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SAYFA 3

ATATÜRK İLE KURTDERELİ

Atatürk sporun  her  
türünü sevd�ğ�  g�b�  Türk  
güreş�n�  de  severd�. 
Özell�kle  güreşe  çok  
fazla  �lg�  göster�rd�.  1931  

yılı  baharında  Ankara’da  büyük  
b�r  yağlı  güreş tert�p  ed�lmes�n�  
Çocuk  Es�rgeme Kurumu’ndan 
�ster.  Bu  güreşlere  ülken�n  dört  b�r  
tarafından pehl�vanlar  davet  ed�l�r  
ve  güreşlere  Atatürk’ün  de  şeref  
vereceğ�  duyurulur.

Güreşlerde  hakem  heyet�ne 
Kurtderel�  Mehmet  Pehl�vanın da  bulunması  
�ç�n,Çocuk  Es�rgeme  Kurumu  pehl�vana  50 
TL.  yol parası göndererek  onun Ankara’ya 
gelmes�n�  sağlamıştı.

Köyünden  Balıkes�r’e gelen  Kurtderel� 
Mehmet Pehl�van, Ankara  �ç�n g�yeb�leceğ�  
b�r  elb�ses�  olmadığını  söyley�nce kent�n 
Beled�ye  başkanı  Nac�  Kodanaz  gerekl� 
parayı  beled�yece  karşılayarak  pehl�vanı  
tepeden  tırnağa  g�yd�r�p  Ankara’ya  uğurladı.

 Kurumdan  �dare  ed�len  güreşlere 
dönem�n  bakanlarından Recep Peker  ve  
özell�kle  bütün  yarışmaları  �zleyen  Atatürk  
,  Kurumu  başarılarından  dolayı  kutladılar.  
Güreşlerden  sonra Atatürk  Kurtderel�’ye  
Gaz� Mustafa Kemal  �mzalı şu  tar�h�  
mektubu  yolladı :

 ’’ Sen�  c�handa büyük  ün  yapmış 
b�r  Türk  Pehl�vanı  olarak  tanıdım. 
Parlak  muvaffak�yetler�n�n  sırrını  şu  
sözlerle  �zah  ett�ğ�n� de  öğrend�m.
( Ben  her  güreşte , arkamda Türk  
M�llet�n�n bulunduğunu ve  m�llet  şeref�n�  
düşünürüm.)

 Bu  ded�ğ�n�  yaptıkların  kadar   
beğend�m. Onun  �ç�n  bu  değerl�  sözünü  
Türk  sporculuğuna  b�r  meslek  düsturu  
olarak  kayded�yorum. Bununla ,  senden  
ve  sözler�nden  ne  kadar  memnun  
olduğumu  anlarsın.

      Çoluk  çocuğun  �ç�n  sana  ufak  b�r  
armağan  gönder�yorum. O,  mektubumla  
beraberd�r.  Pehl�van, ömrünün  tam  

sağlıkla  uzun  sürmes�n�  d�ler�m.’’’’
Gaz�  M.  Kemal

Büyük  Atatürk’ün  mektubuna  ekled�ğ�  
armağan  �se  şu �d� :

      İş  Bankası  Umum  Müdürlüğüne,
    Kurtderel�  Mehmet  Pehl�van’a 1000 

l�ra ver�n�z.  Bu  para  ,      B�r�nc�kânun 
aylığımdan  fa�z�yle  kes�lecekt�r.Ef. – Gaz� 
M. Kemal.

 Bu  mektup  üzer�ne  Cumhur�yet  
Gazetes�n�n  Ankara  muhab�r�  
Kurtderel�’y�  Ulus  Meydanındak�  
İstanbul  Pastanes�nde  bularak 
b�r  söyleş�  yapmıştır.  Pehl�van  bu  
konuşmada  pad�şah  Abdulham�d  �le  
�lg�l�  b�r  hatırasını  şöyle  anlatmıştır :

“Ben  Avrupa’ya güreş  
yapmaya g�tmek �ç�n vapura  
b�nerken saraydan  gelen  b�r  
mabey�nc�  ben�  bularak  ded�  k� :  

(  Zat-ı  Şahaneler�n�n  selamları  var, 
Avrupa’da  güreş�rken tac  ve tahtımın  
şeref�n�  koruyarak  güreş  yapsın  ,  
buyurdular.)  Ben  de  ded�m  k� :  (  Zat-ı  
Şahanen�n tac  ve  tahtının  kadar  ben�m  
sırtımın  da  şeref�  vardır.)

Mabey�nc�  h�ç  b�r  şey  demeden  
g�tt�. Fakat  kend�s�ne  söyled�kler�m�  
aynen  pad�şaha  söylem�ş  olacak  k� 
Avrupa’dan dönen pehl�vanlara hed�yeler  
ve  �hsanlar  ver�lmes�  âdet  olduğu  halde  
,  ger�  döndüğümde  bana  h�ç  b�r  şey  
ver�lmed�.’’’’  

Kurtderel�  heybetl� yüzüne  b�r  şükran  
tebessümü  ç�zerek  �lâve  ett� : ( Fakat  , 
şu  feleğ�n  �ş�ne  akıl sır  erer m�.?  Bana  
dünyanın  en  büyük adamı,  �şte  ömrümün  
son  mükâfatını  verd�.  Allah  O’nu  Türk  
M�llet�ne  bağışlasın.)   ( 1 )

Kurtderel�ler,  Koca  Yusuflar ,  Adalı  
Hal�ller, Al�çolar, Tek�rdağlı Hüsey�nler, 
Gost�varlı  Mülay�mler, Ordulu  Mustafalar,  
Kara  Al�ler, İbrah�m  Karabacaklar, M. Al� 
Yağcılar, Hasan Acarlar, Nazm� Uzunlar, Arap 
Mustafalar, Recep  Gürbüzler, Hüsey�n Y�ğ�tler, 
Ceng�z  Elbeyeler… Ve �s�mler�n�  burada  
yazamadığım , bu  dünyadan  göçüp  g�den Er 
Meydanlarının  y�ğ�t  pehl�vanları…. 

KABRİNİZ  NUR,
MEKÂNINIZ CENNET OLSUN…

( 1 ) Türk  Güreş�  . İsma�l  Hab�b  Sevük, 
sayfa  257

 yazoglualper@gmail.com
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KIRKPINAR KONFERANSI 
NOTLARI…

Beled�ye Başkanı Sn. 
Recep Gürkan’ın �n�s�ya-
t�f�yle gerçekleşt�r�len; 
“ Kırkpınar Fest�val�’n�n 
Dünü Bugünü ve Gele-

ceğ�” konulu konferans her yönüyle 
yararlı olmuştur.

Öncel�kle katılım güzel oldu.

Kırkpınar’ın kadr�n�-kıymet�n� 
b�len çok değerl� Kırkpınar Ağalarını 
öncel�kle z�kretmek �st�yorum.

Altın kemerl� ağa ve Kırkpınar’ı 
Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� Başka-
nı Sn. Alper Yazoğlu, 1990’yılı Ağası 
Sn. Murat Köse, 1981’yılı Ağası Sn. 
Mehmet İr�ş ve 7’kez Ağalık yapmak 
onuruna eren efsane ağa Seyfett�n 
Sel�m, toplantıda kend�ler�n� h�sset-
t�rd�ler ve değerl� f�k�rler�n� ortaya 
koydular. Sn. Kırkpınar Ağalarının 
ortak b�r öner�s� vardı ve o da; 
Güreş Federasyonundan ayrı olarak 
b�r Yağlı Güreş Federasyonunun 
kurulması, �d�.

Beled�ye esk� Başkanı Sn. 
İbrah�m Ay uzunca b�r konuşmayla, 
yaşadığı deney�mlerden örnekler 
verd� ve öner�ler�n� sıraladı.

Atatürkçü Düşünce Derneğ� ve 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ� 
tems�lc�ler� de dernekler�n�n Kırkpı-
nar �le �lg�l� öner�ler�n� sundu.

Ünlü Tar�h� C�ğerc� Bahr� Bey’de 

Derneğ� adına b�r öner�de buluna-
rak; “ İstanbul, Ankara ve İzm�r’ de 
Kırkpınar önces� tanıtım kortejler� 
düzenlemel�y�z” ded�.

Esk� Başaltı Pehl�vanlarından “ 
Geçm�şten Günümüze Kırkpınar” 
k�tabının yazarı Sn. Hal�s Erdem de 
Yağlı Güreş�n oyunlarının kayboldu-
ğunu ve hatta düzgün peşrev�n dah� 
çek�lemed�ğ�n� anımsattı.

T.Ü.’den b�r B�yoloj� Prof. �se 
yaptığı konuşmada; Saray�ç�’ndek� 
Tavuk Ormanında 20’den fazla 
c�nste ş�falı b�tk�ler bulunduğunu, 
bunların koruma altına alınması 
gerekt�ğ�n� �sted�.

***

31’Ocak Pazar Günü düzenle-
nen Kırkpınar Konferansı’na Güreş 
Federasyonu �le Gençl�k ve Spor Ba-
kanlığından herhang� b�r tems�lc�n�n 
katılmadığını gördük.

Oysa; katılmalarında büyük 
faydalar olacaktı.

Çünkü Kırkpınar’ın organ�zas-
yonunda hem Gençl�k ve Spor 
Bakanlığının hem de Güreş Federas-
yonunun gen�ş yetk�ler� olduğunu 
b�l�yoruz.

***

 Başkan Recep Gürkan, Kırk-
pınar’ın geleceğ� �ç�n bu toplantıda 

yapılan öner�ler�n değerlend�r�lece-
ğ�n� söyled�.

Başkan Recep Gürkan’ın yakın 
gelecekte b�r Kırkpınar Müzes�n�n 
açılacağını söylemes�; Ben�m yıllar 
önces�nden hayal�m�n gerçekleşe-
ceğ�ne da�r b�r müjde oldu.

Yıllar önces�nden Beled�ye 
Başkanı Sn. Hamd� Sedefç�’ ye ve 
dönem�n val�ler�ne yaptığım öner�, 
hep sudan sebeplerle redded�lm�şt�.

Oysa Kırkpınar’ın anavatanı olan 
Ed�rne’de b�r Kırkpınar Müzes�’n�n 
olmaması, bugüne kadar Ed�rne’y� 
yönetenler�n en büyük eks�ğ�yd�.

Ş�md� bu eks�kl�ğ�n g�der�leceğ�-
n� görüyorum ve mutlu oluyorum.

Bu müze kurulduktan ve açıl-
dıktan sonra görülecekt�r k�; Ed�rne 
Tur�zm�ne büyük b�r katkı sağlayan 
b�r yüz akı eser doğmuştur.

Bunun �ç�n; Beled�ye Başkanı 
Sn. Recep Gürkan’ı ş�md�den kutlu-
yor ve teşekkür ed�yorum.

Ve saygıdeğer Ed�rne Halkımız-
dan da eller�nde Kırkpınar �le �lg�l� 
herhang� b�r ves�ka veya obje varsa 
bunları makbuz karşılığında Ed�rne 
Beled�yes�ne tesl�m etmeler�n� ve 
müzeye katkı ve destek vermeler�n� 
arz ve r�ca ed�yorum.

Çünkü Ed�rne hep�m�z�n…
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Destanı-ı Kırkpınar
Basın Meslek İlkelerine 

uymaya söz vermiştir. Tüm  
reklamların sorumluluğu 

firmalara, makaledeki 
görüş ve düşünceler ise 

yazarlara aittir. Yazarlara 
ücret ödenmez.
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K Kırkpınar Ağalığı Kurumu, hoş-
görü ve özver�n�n şahş�l�ğ� prens�-
b�nden bugünlere gel�nceye kadar 
yeterl� övgüyü, 1986 yılından

sonra bel�rlenm�ş koşulları yer�ne get�rmek 
şart�yle “Altın Kemer” ödülü ver�lerek kar-
şılanab�lm�şt�. Daha sonrak� yıllarda Ağalık 
Kurumu’nun kente sağladığı kalıcı ve 
anılab�lecek eserlerle yen� b�r �vme kaza-
nınca bu defa Kırkpınar Ağaları heykellerle 
yarınlara devred�lmeye başlanmıştı.

Kırkpınar Ağaları �ç�nde Ed�rne’ye �lk 
defa kalıcı eser�, 1991 yılında b�r çeşme
onarımı ve 1992 yılında da b�r “İlköğret�m 
Okulu” yaptırarak Alper Yazoğlu başlat-
mıştı. Daha sonra Hüsey�n Şah�n Ağa 1994 
te Ed�rnespor’a Kamp Yer� ve 1995 te
y�ne b�r çeşme onarımı yanında 1996 da 
yaptırdığı Kel Al�ço, Adalı Hal�l ve Kurtde-
rel� Mehmet pehl�vanların heykeller� �le 
devam etm�şt�. 

Bu h�zmetler Başkan Hamd� Sedefç� 
dönem�nde Ed�rne Beled�ye Başkanlığı 
tarafından 2006 yılı �t�bar�yle değerlen-
d�r�l�p, Saray�ç� Kırkpınar Stadı’nın önüne 
ham�yetl� Ağa Heykeller�’n�n ebed�yete
kadar anılmalarını sağlamak üzere d�kt�r�l-
mes� kararı �le sonuçlanmıştı .

ALPER YAZOĞLU:
1991-1992-1993
Alper Yazoğlu, �lk Kırkpınar Ağalığı

açık artırmasına 1990 yılında g�rerek 175 
m�lyon l�ra üzer�nden Kırkpınar Ağası 
olmuştu . O yıllardan bugünlere gel�nceye
kadar Kırkpınar Haftaları dışında da hep 
Ed�rne’y� sık sık z�yaret ederek çok yakın 
dostluklar kurmuş “Kırkpınar Kültürünü
Tanıtma ve Yaşatma derneğ�” başkanlığını
üstlenm�ş ve “Destan-ı Kırkpınar” �s�ml� 
derg�n�n de sorumluluğunu üstlenerek 
kent�m�z artı değerler kazandıran b�r �ş 
adamıdır. 

Ayrıca, Ed�rne’n�n Kıyık Semt� g�r�-
ş�nde bulunan “Amcazade Hüsey�n Paşa 
Çeşmes�”n�n 1991 yılında onarımını sağ-

lamıştı. Y�ne Alper Yazoğlu’nun Ed�rne’ye
en büyük hed�yes� Fat�h Mahalles�’nde
bulunan ve kend� adıyla anılan 13 dersl�kl� 
İlköğret�m Okulu’nu yaptırması �d� . Okul 
1992 yılında tamamlanarak 27.11.1992 
günü törenle eğ�t�m�n h�zmet�ne g�rm�şt� .
Hatta, Alper Yazoğlu İlköğret�m Okulu’nun
1995 yılı Haz�ran ayı �t�bar�yle yapılan 
mezun�yet tören�ne katılan Alper Yazoğlu, 
eğ�t�me ver�len katılımın onur ve mutlulu-
ğunu Ed�rne Halkı �le b�rl�kte yaşamıştı . 

HÜSEYİN ŞAHİN: 
1995-1996-1997-1998
Hüsey�n Şah�n, Kırkpınar Ağalık art-

tırmasına �lk defa 1995 yılında katılarak 
4 m�lyon 550 b�n l�ra �le Kırkpınar Ağası
olmuştu . Hüsey�n Şah�n, 25.11.1995 yılı
Ed�rne Kurtuluş Bayramı’na katılarak
Ed�rne Basını �le tanışma toplantısında
“güreş sporunun �ç�nden geld�ğ�n�, Kırkpı-
nar Güreşler�’n� çok daha güzel düzenley�p 
Ed�rne’ye kalıcı eserler vermey� düşündü-
ğünü ve yakında programını açıklayacağı-
nı” bel�rtm�şt�. 

Hüsey�n Şah�n �lk desteğ�n� Ed�r-
nespor’a yapmıştı. Ed�rnespor 1994
yılında �k�nc� l�gde Play-Off’a kalarak büyük
b�r başarıya �mza atmıştı. B�r�nc� l�ge çıkma 
hesapları yapan Ed�rnespor’a Antalya-Ke-
mer’dek� tes�sler�n� açarak 11 günlük kamp
yapma fırsatı sağlamıştı .

Kırkpınar Ağalığı’na çok çabuk ısınan
Hüsey�n Şah�n 1995 yılına hızlı b�r g�r�ş 
yaparak yurt �ç� ve dışı seyahatler�nde 
ağalık kıyafet� �le dolaşmayı prens�p hal�ne
get�rm�şt�. Mayıs ayında Ed�rne’ye gelerek
Bedesten’de b�r �rt�bat bürosu açmıştı. O
günler�n Ed�rne Beled�ye Başkanı Hamd�
Sedefç� �le Saray�ç� Kırkpınar Stadı’na
g�derek �ncelemeler yapan Hüsey�n Şah�n, 
saha �ç�ndek� ç�mler� beğend�ğ�n� açıklar-
ken; “ Ata Sporumuz Kırkpınar Yağlı Güreş-
ler�’n� tüm dünyada en �y� şek�lde tanınma-
sı �ç�n bana düşen görevler� yapacağıma 
söz ver�yorum” dem�şt�. Ayrıca, ağalığın b�r 
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Ozan Ağacı Derg�s�
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sembol olmak-
tan çıkarılarak
kalıcı h�zmetler 
veren b�r mü-
essese olması 
gerekt�ğ�n�
ve her yıl ağa 
değ�şmes�n�n
h�zmet verme 
açısından 
olumsuzluk ya-
rattığını ve her 
ağanın en az 3
yıl g�b� b�r süre 
ağalık yaparak 
kalıcı eserlerle
Kırkpınar’a ve
Ed�rne’ye yarar-
lı olab�leceğ�n� 
bel�rtm�şt�”.

Hüsey�n 
Ağa 1995 Haz�-
ran ayı başında 
Amer�ka Başka-
nı B�ll Cl�nton’a 
kırmızı d�pl� 
mumla Kırk-
pınar’a davet
edeceğ�n� 
açıklayarak Tür-
k�ye genel�nde 
Ulusal Basın’ın 
gündem�ne 
damgasını 
vurmuştu . O
günlerde Sel�m�ye Cam�î önünde bulunan 
Merz�fonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmes�’n�n 
onarımını başlatmıştı . Y�ne aynı günlerde 
basında çıkan b�r açıklamasıyla balo yer�ne 
“Sünnet Şölen�” yapacağını kamuoyuna 
duyurmuştu.

Dünyadak� b�r çok ülkeye Kırkpınar 
Ağası kıyafet� �le gez�ler düzenleyerek Kırk-
pınar’ı tanıtan ve onları Türk�ye’ye davet 
eden 634 ve 635. Tar�h� Kırkpınar Yağlı
Güreşler� Ağası Hüsey�n Şah�n Kel Al�ço, 
Adalı Hal�l ve Kurtderel� Mehmet pehl�van-
ların heykeller�n� 1996 Mayıs ayı �t�bar�yle 
yaptırarak Ed�rne merkez�nde b�r noktaya
konulmasını talep etm�şt� . Ancak, Anıtlar
Kurulu’nca kabul ed�lmeyen bu talep Ed�rne 
Beled�ye Başkanı Ceng�z Varnatopu tarafından 
heykeller�n 3 yılın sonunda depodan alınarak
1999 Temmuz ayında Saray�ç�’nde yerleşt�r�lme-
s�yle son bulmuştu.

Ed�rne’ye kalıcı eserler bağışlayan Alper
Yazoğlu ve Hüsey�n Şah�n’�n a�leler� tarafından
yaptırılan heykeller�, 30.6.2006 günü Saray�ç� 
Kırkpınar Stadı Protokol Tr�bünler� önünde
Devlet Bakanı Mehmet Al� Şah�n’�n katılımı �le 
törenle açılmıştı.

ADEM TÜYSÜZ:2005-2006-2007
2005 yılı Kırkpınar Ağalığı �le �lg�l� Koç art-

tırmasına 27.6.2004 tar�h�nde katılan �ş adamı 
Adem Tüysüz o yıllara göre rekor sayılan 300

m�lyarlık b�r bedelle Kırkpınar Ağası olmuştu .
Çok heyecanlı ve �stekl� görünen Adem Tüysüz 
bedel�n 100 m�lyarlık bölümünü 3 gün �ç�nde 
ödem�şt�.

Ancak, 2005 yılı Haz�ran ayı gelmes�ne 
rağmen kalıcı b�r eser konusunda herhang�b�r 
çabası olmayan Adem Tüysüz’e Ed�rne kamuo-
yundan serzen�şler başlamıştı . Aynı günlerde 
Ed�rne Basını’yla yaptığı b�r sohbette “ Ed�rne’de 
adınızı yaşatacak b�r şey yapmayı düşünür mü-
sünüz? Sorusuna Tüysüz, nasıl yapayım güzel 
kardeş�m ben�m doğduğum topraklarda �nsanı-
mızın % 75 � fak�r, yorganını yere seren �nsanlar,
oraya yapmadan nasıl Ed�rne’ye yaparım” d�ye
karşı çıkarak kalıcı b�r eser yapamayacağını
vurguluyordu.

Adem Tüysüz, 2.7.2006 günü yapılan 2007 

yılı Kırkpınar 
Ağalığı Koç
arttırmasını 
da kazanarak
üst üste 3 
yıl Kırkpınar 
Ağalığı unva-
nıyla 4. Altın 
Kemerl� Ağa
olarak tar�he 
geç�yordu .
Doğal olarak 
Adem Tüysüz
kend� yaptır-
dığı heykel�n�
30.6.2007 
günü sabahı 
d�ğer Ağa 
Heykeller�’n�n 
yanına d�kt�-
r�nce kalıcı b�r 
esere �mza-
sını atmayan 
Tüysüz’ün
heykel�n�
Ed�rne Beled�-
ye Başkanlığı
yıktırdı . Bu 
defa Adem 
Tüysüz anlaş-
ma gereğ�nce 
Ed�rne Bele-
d�ye Başkan-
lığı’nın öner-
d�ğ� Kadınlar

Lokal�’n� yaptıracağı taahhüdünü 
ver�nce, heykel yen�den d�ğer Ağa 
Heykeller�’n�n yanına d�k�lm�şt�. 
Ancak aradan geçen aylara rağmen
Adem Tüysüz sözünde durmayınca 
heykel yen�den yıktırılmış ve depoya 
konulmuştu.

SEYFETTİN SELİM: 2009-2010-
2011-2012-2013-2015-2016

Saray�ç� Er Meydanı’na heykel�
d�k�len son Kırkpınar Ağası Seyfett�n 
sel�m oldu. Seyfett�n Sel�m 6.7.2008
Pazar günü Saray�ç�’nde yapılan 

ağalık Koç’u arttırmasında 400 b�n
l�ra vererek 2009 yılı Kırkpınar Ağalığı’nı �lk 
defa kazanmıştı . Daha sonrak� 2010 ve 2011
yılı Kırkpınar Ağalığı’nı da üstlen�rken saray�ç� 
Kırkpınar Stadı Protokol Tr�bünler� önündek� 
Kırkpınar Ağaları Heykeller� yanına d�k�lmes�n�
de hak etm�şt�. Seyfett�n Sel�m’�n heykel� 2011
yılı Temmuz ayında törenle bugünkü yer�ne
yerleşt�r�lm�şt�.

