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ÇELEBİ SULTAN MEHMED
(Güreşçi) (Kirişçi, Kiri)

PADİŞAH 
ÇELEBİ SULTAN MEHMED

Osmanlı tahtına beş�nc� 
Pad�şah olarak Çeleb� 
Sultan Mehmed 
geçt�. Kend�s�ne 
(B�r�nc� Mehmed) ve 

(Güreşç� Mehmed) de den�rd�.
Çeleb� Sultan Mehmed, çok 

kuvvetl� b�r vücuda sah�pt�. Sık 
sık güreş yapardı. Ed�rne Saray-ı 
At�k (Esk� Saray) bahçes�nde güreş 
tutardı. Büyük babası Ed�rne’de 
Güreşç�ler Tekkes� açmıştı.  Çeleb� 
Mehmed de burada �dman yapar, 
ok atar, k�r�ş çekerd�. Bu tekke aynı 
zamanda b�r çeş�t spor akadem�s� 
�d�. B�r cenkç�n�n b�r asker�n ve 
sporcunun burada yet�şmes� zorunlu 
�d�. İşte Mehmed Çeleb� de burada 
�dmanlarında güreşç�ler �le �dd�alı 
güreş tutar ve güreş sporuna önem 
ver�rd�. Bu nedenlerle halk kend�s�ne 
pehl�van anlamına gelen (Güreşç�) 
demekteyd�. Harp veya savaş 
oyunlarına da çok �lg� göster�rd�. 
Böylece Ed�rne Sarayı’nda hem 
kültür dersler� alır ve aynı zamanda 
asker� tal�mler� de görürdü.

Çeleb� Sultan Mehmed, 
babasının T�mur’a es�r (tutsak) 
düşmes� ve ölümünden sonra 
Osmanlı Devlet�’n� �k�nc� defa b�r 
devlet olarak kuran b�r pad�şahtır. 
Hem kardeşler� hem de B�zans �le çok 
uğraşılarda bulunmuştur. Bütün bu 
uğraşlar onun sporcu b�r k�ş� olarak 
yet�şmes�ne neden olmaktaydı. 
Kardeşler�n� yenen ve devlet� tekrar 
sağlam temeller üzer�ne oturtan 
I. Mehmed �ç�n tar�hç�ler şöyle 

demekted�r.
“Orta boylu yuvarak yüzlü, 

çatık kaşlı, beyaz tenl�, yanakları 
kırmızı, göğsü ş�ş, vücutça pek 
kuvvetl�, cesur ve hareketl� 
�d�. Pad�şah olunca y�rm� dört 
savaşta bulunmuş ve kırk yara 
almıştı. İslam ve Hır�st�yan 
halkına karşı adaletl� �d�. Onları 
eş�t görürdü. Devlet büyükler�n� 
da�ma sofrasına davet ederd�. 
İl�m adamlarını çok sever, onlarla 
vak�t geç�rmekten hoşlanırdı. 
Devamlı güreş tutar ve sık sık ava 
çıkardı.”

Bunları yazmamızın neden� 
Ed�rne güreş sporunda devlet 
büyükler�n�n de uğraşıda 
bulundukları ve Osmanlı Devlet�’n�n 
kuruluşundan bu yana devamlı bu 
spora �lg� göster�lmes�yd�. Bu �lg� 
neden�yle güreş sporu h�çb�r zaman 
bırakılmamış ve 19’uncu yüzyıldan 
sonra organ�ze ed�lerek (Kırkpınar 
adı altında) devam etm�şt�r. 

 yazoglualper@gmail.com

Destansı  Kırkpınar  Tar�h�nde  b�r  �lk�  gerçekleşt�rd�k.  Derneğ�m�z  5- Mart- 
2016  Cumartes�  günü ‘’’’ Kırk  Ağa  Kırkpınar’ da’’’’ adını  verd�ğ�m�z  b�r  etk�nl�ğ�  
düzenleyerek Ata  sporumuz Yağlı  güreşe  emek  veren  Kırkpınar  ve  Yöre  Ağalarını  
Serhat  Şehr�  Ed�rne’ de b�r  araya  get�rd�.

Bu  anlamlı ve  Tar�h�  günümüze  katılarak  b�zler�  onurlandıran Ata sporumuz  
yağlı  güreş�n  ham�ler� Kırkpınar ve  Yöre  Ağalarına, Başpehl�vanlarımıza, İç �şler�  esk� 
bakanımız  Sadett�n Tantan’ a ve  Kırkpınar  davul  zurna  ek�b�ne çok  teşekkür  eder�m. 
Bu  ves�le  �le  katılan  değerl�  dostlarıma  sevg� ve  saygılarımı sunarım...

TEŞEKKÜR...
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BİR DEĞERLENDİRME

Kırkpınar  Ağası  Ağalar  hası.
Kırkpınar’da ağa kültür m�rası.
Yaşar  her  Ağa’nın b�r  hatırası,
Ed�rne  Kırkpınar  Er Meydanında…
                                          Beyazıt  Sansı

DEĞERLİ GÜREŞ SEVERLER,
Tüm �y� n�yetlerle ve en �y�s� amaçlanarak 

KIRKPINAR KÜLTÜRÜNÜ TANITMA VE 
YAŞATMA DERNEĞİ bünyes�nde b�r etk�nl�k 
yapıldı. Güzel de oldu. ‘Kırkpınar Ağası’ sıfatı 
�le ağaların ve konukların katılımlarından 
memnun oldum!

Güreşle �lg�lenenler b�l�rler. Geçt�ğ�m�z 
günlerde derneğ�m�zce  Ed�rne’de                        “ 
40 AĞA KIRKPINAR’ DA ” organ�zasyonu  
gerçekleşt�r�ld�.  Hem de adına ve  şanına 
yakışır kal�tede, d�yeb�l�r�z.

Noksanlarımız var mıydı? Elbette vardı. 
Çünkü bu b�r �lkt�… Bundan sonrak� yıllarda 
tekrarlanacağı üm�d�n� taşıyorum. En azından 
ağalar b�r araya gelerek özlem g�dermem�ze  
ves�le  olur.

Şu gerçek de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bell� kurallara göre ağalık, 
b�r nöbet �ş� olup dünden bu güne ve geleceğe 
uzanmaktadır. Ağalara sah�p çıkmak ve ger�de 
güzel anılar bırakmak, �nsanlığın da , ağalığın 
da, toplumun da özlenen ya da olması gereken 
beklent�s�d�r.

Her şey fan�d�r. Gün gel�r  hep�m�z  esk�  
ağa  oluruz. H�çb�r zaman ağalar yalnız 
bırakılmamalıdır. Ger�de ağalardan hoş anılar 
kalmalıdır.

Ağalık kr�terler� bell�d�r. Herkese de 
ağa den�lmez. Den�lse b�le k�m�ler� �ç�ne 

s�nd�remez. Adam g�b� adam olacak k� ağa 
olsun! Yer� ve zamanı geld�kçe bu konuya 
değ�nmeye çalışacağım.

DEĞERLİ GÜREŞ SEVERLER,
Düşünceme göre; önces�nde ev�n�z, 

çevren�z ve �ç�nde yaşadığınız toplumunuz s�z� 
ağa olarak kabul etmel�d�r. Beled�ye başkanının 
kuklası olan k�ş�den ağa olmaz. Ağa, k�ş�l�kl� 
olmalıdır. Ağalığı b�r sefer yap, adam g�b� yap, 
pol�t�kası esas alınmalıdır. Herkes tarafından 
böyle b�l�nmel�d�r. Ağalık yapacak k�msen�n 
madd� ve manev� açıdan durumu elver�şl� 
olmalıdır. Toplum ve �lg�l�ler, ağadan ve 
ağalıktan bunu bekler.

Sevg� ve saygılarımla…
Seyfett�n SELİM 
Kırkpınar Ağası



EDİRNE’DE AĞALAR 
BULUŞMASI

5’Mart Cumartes� Günü 
Tar�h� Şeh�r Ed�rne, öneml� 
b�r Kırkpınar etk�nl�ğ�ne ev 
sah�pl�ğ� yaptı.

Kırkpınar Kültürünü 
Tanıtma ve Yaşatma Derneğ�n�n 
organ�ze ett�ğ� etk�nl�kte; Kırkpınar 
esk� ağaları �le Anadolu Coğraf-
yasının çeş�tl� yerler�nde organ�ze 
ed�len Yerel Yağlı Güreşler�n ağaları, 
Ed�rne’de buluştular.

Kırkpınar Kül-
türünü Tanıtma ve 
Yaşatma Derneğ�’n�n 
Kale�ç�’ndek� Dernek 
B�nasında toplanan 
Güreş Ağaları; Kırk-
pınar kültürünün ya-
şatılması bakımından 
çok güzel görüntüler 
serg�led�ler ve çok 
yararlı d�yaloglarda 
bulundular.

Toplamda 36’ Yağlı Güreş 
Ağasının etk�nl�kler�, Ed�rne Halkımız 
tarafından da �lg�yle �zlend�.

Dernek b�nasına b�rer �k�şer 
gelen Güreş Ağaları, kostümler g�y-
d�r�lm�ş davul zurna ek�b�n�n çaldığı 
“Serhat Havaları” �le karşılandılar.

Dernek bahçes�nde kurulan 
masalarda konuk güreş ağalarına, 
dernek mutfağında p�ş�r�lm�ş, sıcak 
s�gara böreğ�, ç�ğ börek �le ayran ve 
çay �kramında bulunuldu.

Kırkpınar Derneğ�’n�n organ�ze 
ett�ğ� ağalar buluşmasına; Efsane 
Başpehl�van Ahmet Taşçı �le esk� 
Başpehl�vanlardan Abdullah Ersoy 
da katıldılar.

Kırkpınar Derneğ�n�n bahçes� 
tam b�r Kırkpınar Şölen�ne dönüştü.

Otant�k g�ys�ler� �ç�ndek� Güreş 
Ağaları’nın b�rçoğu, b�rb�rler�n� yakın-
dan tanıyordu.

Tanışmayanlar da bu ves�le �le 
tanışmış oldular. Ve ağalar arasında 
çok güzel b�r dostluk d�yaloğu 
yaşandı.

***

Saat 14.00’de dernek b�nasının 
önünden hareket eden ağalar kor-
tej�ne; Fahrett�n Zurnacı yönet�m�n-
dek� 10’k�ş�l�k Kırkpınar davul zurna 
ek�b� eşl�k ett�.

Kortej�n önünde yürüyen Kara-
ağaçlı Pehl�van Al� Rıza Özkayalar da 
kıspet�n� g�yerek Şanlı Bayrağımızı 
taşıdı.

***
Ağalar Kortej�n� Atatürk Anıtı 

önünde Ed�rne Beled�ye Bandosu 
karşıladı.

Burada saygı duruşu yapıldı. Ve 
ardından da İst�klal Marşımız çalınıp-
söylend�.

Beled�ye Bandosu, Ağalar 

Kortej�n� Kırkpınar Marşı’nı çalarak 
uğurladı.

Ağalar buluşmasının Atatürk 
Anıtı’ndan sonrak� etk�nl�k alanı De-
vec�han Kültür Merkez� Salonu oldu.

Burada yapılan etk�nl�kte; 
TRT’den güreş yorumcusu Gökhan 
Günaydın, Tar�h� Kırkpınar �le �lg�l� 
görüntülü b�lg�ler sundu.

Ve y�ne burada yapılan etk�n-
l�kler� Çanakkale Merkezl� 
TON TV naklen yayınladı.

Buradak� çalışmada 
esk� Kırkpınar Ağaları �le 
yerel güreş ağaları ve de 
günümüz Kırkpınar Ağası 
Seyfett�n Sel�m b�rer konuş-
ma �le,

hem kend�ler�n� tanıt-
tılar ve hem de Yağlı Güreş 
ve Kırkpınar �le �lg�l� görüş 
ve düşünceler�n� �fade 
ett�ler.

