pafla’ya hediye edilen bir safkan
‹ngiliz k›sra¤›n› bir arap ayg›r›na çekerek yetifltirmifl ve Akif Beye satm›flt›. My Star 1926 senesi sonuna
kadar kofltu ve bir çok koflu kazand›.
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1925 senesi t›r›s yar›fllar› da yap›ld›. Bu tarihte Bay Lieznef, Zloi Geni isminde bir trotör getirmiflti. Bu
at karfl›laflt›¤› rakipleri büyük bir üstünlükle geçiyordu. Zloi Geni bundan evvel gelmifl trotörlere karfl›
sa¤lad›¤› bu üstünlü¤ü Amerikan kan›na medyundu. Amerikan trotörleri bu s›rada Paris’in “trot”
hipodrumu Vincénnes’de teveffuklar›n› gösteriyorlard›. The Flying Dutchman’›n zürriyeti Fransada da
muvaffakiyetten muvaffakiyete kofluyorlard›.

Sabr› Bey’in Tanya’s›n› Zimin isminde bir Rus driver idman ediyordu ve koflularda sürüyordu. Zimin
çok kültürlü ve spiritüel bir adamd›. ‹dmanlarda saat tutanlar ile alay ederdi, kendisine neye saat tutarak
prova yapmad›¤› soruldu¤u zaman “Provada para varm›? Varsa rekor yapay›m”, derdi. Sonra Zimin
Fransa’ya gitti, orada yar›fltan çekilerek dansör oldu.

Zimin’den çok mühim bir fley ö¤renmifl olduk. At at ile koflar, at saat ile yar›flt›r›lmaz. Rekor alma
merak› bizde ne zaman bafllad› bilmiyorum, Eski olan Bekir, Badi, Balyozo¤lu saate düflkün de¤ildiler.
Bunlar›n kronometreleri vard›, fakat bunu bir galop esnas›ndaki “pace”-“train” (vezni karar) hakk›nda fikir
edinmek için kullan›rlard›.

1925 senesinden sonra Macarlarla kurulan flirket yar›fl yapmaya devam edemedi. O tarihte yaln›z spora
ba¤l› kimseler ra¤bet ederlerdi. Yar›fl günleri Veliefendide oldukça kalabal›k bir topluluk vard›, fakat
bunlar at merakl›lar› ve yar›fllara s›rf sportif zevk ve hevesle gelen flah›slard›. Müflterek bahis henüz
yar›fllara bir gelir sa¤layacak durumda de¤ildi. M.R.S. bunu sa¤lam bir temele oturtmufltu, fakat oyun
oynayanlar›n miktar› azald›. Bu itibarla müflterek bahislerden kesilen yüzdeler ve kap› has›lat› devaml›
surette yar›fllar› beslemeye kafi de¤ildi. 1926 senesi gene ‹stanbul Sipahi Oca¤› mahtut imkanlarla yar›fllar
tertip etti. Bu seneler zarf›nda ‹zmir yar›fllar› devam ediyordu. ‹lkbahar ve sonbahar meetingleri
muntazaman yap›l›yor, bu yar›fllara ‹stanbul’dan ve di¤er yerlerden atlar geliyordu. Bu yar›fllar›n tanzim
ve tertibinde Evliyazade Refik Bey’in teflviki ve tükenmez enerjisi en mühim rolü oynuyordu. ‹zmir’de at
yar›fllar› büyük bir anane idi. Bunun idamesi için ne yapmak laz›msa yap›lmal›yd›.

Muhasebei Hususiye her sene ‹zmir ilkbahar ve sonbahar yar›fllar› için bütçesine para koyard› ve bu
usul yar›fl ve Islah Encümeni yar›fllar›na kadar devam etti. Bu devirde ‹zmir yar›fllar›nda temayüz eden atlar
aras›nda çok mühim bir at vard›. Bu at Kapani Zade Reflat Bey’in Mebrûk’u idi. Mebrûk Türkiye’de
yetiflmifl müstesna arap atlar›ndan biriydi. Bekir bu ata bir harika nazariyle bakard›, hayat›nda gördü¤ü en
kuvvetli arap at› olarak tasvir ve tavsif ederdi. Mebrûk hakikaten harikulade bir att›. Burada kazand›¤›
muffakiyetlerden baflka Yunanistan ve M›s›r’da da top-weight olarak büyük koflular kazand›.

Mebrûk Reflat Kapani’den Bay Yantes’e geçti. Bu at›n üstün kuvvetini gören Bay Yantes Atina
yar›fllar›nda flans›n› deneme¤e karar verdi. Burada muvaffak olunca Mebrûk’u M›s›r’a gönderdi, orada bu
müstesna at muvaffakiyetin zirvesine ç›kt›. M›s›r yar›fllar›nda Mebruk’un yapt›¤› performans ile ancak
Seargeant Majör gibi atlar›n icraat› mukayese edilebilirdi.

‹zmir o tarihte Yunanistan yar›fllar›n›n kurulmas›nda mühim rol oynad›¤› gibi yar›fllar›nda koflu kuvvet
ve kabiliyetini ispat etmifl bir at›n ilk defa Türkiyeyi hariçte parlak flekilde temsil etmesi keyfiyeti ile de
iftihar edebilir.

Yar›fl ve Islâh Encümeni Yar›fllar›

1926 senesinde yar›flç›l›k için yeni bir ufuk aç›ld›. Yar›fl ve Islah Encümeni teessüs etmifl ve 1927
senesi için senelik bir yar›fl program› neflretmiflti. Atç›lar aras›nda bu büyük bir sevinç yaratt›. 
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Art›k gelecek sene yar›fllar yap›labilecek mi, ne gibi yar›fllar yap›lacak, mükâfat ne olacak? düflünceleri
ortadan kalkm›fl, herkes ileriye do¤ru emniyetle bak›yordu.

Yar›fl ve Islah Encümeni Baflvekalete ba¤l› bir teflekküldü. Ona Yüksek Yar›fl ve Islah Encümeni
denirdi, Reisicumhur’un himayesinde ve Baflvekilin Riyasetinde idi. Yar›fl ve Islah Encümeninin azalar›
General Fahreddin Altay, Ali R›za Bey ve ‹hsan Abiddin Bey idi.

‹flin mucidi ve ruhu, o zaman Baflvekâlet Baflyaveri olan Bnb. At›f Esenbel’di. Burada At›f Bey’in
mühim bir rolü vard›. At yar›fllar›n›n ehemmiyetini devlet ricaline anlatmak ve hükümetin bu büyük sporu
maddi vc manevi muzahareti ile desteklemesini sa¤lamak.

Yar›fl ve Islah Encümeninin senelik yar›fl program›nda ‹stanbul ve ‹zmir ilkbahar ve sonbahar yar›fllar›
vard›. Tabii, Ankara baflkent olarak en mühim ve zengin koflular›n koflulaca¤› merkezdi. Burada da
ilkbahar ve sonbahar meetingleri vard›. Daha, bir çok vilayetlerde yar›fllar tertip edilmiflti. Bunlar aras›nda
Bursa, Adana ve Konya yar›fllar› province yar›fllar› olarak en mühimleriydi, burada ilk defa safkan ‹ngiliz
koflular› yap›lacakt›. Bu koflular safkan ‹ngiliz at›n›n kuvvetini taflra atç›lar›na gösterme bak›m›ndan
ehemmiyet tafl›maktayd›.

1927 senesi Yar›fl ve Islah Encümeninin yar›fllar› bafllad› ve Ankara ‹lkbahar yar›fllar›nda ilk Gazi
Koflusu kofluldu. Bu koflu 2.000 metre üzerinde koflulacak 2.000 TL: ikramiyeli üç ve daha yukar› yafll›
safkan ‹ngiliz at ve k›sraklar›na mahsus bir handikap idi. Buna ifltirak edecek pek az safkan vard›. Hac›
Bekirzade Ali Muhittin Bey’in Neriman’› yedi yafl›na gelmiflti, fakat sa¤lamd› ve koflu kabiliyetini
kaybetmemiflti. Akif Bey’in iki sene evvel Macaristan’dan getirtti¤i safkanlardan Baratom’u ‹zmitli
Osman Bey, Fama’y› ‹zzet Pafla, Bolladnist’i Dr. Seferof alm›flt›. Bu dört attan yaln›z Fama Ankarada idi.
Di¤erleri ‹stanbul’da aran›p bulundu, Ankara’ya getirildi. Bunlar›n Ankara’ya gelifli bir bayram gününün
tesidi gibi oldu. Neriman’› ‹hsan Bey (‹hsan Atç›), Baratom’u Hakk› Bey (Hakk› Eray), Balandist’i sahibi
getirdiler. Gazi Koflusuna ifltirak edecek atlar istasyonda davul zurna ile karfl›land›. Bu merasimin
tertipleyicisi Faik Bey (Çingene Faik) idi, fakat fikir onun de¤ildi. At›f Bey, Fethi Bey (Fethi Yaman) ve
kardefli Fahri Bey yar›fllara halk›n alakas›n› çekmek için bunu düflünmüfller ve Faik Bey’e böyle bir tören
haz›rlamas› emredilmiflti. Faik Bey bu tarihten itibaren ring memurlu¤u vazifesini deruhte etmifltir. O
tarihlerde Ankara at yar›fllar›na gidenler Faik Bey’i gri jaket atay› ve silindir flapkas› ile atlar› ringten al›p
piste ç›kard›¤›n› hat›rlarlar. Elinde bir baston da tafl›rd›. Bunu da Faik’in Pariste bu vazifeyi gören
meslekdafl›ndan hiç bir noksan› kalmamas› için At›f Bey temin etmiflti.

Yar›fllar eski hipodromda yap›l›rd›. Buras› ‹malat› Harbiye’nin (flimdiki Makina Kimya Enstitüsü)
arkas›nda Muhaf›z Alay erlerinin talim yapt›¤› ufak bir saha idi. Bu sahaya 1.800 metrelik bir pist
s›¤d›r›labilmiflti. Çok basit bir ahflap tribün ve tahta barakalar halinde tart› mahalli, müflterek bahis gifleleri,
büfe inflaa edilmifl ve Yar›fl ve Islah Encümeninin yar›flç›l›k tarihimizde yeni bir ç›¤›r açan, büyük bir devir
yaratan yar›fllar› böyle basitti, fakat idare mükemmeldi, yar›fllar çok kaliteli ve yüksek seviyede idi.

Bu ilk Gazi Koflusunu Neriman kazand›. Neriman Vaxillum ile Quarell’in mahsülü idi. As›l ismi
Quarrelsome idi. Bu suretle Neriman, Karacabey Haras›na gitmifl olan Vexed’in öz kardefli idi.

Yar›fl atlar› istasyon civar›nda eski ah›rlarda dururdu, sabahlar› idmana gelirken tren yolu geçitinde
bazen uzun zamanlar beklenirdi. Burada yük arabalar›, ka¤n›lar s›rtlar›nda küfeler ve çuvallar yüklü
merkepler de sab›rla s›ra beklerlerdi. Baz› atlar bu beklemeden sinirlenirlerdi, trenin düdü¤ünün ortal›¤›
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iyice kar›flt›rd›¤› zamanlar da olurdu. O vakit oturuflu biraz zay›f olanlar pani¤e tutulup manevra
memuruna, her biri kendi lisaniyle, içinde geçeni söylerken, daha iyi biniciler atlar›na hakim olduklar› için
gülerek etraf›ndaki pandomimi seyredip e¤lenirlerdi. Çünkü, bu gibi s›k›fl›k vaziyetlerde vukua gelen
kar›fl›kl›kta ka¤n› arabalar› da birbirine girer, efleklerin yükleri devrilir, hayvanlar kaçar, sahipleri de
bunlar› yakalamak, katarlar›n› tanzim edip yollar›na devam edebilmesi için sa¤a sola kofluflurlard›. O
zaman Ankara büyük bir inflaat faaliyeti içerisinde idi. fiimdi, bunlara sahne olan geçidin yerinde
Bahçelievlere gidip gelirken alt›ndan geçti¤imiz köprü vard›.

Ankara’n›n eski pisti sol yanla koflulan 1.800 metrelik oval bir pistti. ‹lk viraj ‹malat’› Harbiyenin
duvar› dolay›s›yla daha dard›. Ligne Droite sonuna do¤ru biraz yokufl yukar› ç›kard›, sonra Gazi Muallim
Kolejine do¤ru hafif bir inifl vard›. Oldukça keskin bir virajla do¤ru yola ç›k›l›rd› ve bundan sonra dört yüz
metrelik bir “Ligne Droite” vard›. Karfl› düzlü¤ün sonundaki ç›k›fl nefes kabiliyeti az olan atlar› oldukça
zorlard›. Pistin bu k›sm›na arap yokuflu denirdi, kofluyu önde götüren bir geriledimi, karfl›dan arap ç›kt›
derlerdi. Son viraj›n ad› da atç›lar aras›nda “tutun ha” idi. Bu isimleri Bekir (Bekir Yörükcü) bulmufltu.
Bekir Patterson zaman›nda Mathew ve Rose ile beraber koflulara ifltirak etti¤inden beri ‹ngiliz yar›flç›l›¤›na
hayrand›. Avrupaya ati bir laf geçse, hemen cebinden bir not defteri ç›kar›r, bunu yazard›. Zaman zaman,
f›rsat› geldikçe bu deftere yazd›¤› notlar hakk›nda daha fazla izahat ister, bunlar›n münakaflas›n› yapard›.
Bekir zeki ve çok sprituel bir adamd›. “tutun ha” tabirini Bekir bu notlar›ndan ç›karm›flt›. Bir gün Epsom
Derby’si görüflülürken “Tattenham Corner” laf› geçti. Bekir dünyan›n en büyük klasi¤inin kofluldu¤u
hipodromun hususiyetleri ve son viraj› hakk›ndaki izahlar› dikkatle dinledi, “Buras› Tattenham Corner
de¤il, Tutun Ha’d›r dedi. Hakikaten Bekir’in buluflu çok yerinde idi. Çünkü, Epsom Derby’sinde
Tattenham Corner’e gelirken ilk befl at içinde olmak flartt›. Bütün jokeyler buna inanm›fllard›, Tattenham
Corner’e gelirken iyi bir pozisyonda bulunman›n Epsom Derby’sinde muvaffakiyet için bir “sine qua non”
(laz›m› gayri müfarik) olmufltu. Kaide haline getirilmifl olan, 1938 senesi arkadan gelip Derby’i kazanan
Bois Roussel’in zaferine kadar, bu inanç kuvvetli bir kaziye gibi hüküm sürmüfltür. “Tattenham Corner’in
bu hususiyeti göz önünde tutalacak olursa, Bekir’in nükteli buluflu çok yerinde’dir. Bundaki mana,
“Burada s›k› tutun, bu viraj da yerini muhafaza et, aksi taktirde kofluyu kaybedersin”, demekti. Bekir bunu
böyle izah ederdi ve bu çok do¤ru idi. Derby’yi kazanabilmek için bir at›n süratli olup koflunun bafllar›nda
ön saflarda bulunmas›, Tattenham Corner’e gelmeden ç›k›lan yokuflu o süratle ç›kabilmesi, yokufl afla¤› bu
keskin viraja inebilecek muvazeye sahip bulunmas›, buraya ilk dört befl at içinde geldikten sonra da, son
200 metresi gene ç›k›fll› olan 8.000 metre “Ligne Droite” da eforuna devam edebilecek rösursa malik
olmas› laz›md›.

‹flte Yar›fl Islah Encümenin yar›fllar› zaman›n sportif ruhu ile at yar›fllar›n›n geleneksel esprisi içinde
böyle bafllad›, bafllad›ktan sonra ilerledi. Ankara’n›n iptidai yar›fl yeri ve Epsom aras›nda paraleller
çizilmeye müsait bir meserret havas› esiyordu. Herkes mutmain ve memnundu. Asil spor at yar›fllar› art›k
Türkiye’ye yerleflmifl bulunuyor ve atisinden endifle edilmiyordu.

1927 senesi hariçten safkan ‹ngiliz atlar› getirilmeye baflland›. Akif Akson Macaristan’dan Freudnaw,
Mavzika ve Guryad’› getirdi. Ayn› sene içinde At›f Esenbel Fransa’dan Olgo, Primerole, Miss Yynguett,
Nona, Aigrette, Gran Bonete ve Veilleur de Nuit’yi getirdi.

Bu iki kafile aras›nda ilk karfl›laflma Ankara’da oldu, Freudnaw ve Mavzika Fransa’dan gelen rakiplerini
egale ettiler. Bunda kondisyon ve aklimatasyonun mühim rolü vard›. Macaristan’dan gelen atlar Avrupada at
naklinde kullan›lan büyük lüks vagonlarla da ve seri postalar ba¤lanarak birkaç gün içinde geliyordu.
Halbuki Fransadan gelen atlar boks içinde uzun bir deniz seyahat›ndan sonra buraya gelebiliyorlard›.
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‹dmanda bir at›n nisbeten hareket serbestine malik olabilece¤i bir vagon içinde seyahat etmesi ile uzun
müddet bir boks içinde hareketsiz halde deniz afl›r› seyahat› aras›nda çok büyük fark oldu¤u malumdur.
Bundan maada, deniz yolculu¤unda seyahat›n rahat olup olmamas› hava flartlar›na ba¤l›d›r. Bir f›rt›na ve
hatta sert hava ile dalgal› deniz bir yar›fl at›n›n idman›n› çok geri atabilir. Di¤er taraftan bir yar›fl at›n›n
gitti¤i memlekette koflu koflabilmesi aklimatasyon ile de çok yak›ndan ilgilidir. Aklimatasyon bir yere
gidildi¤i zaman muayyen bir müddet geçtikten sonra bafllar ve iki memleketin iklimi aras›ndaki farklara ve
atlar›n bünyesine göre k›sa veya uzun müddetler sürer. Koflu koflmak için bir yerden bir yere giderken bu
hususa çok dikkat edilirdi. Aklimatasyon devresi bafllamadan at›n kofluyu koflmufl olmas› matluptu. fiimdi
tabii uçak yolculu¤u bunu haletmifl bulunuyor. Memleketler aras›nda, hatta k›talar aras›nda bir yar›fl at›n›n
kofludan bir gün evvel bir yere gelmesi ve kofluyu koflup ertesi günü ah›r›na dönmesi bugün mümkündür.

Modern seyahat fleklinin yanfl atlar› üzerinde tesiri yok de¤ildir. ‹nsanlarda oldu¤u gibi atlarda
seyahatten hofllanmayan, yahut seyahat yorgunlu¤una daha az veya daha çok tahammülü olan atlar vard›r.
Seyahat k›sa da olsa uça¤a binmek, bir müddet havada kalmak, ah›r›ndan ç›k›p baflka bir yerde kalmak
atlar›n sinir sistemleri üzerinde mizaçlar›na göre derece, derece tesir yapan faktörlerdir. Onun için flimdi
uçakla seyahat›n konfor ve kolayl›¤›na ra¤men “iyi seyahat” eden, yani yolculuktan az veya hiç müteessir
olmayan ve “iyi seyahat etmiyen” atlar vard›r. Bir yolcuya, “seyahat›m›z nas›l geçti” diye soruldu¤u gibi
yar›fl atlar›na bir yerden bir yere gittikleri zaman böyle bir sual tevcih edilebilseydi, çok de¤iflik cevaplar
al›n›rd›. Fakat netice itibariyle uçakla nakliyat yar›fl atlar›n›n yabanc› ülkelerde koflu koflmalar›n› çok
kolaylaflt›rm›flt›r. Aklimatasyon mevzuunun arzetti¤i kompleks meseleler ortadan kalkm›flt›. Eskiden yar›fl
atlar›m›z d›flardan gelirdi, aklimatasyon büyük müflküller yarat›rd›. 

Baz› atlar çabuk aklimate olur, yâni yeni karfl›laflt›klar› iklimin tesirlerinden k›sa zamanda
kurtulurlard›, baz›lar› ise bunun için daha uzun zaman isterlerdi. Jimmy Clark d›flardan gelen atlar için bir
sene beklenmesini tavsiye ederdi. Yâni, bir at› geldi¤i sene içinde koflu koflturmay›p ertesi y›l› beklemeyi
do¤ru bulurdu. Bu tecrübeli jokey buraya gelmeden evvel M›s›r ve Yunanistan’da da ata binmiflti. O
zamanlar bu memleketlere de d›flardan çok yar›fl at› gelirdi ve antrenör aklimatasyon mevzuuna çok
ehemmiyet verirlerdi. Oradaki iklim flartlar› da gayr› müsait oldu¤undan aklimate olmak için çok uzun
zaman alm›fllar, baz› da hiç aklimate olamam›fl, yani Avrupa’daki performanslar› yapamam›fllard›r. Bizde
de erken koflturulan ve bu yüzden hakiki kuvvetini gösteremeyen atlar olmufltur.

Bu bahis Fransa’dan gelen atlar›n burada ilk sene u¤rad›klar› ma¤lubiyetten ç›km›flt›r. Bu atlar›n hepsi
de o sene kofluya ifltirâk ettirilmemiflti. Bunlar›n en iyisi Olgo esasen iki yafll› idi, bunun koflabilece¤i koflu
yoktu. Primerole, Freudnaw ve Mavzika’ya geçildikten sonra istirahata çekildi ve ertesi seneye kadar koflu
koflmad›.

1928 senesi Gazi Koflusu’na gene dört at girdi. Primerole aklimate olmufl ve formunu bulmufltu. At›f
Bey’in renkleri ile bu büyük kofluyu kazand›. Primerole hafif yap›l› güzel bir k›s›rakt›. Babas› Odol çok
müflekkel bir att›, büyük bir stayerdi. Prix du Cadran’› kazanm›flt›. Anas› Ma Payse, Maximumun k›z›yd›,
ve böylece meflhur Dollar hatt›ndan geliyordu. Primerole tipik bir stayerdi ve çamurda çok daha iyi
koflard›. Atlar aras›nda a¤›r pist spesialistleri vard›r. Odol da bunlardan biri idi ve Prix du Cadran’› çok
ya¤murlu bir günde kazanm›flt›. Tabii, Longchamp’›n a¤›r pisti ile Ankara’n›n balç›k çamuru bir de¤ildir.
Bu eski hipodromda ata binmifl olanlar çok iyi bilirler. Eski yar›flyerinde pist toprakt›. Buna tabii çim
deme¤e imkân yoktu, çünkü üzerindeki pek az miktardaki seyrek nebat zeminin rengi yeflermeye bile kâfi
de¤ildi. Fakat zemin yumuflak ve sath› düzdü. Pek az at topal olurdu.
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Yar›flç›l›k muciti ‹stanbul Pastahanesi ve Macar lokantalar› idi. Bu pastahane idman ve ah›r saatleri
haricinde yar›flç›lar›n topland›¤› merkezdi, burada çok vakit geçirilirdi. Hergele Meydan› (flimdi Opera
Meydan›) denilen yer ufak bir atç› kasabas› gibiydi. Burada yeni yap›lm›fl bir iki otel ve Macar lokantalar›
vard›. Baz› evlerin alt› ah›rd› ve yar›fl atlar›n›n bir k›sm› buralara yerleflmiflti. Ankara yeni bafltan
kuruluyordu. Yeni binalar inflaa ediliyor, Yeniflehir geniflliyordu. ‹nflaatlarda pek çok Macar iflçi çal›fl›rd›,
hepsi yar›fl merakl›s›yd›. Macar lokantalar› çok ra¤bette idi. Bunlar›n en populer simalar› jokeyler ve
artistlerdi. O zamanlar Ankara’da çok yüksek seviyede barlar vard›, bunlara ekstra kaliteli artisler gelirdi.
Gulafl, çirke paprikafl, palaçinka o devirde tan›nm›fl, meflhur olmufl yemeklerdi. Ankara’da tatl› bir hayat
vard›. Yar›fllar ilerliyor, her sene daha iyiye do¤ru gidiyordu.

Sosyete ve Kordiplomatik yar›fllarla yak›ndan alakal› idi. Fransa’dan gelen atlar içinde Aigrette isminde
bir k›srak vard›. Bu Atatürk’ün idi. O s›ra Afgan Kral› Amanullah Han Ankara’y› ziyaret etmiflti. Atatürk
Amanullah Han’› yar›fllara getirdi. Aigrette kofluya kay›tl› idi. Primerole gibi kuvvetli bir rakiple
karfl›laflacakt›. Aigrette kofluyu kazand›. Amanullah Han çok memnun oldu ve Atatürk’ü hararetle tebrik etti.

Aigrette Fransa’da epey koflu kazanm›fl bir k›srakt›, fakat tandonlar› zay›ft› ve sene sonunda haraya
çekildi. Ukko ile Ailiance’in k›z› olan Aigrette çok muvaffakiyetli bir dam›zl›k oldu. Karacabey
Haras›’nda Cumulus’ten do¤urdu¤u Çankaya isimli ilk tay›, Atatürk o zamanlar Türk Konkur Ekibinin as
binicilerinden Saim Polatkan’a hediye etmiflti.

1927 senesi Fransa’dan gelen atlar içinde Sans le Sou’nun iki yavrusu vard›, bunlar Celal Bayar’›n
Veilluer de Nuit’s› ile Hamdi Avunduk’un Nona’s› idi.

Daha mütevazi bir performansa sahip olan Nona ise burada Güzel ‹zmir Koflusunu kazand›. Nona
ufarak güzel yap›l› bir k›srakt›. Anas› Rakiova, Spring Night gibi Chesterfield’in k›z›yd›.

1928 senesi yar›fllar daha alâka çekici olmaya bafllad›. D›flardan safkanlar›n ithali devam ediyordu. Bu
sene Akif Akson Echo, Eladlany ve Classicus’ü getirdi. Classicus, Adam ile Clara’n›n mahsulü idi,
Macaristan’›n en iyi atlar›ndan biriydi. Prince Festetich’in Haras›’nda yetifltirilmifl olan bu klasik at, Teddy
ile bütün dünyaya nam salm›fl olan Flying Fox - Bend Or hatt›n›n Türkiye’de yegâne mümessilidir. Adam
Teddy’nin babas› Ajax’›n öz kardeflidir. Edmon Blanc bunu kazand›ktan sonra Avusturya Macaristan’a
salm›flt› ve Adam burada büyük bir ayg›r olmufltu. Classicus Baden de büyük bir kofluda düflmüfl ve sa¤
kolunda daimi bir ar›za kalm›flt›. Bu sebeple burada pek az koflabilmifltir.

Macaristan’dan ertesi sene Prens Halim Said, Alinari’yi getirmiflti. Bu at o zaman Orta Avrupa’n›n en
iyi atlar›ndan biriydi. Bu at› almak için Ali Haydar Bey gitmiflti ve Alinari’nin buraya gelifli büyük tepki
yaratm›flt›.

Alinari iyi yap›l› güzel doru bir att›. Babas› Linght Hand, Lord Astor taraf›ndan yetifltirilmifl ve
Newmarket’de Craven Stakes’i kazanm›flt›. Anas› Alani, The Story ile Aveline’den do¤mufl klasik bir
k›srakt›. Alinari’nin buradaki koflu kariyeri uzun sürmedi, fakat kazand›¤› koflular› empresyonan bir stilde
kazand›. Eski bir t›rnak ar›zas›n›n nüksetmesi yüzünden Alinari ertesi sene haraya çekildi, harada Romance
gibi büyük bir flampiyon verdi. Romance Gazi Koflusu’ndan maada iki defa Reisicumhur Koflusu’nu
kazanm›flt›r. Yar›flç›l›k tarihimizde buna muadil performans› yaln›z Adal› yapm›flt›r.

1929 senesi hariçten gelen yar›fl atlar› bak›m›ndan hakikaten entresan bir seneydi. Bu senenin ilk
ay›nda Andronicus gelmiflti. Bu at Edouard Martinez de Hoz ah›r›n›n en kuvvetli atlar›ndan biriydi. Üç
yafll› kariyerinin sonunda buraya gelen Andronicus, K›rcubbin ile William the Third’ün k›z› Altea’n›n
mahsulü idi. Andronicus kazand›¤› koflulardan birinde Mourad’› geçmiflti ve Türkiye’ye gelifli yar›flç›l›k
alemimizde büyük tepki yaratt›.

- 31 -

SAITAKSON_ICFORMA  6/6/13  6:31 PM  Page 31



Andronicus ya¤›za yak›n koyu doru güzel bir att›. ‹zmir’e geldi¤i zaman oldukça uzun bir vapur
yolculu¤una ra¤men Frank Carter’in idman›n eseri üzerinde görülüyordu. O zaman yar›fl merakl›lar›
aras›nda ve hatta yar›flç›l›k camiam›z içinde Avrupa yar›fllar›n› takip eden pek az kimse vard›. Fakat
Martinez de Óz ah›r›, Frank Carter, C. H. Semblat tan›nm›fl isimlerdi. Bir sene evvel bunlar Mon Talisman
ile Prix du Jockey Club’ü kazanm›fllard›. Sonra Mon Talisman Grand Prix’de Fite Rari’ye geçildi. Bir kere
daha bu rakibine Royal Oak’da ma¤lup olduktan sonra Arc de Triomphe’da bunu kolayca geçerek büyük
bir zafer kazand›. Bu iki “crack” aras›ndaki büyük mücadeleyi o s›rada Pariste bulunan Sedat Evliyazade
seyretmifltir. Andronicus’ün tan›nm›fl bir ah›rdan gelifli, senenin bafl üç yafll›lar›ndan Leon Mantacheff’in
Mourad’›n› geçmifl olmas› da bunu bilenler aras›nda büyük tepki yaratm›flt›.

Andronicus klas› olan bir att›, fakat çok “capricieux” kaprisyö bir att›. “Capricieux” kelimesi en hafif
tabir idi. Andronicus Cabochard koflard›, “Rogue” dedi¤imiz, kendisini tam manasiyle kofluya vermeyen
bir att›. Bu biraz da atavik olarak babas› Kircubin’den tevarüs edilmifl bir karakterdi. Nitekim, Chateau
Bouscaut da böyle idi. Keza, o zamanlar Andronicus’un ah›r arkadafl› olan Camors da “Regue” idi. ‹stedi¤i
zaman çok büyük koflu kabiliyeti gösteriyordu.

Andronicus, Patterson’un itina ile yap›lm›fl ah›r›n›n konforlu boks’una gelince yerini hiç yad›rgamad›.
Bu ah›r›n içinde gezinti yap›labilecek kadar genifl bir koridor oldu¤u malumdur. Ya¤›fll› havalarda atlar
d›flar› ç›kmadan burada gezdirilirdi. Yol yorgunlu¤unu giderinceye kadar Andornicus bu gezintilerle iktifa
etti. Kapal› koridorda rahat ve sakin dolafl›yordu. Buraya kadar her fley iyiydi. Hayat›ndan memnundu.
Fakat art›k ifle ç›kmak icabediyordu. K›fl›n ortas›yd›, ‹zmir ilkbahar yar›fllar› yaklafl›yordu. Bir sabah di¤er
atlarla beraber Andronicus ah›rdan ç›kt›. Atlar Buca ‹stasyon Caddesi’nden afla¤› inip Forbes’in köflkünün
alt›ndaki kestirme yoldan yar›fl yerine giderlerdi. ‹flte bu dönemeçte, Andronicus’un üzerinde bulunan
Gyula büyük bir sürprizle karfl›laflt›. Andronicus y›ld›r›m süratiyle ters yüzü dönmüfl ve yan soka¤a
girmiflti. Ne olduklar›n› bilemediler.

Me¤erse, karfl›dan bir deve kafilesi geliyormufl. O zamanlar, bu Buca ve civar›nda çok s›k rastlanan bir
manzara idi. Andronicus bunu uzaktan görmüfl, tabii ilk defa karfl›laflt›¤› bu garip mahluklardan korunmak
için bu ani dönüflü yapm›flt›. Gyula at›n üstünde zor tutunabildi. Bunda Hermes’ten gelmifl mükemmel bir
ifl eyerinin de yard›m› olmufltur. Bundan sonra art›k develere rastlamamak için ellerinden geleni yaparlard›,
fakat bu çok zor iflti. Bilhassa k›fl aylar› develerle büyük bir kömür trafi¤i vard›. Bunlara tesadüf etmeden
yar›fl yerine gidip gelmek imkans›zd›.

Andronicus’ün develerden korkusu bir türlü geçmedi ve itiyat haline gelen bu sert ani dönüfller
Gyula’n›n büyük sab›r ve metanetiyle ar›zas›z, vukuats›z geçifltirildi. Romal›lar zaman›ndaki bir
kumandan›n ismini tafl›makla beraber Andronicus cesur bir at de¤ildi. Ama Normandiya’da do¤mufl,
Chantilly’de idman edilmifl ve hususi van ile yaln›z Paris hipodromlar›na gelip gitmifl bir at›n develerle
y›ld›z›n›n bar›flmamas›n› tabiî görmek lâz›md›r.

Fransadan 1928 ve 1929 seneleri iyi performansa malik iki mühim at daha gelmiflti. Bunlar Celal
Bayar’›n Cap Gris Nez ve Maraflal Çakmak’›n Inorest’i idi. Cap Gris Nez, Stephan the Great’›n o¤lu idi.
Anas› Choice da Chaucer’in k›z›yd›. 1928 senesi ilkbaharda gelmiflti fakat Cap Gris Nez tabanlar›ndan bir
ar›za geçirdi¤i için koflulara ifltirak edemedi. Fakat, 1929 Cap Gris Nez’in senesiydi. Gazi Koflusu Cap Girs
Nez’in zaferiyle neticelendi, ondan sonra Cap Gris Nez ‹stanbul yar›fllar›nda bir seri muvaffakiyetler daha
kazand›.
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Andronicus bu sene koflulara ifltirâk edemedi, zira ilkbaharda ‹zmir yar›fllar› bafllarken Andronicus’e
2.400 metre üzerinde bir tecrübe galopu verildi. Bu galop da kendisine üç at refakat ediyordu. Son 1.200
metrede bekleyip galopa kat›lan at Freudnau idi. Bu çok çabuk bir k›srakt› ve Andronicus bu denemeden
muvaffakiyetle ç›km›flt›, Güzel ‹zmir Koflusu’na ifltirâk edecekti. Fakat atlar iflten döndükleri zaman ah›rda
bir telafl oldu. Andronicus’un bir tandonu kavis yapm›flt›. Bu, tabiî büyük teessür yaratt›, kendisinden çok
fleyler beklenen bu bafl at›n koflu kariyeri tehlikeye düflmüfl, belki kapanm›flt›. Sonradan at›n bir suros
(kemik) ç›kard›¤› anlafl›ld›. Bunun tedavisi bir sene sürdü. Fransa’dan tantana ile gelen bafl at› ertesi sene
sahalar›m›zda görmek mümkün oldu.

1929 senesi Cap Gris Nez’in senesi idi, fakat Cap Gris Nez formunu bulmadan evvel çok fena bir koflu
kofltu ve yar›fl merakl›lar›n› büyük sukutu hayale u¤ratt›. Bu koflu Gazi Koflusu’ndan onbefl gün evvel
koflulan bir centilmen koflusu idi. Bu kofluya üç at ifltirâk etti. Bunlardan biri Cap Gris Nez idi. Cap Gris
Nez çok tembel, a¤›r kanl› bir att›. ‹flinin noksan oldu¤unu hiseden antrenörü Nejat Evliyazade at› bu
kofluya koflturmaya karar verdi. Rakipleri Primerole ile Rejane idi. Cap Gris Nez için bunlar rakip de
say›lmazd›. Sedat Evlivazade bütün bir hafta hamama gitti, yemek yemedi ve 68 kiloya indi. Cap Gris Nez
Sedat Evliyazade, Rejane Abdurrahman Atç›, Primerole Sait Akson ile piste ç›kt›lar. Koflu 1.600 metre idi
ve “Ligne Droite’in sonunda atlar d›fl bariyerin önünde s›ralanarak start verilirdi. At›f Esenbel Ali Raik’in
elinden bayra¤› al›p start mahalline gelmiflti.

Atlar bir hizada duruyordu. “Ben faux depart istemem”, dedi ve derken bayra¤› indirdi. Bu tarihi
kofluya binenler için bu unutulmaz bir hat›rad›r. At›f Esenbel’in bu kofluda starterlik iflini bizzat kendisinin
deruhte etmesi, bu büyük atç›n›n bu kofluya verdi¤i ehemmiyeti gösteriyordu. Kofluyu Rejane kazand›. Cap
Gris Nez ikinci oldu. Sedat Evliyazade yapt›¤› fliddetli kürün tahribat›n› ancak ‹sviçre’de bir sanatoryomda
giderebildi, fakat Cap Gris Nez bu kofludan çok istifade etmiflti, onbefl gün sonra Gazi Koflusunu rahatça
kazand›. Bitiriflteki fark bir boyundu, fakat Jimmy Clark Cap Gris Nez ile koflular›n› hep böyle kazan›rd›.
Ayn› stilde bindi¤i ve bir çok koflular kazand›¤› bir at da Stradivarius idi. Stradivarius Marafl Mebusu
Mithat Bey’in idi. Bu at› Sedat Evliyazade 1929 senesi Yunanistan’dan Estafette, Mispickel ve Siberiane
ile birlikte getirmiflti. Stradivarius’ün orijini Souvingny-Cocasse idi, eflkâl itibariyle al›ms›z bir att›, hatta
çirkindi. At›f Bey bunu hiç be¤enmedi. Bir “Patl›cana dört deynek sokulmufl” gibi dedi.

Bekir “Patl›can de¤il, kaba¤a” diye At›f Bey’in tenkidini tashih etti. Fakat bu at›n iyi bir at oldu¤u
anlafl›ld›. Stradivarius Fransa’dan zay›f bir performansla ç›km›flt›. Yunanistan’da da parlak bir fley
yapmam›flt›. Fakat, Sedat Evliyazade bu atta bir cevher görerek bunu alm›flt›. Belki de Pirocaco bu at› iyi
idman edememiflti.

Burada Stradivarius bafl at oldu. Bir kere Ankara’da bir baflla Olgo’yu vurdu, fakat hakem dead-heat
ilân elti. Stradivarius bir çok mühim koflular kazand›. Fakat, en büyük zaferi Andronicus ile yapt›¤› maçt›.

1930 senesi Andronicus koflulara ifltirâk etmeye bafllad›. Ankara ilkbahar yar›fllar›nda Gazi Koflusu’nda
Olgo ile karfl›laflacakt›. Koflu bu iki kuvvetli rakip aras›nda gibi görünüyordu. Fakat, Olgo büyük kofludan
onbefl gün evvel 1.200 metrelik bir kofluda Stradivarius’e geçildi, Stradivarius 8 boyla rahat kazanm›flt›. Bu
netice Gazi Koflusu namzeti olarak Olgo’yu gözden düflürmüfl, buna mukabil Stradivarius’in flans› artm›flt›.
Kofludan sonra Olgo’nun bir ayak ar›zas› oldu¤u ve sol tandonunun s›cakl›k yapt›¤› söyleniyordu. Albay
Cemal Bey (General Cemal Büke) ça¤r›ld›, Olgo tedavi edilmeye baflland›. Cemal Bey onbefl gün Çankaya
Köflkü’nden ayr›lmad›. “Irrigation Continue” (devaml› dufl) ve ilaçlarla tedavi edilen Olgo, Cemal Bey’in
ihtimam› ile ve Fikret Yüzalt›’n›n maharetli antreman› sayesinde koflu günü sahaya ç›kabildi. 
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Fakat onbefl gün evvel sekiz boy farkla Stradivarius’e geçilen ve kofludan üç ayakla ç›kan Olgo’nun
bir Gazi Koflusu kazanabilece¤i zannedilmiyordu.

Bu fikirde olanlar çok yan›lm›fllard›. Çünkü, Olgo flahane bir koflu ve do¤ru yolda Andronicus ile kafa
kafaya çetin bir mücadeleden sonra bir baflla birinci oldu. Stradivarius dört boy geride üçüncü idi. Bu
muvaffakiyeti hiç bir an ümidini kesmeden beklemifl olan Fikret Yüzalt›’n›n azim ve sebat› yar›flç›l›k ale-
minde büyük taktirle karfl›land›. ‹smet Pafla’n›n bu mühim kofluyu kazanm›fl olmas› da büyük memnunluk
yaratt›. ‹smet Pafla vekilleri, mebuslar› ve maruf flah›slar› at almaya teflvik ederdi. Bu muvaffakiyeti
hararetle tebrik edildi. At almak hevesi yay›lmaya devam etti.

O sene ‹stanbul yar›fllar› Andronicus ile Stradivarius’ün hakimiyeti alt›nda geçti. Bir gün Andronicus
bir koflu kazand›. Stradivarius bu kofluya ifltirak etmemiflti. Kofluyu müteakip, hakem kulesinin üstünde
otururlarken Mithat Bey Akif Bey’i tebrik etti ve “yaz›k Stradivarius yoktu”, bu kofluda dedi. Akif Bey
bunu bir “challenge” telâkki etti ve Mithat Bey’e “Pek iyi bu mükâfat kals›n, ben bunu alm›yorum, hafta
içinde bir maç yapal›m”, dedi Mithat Bey bunu kabul etti. ‹kisi de kumar› çok severlerdi. Maç “enregistré”
edildi, yâni yar›fl Nizamnamesi hükümlerine göre resmi maç olacakt›. Hakem ve Starter tayin edildi. Bir
galop günü idi. Yâni, Perflembe. Yar›fl yeri otomobillerle doldu. Bir yar›fl gününden farks›zd›. Bütün yar›fl
merakl›lar› orada idi. Saat üçte Andronicus (Paul ile), Stradivarius (Clark ile) piste ç›kt›lar, maç 2.000
metre idi. “Epinard” ile “Sir Paul Gallahad”›n henüz haf›zalarda taze olan meflhur maç› gibi bu maç
yar›flç›l›k alemimiz de alâka yaratm›flt› ve iki rakip startla dizildikleri zaman seyircilerin heyacan› son
seviyesine varm›flt›. ‹stanbul Veteriner Müdürü Abdülkadir Bey Andronicus ile Stradivar›us’ü bafl bafla
getirip bayra¤›n› indirdi. Maç bafllad›. Clark jokeylik ustal›k ve maharetini ortaya koydu. Stradivarius
büyük “Point de Yitesse”i olan bir att›. Clark bundan istifade etmek için kofluyu yavafllatmak, rakibini
uyutmak çaresine baflvurdu. Bu anda Paul’den, zekas› bir flimflek çakar gibi iflleyip alürü forse etmesi, yani
tempoyu h›zland›rarak rakibini zorlamas› beklenirdi. Fakat Paul bunu yapamad›, düflünemedi ve Clark’›n
takti¤ini egale etti. Stradivarius maç›n sonunda rakibinden ayr›larak iki boy farkla birinci oldu.

Kazanan ve kaybeden taraflar çok heyecanl› anlar yaflam›fllar ve yar›fl merakl›lar› güzel bir gün
geçirmifllerdi. O zamanlar bu gibi maçlar çok revaçta idi, pek çok maç yap›l›rd›.

1930 senesi ilkbahar›nda Sedat Evliyazade Paristen Celal Bayar’a üç at getirdi. Bunlar Vrais Gascon,
Fol Espoir ve Drocourt idi. Vrais Gascon y›ld›r›m süratine malik bir att›. ‹ki yafl›nda Fransa’n›n bafl taylar›
ile koflmufl, kazanm›fl ve bu karfl›laflmalarda iyi atlar› geçmiflti. Vrais Gascon’un babas› Guemul, anas›
Vache â Lait idi, bu k›srak Rabelais’in k›z›yd›. Vrais Gascon espesi olan müflekkel k›r bir att›. Tabiî k›rl›k
babas›ndan geliyordu. Bu ayg›r Isard II’nin o¤lu idi ve donu bunun gibi k›rd›. Isard II o zaman bizde 1923
senesi Paris Grand Prix’si galibi Filibert de Savoie’nin babas› olmak dolay›siyle tan›n›yordu. Prens Halim
Said bu s›rada M›s›r’dan Filigrane isminde bir k›r k›srak getirmiflti. Bu k›srak Filibert de Savoie’nin k›z›yd›.

Vrais Gascon çok iyi bir att›, fakat çok fena bir huyu vard›. ‹dmanda bunu tutmak mümkün de¤ildi.
Fransa’da idmanlarda buna antrenörü Wallon binermifl, zira bir kaç aprantiyi ormana kaç›rd›ktan sonra
Wallon bundan baflka çare bulamam›fl.

‹ki yafl›nda yapt›¤› performans dolay›siyle Vrais Gascon’un buraya gelifli büyük bir alaka uyand›rm›flt›.
Sedat Evliyazade bu at› ald›ktan sonra baflka talipler de ç›km›fl ve bunlar Vrais Gascon’u almak için ‹talya
hududuna kadar gelmifller, hadise Clark’a at› geri almak için hududa kadar gelmifller diye anlat›ld›. Clark
“Evet hududa kadar gelmifllerdir... Bunu, fakat bu deli attan hakikaten kurtuluyorum diye hududu geçip
gitti¤ini görmek için”, dedi. Clark’›n ah›ra iyi bir at geldi¤inden flüphesi yoktu. Fakat, Vrais Gascon’un
kötü karakteriyle bafl›na gelecekleri de biliyordu.
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O zamanlar Vrais Gascon’un süratiyle boy ölçüflebilece¤i zannedilen Rejane vard›. Bu çok çabuk bir
k›srakt›, fakat Ankara’da ilk karfl›laflmalar›nda Vrais Gascon’a ayak uyduramad› ve Vrais Gascon kofluyu
on boy önde uçarak kazand›.

Vrais Gascon’un program›nda o sene Atina Grand Pirx’si de vard›. Türkiye’den bu kofluya ifltirâk
edecek di¤er bir at da Gossaert idi.

Gossaert, Federico Tesio’nun meflhur Domello Haras›nda yetifltirdi¤i bir att›. O sene ‹talya
Derby’sinde Oberon’›n arkas›nda ikinci gelmiflti. Bunu buraya Bay Joe Allioti getirmiflti ve bu klasik at
burada ‹zmir’de Ankara’da büyük yar›fllar kazand›. Gossaert, babas› Golden Myth gibi çok iri bir att›, ve
kaba idi. Anas› Gianpetrina Michelangelo idi. Tesio k›sraklar›n› ‹ngiltere ve Fransa’daki ayg›rlara
gönderirdi. Bu meyanda Gianpetrina Ascot Gold Cup galibi Golden Myth’e çekilmifl ve bu birleflmeden
Gossaert ç›km›flt›r. Gossaert çok cüsseli a¤›r bir at olmas›na ra¤men ‹zmir ve Ankara pistlerinde bir zorluk
çekmedi. Virajlar› dönerdi, babas› gibi ittikçe giden bir att›. Bekir’in ortodoks idman metodu ile haz›rlanan
Gossaert, Kâmil’in kuvvetli finifli ile bir çok güzel muvaffakiyetler elde etti.

Yunanistan’da at yar›fllar› bizimle beraber bafllam›fl, bunda ‹zmir’den Yunanistan’a hicret eden Vahan
Balyozo¤lu ile Badi’nin çok mühim rolü olmufltur. Vahan, Birinci Cihan Harbinde fiehzade Abdülhalim
Efendi’nin ah›r›nda antrenör-jokey olarak çal›flm›flt›r. Fas›lda ad› geçen Vahan, Badi de o devirde Enver
Pafla’n›n ah›r›n›n bafl jokeyi olan ve ayn› fas›lda ad› geçen Badi’dir.