Seyfett�n Sel�m, b�l�nd�ğ� üzere daha sonra 
2012-2013-2015 ve 2016 yılları Kırkpınar Ağalı-
ğı’nı üstlenerek 7 yıllık büyük b�r rekora �mzasını
atmıştı. Heykel�n�n 2011 yılındak� d�k�l�ş töre-
n�nde yen�den 3 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığı’nı
kazanırsa Ed�rne’ye b�r spor okulu yaptırmayı
düşündüğünü açıklamıştı. Ed�rne halkı Seyfett�n 
Sel�m Ağa’dan bu kalıcı eser� de bekl�yor.
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Ed�rne Beled��ye Başkanı Recep Gürkan 
ETSO g�r�ş�nde bulunan salonda Tar�h� 
Kırkpınar Yağlı Pehl�van Güreşler�nden 
ve Kırkpınar panayırlarından derlenm�ş 

fotoğraf serg�s�n� gezd� ve toplantı salonunda 
konukları karşıladı ve konuşmalara geç�lmeden
önce saygı duruşu ve m�ll� marşımız okundu.

Bu yıl 655.’s� düzenlenecek olan Kırkpınar
Yağlı Güreşler�’n�n ulusal ve ulus-
lararası basında daha fazla yer 
bulmasını sağlamak, yağlı güreşler� 
sevd�rmek, Ed�rne’y� bu ves�le �le 
gündemde tutmak ve hafızalara 
yerleşt�rmek amacıyla yola çıkan 
Ed�rne Beled�ye Başkanı Recep 
Gürkan, “Kırkpınar Yağlı Güreşler� 
Fest�val�’n�n”  bugünü ve geleceğ�n�
Ed�rnel�’ler ve Kırkpınar’a gönül ve-
renler �le f�k�r alışver�ş�nde bulundu.

655 yıllık kültürel m�ras olan 
Kırkpınar Yağlı Güreşler�’n� tar�h�n-
den gelen doğal yapısına dokun-

madan değ�şt�rmey� ve gel�şt�rmey� hedefleyen 
Başkan Gürkan, Ed�rne ve Kırkpınar Tar�h�’nde 
b�r �lke �mza atarak, Kırkpınar Yağlı Güreşler�
Fest�val�’n�n artılarını, eks�ler�n�, bugününü ve 
geleceğ�n� Ed�rne halkıyla masaya yatırdı.

Ed�rne T�caret ve Sanay� Odası’nda (ETSO) 
düzenlenen toplantıyla  655. Kırkpınar Altın 
Kemerl� Ağası Seyfett�n Sel�m, 1991-1992-1993 

yıllarının Kırkpınar Altın Kemerl� Ağası ve Kırkpı-
nar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� Baş-
kanımız Alper Yazoğlu, Yönet�m kurulu üyeler�,
Kırkpınar esk� ağası Mehmet İr�ş, Özcan Başgül, 
Ramazan Güven, Mübeccet Güzey, Beyazıt
Sansı, öncek� dönem beled�ye başkanı İbrah�m
Ay, cazgırlar, hakemler, güreş ağaları, akadem�s-
yenler, s�v�l toplum kuruluşu örgütler� ve Ed�rne 

Halkı katıldı. Programın moderatör-
lüğünü �se, Ed�rne Beled�ye Başkanı
Recep Gürkan yaptı.

Kırkpınar Yağlı Güreşler�’n� 
geleceğe daha sağlam taşımak adına 
yola çıktıklarını anlatan Ed�rne Bele-
d�ye Başkanı Recep Gürkan,  “Ulusal 
ve uluslar arası platformlara taşımak 
�sted�ğ�m�z Kırkpınar Yağlı Güreşle-
r�’n� bu �şe gönül verenler ve Ed�rne 
Halkıyla konuşmak �sted�k. Hep
b�rl�kte bey�n fırtınası yapacağız. 
Belk� de olağanüstü f�k�rler ortaya 
çıkacak” sözler�yle toplantıyı açtı.
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KIRKPINAR’I GELECEĞE 
TAŞIYACAK PROJELER
HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Kırkpınar’ı geleceğe taşımak adına

Ed�rne Beled�yes� bünyes�nde Kırkpınar
B�lg�, Belge ve Dokümantasyon Merke-
z�’n�n kurulduğunu �fade eden Gürkan, 
“Bu merkez�n hem geçm�şten, hem de
bugünden ve yarından topladığımız ve 
derled�ğ�m�z b�lg�ler� elektron�k ortama aktara-
rak, gelecekte tüm dünyanın ve araştırmacıların 
h�zmet�ne sağlam kaynaklar sürecek olması da 
ayrı b�r önem arz etmekted�r. Kırkpınar’la �lg�l�
b�r başka hazırlığımız �se; 1,5 yıldır çalışmala-
rını yürüttüğümüz Ed�rne Kent Belleğ�
Müzes�’d�r. Öte yandan Kırkpınar Yağlı
Güreşler�’n�n yapıldığı Saray�ç�’ne farklı 
b�r v�zyon katacağına �nandığımız Sara-
y�ç� Rekreasyon Projes�’n�n tüm hazırlık-
ları b�tt�, tüm �z�nler� alındı, f�nansmanı 
hazırlandı, h�be kred� bulundu. Yakında 
o projen�n de uygulanmasına başlıyoruz”
d�ye konuştu.

TANITIMI PROFESYONEL BİR
EKİP YAPMALI
Tanıtım, fest�val g�b� uluslararası

faal�yetler�n amatörce
yapılmaması gerekt�-
ğ�ne değ�nen Gürkan,
“B�zler bu anlamda 
amatörüz. Demek k� 
b�z�m bu tanıtım �ş�n-
de, bu �şte uluslararası
düzeyde başarılı olmuş
profesyonel �nsanlara 
�ht�yacımız var. Kırkpı-
nar’a yüz l�ra harcıyor-
sak, buraya da 50 l�ra
harcamamız gerek�yor.
Bu �ş�n başka çözümü 
yok. Profesyonel f�k�r,
profesyonel çalışanlar,
profesyonel pazarlama” 
�fades�n� kullandı.

Daha sonra söz alan 
655. Tar�h� Kırkpınar Altın 
kemerl� Ağası, Kırkpınar Derneğ�m�z  Yönet�m 
Krl. Üyes� Seyfett�n Sel�m, Kırkpınar’a ve yağlı
güreşlere sah�p çıkacaklarını bel�rterek, Kırkpı-
nar’ın tartışılacağı tek yer�n de Ed�rne oldu-
ğunu söyled�.

YAĞLI GÜREŞ FEDERASYONU
KURULMALI
Esk� Beled�ye Başkanlarından Eczacı İbra-

h�m Ay, yağlı güreş�n
özünden uzaklaştığını
öne sürerek, “Kırk-kk
pınar yağlı güreş� 
adeta yağlı m�nder
güreş�ne döndü.
Bunun önüne ge-
çeb�lmek �ç�n Yağlı
Güreş Federasyonu
kurulmalı” öner�-

s�nde bulundu. Kırkpınar Altın Kemerl� Ağası 
,Dernek Başkanımız  Alper Yazoğlu, Destan-ı
Kırkpınar Derg�m�z�n son sayısını göstererek  
baş yazısında yer alan b�r resm�mde Geleneksel 
sporlar Federsyon başkanlığı dönem�nde yer 
alan üyeler� tek tek sayarak yaptıkları çalışma-

lar hakkında b�lg� verd� ve yağlı güreş�n b�r an
önce geleneksel ç�zg�s�ne çek�lmes� gerekt�ğ�n�
ama bu federasyonla bunun yapılamayacağını,
Yağlı Güreş Federasyonu’nun kurulması �ç�n b�r 
an önce g�r�ş�mlerde bulunulması gerekt�ğ�n� 
söyled�. Ayrıca kırkpınar törenler�nde resm�
törenlerde başpehl�vanların uygunsuz kıyafet-
lerle törenlere katıldıklarını, bayrak törenler�nde 
usulüne göre bayrak çek�l�p, �nd�r�lmed�ğ�n�, 

bunların �y� organ�ze ed�lmes� gerekt�ğ�n�
söyled�. Puanlama s�stem�n�n Kırpınar’a 
ve yağlı güreş�m�ze yapılan ağır b�r haka-
ret olduğunu vurguladı.

Esk� Kırkpınar Ağalarından Murat 
Köse, Ed�rne’n�n yağlı güreş�n z�rves� ol-
duğunu söyleyerek, “Yıllardan ber� konu-
şulan, Yağlı Güreş Federasyonu kurulması 
�ç�n b�r arpa boyu yol alınmıyor” ded�.

Çardak Güreşler� Esk� Ağası Derneğ�m�z 
Yön. Krl. Üyes� Ramazan Güven,  Kırkpınar’da
güreşecek başpehl�van sayısının 40 k�ş� olarak 
sab�tlenmes�n� uygun gördüğünü �fade ett�.
Kırkpınar Yağlı Güreşler�ne b�l�msel açıdan yak-

laşan Trakya Ün�vers�tes� Beden Eğ�t�m�
ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. 
Dr. İlhan Toksöz, Kırkpınar’ın b�r kültür 
m�rası olduğunu, bu m�rası yaşatma 
çabası �ç�nde olduklarını söyled�.

Gazetec� ve Kırkpınar Marşı Yazarı 
Derneğ�m�z Yön Krl. Üyes� Beyazıt
Sansı,  Derneğ�m�z Yön. Krl. Üyes� ve
Derg�m�z Sorumlu Yazı İşler� Müdürü 
Özcan Başgül, Esk� Pehl�van  ve emekl� 
tar�h öğretmen� Hal�s Erdem, C�ğerc� 
Bahr� D�nar, Eğ�t�mc� Hüsey�n Koç, 
Ed�rne Tanıtım ve Tur�zm Derneğ� 

Üyes� Ecem Gürkan,
Çanakkale Çardak 
Güreşler� Ağası Ahmet 
Acar, T.Ü Fen Edeb�yat
Fakültes� B�yoloj� Bölü-
mü Öğret�m Üyes� Güler 
Dalgıç, Erzurum Atatürk 
Ün�vers�tes� Öğret�m 
Üyes� Erkan Denk, Puan 
Hakem� Şükrü Akıllı ve
T.Ü Tıp Fakültes� Spor
F�zyoloj� Bölümü Öğre-
t�m Üyes� Prof. Dr. Selma
Arzu Vardar �le çok sayı-
da vatandaş, Kırkpınar 
Yağlı Güreşler� �le �lg�l� 
f�k�rler�n� ve öner�ler�n�
paylaştı. 

Daha sonra Kırkpı-
nar Kültürünü Tanıtma 
Ve Yaşatma Derneğ� 

Başkanımız Alper Yazoğlu, Yönet�m Kurulu
Üyeler�m�z; Seyfett�n Sel�m, Ramazan Güven,
Mübeccet Güzey, Özcan Başgül, Beyazıt Sansı 
ve Murat Köse, Dernek çalışmalarımız ve yapıla-
cak olan çalışmalarla �lg�l� b�r toplantı düzenled�, 
Dernek Genel sekreter�m�z Kırkpınar ev�m�z ve
müzem�zde yapılan restorasyon çalışması ve
faal�yetlerle �lg�l� b�lg� sundu, daha çok etk�nl�k-

lerde derneğ�m�z�n faal olması
görüş b�rl�ğ�ne varıldı ve top-
lantı sona erd�, Ed�rne beled�-
yes� ve derneğ�m�z�n yaptığı bu 
çalışmaların atasporumuz yağlı
güreşlere ve Kırkpınar kültü-
rüne faydalı o lacağı kanaat�n-
dey�m, emeğ� geçen herkes�
kutluyor, başarılı çalışmaların
devam etmes�n� d�l�yorum.

Seyfettin Selim
Kırkpınar Ağası

Alper Yazoğlu
1991-92-93 Kırkpınar Ağası

Murat Köse
1990 Kırkpınar Ağası

Ramazan Güven
Çardak Kurucu Ağası

Edirne Belediye Başkanı
Recep Gürkan ve Kırkpınar 
Dergisi Genel Sekreteri 
Mübecced Güzey 

Edirne 
Belediye 
Başkanı
Recep Gürkan 



G Gönen’de 2 günlük b�r d�n-
lenme molası yaptık. Yıldız 
Kaplıca Otel�nde kaldık. Sağ 
olsun Yaman İnanç ab�m�z h�ç 

yalnız bırakmadı. Mutlu b�r tesadüf, her
yıl bu otelde konaklayan Ordulu Musta-
fa’nın oğlu sayın Efe Mustafa Bük �le de
orada tanışmış olduk. 2 gün boyunca
sevg�l� Yaman İnanç, Efe Mustafa Bük,
Özcan Başgül kardeş�m�z ve ben tatlı
sohbetler yaptık. Ş�md� gelel�m sohbe-
t�m�z� anlatmaya:

Efe Mustafa Bük kardeş�m�z 20 şubat
1971 de doğmuş. Ordulu altın kemer�
aldıktan sonra.

7 yaşında İstanbul Dem�rspor’da gü-
reşe başlamış. 1982 de babasını kaybet-
t�kten sonra da yağlı güreşlere başlamış.
Ama erken yaşta çayırlardan kopmuş ve 
t�caret hayatına atılmış. Oldukça başarılı
b�r �ş adamı. Almanya’da oteller� var. 

1989 Çardak’ta Küçük Orta B�r�nc�s� 
olmuş

1990 Kırkpınar en cent�lmen güreşç� 

ödülüne layık görülmüş.
Geleneksel yapılan Akyazı Akbalık,

Elmalı, Çardak, Kırkpınar güreşler�ne 
katılmış ve dereceler yapmış. 

1991 yılında Kırkpınar güreşler�nde 
Küçük Orta Büyük Boy’da yarı f�nal gü-
reş�nde uzatmalarda Z�ya Ünlü’ye güreş� 
bırakmış. Ve güreş� de tamamen kopmuş.
Sonra da Avrupa’ya g�tm�ş.

Daha çocukken babası Ordulu
Mustafa Soğanlıkta Gaz�nolarının önüne 
sandalyey� koyarmış, küçük Efe’y� b�r gü-
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Yıldız Kaplıca Otel�nde kaldık. Sağ olsun Yaman İnanç ab�m�z h�ç yalnız bırakmadı. Mutlu b�r tesadüf, her 
yıl bu otelde konaklayan Ordulu Mustafa’nın oğlu sayın Efe Mustafa Bük �le de orada tanışmış olduk. 2 gün 

boyunca sevg�l� Yaman İnanç, Efe Mustafa Bük, Özcan Başgül kardeş�m�z ve ben tatlı sohbetler yaptık.

ORDULU 
MUSTAFA BÜK OĞLU 

EFE MUSTAFA BÜK

AHMET
ACAR
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zel yağlar ve o sandalye’de 2 saat güneşe karşı 
oturturmuş. Güreşlere de yanında götürür,
yanından ayırmazmış.

Babası �le küçük Efe’n�n oldukça �y� b�r �l�şk�-
ler� varmış. Bu esnada Yaman ab� söz aldı.

Ordulu Mustafa’nın 1961 yılında Kırkpınara 
�lk defa geld�ğ�n� ve Baş pehl�van olarak güreş-
t�ğ�n� söyled�. Çok �lg�nç, daha evvel h�ç Kırkpı-
nar’da h�ç güreşmem�ş ve Baş güreş� �le Kırkpı-
nar’a başlamış. O yıl Burhan Gürkan’ı yenm�ş.
Yaman İnanç �le �y� b�r d�yalog kurmuşlar. Tab�� 
Ordulu Usta, Yaman çırak. 

Kırkpınar sonrası, B�rl�kte KADEŞ vapuruna 
b�n�p hem de en düşük sınıfta, ambarda altla-
rına gazete yayıp Bandırma’ya oradan da B�ga 
İpka�ye’ye gel�yorlar. İpka�ye güreş�nde Ordulu
Mustafa B�r�nc� olarak ödülü kazanır.

Ordulu Mustafa Bük düzgün karakterl�, kah-
raman, acı b�r kuvvete sah�p ve çok güçlü b�r 
pehl�van olarak güreş Hayatına devam eder:

1962 Kırkpınar Beş�nc�s�
1964 Kırkpınar Üçüncüsü
1965 Kırkpınar İk�nc�s�
1966 Kırkpınar Başpehl�vanı
1967 Kırkpınar Başpehl�vanı
1968 Kırkpınar Başpehl�vanı ve dolayısıyla

�lk Altın Kemer sah�b� Başpehl�van
1969 da Kırkpınar �k�nc�s� ( Burada Nazm� 

Uzun’a 4 saat sonunda güreş� bırakıyor. Fakat 
Cumartes� günü çırağı Ayhan İnce vurulmuş, ve 
güreş günü Annes�n�n kan davasında vurulduğu 
telgrafını almış ve bu moral bozukluğu �le güreş� 
bırakmış. Aslında Annes�n�n vurulması d�ye b�r 
olay yok. (Efe Mustafa Bük )

En büyük arzusu M�nder de güreşmek ve 
Türk�ye’n�n adını duyurmak. O yüzden Ordulu 
m�nder güreş�ne de heves eder fakat yürüte-
mez. Bunun üzer�ne m�nderde Bulgar güreşç�
Valant�n Petkov �le jüb�le güreş� yapar ve gal�p
gelerek m�ndere veda eder.

Bu yıllarda Ordulu Mustafa, ustası Düzcel� 
Rahm� kesk�n, Seza� Kanmaz, Göçmen Recep,
Yaman İnanç, Osman Şener g�b� pehl�vanlar 

İzm�r’de Fuar güreşler�ne katılırlar ve Albayrak
s�nemasında güreşler yaparlardı. Bu esnada 
Ordulu �le Seza� Kanmaz Bahar Otelde kalırlar
d�ğer pehl�vanlar �se Basmane’de Aksek� Ote-
l�n’de kalırlardı. Aynı zamanda kışı da İzm�r’de
antreman yaparak geç�r�rlerd�. Seza� Kanmaz 
odasında soğuk g�rmes�n d�ye anahtar del�ğ�n�
b�le tıkar, buna karşılık Ordulu Mustafa büyük
odada kalır ve odasını çeş�tl� spor aletler�yle 
doldurmuş vaz�yette ağırlık çalışmaları yapar ve
h�ç boş durmazdı. 

Ordulu Mustafa aynı zamanda Çıraklarına 
çok sah�p çıkar, onları rahat ett�r�r ve güreş
sonrası evvela çırakların hakları öden�r, çıraklar
gönder�l�r, daha sonra başpehl�van hesap görür. 
Günümüzde de böyle m� oluyor b�lm�yorum.
İşte böyle b�r zamanda Büyükada/İstanbul’da
b�r güreşe g�d�yorlar. Güreş b�t�yor, çırakların 
hakları öden�p gönder�l�yor ve sonunda Başpeh-
l�vanlar haklarını alıyorlar yemek falan derken 
son gem� de g�d�yor. Ordulu Mustafa, Zülküf 
Karabulut, ustaları Koca Rahm� adada kalıyor. 
B�r sandal tutuyorlar. Yarı yolda motor duruyor. 
Ordulu küreklere geç�yor ve Anadolu yakasına
kadar kürek çekerek karaya ulaşıyorlar. 

Eş� Nac�ye Hanım ve O zamanlar küçük Efe
Mustafa Düzce ‘dek� günler� anlatıyor :

Düzce top sahasında Ordulu Mustafa aynı 
zamanda ustası Rahm�, Yakın arkadaşı Zülküf 
Karabulut, ve çırağı Ayhan İnce �le antreman 
yapıyor. Önce heps�yle güreş�yor, sonra 140 kg. 
lık Rahm� pehl�vanı sırtına alıp sahanın etrafında 
4 tur atıyor.

Her gece aynı saate 2 kg. süt + �ç�ne 15 ç�ğ 

Ordulu ve önemli Rakipleri Kara Ali, Ülfettin Çekmece, Sezai Kanmaz, Nazmi Uzun
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yumurta sarısı + Bal karıştırıp �ç�yor. Bu Ordulu 
Mustafa Formülü �şte.

Y�ne b�rgün Düzce’de Rahm� Usta �le köf-
tec�ye g�d�yorlar. Ordulu Mustafa 20 pors�yon
Köfte, c�ğer ve 1 ş�şe de şıra söylüyor. Rahm�
Usta “çırak çok söyled�n “ d�yor. Bunun üzer�ne 
Ordulu “ Usta bunlar ben�m s�par�ş�m sen de 
kend�ne söyle” d�yor. 

Ordulu Mustafa �le Zülküf Karabulut çok
�y� �k� arkadaştırlar. Her yere b�rl�kte g�d�yorlar.
Kayser� Beled�ye Başkanı Ordulu Mustafa’yı
davet ed�yor. Ordulu, Rahm� Pehl�van, Zülküf 
Karabulut, Seza� Kanmaz g�d�yorlar. Akşam 
yemekte bunlara 50 pors�yon p�rzola gel�yor.
Fakat y�yem�yorlar ,çaktırmadan masa altında
ked�lere atıyorlar. Ama ked�ler p�rzola peş�nde 
kavgaya başlayıp fazla m�yavlayınca foyamız
meydana çıkacak korkusuyla zorla da olsa 50 
pors�yon p�rzolayı b�t�r�yorlar.

Bunlar hep Ordulu Mustafa hakkında duya-

mayacağınız tatlı anılar. Sağolsunlar Efe Mus-
tafa Bük ve Yaman İnanç ağabey�m�n ağızlarına 
sağlık. Gelel�m 2 öneml� konuya. Efe Mustafa
Bük özell�kle yazmamı �sted� ve ben de daha
bazı şah�tler de hayattayken yazıyorum:

ORDULU NEDEN VURULDU ?
Ordulu Mustafa gezmey�, yemey�, �çmey�,

hayat yaşamayı da seven b�r adammış. Ek�p de 
kuvvetl� tab��. İşte Kayser� sonrası Adana bölge-
s�ne sıra güreşler� �ç�n g�d�yorlar. İşte orada her
hafta b�r güreş yapıyorlar üvey kardeş� Recep
Al� Bük’ de onunla beraber. Akşamları da eğlen-
ceye g�d�yorlar.