Buradak� konuşmaların ağırlıklı 
teması; Güreş Federasyonundan 
ayrı olarak b�r “Yağlı Güreş Fede-
rasyonu”nun kurulması şekl�nde 
bel�rg�nleşt�.

***
Ağalar buluşmasının 4. Etabı La-

lezar Tes�sler�nde yen�len b�r akşam 
yemeğ� �le son buldu.

***
Kırkpınar Ağası Seyfett�n Sel�m, 

Kırkpınar esk� ağaları ve 36’ Yerel 
Güreş Ağasının Ed�rne’de buluşması; 
her yönüyle çok yararlı b�r sosyal 
etk�nl�k olmuştur.

Ayrıntıları ve sonuçları üzer�nde 
ayrıca duracağız.
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Beyazıt SANSI

Baskı: Ege Reklam ve Basım 
Sanatları San. Tic. Ltd. Şti.
Esatpaşa Mah. 
Ziyapaşa Cad. No: 4 
Ataşehir - İSTANBUL
Tel: 0216 470 44 70
Fax : 0216 472 84 05
www. egebasim.com.tr
Sertifika No: 12468

Adres: Türkocağı Cad. 
No: 19 Kaleiçi - EDİRNE
Tel: 0284 212 63 82
e-posta: 
kirkpinardernegi@gmail.com
www.kirkpinardernegi.org
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Yayın Türü:
YEREL  SÜRELİ YAYIN

Destanı-ı Kırkpınar
Basın Meslek İlkelerine 

uymaya söz vermiştir. Tüm  
reklamların sorumluluğu 

firmalara, makaledeki 
görüş ve düşünceler ise 

yazarlara aittir. Yazarlara 
ücret ödenmez.

KIRKPINAR 
KÜLTÜRÜNÜ
TANITMA 
VE YAŞATMA
DERNEĞİ
Adına İmtiyaz Sahibi

ALPER YAZOĞLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ÖZCAN BAŞGÜL

Genel Sekreter
MÜBECCET GÜZEY

Genel Yayın Danışmanı
SİNAN BERATLIGİL

Katkıda Bulunanlar
RAMAZAN GÜVEN
SEYFETTİN SELİM
SEMAHAT UZGÖR
BEYAZIT SANSI
MUHSİN DURUCAN
PROF.DR. İBRAHİM ÖZTEK
ÖMER ALTAY
ŞEREF GÖKDEMİR
AHMET ACAR
MEHMET CANBULAT
İSMAİL YILMAZ

Reklam Koordinatörü
GÜLŞAH AŞÇIOĞLU
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Ed�rne’de,Kırkpınar Kültürünü Tanıt-
ma ve Yaşatma Derneğ�’nce, “40ma ve Yaşatma Derneğ� nce, 40 
Ağa Kırkpınar’da” etk�nl�ğ� düzen-
lend�.

Türk�ye’n�n dört b�r yanından ge-

len yöresel kıyafetl� yağlı güreş ağaları, dernek
b�nasının bahçes�nde toplandı.b�nasının bahçes�nde toplandı.

Bazı vatandaşlar, yürüyüş esnasında güreş
ağalarını cep telefonlarıyla görüntüled�. Ata-
türk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından

saygı duruşunda bulunularak, İst�klal Marşı
okundu. Son olarak Kırkpınar Marşı’nı okuyan o u du So o a a p a a ş o uya
40 ağa ve yağlı güreşseverler, Devec�han Kül-
tür Merkez�’nde Kırkpınar’ın dününü, bugünü-
nü ve geleceğ�n� konuşmak �ç�n toplandı.
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40 Ağa 
Kırkpınar’da

Ağaların Atatürk Anıtı’na yürüyüşü ,Davul zurna ek�b�nden detay. 
Ed�rne’de, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğ�’nce, 

“40 Ağa Kırkpınar’da” etk�nl�ğ� düzenlend�. 

Sinan 
BERATLIGİL
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654. Tar�h� Kırkpınar Yağlı 

Güreşler� Kırkpınar Ağası Sey-

fett�n Sel�m, gazetec�lere yaptığı 

açıklamada, düzenlenen etk�nl�k-

te esk� ve yen� yağlı güreş ağaların 

b�r araya gelerek kaynaştığını 

söyled�.
Ağaların b�rb�r�ne sah�p çık-

ması gerekt�ğ�n� bel�rten Sel�m, 

“Amacımız b�rl�k ve beraberl�k �çe-

r�s�nde bulunmaktır. Ağalık önem-

l� b�r görevd�r. ‘Ağalık yapacağız’ 

d�ye �nat yapmayacağız. Daha 

önce b�r arkadaşımız g�rd�, paralar 

verd�, b�r sene yaptı bıraktı. Ama-

cımız burada yıkım yapmak değ�l, 

ağalık yapmaktır. B�z arkamızdan 

gelenlereKırkpınar’ın duygularını 

yaşatmaya çalışıyoruz. Kırkpınar 

ağalığı, Kırkpınar’a yakışır şek�lde 

yapılmalıdır” d�ye konuştu.

Kırkpınar Derneğ� olarak b�r 

�lke �mza attık..
Kırkpınar Derneğ� kültürü-

nü yaşatma ve tanıtma Derneğ� 

Başkanı Altın Kemerl� Kırkpınar 

1991.1992.1993
Ağası Alper Yazoğlu’ 655. 

Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler� 

önces� b�r �lk� gerçekleşt�rmek 

�sted�kler�n� bel�rterek, “B�z Kırk-

pınar’da 40 ağa �le b�r �lk� gerçek-

leşt�rmek �sted�k. Amacımız, esk� 

ve yen� ağaları b�r araya get�r�p 

kaynaştırmak. Herkes b�r gün esk� 

olacak. Ağaların b�rb�r�ne sah�p 

çıkması, destek olması gerek�yor. 

B�zler, esk� Kırkpınar ağaları ve 

bütün yöre ağaları, bugün burada 

elb�seler�n� g�yd� ve buluştu. B�rl�k 

ve beraberl�k �çer�s�nde Kırkpınar 

�ç�n güzel şeyler yapacağız” ded�.
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Trakya Ün�vers�tes� öğrenc�ler�
‘Pehl�van Elektrak’ adını verd�kler� 
elektr�kl�

aracı, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma
ve Yaşatma Derneğ�’n�n düzenled�ğ�

‘40 Ağa Kırkpınar’da’ adlı etk�nl�k kapsamında 
düzenlenen gecede yağlı güreş ağalarına ve
beled�ye başkanlarına sundular.

Ed�rne’de, Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve 
Yaşatma Derneğ� tarafından düzenlenen ‘40 
Ağa Kırkpınar’da’ etk�nl�ğ� kapsamında, Trakya

Ün�vers�tes� öğrenc�ler� tarafından üret�len 
elektr�kl� araç “Pehl�van Elektrak”, yağlı güreş 
ağalarına tanıtıldı. Öğrenc�ler, etk�nl�k kap-
samında kentte düzenlenen davette ağalara
araçla �lg�l� b�lg� verd�. Ağalar da aracı �nceled�k-
ten sonra öğrenc�ler� tebr�k ett�.

Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler� Kırkpınar Ağa-
sı Seyfett�n Sel�m, davette yaptığı konuşmada, 
yağlı güreş ağalarının toplumun her kes�m�yle 
�lg�lenmes� gerekt�ğ�n� söyled�.

‘’Ağalar ün�vers�te öğrenc�ler�ne yardımcı ol-

malı” Güreş Ağalığın emek ver�lecek b�r ünvan
olduğunu bel�rten Seyfett�n Sel�m, “Genç Öğ-
renc�ler�m�ze her zaman madd� manev� destek 
olmaya devam edeceğ�z. Onlar yaptıkları bu 
çalışmayla pehl�van adının b�l�m ortamında da 
yer almasını sağladı. Her ağa bulunduğu kent-
tek� ün�vers�te öğrenc�ler�ne yardımcı olmalıdır.
Ün�vers�te öğrenc�ler� ülkem�z�n geleceğ�d�r.
Kardeşler�m�z b�ze b�r telefon kadar yakınlar. 
B�r şeye �ht�yacı olduklarında el�m�zden gelen�n
fazlasını onlar �ç�n yapacağız” d�ye konuştu.

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Ya-
şatma Derneğ� Başkanı ve esk� Kırkpı-
nar Yağlı Güreş Ağası Alper Yazoğlu �se
ün�vers�te öğrenc�ler�n�n yaptığı araçla
gurur duyduklarını d�le get�rd�.

Türk�ye’n�n dört b�r yanından etk�n-
l�ğ�ne katılan ağalara teşekkür eden
Yazoğlu, “Yağlı güreş�n kültürel gel�ş�m� 
�ç�n el�m�zden gelen�n fazlasını yapaca-
ğız. Yağlı güreş esk�, köklü b�r Türk kül-

türüdür. Kültürümüzü gelecek nes�llere
taşıyacağız” �fadeler�n� kullandı.

Konuşmaların ardından ünlü pehl�-
van Koca Yusuf, Adalı Hal�l, Kel Al�ço 
g�b� pehl�vanların yağlı boya res�m-
ler�n�n yer aldığı tablolar yağlı güreş
ağalarına açık artırmayla satıldı. Açık
artırmadan elde ed�len gel�r�n derneğ�n 
tad�latında ve faal�yetler�nde kullanıla-
cağı öğren�ld�.
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Ed�rne Trakya Ün�vers�tes�
öğrenc�ler�nden 

Muhteşem ‘Pehl�van
Elektrak’ aracı....

Sinan 
BERATLIGİL

“Gelecek nes�ller yağlı güreş� öğrenecek”



Mehmet CANBULAT

Araştırmacı yazar

Yusuf Hüsey�n Pehl�van, Bulgar�stan’da
Esk�cuma kasabasının Nasçı köyünde 
1885 yılında doğdu. Eş� Zah�de Ha-
nım’dan 2 erkek (Mehmet, İsma�l)  b�r de

kız çocuğu dünyaya geld�. Cumhur�yet dönem�
profesyonel serbest güreş r�ngler�n�n en öneml�
�s�mler�nden b�r� olan meşhur D�narlı Mehmet 
Pehl�van, Yusuf Hüsey�n Pehl�van’ın en büyük 
oğludur. Yusuf Hüsey�n Pehl�van’ın d�ğer erkek
çocuğu İsma�l de güreş yapmıştır ancak ağabey� 

düzey�nde başarı elde edemem�şt�r. 
 İsm�n� dünya güreş tar�h�ne altın harflerle 

yazdıracak olan bu Türk aslanının asıl �sm� Hü-
sey�n’d�.  Ona (Yusuf) �sm�n� takanlar Amer�kalı-
lardır. Hüsey�n Pehl�van gençl�ğ�nde Amer�ka’da
b�rçok parlak güreş müsabakası kazanmış ve
Amer�kalılar kend�s�n� çok sevm�şt�. Bunun �ç�nd�r 
k� Amer�kalılar da kend�s�ne, meşhur Koca Yusuf 
pehl�vanı hatırlayarak (Yusuf) adını takmışlardır. 
Yusuf Hüsey�n pehl�van 1.84 boyunda ve oldukça 

atlet�k b�r vücuda sah�p b�r güreşç�yd�.
Yusuf Hüsey�n Pehl�van’ın dayısı Nasçıköylü 

Kel İsma�l, Sultan Abdülaz�z dönem� başpehl�-
vanlarındandı. Hüsey�n Pehl�van güreş� �lk önce
dayısı Nasçıköylü Kel İsma�l’den öğrenm�şt�r. 
Nasçıköylü Kel İsma�l aynı zamanda Koca Yu-
suf’unda ustasıdır. 