‹zmir Türkiye’de modern at yar›fllar›n›n befli¤idir denilebilir. ‹flte buradan ç›kan atç›lar Yunanistan’da
da at yar›fllar›n› kurmufllard›r. Vahan Balyozo¤lu Yunanistan’a gelince at yar›fllar› yapman›n lüzum ve
ehemmiyetini Yunanistan’›n yüksek mehafilinde anlatmaya çal›flm›fl ve bu fikri kabul ettirmekte pek
zorluk çekmemifltir. Vahan bu teflebbüsünde tabiî, uzun zamandan beri ‹zmir’de yaflam›fl bir ‹ngiliz
ailesinin at merakl›s› bir ferdinin yard›m›ndan faydalanm›fl ve bu suretle Yunanistan’da at yar›fllar› tesis
edebilmifltir.

Rees’lerin evi Buca da tren istasyonunun yan›nda idi. Patterson’nun ah›r›n›n ç›k›fl kap›s› ile bu köflkün
bahçe kap›s› karfl› karfl›ya idi. Bu civardan geçerken parktaki kumrular›n gürültüsünü dinlemek ve
karacalarm seri hareketler ve ürkek s›çramalarla nadide a¤açlar aras›nda zümrüt çay›rlar üzerinde
koflmalar›n› seyretmek büyük bir zevk idi.

Yunanistan’da yar›fllar böylece üç ‹zmirli’nin teflebbüsü ile kurulmufltur. William Rees, Vahan
Balyozo¤lu bir at yar›fllar› flirketi kurmufllar, bunlar›n teflebbüsü ile birde Jokey Clup kurulmufltur.

Yunanistan’da at yar›fllar› bafllad›¤› zaman halk bu spordan o kadar bihabermifl ki, ilk defa Phaleron
Hipodromu’na geldikleri zaman ahali, “aslanlar kaplanlar nerede?” diye sormufllar. Sonra bunun bir Roma
arenas› olmad›¤›, burada at yar›fllar› seyredecekleri kendilerine anlat›lm›fl, seyirciler oturup koflular› sab›r-
s›zl›kla beklemeye bafllam›fllar. Birinci koflu bafllay›nca atlar ilk defa tribünlerin önünden geçerken hepsi
aya¤a kalk›p alk›fllam›fllar ve yerlerine oturmufllar. At yar›fllar›yle bu kadar az ilgisi olan bir muhitte
bunlar› ihtas etmek, tutundurmak ve k›sa bir zaman da büyük bir inkiflaf seviyesine ulaflt›rmak flerefi bir
kaç ‹zmirli atç›n›nd›r. ‹zmir Türkiye’de at yar›fllar›n›n befli¤idir denilebilir. Burada do¤an büyüyen modern
yar›flç›l›k, atç›l›¤›n inkiflaf›na hizmet etmifl, bu kaynaktan al›nan kuvvet ve feyizle Yunanistan yar›fllar›
vücut bulmufltur. Memleketimizle yak›n ba¤lar› olan Yunanistan yar›fllar›na at götürüp koflturmak
atç›lar›m›z için elbette büyük bir zevk olacakt›.
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Bu teflebbüs ilk defa Nejat Evliyazade taraf›ndan yap›ld›. Nejat Evliyazade büyük at duygusu olan bir
atç›yd›. O s›ra da elinde muazzam bir yar›fl ah›r› vard›. Elindeki atlar› k›ymetlendirmesini çok iyi bilen bu
üstad antrenör Vrais Gascon’u Atina Grand Prix’sine götürmeye karar verdi. Bundan daha isabetli bir karar
olamazd›. Vrais Gascon dehfletli sürati olan bir att›. Atina Grand Prix’i 2.200 metre üzerinde kofluluyordu.
Phaleron Hipodromu’nun turnike pisti üstünde bu mesafe 1.600 metre demekti. Vrais Gascon için bu
mesafeyi tutmak bir mesele de¤ildi. Esasen Vrais Gascon’un mesae tutmayaca¤› da söylenemezdi. Zira
büyük babas› Isard II Grand Prix galibi Filibert de Savoie’nin ve Prix du jockey Clup galibi Belfond’un
babas›yd›. Di¤er taraftan anas› Vache á Lait, Rabelais’in k›z›yd›, binaenaleyh buradan ilaveten nefes
kabiliyeti al›yordu. Binaenaleyh, Vrais Gascon mesafe tutmamas› bahis mevzuu de¤ildi, fakat bu gibi
pistler süratli atlar› nefesli atlar›n aleyhine olarak koruyan pistlerdir. Bu itibarla çabuk bir at›n bunlar
üzerinde kendisinden daha çok nefes kabiliyeti olan bir at› geçmesi melhuzdur. Meselâ, Coquin’in
antrenörü Divald bu yüzden bu kuvvetli at› Atina’da hiç bir kofluya koflturmam›flt›r. Divald, “Süratçe üstün
olan bir at burada Coquin’i geçer”, diyordu. Filvaki, Coquin surat› olan bir att›, fakat aksiyonuna girip
uzanabildi¤i zaman kuvvetini gösterebilen bir att›, bu bak›mdan bunda 1930 Romanya Derbysi’ni ve 
Romanya’da di¤er mühim koflular kazanm›fl olan antrenörü bu klasik at› burada koflturmaktan imtina
etmekte çok hakl› idi. Çünkü, Baneasa’n›n büyük, rahat çim pisti ile Phaleron’un avuç içi kadar, dönemeçli
kum pisti aras›nda çok fark vard›.

Hipodrom müsait olmamakla beraber, Atina Grand Prix’si cazip bir koflu idi. O tarihte M›s›r yar›fllar›da
muaffakiyetin zirvesinde idi. Avrupa’n›n bafl jokeyleri k›fl› M›s›r’da geçirirlerdi. M›s›r’›n büyük at
sahipleri ‹ngiltere’den, Fransa’dan kuvvetli atlar getirirlerdi, Atina Grand Prix’si bu ah›rlar›n ra¤betine
mazhar oluyordu. O sene Lady Chester, Beaty Reineata ismindeki k›sra¤›n bu kofluya koflturmaya karar
verdi ve Atinaya gönderdi.

Türkiye’den Vrais Gascon’dan maada Gossaert de bu mühim koflunun namzetleri aras›nda idi.
Gossaert Kâmil ile Atina’ya gitti. Aliotti’nin ah›r›nda Flying Top ile Masked Manequin isminde iki k›srak
vard›. Fakat bunlar›n burada mühim angajmanlar› yoktu, Kâmil gidebildi. Fakat, Vrais Gascon için jokey
problemi vard›. Nejat Evliyazade’nin elinde Celâl Bayar’›n, Mithat Yal›m’›n Suphi Pafla’n›n ve Refik
Evliyazade’nin atlar› vard›. Nejat Evliyazade bunlar› büyük ustal›k ve maharetle idman ediyor, dahiyane
bir his ve irade ile her ata göre koflu seçiyordu. Böyle bir ah›r›n sevki idaresi kolay bir ifl de¤ildi. Ah›rda
Jimmy Clark gibi usta jokeyin bulunmas›, tabiî, antrenör için büyük bir yard›md›. Clark, bilhassa,
galoplarda vezni karar› tanzim etmek ve galoptan sonra antrenörüne bindi¤i at ve yan›ndaki ah›r
arkadafllar› hakk›nda izahat verebilmesi ile faydal› oluyordu. Bunu her jokey yapmaz. Bu kabiliyeti olan
bir jokeyin bulunmas› bir ah›r için bir mazhariyettir.

Nejat Evliyazade atlar›n› çok iyi haz›rlard›, atlar büyük koflulara fit ç›kard›, fakat galoplarda hiç bir
zaman atlar› ezmezdi.

Vrais Gascon’un idman› bir hayli güçlük arz ediyordu. Çok çeken bir at oldu¤u için her gün h›zl› ifl
yapmak temayülünde idi. Bu süretle antrenörü “alternance” sistemi ile bunu haz›rlama¤a çal›flt›, muvaffak
oldu. Vrais Gascon Atina’ya çok iyi kondisyonda gitti ve koflu günü tam haz›r vaziyette idi. Fakat, Vrais
Gascon ile problem bir tane de¤ildi. Birde jokey meselesi vard›. Jimmy Clark Gazi Koflusu’nda ah›r›n
namzetine binmek üzere burada kalm›flt›. Binanaleyh Atina Grand Prix’sinde Vrais Gascon’a binebilecek
iyi bir jokey lâz›md›. Fransa’dan bir iokey angaje edildi, fakat bu jokey gelemedi. Kofludan bir kaç gün
önce düflmüfl ve ar›zalanm›flt›. Bunun yerine gönderilen ve kofludan bir gün önce Atinaya vas›l olan jokey
tatminkar görünmüyordu. Vrais Gascon’da tan›madan binilebilecek kolay bir at de¤ildi. 
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Bu suretle Santour’un gelmemesi büyük koflunun arifesinde nahofl bir buhran yaratm›flt›. Bu müflkül
vaziyet karfl›s›nda Nejat Evliyazade hiçte kolay olmayan bir karar almak zorunda idi. Nihayet, at› Atina’ya
geldi¤inden beri çal›flt›ran Lambert’i bindirmeye karar verdi. Lambert tan›nm›fl bir jokey de¤ildi, fakat hiç
olmazsa at› tan›yordu, aralar›nda bir anlaflma olmufl ve binici ifllerde at üzerinde bir hâkimiyet tesis etmiflti.
Bu husus Vrais Gascon’un karekterinde bir at için mühimdi.

Reinetta M›s›r’dan büyük flöhretle gelmiflti, çok iddial› idi. Atina’daki atlara pek ehemmiyet
vermiyorlard›, fakat Vrais Gascon’dan çekiniyorlard›. Bir taktik hatas› yap›lmazsa çok flans› olabilece¤ini
biliyorlard›.

Vrais Gascon, y›ld›r›m sürat›na malikti, starttan ok gibi f›rlad›, uzun fuleleriyle aksiyonuna büyük ara
yaparak rakiplerinden uzaklafl›rd›. Bütün mesele bunu ilk ç›k›flta h›z› kesmemek aksiyona girip
muvazenelendikten sonra da kendini bitirmemesine dikkat etmekti. Bu sürette rakipleri üzerinde tesis etti¤i
avansla Vrais Gascon sonuna bir rezerv saklay›p kofluyu kazanabilirdi. Fakat, bunu yapabilmek için ince
ve artistik bir binici olmak laz›md›. ‹nce bir binici, yâni at› duyan, at›n ne istedi¤ini bilen, yapmamas› laz›m
gelen fleyi yapmamay› ve yap›lacak fleyi yapmay› ona telkin edebilen jokeydir. Buna muvaffak olan jokey
sanatkâr bir jokeydir. Her sanat kabiliyeti gibi, bu da f›tridir. ‹nsan do¤ufltan buna sahip olarak do¤ar veya
bundan mahrumdur. Tabiat bu imkân› bir jokeye bahfletmifl ise o jokey sanatkâr bir jokeydir, ata incelikle
biner ve onu artistik bir flekilde sevki idare eder. Bunu yapabilen jokey at›ndan azami rand›man› al›r.

1931 Atina Grand Prix’si büyük bir kalabal›k huzurunda kofluldu, yar›fllar›n ihtas›ndan beri
Yunanl›lara yar›fl zevki afl›lanm›fl ve bu spora merak ve alâka son derecede artm›flt›. Beynelmilel mahiyet
alm›fl olan Grand Prix bilhassa herkesi ilgilendiren bir koflu olmufltu, bunu seyretmek için Atinal›lar
hipodromu doldurmufltu.

Startta Vrais Gascon bafla geçti ve iyi bir ara yaparak kofluyu götürmeye bafllad›. Toplu bir gurup onu
takip ediyordu. Reinetta bu gurubun en sonunda ve d›fl›nda idi. Gossaert gurubun içinde iyi bir pozisyonda
gidiyordu Tribünlerin önünden bu vaziyette geçtiler. ‹lk viraj› dönüp karfl› yola geldikleri zaman Vrai
Gascon aray› açmaya bafllad›, son viraja yaklafl›rlarken hiç bir rakibinin bunu yakalamak ümidi
kalmam›flt›. Nitekim, buna hiç biri muvaffak olam›yordu. Ancak Reinetta son ikiyüz metrede yavafllamaya
bafllayan Vrais Gascon’a yetiflebildi. “Resource”u tükenmifl olan rakibini iki boyla geçerek kofluyu
kazand›. Di¤erleri çok geride idi. Reinetta muvaffakiyeti çok popüler bir muvaffakiyetti. Herkes Lady
Chester Beaty’nin bu sportif hareketini taktirle karfl›lad›, bu cevherli k›sra¤›n› çok alk›fllad›. Bu arada Vrais
Gascon’un flayan› dikkat koflusu da büyük bir tesir yaratt›. Vrais Gascon klas›n› göstermifl ve as bir jokeyin
alt›nda bu kofluyu kazanabilece¤i intiba›n› vermiflti.

Bu suretle, Türk yar›flç›l›k tarihinde memleket d›fl›nda bir kofluya ifltirak etmek teflebbüsü iyi netice
vermiflti. Bu neticede biraz flans ile tam bir muvaffakiyet de olabilirdi. Fakat, o kadar zor flartlar içinde
böyle bir kofluda ikincilik de mühim bir baflar› idi. Vautour’un son anda düflüp Atina’ya gelmemesi belki
Celal Bayar’›n renklerinin Atina Grand Prix’sinde zaferine mani oldu, Nejat Evliyazade’nin çok iyi intihap
etti¤i ve at›n› flayan› dikkat bir “precision” ile haz›rlad›¤› bu büyük koflunun galibi idman etmifl olmak
flerefinden mahrum etmiflti, fakat yar›flta sans›n da mühim bir faktör oldu¤unu unutmamal›d›r. At
yar›fllar›nda muvaffakiyet de ma¤lubiyet de güler yüzle karfl›lanmal›d›r. Talihsizlik yüzünden muhakkak
kazan›lacak bir koflu da kaybedilmifl olabilir. Bunu da filozofâne bir tav›rla kabul etmek laz›md›r.
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Vrais Gascon ile Gossaert’in Atina Grand Prix’sine ifltirakleri tabii o sene “Turf”umüzü çok meflgul
etmifl ve bütün dikkati bu mühim koflu çekmiflti. Bununla beraber Ankara’da 1931 senesi Gazi Koflusu’da
enteresan olmak istidad›n› gösteriyordu, koflu yaklaflt›kça yar›fl merakl›lar›n›n heyecan› art›yordu. Bay
Yantes’in Bay Giffre ile müfltereken Fransa’dan getirttikleri Young Turc ‹zmir ‹lkbahar Yar›fllar›nda
kazand›¤› muvaffakiyetlerle Fransa’dakine nazaran çok terakki etmifl bir at oldu¤unu gösteriyordu.
Bunlar›n biri Andronicus’e karfl› kazan›lm›flt› ve Young Turc’ün Fransa’daki performasmda böyle bir
kuvvete sahip bir at oldu¤unu gösteren bir fley yoktu. Young Turc ufak bir att› ve at› buraya getiren jokey
Bonjour bunun büyümeyece¤ini zannederek satt›klar›n›, haddizat›nda Young Turc’ün iyi bir at oldu¤unu
ve memleketinde kalsayd›, orada da dört yafl›nda daha iyi koflular yapacakt› derdi. Filhakika, Young Turc
buraya geldikten sonra büyümüfltü. Andronicus de buraya geldi¤i zaman dört yafl›n›n bafl›nda 1.’58” irtifaa
malikti, fakat befl yafl›n›n sonunda 1.’63” olmufltu. Bunlar, memleketimizde safkan ‹ngiliz atlar›n›n iyileflip
inkiflaf etti¤ini gösteriyordu, bu safkan yetifltiricili¤imiz için iyi bir emare idi.

Young Turc’ün Gazi Koflusunda karfl›laflaca¤› rakipler meyan›nda Frig vard›. Bu, at bir sene evvel
Romanya St. Leger’inde iyi bir performans yapm›fl ve bundan maada koflular kazanm›fl güzel eflkâlli koyu
doru bir att›. Akif bunu bu kofluyu müteakip Romanya’dan getirmiflti. Fikret Yüzatl› bu ata ortak olmufltu,
Frig Gazi Koflusunda Fikret Yüzatl›’n›n siyah beyaz renklerini tafl›d›. Bu renkler 1924 senesinde
Yüzatl›’n›n renkleri olarak tafl›maya bafllam›flt› ve daha sonra sar› lacivert olarak tescil ettirilmiflti. Siyah
beyaz renklerin Lord Derby’nin renkleri oldu¤u malumdur. O zaman Fikret Yüzatl›’ya Lord Derby’nin
renklerini alm›fls›n diye tak›l›rlard›. Yüzatl›, “Ben ne yapay›m, benim binicim baflka renkte forma giymeyi
katiyen kabul etmiyor”, derdi. Hakikaten 1924 senesi Yüzatl›’n›n jokeyi Fahri yakas› kapal› bir siyah
gömlek giyerdi. Bu kafkasyal›lar›n ço¤unun giydi¤i gömlekti, fakat Fahri Bey’in bundan baflka bir k›ya-
fette görüldü¤ü vaki de¤ildi, onun ›srar› ile Yüzatl› siyah beyaz renkleri alm›flt›. 1931’de Fahri Bey art›k
Fikret Yüzatl›’n›n jokeyi de¤ildi ve Frig’e Akif Akson ah›r›n›n Cz›szar’› yerine bafl jokeyi Horvath bindi.

Gazi Koflusu günü sabahtan müthifl bir ya¤mur ya¤maya bafllad›, pist bir hayli a¤›r olacakt›, bunun
Young Turc’e yarayaca¤› söyleniyordu. Bay Allioti bu durumdan hiç memnun görünmüyordu. Çünkü
Flying Top, Flying Orb’un k›z›yd›. Büyük sürate malikti, mesafe kabiliyeti mahduttu. Pistin bir çamur
deryas› haline gelmesi pek tabiî bunun flans›n› artt›rm›yacakt›.

Ya¤mur k›sa fas›lalarla devam etti, yar›fl saati yaklaflm›flt›, atç›lar ve seyirciler tribünleri doldurmaya
bafllam›fllard›. O s›rada ‹smet Pafla hipodroma teflrif ettiler. Seyahatte veya hasta de¤ilse Say›n ‹nönü hiç
bir yar›fl gününü kaç›rmazd›. O gün yan›nda Hariciye Vekili Say›n Tevfik Rüfltü Aras vard›. Tribünlerin
önünde gezmeye koyuldular. O zaman Gazi Koflusu’na jaket atay ve hot form ile gelinirdi. Ya¤mur
durmadan ya¤›yordu. Aras’›n elindeki flemsiye bundan korunmalar›na kâfi de¤ildi, silindir flapkalar›ndan
sular akarak, çamur içinde uzun müddet dolaflt›lar. Tribünlerden herkes Baflvekil’in ve Hariciye Vekili’nin
bu meflakkatle gezintilerini seyrediyordu. Her halde mühim bir mesele görüflüyorlard›. Ama bunu tribünde
de oturup görüflebilirlerdi. Pek tabiî, fakat bu gezintinin baflka bir manas› vard›. At yar›fllar› ciddi bir ifltir.
Bunu herkes bilmelidir. At yar›fllar› ya¤mur alt›nda da yap›l›r. Bunda her hangi bir flüphe varsa, bunun
izale edilmesi laz›md›.

Bir hafta evvel vilâyetlerin birinde bir az fazlaca ya¤mur ya¤m›fl, vali de ya¤mur ya¤›yor diye yar›fllar›
iptal ettirmifl. Bu hadisenin neye müncer olabilece¤i akl›ndan geçmemifltir. Fakat, at yar›fllar›n› bu kadar
az ciddiyette telekki eden vali bey ertesi gün yapt›¤› hatay› anlam›flt›. Vali azledilmiflti. ‹flin ehemmiyetini
anlatmak için 1931 Gazi Koflusu günü ya¤an ya¤mur da iyi bir vesile teflkil etmiflti. Gazi Koflusu
koflulurken ya¤mur durmufltu, fakat hava kapal› ve bulutlu idi. 
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Tribünlerin önünden geçerlerken Frig iyi bir tempo ile kofluyu götürüyordu, son viraja kadar baflta
gelebildi. Bunu Drocourt takip ediyordu. Burada, Young Turc ilerlemeye bafllad›, do¤ru yolda k›sa bir
mücadeleden sonra Frig’den ayr›ld› ve dört boyla kofluyu kazand›. Drocourt da Frig’in dört boy gerisinde
üçüncü oldu. Frig her ne kadar 2.800 metre üzerinde bir klasik kofluda plase olmufl ise, Lobogo’nun o¤lu
olmas› hasebiyle nefes kabiliyeti bu a¤›r pist üzerinde noksan gelmiflti. Lobogo The Story’nun o¤lu idi. Bu
at Baratom’un da babas› oldu¤u gibi, Alinari’nin anas› Alan› de The Story’nin k›z›yd›. The Story
Sundridge’in o¤ludur.

Young Turc hafif vücudu ile çamurda daha kolay seyredebilmifl, koflunun sonunda her zaman
gösterdi¤i cesaret ve metanetle mücadele ederek rakibini ma¤lup etmiflti. Koflunun üçüncüsü Drocourt idi.
Bay Yantes kofludan çok memnundu. “Bu ufak atta bir arslan yüre¤i var”, dedi. Bu do¤ru idi. Young Turc
çok yürekli ve mücadeleci bir att›. Babas› Juveigneur Negofol’un o¤lu idi. Bu Childwick St. Simon’un
o¤ludur. Young Turc’ün anas› Persian Rose idi.

Bu suretle, d›flardan ithal edilmifl safkanlara aç›k olarak koflulan son Gazi Koflusu koflulmufltu. Zira,
1932 senesi Gazi Koflusu memlekette do¤mufl üç yafll› yerli safkan ‹ngilizlere mahsus olarak koflulacakt›.

1931 senesi yar›fllar›n›n arzetti¤i büyük bir yenilik iki yafll› koflular›n›n programda ilk defa yer alm›fl
olmas›d›r.

1929 do¤umlu yerli safkan ‹ngilizlerin sahada görünmeleri büyük alaka ve merakla bekleniyordu.
Bunlar, 1928 senesi Karacabey Haras›’na Fransa’dan getirilmifl dam›zl›k k›sraklar›n do¤urdu¤u
mahsullerdi. Bir de Yugoslavyadan gelen Hercegnö’nün Gascony’den do¤urdu¤u Gözdem vard›. Bu
k›sra¤› bir veteriner getirmifl ve Ali Haydar Barflal’a satm›flt›. Bilahere Ali Haydar Barflal bunu Prens
Halim Said’e satt› ve Hercegnö Baltac› Çiftli¤inde Romance, Seigneur ve Abime pour Eux’yü dünyaya
getirerek, yar›flç›l›k tarihimizde mühim bir mevki kazand›.

Gözdem iyi büyümüfl iri bir tayd›. Babas› Gascony, Kendal’›n mahsulü olup Macaristan’›n tan›nm›fl
bir ayg›rd›. Bend Or ile Windermere’in mahsulü olan Kendal ‹ngiltere’de tan›nm›fl bir ayg›rd›r, Ascot da
Gold Cup ve Eclipse Stakes galibi ve Golden Myth’in de babas›d›r.

Bunun “Triple Crown” galibi o¤lu Galtee More Avrupada nam yapm›fl bir ayg›rd›r. Bunu Rusya
dam›zl›k olarak sat›n alm›fl ve bu büyük ayg›r›n Rusyada verdi¤i klasik yavrulardan maada Polonya,
Almanya ve Macaristanda da muvaffak olmufl mahsulleri vard›r.

‹stanbulda iki yafll›lar›n en mühim koflusunda Gözdem Lâle’yi yar›m boy farkla geçti. Lâle iki yafl›nda
henüz zay›f çelimsiz bir tayd›. Karacabey Haras›’ndan bir sene evvel Veliefendi’deki yearling sat›fllar›na
gelen bülün taylar da bu durumdayd›. Buras› henüz safkan yetifltiricili¤inin icabettirdi¤i flartlara göre ha-
z›rlanm›fl bir hara de¤ildi. Taylarda bilhassa “gourme” (sakâ) büyük telefata sebep olurdu, bu hastal›ktan
kurtulanlar da hasara u¤ram›fl olarak ve bünyevi zafiyet içinde yaflarlard›.

Lâle gevgefl kulakl› idi. Bu babas› “Efcouen”dan gelen karakteristik bir vas›ft›.
‹ngilizler buna “lop earned” derler ve bu atlar› çok yürekli ve dürüst (kendinde olan kuvveti son

katresine kadar veren) atlar olarak kab››l ederler. Bunlardan bir tanesi de yukar›da ad› geçen Stradivarius
idi. O da gevgefl kulakl› bir att›, koflular›nda gösterdi¤i cesaret ve mücadele kabiliyeti ile bu nazariyenin
do¤rulu¤unu isbat etmifl atlardan biriydi.
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Gevgefl kulakl› atlar bu bak›mdan makbul atlar say›lmakla beraber, bu düflük, yana meyil kulaklar›n
hofl bir manzara ifade etmedi¤i de malumdur. Bundan maada, Lale’nin bir kula¤›n›n ucu da geçirdi¤i
fliddetli “gourme” dolay›siyle kopmufl ve kollar›nda da bu yüzden aç›lan yaralardan büyük “sikatrisler”
(izler) kalm›flt›. Bunlara ra¤men, yearling sat›fllar›nda Akif Akson bu tay› almaktan çekinmedi, buna
gösterdi¤i alaka dolay›s›yla Lâle sat›fl›n en pahal› yearlinglerinden biri olarak sat›ld›.

Gözdem iki yafll› koflular›nda hakimiyet tesis etmiflti. Bunda Baltac› Çiftli¤i’nin bak›m flartlar› da
mühim rol oynam›flt›r.

‹ki yafll› koflular›n›n alâka çekici bir olay› da Lâle ile Candemir aras›ndaki maçt›r. Candemir yearling
sat›fllar›nda Hac›bekir Zade Ali Muhittin Bey taraf›ndan al›nm›flt›. ‹stanbul Yaz Yar›fllar›n›n sonuna do¤ru
bir gün bu taylardan hangisinin daha süratli oldu¤u hususunda bir münakafla oldu, 1.000 metre üzerinde bir
maç yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bir yar›fl günü koflulardan sonra Lale ile Candemir piste ç›kt›lar. Lale
üzerinde Horvath, Candemir’de Gyula vard›. Start verildi. Eski pist üzerinde 1.000 metre iki viraj üzerinde
idi. Eski Sipahi Oca¤› yar›fllar› zaman›ndan kalan ve M. R. S. (‹ngiliz fiirketinin) yar›fllar› zaman›nda da
muhafaza edilen pist beton direklerle s›n›rland›r›lm›flt›. 

Bu beton direkler “ligne droit”da üstten beton hatla bir birine ba¤lanm›fl ve aralar› demir çubukla
kapat›lm›flt›. Virajda ise bu beton direklerin üzerine ip çekilirdi. Fakat sonradan bu adet b›rak›ld›, direklerin
aras› aç›k kal›rd›. Start numaras› bir olan Candemir ile Gyula starttan az sonra direklerin aras›ndan geçerek
bir müddet pistin içinden gittikten sora tekrar piste ç›kt› ve böylece daha k›sa bir mesafe katederek bir
boyun farkla maç› kazand›. Bu gibi durumdaki mutad yaygaras› ile Horvath maçtan sonra bu hadiseyi
protesto etti. Fakat, maç mühim de¤ildi, tescil de ettirilmemiflti. Bu itibarla, Horvath’›n telafl›na ehemmiyet
verilmeyerek Gyula’n›n kurnazl›¤› metedildi. Netice her iki tay›n da birbirine yak›n kuvvette olduklar›n›
göstermiflti. Lale sonbahardaki muvaffakiyetleri ile üç yafll› kariyeri için ümit vermeye bafllad›. Gözdem
bu koflulara ifltirak etmedi, fakat Lale günden güne terekki ediyordu ve üç yafll› olarak Gözdem ile tekrar
karfl›laflmalar› merakla bekleniyordu. 

1931 senesi Avrupa’dan tan›nm›fl atlar›n gelmesi devam etti. Bir yaz günüydü. Galata r›ht›m›nda yolcu
salonu önünde yar›fl merakl›lar› toplanm›fl, heyecanla bir fley bekliyorlard›. Buraya her hafta ‹stanbul ile
Köstence aras›nda iflleyen Romen yolcu gemilerinden biri gelecekti. Yar›flç›lar bu geminin ‹slanbul’a
geliflini sab›rs›zl›kla bekliyorlard›. Saat 3 civar›nda gelmesi beklenen lüks yolcu gemisi göründü. Beyaz
siluetiyle Bo¤az›n Temmuz günefli alt›nda par›ld›yan sular›nda süzülüp r›ht›ma do¤ru yol al›rken herkesin
nazarlar› güverte üzerine toplanm›flt›. Burada befl tane boks vard›, bunlar›n birinin içinde Derby galibi Bar
le Duc vard›. Akil Akson o sene Romanya Derby’sini kazanan bu at› alm›flt›. Yan›nda Romanyan›n bafl
atlar›ndan Ketje de Bruxelles vard›. Di¤er atlar Jean Hableur, Morava ve Plata idi.

R›ht›m görülecek bir manzara idi. Zira, Romen vapuru buraya yanafl›rken, Atina’dan da bir vapur
geldi, bu da genifl bir kafile yar›fl at› getirmiflti. Yunan vapurunun güvertesindeki bokslarda Country Girl,
Stromboli, Rosebelle ve Vin de Roi vard›. Bunlar› Sedat Evliyazade Yunanistan’dan alm›flt›, güzel bir
tesadüf eseri iki ayr› memleketten gelen ve az zaman sonra Veliefendi’de karfl›lacak olan bu safkanlar ayn›
anda ‹stanbul’a vas›l olmufllar ve karaya ç›km›fllard›. O sene Roseoclle ile Ket je de Bruxelles aras›nda
Bo¤aziçi Koflusu’nda flahane bir koflu seyrettik. Fakat, Jimmy Clark göz kamaflt›r›c› finifllerinden biriyle
potodan Rosebelle’i bir bafl farkla önde geçirdi. Cockrane son dörtyüz metrede elektrikli finifli ile Ketje de
Bruxelles’i Rosebelle ile kafa kafaya getirdi.

Rosebelle Suphi Pafla’n›nd›. Bu güzel k›srak Rabelais’in aristokratik hatlar›n› tafl›yordu. Babas› bu
meflhur ayg›r›n o¤lu Master Good idi, anas› Rosefocks ise Verwood’un k›z›yd›.
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Country Girl Celal Bayar’›nd› Bilhâre ismi Kezban olmufltu. Bu k›srak ‹stanbul’da mevsim sonu
koflulan ve flimdiki Fatih Koflusu’nun yerini alan 1.800 metrelik mühim bir kofluyu kazand›.

Ankara sonbahar yar›fllar› büyük alaka ile bekleniyordu. Bar le Duc ‹stanbul yar›fllar› esnas›nda koflu
koflmam›fl, Ankara yar›fllar› için haz›rlanm›flt›. Bunu Romanya’daki Derby galibiyetine haz›rlanan
‹skoçyal› antrenör Sandy Romanes idman ediyordu. Fakat, Romanes ‹stanbul yaz yar›fllar› için gelmiflti,
mevsim sonu gitti. Bundan sonra Bar le Duc’ün antrenörü Herbert Earl idi. Bu antrenör bir sene evvel
Türkiye’ye Frig ile gelnifl ve burada Akif Akson’un ah›r›n›n antrenörü olmufltu.

Romanes’in getirdi¤i Jean Hableur ve Morava, Hac› Bekirzade Ali Muhittin Bey’in ah›r›na, antrenörü
ve jokeyi de Cziszar olmufltu, Cziszar kardefller Macarista’n›n tan›nm›fl jokeyleriydi. Janos ve Lajos’tu.
Akif Akson bunu ah›r›na bafl jokey olarak getirmiflti, yan›nda da yama¤› olarak Horvath gelmiflti. Horvath
Macaristan’da henüz iki koflu kazanm›fl bir apranti idi. Fakat, burada Horvath biniflini çok ilerletti. Buna
mukabil Cziszar kariyeri ile mütenasip bir durum arzetmiyordu. Bu meslekteki birçok büyük flöhretler gibi
içki yüzünden y›pranm›fl ve gittikçe binifl kabiliyetini kaybetmiflti. Prens Halim Said ah›r›nda da bir
müddet çal›flan Cziszar nihayet jokeyli¤i terkedip ahç› oldu. Tesadüfen çok iyi yemek piflirirdi.

Ankara sonbahar yar›fllar› o sene Bar le Duc, Kctje de Bruxelles, Jean Hableur, Country Girl (Kezban)
ve Rosebelle’in mevsimin büyük koflulara ifltirakiyle çok alâka çekici olmufltu.

Bar le Duc’un sahada görülmesi heyecanla bekleniyordu. ‹lk koflusunu Horvath ile çok rahat bir flekilde
kazand›. Herkes çok memnundu. Bu Earl için büyük bir muvaffakiyetti, zira Bar le Duc idman› zor olan
bir att›. Büyük bir att›, çok süratliydi. Bu iki faktör birleflince ufak pistler ve sert virajlar üzerinde bir at›n
koflu kariyerinin ne kadar tehlikeye girece¤i malûmdur. Bar le Duc’ün ifltirâk etti¤i ikinci koflu karfl›
düzlü¤ün sonuna do¤ru viraja yak›n bir yerden bafll›yordu. Bu kofluda ona yak›n “faux depart” oldu. O
zamanlar daha “starting-gate” start makinas› yoktu. Startlar bayrakla verilirdi. fierit ile start ilk defa 
Ankara’da yeni hipodromda bafllad› ve sonra ‹stanbul’da Veliefendi ve bilâhare ‹zmir’de fiirinyer
hipodromlar›nda “starting-gate”1er kuruldu.

“Starting-gate” in mucidi Avustralyal›lard›r. Onun için start makinalar›na Avrupa’da “Australian” ismi
verilmiflti. ‹ngiltere’de, Fransa’da bu makinalar›n tesisinden evvel startlar bayrakla verilirdi. Bayrakla
startlarda, tabiî, pek çok “faux- depart” olurdu. Ondokuzuncu as›r ‹ngiliz gravürlerinde zaman›n meflhur
ressamlar›n›n tablolar›nda bu start sahnelerinin mükemmel bir flekilde ifade edildi¤ini görmekteyiz. Her
yerde bozuk startlar olmufltur; starter atlar› geri ça¤›rm›flt›r. Tekrar start vermeye teflebbüs etmifltir ve gene
start bozuk olmufltur. Bunlar iyi bir start verilinceye kadar tevali edip gitmifltir. Fakat, herhalde Ali Raik
Bey’in o günkü “faux-depart” lar› her nerede olursa olsun bir rekor teflkil ederdi. Esasen, Ali Raik Bey hiç
de iyi bir starter de¤ildi. Bir gün yeni hipodromda Reisicumhur Koflusu’nun start›nda, Pike, starting-
gate’den çok uzakta iken bunun fark›na varmadan makinay› açmas› ve Pike’nin startta kalmas› Nuri
O¤lakç›’ya ah›r›n› da¤›tt›rm›flt›r. Bu flayan› teessüf bir hâdise idi. Fakat dolay›siyle yeni bir ah›r›n kurul-
mas›na yol açt›. Nuri Oglakç›’y› verdi¤i karardan hiç bir kuvvet vazgeçirtemedi. Nuri O¤lakç› bütün
atlar›n› toptan sat›fla ç›kard›. O zaman Ankara yar›fllar›na Y›lmazruflen’i göndermifl olan fiadi Eliyeflil, Nuri
O¤lakç›’n›n atlar›n› sat›n ald›. Bunlar Karabay›r, Karatepe, Mine ve Pike idi. Bu suretle, Ali Raik’in hatas›
büyük bir ekürinin ve bilâhare, memleket atç›l›¤›n›n ilerlemesinde büyük tesirleri ve hizmeti götürmüfl bir
elevaj›n teessüsüne sebep olmufltu. Dünya yar›flç›l›k tadili bu gibi olaylarla doludur. Tesadüfler, flans bir
çok defa “Turf” ün tan›nm›fl simalar›n›n mukadderat›n› çizmifltir. Baz› tesadüfler baz› at sahiplerini,
yetifltiricileri hayatlar›n›n en büyük emeline ulaflmaktan al›koymufl, büyük hüsrana u¤ratm›flt›r. Baz›lar›n›
ise muvaffakiyetin zirvesine ç›karm›flt›r. 
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Lord George Bentinck, Baflvekil Disraeli (Earl of Beaconsfield) nin ›srar› ile siyasete girmifl ve bu
meflguliyeti dolay›s›yla atlar›n› satm›flt›. Bunlardan biri Epsom Derby’sini kazand›. Disraeli’nin “Turf”ün
“Mavi Kurdelâsi” ismini verdi¤i bu kofluyu kazanamamak Lord Bentinck’i fazlas›yla bedbin etmiflti. Onun
için bu kendi tabiriyle “Hayat›n Mavi Kurdelâs›” idi.

Jefferson Cohn hayat› boyunca bir klasik koflu kazanmaya çal›flm›flt›r. Buna muvaffak olamad›, fakat
bu ademi muvaffakiyetin yegâne saiki flanss›zl›¤› idi. Çünkü, bu atç› Bois Roussel Haras›’nda Sir Gallahad,
Bull Dog, Athelstan gibi atlar yetifltirmiflti. Sir Gallahad üstün kabiliyette bir att›. Fransa’n›n 1923 jeneras-
yonu üstün bir jenerasyondu. Bu, Sir Gallahad’dan maada Epinard, Le Capuecin Filibert de Savoie ve
Massine gibi atlar ihtiva ediyordu. Sir Gallahad Grand Prix’yi kazanabilirdi, fakat müteaddit “faux-
depart”1ar bu yüksek tamperamanl› at› delirtti ve nihayet at kendisini göle atmak suretiyle bu s›k›nt›dan
kurtuldu. Kofluda buna liderlik yapacak olan ah›r arkadafl› Checkmate az farkla Filibert de Savoie’nin
arkas›nda ikinci oldu. Bu vaziyet, Jefferson Cohn’un büyük bir talihsizlik eseri olarak Grand Prix
zaferinden mahrum kalm›fl oldu¤unu gösterdi. Zira Sir Gallahad’›n ah›r arkadafl› Checkmate’ten çok daha
yüksek klasta bir at oldu¤u biliniyordu. Sir Gallahad muhakkak o senenin en iyi at›yd›. Nitekim,
Amerika’da ayg›rl›k kariyerine bafllad›ktan sonra orada bütün dünyaya nam salan dünya çap›nda bir ayg›r
oldu. Keza, bunun öz kardefli Bull Dog da Amerika’da buna benzer bir dam›zl›k kariyeri yapm›flt›r.
Bunlar›n analar› Plucky Liege bunlardan sonra Craig an Eran’dan Admiral Drake’i ve Vatout’dan Bois
Roussel’i do¤urdu ve bunlar Paris Grand Prix’sini ve Epsom Derby’sini kazand›lar. Fakat, Jefferson Cohn
1934 senesi bütün atlar›n› ve bilâhare Epsom Derby’sini kazanacak at›n ismini tafl›yan haras›n› toptan
satm›flt›. O sene bu haran›n mahsullerinden Duplex, Prix du Jockey Club’ü (Frans›z Derby’si) kazand›.

Arkas›ndan Admiral Drake ayn› sene Paris Grand Prix’sini kazand›. Bois Roussel Haras›’nda yetiflen
bu klasik koflu galipleri bu büyük muvaffakiyetleri Leun Voltera’n›n renkleri ile kazand›lar. Jefferson
Cohn için büyük bir talihsizlik eseri idi. Kazanmas›n› bu kadar çok arzu etti¤i koflular› kazanacak atlar›
yetifltirmiflti, fakat bunlar büyük zaferden evvel elinden ç›km›flt›. Sonra 1938 senesi Mr. Peter Beaty Ali
Khan’dan kendisine Derby’yi koflabilecek bir at bulmas›n› rica etti¤i zaman, Ali Khan Bois Roussel’i
seçmiflti. Bu at o sene Epsom Derby’sini kazand›. On sene sonra My Love ayn› klasi¤i kazand›. My Love
da bu harada yetiflmiflti. Fakat Aga Khan bu ata Leon Voltera ile ortakt› ve Derby’de onun renklerini tafl›d›.
Daha sonra Phidrake, Me.Suzy Voltera’n›n renklerini 1956 senesi Epsom Derby’sinde muvaffakiyete
ulaflt›rd›. Bu suretle, Jefferson Cohn haras›n› satt›ktan sonra burada bir Frans›z Derby’si, iki Paris Grand
Prix’si (Phildrake Epson Derby’sine ilâveten bunu kazanm›flt›r) ve üç Epsom Derby’si kazanan at
yetifltirmifltir .

fiadi Eliyeflil, Nuri O¤lakç› ah›r›n›n bütün atlar›n› ald›ktan sonra Nuri Midilli’den de Adal›’y› ald› ve
bu at üçüncü defa kazand›¤› Reisicumhur Kupas› Koflusunda fiadi Eliyeflil’in renklerini tafl›m›flt›r. Eliyeflil
ekürisinin bundan sonraki inkiflaf› ve bunun neticesi kurulan harada yetiflen atlar›n kazand›klar›
muvaffakiyetler malumdur. Yar›flç›l›k tarihimizin bu parlak sahifeleri bir “faux-depart” ile bafllam›flt›r. Bu
flayan› dikkat bir tesadüf eseridir. fiadi Bey bu eküri ve elevaj› nas›l olsa kurard›, çünkü büyük bir at sevgisi
ve yar›fl merak› vard›. Fakat, memleketimizin en büyük haralar›ndan birini teessüne bir start hatas›n›n saik
oluflu da tarihi bir vak’ad›r ve “Turf” de bu gibi hadiselerin nelere yol açabilece¤ini göstermesi bak›m›ndan
enteresand›r.

Evet, bir “faux-depart” nelere yol açabilir? Bir çok fleylere sebebiyet verebilir. Ali Raik Bey’in eski
Ankara yar›fl yerinin keskin viraj›na yak›n start mahallinde yapt›rd›¤› “faux-depart”lar Barc le Duc’ün koflu
kariyerine mal olmufltur. 
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Zira Horvath bunlardan son derece sinirlenmifl ve viraj üzerinde ani durufllarla start mahalline geri
gelmeye bafllam›flt›. Bu sert durufl ve dönüfller Bar le Duc gibi cüsseli ve uzun fuleli bir at için hiç de uygun
bir hareket de¤ildi. Start verilebildi¤i zaman Bar le Duc geride idi. Fakat bir iki hatve ile bafla geçti ve uzak
ara ile kofluyu kazand› ama içeriye topall›yarak girdi. Bas›fl tarz› bir “entorse” flüphesi uyand›r›yordu.
Cemal Böke akflam ah›rlara geldi ve bu teflhisi koydu. Bar de Duc tedaviye al›nd› ve bile¤ine vezigatuar
çekildi. ‹lkbabarda aya¤› düzelmifl ve idmana bafllam›flt›. Fakat s›k› ifllere dayanabilece¤i flüpheli idi.
Böyle klas bir at›n, bir Derby galibinin iyice haz›rlanmadan koflu koflturulmas› do¤ru olmazd›. fiöhretini
risk etmektense Bar le Duc’ü haraya göndermek tercih olundu ve Türkiye’ye gelmifl, kalm›fl yegâne Derby
galibi 1932 senesi ayg›rl›k kariyerine bafllad›. 

1932 senesi Gazi Koflusu yerli safkanlara tahsis edilmiflti, fakat di¤er mühim koflular d›flardan gelen
atlara aç›kt› ve Avrupa’dan yar›fl atlar› getirmeye devam olunuyordu. Bu senenin en mühim ithalât› Betyar
idi. Macaristan’da bir sene evvel jenerasyonun bafl atlar› aras›nda yer alm›fl olan Betyar ayn› zamanda
Macaristan’›n en güzel iki at›ndan biriydi. Bu husus Betyar’›n ne müflekkel ve mütevazi bir at oldu¤unu
anlatmaya kâfidir.

Betyar ‹stanbul yaz yar›fllar› esnas›nda gelmiflti. Sirkeci gar›nda, at nakline mahsus büyük vagonun
içinde gümrük muamelesinin bitip Bak›rköy istasyonuna gitmesini beklerken Betyar’› görmeye gelen
atç›lar hayran kalm›fllard›. Bu at› ilk gören Arcady güzelli¤iyle mestoldu. Arcady ve a¤abeyi Dr. Seferof
at eflkalinden çok iyi anlarlard›. Dr. Seferof da bunu görünce büyük bir sururla hayranl›¤›n› izhar etti.
Güzel bir at görmek, bunlar için her zaman büyük bir zevk olmufltur ve böyle bir at karfl›s›nda fevkalâde
bir memnunluk duyarlard›.

O sene gelen Avrupa’da nam yapm›fl atlardan biri de Nansuc idi. Bu da güzel bir att›. Fakat Sar›
Vasil’in tabiriyle daha ziyade alay at› tipinde idi. Nansuc bir sene evvel Romanya’da Bar Le Duc’den sonra
gelen en iyi att›. Derby ve bunun arkas›nda ikinci olmufltu ve Bar le Duc buraya geldikten sonra
Romanya’n›n en mühim koflular›n› Nansuc kazanm›flt›. Bu itibarla, Nansuc’un gelifli büyük tesir yapt›.

Sabri Bey’in antrenörü Verdier’nin reaksiyonu “C’est un bon cheval” “Bu iyi bir at” demek oldu ve
keyfinin kaçm›fl oldu¤u Arcady’nin gözünden kaçmad›. Tabii bu Nansuc için çok mühim bir rakip olarak
ortaya ç›km›flt›. Ayn› sene Prens Halim Said, M›s›r’dan Akhnaton’u getirdi. Bu at ‹ngiltere’de iki koflu
kazanm›fl ve Royal Ascot Meeting’inde Royal Hunt Cup’a koflmufltu.

Betyar’da Macaristan’dan gelmifl olmakla beraber ‹ngiltere’de do¤mufl ve bu memleketten “foal” (tay)
olarak ithal edilmiflti. Betyar ve Akhnaton, tesadüfen Tracery’nin torunlar›yd›. Metyar Obliterate’in,
Akhnaton Papyrus’un o¤lu idi. Fakat Akhnaton Betyar’›n güzelli¤ine malik de¤ildi. Bu güzellik
Tracery’nin babas› Rock Sand’den geliyordu. 1903 senesi “Triple Crown” galibi harikulade güzel bir att›.
Tracery ve Papyrus da güzel atlard›, fakat bu vas›f Akhnaton’a intikal etmemiflti.

Rock Sand’›n zürriyeti amerikada kuvvetli hatlar kurmufllard›r. Tracery’in de k›z› Teresina’n›n
Hyperion’dan do¤urdu¤u Alibhai ile Amerika’da bugün muazzam tesirleri görülmektedir.

Betyar Ankara sonbahar yar›fllar›nda koflmaya bafllad›, ilk koflusunda Piper ve Nansuc’u geçerek çok
rahat bir muvafakiyet kazand›. Jimy Clark binmiflti, çok memnundu. “Bu at aklimate olduktan sonra
gelecek sene bafl at olur, hiç geçilmez” dedi. Bu do¤ru bir tahmindi, zira Betyar ertesi sene ‹stanbul yaz
yar›fllar›nda formuna girdi, geçilmez oldu. 
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Bu mevsim Bo¤aziçi Koflusu’nu 2.’29” kazanarak 2.400 metrenin rekorunu tesis etti. Bu rekor daha
egale edilememifltir. Ancak, ‹stanbul’un o zamanki toprak pisti çok sert ve hafif bir pistti ve rekor yapmaya
çok müsaitti. fiimdi pist ufalm›flt›r, ne kadar sert olsa çimde bir elastikiyet vard›r. Bu itibarla flimdi
‹stanbul’da yap›lan rekorlar eski rekorlar ile mukayese edilince durum flimdiki atlar›n lehinedir, bu safkan
yetifltiricili¤imiz için flayan› dikkat ve iftihar edebilece¤imiz bir husustur.