Efe Mustafa Bük Amcası Recep Al� Bük’ün
olaydan yıllar sonra kend�s�ne vurulma olayını
aşağıdak� g�b� anlattığını söylüyor :

Recep Al� Bük her zaman g�tt�kler� gaz�noya
g�d�yor ve “Ordulu Mustafa’nın onlardan haraç 
�sted�ğ�n�, vermed�kler� takd�rde gel�p gaz�noyu
dağıtacağını” söylüyor. Gaz�nocular da “Ordu-
lu’nun b�z�m haracımıza �ht�yacı yoktur , b�den
haraç �stemez” d�yerek tekl�f� ger� çev�r�yorlar.  
O zaman Recep Bük akşama görürsünüz d�ye-
rek gaz�nodan ayrılıyor. Bu durumdan Ordulu 
Mustafa’nın haber� b�le yok.

Akşam üzer� Recep Al�; Ordulu’ya g�derek 
:”ab� had� bu gece …. Gaz�nosuna eğlenmeye 
g�del�m “ d�yor. Ordulu da tamam g�del�m d�yor
ama gündüz k� olaydan Ordulu Mustafa’nın
haber� b�le yok. Ve gece grup hal�nde gaz�noya
g�d�yorlar. Gaz�noya g�rd�kler�nde onları gören
gaz�nocular hemen “Ordunun Dereler�” adlı
parçayı çalmaya başlıyorlar. Bunun üzer�ne 
aşka gelen Ordulu Mustafa tabancalarını çek�p 
havaya ateş etmek �st�yor. Gaz�nocular �se gün-
düzden Recep Al�’den dolayı dolu vaz�yetteler 
ve Ordulu’nun olay çıkaracağını düşünerek
başlıyorlar üzer�ne sıkmaya ve Ordulu Mustafa
tam 9 kurşun �sabet alıyor. Ağır yaralı olarak
doğru hastaneye ve tek böbreğ�n� kaybederek
yaşam savaşını kazanıyor.

Ordulu Mustafa h�ç haber� olmadığı halde 
haraç �stem�ş g�b� gözüküyor ve neşel� b�r eğ-
lence akşamında kurşunlara hedef oluyor. Çok 
üzücü b�r durum. Neyse k� b�z bu sohbet�m�zde 
olayın aslını da d�l�m�z�n döndüğünce anlattık.

D�ğer �lg�nç durum �se, tedav�den 6 ay sonra 
Ordulu Mustafa tek böbrek �le İstanbul’da Türk�-
ye Spor Yazarları tarafından düzenlenen  güreşe
�şt�rak ed�yor ve Başpehl�vanlığı kazanıyor. Yaşa-
mına ve güreşlere tek böbrek �le devam ed�yor.

ALTIN KEMER NE OLDU ?
Cumhur�yet tar�h�n�n �lk Altın Kemerl� güreş-

ç�s� Ordulu Mustafa 1966,67 ve 68 yılları Kırkpı-
nar Başpehl�vanı olarak kazandığı Altın Kemer�n� 
a�lecek kaybolmasın d�yerek Emn�yet Sandığı’na
(o yıllarda çalışan b�r banka) tesl�m ed�yorlar.
Fakat Emn�yet Sandığında kemer fa�l� meçhul
oluyor. Kemer asla a�leye tesl�m ed�lm�yor ve 
kemere ne olduğunu da k�mse hala daha b�lm�-
yor. Manev� değer� madd� değer�nden çok daha
pahalı olan bu kemer kayıp. K�mded�r nereded�r
b�l�nm�yor.

Değerl� Başpehl�vanımız Ordulu Mustafa
Bük 03 Aralık 1982 yılında yaşamasını sağla-

yan tek böbreğ�n�n de �flas etmes� sonucunda
böbrek yetmezl�ğ�nden dolayı Ankara’da ha-
yatını kaybett� ve Zülküf Karabulut’un b�rl�kte 
aynı yere gömüleceğ�z d�leğ� �le Akyazı’da cam� 
bahçes�nde toprağa ver�ld�. Zülküf Karabulut
�se önce bacağı kes�l�p Akyazı mezarlığına 
gömüldüğü �ç�n vefat ett�ğ�nde bacağının ya-
nına gömüldüğünden dolayı �k� esk� arkadaş 
aynı köyde fakat ayrı yerlere def�n ed�ld�ler. Eş�
Nac�ye hanım halen sağ ve sağlıklı.

Oğlu Efe Mustafa Bük �se Şebnem Altun 
hanımefend� �le yaptığı mutlu evl�l�kten doğan 
Berf�n Nazlı ve Ayl�s Berre adlı 2 güzel kız evlat-
ları �le b�rl�kte İzm�t’te yaşıyorlar. Efe Mustafa
kardeş�m�z t�caret hayatına devam ed�yor. Allah 
heps�ne sağlık ve huzur vers�n �nşallah. Mutlu-
lukları da�m olsun.

Bu güzel söyley�ş� de b�ze katkılar veren 
sevg�l� Yaman İnanç ağabey�me de özell�kle
teşekkür eder�z. Sağlık ve af�yetler d�ler�z. Daha 
yazacak çok şeyler var rahmetl� Ordulu hakkın-
da. Onlarda başka sefere �nşallah.

Ordulu Altın Kemer ile.
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Destanı Kırkpınar Derg�m�z�n Şubat 
sayısında okurlarımıza selamlarımı ve 
saygılarımı sunarım. B�ld�ğ�n�z üzere
s�zlere geçen ay k� Destan-ı Kırkpınar 

derg�m�zde �lk yazımla s�zlerle buluşmak fırsatı 
bulmuştum. S�zlere Toros Kaplanı Ceng�z ELBE-
YE b�yograf�s� çalışmamdan bahsetm�ş Nerm�n 
ELBEYE annem�z, Mazlume YURDAKUL ablamız
ve Osman ELBEYE ab�m�z �le yaptığım röportaj-
ları s�zlere aktarmıştım. Bu hafta Toros Kaplanı 
Ceng�z ELBEYE yazımın �k�nc� bölümü �le s�z-
lerley�m. Bu bölümde Toros Kaplanı’nın güreşe 
başlaması, yağlı güreşe nerede başladığı, beslen-
mes� g�b� sorulara cevap bulacağım. Tab� k� Toros
Kaplanı Ceng�z ELBEYE ağabey�m�z g�b� sıra dışı
pehl�vanları kısıtlı sayfalarda anlatmak �mkânsız 
ancak ben y�ne de el�mden geld�ğ� kadar okuyu-

cuma anlatmaya çalışıyorum.  
Nerm�n Teyze, Ceng�z ELBEYE ustamız 

nasıl beslen�rd� ? 
Nerm�n ELBEYE : Ceng�z, bütün yemek-

ler� sever çok dengel� beslenmeye çalışırdı. 
Çok aşırı yemek y�yen b�r �nsan değ�ld� normal 
b�r �nsan kadar yerd�. Yemek saatler�ne d�kkat 
ederd�. Ama her �nsan g�b� çok sevd�ğ� yemekler
vardı. Sabah kahvaltılarında sahanda tereyağlı
yumurtayı, çorbalardan kelle-paça, tavuk çor-
balarını çok severd�. Akşam yemekler�nde tavuk 
haşlama, ızgara et ve balık severd�. Ama yemek 
b�ter b�tmez tatlı yokmu d�ye sorardı. Tatlıyı çok 
severd�.

Osman ab�, Ceng�z ELBEYE ustamız güre-
şe ne zaman başladı k�mler hocalık yaptı?

Osman ELBEYE: Güreş b�z�m a�lede sev�-

len b�r spordu. Ben güreşe başlamıştım ben�m 
teşv�kler�mle 1982 yılında İstanbul Güreş İht�sas 
Kulübünde m�nder güreş�ne başladı. İstanbul
Güreş İht�sas Kulübü, Türk�ye’n�n en köklü ku-
lüpler�nden b�r�d�r. Serbest güreş çalışmalarında 
Hayrett�n GÜLAÇTI, İlyas DEMİRCİ, greko-romen
güreşte �se 1960 Roma Ol�mp�yat Oyunları Şam-
p�yonu Müzah�r SİLLE hocamızdı. 

Osman ab�,  Ceng�z ELBEYE ustamız  gü-
reş� başladığı �lk yıllarda m�nder güreş�nde 
nasıldı başarıları oldu mu?         

Osman  ELBEYE: Ceng�z, güreşe çok �stek-
l�yd� ve çok çalışırdı. Antrenmanını aksatmazdı 
ve başarılı olmak �ç�n çok çalışırdı. 1985 yılında 
greko-romen güreşte Türk�ye 3.’sü oldu. Macar�s-
tan ve Polonya’da yapılan uluslararası turnuvala-
ra katılarak derece aldı.
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Osman ab�, Ceng�z ELBEYE us-
tamız  nasıl yağlı güreşe başladı. ?     
Osman  ELBEYE : Şöyle b�r anım var bu ko-
nuda. 1984 yılında askerden gelm�şt�m. Evde
herkes vardı ama Ceng�z yoktu. Babama sor-
dum Ceng�z nerde d�ye. O da Çanakkale B�ga’ya 
k�spetç� İrfan ŞAHİN Usta’nın yanına g�tt� k�spet
yaptırmaya ded�. Daha sonrak� günlerde Ceng�z 
k�spet�n� yaptırmış ve eve geld�. 1984 yılı �t�ba-
r�yle İstanbul ve Marmara Bölges�’ndek� yağlı
güreşlere katılmaya başladı. 

Osman ab�, Ceng�z ELBEYE ustamız 
yağlı güreşe nasıl hazırlanırdı.Ve başarlı 
oldu mu ?                                        

Osman  ELBEYE: Ceng�z’le b�rl�kte d�ğer 
güreşç� arkadaşlarla İstanbul dışında çayırlarda 
ara sıra yağlı güreş �dmanı yapardık. Ceng�z 
yağlı güreş �dmanlarını çok �stekl� yapardı. 
İstanbul’da Kağıthane güreşler� g�b� büyük

güreşlerde 
deste büyük
boy ve küçük
orta küçük boy 
güreşler�nde 
güzel güreşler
yaptı ve dere-
celer almıştı.   

Osman
ab�, Ceng�z
ELBEYE 
ustamız
Kırkpınar’a �lk
defa hang� yıl 

katıldı? 
Osman  ELBEYE :  1985 yılında �lk defa b�r-

l�kte Kırkpınar Güreşler�’ne g�tt�k. Ceng�z deste
büyük boyda güreşt�. O sene deste büyük 
boyda 3. Tur güreşler�nde Sadullah TANRIKULU 
�le çok sert ve çek�şmel� b�r güreş yaptı. Ceng�z
yen�ld� ama sey�rc�n�n takd�r�n� kazanmıştı. 
O yıllarda b�r usta yanında yağlı güreş� daha
çalışmıyorduk. Doğal olarak yağlı güreş� çok da
b�lm�yorduk. Iler�k� yıllarda yağlı güreş� bana
gore yağlı güreş�n b�r numaralı ustası Gar�p 
Ramazan Ustamızın yanında öğrend�k.

…
Nerm�n Teyze, a�le olarak Antalya nasıl

dönüş kararı ve ne zaman dönüş yaptınız ? 
Nerm�n ELBEYE: B�z�m zaten a�le olarak 

her yaz ve fırsat olduğu zamanlarda Antalya’ya 
gel�r yakınlarımızı z�yaret ederd�k. Bütün a�le
fertler�nde memleket özlem� vardı. 1984 yılında
Antalya’ya geld�ğ�m�z zaman N�yaz� amcamız

Kepez Fat�h Mahalles�nde b�r arsa aldı. 1986 
yılında N�yaz� amcamız olduğu zaman da Antal-
ya’ya döndük ve 1984 yılında aldığımız arsaya 
ev yaptırdık. 

Osman ab�, Antalya’da yağlı güreşe 
nasıl başladınız s�ze k�m ustalık yaptı?

A�le olarak 1986 yılında kes�n dönüş yap-
tık. Köy h�zmetler�nde çalışan b�r köylümüz 
b�z� Sülekler Köyünde Gar�p (Ramazan ÇELİK) 
Usta’nın yanına götürdü ve Gar�p Usta’ya çırak
verd�. Al� KABAKUŞAK, N�zamett�n AKBAŞ, 
Mehmet Al� SUSUZ, Yücel KABAKUŞAK, Hü-
sey�n ÇETİN, B�lal ŞAHİN, Cevat GÜNDOĞDU, 
Hasan GÜNDOĞDU �le b�rl�kte Gar�p Usta’nın
nezaret�nde çalışmalara başladık. Ceng�z, Gar�p 
Usta’nın eğ�t�m�nde çok çalıştı ve Kırkpınar Baş-
pehl�vanı olarak z�rveye çıktı. Bana göre Gar�p
Usta yağlı güreş�n en büyük ustasıdır. 

Nerm�n Teyze, Ceng�z ELBEYE us-
tamız  askere ne zaman  ve  nereye g�t-
t�?          Nerm�n ELBEYE:  Ceng�z,  

1987 yılında köyümüz Çomaklı’da yapılan Altın 
Bardak güreşler�nden sonra askere g�tt�. Ankara 
Et�mesgut’ta Kara Gücü’nde sporcu asker olarak 
askerl�ğ�n� tamamladı. 

Mazlume abla, Ceng�z ELBEYE ustamız 
güreş dışında nelerle uğraşmayı severd�?

Mazlume YURDAKUL:  Ceng�z’�n res�m 
yeteneğ� çok �y�yd�. Res�m ve maket yapmayı 
sever ve güzel yapardı. Aynı zamanda elektro-
n�k eşyaları, mob�lya eşyalarını tam�r etmekle
uğraşırdı. 

Destan-ı Kırkpınar Derg�m�z�n değerl�
okuyucuları, Toros Kaplanı Başpehl�van Cen-
g�z ELBEYE (2) yazımı burada noktalıyorum. 
Derg�m�z�n gelecek sayılarında Toros Kapla-
nı’nın gerçek yaşam öyküsünü yazmaya devam 
edeceğ�m. Burada tüm okuyucuma sevg�ler�m�
saygılarımı sunuyorum.                                                                                     

Araştırmalarımda ve yazılarımda  bana 
yardımcı olarak ben� teşv�k eden “Dualı Çayır’ın
90 Yılı” adlı eser�n yazarı ustam İsma�l YIL-
MAZ’a, Nerm�n ELBEYE annem�ze, Mazlume
YURDAKUL ablamıza, Osman ELBEYE ab�m�ze 
ve çalışmalarımda bana yardımcı olan kardeş�m 
Berkay BAĞLAR’a teşekkürler�m� bel�rtmey� b�r 
borç b�l�r�m.  

B�l�nd�ğ� üzere �k� yılı geçk�n b�r süred�r 
tamamen gönül h�zmet� anlayışıyla Destan-ı
Kırkpınar Derg�m�z çıkmaktadır. Bu yönüyle en
uzun soluklu güreş derg�s� olarak yayın haya-
tına devam etmekted�r. Yazılarıma yer veren 
Destanı Kırkpınar Derg�m�z�n yayın ek�b�ne de
buradan ayrıca teşekkür eder�m.



Kares� Beled�yes�’n�n öncülüğünde baş-
layan hareketl�l�k �l�n yağlı güreşlerdek�
esk� şaşalı günler�ne
dönmes�n� sağlayacak

g�b�. Kurtderel� Yağlı Güreşler�ne
�lg� her geçen yıl artarken, ortaya 
konan mükemmel organ�zasyon
ve Kares� Beled�yes�’n�n çalış-
maları, d�ğer güreşlere örnek 
teşk�l edecek n�tel�kte. Balıkes�r 
çıkarttığı başpehl�vanlarla Türk 
Yağlı Güreş’�n�n merkez� olmuş,
uzun yıllar Balıkes�rl� pehl�van-

ların sırtı yere gelmem�ş. Balıkes�r, Türk Yağlı 
Güreş tar�h�nde  tam sek�z baş pehl�van çıkarmış.

Yağlı Güreş’�n merkez� olarak göster�len
Balıkes�r, 1989’dan sonra kaybett�ğ� bay-
rağı yen�den kazanmaya doğru g�d�yor. 
Cumhur�yet tar�h�nden 1989 yılına kadar
Balıkes�r’den 8 adet başpehl�van çıkart-
ması �l�n güreş�, yağlı güreş� ne kadar çok 
sevd�ğ�n�n b�r gösterges� aslında. Balıkes�r
Büyük Şeh�r Beled�yes� �le b�rl�kte Türk 
yağlı güreş� �ç�n çok öneml� çalışmalara
�mza atan Kares� Beled�yes�, son yıllardak� 
başarılı organ�zasyonlarıyla Yağlı Güreş’�n 

köneml� b�r yöres� hal�ne geld�.

Halk çok sev�yor
Yağlı Güreş’�n sey�rc� sıkıntısı yaşanmayan

ender sporlardan b�r�s� olduğunu söyleyen Kares�
Beled�yes� Başkanı Yücel Yılmaz ‘’B�z beled�yeler 
olarak desteğ�m�z�, gönlümüzü koyduk. Herkes
den de aynısını bekl�yoruz. Öyle şeyler yapalım 
k�, anneler çocuklarını pehl�vanım d�ye yet�şt�r-
s�n. Dünyaya anlatacak yarım kalmış b�r h�kaye-
m�z var. Kuralların değ�şt�ğ�, teknoloj�n�n gel�şt�ğ�,
b�r dönemde kend� öz güven�n� sağlayıp kend�-
s�yle özdeşleşm�ş b�r spor olarak sadece yazın 
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yapılan b�r spor olarak değ�l,
sosyal medyayı kullanarak,
b�r yıla nasıl yayarız. Baş peh-
l�vanlarımızı nasıl baş tacı ya-
pab�l�r�z. Herkes baş pehl�vanı
olamıyor. Bu çalışmayla olan
b�r şey değ�l. Onların hakkını 
vermel�y�z. Bu b�r sorumluluk-
tur’’ d�ye konuştu. Ata sporuna 
sah�p çıkmanın her beled�yen�n 
sorumluluğu olduğunu bel�rten
Yılmaz, ‘’Büyükşeh�r Beled�ye
Başkanımız b�z�m ufkumuzu açtı. 
Kurtderel� güreşler�ne destek 
verd�. Balıkes�r’�n her yer�nden
güreşç� yet�şt�r�lm�şt�r’’ ded�. 

Güreş’e damga vuran b�r �l
Balıkes�r’�n Türk m�nder güreş�ne ve Yağlı 

Güreş’e  damgasını vuran b�r �l olduğunu söy-
leyen Kares� Beled�yes� Başkanı Yücel Yılmaz 
‘’Balıkes�r’de güreşler yapılamaz duruma gel-
m�şt�. Büyük Şeh�r Beled�yes� �le b�rl�kte, Kares� 
Beled�yes� Balıkes�r’dek� güreş� yen�den ayağa 
kaldırdı. Ata sporumuza h�zmet etmekten 
dolayı çok mutluyuz. Balıkes�r’de son �k� yıldır 
yapılan yağlı güreş, sporunun hareketlen�p, esk� 
günler�ne döneceğ�n�n s�nyaller�n� verd�. Balı-
kes�r Türk güreş tar�h�nde �z bırakmış b�r �ld�r.
Ancak daha �k� yıl önces�ne kadar Kurtderel� 
güreşler� yapılamıyor duruma gelm�şt�. Balıke-
s�r’de 1980’l� yıllarda haftada üç güreş olurdu. 
Ama �k� yıl önces�ne kadar h�ç güreş yapılmıyor 
durumdaydı. Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�ye
Başkanı Ahmet Ed�p Uğur ve Kares� Beled�yes� 
bu �şe el attık ve Balıkes�r’dek� güreş� yen�den 
ayağa kaldırdık’’ ded�. 

B�z� ayakta tutan kültürel değerler
Zor günlerde �nsanı ayakta ve b�rl�kte tu-

tacak olan şey�n kültürel değerler olduğunu 
söyleyen Kares� Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz 
‘’B�z bu zor günlerde, gerçekleşt�r�len Kurtde-
rel� Güreşler�m�z �le b�rb�r�m�ze kenetlend�k” 
ded�. Geçen sene 35.s� düzenlenen Geleneksel 
Kurtderel� Güreşler�’n�n kardeş beled�yeler�n 
başkanlarından tam not aldığını söyleyen 

Yılmaz, Kurtderel� Güreşler�’n�n
her geçen sene muhteşem b�r organ�zasyon
hal�ne geld�ğ�n�, Türk�ye ve dünya çapında yankı
uyandırdığını söyled�. Geçen sene muhteşem 
b�r organ�zasyona ev sah�pl�ğ� yaptıklarını
bel�rten Yılmaz ‘’Öncel�kle Kurtdere Er Meyda-
nı’nı dolduran b�nlerce vatandaşımıza teşekkür 
ed�yorum. Kurtderel� Güreşler�’ne, Kırkpınar’a
yakın başpehl�vanımız katıldı” ded�.

Yol har�tamız bell�
B�r seç�m vaad�n� daha yer�ne get�rerek,

Kurtderel�’n�n er meydanını b�r marka hal�ne
get�ren Başkan Yücel Yılmaz, “Aydın nasıl ‘efeler 
d�yarı’ olarak anılıyorsa, b�z de Balıkes�r’�n ‘peh-
l�vanlar d�yarı’ olarak anılmasını �st�yoruz. Bunu
da büyük ölçüde başardık” ded�. Balıkes�r’�
güreş�n merkez� hal�ne get�rmek �sted�kler�n�,
çalışmalara da bu doğrultuda yön verd�kler�n� 
d�le get�ren Başkan Yılmaz, Balıkes�r’� şam-
p�yonların çıktığı b�r �l hal�ne get�recekler�n� 
kaydett�. Güreş�n merkez� olmak adına büyük
gayret �ç�nde olduklarını bel�rten Başkan Yıl-
maz, “Hedefler�m�z var, bunları hayata geç�r-
mek �ç�n de �zleyeceğ�m�z yol har�tasını bel�rle-

d�k. B�z anı yaşamıyoruz, bugünden
geleceğ�n planlamasını yapıyoruz. 
Güreşler� daha �y� noktalara get�r-
mek adına güreşç�ler�m�zle sürekl� 
�st�şare hal�ndey�z. Türk’ün y�ğ�tl�ğ�n�
ve mertl�ğ�n�, asalet�n�, İslam d�n�n�n 
�se fedakarlığını ve mütevaz�l�ğ�n� 
�ç�nde barındıran Kurtderel�’n�n 35. 
randevusunda kıran kırana, y�ğ�tçe
güreşler �zled�k. B�ze bu sey�r fırsa-
tını sunan pehl�vanlarımıza da ayrı 
ayrı teşekkür ed�yorum” ded�.

Kurtderel�’y� marka yapa-
cağız

Geçen yılk� Kurtderel� Yağlı 
Güreşler�ne 66’sı başpehl�van
olmak üzere b�nden fazla peh-
l�vanın kol bağladığının altını 

ç�zen Kares� Beled�ye Başkanı 
Yücel Yılmaz  ‘’Devlet�n ve m�llet�n bekası 

kültürün devamlılığına ve gelenekler�n sah�p-
len�lmes�ne bağlıdır. B�z, kültürümüze sah�p 
çıkarsak m�llet olab�lme şuuruna er�ş�r�z. Zor 
günlerde b�z� ayakta ve b�rl�kte tutacak olan şey 
kültürel değerler�m�zd�r” ded�. B�nlerce güreş
sever�n �lg�yle tak�p ett�ğ� güreşler�n kıran kırana 
geçt�ğ�n� söyleyen Yılmaz, B�zler her zaman 
ata sporumuz yağlı güreş�n destekç�s� olacağız. 
Kurtderel� Güreşler�’n� önce Türk�ye ardından da
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dünya markası yapacağız” ded�.