Yusuf Hüsey�n Pehl�van, kısa sürede kend�-
s�n� gel�şt�r�p başarılı güreşler yapmaya başla-
dıktan sonra �lk kez 19 yaşındayken Amer�ka’ya 
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AMERİKA’DA BİR
TÜRK ASLANI

YUSUF HÜSEYİN 
PEHLİVAN

 İsm�n� dünya güreş tar�h�ne altın harflerle yazdıracak 
olan bu Türk aslanının asıl �sm� Hüsey�n’d�.  

Ona (Yusuf) �sm�n� takanlar Amer�kalılardır. 
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g�tm�şt�r. Bell� aralıklarla g�tt�ğ� Ame-
r�ka’da ve Avrupa’da o zamanların en
popüler güreş� olan Catch as Catch 
Can (Keç ez keç ken) olarak b�l�nen 
güreş türünün yapıldığı organ�zas-
yonlarda kend�n� göstermey� başardı. 
Bu güreş st�l�n�n Türk�ye’de b�l�nen �sm� �se 
“profesyonel serbest güreş” t�r.

Yusuf Hüsey�n Pehl�van, 1910 yılında �k�c�

kez
Amer�ka’ya g�tm�şt�r. Bu g�d�ş�n-
de ağırlığı 110 k�loyu bulmuş, görgü ve b�lg�s� de 

öncek�ne oranla çok artmıştı. O yıllarda İng�lte-
re’den Amer�ka’ya gelen Rus güreşç� “ Heckens-
chm�dt” �le yaptığı serbest güreş� (2.48) saatte 
kazanmıştır.

Yusuf Hüsey�n Pehl�van, B�r�nc� Dünya
Savaşı’ndan sonra, üçüncü kez Amer�ka’ya 
g�decekt�r. G�derken beraber�nde köylüsü “Al�”
pehl�vanı da götürmüştür. 1922 yılının ocak 
ayında önce İstanbul’a gelm�şler daha sonra
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�se İstanbul’dan Par�s’e g�tm�şlerd�r. B�r 
süre Fransa’da güreşler yaptıktan sonra 
�se Amer�ka macerası tekrar başlamıştır.
Bu üçüncü Amer�ka’ya g�d�ş� 1924 yılının
kasım ayına kadar sürmüştür. Ch�cago’da
“Custecar” ve meşhur “Boğucu Lew�s” 
�le güreş yapmıştır. Bu
güreşlerden başarıyla  
ayrılarak Türkün malum 
gücünü tüm dünyaya 
yen�den hatırlattı.

Amer�ka’da kaldığı
18 yıl boyunca güreş�n
yanı sıra  boks sporuna 
da �lg� duydu. Araştırma-
larım sırasında,  o yıllar-
da Amer�kan basınında 
Yusuf Hüsey�n pehl�van-
la �lg�l� yapılan b�r çok 
habere rastladım.            

Örneğ�n, 12 N�san
1915 tar�h�nde yayımla-
nan  Amer�kan “Ch�cago
Tr�bune”  gazetes�n�n
haber�nde;  Dünya Ağır
S�klet Güreş Şamp�yonu 
Charley Cutler �le Yusuf 
Hüsey�n Pehl�van’ın karşılaşma �ç�n an-
laştıklarını yazmıştır. Aynı gazete haber�n
devamında Yusuf Pehl�van’ın b�rde “Rus 
Aslanı” lakabıyla anılan Jack Leon �le de
aynı gün �çer�s�nde karşılaşacağını okuyu-

cularına duyuruyor.           
Yusuf Hüsey�n Pehl�van, Amer�ka

dönüşünde Bulgar�stan’da b�r süre Esk�-
cuma’dak� gençlere güreş ve boks ant-
renörlüğü yaptı. 1928 yılında Türk�ye’ye
göç ederek Bursa’nın Karacabey �lçes�ne

yerleşt�.  Yusuf Hüse-
y�n pehl�van soyadı 
kanunuyla b�rl�kte
“Savaş” soy�sm�n� 
aldı.

1930 yılının 
Aralık ayında Esk�şe-
h�r’de Kızılay yararı-
na “Asr� S�nema” da
yapılan güreş karşı-
laşmalarında, ken-
d�s� g�b� senelerce
Amer�ka’da Türk’ün
gücünü yaşatmaya 
çalışmış Kızılcıklı
Mahmut Pehl�van 
�le b�r güreş yaptı. 
Kırk dak�ka süren
bu güreş müsaba-
kası serbest güreş 

st�l�nde yapılmıştır. 
Bu müsabaka Hüsey�n Pehl�vanın güreş
yaşamındak� son güreş� olmuştur. Türk
güreş�n� yurtdışında yıllar yılı başarıyla 
tems�l etm�ş olan bu emsals�z pehl�vanı-
mız 1943 yılında Bursa’da vefat etm�şt�r.



Beled�ye esk� başkanlarımızdan İbrah�m 
Ay’ın söyleş�s�nden alıntı �le başlamak
�st�yorum söze çünkü bendek� farklı-
lığın neden�n� buldum: “Kulağıma yağ
kaçmış” ben�m…

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma
Derneğ�n�n etk�nl�ğ� �le Ed�rne’me Kırk-
pınar ruhu erken geld�. Davul zurnalar 
çalarken ağalar önce saygı �fades� çe-
lenkler�n� sundular yed� düvel�n yene-
med�ğ� ebed� başpehl�van Atama, sonra
İst�klal Marşımız ve Kırkpınar Marşımız
hep b�r ağızdan söylend�. Basın �le söy-
leş� Devec�han’da yapıldı, akşam yemeğ� 
�le de sona erd�. Güzel fotoğraf kareler� 
kaldı ama asıl kalıcı olan b�rl�k beraberl�k 
görüntüsü ve Kırkpınar’ı b�r adım �ler�ye
taşıma kararlılığıydı.

Kırkpınar’ın efsane �s�mler�nden altın 
kemerl� ağamız ve Kırkpınar Kültürünü
Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� Başkanı
Alper Yazoğlu: “Kırk; Türk, Altay, Orta
Asya ve Ortadoğu m�toloj�ler�nde ve halk
kültüründe ayrıca İslam �nancında kutsal 
sayıdır. Kırk erenler�n sonsuza kadar 
yaşayacağına �nanılır. B�zler de Kırkpı-
nar kültürünü yaymak ve sonsuza kadar 
yaşatmak hedef�yle çıktığımız yolda Kırkpınar’da 
Kırk Ağayla b�rl�kte olmak �sted�k.” d�ye başladı
sözler�ne. “Kırkpınar Türk’ün y�ğ�tl�ğ�n�n yazıldı-
ğı, mertl�ğ�n�n anlatıldığı ve gücünün tüm dün-
yaya asırlardır göster�ld�ğ� yerd�r. Ona katılmak
�ç�n de, h�zmet etmek �ç�n de sadece b�lek değ�l 
yürek gücü de �ster. Bu yüreğ� taşıyan konukla-
rımızla b�rl�kte olmaktan mutluyuz, gururluyuz.” 
ded�.

Kırkpınar nasıl Türk m�llet� �ç�n emsals�z b�r 
gurur arenasıysa, “Kırkpınar Ağalığı” da b�r çeş�t

kurumsal k�ml�ğ� tems�l eder. Ağalık müesse-
ses�n� Kırkpınar’ın “ana sponsoru” olarak �fade
edeb�l�r�z. Ağaların topluma örnek davranışlar 
�çer�s�nde olması gerek�r. Mertl�k, dürüstlük,
hoşgörü g�b� erdemlerle donanmış b�r k�ml�k 
taşıyan Kırkpınar ağası, pehl�vanlardan beklenen

tüm bu erdemler�n aynası olarak bütünley�c� b�r 
semboldür. Ben orada o ışığı gördüm.

Devec�han’da TRT Güreş programı yapımcısı
Gökhan Günaydın, b�zler� tar�h dehl�z�nde gezd�-
r�rken Beyazıt Sansı’nın marşındak� heyecan �le 
coştuk. Emeğ� geçenler�n yüreğ�ne sağlık. Slayt 
sunumu da har�kaydı. Güreş�n duayenler�nden
Levent Erdoğan yağlı güreş federasyonu kurul-
ması talepler�ne hukuk� açıklama get�rd�. Derne-
ğ�m�z�n yönet�m kurulu üyeler�nden ve Çardak 
Ağası Ramazan Güven sorunlar ve çözümler�ne 
�l�şk�n görüşler�n� b�ld�rd�. Kend�s�ne bu ves�le �le

b�z� s�zlerle buluşturduğu yan� derg�m�z�n bası-
mını üstlend�ğ� �ç�n teşekkür etmek �st�yorum.

Alper Yazoğlu kırk erenlerden alıntı yapa-
rak; Ben de s�zden b�r�y�m. “B�z�m küçüğümüz, 
büyüğümüz yoktur. Küçüğümüz de uludur,
büyüğümüz de uludur. B�r�m�z kırkımız, kırkımız

b�r�m�zd�r” ded�. B�r de hanım 
ağamız vardı. Ben�m orada ne �ş�m 
m� vardı? Ded�k ya kulağıma yağ 
kaçmış ben�m d�ye. Geçm�şten ge-
leceğe bırakılan üstel�k de UNES-
CO tarafından “İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültür M�rası” l�stes�nde
yer alması uygun görülen b�r et-
k�nl�kten bahsed�yoruz. Bu ben�m 
şehr�mde, ben�m m�rasım. Orada 
olmamam mümkün değ�l. Ona sa-
h�p çıkanlara teşekkür etmemem
olmaz. Yoktan gelenekler�n var
ed�lmeye çalışıldığı b�r dönemde 
655 yıllık efsaney� yaşamamak 
olmaz. Bu toplantı bana b�r de 
değerl� k�tap kazandırdı. Y�ne Dah�
Yayıncılığın basımıyla araştırmacı 
yazar İsma�l Yılmaz’ın DUALI
ÇAYIRIN 90 YILI yan� Cumhur�-

yet Dönem� Kırkpınar Güreşler�’n� 
belgelere dayalı aktaran k�tabı başarılı b�r arş�v 
n�tel�ğ�nde. At�lla İlhan ne güzel dem�ş;

Hey mübarek mübarek, er meydanı bu 
meydandır,

Cümle âlem b�r�km�ş �şte davullu zurnalı,
Her b�r� b�r özge d�yarda başpehl�vandır.
Yen�şemeyen kırk y�ğ�tten adını alan tar�h�

yağlı güreşler�m�z�n anısına her yıl düzenlenen 
kültür m�rasımızı yaşatmak üzere yola çıkanlara 
da, değerl� konuklarımıza da kırkb�r kere maşal-
lah…
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KIRKPINAR’DA KIRK AĞA

Semahat
UZGÖR



Başlarken…

Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler� 
�le �lg�l� yayınlanan Destan-ı
Kırkpınar Derg�s� �ç�n benden 
yazı �sten�ld�ğ�nde önce tered-
düt ett�m. Ancak tereddütüm 

çabuk geçt�. Çünkü naz�k tekl�f, ata yad�garı 
b�r değer�m�z olan Kırkpınar’la �lg�l�yd�. Bu 

öneml� değer�m�z� yaşatma-
nın ve sonrak� nes�llere doğ-
ru b�r şek�lde aktarmanın, 
güreş yapsın veya yapmasın
herkes�n görev� olduğuna,
bunun �ç�n k�msen�n so-
rumluluktan kaçmamasının 
gerekt�ğ�ne �nanıyorum. 