Sonbahar yar›fllar›nda Betyar ‹stanbul’daki performans›n› yapamad›, 1934 senesi de Betyar için iyi
geçmedi. Bu arada Betyar Atina’da üç yar›fla ifltirak etti ve bunlarda da muvaffak olamad›.

1934 senesi Bo¤aziçi Koflusu’nu Ronflon kazand›. Bu at 1932 Prix du Jockey Club de (Frans›z
Derby’si) mükemmel bir koflu koflmufltu. Büyük ara ile son viraj› dönen Ronflon do¤ru yolda eforunu
devam ettiremedi ve Strip the Willow, Shred ve Gris Pearl’ün arkas›nda az farklarla dördüncü oldu.
Bundan evvel Ronflon yar› klasiklerden Prix Daphnis’i kazanm›flt›. Prix du Jockey Club’deki performans›
ile Paris Grand Prix’sinin en gözde namzetleri aras›na girmiflti, fakat bu kofluyu koflamad›. Sonra M›s›r’a
gitti ve oradan buraya geldi. Bu at› yetifltiricisi ve sahibi Monsieur Jean Pratt’dan Prens Ömer alm›fl ve
bilâhare Prens Halim Said’e satm›flt›. Ronflon Ankara’da girdi¤i koflular› kazand›, fakat koflmak istemezse
bunu hiç bir kuvvet koflturamazd›. Bo¤aziçi Koflusu’ndaki muvaffakiyeti büyük bir tesir yaratt›. Muazzam
fulelerle potonun önünden geçen Ronflon o gün klas›n› göstermiflti, bu kuvvet ve kazan›fl tarz› karfl›s›nda
Sabri Bey “Ne Scirba Mica, ne Scirba Mare. Bu at› hiç biri geçemez, ben vazgeçtim”, dedi. Bunlar o sene
Romanya’n›n bafl atlar› idi, Sabri Tulça bunlardan birini buraya getirmeyi düflünüyordu, Roflon’un bu
kudret ve azamet dolu muvaffakiyeti cesaretini k›rm›flt›.

Bir sene sonra Roflon’un Bo¤aziçi Koflusu’nu ikinci defa kazanmas› bekleniyordu. Bu koflu, bu sene
son derece de cazip ve alaka çekici bir koflu olmufltu. Betyar iki sene evvel bunu çok rahat kazanm›flt›, bu
sene koflu yaklaflt›kça iyilefliyor ve ikinci bir muvaffakiyet flans› mubtel görülüyordu.

Di¤er taraftan Macaristan’dan Essex gelmiflti ve Bo¤aziçi Koflusu’na ifltirâk edecek gözde bir namzetti.
Essex o sene Macaristan’›n en iyi atlar›ndan biriydi ve Sir Colville Barclay Koflusunu kazanm›flt›.

Bu sene Akif Bey Yunanistan’dan Kasbah Dahlia isminde bir k›srak getirmiflti. Bununla beraber Yana
isminde bir Romen jokey gelmiflti ve ah›r›n bafl jokeyi idi. Davut da bu ah›rda çal›fl›yordu. O zaman Akif
Bey Fikret Bey ile bir ortakl›k tesis etmiflti, Betyar’› Fikret Bey idman ediyordu. Fikret Bey Yana’n›n
biniflini be¤enmiyordu. Betyar’a bu kofluda çok güveniyordu. Son anda jokeyi de¤ifltirdi ve Betyar’a
Davut’u bindirdi.

Davut Fikret Bey’in verdi¤i talimat› harfiyen tatbik etti ve baflta ç›k›p sonuna kofluyu götürerek flahane
bir muvaffakiyet kazand›.

Bu koflu Davut’u meflhur bir jokey yapt›. Her jokeyin kariyerinde bu “lance” edilen bir at, bir koflu
vard›r. Betyar’›n ikinci Bo¤aziçi Koflusu muvaffakiyeti de Davut’u bafl jokey seviyesine yükseltti.

1936 senesi ithalatta gevfleme bafllad› ve müteakip seneler yar›fl at› ithali tamamen durdu. Bunun sebebi
daha fazla koflular›n yerlilefltirilmifl olmas›yd›. Bu vakitsiz bir tedbirdi. Yerli elevaj henüz yerleflip
yay›lmam›flt›. Memlekette yetiflen safkan adedi pek mahduttu ve safkan populasyonu henüz istenilen adede
varmadan programdaki istikamet de¤iflimi menfi tesirlerini göstermeye bafllad›. Memlekette yetiflen
mahdut miktardaki safkanlardan ancak bir kaç› d›flardan gelmifl atlarla boy ölçüflebiliyordu. Avrupan›n
muhtelif yerlerinden kuvvetli atlar›n ak›m› durmufl ve geçmifl senelerin biiyük koflular›nda naml› atlar
aras›ndaki heyacanl›, alaka çekici karfl›laflmalar sona ermiflti.
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Bu dairde d›flardan gelen bafll›ca atlar Sun and Air, Copain ve Dandy idi. Bunlar›n en mühimi, tabiî,
Dandy idi. Ankara’n›n yeni hipodromu aç›lm›flt›. Burada ve ‹stanbul’da Dandy’nin kazand›¤› parlak
muvaffakiyetler bunu sahalar›m›z›n bafl at› yapm›flt›.

Dandy Romanya’da do¤mufl, oradan Yunanistan’a gitmifl ve As›m Ç›rpan taraf›ndan buraya
getirilmiflti. Burada As›m Ç›rpan bunu bir müddet sonra Hasan Alankufl’a satt› ve Dandy en büyük
zaferlerini bunun kavuniçi ve filizi renkleriyle kazand›.

Dandy vesair klasik koflu galiplerinin babas› olan Favara ile Castlemein’in mahsulü idi. Romanya’n›n
bafl ayg›rlar›ndan biri olan Favara ‹ngilrete’de Duke of Westminster’in haras›nda, “Triple Crown” galibi
Pommern ile Favorita’dan yetifltirilmiflti. Favorita, St. Leger galibi Troutback’›n k›z›d›r. Dandy’nin anas›
Castlemein de ‹ngiliz orijinli bir k›srakt›r. Castlemein Sunslar’›n o¤lu Alan Breck ile Son In Law’un
k›z›ndan do¤mufltur.

Bu müddet zarf›nda Türkiye’ye “Turf’ümüzde iz b›rakan iki k›srak gelmiflti. Bunlar Garrigili ve
Sprinboard’dur. Bu k›sraklar 1937 senesi Türkiye’ye Sefir tayin olunan Britanya Büyük Elçisi Sir Percy
Loraine taraf›ndan getirilmifllerdi. Bu büyük atç›n›n buraya gelifli yar›fl ve yetifltirilici¤imizin inkiflaf ve
ilerlemesinde çok mühim rol oynam›flt›r.

1934 senesi Bay Binns Macaristan’dan Barcs ve Salvator isminde iki at getirdi. Bunlarla beraber
Tackacz Pista da bir kaç kofluda Bay Binns’in atlar›na binmek üzere buraya gelmiflti. Tackacz o zaman
Macaristan’›n bafl jokeylerindendi ve çok güzel bir stille ata binerdi. Yaz yar›fllar› sonunda Tackacz
Macaristan’a döndü. Ondan sonra Bay Binns ah›r›na bafl jokey olarak Alphonse Philips geldi.

Bay Binns Dr. Seferof’un çok yak›n dostu idi, onun telkin ve teflviki ile at yar›fllar›na heves etmiflti.
Bay Binns’in ilk yar›fl at› Sunlight isminde yar›mkan bir k›srakt›. Sonra Dr. Seferof ile ortak Kokato ve
Bollandist’i koflturdular ve daha sonra bir müddet Akif Bey ile ortak olmufltu. Freudinau, Mavzika, Echo
ve Eladolany bu ortakl›¤a dahil edilmiflti. Bilâhare Bay Binns, Macaristan’dan Flash Light ile Cifra’yi,
bunu müteakip Barcs ile Salvator’u getirdi.

Bares’›n babas› Pek Güzel isminde bir att›. Bu at Reflit Ben Ayyad Bey’in at› idi. Mumaileyhin
Avusturya - Macaristan’da atlar› kofltu¤u zaman “Pek Güzel” bunlardan biriydi. Reflid Ben Ayyad Bey’in
Ankara Palastaki odas›nda Pek Güzel’in resmi as›l›yd›, Barcs, Ankara yar›fllar›na geldi¤i vakit bunla
alâkadar oldu. Barcs, Pek Güzel’e benziyormufl. Onun için Reflid Ben Ayyad Bey’in bu ata çok sempatisi
varm›fl.

Bay Binns, k›sa zamanda at yar›fllar›na derin bir alaka ile ba¤land›. Sabahlar› idmanlara gelirdi. Bofl
zamanlar›nda hafta da bir kaç gün Dr. Seferof’u muhakkak ziyaret eder veya Tokatl›yan’a yeme¤e davet
edip at ve yar›fl mevzuunda uzun saatler görüflürdü. Bu sohbet ve hasb›haller onun için art›k bir ihtiyaç
haline gelmiflti. Ancak Bay Binns bofl saatlerinin bir k›sm›n› da tenise ay›rmak mecburiyetinde idi. Bay
Binns o devirde Türkiye’nin tan›nm›fl tenisçilerindendi.

Prens Halim Said’in ‹dman Usulu ve Ronflon

Prens Halim Said ‹stanbul’da atlar›n› kendi idman ederdi. Atlar Ankara yar›fllar›na geldikleri zaman
antrenörleri çal›flt›r›rd›. Muhtelif devirlerde Prens Halim Said ah›r›n›n jokeyleri Cziszar, Paul, Davut ve
Horvath idi. Evvelâ, Ankara yar›fllar›na atlar› Naflit Bey getirirdi. Naflit Bey Prens’den ald›¤› talimatla
atlar› idman ederdi. Ronflon ile bir hayli müflkülata u¤rard›. Ronflon hakikaten güç bir att›. ‹dman› güçtü,
çok ifl isterdi, binifli güçtü. Bazan starttan ç›kmaz, dururdu. Nallanmas› ise büyük bir mesele idi.
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Nallanma hususunda Ronflon’un arzetti¤i müflkülat Nalbant Mehmed’in ustal›¤› sayesinde bertaraf
edildi. Ronflon boksunun duvarlar›na tekme atard›. Arka ayaklar›na nal tutturmak çok zor oldu¤u gibi ani
bir asabiyete kap›l›p nalbant› da yan›na sokmazd›. Buraya geldi¤i zaman arka ayaklar›nda nal yoktu.
Macaristan’dan da getirdi¤imiz atlar›n arka ayaklar›nda nal yoktu. Bunlar memleketlerinde pamuk gibi
sahalarda kofltuklar› için arka ayaklar› nallanmaz t›rnaklar›na bir zarar gelmeden orada nals›z idman yap›p,
hatta koflu bile koflabilirlerdi. Bizim yollar›m›zda ve pistlerimizde, tabiî, buna imkân yoktu.

Ronflon, evvelâ Nalbant Mehmed’i yan›na sokmak istemedi. Fakat, Mehmed bu mümanaata ald›r›fl
etmedi. Birincisinde ›srar da etmedi. Fakat, bir kaç tecrübeden sonra sab›rla, temkinle Ronflon’u yola
getirdi. Ronflon arka ayaklar›n›n nallanmas›na müsaade etti. Bu Mehmet için büyük bir muvaffakiyet idi.
At›f Bey, Mehmed’in nalbantl›¤›n› çok be¤enirdi. Bu hadiseden sonra Mehmed’e daha çok k›ymet verirdi.
Mehmed mesle¤inde hakikaten çok ileri gitmifl, takdir edilecek bir sanatkârd›. Avrupa’da nalbantlar tek
bafl›na at nallar. Bir meflin önlü¤ü vard›r. At›n aya¤›n› dizleri aras›na al›p rahatça çal›fl›r. Bizde ise
nalbantlar muavinsiz çal›flmazd›. ‹cab›nda seyisin yard›m›na, hatta yavafla gibi iflkence aletlerine bafl
vurmak da laz›md›r. Mehmed yard›ms›z tek bafl›na at nallayabilen yegane nalbatt›. Ayak bozukluklar›na
sebep olan hatal› nallamalar, t›rnaklarda “aplomb” (muvazene) temini, “encasteleure” (ökçe darl›¤›),
“seim” ve “bleim” (maya bozukluklar›) gibi t›rnak kusurlar› ve hastal›klar›n›n giderilmesi Mehmed için
basit ifllerdi. Ard›ç katran›, balmumu vesair maddeler ile bir t›rnak merhemi yapard›. Bu hem t›rnaklar›n
h›fz›ss›has› için faydal› bir merhemdi, hem de t›rnaklar› cilalar, parlak tutard›. Büyük ah›rlardan t›rnaklar›
cilalanmadan hiçbir at yar›fllara getirilmezdi. Mehmed’in Birinci Cihan Harbi seneleri Gümüflsuyunda
Alman Sefareti’nin yan›ndaki soka¤›n köflesinde ufak bir dükkan› vard›. Yar›fl ve Islah Encümeni Yar›fllar›
bafllad›ktan sonra Mehmed Ankara’da çal›flmaya bafllad›. Yar›fl Atlar› Pansiyonu Atl›spor Klübü’nün
sahas›nda dere kenar›nda bir nalbanthane kurmufltu. Akflamlar› Mehmed buraya u¤rayan atç›lara konyak
ve badem flekeri ikram ederdi.

Ronflon’un nallanma hikayesi Mehmed’in maharetiyle halledilmiflti. Naflit Bey biraz nefes alabildi.
Fakat, iflinin tanzimi meselesi vard›. Prens’in yazd›¤› mektuplarda Ronflon’un idman tarz› hakk›nda, “‹fl,
ifl, gene ifl” yaz›l› idi. Prens yar›fl at›n›n idman› hususunda ‹ngiliz yar›flç›l›k literatüründe “Orthodox
Preparation” diye geçen tam zecri bir haz›rl›k manas›na gelen kuvvetli idman sistemine taraftard›.

Ronflon çok ifl istiyen bir att›. Fakat, çok ifl iflin ölçüsü ne idi. Bunu hakk›yla tayin ve tesbit kolay
de¤ildi. Bu yüzden Naflit Bey’in uykular› kaçard›. Naflit Bey, Ali Haydar Bey’in üvey kardefli idi, fakat
onun gibi atç› de¤ildi. Daha ziyade, av merak› vard›. Ankara’da oturdu¤u günler Yeflilköy’deki muhitini
ve e¤lenceli hayat›n› özlemeye bafllad›, nihayet Prens Halim Said ah›r›n›n “menager” li¤inden kendisini
affettirdi.

Prens’in vekili umumisi Müderris Burhaneddin Bey idi. Burhaneddin Bey dolay›s›yla atlarla da meflgul
olurdu, Prens’in kendisine verdi¤i atlar› koflulara koflmufltur.

Prens’in elevaj ve ekürisi ile en yak›nen ilgilenen ve bunlar›n muvaffakiyetinden en çok memnuniyet
duyan Prens’in ye¤eni Sancar Bey idi. Sancar Bey yar›fl ve yetifltiricilik ifllerine vukufu olan ve bundan
zevk alan bir atç›d›r.

Prens’in fiükrü Efendi isminde bir antrenörü vard›. Naflit Bey’den sonra Prens’in atlar›n› Ankara’ya
fiükrü Efendi getirir, idman ederdi, fakat daima ‹stanbul’dan talimat alarak hareket ederdi. Romance,
Seigneur, Abime pour Eux fiükrü Efendi’nin idman› ile koflmufllard›. 
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fiükrü Efendi’nin antrenörlük tecrübesi pek azd›. Fakat, ah›rc›l›¤› çok mükemmeldi, atla ünsiyeti çok
eskiydi. Bizim kona¤›n önünde bir s›ra araba beklerdi. Bunlardan biri fiükrü Efendi’nin arabas› idi.

‹kinci Cihan Harbi içinde Vercengetorix, Rosita geldikten sonra ve Spring Song, Gülflen mavi gümüfli
renklerle muvaffakiyetler kazan›rken, ah›r›n idaresi Bay Cevdet Karataflo¤lu’na geçmiflti. Bu devirde Prens
art›k idman direktifleri göndermezdi, fakat daha çok Ankara’ya gelir ve atlar›n›n koflular›n› seyrederdi. Bu
devir esasen Jokey Klüb’ün kurulufluna tesadüf eden senelerdi. Haran›n idaresi ile Bay Kadri Sükkan
meflgul olurdu ve Ankara seyahatlerinde Prens’e refakat ederdi.

Prens Ankara’ya gelirken iki otomobille yola ç›kard›. Ankara’n›n eski yollar› yorucu ve s›k›c› idi.
Prens bunu bir etapta yapard›. Sabahleyin erkenden yola ç›kard›. Kadri, Timothy ve Miss Mage araban›n
arkas›nda otururlard›. Prens çok iyi otomobil kullan›rd›. O yollarda mümkün olan en k›sa zamanda
Ankara’ya var›rd›. fioförü Carlo baflka bir araba ile arkadan takip ederdi. Carlo otomobil yar›fllar›na ifltirak
etmifl tecrübeli bir flofördü. Fakat, bu seyahatlerde Prens’in otomobilini takipte çok güçlük çekerdi.

Veliefendide Sabah ‹dmanlar› ve Prens ile Yal›da ve Çiftlikte Hasbahal Saatleri

Prens Halim Said ‹stanbul’da yar›fl mevsimi sabahlar› erkenden Veliefendi’ye gelirdi. ‹dman saatleri
gelenler orada flimdiki aza tribünü ve tart› mahallinin ilerisindeki büyük a¤açlar›n alt›nda Prensi görürlerdi.
Prens bu erken saatlerde buraya Yeniköy’deki yal›s›ndan gelirdi. Kendisinin kulland›¤› büyük bir Isoto
Fraschini otomobili vard›. O zaman ne Bo¤az yolu, ne Londra asfalt› vard›. Veliefendi’ye gitmek hayli
külfetli bir iflti. Fakat, Prens çok sportif bir flah›st›, sabah›n bu erken saatlerinde idmanda bulunmak için bu
meflakkate katlan›rd›. Yar›flç›l›¤›n büyük zevklerinden biri de sabah idmanlar› idi. Bu zevk için baz›
fedakârl›klara katlanmak laz›md›. Bu saatte buraya gelenler Prens Halim Said’in sempatik siluetini
muazzam ‹soto Franschini’sinin yan›nda ayakta bulurlard›. Prens’in yan›nda daima bir kaç “cocker” vard›.
Di¤er av köpekleri çiftlikte kal›rlard›. Fakat, bir iki favori köpe¤i yan›ndan ay›rmazd›.

Atlar dolafl›rken ve Horvath ile Davut talimat beklerken, Prens kendisini selâmlamaya gelenlere iltifat
eder, k›sa da olsa bu sabah sohbetlerinden çok hofllan›rd›. Nükteli, veciz konuflmalar› herkesi hayran
k›lard›, bazan da Prens bol bol kahkaha ile gülerdi. Espirisi, “sense of humour” ile o her zaman gülünecek
bir mevzu bulurdu.

Prens vaktinin ço¤unu ayakta geçirirdi. D›flarda olsun içeride olsun ayakta durmay› tercih ederdi.
Yal›da ve çiftlikteki köflkte bulufltu¤umuz zamanlar uzun saatler ayakta konuflurduk. Prens çok nazikti,
misafirlerinin ayakta durmalar›n› istemezdi. “Siz bana bakmay›n, lütfen oturunuz” diye ›srar ederdi. Ben
ayakta konuflmay› tercih ederdim, fakat Prens ile at, yar›fl ve yetifltiricilik mubahaseleri çok uzun sürerdi,
bu tatl› mevzularda konuflmaya bafllad›¤›m›z zaman saatlerin nas›l geçti¤ini bilmezdik. Bilhassa, çiftlikteki
görüflmelerimiz çok uzun olurdu, çok hofl saatler geçirirdik. Sabah sohbetlerimiz onbir oniki aras›nda
bafllard›. Prens’in aperitifi rak› idi. Rak›ya pek az su katard›, buz da koymazd›. Ben whisky içerdim. Ko-
nuflurduk, derin mevzulara dalard›k, dünya yar›flç›l›k âlemini gözden geçirirdik. Senenin büyük galipleri,
klasik koflular› üzerinde tahliller yapard›k, yar›fllar›m›z›n inkiflaf› için neler yap›labilece¤ini düflünürdük.
Bayan Cecile Dussi ekseriya bu konuflma1ar› dinlerdi, bu mevzular› bizimle görüflmekten zevk duyard›.
Prens fevkalede ince ruhlu bir insand›, artistik duygular› ve romantizmi ona iç aleminde yaflayabilmek
imkân›n› bahsetmiflti. Usta bir musikiflinas, kuvvetli bir ressam olan Prens çok zamanlar müzik dinleyerek,
resim yaparak vaktini geçirirdi. Çiftlikteki çal›flma odas›nda, Romence’in Ronflon’un kendi yapt›¤›
tablolar› vard›r. Arcady’nin yapt›¤› Romance’in tablosu da silah odas›n›n duvar›nda as›l› idi.
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Prens’in k›ymetli tablolar›ndan ve sanat eserlerinden güzel bir koleksiyonu vard›. Bunlardan “Harpingni”nin
bir peyizaj›n› ve Ziem’ir› bir Venice’ini Jokey Klübün kuruluflunda Klüb’e hediye etmiflti. Yeniköy’deki
yal›s›n›n salonunda sahrada bir av sahnesini ifade eden duvar boyunca flayan› dikkat bir tablo vard›.

Prens ava da çok merakl› idi. Güzel köpekleri ve en iyi marka av tüfekleri vard›. Avrupa’da avlara
davet edilir, Afrika’da büyük av tertip ederdi. B›ld›rc›n mevsimini Prens Ambarl›’da geçirirdi, ördek av›
için büyük bir göl kiralam›flt›. Prens “Av›n en büyük zevkinden biri de manzarad›r”, derdi. Manzara
hakikaten mühim bir mevzu idi. Hipodromlar›n manzaralar›n›n bozulmas›ndan çok endifle duyard›k.
Veliefendi, bir zamanlar müstesna bir mesire mahalli idi. Bu güzellik içinde buraya yar›fl yeri yap›lm›fl. Bir
tarafta deniz, içeriye do¤ru zümrüt gibi yeflil sahalar, a¤açlar. Bunlar›n alt›nda zevkli günler geçirilmifl, ne
tatl› anlar yaflanm›fl. Bir tarafta Talip A¤a’n›n ba¤lar›. Karfl› s›rtlar yemyeflil. Sonra Bak›rköy sanayi
m›nt›kas› oluyor. Yar›fl yerinin etraf›nda fabrika bacalar› tütmeye bafll›yor. ‹stanbul’un er geç ikinci bir
hipodroma ihtiyac› olacak. Prens ile hasbihallerimizde yar›fllar›m›z›n istikbali konusunda alelekser bu fikir
beliriyor. Veliefendi’nin manzaras›n›n kurtar›lmas›, yeni bir hipodrom inflas› için yer aranmas›. Prens
Bo¤aziçi’nde, Büyükdere’nin arkas›nda, Belgrad Orman› civar›nda çok güzel korular içerisinde
mükemmel düz yerler çay›rlar oldu¤unu söylerdi. Bunlar, sosyal hayat› süratle inkiflaf eden Bo¤aziçi’nden
otomobille tenezzüh mesafesi dahilinde yerlerdi. Keza, Suadiye-Cadde Bostan’› taraflar›nda hipodrom
kurmaya müsait yerler vard›. ‹stanbul’un eflsiz güzellikleri içinde, her semtte böyle birer yar›fl yeri
düflünüyor, at yar›fllar›n›n cazibesini art›rmak, halk›n esbab› istirahat›n› sa¤lamak hususlar›nda pek çok
fikir teati ediyor, projeler yap›yorduk. Bir gün gene bu mevzular› görüflürken, münakaleyi kolaylaflt›rmak
maksad›yla helikopterle seyirci naklini de düflünmüfltük. Cecile o gün muhavele kuvvetimize hayran olmufl
ve bizi tebrik etmiflti. Evet, muhayelemiz geniflti. Bazan hayal alemine dalm›fl gibi görünürdük.

Fakat, bütün bunlardan yar›fllar›m›z›n ›slah› için al›nmas› gereken tedbirler, at›lacak ad›mlar tebellür
ederdi. Böylcce çiftli¤in köflkünde uzun zaman, uzun saatler görüflmeler yapt›k. Son zamanlarda köflkün
yan›nda “demhane” yap›lm›flt› Prens’in “demhane” ismini verdi¤i yer çam a¤açlar›ndan infla ettirdi¤i genifl
bir salondu. Bir tarafta büyük bir flömine vard›. Salonun tavana yak›n iki küçük penceresi vard›. Fakat,
flöminede yanan mefle kütüklerinin alevi flöminenin önünde zemindeki aynada bunun akisleri odaya tatl›
bir ›fl›k verirdi. Salonun öbür ucunda masif mavun bir masa vard›. Yemekten sonra flöminenin etraf›nda
toplan›rd›k. Miss Mage ve Timothy aynan›n birer köfleflinde yerlerini al›rlard›. Bunlar, Prens’in
‹ngiltere’den getirtti¤i “cocker”lerdi. Timothy, Gun Club’in mühim bir müsabakas›nda mükâfat
kazanm›flt›. Miss Mage de avda çok faaliyet göstermiflti. Mesai haricinde de bunlar her zaman Prens’e
refakat ederler, çiftlikteki sohbetlerimizde yan›m›zdan ayr›lmazlard›.

“Demhane” de rahat ‹ngiliz koltuklar› vard›. Yemekten sonra flöminenin karas›nda bunlara yerleflip
kahvelerimizi içerdik. Prens sigaras›n› yakar, anlatmaya bafllard›. Spor, sanat, edebiyat bahisleri bizi
öylesine meflkûl ederdi ki, saatlerin nas›l geçti¤inin fark›na varmazd›k. Zaman›n seyri burada durmufl
gibiydi. Yukardaki pencerelerden gelen hafif ›fl›klar›n azalmas› akflam›n yaklaflt›¤›n› hat›rlat›rd›. O s›rada
uzaktan bir iki tüfek sesi duyulurdu. Korucular gezmeye bafllam›fllar, önlerinden kalkan çulluklara tek tük
atefl ediyorlard›. Art›k gitme vakti gelmiflti. O zaman fikirlerin ak›fl› durur, Prens’in tatl› hitabeti hitam
bulurdu. Tekrar buluflmak üzere, bazen bitiremedi¤imiz bahislere gelecek sefere avdet etmek üzere
vedalafl›p çiftlikten dönerdik.

K›fl aylar›n›n tembel günlerinde “demhane”de, flöminenin karfl›s›nda ateflin verdi¤i rehavet içinde
geçirdi¤imiz bu sakin saatlerde zihinlerimiz durmadan çal›flm›fl, istikbalin binas›na muzaaf bir çok plan
tasarlanm›flt›.

- 48 -

SAITAKSON_ICFORMA  6/6/13  6:31 PM  Page 48



Yar›fl programlar› hakk›nda; Prens’in görüflü 5 senelik programd›. Yar›fl ve Islah Encümeni Yar›fllar›
zaman›nda at koflturmaya bafllad›¤› tarihten beri bu fikri müdafa etmifl ve bunun üzerinde ›srarla durmufltu.

Yar›fl programlar›nda istikrar ilerisi için emniyet unsurudur. ‹stikrardan kas›t program›n esaslar›n›n
tesbiti ve o çerçeve içinde program›n bütün imkânlar kullan›larak zenginlefltirilmesi, vaz edilmifl prensipler
dahilinde gelifltirilmesidir. Bövle bir program ciddiyet arzeder, emniyet telkin eder, hakiki inkiflâf ve
ilerlemeye yol açar. Aksi taktirde, daimî tebeddülata tabi tutulan bir program emniyet unsurundan
mahrumdur. Böyle bir programla esasl› bir yar›fl ve yetifltiricilik kurulamaz.

Prens Halim Said’in bu fikirleri çok do¤ruydu. Uzun zaman sonra bu istikrara k›smen kavufluldu.

Safkan Yetifltiricili¤inin ‹nkiflaf›

1938 senesi safkan yetifltiricili¤inde ilk büyük ad›m›n at›ld›¤› senedir. Bu sene Sir Percy Loraine’in
teflvik ve yard›m›yla ‹ngiltere’den befl dam›zl›k k›srak getirilmifl ve bunlar Karacabey Haras›’nda yeniden
kurulacak safkan yetifltiricili¤inin nüvesini teflkil etmifltir. Bu k›sraklar Bag O Tricks, Zenart, April,
Golden Radiance ve Lithia’d›r.

Bir sene evvel ‹ngiltere’nin bafl üç yafll›lar›ndan çok be¤endi¤im bir at vard›. Bu at Cash Book idi.
Rahat bir flekilde Newmarket Stakes’i kazanan Cash Book Derby’ye Perifox II ile “co-favourite” (ayni
derecede favori) olarak ifltirâk etmiflti, fakat start verilirken harekete haz›r olmad›¤› için ç›kamad› ve bu
suretle Derby’de bir flans› kalmad›. Kofludan sonra jokey’i Bobby Jones mazeret olarak at›n Tattenham
Corner’e gelirken yokufl afla¤› iyi inmemesini ileri sürmüfl, flans›n› burada kaybetti¤ini söylemiflti. Lord
Astor’un Derby’deki flanss›zl›¤› malumdu. Cash Book bunu müteakip Liverpool’da Aintree Derby’sini çok
rahat ve güzel bir stilde kazand›. Sir Percy Loraine’e bu at› ayg›r olarak almas›n›n mümkün olup
olamayaca¤›n› sordum, bunu iyi ak›l ettin, ben ‹ngiltere’ye gidiyorum Lord Astor ile görüfleyim” dedi.

Sir Percy Loraine Londra’dan iyi haberlerle döndü. Lord Astor Cash Book’u satmay› düflünmüyordu,
ilk müracaat eden Sir Percy idi. Kendisiyle olan yak›n dostlu¤u Sir Percy’nin hat›r› için Cash Book’u
vermeye mecbur etti. Sir Percy “Üç bin Sterlingimiz var, bundan fazla para veremeyece¤iz.” demifl ve
Lord Astor bunu kabul etmifl. Bu mebla¤ bir safkan ayg›r getirmek için ayr›lm›fl para idi, bununla Cash
Book gibi bir at alabilmek büyük bir muvaflakiyetti. Bir kaç gün sonra “The Times” da Cash Book
hakk›nda bir sütun makale ç›kt›. Muhabir bu at›n Türkiye’ye dam›zl›k olarak sat›n al›nd›¤›n› sansasyonel
bir haber gibi yay›nlam›flt›, haber ‹ngiltere’nin atç›l›k muhitinde hakikaten heyecan yaratt›. Türkiye
yar›flç›l›¤› hak›nda o devirde ‹ngiltere’de pek az bilgi vard›, Türkiye’nin bu klasta bir at sat›nalabilmesi
‹ngiliz yar›fl ve yetifltiricilik aleminde büyük tesir yapt›. Makalede. “Mubayaa fiyat› iffla edilmemifltir, fakat
Cash Book’ un 10.000 Sterling ile 12.000 Sterling aras›nda bir fiyata sat›n al›nd›¤› tahmin olunmaktad›r”,
deniliyordu. Bu yetifltiricili¤imiz için büyük bir iftihar vesilesi idi. Sir Percy Loraine’in yar›fl ve
yetifltiricili¤imize büyük hizmetleri de bununla bafllam›fl bulunuyordu.

Cash Book Karacabey Haras›’na gelecekti. O zaman döviz darl›¤›, tahsis ve transfer güçlükleri gibi
mevzular olmamakla beraber, Cash Book’un bedelinin ‹ngiltere’ye gönderilmesi bir hayli uzad›. Bu Ziraat
Vekâletinin tediye ve tesellüm formalitelerinden ileri geliyordu. Bu yüzden at uzun müddet bekletildi.
Lord Astor’un antrenörü Joe Lavvson’a satt›¤›n› söyledi¤i anda Cash Book’u idmandan ç›karm›flt›. At›
gelip alacaklar diye her gün bekliyordu, fakat Cash Book bir türlü yola ç›kam›yordu. Uzun süren ve Joe
Lavvson’un can›n› s›kan bu müddet zarf›nda ata yaln›z gezinti yapt›r›l›yordu. 
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Zaman zaman Joe Lawson’un sabr› tafl›p; “Bu at› alacaklar m› almayacaklar m›? Ne oluyor
anlam›yorum” diye flikâyet ediyormufl. Nihayet Cash Book yola ç›kt›, oldukça sert bir deniz yolculu¤undan
sonra ‹stanbul’a gelebildi. Sultanahmet’teki Vilâyetin Ayg›r Deposunda misafir edilen Cash Book zay›f ve
neflesizdi. Fakat, klasik yap›s›nda büyük kudret ve asalet okunuyordu. Cash Book Mineni ve Aboyeur’den
sonra Epsom Derby’sine ifltirak etmifl Türkiye’ye gelen ilk att›. Bilahare, bu cihanflümül klasik kofluya
ifltirak etmifl üç at daha geldi. Bunlar, s›ras›yla Caerlaverock, Guersillus ve Boccaccio’dur.

Cash Book bir müddet ‹stanbul’da kald›ktan sonra Karacabey Haras›’na götürüldü. Harada vaziyetinin
düzelece¤i tahmin ediliyordu, fakat at›n sihhat› günden güne bozuluyordu. Hara veterineri Hikmet Bey
karaci¤erde bir “apathy” teflhis etti. Bu do¤ru idi. At sat›n al›nd›ktan sonra idmandan ç›kar›l›nca
karaci¤erinde bir atalet bafllam›fl olmas› muhtemeldi, bu yüzden haz›m cihaz›da bozulmufltu. Cash Book
esasen bünye itibariyle çok hassas, en ufak bir ihmali kabul etmeyen bir att›. Sat›n al›nmas› ile tesellümü
aras›nda geçen uzun atalet devri Cash Book’un konstitüsyonunda telafisi mümkün olmayan zararlar
yapm›flt›, bu yüzden bu yüksek klasta attan yetifltiricili¤imiz istifade edemedi.

Cash Book’un yerine Lord Astor. Legal Fare’i Ziraat Vekâletine hediye etti. Legal Fare Manna ile
Book Lavv’un mahsulu idi. Binaenaleyh parlak bir orijine malikti. Manna 2.000 Guineas ve Derby galibi
idi, Manitoba, Mannamead, Colombo ve Cave Man’› meydana ç›karm›flt›. Manitoba senenin en iyi iki
yafll›lar›ndan biri idi. Mannamead jenerasyonun en iyi tay› idi. Bunu da Lord Astor yetifltirmiflti ve
dam›zl›k olarak Macaristan’a satm›flt›. Colombo, senesinin en iyi iki yafll›s› idi. Rae Johnstone’un
Colomboya binifl tarz› da çok tenkit edildi. Üç yafl›nda 2000 Guineas kazand›. Derby’de üçüncü oldu. Bu
Derby’yi Windsor Lad kazanm›flt›. Easton ikinci idi. Colombo bu klâsi¤i çok az farkla kaybetti.

Cave Man, Legal Fare’in jenarasyonunun bafl atlar›ndan biriydi, Pound Foolish ile Derby’de Lord
Astor’un renklerini tafl›yordu. Pound Foolish dördüncü, Cave Man beflinci oldu. Legal Fare ilkbaharda
bunlarla beraber klasiklere haz›rlan›yordu. Fakat, bir gün idmanda bir köstebek yuvas›na basm›fl ve
bukal›¤› k›r›lm›fl ve bu yüzden koflulardan çekilmiflti. Bu ar›zadan evvel Legal Fare galoplarda Ramtapa,
Pound Foolish ve Cave Man ile boy ölçüflmüfl ve bunlarla hem ayar bir at oldu¤unu göstermiflti. Ramtapa
o sene Manton ah›r›n›n en süratli üç yafll›s› idi, bütün mühim galoplarda “lead-horse”(leader) olarak
kullan›l›rd›. Cash Book’dan sonra Türkiye’ye yirmibir sene sonra bir Newmarket Slakes galibi daha geldi.
Bu Gucrsillus’dür. Her ikiside bu mühim muvaffakiyetleri üzerine Derby’ye büyük ümitlerle ifltirak
etmifllerdi.

Karacabey Haras›’n›n Hamlesi

1939 senesi Safkan ‹ngiliz yetifltiricili¤inde büyük bir hamle yap›ld›. Karacabey Haras›’na dam›zl›k
k›sraklar getirilmesi kararlaflt›r›ld›. Sir Percy Loraine bu karar›n al›nmas›nda çok müessir oldu, bu suretle
bugünkü safkan yetifltiricili¤imizin kurulmas›nda mühim bir rol oynad›. O sene Karacabey Haras›’na Coup
de Roi geldi. Bu at›n buraya gelmesi yetifltiricili¤imiz için büyük bir kazanç olmufltu. Coup de Roi, ‹rlanda
da Lady Margaret Nelson taraf›ndan yetifltirilmifl ve yearling olarak Sir Percy Loraine’e sat›lm›flt›. Üç
yafl›nda ‹rlanda St. Leger’inde üçüncü olan Coup de Roi ertesi seneler ‹ngiltere’de Northumberland Plate’i
ve Newbury Antumu Cup’› vesair koflular kazand›, ‹ngiltere’de büyük koflulara ifltirak etti. Coup de Roi
yedi yafl›nda burada ayg›rl›k kariyerine bafllad›. Harada Coup de Roi koflu hayat›ndakinden daha büyük
muvaffakiyete mazhar olmufltur.
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Winalot ile Sky Royal’›n mahsulü olan Coup de Roi’n›n safkan yetifltiricili¤imizin kuruluflunda
oynad›¤› rol malumdur. Bu itibarla, bu gün bir çok klasik koflu galiplerinin pedigrilerinde mevcut olan bu
ayg›r›n orijini üzerinde durmak ve bunda bulunan ayg›r ve k›sraklar›n bugünkü dünya klasikleri
galiplerinin pedigrilerindeki yerlerini ve dolay›s›yla bu mühim atlar›n vücut bulmas›nda oynad›klar› rolü
tesbit etmek yetifltiricilerimiz için enteresan bir mevzu olacakt›r.

Yar›fl ve Yetifltiricilik tarihimizde tesiri devam etmifl ilk bafl ayg›r olarak geçecek Coup de Roi, Son In
Law hatt›na mensuptur. Winalot, Son In Law’un o¤ludur.

Son In Law’un bir çok klasik pedigrilerde mühim bir varl›k oldu¤u malumdur. Winalot ve bunun di¤er
bir o¤lu Coup de Lyon da klasik pedigrilerde rol oynamaya bafllam›fllard›r. Bu meyanda, 1950 senesi 1.000
Guineas galibi Belle of All, Nasrullah ile Village Green’in mahsulüdür. Village Green, Winalot’un k›z›d›r.
Geçen sene 1.000 Gunias’i kazanan Fleet, Never Say Die ile Preview’un mahsulüdür, bu k›srak Coup de
Lyon’un k›z›d›r.

Böylece, Son In Law klasik pedigrilerde mühim rol oynad›¤› gibi o¤ullar› da kendisi gibi bu pedigrilerde
ehemmiyet kazanmaktad›rlar. Bunlardan biri de Beau Pere’dir. Safkan yetifltiricili¤imizin kuruluflunda Son
In Law torunu Coup de Roi vas›tas›yla büyük bir enflüans oldu¤u gibi o zaman Karacabey Haras›’nda
ayg›rl›k yapan ikinci ayg›r Legal Fare de Manna ile Book Law’un mahsulü idi, bu k›sra¤›n Buchan ile Dark
Ronald’›n k›z› Papingoal’dan do¤mufl olmas› dolay›siyle Son In Law karabeti vard›.

Legal Fare en iyi o¤lu ve Karacabey Haras›’nda yetiflen en iyi atlardan biri olan Adah’y› Winter Hi››d
ile vermifltir. Bu k›srak da Son In Law o¤lu The Winter King’in mahsulüdür. Keza, Legal Fare’in di¤er iyi
bir o¤lu Sanlav, Son In Law’un k›z› Appleakin’den do¤mufltur. Safkan yetifltiricili¤imizin bundan sonraki
inkiflaf›nda da Son In Law mühim yerini muhafaza etmifltir.

Coup de Roi’dan sonra Türkiye’ye ilk gelen ve uzun seneler flampiyon ayg›r olan Wings of Song’un
anas› Fieldfare, Son In Law’un torunudur. Fieldfare’in babas› Bosworth’dur. Wings of Song’dan sonra
evvelki seneye kadar Türkiye’nin flampiyon ayg›r› olan Caerlaverock’un büyük anas› Lavinia da
Bosworth’un k›z›d›r.

Son iki senenin flampiyonu ve daha evvel bir çok klasik koflu galiplerinin babas› olan Cihangir anas›
Fair Profit dolay›s›yla Son In Law kan› tafl›maktad›r. Fair Profit, Fair Trial’›n k›z›d›r. Fair Trial’›n anas›
Lady Juror, Son Law’un k›z›d›r. Bu ara klasik koflu galipleri de dahil olmak üzere bir çok koflu kazanm›fl
atlar vermifl olan Leading Question, Fair Trial’›n o¤ludur. fiimdi bunun o¤lu Court Martial’›n mahsulü Our
Guile ayg›rl›¤a bafllam›flt›r.

Quick Decision’un anas› Last Judgement ve Alopecio’nun anas› Peruke, Fail Trial’›n k›zlar›d›rlar.

Son In Law evvelki senenin iki yafll›s› ve geçen senenin Reisicumhur ve Senato Baflkanl›¤› Kupalar›
galibi Noces ile temayüz etmifl bulunan Sicilian’›n pedigrisinde de mevcuttur. Sicilian’›n büyük anas›
Poker Chip, The Recorder’in k›z›d›r. Bu ayg›r Captain Cuttle ile Lady Juror’un mahsulüdür.

Keza, bu senenin bafl üç yafll›s› Lovely Prince ile temayüz eden Prince Tudor’un pedigrisinde 
Son In Law vard›r. Zira, bu at›n büyük babas› Tudor Minstrel, Lady Juror’un torunudur.
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‹lk yavrular› seneye ikili olarak koflacak Best Song’un anas› da Fair Trial’›n k›z›d›r. Binaenaleyh, bu
da gene Lady Juror vas›tas›yla Son In Law kan› tafl›maktad›r.

Coup de Roi ile memleketimizde bafllayan Son In Law enflüans› bugün baba hatt› olarak kaybolmufltur.
Fakat, k›srak taraf›ndan o¤lu Bosworth ve k›z› Lady Juror, Son In Law’un ismini idame ettirmektedirler.
Keza, Coup de Roi’n›n kendi k›zlar› da klasik koflu galiplerimizin pedigrilerinde önemli yerler iflgâl
etmektedirler.

1939 senesi Karacabey Haras›’na ‹ngiltere’den yeniden dam›zl›k k›sraklar getirilmifl ve bir sene evvel
gelen k›sraklar ve bunlar yetifltiricili¤imizin temelini teflkil etmifltir.

Karacabey Haras›’nda bunlar için yeni elit k›srak tavlas› yapt›r›lm›fl, padoklar onar›lm›fl, esasl› bir
safkan yetifltiricili¤i program› ile yeniden ifle bafllanm›flt›r.

‹ngiltere’den yanlar›nda taylar› ile ve gebe olarak gelen k›sraklar ertesi sene burada Coup de Roi’ya
çekilerek 1941 senesi bu harada ilk mahsulleri do¤mufl ve bunlar 1942 senesi yearling olarak sat›fla
arzedilmifllerdir. Bu yearling sat›fllar›, müteakip seneler de devam etmifl, bu sat›fllarda o devrin tan›nm›fl
atlar› büyük muvaffakiyetlerinden, renklerini zafere ulaflt›rd›klar› at sahipleri taraf›ndan sat›n al›narak
idmana girdikleri ekürilerde parlak koflu kariyerleri yapm›fllard›r.

1938 ve 1939 senelerinde Karacabey Haras›’na gelen k›sraklardan safkan yetifltiricili¤imizde iz
b›rakan muvaffakiyetli dam›zl›klardan bilhassa Zenart, Santalin, Phlox, Stefanette ve Mrs. Atkins mühim
rol oynam›fllard›r.

Hususî Yetifltiricili¤in Hamlesi

1946 senesi safkan yetifltiricili¤inde hususi haralar›n ilk mühim ad›m› att›klar› senedir. Bu sene Bay
Fehmi Simsaro¤lu ‹ngiltere’den alt› k›srak getirtmifltir. Bunlar› al›rken iki tanesini kendisine al›koyarak,
dört tanesini Bay William Giraud’a devretmifltir. Bu k›sraklar Stichy Fingers, Scilla, Misty Dawn, Palaver,
Ramie ve Lady Tolgus idi. Bunlardan Scilla’n›n yan›nda gelen tay Afacan 1948 senesi Çald›ran Koflusu’nu
kazanm›flt›r. Misty Dawn’un yan›nda gelen Corsaire ise 1949 senesi Gazi Koflusu’nu kazanm›flt›r.
Bunlardan sonra Misly Dawn’un burada do¤urdu ilk tay Flêche d’Or iki Gazi Koflusu galibi vermifl, Lady
Tolgus’un burada do¤urdu¤u ilk tay Huri ise Lutteur’ü dünyaya getirmifltir. Bundan maada Lady Tolgus
burada Serap’› do¤urmufltur, bu k›srak 1957 senesi Gazi Koflusu galibi Mirage, Telemaque, Audacieux gibi
bafl atlar vermifltir. Keza, Lady Tolgus, Wings of Soug’dan Serenade’i dünyaya getirmifltir, bu k›srak
Leading Question’den Serenissima’y› do¤urmufltur. Bu k›srak Difli Tay Deneme Koflusu, K›srak Koflusu
ve Ankara Koflusu galibi Suphan’› meydana ç›karm›flt›r.

‹kinci Cihan Harbi ve Sonras›

Karacabey Haras›’n›n 1938 ve 1939 seneleri yapt›¤› hamleler safkan ‹ngiliz yetifltiricili¤inde yeni bir
inkiflafa yol açm›fl ve yar›fllar›n çehresini de¤ifltirmiflti. Tabiî, harp seneleri bir duraklama devresi
geçirilmifl, fakat sonra safkan yetifltiricili¤imiz tekrar geliflmeye bafllam›flt›r. Bu yeni hareket bu
yetifltiricili¤in hususî haralara intikali ile vücut bulmufl ve inkiflaf etmifltir. Bu vadide ilk ad›m› atan Fehmi
Simsaro¤lu’dur.
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Bu s›rada Bay William Giraud bir yar›fl ah›r› kurma¤a bafllam›flt›. Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun 1944
senesi Karacabey Haras›n›n yearlinglerinden sat›n ald›¤› taylardan birini Bay William Giraud’ya satm›flt›.
Bu, Bay William Giraud’un renklerini ilk tafl›yan ve muvaffakiyete ulaflt›ran Rocket idi. Rocket, Coup de
Roi ile Hieronyma’dan do¤mufl güzel eflkalli bir tayd›. Fakat, koflu galibiyeti mahduttu ve ancak vasat bir
at olabildi. Bay William Giraud’un ikinci at› Sürtük idi. Bu k›srak piyangoda Sedat Evliyazade’ye ç›km›flt›,
bu suretle Giraud ah›r›na girdi. O zamanlar, büyük koflular üzerine hususî Sweepstakes’ler ve bu gibi
piyangolar tertip etmek adet olmufltu, bunlarla çok hofl vakit geçirilirdi.