Güreşler� b�r yıla yaymak lazım
Kurtderel� Yağlı Güreşler�’n�n 9 başpehl�van 

çıkartmış olmasının son derece öneml� olduğu-
na d�kkat çeken Kares� Beled�ye Başkanı Yücel 
Yılmaz ‘’B�z�m Yağlı Güreş’ � 12 aya yaymamız
lazım. Balıkes�r’de Yağlı Güreş’� m�nder güre-
ş�ndek� g�b� 12 aya 
yayan çalışmalara, 
zem�n� hazırla-
maya başladık. 
Yağlı Güreş’e 12 ay 
olacak. Baş pehl�-
vanlar �ç�n �mkan-
lar olması lazım k�, 
dünyaya duyura-
lım. Balıkes�r de
8-10 organ�zasyon 
var. Bu çalışmayı
b�t�rd�ğ�m�zde Balı-
kes�r’de 12 ay Yağlı
Güreş olacak’’
ded�. 

Geçen yıl 
zafer Okul-
lu’nun oldu
Geçen yıl b�n-

lerce güreş sever�n 
�lg�yle tak�p ett�ğ�
Kurtderel� Güreş-
ler�’nde çok güzel
b�r mücadelen�n 
serg�lend�ğ�n� bel�rten Kares� Beled�ye Başkanı
Yücel Yılmaz ‘’Hedef�m�z güreş den�nce akla 
Kurtdere’n�n gelmes�. Her yıl bu hedef�m�ze 
em�n adımlarla yaklaşıyoruz. Kares� �lçe-
s�n�n adını güreş ve pehl�vanlarla tüm 
Türk�ye’ye ve dünyaya duyurmak �st�yo-
ruz” ded�. F�nalde 2014 Kurtdere Baş-
pehl�vanı İsma�l Balaban, 2015 Kırkpınar 
Başpehl�vanı Orhan Okulu �le karşılaştı. 
Uzun süren çek�şmel� müsabaka net�-
ces�nde puanlama �se Kurtdere’n�n de 
başpehl�vanı Orhan Okulu oldu.

En büyük mal�yet �nsan
Kurtderel� Güreşler�’n�n yağlı gü-

reşler�n merkez� hal�ne gelmes� �ç�n çaba sarf 
ett�kler�n� söyleyen Kares� Beled�ye Başkanı 
Yücel Yılmaz “Yağlı güreşler�n merkez� olmayı 
hedefl�yoruz. Güreş den�nce, pehl�van den�nce 
akla Kares� gels�n �st�yoruz. Bununla �lg�l� güzel 
b�r çalışma yapıyoruz. Başbakanlık tanıtım 
fonu projem�z� kabul ett�. Başbakanlık tanıtım
formundan, Kültür Bakanlığından ve Spor Toto

Başkanlığından h�beler aldık. Bu organ�zasyo-
nun en büyük mal�yet� �nsan, pehl�van ve ora-
dak� yapılacak çalışmalar. Bunların karşılanması 

ve organ�zasyonun en �y� şek�lde gerçekleşmes� 
�ç�n çaba harcıyoruz“ ded�.

Kırmızı d�pl� mum
Geçen yıl Pehl�vanları Kurtderel� Güreşler�’ne

kırmızı d�pl� mum �le er meydanına davet eden
Kares� Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz, bunun
esk� b�r gelenek olduğunu �fade ett�. Bu geleneğ� 

sürdürmek �ste-
d�kler�n� bel�rten 
Yılmaz “Kırmızı
d�pl� mum davet�-
yen�n, matbaanın
olmadığı dönem-
de �nsanların
b�rb�r�n� devam 
etme şekl�n�n tam 
karşılığı. Türk- İs-
lam kültüründe 
var. B�r�n� düğüne
yada şölene 
davet edecekse-
n�z kırmızı d�pl� 
mum ver�l�yordu.
Bu onur konuğu-
muzsunuz gel�n 
b�r s�ze değer 
ver�yoruz anlamı 
taşıyormuş. B�zde
bunu yaşatma-
ya çalışıyoruz. 
Ankara’da devlet 
büyükler�m�z� de

kırmızı d�pl� mum 
bıraktık. Hedef�m�z 2019’a kadar Cumhurbaşka-
nımızı, Başbakanımız buraya get�rmek. Amacı-
mız Kurtderel�’y� güreşlerde tesc�llemek. Gü-

verc�nler�m�z var. Ödül alan başa 
oynayan pehl�vanlar kürsüye
çıktığında memleketler�ne gü-
verc�ne salacaklar. Burada ama-
cımız unutulmaya yüz tutmuş 
haberleşme araçlarının varlığını 
hatırlatmak. Bakıyorsunuz top-
lumda bell� şeyler�n b�tmes�n�n 
sebeb� ekonom�s�n�n b�tmes�. 
Bu güverc�nler� bu amaçla tekrar 
�nsanların gündem�ne get�r�yo-
ruz” şekl�nde konuştu.

Met�n Başdem�r Murat İlterMusa Aydın Musa AydınYücel Yılmaz Yücel Yılmaz

Yücel Yılmaz S�nan Beratlıg�l Musa Aydın İsma�l Balaban



Sabah sürpr�zle uyandık. T�p� şekl�nde kar
yağıyordu ve Ed�rne’m beyaz makyajını
yapmıştı. Sev�nemed�m çünkü o gün tat�l� 
değerlend�r�p b� koşu kapı komşumuz
Yunan�stan’a geçecekt�k. Hang� yola çıkar-

sanız çıkın yol arkadaşınız öneml�. S�ze güç verecek 
doğru �nsanla hareket etmel�. B�z de doğru karar
verm�ş�z Sedan Tur�zm derken. Tam kararlaştırdı-
ğımız saatte kapı z�l�m�z� çaldı Furkan Zeren. Ben
havayı �şaret ett�m ama o kararlılıkla “babaanneye 
�sted�ğ� günü yaşatacağız” d�ye �t�raza �z�n vermed�,
�y� de ett�.

 Annem suyun karşı kıyısını görmek �sted�ğ�n�
b�rkaç kez d�le get�rm�ş Sedan Tur�zm�n kurucusu
Sam� ZEREN de yıllar önces�nde ona söz verm�şt�.
Boynuz kulağı geçer m�sal� babadan oğula gerçek-
leşt�r�lecek bu gez� vefa, şefkat, sevg�, sabır, sev�nç… 
neler barındırmıyordu k�. Çek�rdek a�le gurubu
olarak annem �ç�n suyun öte yakasına geçt�k; har�ka
b�r gün geç�r�p döndük. B�n kez teşekkürler Sedan 
Tur�zm yıllarca sağlıkla yaşa.

Şundan 5-10 yıl önces� suyun karşı kıyısına 
-kolaylıkla geçmek- Kurtuluş Savaşımızın ödent�s�
sayes�nde ve M�mar S�nan’ın Ed�rne’m�ze hed�yes� 
tar�h� taş köprüyle olab�l�yordu. Tur�st�k amaçlı 
Yunan�stan’a-Bulgar�stan’a geçmek meşakkatl�
�şt�. Oysa ş�md� pek çok ahbabımdan “b�r yemek 
yed�k dolaştık geld�k” sözler�n� sıkça duyuyorum. 
Komşu �llerden mesafe olarak daha yakın olan
komşu ülkelerle barış �ç�nde oluşumuz bakış açı-
mızı da değ�şt�rd�. Bulgar�stan ve Yunan�stan’a �lk 
çıkışlarımda kültür yakınlığını, coğraf� benzerl�kler� 
görüp sev�nmem, düşmanlık ve vahşet öyküler�n� 
hatırlayıp kasılmam m�deme kramplar g�rmes�-
ne, boğazımda düğümlenmelere kend� kend�me 
gülüp söylenmeler�me neden olmuştu. Yüzündek� 
m�m�klerden annem�n de benzer şeyler yaşadığını 
kest�r�yordum.

Aaa burada da kar yağıyor, Kastan�es mı, Ka-
rarağaç mı ne kadar benz�yorlar derken Arda boy-
larına �nd�k. Çağıl çağıl akıyordu b�z�m çılgın çocuk.
Ed�rne’de b�rleşen üç neh�rden topraklarımız �ç�nde
en kısa olanı olduğu �ç�n Arda ben�m h�ç büyümeyen
çocuğum. Motorkros yapamasak da p�kn�k yapmak 
�ç�n baharda buraya tekrar gelmel� dey�p ayrıldık 
oradan.

Şapeller her �lk gören g�b� annem�n de �lg�s�n� 
çekt�, kaptanımız Furkan’ın açıklamalarından sonra
Allah’ımız b�r dey�p kend� d�n�m�ze göre dudakları
kıpırdadı. Altınkararağaç d�ye b�ld�ğ�m�z Oret�ade’de
y�ne o güzel pastaneye uğrayıp sıcak ç�kolata-kahve 
molası verd�k. Kahve, karyoka ve bademl� kurab�ye-
lerden almayı �hmal etmed�k.

Hedef�m�z Ed�rne önces�nde, Bursa �le kısa süre 
başkentl�k yaptığı söylenen D�metoka’ydı. Yıldırım 
Bayez�d’�n doğduğu Türk �l� ve esk� sancak beyl�ğ�-
m�z ne kadar tanıdık geld�... Bu dönemde �nşa ed�len
bu yüzden D�metoka Beyazıt Cam�� de den�len 
Çeleb� Sultan Mehmet Cam�� mahzun ve hüzünlü. 
Çünkü hala onarımda. D�plomat�k �l�şk�lerle çözüm
bekl�yor. Kısa sürede �k� ülke m�ll� marşlarının eşl�-
ğ�nde açılmasını üm�t ed�yorum. Daracık sokakları 
b�z�m esk� Ed�rne görüntüsünde. Bırakın kales�ne 
çıkmayı araçtan çıkmaya hava şartları �z�n vermed�ğ�
�ç�n şehr� arabayla turladık. Kültür turu bu, en azın-
dan b�r tar�h� eser �nceleyeb�lel�m d�ye kasabanın
meydanındak� Panag�a Eleftherotr�a – Katedral�nde 
aldık soluğu.

Han� b�z�m bazı asker� kışlalarımızın g�r�ş�ndek�
toplar süs �ç�n konulmuş olsa da namluları Yunan�s-
tan’a çevr�l� durur ya, onun m�s�llemes� g�b� katedral
yapısının hemen önünde burnu b�ze dönük b�r savaş
uçağı vardı. Bunlar halka moral vermek �ç�n yapılan
hamleler tab� k�, umarım geçm�ş�n kanlı �zler�n� kalıcı 
dostluğa çev�r�r�z.

Yunan�stan’ın en büyük katedral� olduğunu 

öğrend�ğ�m�z �badet yer� çok bakımlı ve çok �ht�-
şamlı görünüşüyle hep�m�z� etk�led�. Altın yaldızlı 
varaklar, ağaç oymacılığı, az�z görseller� heps�nden 
öneml�s� tem�zl�ğ� bakımlılığı. Annem masanın b�r�ne 
örtü olarak ser�l�p serg�lenen b�ndallı çerçeves�ne
ve üzer�ndek� dantell� örtüye takıldı kaldı. Örneğ�n� 
m� çıkaracaktı ne, ortak kültürümüz �şte ded�k. Ne
yalan söyleyey�m Köln’dek� Dom Katedral� kadar
etk�led� ben�.

Oret�ade’ye balık yemek üzere döndük. Her
yerde saygın karşılanan kaptanımız Furkan’a bu kez
ağız tadımız �ç�n teşekkür edeceğ�m çünkü masa
den�z ürünler�yle kel�men�n tam anlamıyla donatıldı. 
Taze, lez�z ve ekonom�k olarak n�telend�reb�leceğ�m 
m�saf�rperver b�r ortamda har�ka b�r yemekt�. Tekrar 
g�d�şler�mde yemek adres�m Yorgo’nun yer� Mırmır
olacak.

 Dönüşte günümüz D�metoka’sının da Ed�r-
ne’m�zle aynı kader� paylaştığı yan� en büyük soru-
nunun su taşkınları olduğunu öğren�yoruz. Kader�n 
çözümle önüne geçeb�leceğ�n� tartışıyoruz aramız-
da. Sel�m�ye yüksel�yor b�rden suyun karşı kıyısında.
Tüm �ht�şamıyla göğe yükselen m�nareler� tüyler�m�-
z� d�ken d�ken ed�yor. Türk�ye’den görüleb�ls�n d�ye
yapılan katedral gel�yor aklımıza. S�ze m�nnet s�ze 
şükran d�yorum Sel�m’e, S�nan’a…

 Kar d�nd�, sıcaklıkla dönüyoruz ülkem�ze top-
rağımıza. Teşekkürler Sam� ab� evlatların da sen�n
yolunda, gez�m�z güvenl� huzurlu mutlu yer aldı anı-
larımızda. Ed�rnel�lere ülkem�z� gezd�r�p sevd�rd�ğ�n
g�b� komşuları da tanıtıyor sam�m�yet yaratıyorsun.
Tur�zm�n taçsız kralına selam, Sedan Tur�zm �le yola
devam d�yorum. Annem suyun karşı kıyısına geçt�, 
g�tmek �ç�n sebep çoktu ama o her zamank� g�b� 
sevmey� seçt�.

 Az�z August�ne’n�n sözüyle koyayım noktayı; 
“Dünya b�r k�taptır ve seyahat etmeyenler, onun
sadece b�r sayfasını okurlar.”
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ANNEM SUYUN KARŞI
YAKASINA GEÇTİ

Semahat
UZGÖR

İSTEK Özel Barış 
İlkokulu



Türk�ye’de bölgesel ve ulusal çapta yapı-
lan yağlı güreş müsabakalarını organ�ze
eden, yöneten ve katılan her kurumun 
b�r araya get�ren ve ata sporu yağlı 

güreş�n mevcut durumunu ve geleceğ�n� plan-
lamayı amaçlayan Türk�ye Yağlı Güreş Kurultayı, 
Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�yes� ve Kares� Bele-
d�yes�’n�n ortaklaşa ev sah�pl�ğ�nde Balıkes�r’de
yapıldı.

Ata sporu yağlı güreş�n geleceğ�n�n masaya 
yatırıldığı toplantıya Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�-
ye Başkanı Ahmet Ed�p Uğur’un yanı sıra Kares� 
Beled�yes� Başkanı Yücel Yılmaz, Güreş Federas-
yonu Başkanı  
Musa Aydın,  Yağlı Güreş Koord�natörü Met�n
Başdem�r, Federasyon yönet�c�ler�, Beled�ye 

başkanları, Güreş Ağaları, esk� başpehl�vanlar, 
başpehl�vanlar, cazgırlar ve basın mensupları 
katıldı.

Açılış konuşmasını Yağlı Güreş Koord�natörü
Met�n Başdem�r yaptığı Kurultay, 2015 yılın 
değerlend�rmes� ve yağlı güreş tar�h�n� anlatan 
b�r sunum �le başladı.

Erken turlarda güçlü �s�mler�n b�rb�r�ne düş-
mes�n�n önüne geç�ld�ğ�n� söyleyen Yağlı Güreş 
Koord�natörü Met�n Başdem�r, ‘’Ünlü �s�mler
çeyrek f�nale kadar eşleşmeyecek. 115 yağlı güreş
organ�zasyonu yaptık. Şuanda 77 başpehl�va-
nımız var. Kırkpınar’da bu yıl 54 baş pehl�van 
olacak. 77 baş pehl�van b�z�m onur kaynağımız,
sonuna kadar sah�p çıkacağız. Haftada 3-4 güreş
yapanlar var. Hem f�z�ksel hem de mental olarak

sürekl� performans beklemek haksızlık olur. Ara-
larındak� makas g�derek daraldı.  Altın kemer 3 yıl 
üst üste alan Ahmet Taşcı’dan sonra alan olmadı. 
Kora kor b�r mücadele serg�len�yor’’ ded�.

Yağlı Güreş 12 aya yayılmalı
Güreş Federasyonu olarak, en büyük amaçla-

rının Yağlı Güreş’tek�  pastayı büyütmek, kal�te
ve organ�zasyon sayısını arttırmak olduğunu 
söyleyen Başdem�r, ‘’Yağlı Güreş, b�r yıl �ç�ne 
nasıl yayab�l�r�z. Yağlı Güreş L�g�’n� yapab�l�r
m�y�z. Bunu destekleyen beled�yeler var.  Bunun 
çalışmalarını yapıyoruz. Yağlı Güreş’�n sorunla-
rını b�l�yoruz. Çözümler�n� de üreteceğ�m�ze de
�nanıyoruz. Beled�yeler, esk� ağlar, baş pehl�van-
lar burada katkıları öneml�. Mutlaka Yağlı Güreş� 
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Ata sporumuz Yağlı Güreş’�n geleceğ�ne 
yön vermek �ç�n tüm yağlı güreş cam�ası 

tek b�r yürek hal�nde toplandı. 
Yağlı Güreş Kurultayı’ndan ata sporunun 
parlak geleceğ� �ç�n öneml� kararlar çıktı.

Türk�ye Yağlı 
Güreş Kurultayı

Murat
İLTER

Sinan 
BERATLIGİL
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uluslararası alana taşımalıyız. Avrupa’dak� Türk 
günler�nde, Türk organ�zasyonlarına katılarak, 
hem ülkem�z�, hem de ata sporumuzun tanıtımı 
yapab�l�r�z. 655. Kırkpınar’ı yapacağız. Kumluca, 
Kurderel�, Kağıthane, Elmalı, Ordu Perşembe 
yaylasında yapılan Yağlı Güreş’lerde sey�rc� sı-
kıntımız yok. Basından r�camız, b�zler� �zles�nler.
Oradak� etk�nler� �zles�nler. Geleneksel Güreşler  
3 b�n �le 10 b�n arası sey�rc� çek�yor. Basını Yağlı
Güreş’e destek olmaya çağırıyoruz. Herkes�n
desteğ�ne �ht�yacımız var. Tecrübes�, deney�m�,
f�kr� olan herkese �ht�yacımız var. Herkesle Türk 
güreş�n�n etrafında buluşalım’’ ded�.

Anneler pehl�van yet�şt�rs�n
Sey�rc�s� olan b�r sporu nasıl ayağa kaldırılaca-

ğının konuşulduğu b�r kurultay olmasını temen-
n� ett�ğ�n� söyleyen Kares� Beled�yes� Başkanı 
Yücel Yılmaz ‘’B�z beled�yeler olarak desteğ�m�-
z�, gönlümüzü koyduk. Herkes den de aynısını
bekl�yoruz. Öyle şeyler yapalım k�, anneler 
çocuklarını pehl�vanım d�ye yet�ş-
t�rs�n. Dünyaya anlatacak yarım
kalmış b�r h�kayem�z var. Kuralla-
rın değ�şt�ğ�, teknoloj�n�n gel�şt�ğ�,
b�r dönemde kend� öz güven�n�
sağlayıp kend�s�yle özdeşleşm�ş 
b�r spor olarak sadece yazın ya-
pılan b�r spor olarak değ�l, sosyal 
medyayı kullanarak, b�r yıla nasıl 
yaparız. Baş pehl�vanlarımızı nasıl
baş tacı yapab�l�r�z. Herkes baş 
pehl�vanı olamıyor. Bu çalışmayla 
olan b�r şey değ�l. Onların hakkını 
vermel�y�z. Bu b�r sorumluluktur’’
d�ye konuştu. Ata sporuna sah�p 
çıkmanın her beled�yen�n sorum-
luluğu olduğunu bel�rten Yılmaz, 
‘’Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız 
b�z�m ufkumuzu açtı. Kurtderel� 
güreşler�ne destek verd�. Ba-
lıkes�r’�n her yer�nden güreşç�
yet�şt�r�lm�şt�r. Federasyondan 
Baş altında boy atlama hakkı
�st�yoruz’’ ded�. 

Güreş’e damga vuran b�r �l
Balıkes�r’�n Türk m�nder güre-

ş�ne ve Yağlı Güreş’e  damgasını
vurduğunu söyleyen Türk�ye
Güreş Federasyonu Başkanı Musa 
Aydın ‘’Balıkes�r’de güreşler yapı-
lamaz duruma gelm�şt�. Beled�ye-
ler�m�z Balıkes�r’dek� güreş� yen�-
den ayağa kaldırdılar. Beled�yeler 

kend� bölgeler�nde güreşe h�zmet ver�yor. Ata
sporumuza h�zmet eden tüm beled�ye başkan-
larına ve ağaları kutluyorum. Baş pehl�vanların 
üzer�nde büyük sorumluluk bulunuyor. Rekabet� 
oluşturacak, sey�rc�y� kazandıracak olan s�zlers�-
n�z’’ ded�. Balıkes�r’de son �k� yıldır güreş sporu-
nun hareketlen�p ve esk� günler�ne dönüş s�nyal�
verd�ğ�n� bel�rten Aydın, “Balıkes�r Türk güreş
tar�h�nde �z bırakmış b�r �ld�r. Ancak daha �k� yıl 
önces�ne kadar Kurtderel� güreşler� yapılamıyor 
duruma gelm�şt�. Balıkes�r’de 1980’l� yıllarda 
haftada üç güreş olurdu. Ama �k� yıl önces�ne
kadar h�ç güreş yapılmıyor durumdaydı. Balı-
kes�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Ahmet Ed�p
Uğur ve Kares� Beled�ye Başkanı Yücel Yılmaz
bu �şe el attılar ve Balıkes�r’dek� güreş� yen�den
ayağa kaldırdılar. Ben kend�ler�ne şükranlarımı 
arz ed�yorum” ded�.

Kurtderel�’y� marka yapacağız
Beled�yeler olmasa, Yağlı Güreş’�n esames�-

n�n b�le okunmayacağını söyleyen Balıkes�r BŞ
Beled�yes� Başkanı Ahmet Ed�p Uğur, Kares� 
Yağlı Güreş’e çok önem verd�. B�z onları, onlarda 
b�z� mot�ve ed�yor. Kurtderel� güreşler�n� marka
yapacağız. Kurtderel� güreşler� 9 baş pehl�van
çıkartmış öneml� b�r organ�zaSyon. B�z�m Yağlı
Güreş’ � 12 aya yaymamız lazım. Futbol g�b� 12 
aya yaymalıyız. Balıkes�r de Yağlı Güreş’ � m�n-
der güreş�ndek� g�b� 12 aya yayan çalışmalara,
zem�n� hazırlamaya başladık. Yağlı Güreş’e 12
ay olacak. Öyle b�r alan yapacağız k�, 12 ay Yağlı 
Güreş’e’e h�zmet verecek. Baş pehl�vanlar �ç�n
�mkanlar olması lazım k�, dünyaya duyuralım. 
Balıkes�r de 8-10 organ�zasyon var. Bu çalışmayı 
b�t�rd�ğ�m�zde Balıkes�r’de 12 ay Yağlı Güreş ola-
cak’’ ded�. Balıkes�r’�n coğraf� olarak Marmara ve
Ege �kl�mler�ne ev sah�pl�ğ� yaptığını söyleyen, 
Uğur, Marmara �lk�m� ve Ege �kl�m� var. 18 b�n
k�lometre alanda kurulu b�r alan. 