Destan-ı Kırkpınar Der-
g�s�n�n değerl� okurlarının, 
muhteşem tar�h� güreşler� 
b�rde güreşlerde akt�f görev 
almış traf�k müdürünün 
gözünden görmek �steye-
b�lecekler�n� düşündüm. 
Yazılarımı bu düşünce �le 
kaleme aldım. Yazılarımı

ded�m çünkü Kırkpınar b�r yazıda anlatılacak 
kadar kolay ve bas�t b�r konu değ�l. Kapsamlı 
b�r organ�zasyon. Sorumluluk gerekt�r�yor.

Yazı d�z�s�, görev yaptığım 2009 �le 2015 
yılları arasındak� hafta önces� hazırlıklarını, 
etk�nl�k haftasını ve sonrasını kapsamakta-
dır.  Yazılarımda s�ze Tar�h� Kırkpınar Yağlı 
Güreşler� boyunca yapılan etk�nl�klerle �lg�l� 
İzlen�mler�m�, gördükler�m�, duyduklarımı ve 
yaşadıklarımı, duygu, beklent� ve tavs�yele-
r�m�; Ed�rne’y� ve Ed�rne’n�n öneml� kültürel 
değerler�n�n başında gelen Kırkpınar’ı seven 
b�r traf�k müdürü gözüyle anlatmaya çalışa-
cağım.  

Atadan toruna en değerl� hatıra…
Kırkpınar; ağalarıyla, başpehl�vanlarıyla,

pehl�vanlarıyla, cazgırlarıyla, cazgırların yap-
tıkları dualarla, takd�mlerle, davul-zurna ek�-
b�yle, hakem heyet�yle ve güreşler�n davet
s�mges� kırmızı d�pl� mumuyla, pehl�vanların
g�yd�ğ� kıspetle, �çer�s�nde kıspet�n taşındığı 
zemb�lle, pehl�vanların yaptığı peşrevle ve
kend�ne özgü esas ve usuller� olan yağlanma
�le b�r bütündür. Atalarımızdan b�ze m�ras 

kalan en öneml� değerler�m�zdend�r. Guru-
rumuzdur.

M�llet olarak herkes Kırkpınar’ın ortak 
değer�m�z olduğunun b�l�nc�nded�r. Öyle k�; 
Ed�rne’ye atandığımı öğrenen eş ve dostla-
rımdan ben� arayanların neredeyse tamamı 
Kırkpınar’ı z�kretm�şt�. Çoğunluğunun güreş-
ler� canlı h�ç �zlemed�kler�n�, ancak �zlemek 
�sted�kler�n�, �zlemeye gelecekler�n� söyle-
d�kler�n� hatırlıyorum. Sonrak� yıllarda gerek 
yalnız, gerekse a�leler� �le b�rl�kte pek çok
arkadaşım Kırkpınar’ı �zlemeye geld�. Ben de 
zevkle bu kültür m�rasımızı el�mden geld�ğ�
kadar onlara tanıtmaya, �zletmeye gayret et-
t�m. Ev sah�pl�ğ� yaptım. Yer� geld�kçe onların 
güreşler hakkındak� düşünceler�n� de s�z�nle 
paylaşacağım.

Yüzyıllardır devam eden ata yad�garı
bu kültür m�rasımızı tak�p etmek ben�m 
�ç�n mutluluktu. Ed�rne’ye gelerek göreve 
başlayana kadar telev�zyondan, basından ve 
güreşlere gelen eş dosttan tak�p ett�ğ�m et-
k�nl�kler�, artık canlı tak�p edeb�lecek olmam 
ben�m �ç�n ayrı b�r mutluluk olmuştu.
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Kırkpınar’la tanışmam…
Ed�rne’n�n en öneml� organ�zasyonlarından

olan ve UNESCO tarafından “İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültür M�rası” l�stes�nde yer alması
uygun görülen “Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler�”
�le tanışmam 2009 yılında Ed�rne Emn�yet 
Müdürlüğü kadrosuna atanmam �le başladı. 

648. randevu…
Tay�n�m�n çıktığı 2009 yılında Ağalığını 

Seyfett�n SELİM’�n yaptığı 648’ �nc�s� düzen-
lenen Kırkpınar Yağlı Güreşler� yapılıyordu. 
648. randevuda şeh�rde konaklamak �ç�n ne
boş b�r oda, ne de er meydanında tr�bünlerde 
boş yer bulmak mümkündü. Konaklayacak yer
bulamayanlar Sel�m�ye Cam�s�n�n çevres�ndek�
parklarda, k�m�s� çadır kurmuş k�m�s� açık ha-
vada yatıyordu. En �lg�nçler� de Osmanlı Mezar 
Taşlarının serg�lend�ğ� alanda mezar taşı önüne 
yatanlardı. Şeh�r sıklet�n�n üzer�nde konuğu 
ağırlıyordu. Törenler, yarışmalar yapılıyor, 
konserler ver�l�yordu. Sultanların şehr�, �ç�nde 
barındırdığı değerler�yle gelenler� y�ne kend�ne 
hayran bırakıyordu. Yüzyıllardır b�rçok mağ-
lub�yet ve gal�b�yetlere şah�t olan Er Meydanı,
648. kez sev�nc�n ve hüznün b�rb�r�ne karıştığı, 
b�rb�r�nden çek�şmel� güreşlere sahne olmuştu.
Sev�nenler, hayal kırıklığı yaşayanlar, hayaller�n�
sonrak� yıllara bırakanlar… Anlatılacak çok şey
vardı. Çok şeyler yaşandı… 

Vee 648. F�nal…
İlk turda Murat H�kmet’�, İk�nc� turda Ah-

met Kavakcı’yı, üçüncü turda Gökhan Arıcı’yı,
çeyrek f�nalde Osman Aynur’u ve çok zorlu 
geçen yarı f�nal�n  �k�nc� uzatmasında rak�b� Al�
Gürbüz’ü yenerek f�nale kalan, 646. ve 647.
Kırkpınar Yağlı Güreşler�n�n Başpehl�vanı Or-
dulu Recep Kara �le; �lk turda Ramazan Yarar’ı,
�k�nc� turda Serhat Gökmen’�, Üçüncü turu bay 
geçen, dördüncü turda Aydın Polatçı’yı ve yarı 
f�nalde Ekrem Yavuz’u yenerek f�nale kalan 
Antalyalı Mehmet Yeş�lyeş�l karşılaşacaktı.

Güreş çok �dd�alıydı ve merakla beklen�yor-
du. Çünkü �k� kez üst üste başpehl�van olan ve
üçüncü kez başpehl�vanlığı alarak altın kemer�n
kalıcı sah�b� olmak �steyen Ordulu Recep Kara 
�le Antalyalı Mehmet Yeş�lyeş�l karşılaşıyordu. 
Bu nefes kesen, heyecanın doruğa çıktığı, ne-
fesler�n tutulduğu başpehl�vanlık karşılaşmasını
�zleyenler arasında Cumhurbaşkanımız Abdul-
lah Gül, CHP Genel Başkanı Den�z Baykal ve b�r
çok davetl� vardı. T�rübünler �ğne atsan yere 
düşmeyecek derecede tıklım tıklım dolu �d�.

Pehl�vanlar, davul zurna ek�b�n�n eşl�ğ�nde
yaptıkları yüksek tans�yonlu güreşte normal 
sürede yen�şemem�şlerd�. Puanlama güreş�nde 
de b�rb�rler�ne üstünlük sağlayamamışlar ve
�k�nc� puanlama güreş�ne kalmışlardı. Nefesle-
r�n artık tamamen tutulduğu �k�nc� puanlama 
güreş�nde küçük b�r hatanın dah� affı ve telaf�s� 
yoktu. K�m�n yeneceğ� konusunda k�mse f�k�r
yürütem�yordu. Tans�yonu kontrol eden davul
ve zurna ek�b� aralıksız çalıyordu. Böyles�ne b�r 
atmosfer yaşanırken, Yeş�lyeş�l beklenmed�k b�r 
anda rak�b�n� bastırarak aldığı puanla 648. Yağlı

Güreşler�n Başpehl�vanı olmuştu. Yeş�lyeş�l ve
ek�b� mutluluktan havalardaydı. Rak�b�ne son
anda yen�len Kara, kel�men�n tam anlamıyla 
yıkılmıştı. Kırkpınar’da güreşen her pehl�vanın
hayal� olan üçüncü başpehl�vanlık kend�s�ne o
kadar yakındı k�... Altın kemer b�r anda uçup g�t-
m�şt�. Hüzün tar�fs�zd� ve anlatılması �mkansızdı.

Başpehl�van Yeş�lyeş�l, sonrasında AA
muhab�r�ne yaptığı açıklamada Recep Kara �ç�n

bu yılın altın kemer yılı olduğunu vurgulamış ve 
‘’Kara, bu yıl kazansaydı altın kemer�n sah�b� ola-
caktı. Recep Kara’ ya ben de üzüldüm ama her 
pehl�van Kırkpınar’ a başpehl�van olma hayal�yle
çıkar’’ dem�şt�.

Kazandıktan sona yaşadıklarını �se ‘’Puan 
alıp kazandıktan sonra h�ç b�r şey hatırlamı-
yorum. Çevremdek� herkes Yeş�l, Yeş�l d�ye
bağırıyordu. Bu duygular gerçekten anlatıl-
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maz, yaşanır. Er meydanından gece kaldığımız 
otele geçt�ğ�mde çok yorgun olduğum halde 
sev�nc�mden sabaha kadar uyuyamadım, Allah 
herkese böyle b�r sev�nç nas�p ets�n. A�lem ve
ben sabaha kadar sev�nç gözyaşları döktük.’’ 
dem�şt�.

Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler� hüznüyle,
sev�nc�yle, gururuyla gerçekten çok güzel, nefes
kes�c� b�r etk�nl�kt�. Tar�h� Şeh�r, Ermeydanı 
b�r başpehl�van daha çıkarmanın, en öneml�s� 
rekabet�n yanında tar�hten gelen güreş kültürü-
nün en güzel örnekler�n� yen� nes�l olan b�zlere 
b�rkez daha göstermen�n gururunu taşıyordu.

H�çb�r sorumluluğum, görev�m olmadan
tak�p ett�ğ�m 2009 yılı 648. Kırkpınar Yağlı 
Güreşler� gerçekten çok güzeld�. 

Emn�yet yönünden Kırkpınar…
Ed�rne’ye gelmeden öncede Kırkpınar �le

�lg�l� yoğun b�r çalışma yapıldığını, tedb�rler 
alındığını duyuyordum. Ed�rne’ye geld�ğ�mde de 
Kırkpınar’ın Emn�yet Müdürlüğünün tam kadro 

ve takv�ye kadro �le üst sev�yede tedb�r aldığı 
b�r organ�zasyon olduğunu gördüm.

Görev yaptığım 2009 �le 2015 yılları arasın-
da Kırkpınar’ı, hem Ermeydanı �çer�s�nde, hem
de Ermeydanı dışında pek çok yönüyle yakın-
dan tanıma şansı buldum.

Değerl� Destan-ı Kırkpınar 
okuyucuları,
Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşler� boyunca

yapılan etk�nl�klerle �lg�l� İzlen�mler�m�, duygu, 
beklent� ve tavs�yeler�m�, Ed�rne’y� ve Kırkpı-
nar’ı seven b�r traf�k müdürü gözüyle bundan
sonrak� sayılarda aşama aşama s�z�nle pay-
laşmaya çalışacağım. Konu �le �lg�l� bana ma�l
göndereb�l�rs�n�z. 

İlk yazımda Kırkpınar g�b� öneml� b�r konu-
da  yıllardır derg� çıkartmak �ç�n tüm gayret�n� 
ve �mkanlarını ortaya koyan başta, Kırkpınar 
Ağalarımızdan Alper YAZOĞLU’ nu ve ek�b�
�le derg�de emeğ� olan herkes� tebr�k etmek
�st�yorum. Çünkü böyle b�r derg�n�n çıkartılması

gerçekten zor, üstel�k
aylık olarak çıkartılması
çok daha zor b�r �ş. Bü-
yük sorumluluk, emek, 
sabır ve b�lg� �st�yor. En
öneml�s� sevg� �st�yor.
Derg�n�n daha uzun yıllar 
yayınlanmasını temenn�
ed�yorum. Derg�de yazı 
yazmam �ç�n tekl�fte bu-
lunan Sayın S�nan Berat-
lıg�l Bey’e naz�k tekl�f� �ç�n
teşekkür ed�yorum.