Bay Fehmi Simsaro¤lu ‹ngiltereden getirtti¤i alt› k›sraktan dördünü daha k›sraklar yola ç›kmadan Bay
William Giraud’ya devretti. Kendisi için ay›rd›¤› k›sraklar Sticky Fingers ve Scilla idi. Bay William
Giraud di¤er dört k›srak, Misty Dawn-Lady Tolgus, Palaver ve Ramie ile fiirinyer’deki Cennet Haras›n›
kurdu. Bu at›lan ilk ad›md›. Bir sene sonra Cennet Haras›na ayg›r olarak Wings of Song getirildi. Ayn›
zamanda Bay fiadi Eliyeflil Tarsus’ta Çamtepe Haras›n› kurmufltu, 1947 senesi ‹ngiltereden Starbargo ile
Erim Belle’i getirdi. Bay Nuri O¤lakç›’dan bir sene evvel alm›fl oldu¤u atlar Karatepe, Pike, Mine, Lady
ve bilâhare dam›zl›¤a çekildiler. Bay fiadi Eliyeflil bu s›rada Adal›’y› da ald›. Adal› Bay Nuri Midilli’nindi
ve ona 1947 senesi Gazi Koflusunu ve Reisicumhur Kupas› Koflusunu kazand›rm›flt›. Müteakiben
Eliyeflil’in renkleri ile de iki defa Reisicumhur Kupas›n› kazand›, sonra Çamtepe Haras›nda ayg›rl›k
yapma¤a bafllad›.

Bay Mehmet Karamehmet de bu s›rada haras›n› kurdu. Karamehmet renklerini ilk mühim muvaffakiyete
ulaflt›ran Gelincik idi Gelincik Karacabey Haras›nda Coup de Roi ile Mrs. Atkins’den yetifltirilmiflti ve
yearling iken Bay Mehmet Karamehmet taraf›ndan sat›n al›nm›flt›. Gelincik 1945 senesinin bafl tay› olan
Fettan’›n en büyük rakibi idi. Bunun kazand›¤› Gazi Koflusunda üçüncü ve Reisicumhur Kupas› Koflusunda
ikinci olmufltu. Bilahare Ziraat Bankas› Koflusunu kazand› ve bu kofluda Fettan’› geçti. Gelincik müflekkel
bir k›srakt›, Karamehmet Haras›n›n temel k›sraklar›ndan biri oldu. Bu arada Mehmet Karamehmet 1946
senesi Bürücek ile Reisicumhur Kupas› Koflusunu kazand›, 1948 senesi Neslihan, Karamehmetin renklerini
hem Gazi Koflusunda, hem de Reisicumhur Kupas› Koflusunda zafere ulaflt›rd›. Gelincik’in öz kardefli olan
Neslihan da sahibinin haras›na çekildi. Neslihan ve jenerasyonu Karacabey Haras›n›n son mahsulleriydi ve
1946 senesi de bu haran›n yearlinglerinin sat›fla arzedildi¤i son sene idi. Bu s›rada hara elde mevcut
dam›zl›klar›n› sat›fla ç›kard› ve 1939 senesi ‹ngiltere ve ‹rlandadan gelen k›sraklardan Mrs. Atkins’i Bay
Mehmet Karamehmet, Stefanette’i de Bay fiadi Eliyeflil haralar›na ald›lar.

Stefanete Eliyeflil Haras›nda mühim bir dam›zl›k oldu, zira burada Legal Fare’den do¤urdu¤u Çald›ran
Koflusu galibi Sevgi, Lovcly Prince’in anas› Lovely’yi dünyaya getirdi.

Mrs. Atkins, Karamehmet’in haras›nda bir klasik galip verdi. Legal Fare’den do¤urdu¤u Bülent
Ankara Koflusunu kazand›. Mrs. Atkins’in burada zürriyeti çok muvaffak olmufltur. Coup de Roi’dan
do¤urdu Okflan Gazi Koflusu galibi Kayarl› vesair büyük galipler k›srak hatt›nda mevcuttur. Mrs.
Atkins’in, Coup de Roi’dan do¤urdu¤u Neslihan ise, 1948 Gazi Koflusu ve Reisicumhur Kupas›
Galibiyetlerinden sonra Babacan’dan do¤urdu¤u Figen ile Karamehmet elevaj›na ikinci Gazi Koflusunu
kazand›rm›flt›r. Figen 1968 senesi Gazi Koflusu (Türk Derby’si) galibi Asuvan’m anas›d›r. 1946 senesi
yeni safkan yetifltiricilikleri kurulurken ve d›flardan hususî elevaj için dam›zl›k getirtilme¤e bafllan›rken
hali faaliyette olup safkan ‹ngiliz at› yetifltiren pek az yetifltirici mevcuttu. Bunlar›n bafl›nda 1938 senesi
Romance ile Gazi Koflusunu kazanm›fl olan Prens Halim Said gelir. Romance ilk hususî elevaj mahsulü
Gazi Koflusu galibidir. Bu k›sra¤› sahibi Baltac› Çiftli¤inde Alinari ile Hercegnö’den yetifltirmifltir.
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Bu s›ra Baltac› Çiftli¤inde Alinari’den maada, Ronflon’da ayg›rl›¤a bafllam›flt›. Hercegnö’den maada,
Harar›n›n k›srak mevcudunu Prens Halim Said’in koflulara koflturmak için 1930 senesinden beri M›s›rdan
getirdi¤i ve burada bir çok muvaffakiyetler kazanm›fl olan k›sraklar, ezcümle Churbara, Sun and Air,
Albany, Lady Tag ve Filigrane teflkil ediyordu.

Bu tarihte di¤er müesses haralar Bay Fevzi Lütfi Karaosmano¤lu’nun Salihlideki Bintepe Haras› ile
Bay At›f Esenbel ve Bay Fikret Yüzatl›’n›n Veliefendideki müflterek elevajlar› idi. Bintepe Haras›nda Bay
Fevzi Lûtfi Karaosmano¤lu ve Bay Suat Karaosmano¤lu yetifltirdikleri fi›pka, Romance’in Gazi
Koflusunda üçüncü olmufltu, iki sene sonra bu haran›n di¤er bir mahsulü Thais de gene Gazi Koflusunda
Konca’n›n ve Miss’in arkas›nda üçüncü gelmiflti.

Bintepe Haras›nda Gossaert ve Vrais Gascon ayg›rl›k yap›yordu. Haran›n safkan ‹ngiliz k›sra¤› efektifi
Karacabey Haras›ndan sat›lan Fransa’dan gelmifl dam›zl›klardan bir k›sm›, Bay Refik Evliyazade’nin
Estafette ve Siberianne’i teflkil ediyordu, 1940 senesi Gazi Koflusunda Koncan›n arkas›nda ikinci gelen
Miss, Bay Fikret Yüzatl›’n›n renklerini tafl›yordu. fiimdi bunlar sar› üzerine lacivert yuvarlaklar, sar› kollar
ve sar› tok fleklinde idi. Miss bu yetifltiricili¤in yetifltirdi¤i vasat bir tayd›. Bunu müteakip Varad 1944
senesinde Bay Fikret Yüzatl›’n›n renklerini zafere ulaflt›rd›. Varad, Legal Fare ile Noce d’Or’un mahsulü
idi. Noce d’Or’u Bay Celal Bayar Fransa’dan getirtmiflti, bu k›sraktan Cap Gris Nez ile Kaya’y›
yetifltirmiflti Kaya’y› yetifltirmiflti. Kaya güzel bir tayd› ve 1939 senesinin iyi üç yafll›lar› aras›nda
muvaffakiyetler kazanm›flt›. Bu klasik yap›l› taya binmesi de çok zevkli idi. Bununla o sene ‹stanbul Yaz
Yar›fllar›nda bir centlemen koflusu kazanm›flt›m. Kofluda d›flardan gelen safkanlar da vard›, Kaya 59 kilo
tafl›yordu. Bu kiloyu yapmak benim için çok zordu. Normal kilom elbise ile 68 kilo idi. Binaenaleyh, 6 kilo
düflmem laz›md›. Bunu yapabilmek için çok s›k›nt›ya girdim, fakat Kaya ile kofluyu kazanman›n zevkine
deydi. Noce d’Or, Bay d’Or ile Nought’un mahsulü idi, enteresan bir orijine malikti, çünkü bu k›srak
Amadis ile Clarissimus’ün anas› Quintesse’den dünyaya gelmiflti. 1938 ve 1948 seneleri aras›nda Gazi
Koflusunu üç defa hususi hara sahipleri kazanm›flt›r, zira 1939 senesi galibi Y›lmazkaya da hususi elevaj
yetifltirmesi idi. 1949 senesinden itibaren hususi haralar›n adedi artma¤a bafllad›. 1949, 1950 ve 1951
seneleri Gazi Koflusunu d›flardan “foal” ve “yearling” olarak ithal edilmifl atlar kazand›, 1952 senesinden
itibaren ise gerek bu klasik ve gerekse di¤er büyük koflular› münhas›ran hususi haralarda yetifltirilmifl atlar
kazand›, 1952 senesi Virago Bay Özdemir Atman’›n yetifltirdi¤i ilk tayd›r. Bilahare Özdemir Atman’›n
‹zmit’te kurdu¤u haran›n temel k›sraklar›ndan biri olan Virago 1952 senesi Bay William Giraud’nun
Cennet Haras›nda yetifltirdi¤i ilk mahsuller ile karfl›laflt›, Gazi Koflusunda Virago’nun arkas›nda ikinci ve
üçüncü yerleri Wing of Song’un bu harada do¤an ilk yavrular›ndan U¤ur ve Roi Soleil iflgal ediyordu.

Cennet Haras› mahsullerinden ilk klasik koflu galibi Mythologie idi. Befl klasikten St. Leger’in muadili
olan Ankara Koflusu 1950’de ihdas olunmufltu ve bunu Bay William Giraud’nun 1946 senesi belirtti¤i
k›sraklardan Baman’dan gebe olarak gelen Palaver burada do¤urmufltu.

Bu seneler zarf›nda kurulan di¤er büyük bir hara Bay Saden At›¤’›n ‹zmit’te Hasan Pafla Çiftli¤indeki
Haras›d›r. Bu haran›n temel k›sraklar› Bay Sadun At›¤’›n Bay Özdemir Atman’dan ald›¤› fiiveli Yar›fl
Atlan Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyetinin ‹ngiltereden getirtti¤i yearlinglerden kur’a ile kendisine
ç›kan Gülhan ve Bay Cahit Apay›ktan ald›¤› Esel’den yetifltirdi¤i Gülüm’dür. Bunlar Sadun At›¤’›n sar›
k›rm›z› renklerine muhtelif muvaffakiyetler kazand›rd›ktan sonra harada muvaffayietli dam›zl›klar
olmufllard›.
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Hususî yetifltiricilik 1946 senesi at›lan ad›mla yeni inkiflaf safhas›na girmeden henüz teesüs etme¤e
bafllam›fl olan hususî elevaj›n dam›zl›k materiyeli esas itibariyle Karacabey Haras›n›n yetifltirip “yearling”
olarak satt›¤› taylar ile temin olunmuyordu. Bu taylan Yar›fl ve Islah Encümeninin her sene Ankara
sonbahar yar›fllar› esnas›nda tertipledi¤i “yearling” sat›fllar›nda sat›n alan at sahipleri bunlar› koflu
kariyerlerinin hitam›nda dam›zl›k olarak kullanmalar› ile yetifltiricilik nüveleri vücut bulmufl ve bilâhere
bunlardan hususî haralar teflekkül etmifltir.

Karacabey Haras›n›n ‹ngiltereden getirtti¤i iki parti k›sraklar›n mahsulleri ile senelik yearling sat›fllar›
çok enteresan ve cazip olurdu.

1939 senesi ilk parti k›sraklar›n mahsulleri sat›fla geldikleri zaman atç›lar aras›nda büyük alaka
uyand›rd›lar. Bag O’Tricks’in Shining Tor’dan olan k›r tay› cazipti. Al›c›lar›n gözleri bu tay ile Zenart’›n
difli tay› üzerinde idi. Bu taylar› Karacabey Haras›ndan Bay ‹skender Evrenos getirmiflti. O bilhassa Bag
O’Tricks’in tay›n› be¤eniyor, ve bunun üzerinde çok duruyordu. Tay ringe girince sansasyon yaratt›.
Hakikaten empresyonan bir tayd›. Bir kaç dakika içinde 1.600 liraya ç›kt›. Bay Cahit Apay›k ile bu tay›
ortak olarak almak istiyorduk. Cahit ringin karfl› taraf›nda idi. Kendisine 2.000’e kadar ç›kmas›n› iflaret
ettim, fakat anl›yamad› ve 1.800 de müzayededen çekildi. Tay 2.000 liraya Emir Salihin üstünde kalm›flt›.
O tarihte 2.000 lira bir yearling için oldukça yüksek bir para idi. Gazi Koflusunun ikramiyesi ilk kofluldu¤u
sene 2.000 lira idi, ertesi sene 2.500 liraya yükseltilmiflti. ‹lk defa Derby fleklini ald›¤› 1932 senesi
ikramiyesi 5.000 lira idi ve 1939 senesinin sat›fllar›nda heyecan yaratan bu yearling Subutay ismi ile 1941
Gazi Koflusunu kazand› ve bu ikramiyeyi ald›.

1939 senesi yearling sat›fl›m hakikaten hararetli ve heyecanl› oldu. Bag O’Tricks’in tay›n› müteakiben
Zenart’›n Grand Glacler’den olan difli tay› geldi¤i zaman etraftan peyler sürülmeye bafllad›. Neticede bu
müflekkel ve kuvvetli yap›l› tay 3.500 lirada Bay Ahmet Atman’a kald›. Bu artt›rmalara ifltirâk eden Bay
Vehbi Koç fiatlar›n böyle yükseliflini görünce. “Aman Ahmet Bey ne yap›yorsun, apartman m› al›yoruz?”
dedi. Bu senenin sat›fllar›nda dikkati çeken bir yearling de April’in Apelie’den olma difli tay› idi. Bunu
Hakk› Eray ald›. Hakk› Eray Birinci Cihan Harbinde Enver Pafla’n›n atlar›na binen Hakk› Bey idi.

Zenart’›n tay›na Yosma ismi verildi ve bu tay ertesi sene Çald›ran Koflusunun galibi oldu. April’›n
yavrusu Mimoza olarak tan›nan güzel bir difli tayd›, bu kofluda Yosma ve Subutay›n arkas›nda üçüncü oldu.

Bu sat›fllarda Bay Vehbi Koç da bir tay ald› ve ad›n› Kamelya koydu. Onyx II ile Miss Tynguett’in
mahsulü olan Kamelya ertesi sene mevsim bafl›nda ümit verici bir at olmufltu, fakat büyük koflularda
karfl›laflt›¤› rakipler çok daha kuvvetli idi ve ancak bir üçüncülük yapabildi.

Vehbi Bey’in bu iflte flans› tutmad›. Kamelya daha iyi bir yar›fl at› ç›kabilirdi ve muvaffakiyetler
sahibini bu spora ba¤layabilirdi. Bir çok büyük ah›rlar ve haralar çok mütevaz› bir flekilde bafllam›fl, flans›n
yard›miyle büyüyüp inkiflaf etmifltir. Lord Astor’un Cliveden Haras›ndaki temel k›sraklar›ndan biri
Conjure idi ve Lord Astor yetifltiricili¤e bu k›srak ile bafllad›. Conjure Lord Astor’un Üniversitede iken av
koflular›nda binmek için ald›¤› k›ymetsiz bir k›srakt›. Bay Vehbi Koç’un o tarihte Atl› Spor Klübünde Koç
isminde bir k›r at› vard›. Klüp çok zevkli av biniflleri tertip ederdi. Bay Vehbi “Koç” ile bunlara ifltirak
ediyordu, klübün spor ve sosyal faaliyetlerinde her zaman haz›r ve naz›rd›. Bay Vehbi Koç’un ata binmek
zevki devam ediyor, fakat yar›flç›l›¤› maalesef pek k›sa sürdü.
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1939 senesi yearling sat›fllar› çok muvaffakiyetli olmufltu. Ertesi sene Karacabey Haras›n›n ikinci parti
dam›zl›k k›sraklar›n›n taylar› da yearling olarak sat›fla arzedilince yearling sat›fllar› daha da alaka çekici ve
cazip oldu. Bu senenin gözde taylar›ndan biri Alishah - Pommelée orijinli iyi develope olmufl iri kuvvetli
bir k›r tayd›. Bu tay› Cahit Apay›k ile ortak olarak ald›k, Bay ‹hsan Atç›’ya tevdi ettik, ismini Aliflah
koydu¤umuz bu tay iki yafl›nda parlak koflular kazand›. Alishah Tetra- teman’nm o¤lu idi. Pommelée de
Ethnarch’›n k›z› idi. Bu suretle Aliflah iki taraftan The Tetrach’›n torunu idi ve bunun üzerine 3X3
inbreeding Aliflah’a büyük bir sürat sa¤lam›flt›.

1940 senesinin yearlingleri aras›nda dikkati çeken bir çok tay vard›. Santalin’in Manna’dan bir erkek
tay› çok nazar› dikkati calipti. Bunun aln›nda kar topu ve sekileri Colombo’nun iflaretlerinin ayn› idi. Bu
tay› ve Phlox’un Rentenmark’dan olan difli tay›n› Bay Ahmet Atman ald›. Phlox mühim bir k›srakt›.
‹ngilterede Sir Victor Sassaon’un renkleri ile koflu kazanm›fl olan Phlox Pharos ile Sweet Cicely’den
do¤mufltu. Sweet Cicely’ Spion Kop’un en iyi k›zlar›ndan biriydi. Phlox koflu kariyerinden sonra ‹rlanda
da dam›zl›k kariyerine bafllar bafllamaz muvaffak olmufl bir k›srakt›, zira buraya geldikten sonra Eyrefield
isimli tay› ‹rlandan›n en büyük iki yafll› koflusu olan The Phenix Stakes’i kazanm›flt›.

Santalin de mühim bir k›srakt›. Trigo 1929 senesi Epsom Derby’si, St. Leger ve ‹rlanda Derby’sini
kazanarak Blandford’a avg›rl›k kariyerinde parlak bir bafllang›ç sa¤lam›fl, ve bu muvaffakiyetleri
Blenheim’in 1930 senesi Epsom Derby, o¤lu Mahmudun 1935 senesi bu klasikteki ve bir sene sonra
Bahram’m “Triple Crown” (2.000 Guineas, Derby ve St. Leger) zaferi takip etmiflti. Bu meyanda 1933
senesi Fransanm bafl at› Brantome ve 1933 senesi Paris Grand Prix’si galibi Donatello II da meydana
ç›km›flt›. Santaria Ascot Gold Cup galibi Santorb ile di¤er bir Ascot Gold Cup galibi Tangires’in k›z›
Orongeade’in mahsulü idi ve ‹rlanda Orks’unu kazanm›flt›. Santaria’y› Signor Federico Tesio sat›n alm›fl
ve meflhur Dormello Haras›na götürmüfltü. Bu büyük atç›n›n bilgisi ve isabetli görüflleri malumdu, yapt›¤›
mubayaalar büyük k›ymet iktisap ederdi. Bu itibarla, Dormello’ya gitmifl olan Stantaira’n›n Trigo’dan bir
yavrusunun Karacabey Haras›na gelmesi safkan yetifltiricili¤imiz için büyük bir kazançt›. 

Nitekim, Santalin k›sa zamanda dam›zl›k evsaf ve k›ymetini isbat etti. Yan›nda gelen Manna’n›n erkek
tay›n› sahalar›m›zda görmek k›smet olmad›, fakat Santalin bunu takip eden mahsulleri ile haran›n temel
k›sraklar› aras›nda kendisine büyük nam yapt›. Zürriyeti bugün de klasik koflular kazanma¤a devam
ederken Santaria’n›n Dormello’da dünyaya getirdi¤i mahsuller de flimdi Surdi, Veronese ve Samos III gibi
flampiyonlar›n ve bafl atlar›n Avrupa pistlerinde kazand›klar› muvaffakiyetler ile bu hatt›n flöhretini
artt›rmaktad›r.

1940 yearlingleri içinde ‹rlandadan gelen Chinese Girl’ün yan›nda ‹rlanda Derby’si galibi Sea
Serpent’den çok kaliteli bir difli tay vard›. Bunu Bay Fehmi Simsaro¤lu ald› ve Buket ismini verdi¤i bu tay
büyük muvaffakiyetler kazand›. Bay Fehmi Simsaro¤lu bu sene bir difli yearling daha ald›. Alishah ile
Yuconia’n›n mahsülü olan ve Demet ismi verilen bu tay da sahibinin renklerini muvaffakiyetle tafl›d›.
Fehmi Simsaro¤lu, Buket, Demet, bir sene sonraki yearling sat›fllar›nda ald›¤› Destegül ile Veliefendi
Haras›n› tesis etti.

1940 yearlingleri hakikaten cazip bir topluluktu. Hepsi bir birinden güzel denecek kadar yekdi¤erine
yak›n yearlingler sat›fla arzedilmiflti. Bunlar›n aras›nda Appleakin’in Walvis Bay’den olan narin yap›l› bir
difli tay› vard›. Bu tay üzerinde fazla durulmad› ve sat›fl›n sakin bir an›nda Bay At›f Esenbel bunu 1.400
liraya elde etti. At›f Bey bu mubayaadan çok memnundu. Bay Fikret Yüzatl› ile ortak koflturduklar› bu tay
ertesi sene Gungadin olarak Çald›ran Koflusunu kazanan tayd›r. Koflu kariyerinden sonra Gungadin At›f
Esenbel - Fikret Yüzatl›’n›n elevaj›n›n elit dam›zl›klar›ndan biri oldu.
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Bu senenin enteresan yearlinglerinden biri Vale of Clyde’in Cannon Law dan fazla durulmad›, ve
sat›fl›n sakin bir an›nda Bay At›f Esenbel bunu 1.400 liraya elde olan difli tay› idi. Bu eflkâli muntazam,
fakat çok dik bilekli ve k›rç›l tüylü aç›k al bir tayd›. Colorado ile Book Law’un yavrusu olan Canon Law
tutulan bir ayg›rd›, Vale of Clyde Roid’or ile güzel bir k›srakt›. Fakat, tay bilekleri dolay›siyle al›c›lar için
büyük bir problem teflkil ediyordu. Ayaklar, tutarsa iyi bir at olaca¤› tahmin ediliyordu, fakat bileklerindeki
teflekkülat bozuklu¤u koflu koflabilmesini dahi flüpheye düflürüyordu. Bazen yearling sat›fllar›nda baz›
süjeler al›c›lar› böyle müflkül durumda b›rak›r. Büyük bir potansiyel kuvvet karfl›s›nda insan böyle kusurla
bir tay› almak ister. Fakat, bundaki riskde aflikârd›r. Binaenaleyh, rasyonel bir düflünce mant›k dairesinde
hareket etme¤i itiyat edinmifl olan al›c›lar› bu nevi taylardan uzaklaflt›r›r. Bu gibi ahvalde yap›lacak en
do¤ru hareket budur. Bununla, bu riski göze alan al›c›lar bazen de büyük bir piyango kazanm›fl olurlar.
Amudiyeti bozuk ve idmana hiç dayanam›yacak gibi görünen atlar›n hiçbir ar›zas›z büyük koflular
kazand›klar› ve parlak koflu kariyerlerine malik olduklar› vakidir.

Dizleri ilerde olan (standing - over veya Frans›zca tabiri ile brassi-court denileni atlar›n umumiyetle
tandonlar›n›n sa¤lam oldu¤u söylenir. Uzun müddet koflu koflmufl brassi-court atlar mevcuttur. Bunlar›n
biri Brown Jack idi. Brown Jack büyük bir stayerdi ve befl defa Ascot’da Queen Alexandra nam›yle
koflulan ‹ngilterenin en uzun koflusunu kazand›. Son seneler Fransan›n en kuvvetli atlar›ndan biri olan
Reliance’in amudiyeti korkunç derecede bozuktur. Bu derece dizleri ileri bir at›n nas›l koflu koflabilmesi
hayrettir. Reliance Prix du Jockey Club ve Paris Grant Prix’si galibidir ve bu kusuruna ra¤men büyük bir
bedelle sendika edilmifltir.

Bilek teflekkülat›na gelince bunlar›n yat›k bilek kadar olmamakla beraber bu çok mahsurludur. Bir at›n
amudiyetinin düzgün olmas› flartt›r. Koflu kabiliyeti bak›m›ndan bu mihaniki bir zarurettir. Fakat kaidelerin
istisnalar› oldu¤u da malumdur. Amudiyeti bozuk atlar mekanik bak›mdan koflma¤a gayri musait
durumdad›rlar. Buna ra¤men, bunlar›n içinde koflu koflan ve büyük mükafatlar kazanan atlar ç›kmaktad›r. 

1940 yearling sat›fllar›nda bileklerinin dikli¤i dolay›s›yla kimsenin alma¤a cesaret edemedi¤i
yearling’i Salih Temel ucuz bir fiata ald›, bununla 1942 Gazi Koflusu’nu kazand›. Çobank›z› olarak
tan›d›¤›m›z bu k›srak bu muvaffakiyetten sonra ar›zaland› ve yar›fllardan çekildi, fakat Gazi Koflusu’nu
kazanmas› sansasyonel bir hadise idi. Frans›zlar›n “La glorieuse Incertitutde du Turf” diye güzel bir
tabirleri vard›r. Bu yar›fllarda katiyetle kimin kazanaca¤›n›n bilinemiyece¤ini ifade eder. Çobank›z›’n›n
Gazi Koflusu’nu kazanmas› bunun güzel bir misali idi. Böyle sürprizle netilenen Derby’ler de olmufltur.

1941 senesi yearling sat›fllar› gene hararetli oldu. Bu sat›fllara gelen yearlingler Karacabey Haras›na
‹ngiltereden gelen ikinci parti k›sraklar›n burada do¤urduklar› taylard›. Bu senenin en gözde yearling’i
Pommelee’nin Blazonery’den olan tay› idi. Bu çok müflekkel bir k›r tayd›. Bay Fehmi Simsaro¤lu bunu
ald› ve ismini Polat koydu. Polat iyi bir yar›fl at› oldu, Varad’m kazand›¤› Gazi Koflusunda ikinci idi.
Reisicumhur Kupas›nda da bir bafl farkla Haspa’ya geçildi.

Haspa Santalin’in burada Manna’dan do¤urdu¤u difli tayd›. Bunu Bay Ahmet Atman ayn› sat›flta
alm›flt›, Haspa parlak bir koflu kariyerinden sonra harada büyük muvaffakiyete mazhar oldu.

1942 yearlingleri aras›nda Mrs. Atkins’in Wychwood Abbot’dan güzel bir erkek tay› vard›. Bu tay›
Cahit Apay›k ile ortak ald›k. Bay ‹hsan Atç›’n›n idman etti¤i ‹z, muhtelif koflular kazand›, Çald›ran
Koflusunda Haspa ve Polat’m arkas›nda ve Gazi Koflusunda da Varad ve Polat’›n arkas›nda üçüncü geldi.
Koflu kariyerinin sonunda ‹z Eliyeflil Haras›nda k›sa bir müddet ayg›rl›k yapt›.
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Burada Erin Belle’in ‹z’den do¤urdu¤u Aydos ve Pikeizi haran›n bafl dam›zl›klar› aras›nda yer al-
m›fllard›r. Bu s›ra yearling sat›fllar›nda çok görülen bir atç› da Bay Kadri Y›k›lmaz’d›. Bu jenerasyon taylar›
içinde Winter Hind’in Prestissmo’dan olan difli tay›n› seçti. Prestissmo gözde bir ayg›r de¤ildi. Ancak vasat
handicap atlar› verebiliyordu. Fakat, The Winter King’in Montem hatt›ndan gelen k›z› Winter Hind enteresan
bir k›srakt›. Bu böyle olmakla beraber Adal› ortaya ç›k›ncaya kadar ‘Winter Hind’in hakiki k›ymeti
bilinmiyordu. Vaka, The Winter King’in o¤lu Barnaveld Paris Grand Prix’sinde Tourbillion’a karfl› büyük
bir muvaffakiyet kazanm›flt›. Son In Law ile Signorinetta’nm mahsulü olan bu yüksek orijinli at›n
‹ngiltere’de Silvermere gibi klasik yavrular› mevcuttu. Barnaveld’in o¤lu Pon I’Eveque de 1940 senesi
Newmarket’de “Derby substitute” ››am› alt›nda koflulan Derby’yi kazanam›flt›. Fakat, bunlara ra¤men The
Vinter King az tan›nan bir ayg›rd›, bu faktörün de yard›m›yla Bay Kadri Y›k›lmaz fienk›z ismini verdi¤i
Prestissmo - Winter Hind orijinli tay› 1.400 liraya elde edebildi. fienk›z kuvvetli bir k›srakt›, parlak bir koflu
kariyeri olmamakla beraber ah›r arkadafl› Yavuz ile birlikte Kadri Y›k›lmaz’›n “mavi-kazak, siyah-toque”
renklerine epey koflu kazand›rd›. Kadri Bey ‹zmir’den gelirken daima bir sepet enginar getirir ve bunlar› koflu
yerinde ahbaplar›na da¤›t›rd›. Bu yüzden ismi “Enginarc›” olmufltu. fienk›zdan, Yavuz’dan enginarc›n›n
atlar› diye bahsedilirdi. Filhakika Kadri Bey’in ‹zmir’de sebze bahçeleri vard›, orada nefis enginarlar
yetifltirirdi. Fakat, bu lakap kendisine her zaman koflu yerlerinde içi enginar dolu bir sepetle rastland›¤› için
tak›lm›flt›. “Enginarc›” alay makam›nda kullan›aln bir lakapt›, fakat Kadri Bey sevilen bir atç› idi.

1941 yearling sat›fllar› Karacabey Haras›’n›n babalar› d›fl memleketlerde bulunan yearlingler satt›¤› son
sat›fllard›. Bundan sonra Karacabey Haras› dam›zl›k k›srak getirmedi ve safkan ‹ngiliz yetifltiricili¤ini
terketti¤i seneye kadar mevcut k›sraklar› haran›n ayg›rlar›na çekerek yetifltirdi¤i safkanlar; her sene
yearling sat›fllar›na göndermek suretiyle yar›fllarda safkan ‹ngiliz materiyelini temin etti.

1942 senesi yearlingleri Karacabey Haras›’n›n Coup de Roi’dan yetifltirdi¤i ilk mahsullerdi. Daha
sonra Coup de Roi’nin mahsullerine ilâveten Legal Fare’nin ve bunu müteakip Bar le Duc’un mahsulleri
ilâve olundu.

1942 senesi sat›fllar›nda Bay ‹lhami Aytaç, Coup de Roi-Lithia orijinli ya¤›z bir erkek tay ald›. 
Bu cazip bir tay de¤ildi, fakat Coronach’m k›z› Lithia bundan evvel Cariff’den Yetifli do¤urmufltu ve bu
1941 senesi Subutay›n kazand›¤› Gazi Koflusu’nda ikinci ve ayn› sene Romance ve Subutay’›n arkas›nda
Reisicumhur Koflusunda üçüncü olmufltu. ‹lhami Aytaç flansl› bir at sahibi idi. ‹smini Toros koydu¤u bu
tay ile Gazi Koflusunu kazand›. ‹lhami Aytaç’›n Heybelisi bundan iki sene evvel Gazi Koflusunda üçüncü
gelmiflti. Heybeli enteresan bir orjine malikti. Sir Percy Loraine burada Sefir iken Moda isminde bir k›srak
getirmiflti. Bu Manna ile Swynfod’un k›z› Sudden Sally’den do¤mufl yüksek orijinli bir k›srakt›.

Heybeli, Cloudcap ile Moda’n›n mahsulü idi. Cloudcap’› de Sir Percy Loraine M›s›rdan getirmiflti. 
Bu at Craig an Eran ile Seraph’in mahsulü idi.

1942 senesi yearling sat›fllar›nda en cazip yearling Cop de Roi ile Phlox’un mahsulü ya¤›z bir tayd›.
Bunu Bay Ahmet Atman ald› ve çok güzel bir tay oldu¤u için ismini Civan koydu. Civan hakikaten bu
isme lay›k bir tayd›, iki yafl›nda Çald›ran Koflusunu parlak bir stilde kazanarak yüksek klasta bir yar›fl at›
oldu¤unu isbat etti. Fakat, bir gün büyük bir koflunun arifesinde akflam gezintisinde foto¤rafç›lara poz
verirken fazla asabiyet gösterdi ve bunun arkas›ndan fliddetli bir kolik geçirdi. Kolik esnas›nda acil bir
tedbir olarak so¤uk dufllar yap›ld›. Bunun neticesi Civan so¤uk ald› ve uzun müddet kendine gelemedi. 
Bu hadise parlak bir istikbal vaadeden bu yüksek kaliteli at›n kariyerini sekteye u¤ratt›. Civan bundan
sonra hiçbir zaman eski Civan olamad›.
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1943 sat›fllar›nda Coup de Roi’nin iki k›z› nazar› dikkati calipti. Bunlardan biri Fettan olarak
tan›d›¤›m›z Santalin’in ya¤›z tay›, di¤eri de Mrs. Atkins’in do¤urdu¤u güzel bir al tayd›. Bunlardan
Santalin’in tay›n› Haspa’n›n kardefli olmas› hasebiyle Bay Ahmet Atman ald›, Mrs. Atkins’in tay›n› da Bay
Mehmet Karamehmet ald›. Bu iki tay jenerasyonun bafl atlar› oldular. Fettan Gazi Koflusunu ve
Reisicumhur Kupas› Koflusunu kazand›. Gelincik bunlarda üçüncü ve ikinci oldu ve sonra Ziraat Bankas›
Koflusunu kazand›.

1944 senesi Karacabey Haras›ndan gelen yearling aras›nda Coup de Roi’n›n kuvvetli, müflekkil bir tay›
vard›. Bu Donna Diana’n›n yavrusu idi. Hararetli bir müzayedenin sonunda tay Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun
üzerinde kald›. ‹ki yafl›nda güzel bir developmana malik olan ve sürat kabiliyeti gösteren bu tay Çald›ran
koflusunu kazanan Levent idi. Donna Diana 1939 senesi Karacabey Haras›na Blanding’den gebe olarak
gelmifl ve burada bir erkek tay do¤urmufltu. Bu tay ufak, fakat muntazam yap›l› bir tayd›, Bay Suat
Karaosmano¤lu’nun renklerini tafl›yarak Gungadin ve Buket’in arkas›nda 1940 senesi Çald›randa üçüncü
olmufltu. Donna Diana güzel bir k›srakt›, iyi pedigriye malikti. Beresfond ile St. Frusquin’in k›z› Frusquin’s
Pride’den do¤mufl olan bu k›srak Friar Marcus’ün sürat›n tevarüs etmifl ve yavrular›na intikal ettirmiflti.

Levent üç yafl›nda Gazi Koflusunun üçüncüsü oldu, daha sonra Reisicumhur Kupas› Koflusunda da
üçüncü geldi. Bu sene Gazi Koflusunu Bay Nuri O¤lakç›’n›n Mine’si kazand›. Mine yearling olarak nazari
dikkati çekmemiflti. Ufak ince bir tayd›, hanepleri çok düzgün idi. Bu kusurda al›c›lar üzerinde her halde tesir
yapm›flt›. Çünkü anas› Stefanette olmas›na ra¤men bu tay ucuz bir fiata sat›ld›. Nuri Bey ayn› sat›flta Coup
de Roi — Garrigill Orijinli kuvvetli-yap›l› bir difli yearling daha alm›flt›. Bunlar Çald›ran Koflusunda
Levent’in arkas›nda ikinci ve üçüncü yerleri iflgal ediyorlard›. Mine ikiden üçe büyük bir inkiflaf gösterdi,
Nuri Bey’in di¤er difli tay› ise jenerasyonun bafl üçlüsü addelinen Pike idi. Pike ifllerinde Mine’ye çok
hakimdi. Mine Gazi Koflusunda Bürücek’i ve Levent’i geçmiflti. Reisicumhur Kupas› Koflusunun neticesi,
Bürücek 1 inci, Karatepe 2 inci Levent 3 üncü idi. Pike’ye ah›r› çok güveniyordu, fakat Pike startta kalm›flt›.
Binaenaleyh, bu taya atfedilen büyük kuvveti Pike kofluda hiç bir zaman isbat etmifl de¤ildir. Bu start
hadisesinden sonra Nuri Bey atlar›n› satt›. Mine, Pike ve Karatepe di¤er atlarla birlikte Bay fiadi Eliyeflil’in
ah›r›na geçti. Burada Pike’ni›› koflu kariyeri bitti, fakat Pike Eliyeflil Haras›nda Pikehan’› meydana
ç›karmakla mühim bir dam›zl›k oldu, k›z› Pikeizi de bu harada Ayizi’ni do¤urmakla isim yapt›.

Burada ad› geçen Bürücek, Coup de Roi ile Phlox’un mahsulü olup 1944 yearling sat›fllar›nda Bay
Mehmet Karamehmet taraf›ndan sat›n al›nm›flt›. Koflu kariyerinin sonunda bu Reisicumhur Kupas› galibi,
sahibinin haras›nda ayg›r oldu, dam›zl›k kariyerinde bir Gazi Koflusu galibi ve bir kaç koflu kazanm›fl atlar
vermifltir. Telli’nin Bürücek’den do¤urdu¤u Kusun 1953 senesi Gazi Koflusunu kazand›. Bürücek harada
k›srak babas› olarak da muvaffakiyete mazhar oldu. K›zlar› olan Gülcan, Golden Rock’u meydana
ç›karmakla Bürücek’in difli mahsullerinin dam›zl›k vasf›n› isbat etmifltir.

1945 senesi yearling sat›fllar› geçmifl senelerdeki gibi alaka çekici ve heyecanl› oldu. Bu jenerasyon
içersinde Legal Fare’in de iki tay› vard›. Bunlar Winter Hind’in ve Appleak›n mahsûlleriydi, ikisi de
al›c›lar›n dikkatini çekiyordu. Coup de Roi’n›n bu seneki yearlingleri içinde Zenart’›n ve Santalin’in difli
taylar› üzerinde duruluyordu. Zenart’›n tay›n› Bay Mehmet Karamehmet ald›. Bu Karatepe’nin öz kardefli
idi, çok ümit verici bir tayd›. Santalin’in tay›n› Bay Ahmet Atman ald›. Bu tay da Fettan›n öz kardefli idi,
Ahmet Atman Haspa’dan sonra Santalin’in taylar›n›n hemen hemen hepsini alm›flt›. Ancak arada Coup de
Roi-Santalin orijinli Bay Fikret Yüzatl›’ya gitti. Bu tay Yonca’d›r ve harada Wings of Song’dan Fanler’i
do¤urmufltur. Fanler Guersillus’den Apaçi’yi meydana ç›kard› ve Bay Fikret Yüzatl› Varad’›n
muvaffakiyetinden yirmiiki sene sonra ikinci defa Gazi Koflusunu kazand›.
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Legal Fare’in iki yearlingden Appleak’dan do¤an› Bay Fehmi Simsar o¤lu ald›, Winter Hind’in bu
ayg›rdan olan tay›n› ise Bay Nuri Midilli ald›.

1946 senesi iki yafll› koflular›nda en büyük muvaffakiyeti Bay Nuri Midilli’nin tay› gösterdi. Bu Adal›
idi. Çald›ran Koflusunu kazanan Adal› üç yafl›nda Gazi Koflusunu ve Reisicumhur Kupas›n› kazand›. Bundan
sonra befl ve alt› yafllar›nda iki defa daha Reisicumhur Kupas›n› kazand›. Adal› büyük bir flampiyondu, fakat
harada muvaffak olamad› Ancak, k›zlar›ndan Belcea¤açl› 1964 senesi Gazi Koflusu galibi Kayarl›’y› do¤urdu
ve bu suretle Eliyeflil Haras›n›n tan›nm›fl k›sraklar› aras›nda yer ald›. Adal› Çald›ran Koflusunu Hülya’y›
geçerek kazanm›flt›. Bu Bay Karamehmet’in ald›¤› Coup de Roi-Zenart orijinli tayd›. Ertesi sene Adal›’n›n
ve Hoppa’n›n arkas›nda Gazi Koflusu üçüncüsü oldu. Bu klasikte ikinci gelen ve sonra o sene Reisicumhur
Kupas›nda gene Adal›’n›n arkas›nda ikinci gelen Hoppa Bay Ahmet Atman’›n ald›¤› Coup de Roi-Santalin
orijinli yearling idi. Bunlar koflu kariyerlerinin sonunda dam›zl›k oldular.

Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun 1945 y›l›nda yearlingler aras›nda seçti¤i Appleak’›n Legal Fare’den olan
tay› Sanlav idi. Bu müflekkil koyu doru att›. Koflu kariyeri uzun sürdü ve bu müddet zarf›nda bir kerre
Adal›’y› geçmek flerefine de mazhar oldu. Sonra sahibinin Veliefendi Haras›nda Polat ve Levent’in
yan›nda ayg›rl›k yapma¤a bafllad›.

Sanlav Adal›’dan daha cazibeli bir att›. Sir Percy Loraine 1947 senesi ‹stanbula geldi¤i zaman Fehmi
Simsaro¤lu’nun haras›n› ziyaret etmiflti. Bu ziyaret esnas›nda orada gördü¤ü ayg›rlar aras›nda en çok
Sanlav’› be¤endi.

Adal› Legal Fare kadar bariz olmamakla beraber koç burunlu idi. “Roman Nose” tabir edilen bu burun
flekli Legal Fare’e Book Law’dan intikal etmiflti. Sanlav da bu burun hatt› yoktu, güzel bir bafla malikti,
daha “race” (race - kanl›) bir att›. Safkanlar için kullan›lan bu tabirden bir ›rk›n vas›flar›n› tafl›d›¤› anlafl›l›r.

1946 senesi Karacabey Haras›n›n sat›fla toplu halde yearling arzedebildi¤i son sene idi. Bu senenin
taylar› Coup de Roi’n›n, Mrs. Atkins, Donna Diana ve Lady’den olan difli yearlingleri vard›. Bunlardan
ikisini Bay Mehmet Karamehmet ald› ve Neslihan olarak ertesi sene Çald›ran Koflusunu kazanan Coup de
Roi - Mrs. Atkins orijinli tay üç yafl›nda Gazi Koflusunu ve Reisicumhur Kupas›n› kazand›. Coup de Roi -
Donna Diana Çald›ran Koflusunda ah›r arkadafl›n›n arkas›nda ikinci gelen Gözne idi. Bu Çald›ran’›n
üçüncüsü de Bay fiadi Eliyeflil’in ald›¤› Coup de Roi - Zonart orijinli, Lady olarak tan›d›¤›m›z k›srakt›r.

Neslihan, performans›n›n gösterdi¤i veçhile yüksek kaliteli bir k›srakt› ve koflu kariyerinden sonra
sahibinin haras›nda dam›zl›kta da muvaffak oldu.

1947 senesi yearling sat›fllar› yap›lmad›. Esasen Karacabey Haras›n›n istihsali azalm›flt›. Bu durum
karfl›s›nda Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti safkan ‹ngiliz koflular›n› canland›rmak için
hariçten yearling getirtme¤i düflündü, bunlara yerlilik hakk›n›n tan›nmas›n› Ziraat Vekâletinden talep etti.
Ziraat Vekaleti bu talebi isaf etti ve 1947 senesi sonbahar›nda ‹ngiltereden bir kafile yearling getirtilerek
talipler aras›nda kur’a ile da¤›t›ld›. Bu suretle 1948 senesi iki yafll› koflular› kalabal›klaflt›. 1946 senesi
“foal” olarak analar›n›n yan›nda gelen taylar da bu koflulara ifltirak eti. Böylece, koflular›n cazibesi artt›,
müstakbel dam›zl›k potansiyeli temin olunmaya bafllad›.

1948 senesi Çald›ran Koflusunu Afacan kazand›, arkas›nda Princesse’le Belle Rose ikinci ve üçüncü
oldular. Afacan Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun 1946 senesi ‹ngiltereden getirtti¤i k›sraklardan Scilla’n›n
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yan›nda gelen tayd›. Afacan, Lav Lord’un o¤lu idi ve Tetratema’nm torunu olmas› hasebiyle büyük sürate
malikti. Scilla klasik pedigriye malik çok güzel bir k›srakt›. Babas› Dastur idi. Anas› Darrell, Phalaris ile
Blandford’un k›z› Dux’in mahsulü idi, ana hatt›nda Phalaris vesair büyük ayg›rlar vc meflhur k›sraklar
ç›karm›fl olan Sunshine’den gelmekteydi. Afacan için parlak bir üç yafll› kariyeri görünüyordu. Fakat, üç
yafll› olarak kofltu¤u bir kofluda bir oyuncu flebekesi taraf›ndan geri ilac› verildi ve bu hadise Afacan’›n
koflu kariyerini hitame erdirdi.

1949 senesi Gazi Koflusunu Corsaire kazand›. ‹kinci Modal›, üçüncü Citadelle idi. Corsaire Bay
William Giraud’nun 1946 senesi ald›¤› k›sraklardan Misty Dawn un yan›nda gelen tayd›. Corsaire’nin
babas› Old Radnor idi. Blandford ile Polite’in mahsulü olan Old Radnor iyi bir yar›fl at› idi. Fakat
dam›zl›kta muvaffak olamad› Harada verdi¤i bir kaç iyi attan Corsaire belki en iyisi idi. Corsaire burada
hakikaten parlak bir koflu kariyeri yapt›. Bu, tabiî, Bay Sedat Evliyazade’nin sab›rl› idman tarz› sayesinde
oldu. Corsaire tardif bir tayd›. ‹ki yafl›nda bir kofluda rakiplerinden 200 metre geride geldi. Sedat Bey hiç
telafllanmad›. ‹stikbal gördü¤ü bu at›, kendi dahiyane metodlar› ile yavafl yavafl haz›rlay›p Gazi Koflusu
günü kondisyonunun zirvesinde sahaya ç›kard›.

Kondisyon ile form aras›ndaki fark fludur. Bir at kâfi miktarda ifl yapar. Yavafl ve aç›k kenterlerle adele
developman›n› tamamlar. Sonra aç›k ifller (demi trains, half -speeds ve trois- quarts, thereequarter speeds)
ve sprintle ile nefesi aç›l›r. Bu duruma geldi¤i zaman bir at kondisyondad›r, bu koflu koflabilecek vaziyete
gelmifltir. Fakat, bu vaziyette at›n yapabilece¤i “maximum effort” (azâmi gayret) yapabilece¤i ve takatinin
müsade edece¤i en yüksek rand›man› verebilece¤i zaman vard›r. Buna “form” denir. Bir at formunda ise
kapasitesinin (koflu kabiliyetinin) tümünü, son katresine kadar verebilmelidir. “Rogue”luk halleri, tabiî,
müstesna. Frans›zlar bir at bu hale geldi¤i zaman “II est en forme” derler. Bir tabir daha vard›r. “II est au
sommet de sa Condition” da derler. Bu at›n kondisyonunun tepesine, zirvesine geldi¤ini ifade eder. Bir at
kondisyona girdikten sonra “routine” çal›flmas›, yâni mutad iflleriyle veya bir iki koflarak kendi kendine de
formunu bulur. Fakat, bir antrenörün mahareti at›n› istedi¤i zaman forma sokabilmektir. Zira form geçiçi
bir fleydir. Bu flansa b›rak›lamaz. Usta antrenörlerin atlar›na gün saat ve dakikay› hesaplayarak forumlar›n›
buldurduklar› söylenir. Bu tabiî, mübala¤al› bir tariftir, fakat antrenörlük mesle¤inin üstadlar›n›n bir at›
seçtikleri muayyen bir kofluya ne kadar dakik surette haz›rl›yabileceklerini göstermektedir. ‹ngilizlerin,
“Trained to the minute”, “Turned to perfection”, dedikleri budur. Bir at›n dakikas› dakikas›na haz›rlanmas›
bir kofluya haz›rlanmas› varit olm›yabilir, fakat idman›n›n mükemmeliyet derecesine vard›r›lmas›
mümkündür. ‹flte mesle¤inde ileri gitmifl üstad unvan›na layik antrenörlerin yapt›klar› budur. Bir at›, o at
için hedef tayin ve tesbit ettikleri kofluya haz›rl›¤›n›n son raddesinde getirmek. Bunu yapabilmek için, tabiî,
büyük tecrübe ve kabiliyet sahibi olmak lâz›md›r. Bunlardan bir tanesi kâfi de¤ildir. Yaln›z tecrübe f›tri
imkânlar› olm›yan bir kimseyi mesle¤inde ilerletmez. Yaln›z kabiliyet ile de tecrübesiz muvaffak
olunamaz.