Balıkes�r’� marka yapacağız
Her şey� �le Balıkes�r’� 

Türk�ye’de b�r marka
yapmak �sted�kler�n� 
bel�rten Uğur, ‘’B�r sanay�
merkez� yapalım. Loj�st�k 
üssü yapalım. Bandırmayı 
Rotterdam g�b� loj�st�k
merkez� yapmak. Bununla
�lg�l� temaslara başladık. 
Gelecek hızlı trenle, yen�
karayollarıyla öneml� b�r 
konuma gelecek. Baş
pehl�vanlar �ç�n öneml� 
zeyt�nyağlarının en değer-
l�s� b�z�m �l�m�zde. İst�h-
dam lazım. Yatırımcı �ç�n 
her şey� sunmalıyız. 3 tane 
organ�ze sanay� bölgem�z 
var. Sanat, kültür, spor her
alanda Balıkes�r’� bölgen�n 
parlayan yıldızı yapacağız. 
Yağlı Güreş’te nasıl Balı-
kes�r’�n merkez� yapmak 
�st�yorsak, sanay� de 
bölgen�n merkez� yapmak 
�st�yoruz’’ ded�. Balıkes�r
Büyükşeh�r Beled�yes� ola-
rak yağlı güreşler�n 12 ay 
boyunca yapılacağı altyapı 
ve tes�s� yapmaya hazır 
olduklarını d�le get�ren
Uğur, “Futbol 12 ay oyna-
nıyor, karda da oynanıyor 
çamurda da oynanıyor.

Murat İlter S�nan Beratlıg�l
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Pek� b�z�m pehl�vanlarımız
futbolculardan daha mı 
dayanaksız, güreşemez m�?
B�z Balıkes�r’de yağlı güreş�
m�nder güreş�nde olduğu g�b� 
12 ay boyunca yapılmasını 
sağlayacak çalışmaları başlatı-
yoruz. Balıkes�r’de �nşallah 12 
ay boyunca yağlı güreş olacak.
Bunun zem�n�n� hazırlayaca-
ğız. Nasıl b�r salon yapmamız 
lazım. Yaptığımız alan yalnızca
yağlı güreşe tahs�s ed�lecek.
Yağlı güreş�n merkez� Balıke-
s�r olacak, Kurtdere olacak. 
Geçen yıl başladığımız tr�bün 
çalışmalarına bu yılda devam
edeceğ�z. B�z�m başpehl�van-
lara yakışır b�r tes�s olması
lazım. Bu sporu dünyaya
yaymalıyız. Balıkes�r’dek� 
tüm beled�ye başkanlarımızla
b�rl�kte ata sporumuzu �hya 
edeceğ�z” �fades�n� kullandı.

Grup toplantıları yapıldı
Yağlı Güreş Kurultayı’nda Federasyon Tem-

s�lc�ler�, Ege Toplantı salonunda Yağlı güreş�n 
tanıtımı ve yaygınlaştırılması �ç�n yapılması
gerekenler ve güreş sevenler�n beklent�s� �ç�n 

neler yapılması gerekt�ğ�n�, �k�nc� grup’ta yer
alan baş pehl�vanlar, esk� baş pehl�vanlar ve
cazgırlar, Akden�z Salonu’nda 2015 yılının de-
ğerlend�r�lmes�, kal�te ve rekabet�n nasıl olması, 
baş pehl�vanlarımızın Federasyondan talepler�, 
görsell�ğ�n artması �ç�n yapılması gerekenler�,

üçüncü grupta yer alan Be-
led�ye başkanları ve güreş 
ağaları �se Balık Restaurantı 
salonunda Federasyon Beled�-
ye �l�şk�s�, Organ�zasyonlarda 
yaşanan eks�kl�kler, yağlı 
güreşte görsell�ğ�n ve popü-
lar�ten�n atması, ağaların tek 
çatı altında kurumsallaşması 
konularını konuştular.

Puanlama tepk� topluyor
Yağlı Güreşlerde yen�ş�lme-

y�nce yapılan puanlama usulü, 
Kurultaya katılan b�r çok k�ş� 
tarafından eleşt�r�ld�. Doma-
n�ç Beled�yes� Başkanı Saffet
Ertürk ‘’Yağlı güreş� yen�den
canlandırmak �ç�n çalışmalara 
başladık. Esk�ye dayanan
güreşler�m�z var. Güreşler�n
gel�şmes� �ç�n, en üst sev�ye-
ye çıkartmak �ç�n, öncel�kle
madd�yatı düşünmem�z lazım. 

Organ�zasyonda hakem parası dah�l her şey� 
ödüyoruz. K�m�n geld�ğ�n� b�lm�yoruz. Bunun
Federasyon tarafından denetlenmes� lazım. En 
azından baş pehl�vanın gelmes� gerek�yor. İs�m
yapmış güreşç�ler gels�n k�, sey�rc�ye mahcup
olmayalım’’ ded�.

İsma�l Balaban Murat İlter



Balıkes�r’de düzenlenen ve ata sporumuz 
Yağlı Güreş� masaya yatıran kurultayda, 
esk�ler uygulanan puanlama s�stem�ne
karşı çıkarken, bu s�stem�n güreş�n seyr�-

n� etk�led�ğ� görüşünde. Genç güreşç�ler �se s�ste-
m�n aynen devam etmes� gerekt�ğ�n� savunuyor. 
Yağlı güreşler�n b�r 
çok sorunu, cam�a-
nın �ç�ndek� �nsanlar 
tarafından d�le get�-
r�ld�. Ancak bunların 
�ç�nde maçlarda 
uygulanan kurallar
ön öneml� gündem 
maddes� oldu. Özel-
l�kle f�nal müsaba-
kalarında farklı b�r
s�stem uygulanması
f�kr� ağırlık kaza-
nırken, yen�şme
olmayan müsaba-
kalarda 40 dak�ka 
�la 1 saat arasında
b�r süre tanınması, 
daha sonra puan-
lamaya geç�lmes�
tekl�f ed�ld�. Kurul-
tayda ayrıca, tur-
nuvalarda çok fazla
alt boyların olduğu, 
bunların azaltılması 
ve esk�den olduğu
g�b� 7-8 boya �nd�-
r�lmes� ve böylece 
başpehl�vanlık
mücadeles� �ç�n
daha fazla zaman kalmasının sağlanması f�kr� de
çok �lg� gördü.  Yağlı güreşe gönül verenler, ata 
sporumuzun gel�şmes� ve canlanması �ç�n görüş 
ve f�k�rler�n� söyled�ler.

Madd�yatı düşünmemek lazım
Yağlı güreş�n gel�şmes� ve canlanması �ç�n 

öncel�kl� olarak madd�yatının düşünülmemes� 
gerekt�ğ�n� bel�rten Doman�ç Beled�yes� Başkanı
Saffet Ertürk ‘’Yağlı güreş� yen�den canlandır-
mak �ç�n çalışmalara başladık. Esk�ye dayanan
güreşler�m�z var. Güreşler�n gel�şmes� �ç�n, en 
üst sev�yeye çıkartmak �ç�n, öncel�kle madd�yatı
düşünmem�z lazım’’ ded�. Her yıl ülkem�zde 
yüzden fazla güreş organ�zasyonu yapıldığını, 
ancak katılacak pehl�vanların k�mler olacağını 
son ana kadar b�lmed�kler�n� söyleyen Ertürk
‘’Organ�zasyonlarda hakem parası dah�l her şey�
ödüyoruz. Hang� başpehl�vanın katılacağını, 
k�m�n geleceğ�n� b�lm�yoruz. Bunun Federasyon 
tarafından denetlenmes� lazım. En azından baş 
pehl�vanın gelmes� gerek�yor. İs�m yapmış güreş-

ç�ler gels�n k�, sey�rc�ye mahcup olmayalım’’ d�ye 
sözler�ne ekled�. 

Gücü olan başpehl�vanları topluyor  
Yıllardır Yağlı Güreşlere destek verd�kler�n� 

söyleyen Muğla �l�, Kavaklıdere �lçes� Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Mesut Karataş ‘’Pehl�vanların 

k�spetle sey�rc�n�n yanına g�tmes�n� önleyeme-
d�k. Soyunma odasından gel�p sahaya çıkacak.
Pehl�vanlar tr�bünde oturmayacak. Tr�bünler 
sey�rc� �ç�n. Çok zor şartlarda yapıyoruz. Bele-
d�ye başkanı d�lenc� değ�ld�r. D�lenc�l�k yaparak 
düzenl�yoruz’’ ded�. Yağlı güreşler�n gel�şmes� ve
canlanması �ç�n basının da el atmasının gerekl� 
olduğun un altı ı ç�zen Karataş ‘’M�n�klere el atıl-
ması lazım. Her yıl davet düzenl�yoruz. 22 yıldır 
Federasyondan gelen olmuyor.  Ekonom�k gücü
olanlar, baş pehl�vanları topluyor.  Başaltını baş 
pehl�van yapıyoruz’’ ded�.

Kend� b�rl�ktel�ğ�m�z sağlamalıyız 
Sporun b�r kardeşl�k aracı olduğunu bel�rten 

Kağıthane Yağlı Güreşler� Ağası Yusuf Yoldaş 
‘’  Yağlı güreş, Güreş Federasyonundan ayrılsın 
dend�, etle tırnağınız den�ld�. Ben delege m�y�m 
b�lm�yorum. Karamürsel g�b� yağlı güreşte marka
olmuş b�r adın yıllardır kürsüsü yok. Bunun ne-
denler�n�n araştırılması lazım. 12 yıldır Kağıthane 
Yağlı Güreşler� Ağalığı yapıyorum. Spor b�r kar-

deşl�kt�r. Önce kend� b�rl�ktel�ğ�m�z� sağlamalıyız.
Her part�den, her görüşten �nsanları b�r araya ge-
t�reb�l�r�z’’ ded�. Bölgesel kom�syonlar kurulması
gerekt�ğ�n�n önem�ne vurgu yapan Yoldaş ‘’Yen� 
projeler yapılsın. Ağaların oy hakkı yok, delege 
değ�l�z. Yağlı Güreşler�n yönetmel�ğe �ht�yacı 

var. Bunu yaparken 
cazgırından, ağası-
na, yağcısına kadar 
herkese �ht�yaç var.
Para İstanbul’da. 
Kurun b�r büro. Ürü-
nü satamazsan, b�r 
h�çs�n. Yağlı Güreş
sıkıntılarını masaya 
yatıralım. Baş peh-
l�vanların, ağaların 
çoğu bu Kurultay’da
yok’’ d�ye konuştu.

 Balıkes�r p�lot 
bölge olmalı

Balıkes�r’�n Türk
Yağlı Güreş’�nde b�r
marka olduğunu
bel�rten Bandırma 
Güreş İht�sas Kulübü
Başkanı Orhan Tu-
raçlı ‘’Balıkes�r sek�z
baş pehl�van çıkar-
mış. Yağlı Güreş’�n 
merkez� olmuş. 
1989’dan bu yana
Baş pehl�van 
çıkmıyor. Nasıl 
yet�şt�r�lecek? Puan 
esası kaldırılsın,

kura s�stem� get�r�ls�n. Baş pehl�vanların devlet
sporcusu olması lazım’’ ded�. Y�rm� yed� yıldır 
Balıkes�r’de b�r başpehl�vanın çıkmadığının altını 
ç�zen Turaçlı, “Cumhur�yet tar�h�nden 1989 yılına
kadar Balıkes�r’den 8 adat başpehl�van çıktı. 
Balıkes�rl�ler olarak 27 yıldan bu yana başpehl�-
van çıkartamıyoruz. Bu kurultayda Balıkes�r’den 
başpehl�van çıkmamasının nedenler�n�n araştırıl-
ması �ç�n Bandırma Güreş İht�sas Kulübü olarak 
b�r talepte bulunacağız. Yen� başpehl�vanların 
çıkartılab�lmes� �ç�n Balıkes�r’�n p�lot bölge �lan
ed�lerek buraya ac�len güreş eğ�t�m merkez�
açılmasını talep edeceğ�z” ded�.

Güreş Okulları olmalı
Yağlı Güreş’e yıllarını verenler Kurultay’da

f�k�rler�n�, görüşler�n� d�le get�rd�ler. Esk� başpeh-
l�vanların sıkıntı �ç�nde olduğunu söyleyen B�rol
Kaplan ‘’Güreş� bırakanlara alttan gelenler sah�p
çıkmalı’’ ded�. Başpehl�vanlığın terb�ye ve ahlak 
gerekt�rd�ğ�ne d�kkat çeken 
Mehmet Güçlü �se ‘’Her bölgede sporcu kar-

SAYFA 23

Yen�şmek güreş�n doğasında var
Yen� nes�l başpehl�vanlar yen�ş�lmed�ğ� zaman uygulanan puanlama s�stem�n� savunsa da, esk� 

başpehl�vanlar, ağalar ve cazgırlar puanlamaya karşı. Esk�lere göre yen�şmek güreş�n doğasında var. 

Özcan Başgül Feth� Satıcı Ayhan Taşkın Murat İlter
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deşler�m�z var. B�r 
pehl�vanın nasıl 
davranması gerek-
t�ğ�n�n terb�yes�n�n
ver�lmes� lazım’’
ded�. Yağlı Güreş-
ler�n gel�şmes� ve 
canlanması �ç�n
güreş okullarının
şart olduğunu söy-
leyen Ahmet Dem�r 
‘’Yağlı güreş okulları 
yapılmalı. Okullar
yetenekl� ustalarla 
donatılmalı, bunlar-
da ustaların ustası 
�le denetlenmel�. Bu
eğ�t�mler� kontrol 
eden b�r ek�p ku-
rulmalı. En büyük
sermayem�z sey�rc�. 
Eğer sey�rc�y� kay-
bedersek b�z bu �ş� 
yapamayız. Federas-
yondan �steğ�m�z güreş takımı olan beled�yeler
desteklenmel�. B�z�m sey�rc� sıkıntımız yok. Des-
teklen�rsek aşamayacağımız sıkıntı yok’’ ded�.

Ser� başı s�stem� yanlış
Yağlı Güreş’de uygulanan ser� başı s�stem�n�n 

yanlış olduğunu vurgulayan Konyaaltı Güreş 
Antrenörü Hasan Aydın ‘’Geçen yılk� organ�zas-
yonu �lk Kares� örnek oldu. Ser� başı s�stem�n�n
yanlış olduğunu düşünüyorum. İsma�l Bala-
ban’ın antrenörüyüm ama Federasyonun h�ç b�r
yer�ndey�m. Yağlı güreş okulları açılması lazım.
Alt yapı olmazsa, �ler�de baş pehl�van kalmaz’’
ded�. Yıllardır tar�h� yağlı güreşler yaptıklarını 
söyleyen Çardak Beled�ye Başkanı Basr� Ulaş 
‘’283. tar�h� yağlı güreş�m�z� yapacağız. Ama 
Federasyonun takv�mde yer alamadık. Tar�h�m�z
16 ağustos, h�ç değ�şmez, takv�mde yer almak 
�st�yoruz’’ ded�.

Pehl�vanların geleceğ� yok
Pehl�vanların ve başpehl�vanların b�r ge-

leceğ�n�n olmadığını söyleyen Esk� Kırkpınar
Ağası Murat Köse ‘’Proje üret�n, bu sporu ayağa 
düşürmey�n. Sporcuların ne s�gortası var, ne
de emekl�l�ğ� var. Bu sporcuların geleceğ� yok.
Övündüğümüz gururlan-
dığımız b�r geçm�ş var. 
Ama geçm�ş, geleceğe 
böyle taşınmaz. Bunlara 
�mkan tanınmalıdır’’ ded�. 
Pehl�vanların güreşeme-
yecek duruma geld�kle-
r�nde ne yapacaklarını 
b�lmed�kler�n�n altını 
ç�zen Köse ‘’Güreşeme-
yecek hale gel�nce ne 
yapacaklar?  Neden tüm 
güreş ağaları gelmed�.
Ben� Kares� Beled�yes�n�n
davetl�s� olarak geld�m. 
Asıl dertleşeceğ�m�z
güreş ağaları burada yok’’
ded�.

Yanlış b�r düdük her şey� b�t�r�r
Yağlı güreşlerde hakemler�n çok öneml�

olduğunu söyleyen Samsun Yağlı Güreşler�
cazgırı Kasım Aslan ‘’Çocuklar �ç�n baş pehl�van 
okulu olmaz. Önce güreşç� olması lazım. Sonra
baş pehl�vanlık yapar. Geçm�şe bakın. M�nderde 
şamp�yon olanlar, yağlı güreşe geç�nce baş peh-
l�van oldular. 8 pehl�van b�r araya gel�p güreşlere 
katılmak �ç�n 50 b�n TL �st�yor. Hakeme 350 TL 
ver�l�yor. Yanlış b�r düdük çalsa, bütün emekler
yok oluyor’’ ded�.

Eleşt�r�ye açığız
Yağlı Güreş Kurultay’ında konuşan Güreş

Federasyonu Yağlı Güreş Koord�natörü Met�n 
Başdem�r ‘’Bu Kurultayı yapmadan da d�rekt 
sezona g�reb�l�rd�k. Ama b�z hazır g�rmek �st�-
yoruz. Hakemler olmazsa orada adalet nasıl
olacak. Bu arkadaşlar tamamen gönül �ç�n 
yapıyor. Güreşe olan borcumuz �ç�n yapıyoruz.
B�rb�r�m�ze küsecek darılacak durumda değ�l�z. 
B�z b�z� anlamazsak dışarıdak� adam b�z� nasıl 
anlayacak. Eleşt�r�ye de açığız. Herkes üstüne
düşen� alacak’’ ded�.

Başpehl�vanların heps� gelmel�
Yağlı Güreş Kurultay’ının yağlı güreşler�n can-

lanması �ç�n çok öneml� 
olduğuna vurgu yapan 
Kunduz yağlı güreşler�
ağası B�lal Acar ‘’Kurul-
tay’da Ağaların yarısı yok. 
Baş pehl�vanların tama-
mın katılması mecbur 
tutulmalı. Bazı bölgede
sey�rc� azalması var. Se-
y�rc�, dop�ng ve anlaşmalı 
güreşler yüzünden saha-
dan kaçıyor. Beled�yeler,
Güreş Organ�zasyonu 
yapanlardan 100 TL’l�k
güreş yapmak �st�yorlarsa,
onlar 50 TL’l�k yağlı güreş
organ�zasyonu yapıp, ka-
lanı kend�ler�ne alıyorlar. 
Bu son derece yanlış b�r 
durum’’ ded�.

Yağlı güreş ayrılmalı
Ata sporumuz yağlı

güreşler�n canlanması 
�ç�n Güreş Federasyonundan

ayrılması gerekt�ğ�ne vurgu yapan Çan yağlı 
güreşler� Ağası Yakup Köse ‘’Ankara’da 10 metre
karel�k alana sıkıştırılmış, buradan yönet�lmeye 
çalışılıyor. Hep�m�z ş�rketler yönet�yoruz. Sağ-
lıklı olmayan b�r ortamda yapılan �şten fayda
sağlanmaz. Davet�n yanlış olması neden�yle, b�r
çok ağa katılmadı.Ağalar güreş�n neres�nde bell� 
değ�l. İk� sporun b�r arada yönet�lmes� yanlıştır. 
Güreş’ten ayrılmadığı sürece geleceğ� yoktur’’
ded�.

Bana Mag�rüs çarptı
Yağlı Güreş Kurultay’ında güzel b�r b�rl�k-

tel�k de yaşandı. Kurultay, Yağlı Güreş�n usta 
yazarı Feth� Satıcı �le Usta başpehl�vanlardan 
İbrah�m Gümüş’ü yıllar sonra b�r araya get�rd�. 
Usta gazetec� Feth� Satıcı aralarında geçen ve 
efsaneleşen o h�kayey� şöyle anlatıyor “Sene 
1991 yılı. Ed�rne Kırkpınar meydanındayız. 
1986 Kırkpınar şamp�yonu İbrah�m Gümüş b�r 
maçta rak�b�n� toplayıp yer atmak �sterken can 
havl�yle kenarda çek�m yapan b�zler�n üzer�ne
geld�. Arkadaşlar kaçtı ama ben kaçamadım. İk�
pehl�van da üzer�ne yıkıldı, altlarında kaldım. O
an kend�mden geçm�ş�m, gözümü açtım hasta-

nedey�m. Başımda pol�sler,
bana çarpan aracı soruyor-
lar. Ben de pol�slere ‘’Bana 
Mag�rus çarptı’’ ded�m. O
zaman AA’da çalışıyorum. 
Bölge Müdürü de Ed�rne
Val�s� Ünal Erkan’ı arayarak
“Efend�m b�z�m muhab�re
Mag�rus çarpmış �lg�len�r 
m�s�n�z” dem�ş. Val� de pol�s
tels�zler�nden anons ett�r�-
yor “Anadolu Ajansı muhab�-
r�ne Mag�rus çarpmış, �ldek� 
tüm Mag�rus m�n�büsler�
durdurun” tal�matı verm�ş. 
İş�n aslı b�r gün sonra anlaşıl-
dı. Çünkü İbrah�m Gümüş’ün
lakabı Mag�rus’dü. Feth� Satıcı

Kağıthane Güreş Ağası Yusuf Yoldaş

Murat İlter İbrah�m Gümüş





Dünya çapında d�kkate
alınan b�rçok Batılı tar�h-
ç�ler, m�ll� b�r spor tar�h� 
yazmak yer�ne m�ll�yetç� ve 

hatta şoven�zme varacak düzeyde
b�r tar�h yazdıklarını uluslararası
arenada görmektey�z. B�zler�n böyle 
b�r komplekse �ht�yacı olmadığı �ç�n 
objekt�f yazmaya d�kkat ed�lecekt�r.
Geleneksel güreş tar�h�, Türk
dünyasında akadem�k �lg� alanının
dışında kalmıştır. Var olanlarda K. 
F�şek’�n aktardığı g�b� belgelerden
z�yade belleklere dayanmakta,
nerdeyse b�r b�r�n�n tekrarı olduğu
görülmekted�r. Bunun neden�, b�r 
ölçüde or�j�nal kaynak sıkıntısı, dünyadak� aka-
dem�k çalışmaları tak�p edememek veya güreş�
akadem�k çalışmanın b�r nesnes� olmaya layık
görmemekt�r.