Sonrak� sayılarda 
görüşmek d�leğ�yle saygı 
ve sevg�ler�mle
hoşçakalın.



Ed�rne  Osmanlı İmparatorluğunun 
�k�nc� başkent�d�r. II Bayez�d Ed�rne’y�
b�r darüşş�faya kavuşturmak amacıyla 
bu küll�yey� kurmuştur. Temel� 1484’te
atılmış, 1488’de h�zmete açılmıştır.

Sosyal, kültürel ve d�n� n�tel�ktek� yapılar 
hastane h�zmet�n� tamamlıyor. Bu da dönem�n
sağlık ve sosyal yardım anlayışını yansıtıyor. 
Bu yapıların 4 yılda b�tmes� de �mparatorluğun
tekn�k ve ekonom�k gücünün gösterges�d�r.

Küll�yedek� tıp medreses�, 
medrese ve ş�fahane bölümle-
r�nden oluşur. Mus�k�yle hasta
tedav�s� en öneml� özell�ğ�d�r.
Bunun yanında su ses� �le güzel 
kokudan yararlanılmaktaydı.  Bu-
rada tedav� parasızdı. Haftanın 
�k� günü de parasız �laç dağıtılırdı. 

Zamanla sadece akıl ve ruh hastalarının tedav� 
ed�ld�ğ� b�r ün�te hal�n� almıştır.

Küll�yen�n cam� har�ç d�ğer bölümler� 1984 
yılında Trakya Ün�vers�tes�ne devred�lm�şt�. 
1997’de Sağlık Müzes�ne dönüştürülmüştür. 
2000 yılında da ş�fahane kısmı  “Ps�k�yatr� Tar�h�
Bölümü ” olarak   düzenlenm�şt�r.  Dönem�n 
bütün özell�kler�n� yansıtan kostüm ve aksesuar-
larla donatılan bu bölüm büyük �lg� çek�yor. 

Müze üç bölümden oluşur: Darüşş�fa, İk� 

Avlu, Ş�fahane.
B�r�nc� avluda pol�kl�n�kler, k�ler, mutfak, bekç�

ve akıl hastaları odası ve personel odaları bulu-
nuyor.

İk�nc� avluda 4 oda ve 2 sofa vardır. Ş�fahane 
bölümü yataklıdır. 6 kışlık oda, 5 açık sofadan 
oluşur.  Sofalardan b�r� mus�k� sahnes�d�r. Haf-
tada 3 gün ver�len mus�k� konserler b�nanın her 
tarafından rahatça d�nlenmekted�r.

Küll�ye’n�n tur�zme öneml� b�r katkısı vardır. 
Sel�m�ye Cam�’den sonra en çok z�ya-
ret ed�len mekandır. 

2004 yılında Avrupa Konsey� “ 
Avrupa Müze Ödülünü “ almıştır. 
2007 yılında da Avrupa Kültür M�rası 
– Mükemmell�k Kulübü “ En İy� Sunum 
Ödülü “ kazanmıştır.
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Sultan 
II. Bayez�d 

Küll�yes�

Haber: GÜLŞAH AŞÇIOĞLU
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  TÜRKİSTAN’DAN BALKANLARA: 
OSMANLI GÜREŞ TEKKELERİNDE 

YESEVİLİK UNSURLARI (1)

1.GİRİŞ (Tanımlar-Ön B�lg�ler, Önem�, 
Problem�-Amacı-Yöntem�)

1. 1. Güreş ve Kültürü: İk� canlının �lk ve 
en doğal mücadele sporudur güreş. Petrogl�f 
ve arkeoloj�k ver�ler güreş�n �nsanlık tar�h� 

�le b�rl�kte başladığını göster�rler (Tosch�, 2010: 
76-80). Spor tar�h� otor�teler� de dünya da �lk spor 
olgusunun ve �lk örgütlenen sporun güreş olduğunda 
hemf�k�rd�rler (Kyle, 2010: 44; Petrov, 2000: 3). 
Esk� uygarlıkların hemen heps�nde görülen güreş, 
her ulusun kültüründe farklı boyutta yer almış ve 
farklı tatm�n tarzı �le farklı fonks�yonlar �cra etm�şt�r 
(Georg�u, 2005: 8; Pal�akoff, 2004: 17; Harr�s, 1979: 
11). Esk� uygarlıklar arasında yer alan Türklerde güreş;  
m�ll�, d�n�, ekonom�k, sosyal yapı ve yaşayışlarının 
hemen her safhasında görülmekted�r. Sanat, 
edeb�yat, adet ve gelenekler�n�n teşekkülünde müh�m 
b�r yer almıştır. Güreş, Büyük Asya’dan Balkanlara 
tüm Türk dünyası ve akraba toplumlarında b�r “onur 
formu” olarak görülmekted�r (Pehl�van & Dem�r, 2005: 
141-149; Petrov, 1994: 107-108; Sevük, 1948: 33-37). 
Türkler güreş yapmayı; �badet, güreş yer�n�; �badet 
yer�, güreş meydanını; er meydanı ve �badet/cem 
meydanları olarak görmüşlerd�r. Türk kültürünün en 
göze çarpan yönel�mler� özetlenmeye çalışılsa, bunun 
�ç�n bugün dah� geleneksel güreşlerden daha ver�ml� b�r 
alan bulunamaz. 

1. 2. Örgütsel Yapıları: Tekkeler�n kuruluş 
yönünden en kapsamlısına “hânkâh/dergâh”, onun 
küçüğüne “tekke”, daha küçüğüne “zâv�ye”, dergâh 
merkezî poz�syonda olanlara da “âs�tâne” den�l�r 
(Vırm�ça, 2010: 31; Cebec�oğlu, 2009: 646). Güreş 
tekeler� tar�kat tekkeler�nden eylem bağlamında 
farklıdır ve her dönemde devlet tarafından daha da 
�mt�yazlıdır. Eğ�t�m yönüyle günümüz Güreş Eğ�t�m 
Merkezler�’ne, sosyal fonks�yonlarıyla da tar�kat 
tekkeler�nden pek farklı değ�llerd� B�n�c�l�k ve okçuluk 
başta olmak üzere b�rçok Türk�stan karakterl� sporun 
üst veya ana b�r�m� olan güreş tekkeler�ne (F�şek,1985: 
30), çağdaş araştırmacılar “güreşç�ler tekkes�” veya 
“pehl�vanlar tekkes�” tab�r�n� kullanır (Yıldız, 2002: 
151). Sınırlı sayıdak� c�dd� Batılı araştırmacılar da; “Güreş 
Eğ�t�m Merkezler�” veya “Sporcu Eğ�t�m Merkezler�” 
(Stojanow, 2007: 160; Petrov, 1984: 41-42) kavramları 
görülür. Osmanlı ves�kalarında da “tekke-� küşt�g’rân”, 
“küşt�-gâh”, “küşt�-câ”, “Küşte-gîrân”, “pehlüvânân 
tekyes�” şekl�nde geçmekted�r (BOA, C.MF:1712-14017; 
Seyahatnâme 3/2, 2001: 583; Devel�oğlu, 1996: 537). 
Güreş tekkeler�ndek� �darec� veya antrenörler güreş 
geçm�ş� olan tecrübel� k�ş�lerden seç�l�yordu. Bunlara 
“Mürş�t”, “Yol Atası” “şeyh/ şeyh-� tekye”, “postn�ş�n�/ 
seccâde-n�şîn” ve “usta/üstad” den�l�yordu. Tekke 
öğrenc�ler�ne kıdeme bakılmaksızın genelde “mür�t”, 
“tâl�b”,  “çırak” ve “şak�rt”  den�l�rd� (BOA, C.BH: 4158; 
DH. MKT: 2247-27; C. MF:1288-0841; C. MF: 7756-
0839; C. MF: 4712-1-2-3; İ. DH: 44-2195; A.MKT. 
MVL: 7651). Mevcut araştırmalar Osmanlı’da 32 
güreş tekkes�n�n olduğunu b�ld�r�yor. Fakat bunlardan 

sadece altısı �le �lg�l� kaynak 
göster�leb�l�yor. 

1. 3. Yesevîl�k ve 
Unsurları: Yesevîl�k, Hoca 
Ahmed Yesevî (1093-1166)’n�n 
adına �zafen z�kred�lmekted�r. 
Yesevîl�k, b�r tar�kat olmanın 
da ötes�nde yapısı ve etk�ler� 
bakımından Türk kültürünün 
temel�n� oluşturan b�r olgudur. 
Kırgız-Kazakların “Kara 
Ahmet” de ded�kler� Yesevî, 
Kazak�stan’ın Ç�mkent V�layet�’ 
n�n Türk�stan (Yes� /Yas/
İsf�cab) veya Sayram şehr�nde 
doğan (Köprülü, 1991: 86), 
Türkler ‘�n İslamlaşmaya 

geç�ş dönem�n�n ve Türk sof�l�ğ�n�n temel şahs�yet�d�r. 
Esk� Türk �nançlarını İslam’a adaptasyonunu sağlayan, 
b�r r�tüel ortaya koyan, etk�s� bakımından en önde 
gelen tar�kat (Yesevîl�k) kurucusudur. Bugün dah� 
Büyük Asya Türklüğünün “Uluğ/Ulu Sultanı” Yesevî, 
İslam’ı Türk halk k�tleler�ne anlayab�lecekler� ve 
özümseyeb�lecekler� köklü gelenekler�yle b�rl�kte şek�l 
ve uygulamalarda anlatma amacı taşımaktaydı. Bu 
amacına da onun yolundan g�den kolon�zatör Türk 
Babaların Balkanlara kadar uzanan müth�ş m�syonerl�k 
faal�yetler� �le ulaşmıştı (Yaman,2006: 35-38; Ocak, 
2002: 66-68; B�ce, 1998: 93; Köprülü, 1991: 112-116). 
13. Yüzyıl Anadolu’da Kalender� sûf�l�ğ�n�n farklı �s�mler 
altında teşk�latlanmasından başka b�r şey olmayan 
Yesevîl�k, Haydar�l�k, Cavlakîler (Kalender�ler) ve 
Vefâîl�k tar�katına mensup derv�şler�n kaynaştığı 
b�r alan oldu (Kemaloğlu, 2011: 152). Yesevî, Türk 
sûf�ler�n�n ruh� m�racının b�r safhasında mutlaka 
rastlanılan b�r vel�d�r. Ah� ve Bektaş�ler�n ser-çeşmes�, 
kısacası Türk kültür pınarının ana kaynağı ve başıdır. 
Anadolu ve Rumel�’ de Türk kültürü adına ne yapılmışsa 
heps�nde o vardır (Korkmaz, 2001: 326; Yazoğlu, 1999: 
131; Safî, 1269: 14-15).