Antrenörlükte muvaffakiyetlerin s›rlar›ndan biri de elindeki atlar› tartabilmek, her birinin kudret ve
kabiliyetlerini ölçüp s›n›fland›rarak at›na göre koflu seçebilmektedir.

Bir tay klasik potansiyele maliktir, fakat tardif’dir. Bunu iki yafl›nda “bouscule” etmemelidir. Frans›z
antrenörlerinin çok kulland›klar› bu tabir tay›n iki yafl›nda itilip kak›lmamas› lâz›m geldi¤ini ifade eder.
Buna riayet edilmedi¤i taktirde büyük bir k›ymet heder olabilir. Di¤er taraftan bir taya malik oldu¤undan
fazla kudret ve kabiliyet atfetmek etraf›ndakileri hüsrana u¤rat›r. Bununla ulaflam›yaca¤› yerleri hedef
tutmak kuvvet israf›d›r. Zira bunun kendi s›n›f› içinde kazanabilece¤i pek çok koflu vard›r.
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Bir tay bünyesinin ve istidadlar›n›n ihtiyaçlar›na göre sab›r gösterilerek haz›rlan›p koflu koflturulursa
bundan azamî derecede rand›man istihsal elde edilebilir, bunlar bazan bir üstün s›n›fa varl›k
gösterilebilecek derecede terakki edebilir. Atlar›n hakiki k›ymetini ve yerlerini takdir edebilen antrenörler
elindeki materiyelden azamî istifadeyi sa¤lar ve elinde klasik imkânlara malik bir tay varsa bununla büyük
zaferlere ulaflabilir.

Corsaire iki yafll› iken çok az koflturuldu. Sonbaharda bir ilâve koflu gününde iki ve yukar› yafll›lara
mahsus bir koflu vard›. Bunu Corsaire rahatça kazand›. Bu kofluda Neslihan da vard›. Binaenaleyh Corsaire
müteakip senenin koflular› için büyük bir kuvvetti. 1949 senesi Gazi Koflusu Corsaire’in koflusu idi.
Corsaire bu klasi¤i ufak ara ile ve güzel bir stilde kazand›. Arkas›nda Modal› ve Citadelle ikinci ve üçüncü
idiler. Bunlar cemiyetin getirtti¤i yearlingler meyan›nda gelmifllerdi.

1949 senesinden itibaren klasik koflulara hususî yetifltiricili¤in yetifltirdi¤i taylar ifltirak ediyordu.
Karacabey Haras›ndaki k›sraklar da hususî haralara sat›lm›flt›. 1949 senesinin bafl iki yafll›s› Mythologie
idi. Bu tay Palaver’in burada Baman’dan do¤urdu¤u tayd›. Princesse’in öz kardefli olan Mythologie büyük
sürat kabiliyeti olan bir tayd›, Çald›ran Koflusu’nu kazanarak senenin iki yafll› flampiyonu oldu. Princesse
ve Mythologie sürat kabiliyetlerini her iki taraftan da tevarüs etmifllerdi. Baman, Triple Crown galibi
Bahram ile Una’dan mahsulü, Una da Tetratema’n›n k›z› idi. Palaver, Colorado’nun o¤lu Canon Law,
Rocksavage’in k›z› Lava’dan do¤mufltu. Rocksavage’in babas› Rock Sand de Triple Crown galibi idi. Bi-
naenaleyh, Princesse ve Mythologie’nin pedigrilerinde ilk dört jenerasyonda dört 2.000 Guineas galibi
vard›. Bu klasik koflunun galiplerinin mevcudiyeti bu taylarda sürat ve ayn› zamanda klas sa¤lam›flt›.
Tetratema harada büyük nam yapm›fl bir 2.000 Guineas galibi idi. Mr. Jinks ve Royal Minstrel,
Tctratema’nm bu klasi¤i ve Eclipse Stakes’i kazanm›fl meflhur o¤ullar›yd›. K›z› Myrobella da bu Klasi¤i
kazanm›fl olan Big Game’i do¤urmufltu.

Colorado 2.000 Guineasdaki muvaffakiyetinden sonra Derby’de Coronach ve Lancygay’in arkas›nda
üçüncü olmufltu, ertesi sene Eclips Stakes’de Coronaeh’a karfl› büyük bir zafer kazanm›flt›.

Bahram ve Rock Sand ise 2.000 Guineas galibiyetlerine Derby ve St. Leger zaferlerini de ilâve
etmifllerdi.

Çald›ran’da Mythologie’nin arkas›nda ikinci vc üçüncü yerleri Art›k ve Babacan iflgal etmifllerdi.

Babacan Zenart’›n Bar le Duc’den olma bir tay› idi. ‹ki yafl›nda kuvvetli performans› olan Babacan
bilâhare sahibi Bay Karamehmet’in haras›nda ayg›r oldu. Babacan’›n k›zlar› meyanında 1968 senesi Gazi
Koflusu galibi Asuvan’› meydana ç›karan Figen vard›.

1950 senesi yar›fl program› büyük bir yenilik ihtiva ediyordu. Bu sene ilk defa olarak befl klasik
programda yer alm›flt›. 2.000 Guineas’e tekabül eden Erkek Tay Deneme Koflusu ve 1.000 Guineas’e
tekabül eden Difli Tay Deneme Koflusu, Oaks’a tekabül eden K›srak Koflusu Gazi Koflusu (Türk Derby’si)
ve Ankara Koflusu (Türk St. Leger’i) ilâve olunmufltu.

Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti 1947 senesi bafllad›¤› yearling ithaline 1948 ve 1949
seneleride devam etti. Bu iki partide gelen yearlingler de ilk kafile gibi yerlilik hakk›n› haizdiler, klasik
koflulara ve yerli safkanlara mahsus olan Reisicumhur Koflusuna ifltirak ettiler. Bu tarihte bütün iki yafll›
koflular› ve bütün üç yafll› koflular› münhas›ran yerli safkanlara mahsustu. Yerli safkanlar O zamanki
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talimatnamenin ve flimdi Yar›fl Nizamnamesinin tarif etti¤i veçhile memlekette do¤mufl veya do¤duklar›
sene içinde analar› ile Türkiyeye gelmifl taylard›. Üç ve yukar› yafll› koflular ise Reisicumhur Koflusu
müstesna olmak üzere ve bütün dört ve yukar› yafll› koflular ecnebi memleketlerden gelmifl atlara aç›kt›. Bu
devrede d›flardan henüz tek tük idmanda at geliyordu. Ancak, bunlar üç yafll›lara mahsus koflulara ve
Reisicumhur Koflusuna giremiyorlard›.

1950 senesi Gazi Koflusunda ilk üç yeride d›flardan yearling olarak getirtilmifl taylar iflgâl etti. Bunlar
Darling, Dorre, O ve An›fl idi.

Darling Gazi Koflusunun süpriz yaratm›fl galiplerinden biriydi. Darling, Tai-Yang ile Embargo’nun
k›z› Pineapple Queen’in mahsuli idi. Tai-Yang, Solario ile Lemberg’in k›z› Sonbriquet’den do¤mufltu ve
çok tardif bir tayd›. Ancak üç yafll› kariyerinin sonbahar›nda tam kuvvetini ihtisap olarak Newmarket’de
Jokey Club Stakes’i kazanm›flt›. Tai-Yang klas bir att›, fakat bunu ancak üç yafl›nda mevsim sonunda
gösterebilmiflti. Jokey Club Stakes’›n mesafesi de 2.800 metre idi. Embargo, Bachlors Double ile
Marco’nun k›z› Ellandan do¤mufltu ve ‹rlanda Derby’si galibi idi. Bu suretle, Darling hem Tai-Yang gibi
genç meflvünüma bulan hemde süratten ziyade nefes kabiliyeti olan bir tayd›. Bu vas›fta bir taydan tabiî iki
yafll› olarak bir rand›man beklenemezdi. Fakat, bu faktörler nazar› itibare al›nmadan Darling klas› olmayan
bir at addedilme¤e baflland›. Halbuki bu güzel bir tayd› ve yearling iken eflkâli ile iyi bir tesir yapm›flt›.
Fakat iki yafl›ndaki durumu ile etraf›n› sükutu hayale düflürmüfltü.

O tarihte Bay fiadi Eliyeflilin antrenörü Bay ‹hsan Elmas’t›. Bu tay› geldi¤i zaman çok be¤enmiflti,
bundan çok fleyler bekliyordu. Fakat, Darling iki yafl›nda iyi bir performans yapamam›flt› ve ‹hsan Elmas
da ümitsizli¤e kap›lm›flt› 1950 senesi Gazi Koflusu yaklaflt›¤› zaman Darling inkiflaf etmifl ve hakiki kuvve-
tini gösterebilecek duruma gelmiflti, bu suretle senenin büyük klasi¤inde parlak bir muvaffakiyet elde
etmiflti. Darling, sekiz sene evvelki Gazi Koflusunun süpriz galibi Çobank›z›’ndan sonra bu kofluyu
kazanan en büyük “Outsider” idi. “Outsider” “favori”nin (aksi). Yâni kofluda en az flansl› görünen at veya
atlar demektir. Darling koflu kariyerinden Gazi Koflusundan sonra Ziraat Bankas› Koflusunda da büyük bir
muvaffakiyet kazand›. Bu kofluda yafl ve k›srak fark›na, ilaveten alt› kilo noksan siklet ile Game Star’›
geçti. Game Star ‹ngilterede iyi performans yapm›fl bir att›.

Game Star Stardust ile Bahram’›n k›z› Extravagance’in mahsulü güzel bir att›. Ankarada bir kofluda
bariyerlerin üstüne düflerek sakatlanmasayd›, aklimatasyon devresini geçirdikten sonra aç›k koflular›m›zda
büyük bir varl›k olabilecekti. Game Star’in sakatlanmas› yetifltiricili¤imiz için büyük bir kay›pt›. Bu
kazada k›r›lan kolu iyileflemedi ve yüksek orijinli attan dam›zl›k olarak istifade edilemedi. Bu seneler
hariçten koflu koflturulmak üzere getirilmifl bir kaç yar›fl at› daha vard›. Bunlar Prens Halim Said’in
M›s›rdan getirtti¤i Vercengetorix ile Rosita idi. Vercengetorix ‹rlandada do¤mufl yearling olarak M›s›ra
gitmifl ve orada bafl at olmufltu. Burada Vercengetorix bir iki koflu koflabildi, sonra bile¤inden ar›zalanarak
haraya çekildi.

Modal› ile Ankarada kofltuklar› Ziraat Bankas› Koflusu çok enterasan oldu. Bu koflu büyük bir süratle
kofluldu ve Modal› bu yar›flta 2.000 metre mesafeyi 2.02’de kadederek birinci oldu. Bu Ankara pisti için
flayan› dikkat bir müddet idi. Vercengetorix ufak ve gösteriflsiz bir att›, fakat iyi bir at oldu¤u muhakkakt›.
Vakîa M›s›r’a o devirde eskisi gibi Avrupan›n klasik çaptaki atlar› gelmiyordu, fakat bununla beraber M›s›r
yar›fllar›n›n bir standard› vard› ve burada bafl at mertebesine yükselebilmek için bir atta koflu kuvvet ve
kabiliyeti olmas› laz›md›. Vercengetorix, Willow Knight’in o¤lu idi. Bu suretle Sir Cosmo hatt›ndan
geliyordu, bu hat mensuplar› aras›nda büyük sprinterler mevcuttu. Fakat, Willow Knight, Sir Cosmo’nun
Panorama gibi meflhur bir o¤lu de¤ildi ve yavrular› aras›nda ancak Fair Seller gibi vasat atlar vermiflti.
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Vercengetorix’in anas› Spa Walk, Pickpocket ile Blandford’un k›z› Chainbridge’in mahsulü idi.
Pickpocket, Gainsborough ile Sun Worship’den do¤mufltu ve Solarionun öz kardefli idi. Chanbridge’in
anas› Ascot Gold Cup galibi Willonyx’in k›z› idi. Bunlar Vcrcengetorix’i baba hatt›n›n sprinterlik
vasf›ndan uzaklaflt›r›p bir orta mesafe at› yapm›flt›.

Vercengetorix 1951 ‹stanbul yaz yar›fllar›ndan bir antors geçirerek, sahibinin haras›nda dam›zl›¤a
çekilmifltir. Dam›zl›k kariyerinde Vercengetorix’in en büyük muvaffakiyeti Santa Lucia’y› vermifl
olmas›d›r. Santa Lucia klas› olan güzel bir k›srakt› ve Santalin’in son mahsullerindendi. Bundan maada,
Vercengetorix Hassa’y› verdi. Bu k›srak da Santalin’in k›z› Haspa’nm mahsulü idi. Hassa Bay Özdemir
Atman’›n k›sraklar› Prens Halim Said’e devredildi¤i s›rada Baltac› Çiftli¤inde yetiflmifl ve Bay Feridun
Oruntak’›n renkleri ile koflular kazanm›flt›r.

1950 senesi sonbahar›n büyük cazibesi Ankara Koflusu ve bunu takip eden Reisicumhur Kupas› büyük
alaka ile bekleniyordu.

Ankara Koflusunda Mythologie flahane bir muvaffakiyet kazand›. Bu koflu Bay Sedat Evliyazade’nin
verdi¤i taktik ile kazan›lm›flt›r. Myhologie bir stayer de¤ildi, fakat, Sedat Evliyazade bunu önde bekleme
koflusu yapt›rarak 2.800 metre üzerindeki bu uzun mesafeli klasi¤i kazand›rd›.

Bu senenin Reisicumhur Koflusunda Adal› alt› yafll› olarak üçüncü muvaffakiyetini kazanm›flt›. Bu
koflunun ikinci ve üçüncü Dorre’ O ve An›fl idi.

Hem Gazi Koflusunda ve hem de Reisicumhur Koflusunda ikinci yeri iflgâl ederek jenerasyonunun en
iyi üç yafll›lar›ndan biri oldu¤unu isbat eden Dorre’ O cemiyetin getirtti¤i ikinci yearling kafilesi aras›nda
gelmifl ve kurada Bay Özdemir Atman’a ç›km›flt›. Dorre’ O ufak bir k›srakt›. Bu tay›n The Solicitor’dan
çok sürat alm›fl olmas› beklenebilirdi. Zira Fair Trial ile Caprifoliona’n›n mahsulu The Solicitor
kazanm›flt›. ‹ki yafl›nda ‹ngiltere, ‹rlanda ve Fransa’n›n Free Handicap’lar›n›n bafl›na geçmifl olan The Pie
King’in babas› idi. “Free Handicap” iki yafll›lar›n klasman›n› tayin eden koflulard›r. “Free Handicap”,
serbest handikap, sikletler ilân edildikten sonra bir at sahibinin at›n› koflturup koflturmamak karar›n›
verdikten sonra koflunun duhuliyesini ödedi¤i handikaplard›r. Fransada bu koflunun ad› “Optional”d›r
Optional ›htiyar› demektir, “Ihtiyar›” tabiri bir at sahibinin at›na verilen sikleti kabul edip etmemekte
serbest oldu¤undan. Bu hakk› h›yar, tabiî, her handikapta vard›r. Ancak, serbest olmayan handikaplarda at
kaydolurken bir duhuliye ödenir ve sikletlerin ilân›nda koflunun flartlar›na göre at› kofludan çekmek için bir
forfe veya koflturmak için bir veya bir kaç taksit ödenir. Halbuki “Free Handicap” ve “Optional” da
sikletler ilân oluncaya kadar at sahibi için hiç bir mükellefiyet yoktur. ‹ki yafll›lar›n “Free Handicap”lar› ve
“Optional” daha ziyade akedemik bak›mdan ehemmiyeti haizdir. Baz› memleketlerde “Free Handicap”
nam› alt›nda sikletler ilân olunur, fakat koflulan bir koflu yoktur. Nitekim, Amerikada “Experimental
Handicap” nam› alt›nda itibar› handikaplar ilân olunur, fakat bunlar bilfiil koflulan handikaplar de¤ildir.
‹ngilterede üç yafll›lar›n “Free Handicap”› ayn› flekildedir. Buna mukabil, Fransada üç yafll›lar›n tasnifini
yapan Prix de la Pelouse nam› alt›nda “Free Handicap” - “Optional” esaslar› dahilinde koflulan bir koflu
vard›r. Bu koflularda, tabiî, en yüksek sikleti olan atlar, yâni top — weightier ve bu civarda bulunan atlar
koflmaz, fakat bu handikaplarda bafl yeri iflgal etmek ve yukar› yerlerde bulunmak bir at için büyük bir
prestij’dir.

The Pie King üç mühim “Free Handicap”m bafl›nda yer alm›flt›’ki bu yar›flç›l›k tarihinde hiç bir iki
yafll›ya müesser olmam›fl bir mazhariyetti. Bu mevkii sayesinde The Pie King ‹ngilterede, ‹rlandada ve
Fransada Free Handicap’lar›n ve Optional’›n top - weight’i ilân edilmiflti.
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The Solicitor’un k›z› olmakla beraber Dorre’ O. eflkâl ve istidat bak›m›ndan The Pie King’den çok
farkl› idi. The Pie King umumiyetle büyük ve cüsseli olan “sprinter”lerin tipinde bir at idi ve üç yafl›nda
da Amerikada k›sa mesafeli koflularda muvaffak olmufltu. Halbuki Dorre’ O. üzerlerinde fazla madde
(substance) tafl›yan iri sprinter tipinden uzakt› ve mekanizmalar› uzun mesafeler koflma¤a müsait
stayerlerinin tipinde idi. Koflular›nda da bu mümeyyiz vasf› gösterdi. Dorre’ O’nun “tenue” “Fonda”,
‹ngilizce “stamina” staying power” denilen nefes kabiliyeti pedigrisinin alt k›sm›ndan geliyordu. Anas›
Thrifty, Winalot’un k›z› idi. Onun anas› Spion Kop’un k›z› Spionella idi, böylece bunlar Dorre’ O nun
pedigrisine stayerlik vas›flar›yle tan›nm›fl Son In Law’un ve Spearmint’in tesirlerini getiriyorlard›.
Spionella’nün anas› Ellel de Louvois ile Troutback’›n k›z› Laragh’m mahsulü olup buradanda nefes
kabiliyeti alm›flt›. Daha geride Persimmon’un k›z› Plumage geliyordu. Santalin’nin ana hatt› olan Plumage
hatt› bu k›sra¤›n zürriyeti ile Türkiyede tan›nm›flt›. Dorre’ O da koflu kariyerinden sonra harada
Caerlaverock’dan Maral’› do¤urmakla k›ymetli bir dam›zl›k oldu. Zira, Maral 1967 senesi iki yafll›
flampiyonu Eroica’y› meydana ç›karm›flt›r. Gazi Koflusu ve Reisicumhur Koflusu galibi An›fl iki yafl›nda
oldukça kuvvetli bir performans yapm›flt›. Atout Maitre ile Young Lover’in k›z› Ardshanbally’in mahsulu
olmas› hasebiyle nefesli bir at olmas› tabiî idi, bu nefes kabiliyetini de üç yafl›nda isbat etti. Atout Maitre,
Vatout’un o¤lu ve klasik pedigrilerde yer alm›fl bir ayg›rd›r. Ard- shanbally’mn babas› Young Lover, Son
In Law ile Tryst’in mahsulü klasik bir att›. Ana hatt› Derby galibi Felstead’› vesair klasik galipler ç›karm›fl
olan Combine hatt› idi. Bu suretle An›fl istikbal vadeden güzel yap›l› bir tayd›, iki ve üç yafll›
performanslar› ile iyi bir yar›fl k›sra¤› oldu¤unu isbat etti. Koflu kariyerinden sonra sahibi Bay Mehmet
Karamehmet’in haras›na çekilen An›fl, Adana isminde iyi evsafl› bir at vermifltir.

1950 senesi iki yafll›lar› aras›nda Stefanette’in Legal Fare’den bir difli tay› vard›r. Bu fiadi Eliyeflil
renkleriyle Çald›ran Koflusu’nu kazanan Sevgi’dir. Sevgi harada mühim bir dam›zl›k oldu, Cihangir’den
olan difli tay› Lovely 1960 senesi K›srak Koflusunu kazand› ve harada Büyükmetehan ve Lovely Prince gibi
bafl atlar meydana ç›kard›.

1951 senesi klasiklerine Cemiyetin ‹ngiltereden getirtti¤i yearlingler son defa olarak ifltirâk etmifllerdi.
Bunlar 1949 senesi gelen üçüncü parti yearlingler idi. O tarihten sonra tekrar yearling getirilmedi ve 1952
senesinden itibaren koflulara yaln›z memlekette do¤mufl veya do¤duklar› sene içinde analar› ile birlikte
gelmifl taylar ifltirâk etti.

1951 senesi Gazi Koflusu galibi Etoile d’Argent son gelen yearlinglerden biriydi bu klasi¤i Bay
William Giraud’un renklerine kazand›rd› ve koflu kariyerinden sonra sahibinin Cennet Haras›nda Silver
Star, Etoile ve L’Aiglon’u do¤urdu. Bu senenin Reisicumhur Koflusunu Bay William Giraud’un Nur’u
kazand›. ‹kinci Darling üçüncü Citadelle idi.

Nur da Cemiyetin getirtti¤i yearlinglerden idi. Bu suretle Reisicumhur Koflusunda ilk üç yeri yearling
olarak ithal edilmifl taylar iflgâl etmiflti, ertesi seneki Reisicumhur Koflusu da ayn› flekilde neticelendi. Nur,
Darling, Citadelle birinci, ikinci, üçüncü oldular.

Nur, 1952 senesi ihtas olunan ve ‹stanbulda koflulan Baflvekil Kupas› Koflusunu kazand›, bilâhare
Reisicumhur Kupas› Koflusunu kazand›. Bu, Nur’un ikinci Reisicumhur Kupas› galibiyeti idi. Nur,
Baflvekil Kupas›n› o senenin Derby galibi Virago’yu geçerek kazand›. ‹ki defa kazand›¤› Reisicumhur
Kupas›nda her iki seferinde 1950 Derby galibi Darling’i geçti.

Nur, Kiiigsway-Novena orijinli güzel bir difli tayd›. Novena, Tolgus ile Hill Shrine’den do¤mufltu. Nur
1948 senesi Cemiyetin getirtti¤i ikinci yearling kafilesine dahil olarak gelmiflti, fakat ikili ve üçlü olarak
fazla asabiyetinden dolay› bundan istifade edilememiflti. 
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O zaman William Giraud ah›r›n›n jokeyi olan Horvarth’m buna idmanda bir kamç› vurmas› Nur’u
büsbütün delirtmifl ve koflu koflam›yacak hale getirmiflti. Art›k yar›fllardan çekilip, haraya gönderilmesi
düflünülüyordu. Fakat, Bay Sedat Evliyazade bu k›sraktaki büyük potansiyeli görmüfltü ve Nur’u
koflturmak için imkân› araflt›rma¤a kararl› idi. Tevfik Hoca (profosör Tevfik Bafler) ile istiflare etti, Hoca
Nur’a sinirlerini teskin edecek bir ilaç verdi. Bu tedavi Nur’a iyi geldi, asabiyeti azald›, yan›na sokmad›¤›
Horvath’›n yerine de baflka bir jokey bindirildi. Bu jokey Cemal Tafl k›ran idi. Nura ifllerinde de biniyordu,
bu asabi k›sra¤›n durumun islah›nda çok müessir olmufltur. Nur ertesi sene Reisicumhur Koflusunu Reflat
Mergen ile kazand›.

Nur’un babas› Kingsway çok asabi bir at olan Fairway’in o¤lu idi. Kingsway’in anas› Yenna, Ksar’›n
k›z› idi. Ksar’›n o¤lu Tourbillon ve onun o¤lu Djebel bir çok sinirli, tamperamental atlar vermifllerdir. Bütün
bu asabiyet St. Simon’a atfolunmaktad›r. St. Simon fevkalede asabi bir att›, ve fena muameleye tahammül
edemezdi. Bir gün ah›rda bir asabiyet an›nda buna bakan apranti St. Simon’a yan›ndaki av kamç›s› (stake)
ile vurmufl. St. Simon’un buna mukabelesi aprantinin bir parma¤›n› ›s›rarak koparmak olmufltu.

St. Simon’un huysuz ya¤›z bir torunu 1904 senesi Epsom Derby’sini kazand›. Bu at Hill Shrine’in
babas› St. Amant’d›r. St. Amant, St. Simon’un meflhur o¤ullar›ndan 2.000 Guineas galibi St. Frusquin’in
mahsulu idi. St. Amant “rogue” bir att›, linkers ile kofluyordu. Derby günü Epsom Downs’da hava çok fena
idi. Karanl›k ya¤mur bulutlar› etraf› kaplad›, atlar startta iken flimflekler içinde müthifl bir gök gürültüsü
koptu. Bundan korkan St. Amant ok gibi f›rlad› ve ya¤an dolu taneleri blinkers’in meflin kapaklar›na
vurdukça h›z›n› art›rarak potoya vas›l oldu. St. Amant’›n arkas›nda John O’ Gaunt ikinci idi. Bu
muaffakiyeti o günkü anormal hava flartlar›n›n St. Amant’› bu flekilde fevkalade bir koflu koflma¤a saik
oldu¤una inananlar pek çoktu. Bu bir hakikatti Fakat, John O’Gaunt’a Sir George Thursby yerine baflka bir
binici binseydi, kofluyu kazan›rd› kanaatinde olanlar da vard›. Sir George Thursby amatör biniciydi. John
O’Gaunt kardefli Sir John Thursby’nin idi. Bu amatör binicinin binicilik kabiliyetinde herkes müttefikti,
fakat bir amatörün bir profesyonel kadar böyle sert bir havaya mukavemet edebilecek kuvvet ve metanette
olmad›¤› ve o y›prat›c› flartlar alt›nda John O Gaunt’dan lay›k› veçhile rand›man alamad›¤› ileri sürüldü.
Sir George Thursby bir kerre daha Epsom Derby’sinde ikinci olmufltu. Bu 1907 senesi Spearmint’in
kazand›¤› sene idi Sir George bu kofluda Picton’a binmiflti.

Sir George Thursby büyük kabiliyeti olan parlak bir binici idi. O seneler Pariste t›p tahsili yapan Dr.
Seferof, Sir George’u Paris Grand Prix’sinde görmüfl ve binifli ile empressione olmufltu. Sir George
Thursby ayn› senelerde bu kofluda Sir Archibald’a binmiflti. Dr. Seferof t›p fakültesine gitti¤i kadar, tabii
Longcham’›n de müdavimi idi. Bu mevzu görüflüldü¤ü zaman Fransa’n›n o devirdeki bafl jokeyleri George
Stern, Garner, Me Gee, Lister vesayireyi tan›rd›.

Derby günkü kas›rgan›n ne dereceye kadar St. Amant’›n koflmas›na yard›m etti¤i ve nisbette Sir John
O’ Gaunt’un binicisinin at›ndan alabilece¤i rand›man› almas›na mani oldu¤u kabili münakaflad›r.
Muhakkak olan fludurki, John O’ Gaunt üstün bir att› ve harada Blandford’un babas› Swynford’u vererek
Isinglass hatt›n›n büyük bir baba hatt› olarak devam›n› sa¤lad›.

1951 senesi iki yafll›lar› Cennet Haras›n›n ‹ngiltereden gelen k›sraklar›n›n Wings of Song’dan ilk
yavrular›n› ihtiva ediyordu. Çald›ran Koflusunu U¤ur kazand›. U¤ur Wings of Song ile Lady Tolgus’den
do¤mufltu. Bu kofluda ikinci Cyclone üçüncü Timur’du. Bu iki tayda Cennet Haras›nda yetiflmiflti. Cyclone,
Bay William Giraud’nun 1949 senesi The Bug’dan gebe olarak ‹ngiltereden getirtti¤i Khazar’›n burada
do¤urdu¤u tayd›. Timur ise Wings of Song ile Ramic’den do¤mufltu. Bu senenin iki yafll›lar› aras›nda Cennet
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Haras›ndan yetiflmifl nazr› dikkati çeken bir tay daha vard›r. Bu, Misty Dawn’un Sucre’e Wings of Song’dan
do¤urdu¤u Roi Soleil idi. Roi Soleil tardif bir tayd› ve en iyi koflular›n› üçlü olarak yapt›.

1951 senesi yar›fl pro¤ram› hariçten getirilmifl iki yafll›lar›n ifltirâk edebilece¤i dört koflu ihtiva
ediyordu. Bu aç›k koflulara Bay fiadi Eliyeflil’in bir sene evvel ‹ngiltereden getirtti¤i yearlingler girdi.
Bunlar Fair Copy ile Source Sucrée mahsulu Fair Source ve Chanteur II ile Market Fair’in mahsulü
Chanteuse idi. Fair Source buraya geldikten sonra Source Sucrée’nin Royal Charger’den olan o¤lu Turn-
to Amerika’da temayüz etmiflti ve Fair Source’un yetifltiricisi bu tay› geri almak istedi, fakat Bay fiadi
Eliyeflil bu teklifi kabul etmedi.

Turn-to Amerikada muazzam bir muvaffakiyete mazhar oldu. Bu sene 2.000 Guineas, Epsom Derby’si
Champion Stakes’i kazanan Sir Ivor’un babas› Sir Gaylord, Turn-to’nun Amerika’da harada verdi¤i
yüksek evsafl› yar›fllar› ile muvaffakiyetli ayg›rlardan biridir. 

Sir Ivor bu senenin en iyi atlar›ndan biriydi. Bu muvaffakiyetlerine ilâveten Wasington, “Laurel Park
International” koflusunda parlak bir zafer kazand›. Bundan maada, Sir Ivor Irish Sweep Derby (‹rlanda
Derby’si) nde ve Prix de I’ Arc de Triomphe’da ikinci oldu.

Fair Source burada iyi bir kariyer yapamad›. ‹ki yafl›nda tabanlar› bozulmufltu, maya de¤ifltiriyordu. Bu
vaziyette bir kaç koflu kofltu, fakat bir fley yapamad›. Üç yafll› kariyerinde de Fair Source bir kuvvet
gösteremedi. Sonra haraya çekildi. Fair Source’un koflamamas›nda bir çok mazereti vard›. Harada koflu
kariyerinden daha ziyade muvaffak oldu. ‹lk yavrular› meyan›nda Kalender ç›kt›. Okflan’m mahsulü olan
bu tay iki yafl›nda büyük koflularda girdi. Kalender, klas gösteren iyi evsafl› bir tayd›. Fakat üç yafl›nda
ar›zaland›. Fair Source bu s›n›fta baflka bir at vermedi, fakat Antofl, Kiss Me, Lolofl gibi koflu kazanm›fl
yavrular› vard›r.

1952 senesi klasikleri enteresan bir manzara arzediyordu. Giraud ekürisinde çok kuvvetli üç yafll›lar
vard›, bunlar iki yafll›lar›n flampiyonlu¤unu tayin eden Çald›ran Koflusunda ilk üç yeri iflgal etmifllerdi. Bu
koflunun galibi U¤ur Gazi Koflusunun favorisi idi. Cyclone büyük ümitler veren bir tayd›. The Bug
‹ngilterede parlak muvaffakiyetler kazanm›fl bir ayg›rd›. Khazar ‹rlanda Oaks’unda üçüncü olan klas bir
k›srakt›, büyük bir flöhretle haraya çekilen The Bug’dan do¤urdu¤u taydan çok fleyler bekleniyordu. Timur,
Ramic’in Wings of Song’dan do¤urdu¤u güzel bir tayd›. Fakat Cyclone büyük süratini ancak muayyen bir
mesafeye kadar götürebiliyordu, en iyi mesafesi 1.600 metre idi, 2.000 metre mesafe limiti idi. Timur da
Cyclone gibi mesafe “limitation” u olan bir tayd›. Giraud ah›r›n› Gazi Koflusunda en iyi temsil eden taylar
U¤ur ve Roi Soleil oldu. Bunlar Virago’nun arkas›nda ikinci ve üçüncü yerleri iflgâl ettiler.

Virago’yu sahibi Bay Özdemir Atman Haspa’dan yetifltirmiflti, bu klasik yap›l› difli Coup de Roi’nin
son klasik galibi idi. Bir sene evvel Virago’nun öz kardefli Esmeralda Ankara Koflusunu kazanm›flt›.

Virago bu galibiyete Ankara Koflusunda bir muvaffakiyet daha ilâve etti. Bu klasikte Virago’nun
arkas›nda ikinci ve üçüncü yerleri Timur vc Cyclone iflgâl ettiler. Virago bu jenerasyon içinde en iyi
mesafe tutan tayd›. Virago tendon ar›zas›ndan erken haraya çekildi, Atman Haras›nda muvaffakiyetli bir
dam›zl›k kariyeri yapt›. Bir çok koflu kazanm›fl taylar› meyan›nda Virago Jokey Klüp Kupas› ve sair büyük
koflular kazanm›fl olan My Valentine gibi galipler vermifltir.

1952 senesi iki yafll›lar› aras›nda en iyi tay Kusun idi. Bu tay› Bay fiadi Eliyeflil Bürücek ile Telli’den
yetifltirmiflti. Telli Cemiyetin getirtti¤i yearlinglerden Taj - Ud- Din ile Citoynne’den do¤mufl bir tayd›. Bu
k›srak Derby galibi Aboyeur’un öz kardefli Pawky’den geliyordu.
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Kusun Çald›ran Koflusunu Ailee ve Gülflen’i geçerek birinci oldu. Bunlar Wings of Song’un k›zlar› idi.
Ailée, Ramic’den Gülflen Hoppa’dan do¤mufltu. Kusun 1953 senesi Gazi Koflusunu da kazand›, fakat Ankara
Koflusunda Polaris’e geçildi. Gazi Koflusu’nda Muazzez ikinci, Gülflen üçüncü oldular. Muazzez Wings of
Song ile Lady Tolgus’un mahsulü ve U¤ur’un öz kardeflidir. Ankara Koflusu galibi Polaris, Legal Fare ile
Santalin’in mahsulü idi, sonra harada Thunderbird’u dünyaya getirerek flöhret kazand›. Bu klasikte üçüncü
yeri iflgâl eden Gülüm de iyi bir dam›zl›k oldu. Bu k›sra¤› Bay Sadun At›¤ Coup de Roi ile Springboard’un
mahsulü olan Esel ile Seigneurden yetifltirmiflti, harada Gülüm Guersillus’ten Nilhan’› do¤urdu.

1953 senesi Reisicumhur Koflusu Arda’n›n muvaffakiyeti ile neticelendi. ‹kinci Yeflim, üçüncü Darling
idi. Bu suretle, bu mühim kofluda geçen iki sene gibi her üç yeri de Cemiyetin getirtti¤i yearlinglerdi. Nur,
1951 senesi Reisicumhur Kupas›nda oldu¤u gibi 1952 senesi de Darling ve Citadelle’i geçmiflti. 1953
senesi ise Arda’n›n arkas›nda Yeflim ikinci, Darling üçüncü olmufltu.

Arda, 1932 senesi Epsom Derby’sinin süpriz galibi April the Fifth ile Nature’in mahsulü idi. Bu tay ilk
parti yearlingleri içinde gelmifl ve burada Bay Ahmet Kesebir’e ç›km›flt›. April the Fifth, Craig an Eran”›n
o¤lu idi. Craig an Eran 2.000 Guineas galibi idi, Derby de bir baflla Humorist’e geçildi. Harada ilk büyük
muvaffakiyeti Mon Talisman’› vermek oldu. Mon Talisman, Deauville yearling sat›fllar›nda o zaman
büyük bir rekor olan yar›m milyon franga Martinez de Hoz taraf›ndan sat›n al›nm›fl, Prix du Jockey Club
(Frans›z Derby’si) ve Prix de I’Arc - de - Triomphe’u kazanm›flt›. Mon Talisman’dan sonra Craig an Eran
bu çapta bir at vermedi, fakat Appril the Fifth’den sonra Paris Grand Prix’si galibi Admiral Drake ç›kt›.
April the Fifth s›k› bir finiflte Dastor’u bir baflla geçerek Derby’yi kazand›. Bu at Call of the Wild’in k›z›
Sold Again’den do¤mufl büyük, kuvvetli bir att›. Sahibi Tom Walls idi. Epsom’da antrenörlük yapan
Londra tiyatro aleminin meflhur komediyeninin Derby zaferi çok popüler bir zaferdi.

Chevalier Ginistrelli Signorinetta’y› kendisi idman ederdi, 1908 Derby’sini ve Oaks’unu kazand›. Bu
tarihten beri hiç bir Derby galibini sahibi idman etmifl de¤ildir, Singnorinetta’y› sahibinin ne kadar iyi
idman etti¤ini ve k›sra¤›n ne kadar haz›r oldu¤unu anlatmak için bir yar›fl yazar› “Singnorinetta o derecede
haz›rd›ki burun deliklerinin bir tutam enfiyeyi üfliyemiycce¤i kadar az soluyordu” diye Chevalier
Ginistrelli’nin antrenörlü¤ünü methetmiflti.

1932 senesi Derby’sinde Orwell favori idi, hem de çok büyük favori idi. Orwell iki yafl›nda parlak
muvaffakiyetler kazanm›flt›, üçlü olarak 2.000 Guineas rahat birinci olmufltu. Fakat Tattenham Corner’e
inerlerken fliddetli bir tampon ile flans›n› kaybetmiflti. Dastur o sene Aga Han›n en iyi üç yafll›s› idi,
hakikaten klas bir att›. Bu gibi atlar›n geçildi¤i bir Derby’nin neticesi tatminkâr olamazd›. Fakat Tom
Walls’un sempatik flahsiyeti April the Fifth gibi bir “outsider” in bu büyük klasikteki muvaffakiyetini
popüler yapma¤a kâfi idi.

Arda’n›n anas› Nature, Stratford’un k›z› idi, Son In Law’un anas› Mother-in-Law’dan geliyordu. Arda
nefesli ve istikrarl› bir k›srakt›. Ertesi sene de Reisicumhur Koflusunda Lutteur’ün arkas›nda ikinci oldu.

1953 senesi Baflvekil Kupas›n› Platin kazand›. Bu mühim kofluyu Nur ikinci defa kazanma¤a teflebbüs
etti, fakat ah›r arkadafl› Cyclone’un arkas›nda üçüncü oldu. Platin’i Bay Fehmi Simsaro¤lu Veliefendi
Haras›nda Pulat ile Sticky Fingers’den yetifltirdi.

1953 senesi iki yafll›lar› Cennet Haras›n›n mahsülü iki “crack” bafl at ihtiva ediyordu. Bunlar Lutteur
ile Bean Brummel idiler. Bu iki tay iki yafll› iken Cihangir ile karfl›laflt›lar ve bu yüksek evsafl› ata karfl›
kazand›klar› koflular ile klaslar›n› isbat ettiler. Üç yafll› olarak da bu taylar klasik zafer ve büyük
muvaffakiyetler elde ettiler.
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1953 senesi Çald›ran Koflusunu Lutteur kazand›, Beau Brummel iki yafll›lar›n flampiyonas› olan bu
mühim kofluda ikinci idi. Bülent de üçüncü idi.

1954 senesi Gazi Koflusunu Beau Brummel parlak bir stilde kazand›. Samson ikinci La Karioka üçüncü idi.

Beau Brummel, Wings of Song ile Flêche d’Or’un mahsulü idi. Flêche d’Or 1946 senesi Cenret
Haras›na gelen k›sraklardan Misty Dawn’un burada do¤urdu¤u ilk tayd›. Flêche d’Or’un babas› Khalcd’in
öz kardefli Hyder Ali idi. Misty Dawn, Borelalis’in k›z› idi, anas› Wakeful, Beresford ile Roi Herod’un k›z›
Star in the East’in mahsulü idi.

Beau Brummel güzel yap›l› klasik evsafta bir tayd›. Bir kolik yüzünden koflu kariyerinin bitmesi
Giraud ah›r› için büyük bir kay›pt›.

Ankara Koflusunu Bay Mehmet Karametmet’in Legal Fare ve Mrs. Atkins’den yetifltirmifl oldu¤u
Bülent kazand›. Bülent bu kofluda Lutteur’ü geçti. La Karioka üçüncü idi. Reisicumhur Koflusundaki
muvaffakiyetinden evvel Lutteur ‹stanbulda Baflvekil Kupas›nda da ikinci olmufltu. Bu kofluyu Yeflim
kazand›. Üçüncü La Karioka idi. Yeflim Cemiyetin getirtti¤i yearlinglerinden biriydi. Orijini Legend of
France Verona idi. Bu suretle Dark Legend vas›tasiyle Son In Law’un babas› Dark Ronald’a ç›k›yordu,
Verona, Pisa, Piazetta vas›tasiyle Gondolette’den geliyordu.

1954 senesi yeni bir büyük koflu ihtas edildi. Bu koflu ‹stanbulda koflulan Jokey Klüp Kupas› idi, bu
mühim kofluyu ilk kofluluflunda Lutteur kazand›. Lutteur Jokey Klüp Kupas›n› bir sene evvelki
Reisicumhur Kupas› galibi Arda ile Bülent’i geçerek kazand›. Reisicumhur Kupas› Lutteur’ün ikinci büyük
zaferi oldu. Lutteur bu kofluda tekrar Arda’y› geçti, Platin üçüncü idi. Lutteur, Wings of Song’un güzel
yap›l› bir o¤lu idi. Anas› Huri, Middle Stakes galibi Hycinthus ile Lady Tolgus’un mahsulü olup 1946
senesi bu k›sra¤›n yan›nda “foal” olarak gelmiflti. Lady Tolgus, Tolgus ile Lady Penelope’den do¤mufltu.
Lady Peneope, Son In Law ile Castelline’in mahsulü olan Knight of the Garter ile St. Dromack’den
do¤mufltu, bu k›srak Cambrigeshire Handicap galibi The Pen’in öz kardeflidir.

1954 senesi iki yafll›lar›n bafl› Bikini idi. Bikini Çald›ran Koflusunu kazand›. Bikini üç yafl›nda da
tefevvukunu muhafaza ederek Gazi Koflusunu kazand›. Dört yafl›nda Baflvekil Kupas›, Jokey Klüp Kupas›
ve Reisicumhur Kupas›n› kazand›.

Bikini, Bay Fehmi Simsaro¤lu Levent ile Buket’den yetifltirmifltir. Ayn› jenerasyonda bu ah›rda Asalet
de vard›. Asalet bu senenin Ankara Koflusu ve Reisicumhur Kupas›n› kazand›. Asalet, Levent ile Gelin’in
mahsulü idi. Gelin Cemiyetin getirtti¤i ilk parti yearling meyan›nda gelmifl ve burada Bay Fehmi
Simsaro¤lu’na ç›km›flt›. Gelin, St. Leger galibi Chulmleigh ile Glass of Sherry’nin mahsulü idi.
Chulmleigh Singopore ile Rose of England’dan do¤mufltu. Singapore’da St.Leager galibi idi, Rose of
England ile Oaks galibi idi.

Glars of Sherry, St. Leger galibi Sandwich ile Lemberg’in k›z› Eastern Slave’den dünyaya gelmifltir.
Gelin çok evsaf ve kabiliyet gösteren bir tayd›, fakat fazla asabiyetten dolay› koflturulamad›, haraya

çekildi. Gelin harada Asalet’den maada Atlanta’y› meydana ç›kararak nam kazand›. Zira, Abime pour
Eux’den has›l olan Atalanta Bay Seyfi Ç›nar’›n haras›nda Caerlaverock’dan Han gibi bir bafl at do¤urdu.
Han’›n öz kardefli Perihan “Triple Crown” galibi Galtee More’un öz kardeflinden gelen bu hatt› harada
temsil etmektedir.
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William Giraud ah›r›n›n bu seneki üç yafll›lar› Corsai re’in yavrular› idi. Lady Tolgus’un bu ayg›rdan
do¤urdu¤u Manon Lescaut Çald›ran Koflusu’nun ikincisi idi. Palaver’in Corsaire’den do¤urdu¤u Palomba,
Bikini’nin arkas›nda bunun ah›r arkadafl› Asalet’i geçerek Gazi Koflusu’nda ikinci oldu. Palomba, Ankara
Koflusunda üçüncü oldu. Bunda Bikini’nin di¤er bir ah›r arkadafl› Yavru ikinci idi.

1955 senesi Baflvekil Kupas› ve Jokey Klüp Kupas› Wings of Song’un mahsulleri taraf›ndan kazan›ld›.
Bunlar La Karioka ile Relance idi.

La Karioka Cennet Haras›nda Bay Alparslan’›n Nonofl’undan do¤mufltu. Güzel yap›l› bir k›srakt›. Bay
Zühtü Eriflen’in ilk yar›flat› olan La Karioka’y› Bay Zeki Sertol idman ediyordu, Baflvekil Kupas›nda yeni
kurulan bu ah›r büyük muvaffakiyet kazand›. Zira bu mühim kofluyu La Karioka Cihangir’i geçerek
kazand›. Bir sene evvel Lutteur’e karfl› Ankara Koflusunu kazanan Bülent üçüncü idi. La Karioka bu
klasi¤in üçüncüsü idi, fakat dört yafl›nda bu k›srak çok inkiflaf etmiflti parlak bir performans yapt›.

Jokey Klüp Kupas›nda Relance’in kazand›¤› muvaffakiyet de flayan› dikkatti. Zira, bu koflunun ikincisi
ve üçüncüsü Bülent ve Lutteur idi.

Relance’i Bay William Giraud Wings of Song ile Ramic’den yetifltirmifl ve Bay Memduh Alan’a
satm›flt›. Relance büyük kuvvetli bir att›, “starting - gate” den ç›kt›¤› taktirde bafl atlara boy ölçüflebilecek
klasta bir at oldu¤u muhakkakt›. Bir kaç menfi tecrübeden sonra Relance’den yar›fl at› olarak istifade
edilemiyecek gibi bir durum has›l olmufltu. Fakat, Ekrem Kurt gözlerini kapatarak Relance’i start almaya
ikna edebildi ve bu flekilde Baflvekil Kupas›ndan maada Relance ile bir çok koflu kazand›.

Relance, filem’dcn sonra Bay Memduh Alan’›n ilk yar›fl at› idi. 1936 Gazi Koflusundan beri yar›flç›l›k
tan çekilmifl olan Memduh Alan ikinci teflebbüsünde de Relance gibi bir bafl ata sahip olmakla çok flansl›
bir at sahibi idi.

1955 senesi iki yafll› koflular Bay William Giraud’nun ‹ngiltereden iki sene evvel getirtmifl oldu¤u
k›sraklar›n taylar› nazar› dikkati çekiyordu. Ümit bu jenerasyonun bafl tay› olarak temayüz etti ve Çald›ran
Koflusunu kazand›, ikinci Atik, üçüncü Cantatrice idi.