         Bu konuda Türk�ye dışı Türk halkları ay-
dınlarının yazılarına bakıldığında �se; kab�lec�l�ğ�n
ulus b�l�nc�nden ağır bastığı görüleb�lmekted�r. 
Z�ra Özbek yazarın Kırgızları, Altaylının Şorları, 
Kazakların Türkmenler� vb. dışlayıp m�ll� kültürün 
ortak m�rası olan geleneksel güreşler�, tıpkı ba-
tılılar g�b� herkes kend� boyuna mal etme çabası
�ç�nded�rler.   

          Geleneksel güreşler m�ll� kültür ürünle-
r�d�r; kültürler �se tar�hsel �çer�kl� ve �stekl�d�rler. 
Tar�h �se şuanın açıklaması ve geleceğ�n mo-
del�d�r. Aynı zamanda tar�h� tesp�tler, yaşanılan
günlük değerlere meşru�yet ve güvence sağlar. 
Ve kültürün özgün özell�kler�yle geçm�şten
günümüze, günümüzden yarınlara �nt�kal�ne
�mkân hazırlar. Küreselleşmen�n kaçınılmaz
baskısı altında er�yen geleneksel güreşler�n
tar�h b�r�k�m�, bugün daha büyük b�r önem
kazanmaktadır. Sosyo-kültürel b�rl�ğ� sağlayacak 
değerler�n muhafazası �se y�ne tar�h b�l�nc�yle
sağlanab�l�r. 

          Öncel�kle genelde spor, özelde güreş�n 
tar�h�ne a�t �k� farklı yönel�m� b�rb�r�nden ayırmak
gerek. B�rb�rler�n� kısmen kapsasalar da, bu yön-
temlerden b�r�nc�s�; nesnel ve tar�h�, �k�nc�s� �se; 
öznel ve ps�koloj�kt�r. Her �k� durumda da b�z bu
yazıda onların argümanlarını �spatlamaya değ�l, 
sadece reprezantasyon olarak onları anlatmaya 
ve örneklemeye çalışacağız.

           Arket�p formlardan
günümüze �nsan türünü de aşan,
hayvanlara a�t formlarda b�le
ahenkl� hareketle b�leşen güreş�n 
doğasını ve tar�h�n� tek b�r ulus ve 
uygarlıkla, d�nle veya gelenekle sı-
nırlandırmak, bu sporun doğasına 
ters düşecekt�r. Spor tar�hç�l�ğ�n�n 
öncü örnekler�n�n entelektüel ve
pol�t�k tar�hç�l�ğ�n hegemonyasını 
zorlayan “sosyal tar�h” hareket� 
çerçeves�nde üret�ld�ğ�n� �dd�a
etmek yanlış olmayacaktır.     

             W. W. Barthold, L. P.
Potapov, L. L�get�, L. N. Gum�löv:
“Türk halklarının etno-l�ngu�st�k

gurupların genelleşt�r�lm�ş adıdır. Tüm Avrasya 
coğrafyasının ¾’ünü kapsarlar. Türkler�n atala-
rının �lk “Türk” sözü MÖ VI. yy ve MS y�ne VI. yy 
Gök-Türkler �le tekrar eder” demekteler”.

            IX. asır Orta Asya’ya yerleşmeden önce 
Türkler�n ana vatanları, �lk kültür ve meden�yet-
ler�n�n oluştuğu Güney S�b�rya coğrafyasıdır.  
Günümüzde hala S�b�rya’da Altay, Hakas, Tıva,
Şor, Tofa/Karagas, Teleüt, Teleng�t, Kumand�n, 
Dolgan, Saha, Çulum ve S�b�rya Tatarları yaşa-
maktadır. Coğrafya bakımından bunları Rusya 
dâh�l�nde b�rleşt�ren ad S�b�rya �ken küresel
boyutta bu �şlev� Asya kıtası görmekted�r. Bunlar
Türk ve dünya kültür cereyanı tes�r�nden uzak 
düşen, Kuzey Doğu Asya bölges�nde Yakutlarla,
Sayan ve Altay dağlarının kuytularında varlıkla-
rını muhafaza eden Türk kökenl� Halklardır. Bu 
Türkler� Azer�, Başkır, Çuvaş, Gagauz, Hunza, Ka-
raçay, Kara�m, Karakalpak, Kaşgay, Kazak, Kırgız,
Kazan Tatarları, Kırım Tatarları, Nogay, Özbek, 
Türkmen, Uygur, Anadolu �le Balkan Türkler�
b�rleşt�ren etn�k ve d�lsel altyapıdır.

             Bunlar bozkır yaşam tarzına uygun,
m�ll� �rade ve n�tel�kler�ne göre çok sayıda gü-
reş meydana çıkarmışlardır. Bunların b�r kısmı 
unutulmuş, b�r kısmı unutulmaya yüz tutmuş, 
b�r kısmı �se popüler b�r şek�lde yapılmaktadır.
Aşırtmalı Aba, Hatay Aba, Karakucak, Şalvar ve 
Yağlı Güreş olmak üzere sadece Türk�ye’de beş
tür geleneksel güreş bulunmaktadır. Toplamda
�se günümüz Türk halklarında 27 adet geleneksel 
güreşler yapılmaktadır. Bunların 21 aded� b�r 
b�r�n�n, 6 aded� �se d�ğer ulusların k� �le vers�yon-

ludur.
             Göçler, ekonom�k hayat, d�n� ve coğ-

raf� değ�ş�mler, d�ğer halklarla temas net�ces�nde
b�r takım eklent� ve çıktılar olmuştur. Yaradılış 
(�bda) bağlamında yüklen�len anlamlarını zaman 
�ç�nde dünya görüşündek� değ�ş�mlere paralel 
olarak kaybeden, anlamsız veya sadece sembol�k 
hale dönüşmeye “anlam boşalması” den�l�r k�, 
güreşler�n b�r kısmında bu olmuştur.

            Güreş �k� veya daha çok canlıların en 
doğal mücadele örneğ�d�r. Mevcut arkeoloj�k ve
tar�hsel kalıntıların b�ld�rd�ğ�nden öncede var
olmuştur. Çünk� �nsanın doğasında var olan b�r 
spor, en az �nsan kadar esk� olmalıdır. Hemen
bel�rtel�m k� genel olarak tar�h, arkeoloj�, antro-
poloj� ve edeb�yat d�s�pl�nler� güreş sporunun
esk� dünyada d�nsel kökenler� olduğu konusunda
da �tt�fak ederler. Tar�h otor�teler� dünya da �lk
spor formatının ve �lk örgütlenen sporun güreş
olduğunda hemf�k�rd�rler.

                Esk� meden�yetler�n hemen hep-
s�nde görülen güreş, her ulusun kültüründe
farklı boyutta yer almış ve farklı fonks�yonlar
�cra etm�şt�r. Esk� Türkler’�n de sosyal yapı ve 
yaşayışlarının hemen her safhasında görülmüş, 
sanat, edeb�yat, adet ve gelenekler�n�n teşek-
külünde müh�m b�r yer almıştır. S�b�rya’dan
Balkanlara tüm Türk toplumlarının s�yas�, d�n�, 
ekonom�k ve sosyal meras�mler�n�n de ayrılmaz
b�r parçası olmuştur.

            .
         Türkler Anadolu’ya gel�şler�nde atlarının 

sırtında ve heybeler�nde sadece madd� yaşama
a�t ürünler� değ�l aynı zamanda yaşam b�ç�mle-
r�n�, geleneksel kültürler�n�, �ç�ne g�rd�kler� veya
etk�lend�kler� �nanç yapılanmalarını da get�rd�ler. 
Bu oluşum �çer�s�nde sosyal yaşantı; Gök Tanrı 
�nancı temell�, Şaman�st, Bud�st, Man�he�st, Tao-
�st, H�ndu�st, Musev�, Hır�st�yan �nanç ve yaşam
örnekler�n�n oluşturduğu senkret�k b�r yapı arz 
ed�yordu. İslam� yaşam anlayışının �ç�ne g�r�ş 
veya daha doğru b�r �fadeyle Orta Asya’da Ahmet
Yesev� tarafından oluşturulan halk Müslümanlığı, 
İran-Horasan Erenler�, Anadolu’da Hacı Bektâş�
�le yen� b�r senkret�k yapıya ve aşamaya ulaşa-
caktı (Y. Say, 2006).

          Türkler�n dünya d�nler�ne kaşı olan �lg�-
ler�, hayatın normal b�r parçası olarak pragmat�k 
savaşın kabulü ve hayvan yet�şt�rmeğe �z�n ver-
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mes�yd�. Bu �k� özell�ğ�n Türklerle b�rl�kte gelme-
s�, buna man� olmaya çalışan d�nler�n katılıklarını
haf�flet�yordu (T. J. Barf�eld 1992).

             Böylel�kle den�leb�l�r k�; hang� yolla
düşünürsen�z düşününüz güreş�n tar�hsel veya
ps�koloj�k, öznel veya nesnel köken�nde d�nsel 
b�r yan bulunduğu ve doğasında manev� olduğu,
en azından kayıtlı tar�h kadar esk� olduğu sonu-
cundan kaçamayız. Tar�h� süreç �çer�s�nde Türk-
ler b�rçok �nanç s�stem�ne dâh�l olmuş, bunun 
etk�s�yle kaçınılmaz ve doğal olarak da meydana
bel�rl� sosyo-kültürel değ�ş�mler gelm�şt�r. Aslın-
da Türkler�n çok �nanç s�steml� olması, sorundan 
çok b�r zeng�nl�kt�r.

           B�l�msel d�lle �fade ed�len “Kültürel Bel-
lek” “Kolekt�f B�l�nçaltı” “Arket�p Kültür Kodları”,
b�z�m “Gelenek”, “Görenek” adını verd�ğ�m�z,
“R�tüel Uygulamalar”, �çgüdüsel olarak devam
eder. Ata Topraklarımızdan taşıyıp get�rd�ğ�m�z 
kültürel mot�fler, b�r şek�lde karşımıza çıkar. 
Bugün Anadolu kırsal alanda ve özell�kle Yörük 
(Türkmenler) de görülen Takv�me bağlı bay-
ramlar, Koç katımı, Hasat, Ocak tüttürme vb
törenlerde s�ns�n güreş�, kartal ve kurt dansları,
yapılan güreşlerde ödüller� yed� veya dokuz kat
artırmak vb.    

                 Türk�lerde güreş kadar sembol�k 
“ağırlık” taşıyan başka b�r spor yoktur. Güreş�n 
uyandırdığı duygular stat�k veya kanun olmak-
tan uzaktır. Güreş�n sembol ve �mgeler�n�n 
yorumları tab�� k� farklı şek�llerde kullanılab�l�r 

ve hegemon�k süreçlerde ve karşıt emsaller�nde 
araç olarak ben�mseneb�l�rler. Aslında, güreş 
ulusal gücü anlatan m�tler�n meydana get�r�lme-
s�nde ve ahlak eğ�t�m�nde neredeyse şövalyel�k
anlayışında yarışma ve göster�lerde s�stemat�k 
olarak kullanılırlar.

             Ayrıca güreş, Türk halklar tarafından
teyakkuz ve savaş tekn�kler�n� b�leme yolu 
olarak görülür, fakat aynı zamanda f�z�ksel
maharet� de ruhsal güç ve kutsanmanın b�r
�şaret� olarak da görürler. Türk�ye’dek� b�rçok
geleneksel güreş formu uluslararası güreş 
jargonunda “serbest st�l” olarak tanımlanab�l�r. 
Ayrıca sadece “ter atma” fırsatı, “doğal” müca-
delec� �çgüdüler� açığa vurmak veya semboller 
yoluyla �fade etmek �ç�n fırsat değ�l, aynı za-
manda gen�ş ahlak� ve pol�t�k yankının sosyal
değerler� etrafında organ�ze olan d�kkatl� b�r
şek�lde yapılandırılmış kamuya açık organ�zas-
yonlardır. Halk ve bürokras� Güreşe ve güreşç�ye 
karşı s�h�rl� b�r muhabbet duyuyor. Kara Ahmet, 
Koca Yusuf vb. pehl�vanlar Kırkpınar’da güre-
ş�rlerken sey�rc�lere başka b�r dünyadan gelm�ş
g�b� gözükürlerm�ş. 1985 Kırkpınar’ı Turgut Özal
55 saat �zlem�şt�r. Güreş ve güreşç� f�gürü Türk 
sosyal yaşamının çok öneml� b�r parçası olması-
na rağmen, güreş bugün Türk�ye’de en popüler 
spor değ�ld�r.  

           Aslında geleneksel güreşler�n organ�-
zasyonunda, serg�len�ş�nde, prat�ğ�nde, f�kr� ve
şekl� yönünde her ulusun �nsanı kend� tar�h ve

kültüründen, geçm�ş meden�yet�nden ve m�ll� 
k�ml�kler�nden mutlaka �zler bulab�l�r. Dolayısıyla 
dış ve �ç �l�şk�ler bazen çeş�tl� sosyal va s�yasal 
nedenler�nde etk�s�yle olumsuz görünümler ka-
zanmış olsa b�le, en azından entelektüel düzey-
de konular ve yöntemler arasında büyük �l�şk�ler 
ve yakınlıklar kend�n� göstereb�lmel�d�r. Gerek 
yöntem ve gerekse malzeme sunumda ön açıcı
ve besley�c� �şlevler� gel�şt�rmel�d�r.

              Kend� tar�h ve k�ml�ğ�n� b�lmeyen,
bunun şuurunda olunmayan h�çb�r madd� ve 
manev� m�ll� kültür ürününün anlamı yoktur.
Geleneksel güreşler�n tekrar esk� �ht�şamına 
kavuşab�lmes� �ç�n; onu değerl� gören ve onu 
önemseyen, onu meydana get�ren kültüre 
mensub�yet şuuru duyan yaşayan şahıs ve 
kurumlarla yaşatılab�l�r. Burada amaç sadece 
geleneksel güreşler�n geçm�ş�n� ve r�tüeller�n� 
anlamaya yönel�k olmayıp, geleceğ�n�n �nşası
amaçlanmalıdır.

           Ayrıca, b�r geleneksel sporu gelecek
nes�llere aktarılab�lmes� ve evrensel düzeye 
taşınması �ç�n kültür hatlarına �ht�yacı vardır.
Hâlbuk� bu hatları aksett�ren malzeme ve tar�h�
geçm�ş, geleneksel güreşlerde fazlasıyla vardır. 
Dolayısıyla Türk ve dünya kültür tar�h�n�n der�n
manalarını taşıyan Geleneksel sporları; övünü-
len değerler manzumes� olarak değ�l, yaşanan 
değerler demet� hal�nde göreb�lmek, göstere-
b�lmek ve gelecek nes�llere aktarab�lmek amaç 
olmalıdır.             

Doç. Dr.
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DDestanı Kırkpınar derg�m�z�n ek�m
sayısında başladığım  “Ol�mp�yatlarda 
Güreş” konulu yazı d�z�s�ne 1916 Ber-
l�n Ol�mp�yat Oyunları, 1920 Anvers
Ol�mp�yat Oyunları ve 1924 Par�s 

Ol�mp�yat Oyunları �le devam ed�yorum.  
1896 At�na Ol�mp�yat Oyunları dünyada 

büyük �lg� ve kabul görünce Ol�mp�yat Oyunları 
dünyanın farklı ülkes�nde düzenlenmeye devam 
ed�lm�şt�. 1912 yılında Osmanlı M�ll� Ol�mp�yat 
Kom�tes�n�n Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes�
(IOC) tarafından tanınması �le Türk sporcular 
da resmen ol�mp�yatlarda yer alma hakkını elde 
ett�ler. Osmanlı İmparatorluğu son dönem�nde 
olması ve savaşların get�rd�ğ� yorgunluklara rağ-
men Türk sporcular dünya v�tr�n�nde yer almak
�st�yorlardı.     Bununla b�rl�kte 1914 yılında başla-
yan B�r�nc� Dünya Savaşı ülkeler� b�rçok yönden 
etk�lem�şt�.

Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes� (IOC) 1916

Ol�mp�yat Oyunları’nın Almanya’nın başkent�
Berl�n’de düzenlenmes�ne karar verd�. Ancak
1914 yılında başlayan B�r�nc� Dünya Savaşı, 
ol�mp�yat oyunlarının �ptal ed�lmes�ne neden 
oldu. Ant�k dönemlerde düzenlenen ol�mp�yat 
oyunlarının b�r özell�ğ� de ol�mp�yatların düzen-
lend�ğ� tar�hlerde savaşlara ara ver�lmes�yd�. 
Ancak modern dünyada savaşlara ara vermen�n
�mkanı yoktu ve hatta her gün daha ş�ddetl� b�r 
şek�lde cephe savaşları sürüyordu. Savaşı dur-
durma  �mkânının olmaması 1916 Berl�n Ol�mp�-
yat Oyunları’nın da �ptal ed�lmes�ne neden oldu. 
1916 Berl�n Ol�mp�yat Oyunları, �ptal ed�len �lk
ol�mp�yat olarak tar�htek� yer�n� almış oldu. 

1918 yılında İk�nc� Dünya Savaşı’nın sona
ermes� �le yen� b�r dünya kurulmuştu. Osmanlı 
Devlet� �se �mparatorluktan Anadolu coğrafya-
sına çek�lerek yer�n� yen� Türk�ye Cumhur�yet� 
Devlet�’ne bırakmıştı. Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndan kopan b�rçok m�llet bağımsızlığını elde

etm�şt�. 
  Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes� (IOC)

1920 Ol�mp�yat Oyunları’nın Belç�ka’nın Anvers 
şehr�nde düzenlenmes�ne karar verd�. Ancak 
dört yıl süren ve ülkelerde m�lyonlarca �nsanın
ölümüne neden olan B�r�nc� Dünya Savaşı’nın 
çıkmasından sorumlu olduğu düşünülen devlet-
ler�n (Almanya, Avusturya, Macar�stan, Osmanlı
Devlet�) ol�mp�yatlara alınmayacağı �lan ed�ld�. 
IOC, savaşın çıkmasına neden olan ülkeler arası-
na Osmanlı Devlet�’n�n de yer aldığını açıklayınca
Türk sporcular 1920 Anvers Ol�mp�yat Oyunla-
rı’na katılamadı.

1920 ANVERS OLİMPİYAT OYUNLARI
  1920 yılında Belç�ka’nın Anvers kent�nde

düzenlend�. Anvers, küçük b�r şeh�rd� ve yeter�n-
ce hazırlık yapamamıştı. B�rçok ülke de savaştan 
yen� çıktığı �ç�n hatta bazı ülkeler �ç�n savaş hala
devam ett�ğ� �ç�n Anvers Ol�mp�yatları sönük
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geçt�.   
Anvers Ol�mp�yat Oyunları’nda güreş müsa-

bakalarına 19 ülkeden 152 sporcu katıldı. Güreş-
ler greko-romen ve serbest st�lde yapıldı. 

Güreş müsabakalarında 12 madalya kaza-
nan F�nland�ya ol�mp�yatların en başarılı takımı 
oldu.  

İsveç ve ABD �se altışar madalya alarak ol�m-
p�yatların d�ğer başarılı takımları oldular.   

1924 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI
   1924 Ol�mp�yat

Oyunları, Fransa’nın  
başkent� Par�s’te 
düzenlend�. Türk�-
ye M�ll� Ol�mp�yat
Kom�tes� Başkanı
Sel�m Sırrı Tarcan’ın
yoğun temasları �le 
Türk sporcuların 
ol�mp�yatlara katıl-
masına �z�n ver�ld�. 
1924 Par�s Ol�m-
p�yatları Türk�ye
Cumhur�yet� spor-
cularının katıldığı 
�lk ol�mp�yat olarak 
tar�htek� yer�n� 
almış oldu.  Yen� 
kurulan Türk�ye 
Cumhur�yet� doğal
olarak tanınmak,
dünya v�tr�n�nde
yer almak �st�yordu.  Bu nedenle ol�mp�yatları
önems�yordu, bu nedenle �mkansızlıklara rağ-
men 41 sporcu �le yarışmalara �şt�rak ett�. Türk 
sporcular güreş, futbol b�s�klet, eskr�m, halter, 
atlet�zm dallarında yarışmalara �şt�rak ett�. 

       Modern anlamda spor karşılaşmalarında
Türk sporcularının �lk sınavı olduğu �ç�n yen�
Cumhur�yet Par�s Ol�mp�yatları’nı çok önems�-
yordu. Bu nedenle Türk sporcuları ol�mp�yatlara
hazırlamaları �ç�n yabancı antrenörler get�r�l-

mes�ne karar ver�ld�.  Futbol, atlet�zm ve güreş 
dalları �ç�n yarışmalara yaklaşık üç ay kalmışken
yabancı antrenörler get�r�ld�. Güreş sporu �ç�n
Macar Antrenör Raul Peter �le aylık yüz dolar 
karşılığında Türk güreşç�ler� çalıştırması �ç�n 
anlaşma yapıldı.          

Güreş karşılaşmalarına 26 ülkeden 229 
sporcu katıldı. Türk�ye, Fuat (Akbaş), Seyf� Ce-
nap (Berksoy), Mazhar (Çakın), Dürrü (Sade) ve 
Tayyar (Yalaz) �le güreş müsabakalarında tems�l 
ed�ld�. Türk güreşç�ler Macar Raul Peter nezare-

t�nde Kadıköy’de
üç ay hazırlık 
kampı yaparak
ol�mp�yatlara 
hazırlanmıştı.
Sporcuları-
mızdan Tay-
yar (Yalaz)
sıklet�nde 4.
olurken d�ğer 
güreşç�ler�-
m�z �lk turda
ol�mp�yata 
veda ett�ler. 
Harp Okulu
öğrenc�s� olan 
Tayyar �lk 
turda İspan-
yol rak�b�n�  
3 dak�ka 52
san�yede 

yenerek �k�nc� 
tura yükseld�. İk�nc� müsabakasında Fransız gü-
reşç�y� 11 dak�kada yenerek yoluna devam etse 
de üçüncü müsabakasında F�nland�yalı güreşç�
karşısında kolundan sakatlanınca puan �le mağ-
lup oldu. Sporcumuz Tayyar (Yalaz), b�r maç
daha yapma hakkı bulunmasına rağmen kolu ve
d�z�n�n sakatlığı sebeb�yle doktorlar güreşme-
s�ne �z�n vermed�. Tayyar Yalaz’ın sakatlanması
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n ol�mp�yatlardak� �lk
madalyasının da kaybolması anlamına gelm�şt�.   

Güreş müsabakalarda 16 madalya kazanan 
F�nland�ya ol�mp�yatların en başarılı takımı oldu.