Osmanlı’nın kuruluş yıllarında özel�kle uçlarda 
veya kırsallarda merkez�n teşv�k� ve halkların kabulü �le 
kurulan tar�kat tekkeler�; baba, dede, şeyh, mürş�t, p�r, 
usta, derv�ş g�b� adlandırılan kab�le l�derler� tarafından 
yönet�l�yordu. Türk�stan’ın “Ata” geleneğ�nden 
gelen bu l�derler (Babalar) ve yönet�m�ndek� sosyal 
zümreler; devlet�n sosyal, d�n�, s�yas� ve asker� b�rçok 
fonks�yonlarını �y� b�r şek�lde yer�ne get�r�yorlardı. 
Türk�stan’ın geleneksel kültür unsurlarını Horasan’dan 
Anadolu’ya ve oradan da Balkanlara taşıyıcılığını 
da yapıyorlardı. Türk kültüründe öneml� yer� olan 
güreş geleneğ�n� de aynı s�ls�leyle taşıyor ve çeş�tl� 
organ�zasyonlarla da canlı tutuyorlardı. Az nüfuslu ve 
yüksek �deall� Türk Babaların, çoğa karşı durab�lmes�, 
n�tel�kl� �nsan sah�b� olmasıyla mümkündü. N�tel�kl� 
�nsansa, kurumsallaşma �le yet�şeb�l�rd� (Arabacı, 
1999: 141). Aynı çağlar Türklerde “Alp/alpl�k” sıfatı 
“Güreşç�”, “Pehl�vanlık”, “Kahramanlık” ve “Bahadırlık” 

�le özdeşt� (Yazoğlu, 1999: 131). Y�ne “Abdal”, “Bas/
baş”, “Cıvı”, “Arvak”, “Gaz�”, “Temur/T�mur/Dem�r”, 
“Şuca/el Şuca” ve “ahı/ah�/ah�l�k”  �le de müterad�ft� 
(Ebû Hayyân, 2001: 574; Gaba�n, 2000: 96, 242-
243; Ez-Zamahşarî, 1993: 226-228; DLT-I, 1986: 474; 
DLT-2, 1986: 10, 41, 123; Şapolyo, 1964: 207). Bu ulvî 
adlar �le sıfatlandırıldığı b�l�nen Yesevîl�k Yolu’nun 
Anadolu ve Balkanlardak� sürekler� (Ah�, Bektaş� vb.);  
sadece Türk�stan’ın Türk halk �nancı ve töres�ne dayalı 
düşünces� �le değ�l, kurumsal yapılanmalarıyla da 
örtüşüyordu (Es�n, 1997: 55-56). Doğasında b�reysel 
b�r mücadele �le savaş tarzı ve proto d�nler�n parçası 
bulunan güreş, bu tarzıyla meşruluk kazanarak 
örgütlenm�şt�r (Muhammed, 2001: 57). 

1. 4. Önem�: Yolunu kend� tar�h�nden aldığı 
malzemeyle açamayan halklar, dünyada l�teratüründe 
zayıf b�r görünüm serg�ler ve bu durum konunun 
gelecek kaderler�n�n açık olamayacağını göster�r. Kend� 
tar�h ve k�ml�ğ�n� b�lmeyen, bunun şuurunda olmayan 
h�çb�r madd� ve manev� kültürün anlamı yoktur. 
“Osmanlı güreş tekkeler�” ve “tekke pehl�vanlığı” g�b� 
m�ll� ve manev� mot�flerle donatılmış tar�h� m�raslar, 
sadece Osmanlı ve onun devamı olan Türk�ye’n�n 
tar�h� değerler� değ�ld�r. Kaynağını aldığı Türk�stan ve 
tüm Türk dünyasının ortak değerler�d�r. Böyle köklü 
gelenekler ve tar�h� m�raslar; o geleneğ� değerl� gören 
ve o m�rasa sah�p olan, ona mensub�yet şuuru duyan 
yaşayan şahıs ve kurumlarla yaşatılab�l�r. Osmanlı güreş 
tekkeler� �le �lg�l� yapılan araştırmalar oldukça sınırlı ve 
tekkeler�n “Yesevîl�k” unsurunu pek �çermemekted�r. 
Yesevîl�k, sadece Tekke pehl�vanlığının geçm�ş�n� 
anlamaya yönel�k b�r araştırma olmayıp, geleceğ�n�n 
�nşası bakımından önem taşımaktadır. Mevcut 
araştırmaların b�rçoğu b�r�nc� el kaynakların yokluğunda 
dönüp dolaşıp aynı kaynakların kullanılması, tekkeler 
tar�h� ve anal�t�k der�nleşmes�n�n önünde duran b�r 
engeld�r. Bugün Osmanlı güreş tekkeler�n�n araç ve 
amaç değerler�n�n yen�den el üstünde tutulmasına, 
özell�kle Türk�ye ve Türk dünyası spor l�teratürünün 
�ht�yacı vardır. 

1.5. Problem-Amaç-Yöntem: Başta Yesevîl�k ve 
onun sürekler�n�n �nanca yönel�k r�tüeller� �le Osmanlı 
güreş tekkeler�n�n “örgütsel” ve de “uygulama” 
benzerl�kler�n�n henüz ortaya konulmamış olması 
problemd�r. Çalışmanın p�r�mord�al, arket�p, l�turj�k, 
et�moloj�k, tar�h� ve term�noloj�k g�b� b�r takım alt 
problem �çerd�ğ� de b�l�nmekted�r. Proplemler�n 
tamamının çözümlenmes�, takd�r ed�leb�leceğ� üzere 
çalışma sınırlılıklarını aşab�lecekt�r. Bu mütevazî 
çalışma; konuyla �lg�l� araştırmacılara ışık tutab�lmey�, 
Yesevîl�k �le güreş/pehl�vanlık g�b� sosyo-kültürel 
değerler� ve örgütsel unsurlarını Türk dünyasının 
hafızasına yen�den kazandırmayı, Türk ve dünya 
spor l�teratürüne doğru yansıtmayı amaçlamıştır. 
Çalışma tarama yöntem� �le yapılıp, tar�h� ve sosyoloj�k 
model çerçeves�nde s�ste mat�ze ed�ld�. Osmanlı 
ves�kalarından, çağdaş araştırmacılar ve gezg�n 
notlarından faydalanıldı. 

“Bir aşk kütüğü yaktık, Diyar-ı Rum’a attık”.  Yesevî’ nin mürşidi Şeyh Abdurrâhmî Rumî
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Destanı Kırkpınar derg�m�z�n mart sayısın-
da okurlarımıza selamlarımı ve saygı-
larım sunarım. B�ld�ğ�n�z üzere Destanı 
Kırkpınar derg�m�z�n geçen sayısında 
�k�nc� yazımla s�zlerle buluşma fırsatı

bulmuştum. S�zlere Toros Kaplanı Ceng�z ELBE-
YE’n�n b�yograf�s� çalışmamdan bahsederek Nerm�n
ELBEYE annem�z, Mazlume YURDAKUL ablamız 
ve Osman ELBEYE ab�m�z �le yaptığım röportajları 
aktarmıştım. Bu yazımda Toros Kaplanı Ceng�z 
ELBEYE yazımın üçüncü bölümüyle s�zlerley�m. Bu 

bölümde Toros Kaplanı’nın Tar�h� Kırkpınar Güreş-
ler�’ndek� �lk başarılarıyla o yıllardak� yaşantısından
kes�tler sunmaya çalışacağım.  Tab� k� Toros Kaplanı
Ceng�z ELBEYE ağabey�m�z g�b� sıra dışı pehl�vanı 
kısıtlı sayfalarda anlatmak �mkânsız ancak ben y�ne
de el�mden geld�ğ� kadar okuyucuma anlatmaya
çalışıyorum. Bununla b�rl�kte araştırmalarım sona
erd�ğ� zaman Ceng�z Elbeye ağabey�m�z�n hayatını
anlattığım Toros Kaplanı �s�ml� b�yograf� çalışmamda 
Ceng�z Elbeye ağabey�m�z �le �lg�l� bütün ayrıntılar 
yer alacaktır.  

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z ELBEYE usta-
mız  Antalya’ya geld�kten sonra nerede çalıştı?

Osman  ELBEYE:  1987 yılında Ceng�z �le b�rl�kte 
önce Antalya Beled�yes�nde  �şe başladık. Ceng�z’� 
daha sonra Antb�rl�k, Devlet Hava Meydan İşlet-
meler�nde �şe aldılar ve bu kurumlar adına güreşt�. 
Sonra y�ne Antalya Büyükşeh�r Beled�yes�nde çalıştı. 
Daha doğrusu bu �şletmeler� tems�len güreş yaptı.  

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z ELBEYE usta-
mızın �lk Kırkpınar başarısı hang� yıl?

Osman  ELBEYE: Ceng�z �le b�rl�kte İstanbul’da
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güreşe başlamıştık. Daha çok m�nder 
güreş� ağırlıklı çalışıyorduk. 1986 yılın-
da Antalya’da Gar�p Usta (Ramazan Çe-
l�k)’nın yanında yağlı güreşe devam et-
t�k. Gar�p Usta �le çalışmaya başladıktan
kısa süre sonra Ceng�z büyük gel�şme
gösterd�. Gar�p Usta g�b� çok tecrübel� 
b�r usta �le çalışmak büyük b�r ayrıcalık-
tı. Kırkpınar Güreşler�’ne �lk defa 1988 
katıldık. 1987 yılı sonunda Ceng�z aske-
re g�tt�. Ceng�z’� acem� b�rl�ğ� eğ�t�m�n�n 
ardından Ankara Et�mesgut Karagücü 
Spor Kulübüne almışlardı. Et�mesgut
da sporcu asker olarak vatan� görev�n� 
yapıyordu. Önceden haberleşt�k ve 
Kırkpınar Güreşler�’ne katılmak �ç�n �z�n 
aldı. B�z Antalya’dan Ceng�z Ankara’dan
Ed�rne’ye geld�. Ceng�z askerde olduğu
�ç�n o sezon b�z�mle antrenman yapa-
madı ancak Karagücü Spor Kulübü’nde
m�nder antrenmanlarına devam ett�. 
Ceng�z, o sene küçük orta büyük boyda
güreşt� ve bütün rak�pler�n� yenerek
b�r�nc� oldu. Bu b�r�nc�l�k Ceng�z’�n �lk 
b�r�nc�l�ğ� ve kürsüye �lk çıkmasıydı.
Ceng�z’�n bu şek�lde başlayan Kırkpı-
nar kar�yer� �ler�k� yıllarda �st�krarlı b�r
şek�lde devam ett�.      

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z EL-
BEYE ustamız daha sonrak� yıllarda 
hang� başarıları elde ett�?

Osman  ELBEYE:  Ceng�z, askerden 
geld�kten sonra sezon güreşler�nde de 
büyük başarı gösterd�. Antalya sey�rc�s� 
her hafta çoğalarak Ceng�z’� �zlemeye
geld�. Ceng�z’�n başarısı Kırkpınar’da
�st�krarlı b�r şek�lde sürdü. Kırkpınar’da
1989 yılında büyükortada, 1990 yılında 
da başaltında b�r�nc� oldu.

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z EL-
BEYE ustamızın m�nder güreş�ndek�
başarıları neler?

Osman  ELBEYE: Ceng�z, İstan-
bul’da m�nder güreş� �le spora başla-
mıştı. Bu nedenle m�nder güreş� alt
yapısı vardı zaten. M�nder güreş�nde 
de mücadeles�n� sürdürdü. 1992 yılı
Türk�ye Serbest Güreş Şamp�yonasında
130 k�loda üçüncü oldu, 1995 yılında da 
130 k�loda Türk�ye �k�nc�s� oldu.  

Nerm�n Teyze, Ceng�z ELBEYE 
ustamız  boş vak�tler�nde neler 
yapardı? 

Nerm�n ELBEYE:  Ceng�z, arkadaş-
ları �le vak�t geç�rmey� severd�. Arka-
daşları arasında da sev�len b�r gençt�.
Ceng�z, Antalya geld�kten sonra p�yano
çalmayı öğrend� evde hep p�yano çalar-
dı. Müz�k d�nlemey� severd� ve özell�kle 
Ceng�z Kurtoğlu’nu çok d�nlerd�. 

Nerm�n Teyze, Ceng�z ELBEYE
ustamızın beslenmes�nde ne g�b�
farklılık vardı? 