Ümit, Fun Fair ile Flower of Asia’n›n mahsulü idi. ‹ki defa Lincolshire Handicap’› kazanan babas›na
çok benziyen Ümit iri kuvvetli bir tayd›, Fun Fair’den büyük sürat alm›flt›. Anas› Flower of Asia, Umudwar
ile Lincolnshire Handicap galibi

The Bud’dan do¤mufltu. The Bud 2.000 Guineas galibi Diophon’un k›z› idi, onun anas› Papilla, Derby
galibi Papyrus ile Cyrilla’dan do¤mufltu. Bu k›srak Roi Herod’un k›z› idi ve Nenmouska’dan do¤mufltu.
Bu hat St. Leger galibi Polcmarch, Derby galibi Nimbus, ve Grey Sovereing gibi klasik galipler ve parlak
performans yapm›fl atlar vermifltir.

Fun Fair, Fair Trial’in iyi o¤ullar›ndan biri idi, fakat harada muvaffak olamad›. ‹rlanda Oaks’u galibi
Circus Lady’den maada Fun Fair klasik at vermedi. Bununla beraber, k›zlar› harada muvaffakiyetli
dam›zl›klar oldular.

Üç yafll› olarak Ümit 1956 senesi ilk defa koflulan Erkek Tay Deneme Koflusu’nu kazand›. Bu senenin
program› büyük bir yenilik getirmiflti. Bu program îlk defa bütün klasikleri ihtiva ediyordu. Erkek Tay
Deneme Koflusu 2.000 Guineas’›n muadili idi, diflilerin ilk klasi¤i Difli Tay Deneme Koflusu da 1.000
Guineas’›n muadili idi. Bunlar isimleri Fransadaki Poule d’ Essai des Poulains ve Poule d’ essai des
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Pouliche’den al›yordu. Bu klasikler gibi Tay Denemeler de ayn› günde koflulmaktad›r, 2.000 Guineas’m
diflilere aç›k olmas›na mukabil bizde de Fransadaki gibi erkeklerin Klasi¤i yaln›z erkek taylara mahsustur.

Ümit Erkek Tay Deneme Koflusunu ah›r arkadafl› Dragon Blanc’› geçerek kazand›. Dragon Blanc,
Wings of Song ile Huri’nin mahsulü olup Lutteur’ün öz kardefli idi.

Difli Tay Deneme Koflusunu ilk sene Toprak kazand›. Bu tay› Bay Mehmet Karamehmet Karatepe ile
Gözne’den yetifltirmiflti. ‹kinci Hassa, üçüncü Fair Bargo idi. Bu Tay Starbargo’nun Fair Source’den olan
bir k›z›yd›. Starbargo ‹rlanda Derby’si galibi Embargo ile Sherwood Star’›n k›z› Naledi’nin mahsulü idi ve
bu k›srak Santoi’un öz kardeflidir.

K›srak Koflusu Oaks’un muadili olarak ihtas olunan üç yafll› difli taylar›n bafl koflusu idi. Bunu Bay
William Giraud’un La Flêche’i kazand›, Cantatrice’i ikinci idi, Miss Pall’› üçüncü idi. La Flêche ile Miss
Pall Cennet Haras›n›n mahsülleridirler. Bunlar 1951 senesi bu haraya gelen Leading Question’›n ilk
yavrular›ndand›r. La Flêche d’Or’dan ve Miss Pall, Palaver’den do¤mufltur. Bu netice Bay Giraud’nun
Cenet Haras› ve ah›r› için büyük bir muvaffakiyetti. Cantatrice Cennet Haras›nda do¤mam›flt›, fakat bu
haraya “foal” iken anas› Tourane II ile gelmifl ve burada büyümüfltü. Tourane II, Djebel ile Massine’in k›z›
Kaoucha’n›n mahsulüdür, Cennet Haras›nda muvaffakiyetli bir dam›zl›k kariyeri yapm›flt›r. Yan›nda gelen
Cantatrice, Chanteur II’nin k›z›d›r ve dört ve befl yafl›nda iki defa Reisicumhur Koflusunu kazanan bu
k›srak da Cennet Haras›n›n seçme “Pouliniere” leri aras›ndad›r. Cantatrice’in Caerlaverock’dan do¤urdu¤u
Coriolan 1968 senesi Erkek Tay Deneme Koflusunun galibidir.

1956 senesi Gazi Koflusu da La Flêchc’in muvaffakiyeti ile neticelendi. Cantatrice bu büyük klasikte
de ikinci oldu. Üçüncü yeri de Toprak iflgâl ediyordu.

Cantatrice ‹stanbulda Baflvekil Kupas›nda Bikini’nin arkas›nda ikinci geldi. Bikini Jokey Klüp
Kupas›n› da La Flêche’i geçerek kazand›. Reisicumhur Kupas›nda ise Bikini birinci, Toprak ikinci,
Kösemsultan üçüncü idi.

Bu sene Ankara Koflusunu Bebek kazand›. Bebek Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun Sanlav ile Buket’den
yetifltirip Bay Kadri Çizmeci’ye satt›¤› bir tayd›. Bu klasikte ikinci ve üçüncü yerlerde ‹lhan ve Toprak
vard›. ‹lhan’› Bay Sadun At›¤, Legal Fare ile Gülhan’dan yetifltirmiflti. Gülhan Cemiyetin getirtti¤i
yearlingler meyan›nda gelmiflti, kurada Sadun At›¤’a ç›km›flt›. War Lord ile Off Hill’in mahsulü olan bu
tay La Flêche’den geliyordu ve bu k›srak bilâhare hamda muvaffakiyetli bir dam›zl›k kariyeri yapt›.

1956 senesi iki yafll›lar› Emel, Toison d’Or, Beau Sabreur’ü ihtiva edivordu. Bunlar Çald›ran
Koflusunun ilk üç yerini iflgâl eden taylard›, Emel Toison d’Or aras›ndaki rekabet üç ve dört yafll›
kariyerlerinde de devam etti.

1957 senesi klasiklerinden Erkek Tay Deneme Koflusunu Prince of Asia, Difli Tay Deneme Koflusunu
Leading Lady kazand›. K›srak Koflusu ve Gazi Koflusu galibi Mirage idi.

Bunlar›n hepsi Cennet Haras› mahsulleridir. Befl klasikten Ankara Koflusunu ise Emel kazand›. St.
Leger’in muadili olan bu uzun mesafeli klasi¤i kazanmakla Emel Çald›ran Koflusunda gösterdi¤i klas›
teyid etmifl oldu. Erkek Tay Deneme Koflusundaki üçüncülü¤ü, Gazi Koflusundaki ikincili¤i de bunu
gösteriyordu.
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Prince of Asia Erkek Tay Deneme Koflusunu empresyonan bir flekilde kazand›. Bu çok büyük ve ve
tardif bir tayd›, fakat büyük sürate malikti. Babas› Happy Knight 2.000 Guineas galibi idi, onun babas›
Colombo da 2.000 Guineas galibi idi. Colombo, Manna’n›n o¤lu idi. Manna da Derby zaferinden evvel
2.000 Guineas’› kazanm›flt›. Bu suretle Prince of Asia üç jenerasyon 2.000 Guineas galiplerinden 
geliyordu. Bu tay Flower of Asia’n›n yavrusu idi ve bunun anas› The Bud dolay›siyle üçüncü jenerasyonda
bir 2.000 Guineas galibi daha, Diophon vard›.

Prince of Asia Erkek Tay Deneme Koflusunu ve bunun arkas›ndan Polatl› Koflusunu görülmemifl bir
kolayl›kla kazand›. O zamanlar bu koflu Gazi Koflusunun son eprövü (provas›) olarak koflulurdu, Esenbo¤a
Koflusu ihdas olununcaya kadar bu karakterini muhafaza etti. Polatl› Koflusunun mesafesi 2.000 metre idi.
Prince of Asia bu kofluda starttan itibaren büyük bir ara yapt› ve muazzam fulelerle muvasalata kenter
geldi. Fakat, bu kofluyu müteakip Prince of Asia ar›zaland› ve Gazi Koflusuna koflmadan koflu kariyeri sona
erdi. fiimdi Cyclone ile beraber Sedat Evliyazade’nin ‹zmir’de Cumaovas›ndaki haras›nda ayg›rl›k
yapmaktad›r.

Prince of Asia’n›n arkas›nda Erkek Tay Deneme Koflusunda ikinci fiehlevent idi. Bu tay› Bay Ahmet
Kesebir Vercengetorix ile Princesse’den yetifltirmiflti. Bunun arkas›nda Emel üçüncü idi.

Leading Lady o sene Difli Tay Deneme Koflusunu kazand›. Leading Question ile Lady Tolgus’ün
mahsulü olan bu tay› Bay William Giraud Cennet Haras›nda yetifltirmifl ve iki yafl›nda Bay Kemal, Hilmi
ve Bay Refik Sad›ko¤lu’na satm›flt›.

1957 senesi K›srak Koflusu galibi Mirage’da Bay William Giraud’nun Cennet Haras›nda Wings of
Song ile Serap’tan yetifltirdi¤i bir tayd›. Bu tay› Bay Mustafa Karabucak yearling iken ald›, onun renkleri
ile bu klasi¤i ve arkas›ndan Gazi Koflusunu kazand›. Serap, Bar le Duc ile Lady Tolgus’den do¤mufltu,
Mirage’dan sonra bir klasik koflu galibi Telemaque’i ve Audacieux gibi yüksek evsafta atlar verdi. Gazi
Koflusu ikinci Emel idi, fiehlevent de üçüncü geldi. Ankara Koflusunda Emel gene fiehlevent’i geçerek
birinci oldu. Bu klasikte Bürücek II üçüncü idi.

Bu jenerasyonun en kuvvetli atlar›ndan biri muhakkakki Toison d’Or’du. Bu k›srak ilkbaharda iyi
durumda de¤ildi, fakat ‹stanbul yaz yar›fllar›nda Baflvekil Kupas›nda Emel ve Asaleti geçerek klas›n›
gösterdi. Bu Toison d’Or’un ilk büyük muvaffakiyeti idi. Sonra Ankarada sonbaharda Cantatrice’in
kazand›¤› Reisicumhur Kupas›nda üçüncü oldu. Bu kofluda iki sene evvel kupan›n galibi ve bu sene de
Jokey Klüp Kupas›n› kazanan Asalet ikinci idi. Toison d’Or böylece klas bir at oldu¤unu isbat etti ve en
büyük zaferlerini dört ve befl yafl›nda kazand›.

1957 senesi iki yafll›lar›n bafl tay› Bay William Giraud’nun ‹caros’u idi. Bu tay Cennet Haras›nda
Wings of Song ile Tourane II’den yetifltirilmiflti. ‹caros Çald›ran Koflusunda Yadigâr ve Baki’yi geçerek
rahat bir muvaffakiyet kazand›. ‹caros iyi evsafl› güzel bir tayd›, üç yafl›nda da Gazi Koflusunu kazanarak
iki yafl›nda gösterdi¤i kuvveti ispat etti.

1958 senesi Erkek Tay Deneme Koflusunu Yadigâr kazand›. Yadigâr’› sahibi Bay Fehmi Simsaro¤lu
Veliefendi Haras›nda Sanlav ile Dilber’den yetifltirmifltir. Dilber 1946 senesi Fehmi Simsaro¤lu’nun
‹ngiltereden getirtti¤i Sticky Fingers burada Distingué’den do¤urdu¤u difli tayd›. Sticky Fingers, Colorado
Kid ile Lady Peregrine’in mahsulü idi. Bu k›srak Honeyway’›n de anas›d›r. Honeywav parlak bir koflu
kariyerinden sonra harada büyük muvaffakiyete mazhar oldu.
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Dilber ismi gibi güzeldi. Babas› Distingué, Mahmoud ile Bosworth’un k›z› III-Ustrious’dan dünyaya
gelmiflti. Dilber, iki yafl›nda büyük ümitler veriyordu, fakat asabi mizac› koflu kariyerini gölgeliyordu.
‹stanbulda bir iki yafll› koflusunda San ile giriflti¤i s›k› bir mücalededen sonra kofluya karfl› isteksizli¤i artt›
ve haraya çekildi.

Erkek Tay Deneme Koflusunda Yadigâr’›n arkas›nda Adal› II ikinci, Turhan üçüncü idi. Bunlar Legal
Fare’in, taylan idi. Böylece 1958 senesinin ilk klasi¤inde ilk üç yeri Legal Fare zürriyeti iflgâl etmiflti.

Difli Tay Deneme Koflusunu Bay Fehmi Simsaroglu’nun P›rlantas› kazand›. Bu tay Sticky Fingers’in
Pulat’dan olan bir mahsulü idi. P›rlanta bu klasi¤i Özden ve Hidrogene’i geçerek kazand›.

Gazi Koflusunda ‹caros, Scarlette’i geçerek birinci oldu. Özden üçüncü idi. Bu klasi¤in ikincisi de
Cennet Haras› orijinli bir k›srakt›. Bunun Bayan Mesude Evliyazade’ye Bay William Giraud’un verdi¤i
Nilgün’den Göllüce Çiftli¤inde yetifltirmiflti. Nilgün, Wings ol Song ile Misty Dawn’un mahsulü idi.
Nilgün, Göllüceye geldi¤i zaman Leading Question’den gebe idi ve burada Scarlette’i do¤urdu.

Üç yafll›lar›n büyük klasi¤i K›srak Koflusu Özden’in muvaffakiyeti ile neticelendi. Scarlette bunda ikinci
oldu. Ahter üçüncü idi. Özden ve Ahter’i Bay Mehmet Karamehmet yetifltirmiflti. Bunlar Bürücek’in mahsulleri
idi. Özden Legal Fare ile Mrs. Atkins’in mahsulü ve Neslihan’›n öz kardefli olan Soydan’dan do¤mufltu.

1958 senesi üç yafll›lar› aras›nda nazar› dikkati calip iki tay vard›. Bunlar Maslak ile Baki idi. Bay
Fehmi Simsaro¤lu 1954 senesi ‹ngiltereden yeni bir kafile tayl› ve gebe k›srak getirtmiflti, bunlar Dorthy
Bell ile Admiralty and Divorce isimli k›sraklar›n ertesi sene burada do¤urduklar› taylard›. Bunlar orijinleri
itibariyle büyük istikbal vaadeden taylard›. Maslak, Mossborough’un o¤lu idi. Anas› Dorthy Bell, Khan
Bahadur ile Flamingo’nun k›z› Gloss, ‹bis’den do¤mufltu. Flamingo 1928 senesi 2.000 Guineas’i
kazanm›flt›. Derbyde Felsead’in arkas›nda ikinci oldu. Dorthy Bell müflekkel bir k›srakt›, ana hatt›nda Friar
Marcus’ün k›z› Lilaline’den geliyordu. Dorthy Bell’in yan›nda Midass’dan bir tay vard›. Bu 1956 senesi
iki yafll› koflular›nda mükemmel performans yapm›fl olan, fakat Ankarada Sonbahar Tay Deneme
Koflusunda haraya çekilen Mayda idi. Ankara Koflusu da Yadigâr’›n muvaffakiyeti ile neticelendi. Bu
klasikte ikinci ve üçüncü yerleri Demetçik ve Özden ald›lar.

Bu senenin Baflvekil Kupas› Emel ile Toison d’Or aras›nda s›k› bir mücadele ile geçti, neticede Emel
büyük rakibini egale ederek bu kofluyu kazand›. Ah›r arkadafl› Asalet üçüncü idi.

Jokey Klüp Kupas›nda Emel - Toison d’Or rekabeti tazelendi. Bu sefer Toison d’Or galip gelerek
sahibi Bay Zühtü Eriflen’e ilk Jokey Klüp Kupas›n› kazand›rd›. Bu kofluda üçüncü yeri Santalucia iflgâl
etmiflti.

Reisicumhur Kupas›n› Cantatrice kazand›. Cantatrice’in bu koflu ikinci zaferi idi. Cantatrice bir sene
evvel dört yafll› olarak Asalet ve Toison d’Or’u geçerek kupay› kazanm›flt›. Bu seferki muvaffakiyeti
Emel’e karfl› kazan›lm›flt›. Toison d’Or gene üçüncü idi. Toison d’Or bir sene sonra bunu Cantarice’i
geçerek kazand›.

1958 senesi iki yafll›lar› yüksek evsafta taylar ihtiva ediyordu. Bu jenerasyonda Bay William
Giraud’un gözde taylar› Beau Manoir, Silver Star, Bravade ve Mistinguette idi. Bay Fehmi Simsaro¤lu
ah›r›nda Sipahi ve Bay Burhan Karamehmet ah›r›nda Apollon dikkati çeken taylard›.
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Bu sene ‹zmir yar›fllar› bafllamadan evvel Bay William Giraud Mistinguette’i Dr. Miflel Savich’e satt›.
Dr. Savich üç difli taydan istedi¤ini seçmek hakk›na malikti, bunlardan Mistinguette’i tercih etti. Bay Sedat
Evliyazade bu tay ile bizi geçerler, fakat sonra üç yafl›na geldi¤i zaman bunu nas›l idman ederler, bilmem,
dedi. Çald›ran Koflusunu Mistinguette kazand›, iki yafll›lar›n bafl›na geçti. Bu yeni kurulmufl olan Dr.
Savich ah›r› için büyük bir muvaffakiyetti bundan evvel Dr. Savich Bay Özdemir Atman’dan Zeynep ile
Castagnettes’i alm›flt›. Bunlar› Garibaldi beyaz yollu renkleri tafl›yan ilk atlard›.

Mistinguette’i Aptullah idman ediyordu. Bu eski binici uzun müddet yar›fllardan çekildikten sonra Bay
Fehmi Simsaro¤lu ah›r›nda antrenör olarak tekrar yar›flç›l›k alemine dönmüfltü, Bikini ve Asalet’i büyük
muvaffakiyetlerine irsal eden antrenördü.

Mistinguette yar›fl sabah› hemen hemen kofludan çekiliyordu. Buna binecek münasip bir jokey
bulunam›yordu. Son anda ‹brahim Kurt üzerinde karar k›l›nd›, at kofludan silinmedi. Bu büyük bir flans
eseri idi. Zira Mistinguette’in Çald›ran Koflusu zaferinden mahrum edilmesine, sahibinin ve antrenörünün
bu flerefe nail olmamalar›na ramak kalm›flt›. Koflunun favorileri Silver Star ve Beau Manoir idi.
Mistinguette dogru yola baflta ç›kt›, eski ah›r arkadafllar›n› geride b›rakarak rahatça potoya vard›. Bu çok
popüler bir zaferdi. Yeni atç› Dr. Miflel Savich’in bu ilk büyük muvaffakiyeti idi, yar›flç›l›k camias›nda
sevinç uyand›rd›. Bu Bay William Giraud için de iftihar edilecek bir netice idi. Zira bu mühim iki yafll›
koflusunda ilk üç yeri Cennet Haras› mahsûlleri iflgâl etmiflti.

1959 senesi befl klasikten üçünü Cennet Haras› mahsûlleri kazand›. Di¤er ikisinden birinin galibi bu
haran›n ayg›r› Wings of Song’un, öteki ise bu ayg›r›n mahsülü olan Spring Song’un k›z› idi.

Difli Tay Denem Koflusunu Mistinguette kazand›. Mistinguette bu muvaffakiyetini de gene ‹brahim
Kurt ile kazand›. Silver Star ikinci, Servi üçüncü oldu. Mistinguette Leading Question ile Lady Tolgus’den
do¤mufltu, binanaleyh eskiden bu klasi¤i kazanan Leading Lady’nin öz kardefli idi. Silver Star 1951 senesi
Gazi Koflusu galibi Etoile d’Argent’n›n Wings of Song’dan olan bir tay› idi. Servi ise Pulat ile Princess’in
mahsulü idi.

Erkek Tay Deneme Koflusunda Beau Manoir, Sipahi ve Apollon’u geçerek birinci oldu. Beau Manoir
Wings of Song ile Flêche d’Or’dan do¤mufltu, binanaleyh 1954 senesi Gazi Koflusu galibi Beau
Brummel’in öz kardefli idi. Sipahi, Spring Song ile Gelin’in mahsulü idi.

Apollon çok güzel eflkâlli bir tayd›, iki yafl›nda kuvvetli performans yapm›fl ve klasik koflular için ümit vermiflti.

K›srak koflusu Fanler’in muvaffakiyeti ile neticelendi. Silver Star ikinci, Servi üçüncü idi.

Fanler’i Bay Fikret Yüzatl› Wings of Song ile Yonca’dan yetifltirmiflti. Sonra bu k›sraktan 1967 senesi
Gazi Koflusu galibi Apaçi’yi yetifltirdi.

1959 Gazi Koflusu Beau Manoir’in, Fanler ve Silver Star’› geçerek kazand›¤› muvaffakiyet ile
neticelendi. Bu suretle, bu klasikte, bu sene ilk üç yeri Wings of Song’un mahsulleri alm›flt›.

Bu devirde Bay William Giraud ah›r›n›n muvaffakiyetleri Edmond Blanc’›n Flying Fox’u Jardy
haras›na getirdi¤i zaman ah›r›n mazhar oldu¤u muvaffakiyetleri and›r›yordu. Flying Fox 1898 senesi
“Triple Crown” galibi idi. Edmond Blanc bunu yetifltiricisi ve sahibi Westminster Dükünden o zaman için
bir rekor olan bir mebla¤a sat›n alm›flt›.
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Paris c›var›nda olan Jardy Haras› flimdi Marcel Boussac’›n iki büyük haras›ndan biridir. Di¤eri
Normandiya’daki Fresnay le Buffard Haras›d›r. Marcel Boussac’›n bu iki harada yetifltirdi¤i atlar Jardy’nin
eski mahsulleri gibi dünyaya nam salm›flt›r. Marcel Boussac’›n turuncu “casaque”, kurflini “toque” renkleri
Jardy’nin eski sahibinin turuncu “casaque” ile mavi “toque”u gibi Fransa ve ‹ngilterede zaferden zafere
ulaflt›¤› bu devirde Flying Fox’un yerini Tourbillon, Djebel ve Pharis tutmufltu. Bunlar›n yavrular› bir biri
ard›na büyük muvaffakiyetler kazan›yordu. Marcel Boussac’›n bu parlak devrinde Asterus ismindeki ayg›r›
da bu muvaffakiyetlerin istihsalinde mühim rol oynam›flt›r. Asterus, Teddy, Ajax vas›tas›yla Flying Fox
geliyordu. Champion Stakes’de Colorado ve Embargoyu geçen bu at, bilhassa harada Ardan ve Pardal’›
anas› Adargatis ve Caracalla ve Marsyas’›n anas› Astronomie gibi büyük “Pouliniere” (dam›zl›k k›srak)
1ar vermekle nam yapm›flt›r. Asterus’ün o¤ullar› Abjer ve Jock de ayn› yolda muvaffak olmufllar ve
Boussac elevaj›na çok hizmet etmifllerdir.

Tourbillon ile Loika’n›n mahsulü olan Djebel’in pedigrisinde de Flying Fox vard›. Loika, Gay Crusader ile
Abbot’s Trace’in k›z› Balantrae’den do¤mufltu. Bu k›sra¤›n anas› Abeyance ise Teddy’nin k›z›d›r.

Yar›flç›l›k tarihimizde devaml› muvaffakiyetleri ile on sene müddetle ön planda yer alm›fl olan Cennet
Haras›n›n muvaffakiyet devri ile aralar›nda paralel çizdi¤imiz Edmond Blanc elvaj›n›n büyük devrini
yaratan Flying Fox’un bir desandan› Cennet Haras›na alt›n devrini yaflatm›flt›r. Bu Misty Dawn’dur Misty
Dawn’un babas› Borealis Brumeux, Teddy, Ajax vas›tas›yle Flying Fox’dan gelmektedir. Cennet Haras›na
büyük hizmetleri olan di¤er bir k›srak da bu haran›n muvaffakiyetlerinin teflbih edildi¤i ikinci paraleldeki
Boussac elevaj›n›n bafl ayg›rlar›ndan Djebel’in k›z› Tourane II’dir. Cennet Haras›na iki Derby galibi
kazand›ran Tourane II’den sonra bunun babas› Djebel’in 1950 Epsom Derby’si galibi olan o¤lu
Galcador’un bir k›z› da bu haraya gelmifl bulunuyor. Bu Sigrid’dir, bunun anas› Esmansa, Marsyas ile
Liberation’den do¤mufltur. Liberation, Pharis’in anas› Carissima’n›n Bahram’dan do¤urdu¤u bir k›srakt›r.

Misty Dawn’dan sonra Cennet Haras›na Flying Fox’un bir desandan› daha gelmifltir. Bu, Sunny Boy
III ile Mahmoud’un k›z› Oo-La’la mahsulü olan Oo-Lala’d›r. Sunny Boy III, Jock Asterus, Teddy-Ajax
vas›tas›yle Flying Fox’a ç›kmaktad›r.

Tourane II’nin ikinci Derby galibi ‹caros’un öz kardefli olan Hélène de Troie’dir. Bu k›srak 1960 senesi Gazi
Koflusu galibidir, William Giraud’nun mavi beyaz renklerini bu klasikte zafere ulaflt›ran son Derby galibidir.

Bundan sonra Cennet haras› üç klasik koflu galibi daha yetifltirmifltir. Bunlar Ankara Koflusu galipleri
Beau Regard ile Brumeuse ve K›srak Koflusu galibi Bravade’dir.

Bu mukayeseye Edmond Blanc ah›r›n›n bu atç›n›n Flying Fox sayesinde Jardy Haras›nda yetifltirdi¤i
büyük galipler ile kazand›¤› parlak muvaffakiyetlerin bu elevaja sa¤lad›¤› mutantan devir ile bafllam›flt›k.
Cennet Haras›n›n bafl ayg›r› Wings of Song’un iki Derby galibi mahsulü Beau Brummel ve Beau
Manoir’in, di¤er ayg›r› Leading Question’in bir Derby galibi mahsulü La Flêche’in Flying Fox’un
zürriyetinden olan Misty Dawn’un torunlar› olduklar›n› hat›rlatmak yerinde olur. Flying Fox hatt›ndan
gelen Misty Dawn’dir. Bay William Giraud ekürisinin üç Derby kazanmas›na saik olmas› ve bu eküriye
iki Derby galibi veren Tourane II’nin de Flying Fox üzerine 5X7 (beflinci ve yedinci jenerasyonlarda) bir
inbreding ihtiva etmesi enterasan bir tesadüftür.

1959 senesi klasiklerinin üçünü Wings of Song’un mahsulleri, birini de Wings of Song’un o¤lu Spring
Song’un mahsulü kazand›. Bu Ankara Koflusu galibi I ‹pek idi. I ‹pek’i Bay Sadun At›¤ Gülhan’dan
yetifltirmifl ve Bay Basri Çiftkurt’a satm›flt›. 
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Spring Song Bay Özdemir Atman, k›sraklar›n› Prens Halim Said’e satt›¤› zaman Alemda¤›nda Baltac›
Çiftli¤inde do¤mufltu. Haspa buraya Wings of Song dan gebe olarak gelmifl ve burada Spring Song’u
do¤urmufltu. Bu tay Prens Halim Said’in renkleri ile kofltu. Üç yafl›n›n ilk bahar›nda klâsik imkânlar gös-
terdi¤i s›rada ar›zaland›. Sonra Spring Song bir müddet ‹zmitte avg›rl›k yapt›, bu s›rada Gülhan bu
ayg›rdan I ‹pek’i do¤urdu.

1959 senesi üç ve daha yukar› yafll›lar›n mühim koflular›ndan ikisini de Wings of Song’un k›z› Toison
d’ Or kazand›. Bunlar Toison d’Or’un ikinci defa kazand›¤› Jokey Klüp Kupas› ve Reisicumhur Kupas›
zaferleri idi.

Bu sene Baflvekil Kupas›n› ise ikinci defa olarak Emel kazand›.

1959 senesi iki yafll› koflular›na Caerlaverock’un ilk mahsûlleri ifltirâk etti. Bunlar›n aras›nda iki
“crack” (bafl at) vard›. Flush Royal ve Han.

Flush Royal’› Bayan Esin Zenbilci yetifltirmifl, yearling olarak Bay Cem Madra ve Bay Sinan Bosna’ya
satm›flt›. Bu tay Caerlaverock ile Polaris’in mahsulü idi, iki yafll› kariyerinin bafl›nda temayüz ederek bunu
Çald›ran Koflusunda güzel bir muvaffakiyetle ikmal etti. Bu kofluda Ege ikinci, Nurhan üçüncü idi.

1960 senesi klasik koflular yaklaflt›¤› zaman William Giraud ah›r›n›n üç yafll›lar› Telemaque ve Hélén’e
de Troie dikkati çekme¤e bafllad›lar, bunlardan Erkek Tay Denemeyi Telemaque kazand›. ‹kinci Fatih idi.
Han ise üçüncü oldu. Telemaque, Leading Question’in Serap’tan olan bir tay› idi, güzel eflkâl ve evsafa
malik bir att›. Lady Tolgus’ün Bar le Duc’den do¤urdu¤u Serap bu suretle Cennet Haras›nda Mirage’den
sonra ikinci klasik yavrusunu do¤urmufltu.

Fatih, Haspa’n›n Caerlaverock’dan olma bir tay› idi, klasik yap›da yüksek evsafl› bir tayd›.

Han, Caerlaverock’un Atalanta’dan olan tay› idi, iri kuvvetli cüssesini Atalantan›n büyük babas›
Ronflon’dan alm›flt›. Atalanta, Abime pour Eux ile Gelin’in mahsulü idi, bu k›sra¤› Bay Fehmi Simsaroglu
yetifltirmifl ve Bay Özdemir Atman’a satm›flt›. Bay Özdemir Atman 1955 senesi ‹zmitte Atman Haras›n›
kurdu, bu s›rada Atalanta’y› Bay Seyfi Ç›nara hediye etmiflti. Caerlaverock bu sene gelmiflti. Uzun bir
beklemeden sonra uçakla s›fat mevsimine yetifltirilen bu ayg›r Ankara’da ilk s›fat›n› Atalanta’ya yapt›.

Caerlaverock’un gelifli büyük bir hadise idi, ‹ngiltere Büyük Elçisi Sir James Boker de Caerlaverock’u
görmeyi arzu ediyordu, Riyaseti Cumhur Genel sekreteri Bay Fikret Belbez ile o gün ah›ra gelmifllerdi,
Caerlaverock’un ilk defa olarak Atalanta’ya çekiliflinde haz›r bulundular.

1959 senesi ilk mahsûlleri sahaya ç›kan di¤er bir ayg›r Cihangir idi. Bu suretle Hyperion’un iki o¤lu
ayn› zamanda memleketimizde dam›zl›k hizmetine girmiflti, olay safkan yetifltiricili¤imiz için büyük bir
kazançt›.

1959 senesi Difli Tay Deneme koflusunu Fahrufl kazand›. Fahrufl’u Bay fiadi Eliyeflil Okflan’dan
yetifltirmiflti. Cihangirin ilk mahsullerinden olan bu tay› yearling olarak Bay Özdemir Atman alm›flt›.

Fahrufl Okflan gibi büyük kuvvetli bir tayd›. Difli Tay Deneme Koflusunun muvasalat› s›k› bir mücadele
ile geçti, Fahrufl ile Cihangir’in di¤er bir tay› kofluyordu az bir farkla Fahrufl’un lehine olarak bafl bafla
bitirdiler. Bunlar›n gerisinde Hélène de Troie üçüncü idi. Müteakiben K›srak Koflusunda Lovely birinci
oldu. Fahrufl ikinci idi Hélène de Troie bu kofluda da gene üçüncü idi.
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Gazi Koflusunda en flansl› at Flush Royal görünüyordu. Zira bu tay Esenbo¤a Koflusunda bütün
rakiplerini geçmiflti. Bunun en kuvvetli rakibi Telemaque idi. Esenbo¤a Koflusu flimdi Polatl› Koflusunun
yerini alm›flt›, Derby’den evvel son denemeyi teflkil eden bu kofluyu kazanan at umumiyetle Gazi
Koflusunun favorisi olur.

Flush Royal Gazi Koflusu’nda karfl›laflaca¤› en büyük rakipleri bu denemeyle egale etmiflti ve Derby’i
kazanmas› bekleniyordu. Fakat, koflu günü bir kolic Flush Royal’› bu mühim kofluya ifltirakten men, belki
de büyük bir klasik zaferden mahrum etti. Zira, Flush Royal’in Esenbo¤a Koflusunda rahatça geçti¤i Han,
Gazi Koflusunda yanl›fl bir taktik ile koflturulmas›na ra¤men ikinci oldu.

Gazi Koflusu’nu Hélène de Troie kazand›. Bu muvaffakiyet ah›r› için bir süpriz de¤ildi, fakat William
Giraud ah›r› bu kofluda Telemaque’a da çok güveniyordu. Telemaque Erkek Tay Denemede klas›n›
göstermiflti. Burada da iyi bir koflu kofltu ve üçüncü oldu. Koflunun en talihsiz at› muhakkakki Han’d›. Bu
sene Bay Sadun At›¤’›n Derby’de iki namzedi vard›. Han’dan baflka birde Nurhan bu kofluya ifltirak
ediyordu, Sadun At›¤ ah›r› Han’dan çok Nurhan bindi, Han ise Nurhan’a “Leader” olacak flekilde ve onun
flans›n› art›raca¤› zannedilen bir taktikle koflturuldu. Bu suretle Han koflunun sonuna bir reserv saklamadan
h›zl› bir tempo ile kofluyu götürdü, bundan en ziyade istifade eden Hélène de Troie idi. Hélène de Troie
rahatça arkada bekleme koflusu yaparak sekizyüzde yürüme¤e bafllad›, taze bir kuvvetle do¤ru yolda
hücuma geçti. Han da “resource” kalmam›flt›, Hélène de Troie’n›n fliddetli “point de vitesse” ine
mukavemet edemiyerek yerini rakibine terkederek ikinci oldu. Hélène de Troie Derby galibi idi. Bu Wings
of Song’un bu büyük klasi¤i kazanma¤a muvaffak olmufl dördüncü yavrusu idi. William Giraud ekürisinin
de bu büyük klasikte alt›nc› zaferi idi.

Ankara Koflusunda Han, Hélène de Troie ile tekrar karfl›laflt›, St. Leger’in muadili olan bu klasik
Han’›n muvaffakiyeti ile neticelendi.

Han ‹stanbulda Baflvekil Kupas›n› de kazanm›flt›, bu kofluda Toison d’Or ile Belka’y› geçmiflti. Belka
bunu müteakip Silver Star ve Hélène de Troie’yi geçerek Jokey Klüp kupas›n› kazand›. O sene Devlet
Baflkanl›¤› Kupas› nam› alt›nda ‹stanbulda koflulan Reisicumhur Kupas› Koflusunu da Belka kazand›. Bu
kofluda Han ikinci idi.

Belka’y› Bay Fehmi Simsaro¤lu Levent ile Buket’ten yetifltirmifl ve Bay Nurettin Karacaya satm›flt›.
Gazi Koflusundan sonra Han’› ve Nurhan’› Bay Rauf Halat alm›flt›r, Baflvekil Kupas›nda ve Ankara

Koflusundaki muvaffakiyetlerini Han yeni sahibinin k›rm›z› ve sar› renkleriyle kazand›.

Bay Rauf Halat bu sene Bay Nuri O¤lakç›’dan ald›¤› atlar ile ah›r›n› geniflletti 1960 senesi iki yafll›lar›
içinde Beau Repaire bafl tay oldu ve o sene ‹stanbul’da koflulan Çald›ran Koflusu Beau Repaire’in
muvaffakiyeti ile neticelendi.

Beau Repaire’i Bay William Giraud yetifltirmifl ve yearling olarak Bay Nurettin Karaca’ya satm›flt›.
Beau Repaire, Leading Question ile Flèche d’Or’un mahsulü güzel yap›l› bir tayd›. Beau Repaire’in
arkas›nda Atl›han ikinci, Semra üçüncü oldu. Atl›han Cihangir’in ikinci sene mahsûllerinden idi ve 1950
senesi Gazi Koflusu galibi Darling’den do¤mufltu.

Erkek Tay Deneme Koflusu ile 1961 senesi Gazi Koflusunu Atl›han kazand›. Bu tay Cihangir’in ilk
Derby galibi mahsuli idi. Bay fiadi Eliyeflil’in kendi yetifltirdi¤i ikinci Derby galibi idi. Erkek Tay Deneme
Koflusunu Atl›han, Savlet’i ve Cihanflah’› geçerek kazand›.
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Gazi Koflusunda Bay Fethi Türeray’in Kamikaza’s› ikinci, Bay Fehmi Simsaro¤lu’nun Gülseren’i
üçüncü idi. Kamikaza’y› sahibi Levent ile Rosita’dan yetifltirmiflti.

Prens Halim Said’in renkleri ile bir çok koflular kazanm›fl olan Rosita Bay Fethi Türeray’›n haras›nda
muvaffakiyetli bir “Pouliniere” olmufltu.

Difli Tay Deneme Koflusunu bu sene Ney kazand›. Sebil ikinci, Semra üçüncü idi. Ney’i Bay Mehmet
Karameh›net Sam ile ‹lkiz’den yetifltirmiflti. Yearling iken bunu Bayan Ülker Ongun alm›flt›. Sam, Bürücek
ile Taj Mahal’›n mahsulü, ‹lkiz ise Barle Duc ile Mrs. Atkins’in mahsulü idi.

K›srak Koflusu Bay Kemal Tamer’in Cihanbargo’sunun parlak muvaffakiyeti ile neticelendi. Amethyst
ikinci. Gülseren üçüncü idi.

Cihanbargo, Cihangir ile Starbargo’dan do¤mufltu, ‹ngiltere’deki mahsulü Star Signal’›n
muvaffakkiyetleri muvacehesinde Starbargo’nun klasik atlar vermesi beklenmekteydi.

Ankara Koflusunun galibi Brumeuse idi. Bu tay› Bay William Giraud yetifltirmifl, yearling iken Bay
Faruk Ayral ile Bay Tevfik Dölene satm›flt›. Brumeuse Wings of Song ile Misty Question’in tay› idi. Misty
Question de Leading Question ile Misty Dawn’un mahsulü idi. Brumeuse Ankara Koflusunu Atl›han ve
Cihanbargo’yu geçerek kazand›. Bu klasikteki zaferini Reisicumhur Koflusunda parlak muvaffakiyet takip
etti. Bunu da Brumeuse gene Atl›han’› geçerek kazand›. I ‹pek üçüncü idi.

Mevsimin di¤er mühim üç ve daha yukar› koflular›ndan Baflvekil Kupas› Belka’n›n muvaffakiyeti ile
neticelendi. Belka bunu Hélène de Troie’yi geçerek kazand›. Jokey Klüp Kupas›n› Difli Tay Deneme
Koflusu galibi Ney kazand›. Mekik ikinci Hélène de Troie üçüncü idi.

Safkan yetifltiricili¤inde yeni hamleler

1958 senesinden itibaren safkan yetifltiricili¤inde yeni hamleler bafllad›. Evvela Bay Selahattin Haflve,
ertesi seneler Bay Nurettin Karaca, Bay Osman Kapani Bay Joe Clark, Bay Zühtü Eriflen, Dr. Savich, Bay
Nuri O¤lakç›, Bay Basri Çiftkurt, Bay Özdemir Atman, Bay fiadi Eliyeflil, Bay Cemal Kura, Bay William
Giraud ve Bay Semiral Bilbaflar d›flardan dam›zl›k k›srak getirttiler.

1958 senesi safkan ‹ngiliz yetifltiricili¤inde yeni hamle Bay Selahattin Haflve’nin mubayaalar› ile
bafllad›. O sene Bay Selahattin Haflve ‹ngiltereden Pearl Clasp ve Happy Feet isminde iki k›srak getirmiflti.
Bunlar› Bay Nurettin Karaca’n›n Belle Honore ve Stalora isimli k›sraklar›, Bay Zühtü Eriflen’in Blue
Melody ve Laska isimli k›sraklar› Bay Osman Kapani ve Bay Joe Clark’›n Reloxation ve Petitionary isimli
k›sraklar›, Dr. Savich’in Aberline ve La Griffe isimli k›sraklar›, Bay Nuri O¤lakç›’n›n Alwyn, Fortunate
Anne, Red Ford Casmir, Widow Lady Lambing Time, Mother Riley ve Ten Ten isimli k›sraklar›, Bay
Basri Çiftkurt’un Anna Boleyna, Nimble Number, Audacia, Clarmonde isimli k›sraklar› takip etti.

Bu s›rada yeni ayg›rlarda geldi. Guersillus, Quick Decision ve Minstrel III Türkiyede ayg›rl›k
vazifelerine bafllad›lar.

Bu k›sraklar meyan›nda Bay Zühtü Eriflen’in Blue Melodysi, yan›nda bir doru erkek tay ile gelmiflti.
Bu tay Flying Star ismi ile ve ismi gibi uçucu bir süratle 1961 senesi Çald›ran Koflusunu kazand›. Flying
Star’›n arkas›nda Firework ikinci Cihandar üçüncü idi.
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Flying Star Tamerlane’nin o¤ludur, babas› gibi müflekkel bir att›r. Anas› Blue Melody, Chanteur II ile
Blue Rage’in k›z›d›r. Bu k›srak Blue Peter ile Kings Cross’dan do¤mufltur. Bu enterasan bir pedigridir.
King’s Cross, Kings-Salmon ile Rhona’n›n mahsulüdür. Rhona’n›n babas› Foxlaw’dir. Bu k›srak Parafin
hatt›ndan gelmektedir. Bu mühim bir k›srak hatt›d›r.

1962 senesi klasikleri enterasan bir durum arzediyordu. 1959 senesi d›flardan gelen k›sraklar ile beraber
ecnebi orijinli taylar gelmiflti, bunlar›n d›flarda tan›nm›fl ayg›rlar›n yavrular› oluflu yar›fllara yeni bir renk
katm›fl, heyecan› art›rm›flt›.

‹lkbaharda klasikleri Fire Work ve Ruf kazand›lar. Fire Work, Erkek Tay Deneme Koflusunda Flying
Star’› ve Cihangir’i geçerek güzel bir muvaffakiyet kazand›. Fire Work’u sahibi Bay Fethi Türeray
Caerlaverock ile Rosita’dan yetifltirmiflti. Rosita, Papageno II ile of Alna’n›n mahsulü idi. Bu k›srak
Blanding ile Rijcet’den do¤mufltu. Blanding, Blandford ile Ann Hathaway’›n mahsulüdür.
Caerlaverock’un pedigrisinde de Ann Hathaway vard›r.

Difli Tay Deneme Koflusu galibi Ruf, Dragon Blanc ile Meltem’in mahsulüdur. Meltem Cemiyetin
1947 senesi getirtti¤i yearlinglerdendir, Furrokh - Siyar ile Brownita’n›n mahsulüdür. Ruf’u Bay Mehmet
Karamehmet yetifltirmifltir. Dragon Blanc, Wings of Song ile Huri’nin mahsulü olup Lutteur’ün öz
kardeflidir. Bu at Bay William Giraud taraf›ndan yetifltirilmifl ve koflu kariyerinin sonunda bunu Bay
Karamehmet haras›na ayg›r olarak alm›flt›r.

Ruf iyi evsafta müflekkel bir k›srakt›, buna gerek Dragon Blanc’n büyük babas› Hyacinthus, gerekse
Tac - Mahal’›n babas› Furrokh-Siyar’dan sürat intikal etmifl olmal›d›r. Hyperion ile Sweet Wall’un
mahsulü olan Hycinthus Middle Park Stakes’i kazanm›flt›r.

Furrokh-Siyar, Colorado ile Mümtaz Mahal’›n mahsulü idi, büyük bir sürate malikti. ‹ki yafl›nda iken
Longchamp’›n 1.000 metre rekorunu k›rm›flt›.

Difli Tay Deneme Koflusunda Ruf’un arkas›nda I Amber ikinci, Fox Fire üçüncü oldular. I Amber bunu
müteakip k›srak Koflusunu kazand›. Bu klasikte I Amber’in arkas›nda Bijoux ikinci, Görsev üçüncü idi.

K›srak Koflusu galibi I Amber Bay Osman Kapani ve Bay Joe Clark’›n ‹ngiltereden getirdi¤i
k›sraklardan Relxation’in yan›nda gelen difli tay›, Djefon’nun k›z› idi. 2.000 Guineas galibi Djebel’in
mahsulü olan Djefon Arc’de Triomphe galibi Puissant Chef’in babas› idi ve yavrular›na çok nefes
kabiliyeti intikal ettiren bir ayg›rd›r. Relaxation Ascot Gold Cup galibi olan Precipitation’in k›z› idi, anas›
Spoilt Child da St.Leger galibi Scottish Union’in k›z› idi, buradan I Amber’e tekrar nefes kabiliyeti
geliyordu. Scottish Union 2.000 Guineas ve Derby galibi Cameronian ile Bachlor’s Double’s k›z›
Trustful’dan do¤mufltu. Spoilt Child’in anas› Mannering ise 2.000 Guineas ve Derby galibi Manna’n›n k›z›
idi. Bu suretle, I Amber Pedigrisinde klasik atlar ve stayerler ihtiva ediyordu, ana hatt›nda Derby galibi
Grand Parade vesair klasik galipler vermifl bir hattan geliyordu.

I Amber Bayan Evelvn Clark’›n renklerini tafl›yordu, yeni kurulan Joe Clark ah›r›na ilk büyük
muvaffakiyetini kazand›rd›.

1962 senesi Ankara Koflusunu Bay William Giraud’nun Beau Regard’› kazand›. Beau Regard bu
klasi¤i Cihandar ve Valiant’› geçerek kazand›. Cihandar, Cihangir ile Belcea¤açl›’n›n mahsulü idi, bu
mevsim ve dört yafl›nda da iyi koflular kazand› Valiant, Caerlaverock ile Haspa’n›n mahsulü ve Fatih’in öz
kardefli idi. Bu büyük evsafl› müflekkel tay dört yafl›nda çok kuvvetli performans yapt›.
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Beau Regard, Wings of Song ile Flèche d’Or’un mahsulü olup, Derby galipleri Beau Brummel ve Beau
Manoir’in öz kardefli, La Flêche’in yar›m kardefli idi.

Beau Regard Cennet Haras›nda yetiflen son klasik galiplerinden biri ve Wings of Song’un da klasik
koflu kazanan son mahsulü idi. Bununla 1954 ve 1962 seneleri aras›nda muvaffakiyetin zirvesine ç›kan
William Giraud elevaj ve ekürisinin klasik koflu ve di¤er büyük koflu galibiyetleri serisi nihayete erdi. Zira,
bu tarihten sonra bu haradan yaln›z 1966 senesinin K›srak Koflusu galibi Bravade ç›kt›.

Cennet Haras› mahsullerinin büyük devri kapan›rken fiadi Eliyeflil elevaj› parlama¤a bafllad›, 1961
senesi Atl›han’m Derby muvaffakiyetini 1963 ve 1964 seneleri Melikflah ve Kayarl›’nm muvaffakiyetleri
takip etti. 1966 senesinde bunlara Pikehan’›n zaferi ilâve oldu.

Bu devir ayn› zamanda Bay Özdemir Atman’›n elevaj›n›n yükseldi¤i devirdir. Bu yükselmeye saik
olan Caerlaverock, Özdemir Atman ekürisinin büyük galipleri ortaya ç›kmadan evvel, ilk klasik koflu
galibini Bay Seyfi Ç›nar’›n haras›nda verdi. Han Ankara Koflusunu kazand›ktan sonra Bay Fethi
Türeray’›n haras›nda yetiflen Fire Work ç›kt›. Han St. Leger galibi idi. Fire Work ise Erkek Tay Deneme
Koflusu galibi idi, bunu müteakip Caerleverock’un iki yavrusu daha bu klasi¤i kazand›. Bunlar Bay
Özdemir Atman’›n Golden Rock’u ve Bayan Esin Zembilci’nin Thunderbird’u idi.

Bu suretle, 1962 ile 1964 seneleri aras›nda Erkek Tay Deneme’yi üç sene üst üste Caerlaverock’un
mahsulleri kazanm›flt›. Bu arada 1963 senesi Caerlaverock’un bir mahsulü Suzan da Difli Tay Deneme’yi
kazand›, bu devrede Caerlaverock’un Golden Dream, Metehan, My Valentine, Erhan ve Golden Arrow
gibi büyük koflu galibi mahsülleri ç›kt›.