1924 Par�s Ol�mp�yatları, Türk�ye Cum-
hur�yet� sporcularının katıldığı �lk ol�mp�yat 
olmuştur. Kurtuluş Savaşı’ndan yen� çıkan ve 
bağımsızlığını �lan eden Türk�ye Cumhur�yet� kıt 
mal� �mkânlara rağmen sporcularını ol�mp�yatla-
ra göndererek dünyanın d�ğer ülke sporcuları �le
mücadele etmeler�n� �stem�şt�. Türk sporcular �lk
ol�mp�yatlarında başarılı olamasalar da dünya-
nın başka ülke sporcuları �le temas etm�ş onların
yarışmalardak� uyguladığı tekn�kler� ve modern 
antrenman yöntemler�n� tanımışlardı. Bu yönü
�le bakıldığı zaman 1924 Par�s Ol�mp�yat Oyun-
ları Türk sporcularının tecrübe ed�nmes� açısın-
dan büyük öneme ha�z olmuştur.



Karamürsell� Ahmet Taşçı, Cumhur�yet dö-
nem�nde Tek�rdağlı Hüsey�n(Alkaya)’den 
sonra Ed�rne tar�h� Kırkpınar Yağlı Pehl�-
van Güreşler�nde en çok Başpehl�vanlık

kazanan(9) güreşç� olarak güreş tar�h�m�ze geçt�.
Taşçı,1990, 19991, 1992 yılları Kırkpınar baş-

pehl�vanı olmuş ve altın kemer sah�b� olmuştur.
1993 yılında başpehl�van olmuş 1994’te

Antalyalı Ceng�z Elb�ye’ye pes ederek �k�nc� 
olmuştur.

1995, 1996, 1997 yılları arasında y�ne baş-
pehl�van olup �k�nc� altın kemer� de almıştır. 
1998 yılında �k�nc� defa Antalyalı rahmetl� Ceng�z
Elb�ye’ ye yen�lm�şt�r. Güreş yaşamın da  9 kere
Kırkpınar başpehl�vanlık ve �k� seferde ALTIN ke-
mer kazanarak efsaneleşen Karamürsell� Ahmet 
Taşçı  güreş sporu �ç�n �lerlem�ş yaşına rağmen Er 
meydanına yen�den dönmek, kol bağlamak ve 
peşrev çekmek �st�yor.

İMKÂNSIZ DENİLİYOR
Güreş Federasyonu Genel Koord�natörü     ve

Yağlı Güreşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Met�n
Başdem�r, “Ahmet ağabey�n yaşı yanılmıyorsam
56.Bu yaştan sonra güreşmes� sağlık açısından 
sakıncalı. Ayrıca yaş sınırını doldurmuş ve ye-
n�den Er Meydanlarına dönmek ve güreşmek 
�steyen başpehl�vanlarımız var. Taşçı’ya yol
verd�ğ�n�zde d�ğer başpehl�vanlarda haklı olarak 
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yen�den güreş meydanlarına dönecekler ve
başpehl�van sayısı da 80-90 arasında olacak.
Mümkün değ�l” açıklaması yaptı.

FORMÜL VAR
Karamürsell�  Ahmet Taşçı’nın yen�den Er 

Meydanlarına döneb�lmes� �ç�n ALTIN Kemer 
kazanmış b�r başpehl�van olarak özel statü  
�zn� �le dönmes�n�n mümkün olacağını hatır-
latan  yağlı güreş cam�ası konu �le �lg�l� �k�ye
ayrılmış durumda. Bazı güreş otor�teler�,”Ah-
met Taşçı, yaşı �t�bar�yle genç ve performansı
yüksek başpehl�vanlar karşısında tunutamaz 

ve  5-10 dak�ka güreşt�kten sonra pes eder 
ve el�n� öptürür.Ayrıca sağlık bakımından da
sakıncalıdır” derlerken bazı güreş otor�te-
ler�de Doktor raporu �le güreşeb�l�r.  9 defa
başpehl�vanlık ve 2 Altın kemer kazanmış 
b�r başpehl�vanın yen�den Er Meydanlarına 
dönmes� hem güreş�m�ze canlık get�recek 
emde sey�rc� toplayacak. Güreş Federasyo-
nu Ahmet Taşçı’nın yen�den yeş�l çayırlara 
dönme arzusunu d�kkate almalı ve gerekl�
�zn� vermel�” d�yorlar.

Tab�� k�  bu konuda son söz Güreş Fede-
rasyonunun.



Antrenör veya koç batı d�ller�nden
d�l�m�ze g�rm�ş ve yerleşm�ş kel�me-
lerd�r. Türkçe karşılığı çalıştırıcı ya da 
öğretmend�r. Spor öğretmen�, daha
çok okullarda görev yapan genel 

spor b�lg�s�ne sah�p öğretmenlerd�r.
Spor öğretmenler� spor dalı �le b�rl�kte de 

anılab�l�r. Örneğ�n Kuraş öğretmen�, Judo öğret-

men�, Güreş öğretmen�, Karate öğretmen� g�b�.
Antrenör veya spor öğretmen�; konusuna

hak�m, spor dalının tüm �ncel�kler�n� b�len, aldığı 
köklü eğ�t�m ve beden eğ�t�m� kültürünü yet�şt�r-
d�ğ� öğrenc�ler�ne aktaran ayrıca bunu yaparken,
gençl�ğ�m�z �ç�n sporun vatan� ve m�ll� gaye,
m�ll� terb�ye  ve m�ll� vaz�fe  olduğu b�l�nc�nde 
hareket eden eğ�t�mc�lerd�r. Tüm m�llete yan� her

yaştak� �nsanımıza sporun mah�yet� ve kıymet�n�
anlatab�lmel�d�r. Yet�şt�rd�ğ�  öğrenc�ler�n� kend� 
öz evladı, yaşıtlarını kardeşler�, yaşı �lerlem�ş
olanları da büyük kardeşler� yan� a�le fertler� 
g�b� görmel�d�r. Da�ma sevecen, saygılı, örnek 
k�ş�l�ğe sah�p b�r yapı �le  yaklaşımda bulunmalı-
dır. Z�ra özell�kle küçük yaştak� öğrenc�ler anne 
ve babasından çok öğretmen�n�n hareketler�n� 
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takl�t edecek, onlara ben-
zemeye çalışacaktır. Bu
ps�koloj�k yakınlık, yüksek 
duygularla sporcuya k�ş�l�k 
kazandıracak ve onun her
alanda başarılı olmasını 
sağlayacaktır. Bazen de 
bu �l�şk�, sporcudan çıkar 
sağlama şekl�ne de dönüşe-
b�l�r Buradak� çıkar, başarılı
sporcusu �le haklı övünç,
sev�nç, ve takt�r h�sler� �le
hareket etmes� gereken
antrenörün, başarılardan
haksız kazanç sağlamaya 
kalkışmasıdır.

Antrenör sporcusu �le �y� b�r arkadaş, dert 
ortağı, babacan  yaklaşımlarla da saygı duyulan 
ve en öneml�s� �t�mat duyulan, güven�len b�r
k�ş�l�ğe sah�p olmalıdır. Sporcuları arasında ayı-
rım gözetmemel� hatır gönül �l�şk�s�nde bulun-
mamalıdır. B�ld�kler�n� en �y� şek�lde  öğretmel�,
b�lmed�ğ�n� de bel�rtmel�, bunu araştırıp öğren-
d�kten sonra onlara aktaracağını �fade etmel�d�r. 
H�çb�r zaman olduğundan fazla görünmemel�, 
kend�n� öğrenc�ler�ne övmemel�, sporculuk
yaşamındak� başarılarını d�le get�r�rken de ola-
b�ld�ğ�nce  alçak gönüllü davranmalıdır. Her şey�  
b�len ve her şey� eks�ks�z öğrett�ğ� �dd�ası yer�ne,
öğrenc�ler�ne verd�ğ� b�lg�ler�n anahtar n�tel�ğ�n-
de olduğunu, bu anahtarı �y� kullanıp, araştırıcı
olup, göster�len yoldan gayretle �lerlend�ğ�nde
başarılı olunacağına �şaret etmel�d�r.

Antrenör, sporcusunu kes�nl�kle küçük
görmemel�d�r. Müsabık sporcuları azarlamala-
rının altında, onu küçük düşürücü değ�l, da�ma 
teşv�k ed�c�,  moral ver�c�, performansını olumlu

yönde etk�ley�c� ve manev� h�sler�n� güçlend�r�c� 
telk�nler yatmalıdır. Y�ne çok başarılı sporcusu-
nu  gözünde ve d�ğer arkadaşları arasında çok 
büyütmemel�, başarılı sporcuya  yapılan övgüler,
başarısız olanları da kıskandırmamalıdır. Başarılı 
olanın başarısından takım arkadaşlarının da payı 
olduğu bel�rt�lmel�d�r. Başarının sev�nc�n�n ve
başarısızlığın üzüntüsünün de b�rl�kte paylaşıl-
ması gerekt�ğ� öğret�lmel�d�r.

Antrenör, sporcusunun kend�nden 
büyük olduğu h�ss�ne kapılmışsa zayıflık �ç�ne
düşmüş demekt�r. Bu durumdan sonra da spor-
cusuna vereceğ� h�çb�r şey kalmamıştır. Antre-
nör sporcusuna yeter�nce faydalı olamıyor, ülke 
ve uluslararası düzeyde başarılı sporcu yet�şt�-
rem�yor �se kend� eğ�t�m� eks�k kalmış demekt�r.
Bu durumda bel�rl� b�r sev�yeden sonra halen
yarışmacı yet�şt�rme gayret�nden vazgeçmel�, 
temel b�lg� eğ�t�m� veya sağlıklı yaşam t�p� spor-
t�f faal�yetlerle �lg�lenmel�d�r. İy� b�r antrenör
da�ma sorumluluğunun b�l�nc� �ç�nde sporcusun-
da  güven oluşturmuş, takım ruhunu kurmuş ve

mot�vasyonu sağlayab�len 
b�r k�ş�l�ğe sah�p olmalı-
dır.

Kend�s�n� sosyal ve 
kültürel açıdan yet�şt�reb�l-
mel�, ps�koloj� ve pedegoj� 
kavramlarını �y� anlamış ol-
malı ve her çeş�t tekn�k ve 
teor�k  eleşt�r�ler�  rahatça 
göğüsleyeb�lmel�d�r. Ken-
d�n�, düşünce ve b�lg�ler�n� 
rahat �fade edeb�lmel�; 
konuşması sade, anlaşılır 
ve �nandırıcı olmalıdır.
Yarışma günler� de �y� b�r 

takt�syen olduğunu göstermel�d�r.
B�rl�kte çalıştığı d�ğer antrenörler �le uyum 

�ç�nde olmalıdır. Antrenör, aynı zamanda ta-
kımın doktoru, masörü ve ps�koloğudur. İlk 
yardım, sağlıklı sauna, spor sakatlıkları, beslen-
me, spor ps�koloj�s�, anatom� ve f�zyoloj� b�l�m-
ler�nde da�ma kend�n� yen�lemel�, bu b�lg�ler�n� 
dersler�nde sporcularına aktarmalıdır. Çalışma-
larının tümü b�r amaç ve hedef doğrultusunda 
olmalıdır. Her antrenmanını b�rkaç gün önceden 
tasarlamalı, planlamalı ve ona �y� hazırlanma-
lıdır. Tüm sporcularının karakter ve k�ş�l�kler�n�
�y� b�lmel� ona göre yaklaşmalıdır. Sporcula-
rının gel�ş�mler�n� �y� tak�p  etmel�, eks�kler�n� 
tamamlamalı, geleceğe yönel�k  projeler�n� �y� 
hesaplamalıdır.  G�y�m şekl�, tutum ve davranış-
ları, konuşma b�ç�m�, günlük yaşantısı, sosyal 
�l�şk�ler� ve ahlak� yapısı �le �y� örnek olmalıdır. 
Yapılmasını �stemed�ğ�, tenk�t ett�ğ� spor dışı
davranışları kend�s� yapmamalıdır.

Klas�k b�lg�ler ışığında 5 t�p antrenör 
bel�rlenm�şt�r. 

AĞAÇ GÜREŞİ YARIŞMA, 
HAKEM VE SEYİRCİLER
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Bunlar;
1.  Aşırı d�s�pl�nl� ve otor�ter
2.  Uysal ve �y� huylu
3.  Gerg�n ve hareketl�
4.  Gevşek
5.  İş yapar görünüşlü ve gayretl�
şekl�nded�r.
1.Aşırı d�s�pl�nl� ve otor�ter olanlar ; Daha çok 

antrenörlüğe yen� başlayanlar bu tür b�r yapı serg�-
lerler. Başarılı olmanın sertl�kten geçt�ğ�ne �nanırlar. 
Kes�n tal�matlarının, tav�zs�z uygulanmasını, katı
d�s�pl�n kuralları �ç�nde olunmasını �sterler. Bazen 
sporcularını d�ğerler�n�n �ç�nde azarlar ve hatta
aşağılarlar.

2.Uysal ve �y� huylu olanlar;  Son derece yumu-
şak, uysal, hal�m sel�m tab�atlı antrenörlerd�r. Tüm
eğ�t�m�n� sevg� dolu, sam�m� b�r  yaklaşım �ç�nde, 
k�msey� kırmadan, tatlı örnekler vererek sürdürür. 
Sporcuları �le b�r arkadaş, ağabey veya yakın dosttur.
Yaşamının büyük b�r kısmını onlarla paylaşır. Yenen 
veya yen�len sporcudan çok, spor yapan sporcu
onun �ç�n öneml�d�r. Kapr�s ve hırstan uzak, sporu 
spor �ç�n yapan ve yaptıran öğretmenlerd�r.

3.Gerg�n ve telaşlı olanlar; Asten�k t�p antrenör-
lerd�r. Huzursuz, alıngan ve telaşlı b�r yapıya sah�p ve
çok hareketl�d�rler.

4.Gevşek olanlar; Bunlar c�dd�yetten ve güven  
oluşturmaktan uzak, rahat hareket etme özell�ğ�nde 
antrenörlerd�r. Başarı ve başarısızlık pek umurların-
da değ�ld�r. Özel b�r gayret göstermezler, görevler�-
n�n b�l�nc�nde de değ�llerd�r.

5.Gayretl� olanlar; C�dd� tavır gayret ve ağırbaşlı-
lık �ç�nded�rler. Gayretler� da�ma başarıya g�den yolu 
araştırır. Kend� eks�kler�n� fark ett�kçe kend�n� yet�şt�-
r�r ve yen�lerler. Devamlı öğrenme �steğ� �ç�nded�rler.
B�l�msel araştırmaları tak�p ederler.

Bu antrenör t�pler�ne daha b�rçoğunu �lave
etmek mümkündür. Yer�ne göre heps�n�n �y� yönler� 
mevcuttur. Yukarıda yer alan b�lg�ler �y� anlaşıldığın-
da ve uygulandığında �y� antrenör t�pler� artacaktır.
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Hüsey�n Pehl�van’ı güreş meydanla-
rındak� başarı öyküler�yle b�l�yoruz.
O, Cumhur�yet dönem�n�n en büyük
başpehl�vanı olarak adını tar�he yaz-
dırdı. Hüsey�n Alkaya, Kırkpınar’da

9 defa başpehl�vanlığı kazanarak aşılması zor b�r
rekorun sah�b�. Yağlı güreşler�n yanı sıra profes-
yonel serbest güreşler�nde Türk�ye Başpehl�vanı
ünvanını taşıyan emsals�z b�r güreşç�. Yağlı 
güreş�n dualı çayırlarında olduğu g�b� profesyo-
nel serbest güreşler�n yapıldığı r�ngler�n de korku

duyulan b�r güreşç�yd�.  Sert
ve gaddar güreşler�yle b�l�nen
Tek�rdağlı, özel yaşamında
�se vefalı, yumuşak kalpl�, b�r
o kadar da cömert b�r babay-
dı… Hem çocuklarına hem 
de torunlarına karşı sevg�s�n�
h�ç es�rgemem�şt�. Sporcu 
k�ml�ğ�yle gelecek nes�llere ışık 
tutarken, özel yaşamında da
örnek teşk�l edecek b�r hayat 

sürdü. Onun sevg� dolu kalb�n�n tanıklarından 
b�r� de en küçük torunu H�lal Alkaya Akın’dı.
Annes�yle babasını küçük yaşta kaybeden H�lal
Hanım, dedes�yle geç�rd�ğ� günler�n� şöyle anla-
tıyor:

“Ben Tek�rdağlı Hüsey�n Pehl�van’ın en küçük
oğlu Met�n Alkaya’nın kızı ve 7 torununun en 
küçüğü H�lal Alkaya Akın. Küçük yaşta anne ve 
babamı kaybett�ğ�m �ç�n ben� dedem ve baba-
annem büyüttü. Dolayısıyla torunları arasında 
Tek�rdağlı Hüsey�n Pehl�van �le en çok vak�t

geç�ren ben�m. 
Evlat acısı �le yanan yürekler�n�, torun sevg�-

s�yle soğutmaya çalışan dedeme ve babaanneme 
m�nnettarlığımı anlatmaya kel�meler yetmez. 

Dedem her öğlene doğru �şten eve gel�rd�. 
Ben okula g�derken de mutlaka harçlık ver�rd�:
2,5 TL. Akranlarımız b�l�r, büyükçe maden� b�r 
para. “Lazım değ�l” derd�m; “olsun yanında bu-
lunsun, gerek�rse harca” derd�. Ertes� gün okula 
g�derken y�ne 2,5 TL ver�rd�. “Dedec�ğ�m dünkü-
nü harcamadım, �stemem” derd�m. Dedem �se 
“o dünün parasıydı, onu kumbaraya at, bu yen�s� 
lazım olmazsa y�ne harcamazsın” derd�.. Kumba-
ram da İş Bankası’nın maden� oval kumbarası. Bu
her gün tekrarlanırdı. Kumbaram dolunca da ba-
baannemle bankaya g�derd�k. Orada kumbarayı
anahtarla açarlardı. B�r sürü 2,5 TL sayarlardı.
Ben evlenene kadar o hesaba k�mse dokunmadı. 

… B�r gün dedem telev�zyon �zl�yor. D�vana 
oturmuş, bastonunu �k� el�yle kavramış, çenes�n�
de �k� el�n�n üstüne dayamış, pür d�kkat… Yayın
s�yah beyaz... Grekoromen güreş müsabakası 

SAYFA 36

    TORUNUNUN 
GÖZÜNDEN TEKİRDAĞLI 
HÜSEYİN PEHLİVAN

Mehmet CANBULAT

Araştırmacı yazar
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varmış. Normal şartlarda o yaşlarda b�r kız 
çocuğunun asla �lg�s�n� çekmez, ama ne müm-
kün!  Dedem�n gümbür gümbür söylenme-
s�yle koşturdum yanına. “K�me bağırıyorsun 
dedec�ğ�m” ded�m. Duymadı b�le. “Tutsana 
enses�nden, dalsana bacağına, ç�zg�ye basma, 
tuu s�z�n yapacağınız güreşe” d�ye haf�f yollu 
tükürme… Hakeme ayrı sayar, güreşç�lere 
ayrı… Yıllarca güreşm�ş ve hakeml�k yapmış 
olmanın heyecanıyla yer�nde duramıyordu. 
Bastonunu yere �tt�, ayağa kalktı. El�nden 
gelse telev�zyonun �ç�ne g�recek. “Dede sak�n 
ol” d�yorum duymuyor… O sırada Babaannem 
geld�; “otursana, düşeceks�n ş�md�, onlar sen� 
duyuyor mu?” d�ye sak�nleşt�rmeye çalışıyor-
du. Çok kızdığı zamanlar yenene b�le sayardı. 
Beden göçmüş, güç b�tm�ş ama gözündek� 
ışıltıdan güreş aşkı öyle b�r net görünüyordu k�… 
Ya da �ş�n� layığıyla yapan b�r�n�n tecrübes�... 

…Babaannemlerle Pazar alışver�ş�ne g�d�-
yoruz.  “Hanım ya da Hörüüü, H�lal elma sever, 
elma almayı unutma” ( Babaannem�n adı Hur�ye 
�d�. Dedem Hörü d�ye seslen�rd�.)

…Dedem�n bacaklarına çok fazla kramp 
g�rerd�: “H�lal bacaklarımı ovalıyı ver be kızım”

…Bayram gel�yor eyvah. Baba-
anneme rahat huzur yok. “Hörü, 
baklavalar ne zaman yapılacak? 
Bes�mler ( amcam) gel�r, Ner�man 
(yengem) sana yardım eder. Muh-
s�nler (küçük amcam) ar�feden 
gelseler… Ayten’e de haber ver 
(halam). Babaannem söylen�r... 
“Bayram sabahı gelseler olmuyor 
mu?” Dedem kızarak,  “Herkes 
gels�n, hep b�rl�kte y�yel�m bayram 
�k� gün yetm�yor. Özlüyoruz.” 

Hep�m�z toplanırdık, soframız 
hep kalabalıktı. Dedem azı sev-
mezd�. Her şeyden bol bol �sterd�.  
Dedem babaannem� de çok sever-
d�. “Allah ben� senden ger� bırak-
masın” derd�. Ded�ğ� g�b� de oldu…

…Dedem, Hacca g�tmeye karar 
verm�ş. Her şey�n� ayarlamış. Babaanneme 
söyled�. Babannem “hayırlısı olsun” ded� ama 
onu götürem�yor d�ye �ç�n �ç�n ağlamaya başladı. 
B�r-�k� gün sonra dedem geld�, “sen� de götü-
rüyorum beraber g�deceğ�z pasaport çıkaralım 
sana da”  ded�. Babaannem�m üzülmes�ne 
dayanamamış. Ben� amcamlara emanet ett�ler, 
�k�s� b�rl�kte hacca g�tt�ler. Babaannem anlatırdı: 
“Ayağı çok ağrıdı, tavafı sedye �le b�t�reb�ld�” 
derd�. Arafat’a çıkarken b�rb�rler�n� 
kaybetm�şler. Babaannem  Türk bay-
raklarını tak�p etm�ş. Kızılay’ın çadırını 
bulmuş. Oradak�lere haber verm�ş. B�r 
zaman sonra, b�r şek�lde dedem� bulup 
Kızılay çadırına get�rm�şler. Babaanne-
m� görünce koşup sarılmış, ağlaşmışlar. 
”Koca pehl�van, çocuk g�b� ağladı” d�ye 
anlatırdı babaannem.

…O zamanlar İstanbul bu kadar 
kalabalık değ�ld�, oturduğumuz semtte 
çoğunluk b�rb�r�n� tanırdı. Dedem, 
esnafın pehl�van amcasıydı. Yolda 
kasap çev�r�p paket tutuşturur, ”Peh-

l�van Amca �sted�” der. Postacı gel�r, ”Pehl�van 
Amca’ya mektup var” der. B�r�ler�yle karşılaşır-
sın; ”Hanım kızım ,sen pehl�van amcanın torunu 
musun?”  der. Herkes dedem� çok severd�.