Nerm�n ELBEYE: Ceng�z,  meyve severd�. 
Ben özel meyve tabağı hazırlardım. Ceng�z müz�k
d�nlerken, telev�zyon �zlerken ve p�yano çalarken 
meyve yemey� severd�. 

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z ELBEYE usta-
mız nasıl �dman yapardı?

Osman  ELBEYE: Ceng�z, antrenmana �lk başla-
dığı zaman haf�f tempo �le başlardı. Sonra tempoyu 
arttırarak çalışmasını sürdürürdü. Ağırlık ve kon-
d�syon çalışmalarını h�ç �hmal etmezd�. Herkesten

once antrenman salonuna gel�rd� ve
antrenmanları �stekle yapardı. Gar�p
Usta’nın programını aynen uygulardı.
Antrenmandan sonra güncel hayatın-
da kend�ne çok d�kkat ederd�. Güreş
sporuna herkesten fazla ağırlık verd�ğ� 
�ç�n farklı oldu ve z�rveye çıktı.

Osman ab�, Ceng�z ELBEYE
ustamızın başpehl�vanlık kar�yer� 
nasıl başladı?

Osman  ELBEYE: Ceng�z, 1990 
yılında Kırkpınar Güreşler�’nde  başaltı
b�r�nc�s� oldu ve başa güreşmeye başla-
dı. O yıllar Ahmet Taşçı’nın en formda 
olduğu dönemd�. Taşçı, o yıllar yen�lmez 
b�r pehl�vandı. Ama Ceng�z de çok �y�
çalışıyor düzenl� b�r hayat yaşıyordu. So-
nuçta da Ahmet Taşçı �le başa baş güreş
yapmaya başladı. Ahmet Taşçı karşı-
sında gal�b�yetler aldı. Ceng�z �lk defa 
başa güreşt�ğ� 1991 yılında da Kırkpınar 
başpehl�van üçüncüsü olarak başpehl�-
vanlık kar�yer�ne kürsü �le başladı.

Osman (ELBEYE) ab�, Ceng�z 
ELBEYE ustamız  sey�rc� ve �ş adam-
larında madd� manev� olarak destek
veren oldu mu ?

Osman  ELBEYE: Ceng�z’�  Antalya  
sey�rc�s� çok severd�. Daha once Recep 
Gürbüz  çok sev�l�rd�. Recep Gürbüz 
vefat ed�nce �dd�alı olarak başa güreşen 
tek Antalyalı Ceng�z kalmıştı. Antalya
sey�rc�s� de Ceng�z’�n güreş tarzını çok 
severd�. Ceng�z’�n paça kazık oyunları
ve kündeler� çok sev�l�rd�. Sey�rc� bu tür 
oyunlardan yenen pehl�vanları genelde 
çok sever. Tab� k� Ceng�z’�n k�ş�l�k yapısı
da çok sev�l�yordu. B�r de Ahmet Taş-
çı’ya sıkı güreş yaptığı �ç�n Ceng�z çok 
sev�l�yordu. Sey�rc�n�n bu �lg�s� Ceng�z’�n
manev� olarak güçlenmes�n� sağladı ve 
her güreşte arkasında büyük b�r sey�rc�
k�tles� olduğunu h�ssett�rd�. Böyle b�r or-
tamda Alanya Sara Oteller� sah�b� Enver 
Ağa, Ceng�z Öztürk’e kıspet yaptırmıştı
ve madd� olarak destek olmuştu.

 Destanı Kırkpınar derg�m�z�n 
değerl� okuyucuları, Toros Kaplanı 
Başpehl�van Ceng�z ELBEYE (3) yazımı
burada noktalıyorum. Derg�m�z�n gele-
cek sayılarında Toros Kaplanı’nın gerçek
yaşam öyküsünü yazmaya devam
edeceğ�m. Burada tüm okuyucuma 
sevg�ler�m� saygılarımı sunuyorum.                                                                                      

Araştırmalarımda ve yazılarımda
bana rehberl�k eden ve yardımcı olan
“Dualı Çayır’ın 90 Yılı” adlı eser�n yazarı
ustam İsma�l YILMAZ’a, Nerm�n ELBE-
YE annem�ze, Mazlume YURDAKUL
ablamıza, Osman ELBEYE ab�m�ze ve 
çalışmalarımda bana yardımcı olan kar-
deş�m Berkay BAĞLAR’a b�r kez daha

teşekkürler�m� bel�rtmey� b�r borç b�l�r�m. Y�ne
�k� yılı aşkın b�r süred�r tamamen gönül h�zmet� 
anlayışıyla yayınlanan Destanı Kırkpınar derg�m�z�n
yayın ek�b�ne de yazılarıma yer verd�kler� �ç�n ayrıca 
teşekkür eder�m.  



Çardağa her gel�ş�mde aklımda-
dır, şöyle B�ga’ya doğru b�r uza-
nalım da değerl� K�spet ustamız 
İrfan Şah�n ağabey�m�ze 

              b�r z�yaret yapalım. Tatlı d�l�nden 
ÇÇ
dökülen sevg� sözcükler� ve alçakgönüllü 
haller� �le ağız tadıyla b�r sohbet yapalım. 
İrfan Ustamız �le Cuma Namazının aka-
b�nde buluştuk ve B�ga’da hatıralarını da
paylaştığı, bahçe �ç�nde b�r tar�h barındı-
ran atölyes�ne g�tt�k.

60 yıldır Yağlı güreş cam�asına 
d�kt�ğ� k�spetlerle hayat veren, b�rçok 
çıraklar yet�şt�ren, büyük pehl�vanların 
her zaman el üstünde tuttukları , Unes-
co Somut Olmayan Kültür M�rası, Yaşa-

yan İnsan Haz�nes� sıfatına layık olan bu 
�nsanın mütevaz�l�ğ� ve gönül güzell�ğ� 
karşısında b�r kez daha mahcup oldum, 
utandım. Bana devamlı ağam ağam d�-
yor, ded�kçe utancımdan yer�n d�b�ne g�-
r�yorum halbuk� ben�m ona ağam ağam 
demem lazım ve eller�n� öpmem lazım. 
Onun Yağlı güreşe 60 yıldır verd�kler�n�n
yanında b�z ney�z k�, sadece hak�r b�r kul. 
İşte böylece başladık sohbet�m�ze;

İrfan Ustamız 1942, B�ga Eğr�dere 
doğumlu. Çocukluk yılları köyde ve 
fak�rl�k �ç�nde geçer. O zamanlar köyde 
okul 3. Sınıfa kadar. Sonra Demetoka 
‘da (ş�md�k� Gümüşçay) 4 ve 5. Sınıf-
lar. Sonra oradan Mers�n’e Astsubay  

okuluna, B�ga Neree Mers�n nere. 1
yıl sonunda dayanamaz döner tekrar 
köyüne. Babasına der k� “ Ben b�r sanat 
öğrenmek �st�yorum”. Bakarlar ve haber 
gel�r, B�ga’da b�r saraç, b�raz da yaşlıca
yanına çırak arıyor. Baba sorar “ Çalış-
mak �ster m�s�n ?” cevap “ İnşallah “ �şte 
böyle başlar sevg�l� İrfan Ustamızın 1956 
yılında Mustafa Turab� Usta �le tanışması 
ve K�spet macerası.K�spet d�kmek genç 
İrfan’ın çok hoşuna g�der ve bu �şe �y�ce
merak salar.

O zamanlar Türk�ye’de 2 k�spet 
ustası var. B�r�s� B�galı Mustafa Turab� 
Usta, d�ğer� İstanbul’da H�dayet Usta.
Rumel� pehl�vanları İstanbul’a g�d�yorlar. 
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KİSPET USTASI
İRFAN ŞAHİN

“Ben ustamdan şöyle duydum; 
Pehl�van k�spet�n� alır, kısmet�n� arar” 

 Ahmet Acar ile 
İrfan Şahin 

AHMET
ACAR
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Adapazarlı Seza�, İhsan Yıldı-
rım, Mehmet Al� Yağcı, Hasan 
Acar g�b� ünlü pehl�vanlar da
B�ga’ya gel�yorlar. 4-5 sene
böylece çalışır ve sonra askere
g�der. Askerden gel�nce tekrar 
ustanın yanında �şe başlar. Us-
tası hastanede yatıyor. Yanına 
g�der el�n� öper Ama ustası
düşüncel� ve derk� “ Yen�ce’den b�r pehl�vanın 
k�spet s�par�ş� vardı ama hastalandım yapama-
dım.” Usta t�t�z adam hasta yatağında bunları 
düşünür. Ama İrfan Usta Yen�ce’l�n�n K�spet�n� 
yapmış ve ustasına söyler “ Usta ben 
o k�spet� yaptım 
ve tesl�m ett�m
merak etme” 
İşte o zaman 
Mustafa Tura-
b� Usta Genç 
İrfan’ın Usta 
olduğuna kanaat 
get�r�r. Usta has-
taneden çıkınca
Genç İrfan’ın
küçük kızı Nah�-
de Hanım �le �y� 
anlaştıklarını görür 
ve “ Nah�de’n�n de
gönlü varsa evlen-
men�ze �z�n ver�r�m.” 
Böylece İrfan Usta
Nah�de Hanım �le
evlen�r ve 2 kızı olan 
Mustafa Turab� Us-
ta’nın yalnızca çırağı
değ�l aynı zamanda 
oğlu da olur.

1967 yılı İrfan 
Usta �ç�n öneml� fakat 
acılı b�r yıl. Türk�ye’de 
2 k�spet ustası var.
İstanbullu H�dayet 
Usta �le B�galı Mustafa 
Turab� Usta. İrfan usta
daha 13 yaşında �ken 
B�ga da 1956 yılında 
Turab� Usta’nın yanına 
çırak olarak g�rd�. Yalnız kıspet değ�l saraçlık
da yapıyorlardı. Ve Ustasından �ş�n
�ncel�kler�n� öğrend�. 1964 yılında 
askere g�tt� ve dönüşte tekrar Turab� 
Usta �le çalışmaya başladı. 1967
yılında Turab� usta vefat ett�.  Peş�n-
den aynı yıl H�dayet Usta’da vefat
ed�nce tek usta olarak İrfan Usta
kalır ve yaşı çok gençt�r. İk� usta da 
vefat ed�nce pehl�vanlar pan�kler
k�me k�spet yaptıracaklar ? Ordulu 
Mustafa İrfan Usta’yı o yıl Kırkpınara 
davet eder ve Kırkpınar’da çayırda 
Ordulu’nun ölçüsünü alır. Ve Ordulu 
K�spet�n� de tar�f ed�yor D�yor 
k�: “ Bak İrfan usta bana öyle b�r
k�spet yapcen k� yere attın mı d�m 
d�k duracak, Kırkpınar’da g�yd�ğ�m 
zaman Kara al� kazık vurusa Kara 

Al�’n�n el� k�spet�n �ç�nde kalacak.” 
İrfan Usta “ben o k�spet� yaptım ve Ordulu

Mustafa o yıl Başpehl�van  oldu ve altın Kemer’� 
aldı. Böylece İrfan Usta kend�n� kanıt-

lamış olur.
K�spet Pehl�van �ç�n çok öneml� b�r g�ys� ve

vücudunun b�r parçasıdır. K�spet 
alelade b�r g�ys� değ�ld�r. K�spet
dua �le törenle g�y�l�r. Koca 
Yusuf’u hatırlayınız. K�spet�n�
Dem�r Baba dergahında törenle 
g�ym�şt�r. K�spet y�ğ�tl�ğ�, mertl�-
ğ�, dürüstlüğü tems�l eder. Y�ğ�t 
pehl�vanlar bunu g�yerler.