1962 senesi üç ve yukar› yafll›lar›n en mühim koflusu Reisicumhur Kupas›n› Bay Nureddin Karaca’n›n
Karaca’s› kazand›. Karaca bu büyük zaferi Heléne de Troie ve Valiant’› ma¤lup ederek kazand›.

Karaca, Bay Nureddin Karaca’n›n ‹rlandadan getirtti¤i k›sraklardan Stalora’n›n yan›nda gelen erkek
tayd›. Karaca, enteresan bir pedigriye maliktir. Babas› His Slipper, Stardust’›n hiç koflu koflmam›fl bir
o¤ludur, Herslipper’den do¤mufltur. Bu k›srak Winsdor Slipper’in anas› Carpet Slipper’in zürriyetindendir.

Stalora, ‹rlanda 2.000 Guineas’› galibi Stalino ile My Slipper’in mahsulüdür. Staline, Stardust ile 
Son In Law’un k›z› Inkling in mahsulüdür.

Stardust, Hyperion’un o¤ludur. Bu suretle Karaca iki taraftan bu flampiyon ayg›rdan gelmektedir.
Karaca ana hatt›nda da Carpet Slipper’den gelmektedir. Zira My Slipper Dastur ile Her Slipper’den
do¤mustur. Tetratema’n›n k›z› olan Her Slipper, Sunny Boy III’den Vali’yi dünyaya getirmifltir, bu k›srak
son senelerin en gözde ayg›rlar›ndan Val de Loir’in ve Oaks galibi Valoris’in anas›d›r.

1962 senesi üç ve daha yukar›lar›n di¤er mühim koflular›ndan Baflvekil Kupas›n› Fol Espoir, Jokey
Klüp Kupas›n› Brumeuse kazanm›flt›r. Fol Espoir’› sahibi Bav William Giraud Ümit ile Chimere’den
yetifltirmifltir. Bu k›srak Tourane II’nin burada Chamossaire’den do¤urdu¤u tayd›r. Chimere çok asabi bir
k›srakt›, koflu kariyeri k›sa sürdü.

Baflvekil Kupas›n› Fol Espoir, Fire Work ve Hélène de Troie’yi geçerek kazand›. Brumeuse’ün galibiyeti
ile neticelenen Jokey Klüp Kupas›nda da Karaca ikinci, Hélène de Troie üçüncü idi. Hélène de Troie bu
kofluda üçüncü defa olarak üçüncü gelmiflti, ertesi sene koflu kariyerini bitirmeden evvel Baflvekil Kupas›n›
kazanma¤a muvaffak oldu, bunu müteakip Reisicumhur Kupas›nda parlak bir zaferle haraya çekildi.
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1962 senesi iki yafll›lar aras›nda temayüz eden taylar Melikflah ve Elmashatun idi. Çald›ran Koflusunu
Melikflah kazand›, fakat Elmashatun bu kofluda çok talihsizli¤e u¤rad›. Bu tay Starttan geç ç›k›yordu. Bu
kofluda da startta çok mesafe kaybetti. Sonra bunu telâfi etti¤i s›rada iki rakibi taraf›ndan makasa al›narak
yolu kesildi ve yavafllamak mecburiyetinde kald›. Buna ra¤men Elmashatun do¤ru yolda ara kapatarak
ikinci oldu.

Elmashatun Bay Nuri O¤lakç›’n›n ‹ngiltereden getirdi¤i k›sraklardan Widow Lady’n›n burada
Umberto’dan do¤urdu¤u difli tayd›. Bu suretle jenerasyonun bafl›na yükselmifl olan Elmashatun klasik
koflular için büyük ümitler veriyordu. Fakat, üç yafl›nda Elmashatun çok titiz bir k›srak oldu ve ikili iken
vaadetti¤i istikbal tahakkuk edemeden ar›zaland› ve dam›zl›¤a gitti.

1963 senesi Golden Rock ile Melikflah’›n senesi idi. Erkek Tay Deneme Golden Rock’un Lucky Boy
ve Le Sage’i geçerek kazand›¤› rahat bir muvaffakiyetle neticelendi. Gazi Koflusunu Melikflah kazand›. Bu
kofluda L’Aiglon ikinci ve Gücüm üçüncü idi. Melikflah, Cihangir ile Aydos’un mahsulü idi. Bu tay› ve
anas› Aydos’u Bay fiadi Eliyeflil Tarsusta Çamtepe Haras›nda yetifltirmiflti. Aydos, ‹z ile Erin Belle’nin
mahsulüdür. Erin Belle Bay fiadi Eliyeflil’in 1947 senesi Starbargo ile ‹ngiltere’den getirtti¤i ilk k›srakt›,
‹rlanda “Triple Crown” galibi Museum ile Cosmohone’un mahsulü idi, ‹ngilterede iki yafl›nda kuvvetli
performans yapm›fl bir k›srakt›. Cosmohone, Sir Cosma ile Winalot’un k›z› Inchmanone’den do¤mufltu ve
bu k›srak da 1911 senesi Epsom Derby’si galibi Sunstar’›n k›z› Dalnamein le Cascatella’n›n mahsulüdür.

Gazi Koflusunun ‹kincisi L’Aiglon idi. Bu tay Wings of Song ile Etoile den do¤mufl güzel bir tayd›,
fakat k›sa zamanda ar›zalan›p kofludan çekildi. Bunun arkas›nda Gücüm Gazi Koflusunun üçüncüsü oldu.

Ankara Koflusunu bu sene Golden Rock kazand›, fakat bunun diskalifikasyonu üzerine Bon Coeur birinci
oldu. Bon Coeur, Lutteur ile Pandora’n›n mahsulü idi, bunu Bay Fikret Yüzatl› yetifltirmifl ve yearling iken
Bay Ferruh Kurter’e satm›flt›r. Bunun arkas›nda Audacieux ile Suzan ikinci ve üçüncü oldular.

Golden Rock’u sahibi Bay Özdemir Atman Caerlaverock ile Gülcan’dan yetifltirmifltir. Gülcan,
Bürücek ile Gülbeyaz’›n mahsulü olup Bay Mehmet Karamehmet taraf›ndan yetifltirilmifl ve yearling iken
Bay Sad›k Eliyeflil’e sat›lm›flt›r. Bay Sad›k Eliyeflil’in renkleri ile bir kaç koflu kazanan Gülcan’› Bay
Özdemir Atman haras›na dam›zl›k olarak alm›fl ve bundan Golden Rock gibi bir flampiyon at ve bunu
müteakip Golden Eagle ve Gold Sovereing’i yetifltirmifltir.

Gülbeyaz, Cemiyetin 1949 senesi ‹ngiltereden getirtti¤i yearlingler meyan›nda gelmifl ve Bay Mehmet
Karamehmet’in ah›r›nda k›sa bir koflu kariyerinden sonra haraya çekilmiflti. Gülbeyaz, Distingue ile
Fairhaven’in k›z› Fairest Haven’den do¤mufltu, Gülcan’a ve oradan Golden Rock’a intikal ettirdi¤i k›r
donu Mahmoud’un bu k›r o¤lundan alm›flt›. Fairest Haven Seclusion’den gelmektedir. Hermit ve 
Son In Law gibi mühim atlar ç›karm›fl bir k›srak hatt›d›r. Seclusion bu “Chef de Race”›n anas›d›r, 
Son In Law’un anas› Mother In Law da Seclusion’ün k›z›d›r.

Golden Rock Caerlaverock’un müstesna yavrular›ndan biri idi, bilâhare 1963 Baflvekil Kupas›
Koflusu’nda, 1966 Jokey Klüp Kupas› Koflusunda ve Ege Derby’sinde kazand›¤› muvaffakiyetlerle kudret
ve kabiliyetini göstermifltir. Bu son muvaffakiyeti s›k› bir mücadeleden sonra az bir farkla Noces’a karfl›
kazan›lm›flt›, bu muhteflem zaferi müteakip Golden Rock haraya çekilmifltir.

1962 senesi diflilerin klasiklerini Suzan ve April Love kazand›lar. Suzan Difli Tay Deneme Koflusunda
My Valentine’i ve April Love’i geçerek birinci oldu. Bu klasi¤in birinci ve ikincisi Caerlaverock’un k›zlar›
idi ve Suzan bu ayg›r›n bu kofluyu kazanan ilk tay› idi. Suzan’› Bay Sadun At›¤ Chiquita’dan yetifltirmiflti. 
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Bu k›srak Wings of Song’un Nonofl’dan do¤mufl bir k›z› idi. Chiquita’yi Bay Alparslan ‹zmir’de
yetifltirmiflti. ‹ki yafl›nda güzel muvaffakiyetler kazanm›fl olan Chiquita Bay Sadun At›¤’›n haras›nda
Caerlaverock’tan Suzan’› do¤urmufltur. Nonofl Legal Fare ile ‹nception’un mahsulüdür. Inception Serment
d’Amour’un k›z›d›r. Anas› Pontoise Teddy ile Rabelais ‘nin k›z› Point du Serail’den do¤mufltur.

K›srak Koflusu galibi April Love’i Bay Fethi Türeray Mayda ile Rosita’dan yetifltirmifltir. April Love
bu klasi¤i Benhur’ü geçerek kazand›. Senenin üç ve yukar›lara mahsus en büyük koflular›n Golden Rock
ile Héléne de Troie kazand›lar. Golden Rock Amethys ve Hélène de Troie’yi geçerek Baflvekil kupas›n›
kazand›. Bundan sonra Hélène de Troie Jokey Klüp Kupas›n› ve Reisicumhur Kupas›n› kazand›. Bu iki
parlak muvaffakiyetten sonra Héléne de Troie haraya çekildi.

1963 senesi iki yafll› kampanyas› Caerlaverock’un mahsullerinin dominasyonu alt›nda geçti. Bu
jenerasyon Erhan, Thunderbird ve Golden Dream’i ihtiva ediyordu.

Çald›ran Koflusu Erhan’›n muvaffakiyeti ile neticelendi. Bu büyük bir muvaffakiyetti, zira ikinci ve
üçüncü gelen taylar ertesi senenin Erkek Tay Deneme ve Gazi Koflusu galipleri Thunderbird ve Kayarl›
idi. Erhan’›n bu koflmas› bir tesadüf eseri idi. Sahibi Bay Sadun At›¤ Erhan’› Çald›ran Koflusundan
sildirme¤e karar vermiflti. Bu karar›n› son forfe müddetinden evvel vermiflti ve at kofludan silinecekti.
Fakat, bu esnada Ekrem Kurt Sadun At›¤’a “A¤abey bu tay› sildirme, dursun” diyor ve Sadun At›¤ karar›n›
de¤ifltirerek Erhan’› kofluda kay›tl› b›rak›yor. Ekrem Kurt bundan evvel Erhan’a binmifl ve koflusunu
be¤enmifl, bu kofluda da onun kuvvet ve kabiliyetini görerek, karekterini anl›yarak bu tay›n en büyük iki
yafll› koflusu olan Çald›ran’da kay›tl› kalmas›nda israr etmiflti. Ekrem’in Erhan’daki bu imkan› görmüfl
olmas› Bay Sadun At›¤’a bu iki yafll›lar›n flampiyonas›nda ilk muvaffakiyeti sa¤lad›; kendisi de alt›nc› defa
olarak bu mühim kofluyu kazand›.

Sahibi, Zeynep’i Caerlaverock’a çekerek Erhan› yetifltirmiflti. Zeynep, U¤ur ile fiivelinin mahsulü ve
Dr. Savich’in ilk yar›fl atlar›ndan biri idi. fiiveli Karacabey Haras›nda yetifltirilen son safkanlardand›r.
Coup de Roi ile Mountain Daisy’nin mahsulü olan k›srak yearling iken Bay Sadun At›¤ taraf›ndan sat›n
al›nm›flt›.

Bu tay Ankara Hipodromunda son yearling sat›fllar›na gönderilmiflti ve orada Bay Ahmet Atman’›n
tavsiyesi üzerine Bay Sadun At›¤ bunu alm›flt›. Evvela Gülflah ismi ile koflan fiiveli, Bay Sadun At›¤’›n
renkleriyle bir müddet koflular kazand›ktan sonra Bay Özdemir’in ah›r›na geçmifl ve orada da birçok
muvaffakiyetler kazand›ktan sonra Atman Haras›nda dam›zl›k olmufltur. U¤ur’a çekilen fiiveli burada
Zeynep’i do¤urmufl ve bunu yearling olarak Dr. Savich koflturmufltur.

Zeynep koflu kariyerinde parlak bir performans yapmad›. Fakat mücadeleci ve istikrarl› bir k›srakt›.
Doktor Savich’in ekürisine muvaffakiyetini kazand›ran koflu at›d›r. Zeynep’i sonra Bay Sadun At›¤
dam›zl›k olarak sat›n ald› ve bunun Caerlaverock ile birleflmesinden Erhan has›l oldu. Çald›ran
koflusundaki muvaffakiyetinden sonra Erhan’›n ertesi senenin klasiklerinde büyük bir varl›k göstermesi
bekleniyordu, fakat üç yafll› kariyerinin bafl›nda ar›zalanarak haraya gönderildi.

Erhan ana hatt›nda Henry the Seventh ve Henry’s Choice’un mensup olduklar› C›stus hatt›ndan
gelmektedir. Bunlar›n anas› Vestal Girl’ün Fairplay’den olma bir k›z›d›r.

Mountain Daisy de Vestal Girl’ün 1920 Epsom Derby’si galibi Spion Kop’dan do¤mufl bir
mahsulüdür.
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1964 senesi klasikleri Erkek Tay Deneme Koflusunda Thunderbird’ün kuvvetini ortaya koydu. Gazi
Koflusu da Kayarl›’n›n imkan ve kabiliyetini ortaya ç›kard›.

Thundebird Erkek Tay Deneme Koflusunu Golden Dream ve Brava’y› geçerek kazand›. Kayarl› ise
Gazi Koflusunda I. Mine ve Golden Dream’i geçerek birinci oldu.

I. Mine Difli Tay Deneme Koflusunda Handan ve Tefne’nin arkas›nda üçüncü olduktan sonra Tefne ve
Oiympia’y› geçerek K›srak Koflusunu kazanm›flt›. Gazi Koflusundan sonra da Ankara Koflusu’nu kazand›.

Difli Tay Deneme Koflusunu, Bay Enver Tokalak’›n Handan’› kazand›. Handan’› Bay Seyfi Ç›nar,
Atalanta’dan yetifltirmifl ve yearling olarak satm›flt›. Handan’›n babas› Coeur de Lion, Cennet Haras›nda
Leading Question ile Palaver’den yetifltirilmifl ve iki yafll› kariyerinin bafl›nda Leading Lady ile beraber
Bay Kemal Atakul, Hilmi Atakul ve Refik Sad›ko¤lu’na sat›lm›flt›. ‹ki yafl›nda iyi performans yapm›fl olan
Coeur de Lion jenerasyonun bafl taylar› aras›nda yer alm›flt›, fakat iri ve a¤›r, idman› güç bir tayd›; üç yafll›
olarak parlak bir kariyer vaadetti¤i s›rada ar›zaland›. Coeur de Lion ‹zmit ayg›r deposunda dam›zl›k
kariyerine bafllad› ve muvaffakiyetli yavrular› meyan›nda Atalanta’dan bir klasik koflu galibi verdi.

K›srak Koflusu galibi I. Mine Guersillus’ün ilk mahsullerindendir. Bu k›sra¤› Bay Nuri O¤lakç› Widow
Lady’de o yetifltirmifl ve yearling olarak Bay ‹lyas Çokay’a satm›flt›. Bu ‹lyas Çokay’›n ilk klasik muvaffakiyeti
idi. Bunu müteakip I. Mine Gazi Koflusu ve Ankara Koflusunu alarak bu galibiyeti Derby galibi (Gazi Koflusu)
Kayarl› ve Golden Dream’e karfl› kazan›lm›flt› ve I. Mine jenerasyonun en iyi taylar›ndan biri oldu¤unu bu
parlak parformans’› ile ispat etmifl oldu. Bu ve bunu müteakip Reisicumhur Kupas› zaferi I. Mine’nin Gazi
Koflusunda iç bariyerlerde ç›kam›yaca¤› bir yere angaje olup bu yüzden bu büyük klasikde de birinci olmak
flans›n› kaybetti¤i kanaatinde olanlar›n iddialar›n›n do¤ru olabilece¤ini gösterdi.

Kayarl›, Gazi Koflusunda hayat›n›n en güzel koflusunu kofltu. Bunda antrenörü Bay fiükrü Yurderi’nin
bu tay› az koflturup bu büyük klasi¤e taze bir kuvvet olarak ç›karmas› saik olmufltu.

Senenin mühim üç ve yukar› yafll› büyük koflular›nda; Golden Dream Baflvekil Kupas›nda,
Thunderbird Bo¤aziçi Koflusunda, My Valentine Jokey Klüp Kupas›nda ve I. Mine Reisicumhur
Kupas›nda parlak muvaffakiyetler elde ettiler.

1964 senesi iki yafll›lar Guersillus’ün ikinci s›fat mevsimi mahsullerini ihtiva ediyordu ve bu sene
ikililerin koflular›nda bunlar›n hakimiyeti barizdi. Çald›ran Koflusunu Suphan kazand›, ikinci Apaçi idi
Fayi üçüncü oldu Suphan, Guersillus’ün Serenissima’dan do¤mufl güzel bir tay›d›r. Bunu Bay Seyfi Ç›nar
‹zmit’teki haras›nda yetifltirmifl ve yearling olarak Bay Talha Dinçel’e satm›flt›.

Üç yafll› olarak Suphan Difli Tay Deneme Koflusunu, K›srak Koflusunu ve Ankara Koflusunu kazand›.
Bu suretle befl klasi¤in hepsi koflulma¤a baflland›¤›ndan beri hiçbir difli tay›n yapma¤a muvaffak olamad›¤›
bir triple zafer elde etmifl oldu. 2000 Guineas, Derby ve St. Leger galibine Triple Crown galibi denir. Üçlü
Taç manas›na gelen bu zafere de henüz yar›flç›l›k tarihimizde ulaflan at olmam›flt›r.

Suphan Difli Tay Deneme Koflusu’ndaki muvaffakiyetini Sevin ve Good Year’i geçerek kazand›. Sevin
kuvvetli bir orijine malik bir k›srakt›. Sahibi Cemal Kura’n›n ‹zmit’te kurdu¤u haraya getirtti¤i ilk k›srak
Grey Soveign’in k›z› Soveraing Dawn, Petition’dan gebe gelmifl ve burada Sevin’i do¤urmufltu. Sovereign
Dawn, Alicydon’un k›z› Rundawn’dan do¤mufltu ve Bay Sadun At›¤’›n haras›n›n bafl k›sra¤› Gülhan gibi
La Flêche hatt›ndan geliyordu. Sevin’in ah›r arkadafl› Good Year ise Caerlaverock ile Polaris’in mahsulü
ve Thunderbird’ün öz kardefli idi.
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K›srak Koflusunda da Sevin ikinci oldu. Üçüncü Neslofl idi. Neslofl Boccaccio ile Neslihan’›n masulü
güzel eflkâle malik bir k›srakt›.

1965 senesi Erkek Tay Deneme Koflusunu Apaçi kazand› ve bunu müteakip Gazi Koflusunda da, Apaçi
parlak ve popüler bir muvaffakiyet elde etti. Apaçi’yi sahibi Bay Fikret Yüzatl› Guersillus ile Fanler’den
yetifltirmiflti. Bu Derby muvaffakiyeti Bay Fikret Yüzatl› için büyük bir memnuniyet ve iftihar vesilesi
oldu. Yüzatl› ekürisi Varad’›n 1943 senesi kazand›¤› Gazi Koflusundan beri bu klasi¤i kazanamam›flt›.
Fikret Yüzatl› bu tarihten beri yetifltiricili¤e ve yar›flç›l›¤a sab›r ve metanetle devam etmifl, hiçbir zaman
yeise kap›lmam›fl ve daima bu yüksek spor ve meflgaleden zevk alm›flt›r. Fikret Yüzatl›,  Guersillus’ün
getirilmesinde de bafll›ca rolü oynam›fl ve bu teflebbüsü ile 1942 senesi kuruluflundan beri reisli¤ini deruhte
etti¤i Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyetine ve memleket yetifltiricili¤ine böyle bir bafl ayg›r
kazand›rm›flt›r.

Guersillus geldi¤i zaman Fikret Yüzatl› boksuna girdi, dikkatle bakt› ve at› okflad›. Bir Connaisseur’ün
be¤endi¤i bir at›n huzurunda duydu¤u sevinç ve saadet yüzünden okunuyordu. Guersillus’ün verdi¤i ilk Derby
galibinin Fikret Yüzatl› ekürisinde olmas› ayr›ca bir bahtiyarl›kt› ve herkes de bundan memnun oldu.

Apaçi, Erkek Tay Deneme Koflusunda Metehan ve fiaheser’i geçerek birinci oldu. Gazi Koflusunda
Super Jet ikinci, Sevin üçüncü idi.

Senenin üç ve yukar› yafll› mühim koflular›nda Bay Ferruh Kurter’in Metehan’› büyük bir performans
yapt›. Erkek Tay Deneme Koflusunda Apaçi’nin arkas›nda ikinci olan Metehan, Ankara Koflusunda da
Suphan’›n arkas›nda ikinci idi ve klasik yap›l› ve yüksek evsafl› tay bu sene Baflvekil Kupas›, Reisicumhur
Kupas› ve Senato Baflkanl›¤› Kupas›nda parlak zaferler kazand›.

Baflvekil Kupas›n› Metehan, Golden Dream’i ve Sevin’i geçerek kazand›. Bunu müteakip arada Jokey
Klüp Kupas›n› kazanm›fl olan Golden Dream ile Reisicumhur Kupas›nda tekrar karfl›laflt›lar ve bunda da
Golden Dream ikinci oldu. Üçüncü yerde ise Apaçi vard›. Bu parlak muvaffakiyete Senato Baflkanl›¤›
Kupas›nda bir birincilik daha ilâve oldu.

Metehan’› Bay Nuri O¤lakç›, Caerlaverock ile Alwyn’den yetifltirmifl ve yearling olarak Bay Ferruh
Kurter’e satm›flt›r.

Alwyn Bay Nuri O¤lakç›’n›n ‹rlanda’dan getirdi¤i k›sraklardan biri idi. Anwar ile Wahine’den do¤mufl
olan bu k›srak buraya yan›nda Royal Hamlet’ten bir erkek tay ile gelmiflti. Bu tay halen Bay Semiral
Bilbaflar’›n Silivri’de yeni kurdu¤u harada ayg›rl›k yapan Zafer’dir. Anwar, Umidwar ile Solario’nun k›z›
Staforalla’nm mahsulüdür. Tehran ile yar›m kardefltir.

Wahine, Singapore ile Love Oil’den do¤mufltur ve bu suretle meflhur Paraffine familyas›na mensuptur.
1965 senesi iki yafll›lar› mühim bir jenerasyondu. Bu jenerasyon Golden Arrow Büyükmetehan,

Pikehan ve Ayizi’ni ihtiva ediyordu. Çald›ran Koflusunu s›k› bir mücadeleden sonra Golden Arrow
kazand›. Büyükmetehan az farkla ikinci oldu. Pikehan üçüncü idi.

1966 senesi klasikleri bu yüksek evsafl› taylar›n ifltiraki ile çok enteresan koflular olacakt›. Bunlardan
yaln›z Golden Arrow k›fl› ‹zmir’de geçirdi¤i bir tren kazas›nda sa¤r›s›ndan yaralanarak klasik koflulara ifltirak
edemedi. Erkek Tay Deneme Koflusunu Büyükmetehan kazand›. Pikehan ikinci, Sky Bolt üçüncü idi.

Büyükmetehan’› sahibi Bay fiadi Eliyeflil Guersillus ile Lovely’den yetifltirmifltir. Büyükmetehan bu
büyük muvaffakiyetinden sonra istikrarl› koflular koflmufl ve di¤er klasik ve büyük koflularda plase olmufltur.

Difli Tay Deneme Koflusunu Ayizi kazand›. Sirocco ikinci, Bravade üçüncü idi. Bu suretle Bay fiadi
Eliyeflil bu sene Tay Denemelerin ikisini de kazanm›flt›r. Ayizi, Cihangir ile Pikeizi’den do¤mufltur.
Pikeizi, ‹z ile Pikenin mahsulüdür.
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K›srak koflusunda Bravade Sun Princess ile Ayizi’ni geçerek birinci oldu. Bravade’yi Bay William
Giraud, Cennet Haras›nda Leading Question ile Bravada’dan yetifltirmifltir. Brava, Wing’s of Song ile
Lady Tolgus’ün mahsulüdür. Bu suretle Ayizi ilk klasi¤i kazand›¤› zaman verdi¤i ümitleri tahakkuk
ettirememifl görüdü. Fakat, bu kofluda Ayizi’nin kantarmas› ç›kt›¤›ndan mazereti vard›. Buna ra¤men bu
klasikle üçüncü olabilmesinin iyi bir performans addedilmesi lâz›m geldi¤i ilen sürüldü. Bu do¤ru bir
mütalaa idi ve Ayizi bunu müteakip performans› ile ispat etmifltir.

Gazi Koflusu Pikehan’›n parlak bir muvaffakiyeti ile neticelendi. ‹kinci Ayizi üçüncü Viceroy idi. Bu
üç yafll› çok terakki etmifl bir tayd› ve Caerloverock ile Virago’nun mahsulü olmak itibariyle klasik
imkanlara malikti.

Böylece Gazi Koflusunun birinci ve ikincileri Bay fiadi Eliyeflil’in yetifltirmeleri idi. Pikehan, Bay fiadi
Eliyeflil taraf›ndan Çamtepe Haras›nda yetifltirilmifl ve yearling iken Bay Mustafa Dinkçi’ye sat›lm›flt›r.

Bay Mustafa Dinkçi bir müddetten beri Pike’nin mahsullerini yearling iken almay› ihtiyat edinmiflti ve
Bay fiadi Eliyeflil de bu atç›ya bu hususta bir imtiyaz vermifl gibi bunu yerine getirirdi.

Bir sene evvel Super Jet bu klasikte ikinci olmufltu. Cihangir - Pike orijinli bunun öz kardefli Bay
Mustafa Dinkçi’nin renklerini ilk Derby zaferine ulaflt›rd›. Pikehan, Gazi Koflusundan maada Bay Mustafa
Dinkçi’ye birçok muvaffakiyetler kazand›rarak büyük bir flampiyon oldu.

Ankara Koflusunda Ayizi birinci, Pikehan ikinci oldu, Büyükmetehan da üçüncü idi. Reisicumhur
Kupas› da bu klasi¤in bir tekerrürü oldu. Gene Ayizi, Pikehan’› geçerek parlak bir muvaffakiyet kazand›.
Viceroy üçüncü idi. Senenin di¤er üç ve yukar› yafll› mühim koflular›ndan Baflvekil Kupas›n› fierife, Jokey
Klüp Kupas›n› Golden Rock kazand›lar.

fierife’nin Baflvekil Kupas›ndaki muvaffakiyeti mühim bir performanst›; zira bu kofluda fierife Golden
Dream vesair mühim performans yapm›fl atlar› geçerek birinci oldu.

fierife’yi Bay fiadi Eliyeflil, Çamtepe Haras›nda yetifltirmifl ve Bay fiaban Celeb’e satm›flt›r. fierife’nin
orijini Cihangir - Arma¤an’d›r. Bu k›sra¤› da Bay fiadi Eliyeflil Legal Fare ile Okflan’dan yetifltirmifltir.

Jokey Klüp Kupas›’nda Golden Rock Pikehan’› geçerek parlak bir muvaffakiyet kazand›. Bu kofluda
Nilhan üçüncü idi.

1966 senesi iki yafll›lar› aras›nda bir flampiyon ikili ç›kt›. Bu, Dr. Savich’in ‹zmit’teki haras›nda
yetifltirdi¤i Noces idi.

Dr. Savich yetifltiricili¤e bafllarken ‹ngiltere’den Aberline’i ve La Griffe’i getirtti. Bunlar Abernant ile
Marteline’in ve Nicollo dell Arca ile Madeh’in mahsulleri olup, parlak orijinlere malik k›sraklard›. Fakat,
bunlarla çok flanss›zl›¤a u¤rad›. Nihayet, Cagey haran›n talihini de¤ifltirdi. Bu arada Dr. Savich Sicillian’›
alm›flt› ve bununla Cagey isminde üç yafll› bir difli tay getirtti. Cagev burada Sicillian’a çekildi ve ilk
yavrusu Noces oldu. Noces’un iki yafl›nda yapt›¤› performans gerek Sicilian ve gerekse Cagcy’in dam›zl›k
hizmetinde nazar› dikkati çekti.

Sicillian yüksek orijine malik bir att›, fakat bir idman ar›zas›ndan dolay› koflu kariyeri yoktu. Sicilian
‹rlanda’da Kildangan Hara’s›nda yetifltirilmiflti. Sir Percy Loraine Büyükelçi olarak buraya gelmeden evvel
M›s›r’da Fevkalade Komiser idi. Bu s›rada M›s›r yar›fllar›na ilgi göstermek ve kendisini e¤lendirmek için
Bay Roderic More O’Ferrall’den oraya bir at göndermesini rica etmifl ve Bay Roderic More O’Ferrall’den
More O’Ferrall Straight Seqence isminde bir k›srak seçerek kendisine göndermifl. Ayn› zamanda da Bay
Roderic More O’Ferrall’in kardefli Frank More O’Ferrall’den bir at istemifl. O da bir Paflaya Quirquinriola
isminde bir at göndermifl. Bunlar M›s›r’a var›nca Sir Percy Loraine ile Pafla Straight Sequence ile
Quirquinriola aras›nda bir maç yapm›fllar ve maç› Straight Sequence kazanm›fl. Sir Percy Loraine, bu
iddial› maç› kendisine kazand›ran Strainght Sequence’yi çok severdi. 
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Ankara’ya geldi¤i zaman bir pazar sabah› Atl›spor’un arazi binifli Çankaya’da ‹ngiltere Sefaretinde
toplan›p bafllat›lm›flt›. Sir Percy Loraine, Fransa’dan gelmifl ve ayg›r depolar›ndan birinde ayg›rl›k
yapt›ktan sonra reforme edilmifl Socori isminde güzel bir safkan ata biniyordu. Ben de Drocourt’a
binmifltim. Çankaya s›rtlar›ndan afla¤›ya inerken Sir Percy Loraine bana “Straight Sequence isimli
k›sra¤›m›n orijinini nas›l buluyorsun?” diye sordu. Stratford ile Gherarda’n›n mahsulü olan Straight
Sequence’nin pedigrisini arizamik görüfltük, tahlil ettik. Sonra bütün gezinti süresince yetifltiricilik
hakk›nda konufltuk, günün meflhur atlar›ndan bahsettik.

Straight Sequence M›s›r’dan ‹rlanda’ya gönderilmifl ve Kildangan Haras›nda dam›zl›¤a bafllam›flt›. Bu
s›rada Sir Percy Loraine bu haran›n sahibi Bay Roderic More O’Ferrall ile bir ortakl›k tesis etmiflti ve bu
güzel harada müfltereken yetifltiricilik yapma¤a bafllam›fllard›. Straight Sequence Sir Cosmo’dan
Khosro’yu do¤urdu ve bu at ‹rlanda 1000 Guineas’ini kazand›. Strainght Sequence’nin The Recorder’den
do¤urdu¤u difli tay Poker Cheap, Big Game’den Queenpot’u do¤urdu; bu tay da Newmarket’te 1000
Guineas’› kazand›. Bu klasik Sir Percy Loraine’nin ‹ngiltere’de kazand›¤› ilk klasikti ve bu büyük
muvaffakiyeti nas›l elde etti¤ini o sene yaz›n ‹stanbul’u ziyareti s›ras›nda anlatm›flt›.

Queenpot’u Fred Darling idman ediyordu. 1000 Guineas tarihinden bir müddet evvel Sir Percy Loraine
telefon etmifl Queenpot için 1000 Guineas’e yak›n 1400 metrelik iyi bir koflu oldu¤unu ve bunu
kazanabilece¤ini söylemifl. Buna koflmas›n› m›, yoksa 1000 Guineas’de flans›n› denemesini mi istedi¤ini
sormufl. Fred Darling Queenpot’un Newmarket’te 1000 Guineas’in mesafesi 1600 metreyi ç›karabile-
ce¤ine emin olmad›¤›n› ve bunu bu kofluya haz›rlay›p koflturduktan sonra tekrar sprint mesafelerine
dönemiyece¤ini ilave etmifl ve hangi yolu tercih etli¤ini bildirmesini istemifl. Sir Percy Loraine
bilatereddüt 1000 Guineas’e koflun demifl. Queenpot bu klasi¤i kazanarak sahibi ve yetifltiricisinin bu
büyük itimad›na lâyik oldu¤unu göstermifl.

“Master of Bechampton” ah›r›n›n sahibi meflhur antrenör, Fred Darling, burada befl Derby galibi:
Captain Cuttle, Manna, Coronach, Call Boy, Bois Roussel ve birçok di¤er klasikler ve büyük koflular
kazanm›fl atlar› idman etmifl ve mesle¤inde muvaffakiyetin zirvesine varm›fl büyük üstadlardan biri idi.
Sözünün ve fikirlerinin büyük k›ymeti vard›. Filvaki, Queenpot büyük sürate malik bir k›srakt›. Big Game,
Myrobella, Tetratema’dan oldu¤u gibi, The Recorder’den de çok sürat kabiliyeti alm›flt›. The Recorder,
Captain Cuttle ile Lady Jurir’un mahsulü ve bu surede Mumtaz Mahal’›n anas› Lady Josephine’nin torunu
idi. Bu parlak sürat elemanlar›na Captain Cuttle, babas› Hurry On ve anas› Bellavista’n›n babas› Cyllene
vas›tasiyle, Lady Juror Son In Law ve Big Game de Bahrain vas›tasiyle mesafe kabiliyeti ilâve olunmufltu.
Binaenaleyh Queenpot, 1000 Guineas’› kazanabilmesi için lüzumlu sürat ile beraber nefes kabiliyetine
malikti ve Sir Percy Loraine haras›n›n mükafat›n› gördü.

Sir Percy Loraine, Nearco 1938 Paris Grand Prix’sini kazan›p ‹ngiltere’de sendika edildi¤i zaman bu
sendikadan hisse alm›flt›. Poker Chear Nearco’ya gönderildi ve bu s›fattan Quarterdeck ismini verdikleri bir difli
tay do¤du, Quarterdeck, Sicambre’den Ambergris’i do¤urdu ve bu k›srak Newmarket’te 1000 Guineas’de ve
Epsom Oaks’unda Sweet Soleran’›n arkas›nda ikinci olduktan sonra ‹rlanda Oaks’unu kazand›. Ambergris,
Sicambre ile iki de erkek tay do¤urdu. Bunlardan biri Quintilian idi, di¤eri de Sicilian’d›r.

Sicilian buraya geldik ten sonra Bay William Giraud buna ortak oldu ve Noces ile temayüz etmifl olan
bu ayg›r flimdi Cennet Hara’s›n›n bafl ayg›r›d›r. Cagire II ile Pearl Catch’›n mahsulüdür. Tourbillon ile
Source Sucree’den do¤mufl olan Cagire II flimdi k›srak babas› olarak isim yapm›fl bir ayg›rd›r. Nitekim,
Cagey burada ilk mahsulü ile k›ymelli bir “pouliniére” oldu¤unu göstermifltir. Cagey’nin pedigrisi Pearl
Catch taraf›ndan kuvvetli klasik kanlar ihtiva ediyor. Bu k›sra¤›n babas› Pearl Orient, Vatellor ile Pearl
Capin mahsulü ve 1947 senesi Epsom Derby’si galibi Pearl Diver’in öz kardeflidir. 
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Anas› Bachlor’s Catch, Interlace ile Bachlor’s Toi’nun mahsulüdür. Baehlor’s Toi, Bachlor’s Double
ile Sodiska’dan do¤mufltur. Bu hat Cyllene, St. Domien, Gulliver gibi ayg›r vesair meflhur atlar vermifl bir
hatt›r. Sodiska, Ascot Gold Cup galibi Santoi’n›n k›z›d›r. Rot ve Chimere vas›tasiyle ç›kmaktad›r.

Distant Shore, Hermit ile Land’s End’den do¤mufltur. fiimdi mühim bir “Chef de -Race” olan
“Cyllene”i Distant Shore’un Isonomy’den do¤urdu¤u Arcadia’dan do¤mufltur.

1967 senesi ‹lkbahar yar›fllar›nda Noces K›zkulesi Koflusunu kazand›, fakat bu kofludan sonra durumu
bozuldu. Kollar›nda bir tutukluk ve romatizmal bir hal gösteriyordu. Bu halin düzelmesi uzun zaman
sürdü. Noces, Ankara ‹lkbahar meeting’ine kadar koflu koflturulmad›. Bu temkinli hareket ve sab›r
sayesinde Noces Difli Tay Deneme Koflusuna hayli düzelmifl vaziyette ifltirak edebildi, fakat bu klasikte
Selten’e geçildi. Selten iki yafll› kariyerinde Noces’in en büyük rakibi idi ve Çald›ran Koflusunun ‹kincisi
idi. Selten ve Noces’un arkas›nda üçüncü pozisyonda Çal›kuflu vard›.

Selten’i Bay Nuri O¤lakç› Quick Decision ile Widow Lady’den yetifltirmifltir. Bu k›srak bu suretle I.
Mine’den sonra ikinci klasik mahsulü vermifl oldu. Widow Lady, Torbido ile Bulolo’dan do¤mufltur.
Torbido, ‹talyan Klasiklerini kazanm›fl ve 1929 Arc - de - Triomphe galibi Ortello ile di¤er bir ‹talyan
klasikler galibi Michelangelo’nun k›z› Tempesta’n›n mahsulüdür. Bu suretle, Widow Lady, Teddy-Ajax-
Flying Fox hatt›ndan gelmektedir. Bu bizde Misty Dawn ile tan›nm›fl bir hatt›r. Michelangelo da Flying
Fox, Bulolo, Noble Star ile Pussy Willow’un mahsulüdür. Bu k›srak Polymelus’un k›z›d›r. Ayshire’›n k›z›
Ayesha ile William The Third’ün k›z› Wileska’dan do¤mufltur.

K›srak Koflusunu, Difli Tay Denemedeki performans› ile nazar› dikkati çekmifl olan Çal›kuflu kazand›.
Çal›kuflu o kofluda üçüncü olmufltu ve koflunun sonunda kuvvetli bir “point de vitesse” ile Selten ve
Noces’e yaklaflm›flt›. K›srak Koflusunda da büyük ara ile kofluyu götüren Kythinia’y› son dört yüz metrede
yakalad› ve birinci oldu. Bunlar›n arkas›nda Selten üçüncü idi.

Gazi Koflusu’nda Selten gene rakiplerini egale etti. Bu sefer çok kuvvetli bir rakiple çetin bir
mücadeleden sonra bir burun farkla birinci oldu. Bu muvaffakiyeti Selten, Eden Rock’a karfl› kazand›.
Burada Noces de üçüncü idi. Noces, ‹stanbul yar›fllar›nda koflturulmad›, yaz aylar›nda sonbahar›n büyük
koflular›na haz›rland›. Bu suretle, bu sakin ve sab›rl› programla Bay Haluk Güçlü Noces’u senenin son
klasi¤ine iyi kondisyonda getirdi. Bunu Noces rahatça kazand›. Bundan sonra Reisicumhur Kupas› ve
Senato Baflkanl›¤› Kupas›nda iki mükemmel muvaffakiyet daha kazand›. Her ikisinde de Pikehan ikinci
idi. Bir sene evvelki Derbi galibi ‹stanbul yar›fllar›nda bir biri ard›ndan parlak koflular kazanm›flt›. Bu
performans› ile Pikehan üç yafll› kariyerinde gösterdi¤i kuvveti teyid etmifl ve Bo¤aziçi Koflusu, Baflvekil
Kupas›, Jokey Klüp Kupas›, Prens Halim Said Koflusu ve fiadi Eliyeflil Kupas› gibi mühim koflularda
kazand›¤› zaferlerle üstün evsafta bir at oldu¤unu isbat etmiflti. 

1965 senesinde Bay fiadi Eliyeflil ‹ngiltere’den Fricasse, Grey Rythm ve Golden Gun’› getirtti.
Bunlardan Golden Gun, Zimone’dan gebe idi. Burada güzel bir erkek tay do¤urdu. Bu müflekkel tay üç
yafl›nda Comte Zimone olarak 1967 senesi Erkek Tay Deneme Koflusunu kazand›. Bu klasikte Gold
Sovereing ikinci idi.

Zimone, Persian Gulf ile Lady Rosemary’nin mahsulüdür. Golden Gun, Golden Clout ile Signal
Light’in k›z› Signal Gun’dan do¤mufltur. Bu senenin üç yafll›lar› aras›nda az koflu kazanm›fl olmakla
beraber, Jenerasyonunda çok yüksek bir yeri olan tay, Eden Rock’tur. Bu tay› sahibi Bayan Milhan Haflve
Caerlaverock ile Lady Yule’den yetifltirmifltir. Bu müflekkel kuvvetli tay›n Caerlaverock’un en iyi
taylar›ndan biri oldu¤u muhakkakt›r, fakat bu ‘Turf’umuz talihsiz atlar›ndan da biridir.

- 87 -

SAITAKSON_ICFORMA  6/6/13  6:31 PM  Page 87



Eden Rock iki yafl›nda empresyonan bir tayd›. ‹zmir’de mevsim sonu koflmaya bafllad› ve parlak bir
stilde Nejat Evliyazade Kupas›n› kazand›. Üç yafll› olarak ‹stanbul ‹lkbahar yar›fllar›nda Akif Akson
Koflusunu kazand›. Bunu müteakip Eden Rock üç ve daha yukar› yafll›lara mahsus Onyx II Koflusunu
kazand›. Bu kofluda geçmifl Jenerasyonlar›n bafl atlar›n› geçti.

Eden Rock, Erkek Tay Deneme Koflusundaki bir taksidinin ödenmesinin unutulmufl olmas› dolay›siyle
bu kofluda koflamad›. Yar›fl nizamnamesinde yap›lan yeni bir tadille gününde taksitleri ödenmiyen atlar›n
angajmanlar› silindi¤inden bu ihmal bu güzel tay› bu klasi¤e ifltirakten ve belki de büyük bir flereften mah-
rum etti. Eden Rock, Erkek Tay Deneme Koflusuna koflamad›¤› için Derby haz›rl›¤› da aksad›; bunun
yerine kofltu¤u koflular bir Derby namzedinin flans›na yard›m edecek koflular de¤ildi. Bir burun farkla
bunda galibiyeti kaybeden Eden Rock ‹stanbul yaz yar›fllar›nda Prens Halim Said Koflusunda da bir burun
farkla Pikehan’a geçildi ve mevsim sonu bir sesamoid kemi¤i ar›zalanarak yar›fllardan çekildi. Eden Rock
flimdi Karacabey Haras›nda ayg›rl›k yapacakt›r.

Eden Rock’u sahibi Bayan Milhan Haflve, Caerlaverock ile Lady Yule’den yetifltirmifltir. Lady Yule
Pearl Clasp’›n buraya gelirken Supreme Court’dan olan difli tay› idi. Pearl Clasp, 1947 Epsom Derby’si
galibi Pearl Diver ile Junction’dan do¤mufltur. Junction Fairway ile Hyphon’un mahsulüdür.

Hyperion ile Devachon’dan do¤an bu k›srak Ferry Pool’un öz kardeflidir. Devachon, Devineress ile
flöhret yapm›fl bir k›srak hatt› kurmufltur.

Devachon uzun zaman Epsom’un Finglass’dan do¤urdu¤u Goyama, Prix Ganay’i ve iki defa
Epsom’da Coronation Cup’› kazanm›fl ve meflhur bir ayg›r olmufltur. Goyama, Tenareze gibi bafl atlar
vermifltir. Tenareze 1965 senesi Fransa’n›n bafl at› Nelcius’ün babas›d›r.

Goyama, k›srak babas› olarak da temayüz etmifl bir ayg›rd›r. Corocket’in anas› Chanderlier,
Goyama’n›n k›z›d›r. Devachon hatt›, geçen senenin bafl dört yafll›s› Taj Dewan ile bafl üç yafll›s›
Dhandevi’nin de ana hatt›d›r. Taj Dewan’›n anas› Devinette, Dvina vas›tasiyle Devachona ç›kar.
Dhandevi’nin anas› Devivor da Dvina’n›n k›z›d›r.

1967 senesi iki yafll›lar›n›n bafl›nda Eroica vard›. Eroica kazand›¤› koflularda büyük kuvvet gösterdi ve
Çald›ran Koflusunda Kaiser’i geçerek güzel bir muvaffakiyet elde etti.

Eroica üç yafll› klasikler için en kuvvetli namzet görülüyordu ve Guersilus’un mahsullerinin klasik
galibiyetlerine yeni parlak bir fas›l ilâvesi bekleniyordu. Eroica bu muvaffak olmufl ayg›r ile Maral’dan
do¤mufltur. Maral da Caerlaverock ile Dorre’O nun mahsulüdür. Bu itibarla, Eroica klasik potansiyele malikti.

1967 senesi sahalar›m›zda görülen iki yafll›lar meyan›nda nazar› dikkati çeken bir tay da Big Romance
idi. Bu tay da ertesi senenin diflilere mahsus klasiklerin en gözde namzedi idi. Big Romance, Bay Cemal
Kura’n›n ‹zmit’teki haras›nda Sallymount ile Black Maria’dan yetifltirmiflti.

Black Maria’y› 1965 senesinde Bay Cemal Kura, Sallymount’tan gebe olarak getirmifltir. Big Romance
güzel yap›l›, iyi evsafl› bir tayd›r. ‹stanbul Tay Deneme Koflusunda bir boy farkla Eroica’y› geçerek birinci
olmufltur.

Erocia jenerasyonun bafl tay›, Big Romance da bu jenerasyonun en iyi difli tay› idi. 1968 senesi
klasiklerine daha epeyce zaman varken Adana yar›fllar›nda Lovely Prince nazar› dikkati çekmeye bafllad›.
Bu tay ikili olarak az koflu koflturulmufltu; en iyi performans›n› ‹zmir’de Nejat Evliyazade Koflusunda
Alemflah’›n arkas›nda ikinci olarak yapm›flt›. Bundan evvel bunu geçerek bir flartl› koflu kazanm›flt›.
Bundan maada, bir maiden kazanm›flt›. ‹lkbahar Adana yar›fllar›nda Lovely Prince koflular kazanmaya
bafllad›. ‹lk muvaffakiyeti ile nazarlar› çeken Lovely Prince, ‹stanbul’da Akif Akson Koflusunu kazand›.
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Lovely Prince taksit ödenmesi unutulmas› yüzünden Erkek Tay Deneme Koflusuna kat›lamad›. Bu
Klasik Lovely Prince’den maada senenin bafl üçlülerini toplam›flt›. Bay Ferruh Kurter’in Coriolan’› güzel
bir stilde birinci oldu. Caerlaverock’un koflular›nda görülen parlak “Point de vitesse”e benzer bir
“acceleration” ve hücumla Coriolan senenin ilk klasi¤ini kazand›. Böylece bu ayg›r›n beflinci tay› Erkek
Tay Deneme Koflusu galibi oldu.

Coriolan’› Bay William Giraud Cennet Haras›nda Cantatrice’den yetifltirmifl ve yearling olarak flimdiki
sahibine satm›flt›. Erkek tay Denemenin ‹kincisi Asuvan, üçüncüsü Eroica idi.