…B�r gün ben okuldan gel�yorum, dedem 
camda s�gara �ç�yor. Ben de, ben� bekl�yor san-
dım. B�rden bağırmaya başladı Trakya ş�ves�yle;  
“Yuurrtçuuu!”        O zamanlar sokak aralarında  
eller�nde çıngırak, boyunlarında asılı tablalarda 
yoğurt satan adamlar gezerd�. Adam daha soka-
ğın başından yen� dönmüş; ”gel�yorum Pehl�van 

Amca” d�ye acele ed�yor. Sabırsız dedem, adam 
kapı önüne gelene kadar bekleyemezd� k�… 
Babaannem söylen�yor; “evde yoğurt dolu n�ye 
alıyorsun?” Dedem, ”olsun yer�z, belk� gelen 
olur” d�yerek m�saf�rperverl�ğ�n� ortaya koyardı.

                         
                                 
…Arkadaşım b�ze gelm�ş, kapıdan �çer� 

g�rm�yor; ”gelsene” d�yorum, “deden evde m� ” 
d�yor. Meğer onun cüsses�nden , gür ses�nden 

çok korkarmış.(bunu da bana büyüdükten 
sonra �t�raf etm�şt�) Normal konuşmamız b�le 
kavga eder g�b� olduğundan herhalde. Aslında 
çocukları çok severd�. Ev�n �ç�nde çocuk mu  
dolaşıyor, dedem�n yanından  geçerken �lla k� 
oltaya takılırdı. Dedem, bastonunu  alt ucundan 
tutar, bastonun üsttek� kıvrık tarafıyla boy-
nundan yakalayıp kend�ne doğru çekerd�. ”B�r 
balık yakaladım” derd�. Sonra  severd�, öperd�. 
Hep�m�z bastonundan nas�b�m�z� almışızdır. 
Mend�l�n� katlayarak tavşan kulakları yapardı. 

Parmaklarına takıp kukla g�b� konuştu-
rurdu, b�z� oyalamaya çalışırdı…

…”H�lal, dedene tuzsuz ekmek 
alsana kızım” derd� babaannem. Kalp 
hastası olduğu �ç�n tuzsuz yemes� 
gerek�yordu. H�ç de sevmezd� tuzsuz 
yemeğ� ve ekmeğ�. (ben de o yüzden  
tuzsuz sevm�yorum belk�) Her gün 
okuldan geld�kten sonra  fırına tuzsuz 
ekmek almaya g�derd�m. O zamanlar  
marketler yok. Tuzsuz ekmeğ� tek b�r 
fırın  yapardı, oradan alırdık. Sofrayı 
hazırlamışız, babaannem yemeğ� get�r-
s�n d�ye bekl�yoruz. B�r baktım dedem 
boş tabağa tuz döküyor. Tabak beyaz, 
�ç�nde tuz görünmüyor ya. ”Ne yapı-
yorsun” ded�m. Güldü, el�yle sus �şaret� 
yaparak ”babaannene söyleme” ded�. 

Sank� tuzu yasaklayan babaannem. ”Aşkolsun 
dede, ben her gün sana tuzsuz ekmek alıyorum 
sen ne yapıyorsun” ded�m. ”Aman be kızanım, 
hayat  tatsız-tuzsuz çek�lm�yor. Yesek de ölece-
ğ�z yemesek de” dem�şt�.

… Y�ne b�r gün okuldan geld�m. Dedem tıraş 
olmuş g�y�nm�ş, süslenm�ş oturuyor. Kupalarını, 
kemerler�n�, esk� gazete küpürler�n� yanına 
d�zm�ş. Esk� res�mler� ayıklıyordu. Hah ded�m, 
kes�n b�r gazetec� gelecek. Ve haklı çıktım. O 

günde  esk� Tercüman Gazetes� yazarların-
dan Al� Gümüş gelm�şt�. Bu sık sık olurdu. 
B�r�ler� gel�rd�, res�mler çeker, röportaj 
yapar g�derlerd�.

… Ş�md� ben de anney�m. Sevg�y�, 
emek vermey� bana öğreten dedem ve 
babaannem, anasız-babasız büyümen�n  
eks�kl�ğ�n� bana h�ssett�rmemek �ç�n müca-
dele  eden �nsanlar… Çocuklarını da �lla k� 
çok sevm�şlerd�r ama torunlarını gerçek-
ten çok sevd�ler.

     Yattığınız yerler nur, mekanınız 
cennet olsun. Allah s�zden razı olsun.



Öğret�m, b�lg� kazandırmak �ç�n 
sürdürülen çalışmalar olup eğ�t�m, 
davranış kazandırmak amacı �le
yapılan çalışmalardır. Daha somut 
anlamda öğret�m gösterme, eğ�t�m 

uygulamadır.
          Bu tanımlama kapsamında a�len�n, 

okulun, öğretmen�n, kültürün, çevren�n çocuğun 
davranış kazanmasına olan etk�s� ned�r? Sorusu

akla geleb�l�r.
Gözlemlere 

göre çocukların 
davranışlarını 
en çok 
etk�leyen 
etkenler; 
arkadaş çevres�,
TV �zlenceler�,
�nternet, akıllı
cep telefonu,
g�b� teknoloj�k
araçların
sıralaması

yapılab�l�r.
          Bunun temel neden�; 

çocuğun a�le, okul, öğretmen,
kültür, çevre etkenler�ne göre,
yukarıda sayılan unsurlarla
daha çok �let�ş�m durumunda 
olmasıdır.  Elbette k� davranış
kazandırmada en öneml� etken�n
�let�ş�m olduğu göz ardı ed�lemez.

A�le, çocuklarına güven�p
yüreklend�rerek olab�leceğ�n�n en 
�y�s� olması doğrultusunda emek 
ver�p zaman ayırmalıdır.

Eğ�t�mc� Fahrett�n Işık, k�m�
açıklamalarda bulunmaktadır: 
“Okullarda öğretmenler�n karşılaştıkları
�stenmeyen öğrenc� davranışları, eğ�t�m öğret�m 
etk�nl�ğ�n�n yürütülmes�nde büyük b�r problem 
oluşturur. Okulda ve sınıfta, eğ�tsel çabalara
engel olan davranışların tümü �stenmeyen 
davranış olarak n�telend�r�l�r. Ders�n akışını
bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran 
veya engelleyen her davranış, �stenmeyen

davranıştır. 
İstenmeyen öğrenc� davranışları, 

öğrenc�ler�n yaşları, c�ns�yetler�, sosyoekonom�k 
düzeyler�, ps�koloj�k özell�kler� g�b� pek çok 
etkenlere bağlı olarak farklı b�ç�mlerde ortaya 
çıkmaktadır. 

Sınıftak� �stenmeyen öğrenc� davranışlarının
önüne geç�leb�lmes� bu davranışların ortaya 
çıkmasında etk�l� olan nedenler�n b�l�nmes�ne 
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ÇOCUK, AİLE VE OKUL
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“Kim demiş çocuk küçük bir şeydir,
Belki de çocuk en büyük şeydir.” 

Abdülhak Hamit Tarhan
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bağlıdır. Bu nedenler sınıf dışı etkenler durumunda; 
okul, çevre ve a�le olmak üzere üç başlık altında 
�nceleneb�l�r.

A�le; öğrenc� davranışının şek�llenmeye başladığı, 
örnek alındığı, bazı temel davranışların kazanıldığı 
yerd�r. Öğrenc�ler zamanlarının öneml� kısmını 
ve �lk sosyalleşmeler�n� a�le �ç�nde tamamladıkları 
�ç�n �stenmeyen davranışların kaynaklarının �lk 
çek�rdekler� de a�le �ç�nde atılmaktadır. A�ledek� 
b�rey sayısı, a�len�n gel�r ve eğ�t�m durumu öğrenc� 
davranışlarını etk�leyen faktörlerden bazılarıdır. 

Sınıf ortamında gözlenen �stenmeyen öğrenc� 
davranışlarının a�leden kaynaklanan d�ğer b�r neden� 
�se anne-babanın tutumlarıdır. Öğretmen�n a�ley� 
tanıması ve a�le �le �l�şk� kurması, ortaya çıkab�lecek 
bazı olumsuz davranışların önlenmes�nde etk�l� 
olab�l�r. 

Ender rastlansa da vel� toplantısına anne-baba-
çocuk üçlüsü b�rl�kte katılır. Çocuğun yanında anne 
ya da baba; adeta coşarak öğretmenler�n�n b�r�n� ya 
da b�rkaçını kötüler ve tehd�t ederse k�; değmey�n 
çocuğun hafta �ç� keyf�ne artık, kral olmuştur! Ama 
b�l�nmez k�, b�r gün gelecek o çocuk suç �şleme 
mak�nes� olacaktır.”

Okula g�den çocuklarının yanında evler�nde 
el�nde k�tap olan ve k�tap okuma davranışını 
sürdüren anne-babanın çocukları, kes�nkes k�tap 
okuma alışkanlığını ve sevg�s�n� kazanacaklar. Olumlu 
sonuçları da öğrenc�n�n davranışlarına ve başarısına 
yansıyacaktır. A�len�n her olumlu örnek davranışları, 
çocukları tarafından örnek alınacaktır. Çocuk, a�len�n 
v�tr�n�d�r.

K�tap okumanın yararları saymakla b�tmez. 
Sözcük dağarcığının zeng�nleşmes�nden tutunuz 
da tüm olumlu davranışların kazandırılmasını 
gerçekleşt�r�r. Kısacası, b�rey� kal�tel� ve donanımlı 
�nsan olarak topluma kazandırır. H.fletcher: 
“K�taplardan daha �y� b�r yol arkadaşı b�lm�yorum.” 
Demekle b�rey� yalnızlıktan kurtardığına da �şaret 
etmekted�r.

Okuma sevg�s� kazandırmak �ç�n:
1-Çocuklara okuma sevg�s� kazandırma sürec�ne 

her yaşta başlanab�l�r.
2-Çocukların anne ve babaları model aldıklarını 

düşünürsek, k�tap okuyan a�len�n çocukları da büyük 
olasılıkla k�tap okuyan çocuklar olurlar.

3-Onları yanımıza alıp k�m� zaman güzel b�r 
k�taptan bölümler okuyalım.

4-Çocuklarımızın gez�nd�ğ� mekânlarda k�tap 
bulunduralım.

5-Bel�rl� zamanlarda çocuklarımızla k�tapçıya 
g�del�m ve onların seçt�ğ� b�r k�tabı alalım, kend� 
küçük kütüphaneler�n�n oluşmasını sağlayalım.

6-Çocuklarımız, başka şeylerle �lg�len�rken onlara 
yüksek sesle hoşlarına g�decek b�r masal, öykü veya 
ş��r okuyalım. Ama asla baskı yapmayalım.

7-Uyku önces� çocuklarımızla k�taplar aracılığıyla 
yakın �l�şk� kurmanın en uygun zamanıdır, bu zamanı 
değerlend�rel�m.

Yönet�c�ler, öğretmenler ve okul a�le b�rl�ğ� 
görevl�ler� de öğrenc�lere k�tap okuma alışkanlığının 
kazandırılmasında en az a�le kadar sorumludurlar.

“Mümkün olsaydı, her karış toprağa buğday eker 
g�b� k�tap ekerd�m.”

Horace
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YAMAN İNANÇYAYAMAN İNAN İNANÇNÇ

GÜREŞİMİZE HİZMETE 
DEVAM EDİYOR



Balıkes�r Gönen Güreş İht�sas Kulübü
onursal başkanı Kırkpınar esk� baş-
pehl�vanlarından Yaman İnanç eşl�-
ğ�nde 28 Ocak 2016 pazartes� günü 

Gönen güreş �ht�sas kulübünün bünyes�nde 
bulunan tes�slere antremanların yapıldığı 
spor salonunun yanına güreşç�ler�n yemek-
ler�n� y�yeb�leceğ� ve �st�rahatler�n� yapab�le-
cekler� 25 k�ş� kapas�tel� yatakhaneler açılışı 
yapıldı.

Açılışa Gönen Kaymakamı Hüsey�n Par-
lak, Gönen Beled�ye başkanı Hüsey�n Yakar, 

İlçeJandarma komutan, B�nbaşı Temel Kılıç,
Balıkes�r İl spor müdürü İlhan Arslan, İlçe 
spor müdürüHasan Ata, Güreş İht�sas Kulü-
bü onursal başkanı Yman İnanç, GİK. Başkanı 
Ak�f Doğan ve Em�nDem�rtaş Katıldı, Yapılan
konuşmaların ardından kurdela kes�lerek
tes�sler�n açılışı gerçekleşt�r�ld� ve daha
sonrasında bünyes�nde 50 sporcu bulunan, 
GİK Spor salonunda güreşç�ler antrenörler� 
eşl�ğ�nde gelen konukların önünde antreman 
çalışmalarının yanı sıra güreş göster�s� yaptı-
lar. Daha sonra katılımcı konuklar tarafından 

güreşç�lere çanta hed�ye ed�ld�. Başarı d�lek-
ler�n�n ardından konuklar tes�slerden ayrıldı, 
30 Ocak Çarşamba günü Güreş İht�sas ku-
lübünü Z�yaret eden Çardak Güreşler� Ağası
Ahmet Acar Gönen güreş �ht�sas kulübü gü-
reşç�ler�ne Çeş�tl� çalışma aletler� hed�ye ett�, 
Z�yaret esnasında Başpehl�van Yaman İnanç,
Kırkpınar’ın İlk Altın Kemerl� Başpehl�vanı
Ordu’lu Mustafa Bük’ün oğlu esk� pehl�van 
Efe Mustafa Bük güreşç�lere b�rkaç hareket
gösterd� ve antremanlarında uygulamaları-
nın kend�ler�ne faydalı olacağını söyled�.
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DEVE GÜREŞLERİNE 
KONUK OLDULARKOKONUK OLDULARR



17 Ocak 2016 Pazar günü 3.cü bü-
yük Truva deve güreşler� �ç�n Ça-
nakkale’de Ağa Mevlüt Oruçoğ-
lu’nun konuğu olduk.  16 Ocak 

2016 Cumartes� günü deve güreşler�
önces�nde Halı geces� tert�plend�, 
geceye Kırkpınar Ağaları’nın yanı sıra
b�rçok yöre ağası hazır bulundu.

Çanakkale Ez�ne Kaymakamı Al� Fuat At�k,
Kırkpınar Altın kemerl� Ağası, Kırkpınar Kültürü-
nü Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� Başkanı Alper
Yazoğlu, Yönet�m kurulu üyeler�, Çardak Gü-
reşler� kurucu ağası
Ramazan Güven,
Çardak Güreşler�
ağası Ahmet Acar, 
Kağıthane güreş-
ler� ağası Yusuf 
Yoldaş, Büyük-
mandıra güreşler� 
ağası Ahmet Sezer,
Ağa danışmanı Al� 
Sakınmaz, Kepez
güreşler� ağası
Yahsem Kork-
maz, Umurbey
güreşler� ağası
Ceng�zhan Örs,
Çan güreşler� esk� 
ağası Yakup Köse,
Çan güreşler� ağası
Gökhan Mercan, 
Başpehl�van Ab-
dullah Ersoy, Deve
sah�pler� bakıcıları, 
hakemler ve d�ğer
konukları Ağa

Mevlüt Oruçoğlu kapıda karşılaya-
rak, konukların omuzlarına deve 
güreşler�n�n sembolü olan üstlük 
poşuları takarak davet salonuna
aldı.

Yapılan konuşmaların ardın-
dan organ�zasyon kom�tes�ne
teşekkür ed�lerek pazar günü 

gerçekleşt�r�lecek deve güreşler� önces�nde hoş
sohbetler yapıldı ve canlı müz�k eşl�ğ�nde ko-
nuklar kend� yöreler�n�n oyunlarını serg�led�ler,
gecen�n sonunda deve güreşler�nde buluşmak

üzere  �st�rahate geç�ld�.
17 Ocak 2016 Pazar sabahı ş�ddetl� fırtına ve

yağmur sonucu, hava muhalefet�nden organ�-
zasyon kom�tes� tarafından güreşler �ptal ed�ld� 
ve konuklar geld�kler� yörelere g�tmek üzere
yola çıktılar, 3. Büyük Truva deve güreşler�ne 
çok �stekl� hazırlanan ve konuklarıyla özel
olarak �lg�lenen ev sah�b� Mevlüt Oruçoğlu’nun 
burukluğu gözler�nden okunuyordu, kend�s�-
ne gösterd�ğ� �lg�den dolayı teşekkür ed�yor, 
Gey�kl� yağlı pehl�van güreşler�nde buluşmak 
üzere başarılar d�l�yoruz.

SAYFA 43

Özcan
BAŞGÜL

Alper
Yazoğlu

Mevlüt
Oruçoğlu



DDünya Uyuşturucuyla Müca-
dele Eden Sporcular Federas-
yonu (DUMESF) Başkanı Kaya
Muzaffer Ilıcak, uyuşturucu,

dop�ng, alkol, s�gara, b�lg�sayar oyunla-
rı bağımlılığı...

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele
Eden Sporcular Federasyonu (DU-
MESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak,
uyuşturucu, dop�ng, alkol, s�gara,

b�lg�sayar oyunları bağımlılığı ve kötü 
alışkanlıkların zararları hakkında b�r d�z� 
konferans verd�.

Konferans dolayısıyla DUMESF 
Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, M�llî Eğ�t�m
Bakanlığı Muğla’nın Bodrum �lçes�nde 
bulunan, Prof�lo Mar�na Ortaokulu ve 
Hal�l İbrah�m İper-Adnan İper Anadolu
L�ses� öğrenc�ler� �le b�r araya geld�.

Konferanslar Hapk�do-Kumdo Mü-

cadele Sanatları Federasyonu (THMAF) 
ve Dünya Uyuşturucuyla Mücadele
Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF)
Bodrum tems�lc�ler� Ahmed Vahba ve
F�kr�ye Yalınız’ın katılımı �le gerçekleşt�. 
Bodrum’da öğrenc�ler�n yoğun �lg�s�yle
karşılaşan Kaya Muzaffer Ilıcak, gençlerle 
b�r araya gelmen�n kend�s�n� her zaman
heyecanlandırdığını, gördüğü �lg�n�n
kend�s�n� çok mutlu ett�ğ�n� bel�rtt�.
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Bodrum’da öğrenc�lere 
uyuşturucu ve

dop�ng�n zararları anlatıldı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu 
(DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, uyuşturucu, dop�ng, 

alkol, s�gara, b�lg�sayar oyunları bağımlılığı...

Kaya Muzaffer
ILICAK

DUMESF BAŞKANI
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Sözler�ne bağımlılık yapan zararlı mad-
deler� anlatarak devam eden Ilıcak, zararlı 
maddeler� kullanma �le kullanmama arasında 
çok �nce b�r sınır olduğunu �fade ett�. “K�m�ler� 
sosyal �ç�c�y�m, sadece arkadaşlar arasında 
alkol alıyorum d�yor; oysa bağımlılık yapan 
maddeler her durumda zararlıdır,” d�yen 
Ilıcak, bu maddeler� kullanmanın vücutta ger� 
dönüşü olmayan tahr�bata yol açtığını vur-
gulayarak bunu önlemen�n yolunun spordan 
geçt�ğ�n� sözler�ne ekled�.

“SPORUN YAŞI YOK”
‘Uyuşturucuyla mücadelede tek yol spor” 

sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Ilıcak, bu 
amaçla kurmuş oldukları Dünya Uyuşturucuy-
la Mücadele Eden Sporcular Federasyonu’nun 
(DUMESF) sadece Türk�ye’de değ�l, dünyada 
da b�r �lk olduğunun altını ç�zd�. Bu alanda 
yaptıkları çalışmalardan bahseden Ilıcak 
şunları kaydett�:

“Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor ya-
pab�l�rs�n�z; günlük hayatta markete gel�p 
g�derken yaptığınız bas�t b�r yürüyüşü b�le 
spor olarak adlandırab�l�r�z. Ama öneml� olan 
sporu hayatımızın b�r parçası yapmak. Ancak 
bu sayede bağımlılık yapan maddelerden 
kurtulab�l�r ve sağlıklı b�r yaşam süreb�l�r�z. 
Bunca yıllık deney�mler�me dayanarak şunu 
rahatlıkla söyleyeb�l�r�m k� spor, uyuşturucu 
ve benzer� maddelerle mücadelede en etk�l� 
yol.

B�lg�sayar oyunları da bağımlılık yapar 
ve çok zararlıdır. Günümüzde, alkol, s�gara, 
uyuşturucu, dop�ng bağımlılığı, bağımlılık 
yapan ve bağımlılık r�sk� taşıyan uyarıcılar ola-
rak görülür. Bunun yanı sıra en büyük tehl�ke 
b�lg�sayarın ve �nternet�n yaygınlaşmasıyla en az 
d�ğer uyarıcılar g�b� tehl�kel� bağımlılık türü olan 
“b�lg�sayar oyunu bağımlılığı” çocuklarımızın en 
büyük tehl�kes�d�r.”

DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 

k�tapların en yakın dostlarımız olması gerekt�-
ğ�n� de bel�rterek, “S�zler mutlaka k�tap okuma-
lısınız. K�tap okuyan �nsanın, hayal gücü gen�ş, 
düşünce zeng�nl�ğ� bol, başarılı ve dünya gözü 
açık olur. Arkadaşlarınızla k�taplarınızı değ�şt�re-
rek k�tap arkadaşlıkları oluşturun.” d�ye konuştu.

Çocuklar ve gençler �ç�n a�le hayatının 
önem�ne de değ�nen DUMESF Başkanı Ilıcak, 
“A�leler�n�z, anne babanız, büyük kardeşler�n�z 
s�zler�n �lk öğretmenler�d�rler. Onlar s�z�n �ç�n 
vardır ve s�ze en yakındırlar her şey� a�le b�reyle-
r� �le paylaşmalıyız. Hayatımızın en öneml� yer�n� 

�şgal eden öğretmenler�n�z 
ve spor hocalarınızla her 
konuyu paylaşmalısınız. 
Çünkü sağlıklı yapıya sah�p 
a�leler�n, öğretmenler�m�z 
ve spor hocalarımızın oluş-
turduğu toplumlar sağlam 
ve kötü alışkanlıklardan 
uzak olur.” ded�.

Aynı zamanda Türk�ye 
Hapk�do Federasyonu Baş-
kanlığını da yürüten Kaya 
Muzaffer Ilıcak, konferans 
sonunda hapk�do kursuna 
katılan öğrenc�lerle b�r araya 
geld� ve Bodrum’da Hapk� 
do spor dalına olan �lg�den 
dolayı duyduğu memnun�-
yet� d�le get�rd�.

Konferanslar, öğrenc�le-
r�n sorduğu sorulara ver�len 
cevaplardan sonra katılım-
cılara katılım sert�f�kalarının 
takd�m ed�lmes�yle son 
buldu.