Gazi Koflusundan evvel Derby namzetleri Esenbo¤a Koflusunda bulufltular. Bu Kofluyu Lovely Prince
rahatça kazand›. ‹kinci Ringo üçüncü Cayuga idi. Bu muvaffakiyet üzerine Lovely Prince Gazi
Koflusu’nun favorisi oldu. Bu kaliskte ah›r arkadafl› Ringo da vard› ve Mustafa Dinkçi ekürüsini birinci
namzet de¤il, ikincisi daha iyi temsil etti. Koflunun galibi Asuvan’›n arkas›nda Ringo ikinci oldu. Lovely
Prince ise ancak dördüncü olabildi, üçüncü Melikgazi idi.

Lovely Prince, Gazi Koflusundan soma Coup de Roi ve Adalar Koflular›n› kazand› ve üç ve daha yukar›
yafll›lar›n koflular›nda geçmifl jenerasyonlar›n bafl atlar›na teffevuk ederek ‹stanbul’un bütün üç ve yukar›
yafll› koflular›n› kazand›. Bu muvaffakiyetleri; Adalar Koflusu, Bo¤aziçi Koflusu, Jokey KIüp Kupas› ve 
Fatih Koflusu gibi mevsimin bafll›ca büyük koflular›nda kazan›lm›fl parlak zaferlerdi.

1968 senesi program› büyük bir yenilik arzediyordu. Ankara’da Yar›fl ve ‹slah Encümeni yar›fllar›n
bafllad›¤› 1927 senesinden beri ilkbahar ve sonbahar mitingleri halinde yap›lan Ankara yar›fllar› bu
programda tek mitinge irca edilmiflti. Yaln›z sonbaharda Ankara’da yar›fllar yap›lm›flt›r. Bu suretle, befl
klasik kofludan dördü ‹stanbul’da ‹lkbahar mitinginde koflulmufl ve yaln›z Ankara Koflusu Ankara’da
koflulmufltur. Programda yap›lan di¤er tadiller meyan›nda Baflvekil Kupas›’n›n ‹stanbul program›ndan
Ankara program›na al›nmas› vard›r. Keza, Sir Percy Loraine Koflusu da ‹stanbul’da de¤il, Ankara’da
koflulmufltur.

Lovely Prince, Ankara Koflusunda Derby üçüncüsü Melikgazi’ye geçildi. Bu klasikte üçüncü Elvis idi.
Bundan sonra Lovely Prince Reisicumhur Kupas›n› fevkalâde bir stilde kazand›. Reisicumhur

Kupas›nda Lovely Prince’in rakipleri ortada yoktu. Bu flekilde bir koflu kazanan at için: “Eclipse First the
rest nowhere” denir. Bu tabir art›k bir darb› mesel haline gelmifltir. Birinin muvaffakiyetini çok methetmek
için; “Eclipse baflta, ötekiler meydanda yok” denir. Eclipse koflular›n› bu flekilde kazan›rm›fl.

Cumhuriyet Senatosu Baflkanl›¤› Kupas›nda Pikehan yeni bir zafer kazand›. Bu koflunun ‹kincisi
Melikgazi, üçüncüsü Saika idi.

Pikehan bundan sonra At›f Esenbel Koflusunda ikili ve üçlü rakiplerle karfl›laflt›. ‹ki yafll› olarak
kazand›¤› bu kofluda bu senenin bafl ikilisi Golden Lion’a geçildi. Erkek Tay Deneme Koflusu galibi
Coriolan üçüncü idi.

Bu senenin iki yafll›lar› aras›nda Golden Lion, Rocky Mountain, Verones ‹stanbul yar›fllar›nda temayüz
etmifllerdi. Ankara sonbahar yar›fllar›nda Chantago, Silverstone ve Alaska da dikkati çeken performanslar
yapt›lar. Çald›ran Koflusunda Golden Lion güzel bir muvaffakiyet kazand›. Guip Rinda ve April Flower
ikinci ve üçüncü oldular.

Golden Lion’u sahibi Bay Özdemir Atman Caerlaverock ile Miss Pall’dan yetifltirmifltir. Bu suretle
Golden Lion, Golden Dream’in öz kardeflidir. Miss Pall Cennet Haras›nda Leading Question ile
Palaver’den yetifltirilmifltir. 1956 senesi K›srak Koflusunda Bay William Giraud’nun ilk üç yeri iflgal eden
üç at›ndan biri idi ve yar›m boy ve üç çeyrek boy farkla La Fleche ve Cantatrice’in arkas›ndan üçüncü
olmufltu.
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Golden Lion, Pikehan gibi bir flampiyona karfl› kazand›¤› At›f Esenbel Koflusundaki muvaffakiyeti ile
de gösterdi¤i kuvveti teyid etmifl ve senenin bafl ikilisi oldu¤unu göstermifltir. Yüksek evsafl› bu tay
gelecek senenin klasikleri için en kuvvetli namzettir.

Golden Lion 1969 Gazi Koflusunu kazanacak m›? Buna muvaffak olursa, Golden Lion
Caerlaverock’un verdi¤i ilk Derby galibi olacakt›. Bütün klasikleri ve büyük koflular› kazanm›fl atlar
vermifl olan Caerlavercok’un flimdiye kadar Gazi Koflusu (Derby) kazanm›fl yavrusu yoktur. Bu zafere en
çok yaklaflan Eden Rock olmufltur. Talihi yard›m etseydi bu güzel tay Derby galibi olurdu. fiimdi, Golden
Lion ile Caerlaverock için yeni bir flans do¤mufltur.

Caerlavercok bu hususta babas› Hyperion gibi talihsizdir. Bu ünlü ayg›r verdi¤i taylarla dünyaya nam
salm›flt›r. Fakat, Owen Tudor Newmarkette “Derby Substitute” (harp seneleri Epsom Derby’si yerine
Newmarkette koflulan Derby) nam›yla maruf klasi¤i kazand›ktan sonra Hyperion’nun hiç bir o¤lu Derby
kazanamam›flt›r. Buna en yak›n gelen Kraliçe Majeste Elizabeth II’nin yetifltirdi¤i Aureole’dir. Aureole
1953 senesi Pinza’n›n kazand›¤› Epsom Derby’sinde ikinci olmufltu. Aureole 1960 Epsom Derby’si galibi
St. Paddy’nin babas›d›r. Fakat, Hyperion’un kendisi bir Epsom Derby’si galibi ç›karmak flerefine nail
olamam›flt›r. Buna Mukabil Hyperion’un di¤er o¤lu Cihangir bu hususta flansl› ç›km›fl ve dört Derby galibi
vermifltir. Bunlar; Atl›han, Melikflah, Kayarl› ve Pikehan’d›r.

TÜRK‹YE JOKEY KLUBÜNÜN KURULUfiU

Türkiye Jokey Klubü 1950 senesinde kurulmufl ve 1953 senesi Temmuz ay›nda bilfiil yar›fllar›n
icras›na bafllam›flt›r.

Jokey Klüp fikri çok eskidir ve daha Yar›fl ve ‹slah Encümeni yar›fllar› yap›l›rken bir Jokey Klüp
kurulmas› ve bunun murakebesinde yar›fl iflletmeleri kurulmas› fikri otuzbefl sene evvel ortaya konmufl ve
bunun lüzumu telkin ve tebarüz ettirilmiflti.

Birgün Ankara’da Bay Celal Bayar’›n köflkünün bahçesinde oturuyorduk. Celal Bey buraya yar›fl atlar›
için bokslar yapt›rm›flt›. Atlar sabah idman›ndan dönmüfltü, bahçede kahve içiyorduk ve o gün bu sabah
sohbeti esnas›nda atç›l›¤›m›z ve yar›fllar›m›z›n durumunu görüflürken, Jokey Klüp mevzuuna temas ettim.
Böyle bir teflekkülün bizde kurulmas› ve bunun murakabesi alt›nda yar›fllar› rasyonel bir flekilde tedvir
edecek müesseseler vücuda getirilmesi lüzumunu anlatt›m. Babam bu hususla tamamlay›c› izahat› verdi.
Celal Bey “Bunu yapal›m, bu iyi bir fikir” dedi. Bu hususta kendilerinin de yard›mda bulunabilece¤ini
ifade ettiler; hipodromlar›n ciddi bir flekilde iflletilmesi için lüzumlu yat›r›m› temin etmeyi vaad
buyurdular. At›f Bey de bu fikri destekledi ve böylece at yar›fllar›m›z›n esasl› bir sisteme ba¤lanmas›
hususunda bir mutabakata var›ld›. Bundan sonra bu mevzuu At›f Bey ile daima görüflürdük. At›f Esenbel,
her sene yar›fl mevsimi sona ererken, yeni sistemin kurulaca¤›n› söylerdi. Fakat, nazariyat ile fiiliyat bir
gitmiyordu; tatbikatta ayni sistem devam ediyordu. Hatta, Frans›z “Code de Course” unu tercüme ettim.
Bu Heyeti Vekile’den geçirilip Yar›fl Nizamnamesi fleklini alacakt› ve yar›fl otoritesi teessüs edecekti.
Yar›fl otoritesi fiilen mevcuttu. Yar›fl ve ‹slah Encümeni “de facto” yar›fl otoritesi idi. Yar›fllara müteallik
her hususta karar verirdi. Kararlan tatbik ederdi. Fakat bu otoritenin “de jure” tan›nmas› laz›md›. Bina-
enaleyh bir cemiyet kurulmas›, bunun bir “legal statüsü olmas› laz›md›. Bilhassa, yar›fllar›n idaresinin
Muhasebe-i Hususiye’den al›n›p ihtisas teflekküllerine tevdii flartt›. Bu hususta bir terakki
kaydedilmiyordu. Muhasebe-i Hususiye’ler at yar›fllar›n› idare etmeye müsait idareler de¤ildi. Bunlar›n
idaresi alt›nda at yar›fllar›n›n ilerlemesi, inkiflaf etmesi imkans›zd›. Yar›fl ve ‹slah Encümeninin maddi
kaynaklar› da at yar›fllar›n›n ciddi bir flekilde ilerlemesine kafi de¤ildi.
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Evvela, ilk bir merhale olarak Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin
kuruluflu 1942 senesidir. Bay At›f Esenbel bunun kurulmas›n› teflvik ve terviç ediyordu. “Bir cemiyet
kurun. Toplu halde sesinizi daha fazla duyurabilirsiniz. Bu her bak›mdan faideli olur” diyordu. 1938 senesi
Yar›fl ve ‹slah Encümeni Umumi Katip Muavini olmufltum. ‹kinci Cihan Harbi ç›k›nca, askere ça¤›r›ld›m
ve Yedek Subay Okuluna gittim. Okuldan mezun olup 46nc› Süvari Alay›na iltihak ettim. Alt› ay ‘burada
çal›flt›ktan sonra Genel Kurmayda Hava Müflavirli¤i, Hava ‹stihbarat fiubesine tayin olundum. Burada,
Profesör Ete ve Avukat Süleyman Ali Subafl› da askerlik vazifelerini yap›yorlard›. Bu arkadafllarla beraber,
Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyetinin statüsünü haz›rlad›k. Cemiyetin müessis üyeleri
içtimaa davet edildi. Statü tetkik ve kabul edildi. Yaln›z Bay Fevzi Lütfi Karaosmano¤lu’nun teklifi
üzerine cemiyetin ismi “Yar›fl Atlar› Sahipleri ve Yetifltiricileri Cemiyeti’den,” “Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri
ve Sahipleri Cemiyetine” tebdil edildi. Say›n Fevzi Lütfi: “At›n sahibinden evvel yetifltiricisi gelir,
yetifltirici tabiri, sahibi tabirine tekaddüm etmelidir, dedi ve bu fikir ittifakla kabul edilerek cemiyetin ismi
bu flekilde tesbit edildi.

Cemiyet bafllang›çta mesleki bir cemiyet idi. Emsaline uygun olarak üyeli¤i her yar›fl at› sahibine ve
yar›fl at› yetifltirilebilecek evsafta bir k›srak veya ayg›r sahiplerine aç›kt›. Bu toplant›da At›f Bey de haz›r
bulundu. Cemiyetin Yar›fl ve Yetifltiricili¤imize sa¤l›yaca¤› faideler görüflüldü, böyle bir teflebbüse
geçildi¤inden dolay› bütün atç›l›k camias›n›n memnuniyet hisleri tebarüz ettirildi ve statü hukuki
muamelenin ikmali için vilâyet makam›na gönderildi.

Toplant› eski Atl›spor binas›n›n salonunda yap›lm›flt›. ‹çtimaa gelenler Bay At›f Esenbel’e ve
müteflebbislere teflekkür ederek ayr›ld›lar. Statü vilâyetçe tasdik edilip cemiyete iade edildi. ‹kinci bir
içtimaa aktedilerek cemiyetin idare heyeti seçildi ve Bay Fikret Yüzatl› reis oldu. Bir müddet sonra
cemiyet faideli faaliyet göstermeye bafllad› ve Yar›fl ve ‹slah Encümeni ‹stanbul yar›fllar›n›n idaresini buna
tevdi etti. Cemiyetin iflletmesi ile ‹stanbul yar›fllar› inkiflaf etme¤e bafllad›.

Bu müddet zarf›nda ‹stanbul yar›fllar›nda hakem kulesi ve müflterek bahis giflelerinin atefle verilmesi
ile neticelenen nahofl bir hadise oldu. Hadiseye bir kofluda bir at›n start’da kalmas› sebep oldu. 

Startta kalan at Comtesse idi. Starter Comtesse’in starter’in emrine girmifl oldu¤unu ve start verildikten
sonra startta kald›¤›n› beyan etti. Koflu komiserleri durumu incelediler. Starter, start›n normal oldu¤unu,
Comtesse’in starta girdikten sonra startta kald›¤›n› söylüyordu. Nizamnameye göre Comtesse kofluya
ifltirak etmiflti. Yap›lacak baflka bir flev yoktu. Üzerine oynanan müflterek bahis bedellerinin iadesine imkan
yoktu. Fakat, halk israr ediyordu, koflunun tekrar› isteniyordu. Bu duruma böyle bir fleyede tevessül
edilemezdi. Nizamname buna asla cevaz vermiyordu. Di¤er taraftan halk›n galeyan› art›yor, asayiflin
temini güçlefliyordu. Kargaflal›k gittikçe büyüdü. Kalabal›k içerisinden birkaç kifli ayr›l›p müflterek bahis
barakalar›n› ve hakem kulesini atefle verdiler. Bu anda itfaiyeye haber verildi, fakat yang›n› söndürmeye
gelen itfaiye arabalar›n›n hortumlar› kesildi. Sukûnu muhafaza eden objektif kimseler Veliefendi’yi alevler
içinde b›rak›p evlerine döndüler.

‹dare so¤ukkanl›l›¤› ve temkinli hareketi sayesinde arbedenin büyümesine mani oldu, Muhasebe derhal
giflelerdeki paralar› topl›yarak, nezaret alt›nda hipodromdan ç›kard›. Müflterek bahiste kazanm›fl biletlerin
bedelleri ertesi gün ödendi.

Bu hadise üzerine hükümet Veliefendi’de yar›fllar›n icras›n› menetti. Cemiyet ‹dare Heyeti azalan
Ankara’ya gittiler, Baflvekil yard›mc›s› Bay Nihat Erim ile bir mülakat yap›ld›. Saym Nihat Erim, at
yar›fllar›n›n ehemmiyetini müdrik bulundu¤unu, fakat bu memleketin asayiflini tehdit etti¤ini, hükümetin
buna müsaade edemiyece¤ini bildirdi. Tar›m Bakanl›¤›nda bir toplant› yap›ld›. Bay Zeki Madenli
Veteriner ‹flleri Umum Müdürü idi. ‹ç ‹flleri Bakanl›¤›ndan gelen delege bütün kuvvetiyle yar›fllar›n tekrar
bafllat›lmas›na mani olmaya çal›fl›yordu. Bakanl›¤›ndan bu yolda emir ald›¤›n› hususi olarak Bay Fikret
Yüzatl›’ya söyledi. Maliye Bakanl›¤›n›n gönderdi¤i delege ise durumu tetkikten sonra büyük anlay›fl
göstererek at yar›fllar›n›n böyle bir sebeple durdurulam›yaca¤› tezini ileri sürdü. 
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Bu delege “Bu basit bir zab›ta vakas›d›r. Bundan dolay› yar›fllar tatil edilemez” dedi. “Hem yar›fllar›n
bafllat›lmas›nda endifleye mahal yoktur. Bir bomba iki defa ayni deli¤e düflmez” sözleriyle havay›
yumuflatt› ve Tar›m Bakanl›¤›n›n gayret ve israr› ile yar›fllar›n bafllat›lmas› için karar ç›kart›ld›. Fakat
oldukça büyük zarar vard›. Cemiyetin mali durumu iyi de¤ildi. Bu müflküller beraber halledilerek
Veliefendi’de at yar›fllar› bafllat›ld›.

Bu yang›n hadisesi Yar›flç›l›k tarihimizde izleri çabuk kaybolan bir epizottu. Fransa da çok eskiden böyle
bir hadise olmufltu. Veliefendi yar›fllar› tekrar bafllat›ld›ktan sonra k›sa zamanda seyrine girdi ve Jokey Klüp
teessüs edip at yar›fllar›n›n idaresini eline al›ncaya kadar Cemiyet ‹stanbul yar›fllar›n› tedvire devam etti.

Yar›fl ve ‹slah Encümeni yar›fllar› bafllad›¤› zaman ufak bir atç› zümresi at yar›fllar› ile alakal› idi ve
yar›fllara Ankara’da pek mahdut miktarda seyirci gelirdi. ‹stanbul ve ‹zmir’de eski atç›l›k muhitleri ve yar›fl
merakl›lar› yar›fllara gelirdi. Buralarda at yar›fllar› eski bir anane idi ve daha çok seyirci vard›.

Ankara Hipodromunun aç›lmas› Ankara Yar›fllar›na ra¤beti artt›rd›. Bu Hipodrom yar›fl merakl›s›
olmayan halk› cezbetti. K›sa zamanda at yar›fllar› bir mondanite merkezi oldu. Ankara sosyetesi her pazar
at yar›fllar›nda idi. Bayanlar ‹lkbahar ve Sonbahar mevsimleri at yar›fllar›nda giymek üzere tuvaletler
›smarlarlard›. Büyük terziler mevzu ile yak›ndan ilgiliydi. Senenin yazl›k ve k›fll›k ilk modelleri Ankara
fiehir Hipodromunda görülüyordu. Bayan Nilüfer Lüy Ulus gazetesinde her hafta at yar›fllar›nda görülen
tuvaletleri yazard›.

Kordiplomatik at yar›fllar› ile çok ilgileniyordu. fieref tribününde çok ciddi ve nezih bir hava vard›.
Hipodrom Müdürü Bay Kerim Bükey burada, büyük tribünde ve paddock civar›ndaki yüksek standart›
titizlikle muhafaza ediyordu.

At yar›fllar›na ra¤bet müflterek bahisleri de canland›r›yor, ifltirak art›yor ve oyun miktar› yükseliyordu.
‹stanbul’da müflterek bahislerin inkiflaf› daha da bariz idi. Oyunlara ra¤bet süratle art›yordu ve yar›fllara
gelen halk›n miktar› gittikçe ço¤al›yordu. Müflterek bahislerin bu flekilde inkiflaf› yar›fllar›n istikbali bak›-
m›ndan çok flayan› memnuniyetti. Fakat, müflterek bahislerin vüsat› geniflledikçe yar›fl disiplininin
ehemmiyeti art›yordu. At yar›fllar› bir avuç at sever, hakiki atç›lar›n ifltigal mevzuu oldu¤u müddetçe yar›fl
nizam›n›n tesisi kolay oluyordu. Yar›fl ve ‹slah Encümeni flah›s otoritesi ile kaim bir müessese idi, fakat bu
çok kuvvetli bir otorite idi. At›f Esenbel “Turf”ümüzün Lord George Bentinck’in idi. Sözleri ile nizam
kurulur ve bunu kimse bozamazd›. Bafllang›çta hiçbir otorite buhran› görülmedi. Bir iki suiniyet sahibi
antrenör; jokey zuhur etti. Bunlar birkaç doping teflebbüsünde bulundular. Doping o zaman bir problem
de¤ildi. Hatta Dopinge inanm›yorduk. Hem yap›ld›¤›na inanm›yorduk, hem de yap›lsa bile tesirine
ehemmiyet vermiyorduk. Nas›l ki Amerika’dan Avrupa’ya ilk doping getirildi¤i zaman Avrupa
antrenörleri buna gülmüfl, ehemmiyetini küçümsemiflse bizde de doping istihfaf ile karfl›lan›yordu. Eski
ekol antrenörlerinden Herbert Earl, Bay Akif Akson ah›r›n›n antrenörü iken, benim atlar›m haz›r olunca,
ben doping’den korkmam, kim isterse doping yaps›n, benim atlar›m› geçemez, diyordu.

Sonra Hack isminde bir antrenör Flash Light isminde bir ata doping yaparak Betyar’› geçti. Bu vaka
gözlerimizin önünde cereyan etti. Flash Light böyle bir performans yapabilecek bir at de¤ildi.

Bu ilk doping vakas›ndan sonra 1938 senesine kadar doping vakas› duyulmad›. Bu sene Bat›ray
hadisesi. Ondan sonra “dopinge” karfl› tedbirler al›nma¤a baflland›.

‹lk zamanlar yol kesme, izac vesaire gibi yar›fl nizam›n› ihlal eden haller ender olurdu. Koflu
komiserleri bunlara karfl› hassast› ve zecri tedbirler al›rd›. Yar›fl dürüstlü¤ünü ihlal eden müflterek bahis
dalavereleri ve bunlarla kasti ilgili, kasti at tutmak vakalar› hiç görülmezdi.

At yar›fllar›n›n “commercialise” edilmesi bu spora arzu edilmiyen unsurlar› da soktu. At ve At yar›fllar›
merak› olm›yan kimseler müflterek bahiste para kald›rmak hevesiyle at yar›fllar›na gelmeye ve yar›flç›l›k
muhitine nüfuz etmeye bafllad›lar. Bunlar›n aras›nda at alanlar oldu. Müflterek bahislerde “coup”lar
haz›rlanmaya baflland›. Baz› antrenör, jokey ve ah›r personeli oyun flebekeleri taraf›ndan iflgal edilmek
istendi. Müflterek bahislerde haz›rlanan tertiplerin muvaffakiyetini sa¤lamak amac›yla baz› koflularda baz›
atlara ileri götürücü ilaçlar verilmeye baflland›. Ayni maksatla, baz› koflularda baz› atlara da geri ilac›
verilmeye baflland›.

- 92 -

SAITAKSON_ICFORMA  6/6/13  6:31 PM  Page 92



Bu gibi vakalar yar›flç›l›k aleminde huzursuzluk yaratma¤a bafllad›. Halk›n at yar›fllar›na itimad›
sars›lma¤a bafllad›. Bu gibi vakalar›n vukuu fluyu bulduktan sonra, hiç bir hile olm›yan dürüst koflulardan
da flüphe edilemeye baflland›. Müflterek bahiste para kaybeden bir k›s›m halk muhakkak surette neticeye
itiraz etme¤i itiyat haline getirdi. Bunlar at yar›fllar›n›n sukün ve huzurunu bozdu. Nümayifller yap›lma¤a,
muvasalat s›ras›na itirazlar da bulunulma¤a baflland›. Bir at startta kald› diye koflular›n tekrarlanmas› için
tazyikler oldu.

Bütün bunlar yar›fl yerlerinde daha s›k› bir disiplin, daha kuvvetli bir nizam kurulmas›na ihtiyaç
gösteriyordu. Bu hareketler ‹stanbul’da bafllad›. Sonra Ankara yar›fllar›na sirayet etti. Vakalar tekerrür
ettikçe otorite zay›flad›. At yar›fllar›nda yolsuzluk oldu¤u söylentileri ortada dolaflt›kça tevatür bunlara
daha büyük bir vüsat kazand›r›yor ve hiçbir flekilde do¤rulu¤u hakk›nda flüphe edilmiyecek koflularda
hileler tahayyül ediliyordu. Bu durumun düzeltilmesi laz›md›. Yeni inkiflaflar karfl›s›nda, de¤iflen flartlar
alt›nda yar›fl otoritesi zay›f kalm›flt›.

At yar›fllar›ndan birçok kimseler so¤uyordu ve 1946-1947 seneleri seyircilerinin elit zümreleri at
yar›fllar›na ra¤beti azalt›yordu.

Bilhassa at yar›fllar›n›n ekonomik bak›mdan sa¤lam bir temele oturtulmam›fl olmas› atç›lar aras›nda
hoflnutsuzluk ve endifle yaratm›flt›.

Yar›fl ve ‹slah Encümeninin mali gücü azal›yor ve modern yar›flç›l›¤›n ihtiyaçlar›n› temin için lüzumlu
kaynaklara malik de¤ildi. Müflterek bahislerden ve kap› has›lat› olarak elde edilen gelir ise Muhasebe-
Hususiyelerinin bütçesine giriyordu. At yar›fllar›n›n inkiflaf› için bu varidattan istifade edilemiyordu.
‹stanbul yar›fllar›n›n idaresi Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyetine verilmekle burada yar›fl
gelirlerinin ihtiyaçlara sarf› sa¤lanm›flt›. Fakat, yar›fl gelirlerini artt›rmak çarelerini bulmak ve bu gelirlerin
at yar›fllar›n›n inkiflaf ve ilerlemesine sarfedilmesini sa¤l›yacak bir sistem kurulmas› laz›md›.

Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyeti ‹stanbul yar›fllar›ndan elde edilen bütün varidat›
yar›fllara sarfediyordu. Fakat, ‹stanbul Belediyesi bu yerden % 35 e¤lence resmi al›yordu ve at yar›fllar›n›n
ilerlemesi için lüzumlu yat›r›ma ayr›lacak bir mebla¤ kalm›yordu.

Ankara’da ise günlük ihtiyaçlar için dahi para bulunam›yordu. Bir sefer kum pistte kum kalmam›fl ve
pist çal›fl›lam›yacak hale gelmiflti. Muhasebe-i Hususî bütçesini yaparken böyle bir ihtiyaç için tahsis
yapmad›¤›ndan kum alam›yordu. Piste kum getirilmesi için israr edildi Cemiyet kumun bedelini
ödiyecekti. Fakat, bu da mevzuata uymuyordu. Muhasebe-i Hususiye kendi idaresindeki bir hipodroma
kum sat›n almak için hususî bir teflekkülden para alamaz dendi.

1947 ‹ST‹DASI

Yar›fl otoritesinin zay›flam›fl olmas›, at yar›fllar›n›n esasl› bir ekonomik temele ba¤lanmam›fl bulunmas›
ciddi bir teflebbüse geçilmesini, hukuki statüsü olan bir yar›fl otoritesi kurulmas› ve at yar›fllar›n›n muhtaç
oldu¤u finansman yollar›n›n bulunmas› zaruri idi.

Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve Sahipleri Cemiyetinin baz› üyeleri aralar›nda bir toplant› yaparak bu
hususta harekete geçmek karar›n› verdiler. Bir istida haz›rland› ve at yar›fllar›n›n rasyonel bir flekle
sokulmas› için lüzumlu inkiflaf ve terakkinin sa¤lanabilmesi için al›nmas› gereken tedbirler ve lüzumlu
teflebbüsler bunda belirtilmiflti. Bu istida Say›n Reisicumhur ‹smet ‹nönü’ye takdim edilmiflti. ‹stiday›
Cemiyet ikinci baflkan› Yaver Yzb. Cahit Apay›k götürmüfltü. Say›n ‹smet ‹nönü bu istiday› okuyup
mühim yerlerin alt›n› k›rm›z› kalemle çizerek Ziraat Vekiline havale buyurdular.

Ziraat Vekili Say›n Tahsin Coflkan bizi davet etti ve ne yap›lmas› laz›m geldi¤i hususunda istiflarede
bulundu. Memleketin tan›nm›fl atç›lar›n› bir konferansa davet edip mevzuu tezekkür etmemizi teklif ettik.
Bu toplant›ya davet edilecek zevat tesbit edildi ve müteflebbislerden maada memleketin ileri gelen atç›-
lar›n›n ifltirakiyle Ziraat Vekaletinde bir içtimaa aktedildi.

Konferansta iki mevzu ele al›nm›flt›. Bir “yar›fl otoritesi” meselesi, bir de at yar›fllar›n›n finansman
cephesi vard›. Bir “yar›fl otoritesi” kurulmas› ve bunun murakabesi alt›nda at yar›fllar›n›n sa¤lam bir
ekenomik baz üzerine oturtulmas› flartt›. Konferans bu hususta müttefikti.
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Bir “Jokey Klüp” kurulacak ve bunun kontrolü alt›nda yar›fl yerlerini idare edecek bir iflletme
kurulacakt›. Bunun için en uygun flekil bir “societe annonyme par action” idi. Bu Bay Refik Evliyazade’nin
teklifi idi ve çok müsait karfl›land›.

Konferansta bir komite seçildi. Bu komite Ziraat Vekâleti erkan›, Yar›fl Atlar› Yetifltiricileri ve
Sahipleri üyeleri ve baz› di¤er atç›lardan teflekkül etmiflti. Komitenin vazifesi Türkiye Jokey Klübünün
kurulmas› için lüzumlu statüyü haz›rlamak ve at yar›fllar›n›n ekonomik yönden inkiflaf›n› sa¤l›yacak
esaslar dahilinde bir idare kurmak idi. Bunlar yap›l›ncaya kadar da bu komite “‹ntikal Devresi Muvakkat
Komitesi” nam› alt›nda “yar›fl otoritesi”nin vazifesini görecekti.

Ziraat Vekaletinde toplant›lara baflland›, uzun çal›flmalardan sonra bir Jokey Klüp statüsü haz›rland›.
Bu toplant›lara Müsteflar Bay Süreyya Gença¤a riyaset ediyordu. Veteriner ‹flleri Umum Müdürü Bay
Nuretin Aral idi.

“‹ntikal Devresi Muvakkat Komitesi” Yar›fl ve ‹slah Encümeninin Yar›fl Nizamnamesi yerine
kullan›lan “Yar›fl fiartlar›n›” geniflleterek yeni bir Yar›fl Talimatnamesi haz›rlay›p neflretti.

Komite çok faaldi. K›sa zamanda statüler haz›rland› ve Ziraat Vekiline takdim edildi. Bu müddet
zarf›nda Ziraat Vekili de¤iflmifl, Bay Cavit Oral vekil olmufltu. Say›n Cavit Oral dosyay› tetkik ettikten
sonra Baflvekil Bay Hasan Saka’ya arzetti. Say›n Hasan Saka fikri tereddütle karfl›lam›fl ve “benim böyle
ifllere akl›m ermez, ben bunu devletlefltiririm” demifl. At yar›fllar›n›n devletlefltirilemiyece¤i, bu mevzuun
böyle bir sistemle inkiflaf etmesine imkan olmad›¤› kendilerine anlat›lma¤a çal›fl›lm›fl, fakat Say›n Baflvekil
bu hususta fikrini de¤ifltirmemiflti. Bu suretle, Jokey Klübün kurulmas› ve at yar›fllar›n›n rasyonel bir
idareye malik olmas› gecikiyordu. Fakat, Ziraat Vekili mevzua inanm›flt›. Atç›lar da fikirlerinin kabul
ettirilip, ideallerinin tahakkukunu bekliyorlard›.

Bu arada Hükümet de¤iflikli¤i oldu. Fakat, yeni kabineyi Bay Hasan Saka kurmufltu ve Bay Cavit Oral
gene Ziraat Vekili idi.

1950 seçimleri yaklaflm›flt›. Say›n Cavit Oral’› ziyaret ettim. Tetkik için kendilerine takdim etmifl
oldu¤um ‹ngiliz Jockey Club’ünün statüsünü iade etti. Ve “isteklerinizin hepsi lüzumlu, ben buna
inan›yorum, bu ifli yap›lmas› gerekti¤i flekilde kuraca¤›z. Fakat, yak›nda seçime gidiyoruz. Seçimden sonra
gelin beni görün” dedi. Say›n Cavit Oral’›n bu vaadi hepimizde sevinç uyand›rm›flt›. Projemizin tatbiki için
seçimleri bekliyorduk.

1950 seçimleri oldu. 14 May›s 1950 günü Demokrat Parti iktidara geldi. Bay Fevzi Lütfi
Karaosmano¤lu Parti Genel Sekreteri idi. Ankara Palasta bulufltuk. Jokey Klüp projemizi kendilerine
anlatt›m. “Peki, bunu yapal›m, fakat flimdi ben seyahate ç›k›yorum, dönüflte bu mevzuu ele al›r›z.” dedi.
“Ben de seyahate ç›k›yorum. Bu hususla bizim haz›rl›klar›m›z bunlard›r. Dönüflte bunlar› görüflüp karara
var›r›z ve harekete geçeriz” dedim.

Yaz aylar› geçti. Sonbaharda tekrar bulufltuk ve birkaç görüflme ve fikir teatisinden sonra faaliyete
bafllad›k. Bay Özdemir Atman ile Jokey Klüp statüsünü yeniden haz›rlad›k ve Bay Fevzi Lütfi
Karaosmano¤lu ile daima buluflup bunu müzakere ediyor ve yap›lacak ifller hakk›nda görüflüyorduk. Bu
arada Bay Nejat Evliyazade ve Bayan Mesude Evliyazade Jokey Klüp mevzuunu Baflvekil Say›n Adnan
Menderes’e arzetmifllerdi. Mumaileyh Jokey Klüp fikrini tasvip buyurmufllar ve: “Bu iflle Bay Fevzi Lütfi
Karaosmano¤lu meflgul olabilir, onunla görüflün” demifllerdi. Sonbahar yar›fllar› da bafllam›fl ve Ankara’da
toplant›lar s›klaflm›flt›.

Fevzi Lütfi Karaosmano¤lu kendisiyle daima temasta olabilecek, meclis içinde kendisine yak›n bir
yard›mc› bulunmas›n› arzu buyurdular. Eski Süvari ve Binicilik Okulu Kumandan› General Saim Önhon
emekliye ayr›lm›fl ve Kocaeli’nden mebus seçilerek Ankara’ya gelmiflti. Fevzi Lütfi Bey’e bu ifli Saim
Paflan›n yapabilece¤ini söyledik. Fevzi Lütfi Bey tensip etti ve Saim Pafla çal›flmalar›m›za kat›ld›.

Prens Halim Said ile temasa geçmifl ve nihayet büyük idealimizi tahakkuk ettirebilece¤imizi bildirmifltim.
Statüyü imzalay›p Vilâyet makam›na tevdi ettik. Vilâyet Hukuk Müflavirli¤i Cemiyetler Kanunu

hükümlerine göre iki noktan›n tadilini talep etti. Bunlar düzeltildi. Türkiye Jokey Klubü teessüs etti.
Türkiye Jokey Klubünün merkezi Ziya Gökalp Caddesi’nde 1 No. idi. Buras› modern Ankara’n›n

kuruluflunda Yeniflehir’de yap›lan ilk evlerden biri idi. Bunlar Erzurumlu Nafiz Bey taraf›ndan yap›lm›fl,
güzel stili ve büyük salonlar› olan evlerdi. Bina imar edildi ve modern mefruflatla döflendi ve dekore edildi.
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Prens Halim Said, Jokey Klubünün aç›l›fl› flerefine klübe iki k›ymetli tablo hediye etmiflti. Bunlar da
Ankara’ya gelmifl ve salona as›lm›flt›. Tablolar Ziem’in bir “Venice” tablosu, birde Harppigni’nin peyizaj› idi.

Klubün tefriflat ve dekorasyonu Mimar Selçuk Milar taraf›ndan deruhte edilmiflti. Bay Milar Klubün
armas›n› da çizdi. K›rm›z›, beyaz ve siyah renklerle bu desen Türkiye Jokey Klubünün armas› olarak kabul
edildi. Bugün hipodromlar›m›zda dalgalanan Jokey Klüb bayra¤›nda ve klubün rozet ve antetlerinde bu re-
sim görülmektedir.

Klüp binas›n›n imar ve tefrifli gecikiyordu. Bay Özdemir Atman, ‹stanbul Hipodrom Müdürü Bay
Feridun Oruntak’› Ankara’ya ça¤›rd› ve bu iflin tesririni rica etti. Klübün aç›l›fl› için birgün tesbit edilmiflti.
Fakat, baz› noksanlar›n ikmali için bu gün tehir edildi.

Nihayet bütün haz›rl›klar tamamland› ve Klüp aç›l›fl günü akflam› muhteflem bir kokteylle aç›ld›.
Türkiye Jokey Klübünün aç›l›fl kokteyline hükümet erkân›, mebuslar, kuvvet kumandanlar›, kor diplomatik,

ecnebi misyon baflkanlar› ve sosyete davet edildi. ‹stanbul’dan ve ‹zmir’den de bir çok davetli vard›.
Nihayet toplant›ya iki gün kala Prens Ankara’ya geldi. Prens Belvue Palace Otelinde kal›rd›. Ankara’ya

gelirken bir çok çulluk getirmiflti. Bunlar›n nas›l piflirilece¤ini ahç›ya tarif etti. O gün akflam yeme¤inde
Belvue’de çok hofl vakit geçmifltir. Saatlerce konufltuk. Uzun seneler tahayyül etti¤imiz planlar›n kuvveden,
file ç›kmas› zaman› gelmiflti. Eskidenberi düflündüklerimizi derhat›r ettik. O gece mesuttuk.

Jokey Klubün tesisi mutantan bir flekilde tesid edildi. Herkes flen ve mesrurdu.
Atç›l›k yeni büyük inkiflaflar›n efli¤inde idi. Bu resmi küflat böyle büyük bir mana tafl›yordu, bundan

dolay› her tarafla bir sevinç havas› vard›.
Jokey Klüp hukuken teessüs etmifl, muazzam bir davetle aç›lm›fl ve bir varl›k olarak ortaya ç›km›flt›.
Jokey Klübün kurulufl gayesi memlekette usul ve nizam›na uygun at yar›fllar› tertip etmek ve

yetifltiricili¤i teflvik etmekti.

Bu gaye’ye nas›l var›lacak? Jokey Klübün “yar›fl otoritesi” olarak tan›nmas›, bu otoritenin murakabas›
alt›nda at yar›fllar› tertip edecek idarenin kurulmas› laz›md›. Bunun için bir kanun tasar›s› haz›rlama¤a
bafllad›k, bunu aram›zda müzakere edip nihayi fleklini verdikten sonra Ziraat Vekili ile görüflmelere bafllad›k.

Jokey Klübün statüsünde geçici bir madde vard›. Bu madde mucibince befl kurucu dört aza üzerinde
mutab›k kalarak asl› aza adedi dokuza ibla¤ edilecek ve Jokev Klüp ve mevcutlu umumi heyet toplant›s›n›
yapacak ve bu dokuz kifli statü ahkam› gere¤ince aza alma¤a bafllad›. Jokey Klüp azal›¤› bu suretle
geniflleme¤e bafllad›. Kanun tasar›s›n›n haz›rlanmas›nda, hukukî, idarî, iktisadî ve malî yönlerden mevzu
mütalâa ediliyor, tan›nm›fl iktisatç›lar›n mütalâalar› al›n›yordu. Bu haz›rl›k safhas› bittikten sonra tasar›n›n
Ziraat Vekâleti Erkân› ile müzakeresi bafllad›. Bay Zeki Madenli Umum Müdürdü, Muavini Bay Enver
Erlat idi. Müsteflar Bay ‹brahim Sargut bazan toplant›lara gelirdi.

Jokey Klübün teessüsü ile aç›l›fl› aras›nda geçen müddet zarf›nda Bay Nihat E¤riboz vekâletten
ayr›lm›fl ve yerine Bay Nedim Ökmen Vekil olmufltu. Nedim Bey’i Jokey Klübe davet etmifl ve
haz›rlad›¤›m›z tasar›y› kendilerine taktim etmifltik. Mumaileyh, daima klübe gelir ve bizimle müdavelei
efkârda bulunurdu. Tasar›n›n bu taraftaki müzakereleri süratle ve memnuniyet verici inkiflaf etmekteydi.
Nedim Bey baz› güzel tabir ve ›st›lahlar bulmufltu. Bu meyanda “atç›l›k ekonomisi” tabirini esbab› mucibe
lay›kas›nda vesair metinlerde kulland›k. Çal›flmalar tam bir ahenk içinde ilerliyordu. Fakat, Vekâlette
yap›lan toplant›lar yavafllama¤a, duraklama¤a bafllad›.

Vekil Bey’in bizimle müzakere etti¤i ve portföyüne koydu¤u tasar› ile vekâlette müzakereye esas teflkil
etmek üzere ortaya konan tasar› ayn› de¤ildi.

Müzakereler uzuyordu. Bir gün ‹stanbul’da Bay Fikret Yüzatl›’n›n evinde bu toplant› vapt›k. Bizim
tasar› ile vekâlet tasar›s› aras›ndaki mubayenetleri tekrar tetkik ettik. Tasar›n›n sekizinci maddesi verilen
selahiyetleri geri al›yordu. Saim Pafla bunun kabulünde bir mahzur görmüyordu. Fakat, Fikret Bey bu
maddeyi tasvip etmiyordu. Bu madde de vazolunan ahkam Jokey Klubün “yar›fl otoritesi” olarak teessüsü
için teçhiz edilmesi gereken selahiyetleri vekaletle b›rak›yordu. Bir müddet daha geçti. 
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Görüflmeler bir netice vermiyordu. Sene 1953. Jokey Klüp kurulal› iki buçuk sene olmufl, kanun
tasar›s› Büyük Millet Meclisine gelemiyor.

Fevzi Lûtfi Bey bunu böyle kabul edelim, tatbikatta çok fley düzeltilebilir diyordu. Bu arada Bay Sedat
Evliyazade Baflvekili ziyaret etti ve kendilerine Jokey Klüp taraf›ndan haz›rlanm›fl tasar›y› taktim etti ve
müteakiben yap›lan tadillerin mahsurlar› izah edilerek, bunun aynen kabul ettirilmesini rica etti. Baflvekil
bu tasar›y› paraf edip Ziraat Vekâletine gönderdi. Nedim Bey Hususi Kalem Müdürüne tasar›y› kendisinin
Meclise götürece¤ini bildirdi. Fakat, bunu hukuk lisan›na koyal›m dediler ve bu arada esasa taalluk eden
de¤ifliklikler gene yap›ld›. Nihayet Nedim Bey tasar›y› portföyüne koyup Meclise getirebildi. Bir gün
ö¤leden sonra Saim Pafla sevinçle klübe geldi ve kanun tasar›s›n›n Mecliste kabul olundu¤unu tebflir etti.
Türkiye At Yar›fllar›na ait kanun 6132 say›l› kanun olarak tekevvün etmiflti.

Bundan sonra Ziraat Vekâleti ile Jokey Klüp aras›nda kanunun 3 üncü maddesi gere¤ince devir
muamelesine tevessül olundu, 20 sene müddetle bir devir anlaflmas› imzaland›. Mevsim ortas› idi. ‹stanbul
at yar›fllar›n› Cemiyet idareye devam etti. Sene sonunda idare Jokey Klübe geçti.

Jokey Klüp at yar›fllar›n›n idaresini devrald›¤› vakit yar›m milyon ikramiye tevzi olunuyordu. Jokey
Klübün faaliyet devresinde bu yekûn oniki milyon liran›n üstüne ç›kar›lm›flt›r.

1950 senesi Veliefendi Hipodromunun yeniden inflaas› için Ankara Hipodromunu yapan Bay Vietti-
Violi’ye bir plan haz›rlatt›r›ld›. Bay Vietti-Violi ‹talyada meflhur San Siro Hipodromunu ve Avrupada ve
Amerikada bir çok hipodromlar yapm›fl beynelmilel flöhreti haiz bir mimar ve mühendisti. Bu plan›n
tatbikine baflland›, fakat beton demiri bulunamad›. Bu tahsise tabi bir madde idi. ‹nflaat fiatlar› yükseldi ve
proje ikmal olunamad›. Bunun yerine flimdi Veliefendi’ye yeni bir plan gere¤ince büyük bir tribün bununla
beraber modern tesisler yap›lmaktad›r.

Bu geçen onsekiz senenin ilk üç senesi at yar›fllar›n›n tanzimi ile ilgili kanunun ç›kar›lmas› ve at
yar›fllar›n›n sa¤lam temellere oturtulmas› için sarfedilen gayretlerle geçen zamand›r. Bundan sonraki onbefl
sene at yar›fllar›n›n kalk›nmas› ve ileri hamlelerle bu sporun inkiflaf›na çal›fl›lan devirdir. Bu müddet
zarf›nda Jokey Klüp ve Ziraat Vekâleti gayretlerini birlefltirmifl ve memlekette yüksek seviyede at
yar›fllar›n›n yap›lmas› için durmadan çal›flm›fllard›r.

‹lk Jokey Klüp fikri do¤du¤u zaman düflünülen, intikal devresinde tahakkuku arzu edilen ve 1950 senesi
Jokey Klüp kurulurken prensip olarak vazolunan “Jokey Klüp Otoritesi” bunun murakabas› alt›nda
hipodromlar idaresi veya idareleri kurulamam›flt›r. “Yar›fl Otoritesi” Ziraat Vekâleti olmufltur. Hipodromlar›n
idaresi Jokey Klübe tevdi olunmufltur ve klüp yar›fl yapan müessese olarak Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de yar›fl
yapmak hakk›n› Ziraat Vekâletinden devralm›flt›r. Bilâhare bu üç merkeze Adana ilâve olundu.

1956 senesi Bay Fevzi Lütfi Karaosmano¤lu Reislikten çekildi ve yerine Bay Ethem Menderes Reis
oldu. Bu devrede Bay Sad›k Giz Umumî Kâtip olarak iflleri bilfiil idare ediyordu.

Jokey Klüp kuruldu¤undan ve at yar›fllar›n›n idaresini deruhte etti¤inden beri bu spor çok terekki
etmifltir, etme¤e devam ediyor ve edecektir.

Bugüne kadar yap›lan mesainin semeresi bundan sonra daha çok görülecek, ‹stanbul’da Veliefendi
Hipodromunun modern tesislere kavuflmas› ile bu sporun büyük hamleler yapmas›n› bekliyoruz, bu ileri
ad›mlarla yar›flc›l›¤›m›z›n yak›n bir zamanda muas›r devletler seviyesine yükselece¤ine inan›yoruz.

Pek yak›n, beynelmilel yar›fllara ifltiraki ve burada beynelmilel yar›fllar tertibini düflünüyoruz. Buna
muvaffak oldu¤umuz gün enternasyonal camiaya girmifl, ve atç›l›¤›m›z›n tarihte tafl›d›¤› k›ymete, eski
ananelerimize ve modem yar›flç›l›¤›n icablar›na uygun flekilde dünya yar›flç›l›k aleminde lâyik oldu¤umuz
yeri alm›fl olaca¤›z.

Bu günün yak›n bir istikbalde idrakini temenni ederken bu mesut gayeye ulaflabilmek için
memleketimizde at yar›fllar› yap›lma¤a baflland›¤› günden bu ana kadar mesai ve gayretlerini teksif ettirmifl
ve bu gaye u¤runda çal›flm›fl olan bütün Jokey Klüp azalar›n›n ve mensuplar›n›n, Cemiyet azalar›n›n,
atç›lar›n ve vekâlet erkân› ve mensuplar›n›n arzu ve hislerine tercüman oldu¤umu zanediyorum.

Bu müflterek gaye için daha çal›flaca¤›z, elbirli¤i ile pek çok baflar›lar daha sa¤l›yaca¤›z. Yar›flç›l›k
tarihimizde yeni parlak sahifelerin ilâve olundu¤unu görüp bahtiyar olaca¤›z.
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