Şöyle devam ed�yor İrfan
Usta “ Ordulu Altın kemer� alınca ben anladım 
k� bu meslek artık ben�m hayatım olacak, ben 
bu mesleğ� bırakamayacağım. Öyle çok 

kazançlı b�r meslek değ�l ,
çok da meşakkatl�. Yalnız
yukarda Allah var, aç kal-
madık çocuklarımızı okut-
tuk çok şükür. Ben de bu 
pehl�vanları bırakmadım. 
Yağ kokusu değd� burnu-
ma ne yapalım.”

O dönem�n büyük 
pehl�vanları, başta
Ordulu Mustafa olmak 
üzere, Kara Al�, M. Al�
Yağcı, ve d�ğer peh-
l�vanlar İrfan ustayı 
sanatı devam ett�rmes� 
�ç�n teşv�k ederler ve
el üstünde tutarlar.

İrfan Usta b�r çok 
pehl�vana K�spet d�kt� 
ve bazen da k�spet
hed�ye ederd�. İşte 
1971 yılında Tar�h�
Çardak Güreşler�nde 
K�spetç� Şah�n’�n 7
adet K�spet� cen-
t�lmen güreşç�lere
hazır ett�ğ� Yen� 
Gel�bolu gazete-
s�nde haber olarak
yazmaktadır.

B�raz da 
K�spetten bahse-
del�m. O yıllarda

K�spetler çok ağır.
6-7 kg. gel�yor. Der�ler kalın ve zor �şlen�yor. 
V�dala der�ler çıkınca İrfan Usta bu der�ler� 
kullanarak esk� k�spetler kadar sağlam ve fakat 

2 – 3 kg. ağırlığında k�spetler d�kmeye 
başlar. Der� yumuşak, sağlam ve haf�f.
Pehl�vanlar da ona çok yardım ed�yor-
lar  “ustam şurası şöyle olsa “ d�yerek,”
B�z danışa danışa bugünkü k�spet� 
yaptık.” D�yor İrfan Usta. 

O yıllardan bu güne, İrfan Usta’nın
K�spet d�kmed�ğ� pehl�van neredeyse 
yok. Hatta bazı pehl�vanlar uzaktan 
s�par�ş ver�rler ve İrfan Usta onlara
tıpatıp uyan k�spet� d�k�p gönder�r. 

9 kez Kırkpınar Başpehl�vanı
olmuş, 2 Altın Kemerl� değerl� Baş-
pehl�van Ahmet Taşçı son k�spet�n� de
İrfan Usta’ya d�kt�rmek �ster ve neden 
İrfan Usta’ya d�kt�rmek �sted�ğ�n� şöyle
anlatır :

“Öncel�kle İrfan Ab�me k�spet 
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d�kt�rmek b�r ayrıcalıktır. Ben bu güreşe baş-
ladığımda tüm pehl�vanların ortak f�kr� İrfan 
Usta’nın yaptığı k�spet� g�yen yen�lmez �d�. Yağlı 
güreşte k�spet�n yırtılması, ayaktan çıkması
mağlub�yet anlamına gel�r. Bu nedenle k�spet�n
�ç�nde b�z kend�m�z� güvende h�ssetmel�y�z.
Eğer pehl�van k�spet�ne güvenmezse rahat
hareket edemez, oyun kuramaz bu nedenle 
pehl�van �ç�n k�spet çok öneml�d�r. İrfan Usta 
�le 25 yaşında tanıştım. Tüm k�spetler�m� İrfan
usta d�kt�. Hatta telefon �le s�par�ş verd�ğ�m b�le 
oldu. Çünkü İrfan Usta 
pehl�vanları
öyle b�r ta-
nır k� onun 
kafasında
pehl�vanların 
ölçüler� ez-
bere vardır.
Tam üzer�ne
göre yapıp
yollar k�s-
pet�. İrfan
Usta’nın
pehl�van-
lar üze-
r�nde çok
emeğ�
vardır. 
Tüm
pehl�-
vanların 
başarı-
sında 
hakkı 
vardır. Sabırla 
sevg�yle yaptı bu �ş�.”

İşte böyle oluyor ve İrfan Ustalar kolay 
yet�şm�yor.

İrfan Usta �le konuşurken Folk L�fe adlı b�r 
Amer�kan Derg�s�nde yayınlanan yazısını ve 
K�spet�n parçalarını anlatan b�r resm�n� bulduk 
ve burada yayınlıyoruz.

K�spet konusu tamamen ayrı b�r yazı ko-
nusudur. İnşallah bunu gelecek sayılarımızda
yayınlarız. Ş�md� İrfan Ustamız �le konuşurken
d�ğer b�r öneml� mesele de K�spet nasıl ve 
nerede saklanır, nasıl taşınır konusunu da
konuştuk. Karşımıza ZEMBİL  çıktı. B�raz da 
zemb�lden bahsedel�m �sted�k.

K�spet Zemb�l de taşınır.
Zemb�l = �ç�ndek�n� sen b�l. Artık ne derece 
uygulanıyor ben b�lemem fakat esk� günlerde 
B�ga bölges�nde pazara çıkan �nsanlar pazarlık-
larını zemb�l �ç�nde taşırlardı. Bunun en öneml� 
sebeb� �se ne aldıklarının başkaları tarafından 
görülmemes� �d�. Çünkü alınan eşya, meyve ya
da sebzey� almaya gücü yetmeyecek fak�r �n-
sanlar vardı, memlekette fak�rl�k vardı ve onlar 
alamayacakları şeyler� görüp �mrenmes�nler
d�yerek zemb�l kullanılırdı. İşte b�z�m �nsanımız 
böyle b�r nezakete ve �nce düşünceye sah�pt�r. 
Maalesef ş�md� göster�ş ve teşh�r ön plana 
çıktı. Değerler�m�z� kaybed�yoruz ve farkında 
b�le değ�l�z. Akıl tutulmasına uğramışız.

İrfan Ustaya göre K�spet zemb�lde saklanır. 
Çünkü kullanılmadığı zaman hava almalıdır. 
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Naylon veya benzer� şeylerde
saklanırsa hava almaz ve küf tutar.
B�r çeş�t bataklık b�tk�s� olan hasır 
otundan örülen  zemb�lde �se hava 
alır ve küf tutmaz.

Zemb�l sadece taşıma ve 
koruma kabı değ�l pehl�vanlar
�ç�n s�mgesel b�r anlam da taşıyor.
Şayet b�r pehl�van “BEN ZEMBİLİ-
Mİ DUVARA ASTIM” derse b�l�r�z k� 
artık güreş� bırakmış demekt�r.

İrfan Ustamıza göre maalesef 
artık Zemb�l ustası da kalmamış
. B�ga Ağaköy’de Saffet Yavaş ve 
hanımı Cem�le Yavaş. Ş�md� sadece
onlar kalmış. Onlar da aynı İrfan
Usta g�b� keyf� çalışıyorlar devamlı

üret�m yok.
Yukarıda ded�ğ�m�z g�b�, KİS-

PET ayrı b�r konu olarak mutlaka 
�şlenecekt�r. İrfan Şah�n ustamız
B�ga tarafından kabul ed�lm�ş, çok 
önem ver�len b�r k�ş�d�r. Sadece 
B�ga �ç�n değ�l tüm ülkem�z �ç�n çok 
öneml� b�r sanatkardır. Gerçekten 
de seç�ld�ğ� g�b� o b�r haz�ned�r.

2012 de Unesco Kültür M�rası 
Yaşayan İnsan Haz�nes� l�stes�ne 
g�rd�,

TRT Telev�zyonlarında ve 
d�ğer tv lerde hakkında 12 belgesel 
yapılmış,

Adına B�ga Kaymakamlığı ve 
Çanakkale Seram�k Grubu tarafın-

dan KİSPET adlı b�r k�tap yapılmış,
Son olarak Anadolu Jet 7 bölge 

7 usta belgesel� hazırlamış. Mar-
mara Bölges�nde İrfan Şah�n Usta 
seç�lm�ş, Uçaklarda yayınlanacak.

B�rçok yayın organında rö-
portajlar yapılmış. Dünyanın her 
yer�nden m�saf�rler z�yaret etm�ş-
ler. Pehl�vanlar ve güreş cam�ası 
arayıp onu yalnız bırakmıyorlar.O
da kalb�n�, sevg�s�n�, yaptıklarını h�ç 
abartmadan paylaşmış. Ş�md�lerde 
B�ga’da yaşıyor. 60 yıllık emekten 
sonra B�ga da yağlı güreş�m�z�n 
yakın tar�h�n� özetleyen mütevaz� 
atölyes�nde k�spet maketler� yapı-
yor ve yılda en fazla 2 veya 3 tane 

de özel k�ş�lere layık k�spet yapıyor. 
Allah sağlıklı ve uzun ömürler nas�p 
ets�n.

Ayrıca yararlanılan Kaynaklar :
Son Ustalar, İTO yayınları,
M. Al� D�yarbakırlıoğlu
Gelenekten Geleceğe, Somut 

olmayan Kültür M�rası, T.C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, 3403

Folk L�fe, Journal of ethnolog�-
cal  Sutudy, Volume 49, N.2/2011, 
ISSN 0430-8778

Şirin Mustafa, İrfan Şahin, Orhan Ertuğrul pehlivan,  
Kozçeşmeli Hasan Pehlivan, Kispet hediye edilirken.  Şirin Mustafa, İrfan Şahin, Şükrü Kayabaş



B�r gün New York’ta b�r grup �ş arka-
daşı, yemek molasında dışarıya çıkar. 
Gruptak�lerden b�r� Kızılder�l�’d�r. Yolda 
�nsan kalabalığı, s�ren sesler�, yoldak� 
�ş mak�neler�n�n  çıkardığı gürültü 

ve korna sesler� arasında �lerlerken, Kızılder�l� 
kulağına acılı b�r kuş ses�n�n geld�ğ�n� söyleyerek 
onu aramaya başlar.

Arkadaşları bu kadar gürültünün arasında bu 
ses� duyamayacağını, kend�s�n�n öyle zannett�ğ�-
n� söyley�p yollarına devam eder.

Kızılder�l�, yolun karşı tarafına doğru yürür-
ken gruptak�lerden b�r� onu tak�p eder. B�naların
arasındak� b�r tutam yeş�ll�ğ�n arasında ger-
çekten  küçük b�r oyun parkına sıkışmış b�r kuş 
yavrusu bulurlar. Kızlder�l� onu sıkıştığı yerden
kurtararak serbest bırakır. Arkadaşı Kızılder�l�’ye, 
“ Bu ses� nasıl duydun ? ” d�ye sorar.

 Kızılder�l� bu ses� duymak �ç�n olağanüstü
güçler�n gerekmed�ğ�n� söyleyerek arkadaşından 
kend�s�n� tak�p etmes�n� �ster. Karşıya geçerler ve
Kızılder�l� ceb�nden çıkardığı bozuk parayı kal-

dırımda yuvarlar. B�rçok �nsan bozuk para ses�n� 
duyunca ses�n geld�ğ� tarafa bakarak cepler�nden
düşüp düşmed�ğ�n� kontrol eder.

 Kızılder�l� arkadaşına döner ve “ Öneml� olan
nelere değer verd�ğ�n, neler� önemsed�ğ�nd�r.
Her şey� ona göre duyar, görür ve h�sseders�n, ” 
der.

Ben de hayatım boyunca �ç dünyamda mutlu 
ve kal�tel� b�r toplumsal yaşam ve gelecek �ç�n
m�ll� tar�h�n, gelenekler�m�z�n, manev�yatın, ah-
laklı ve erdem sah�b� olmanın ses�n� duydum. M�l�
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ve manev� değerlerden uzak-
laşan toplumlar madd� anlam-
da zeng�nleşm�ş olsalar b�le
toplumsal huzuru �çselleşt�re-
mezler. Toplumun mutluluğu 
ve huzuru �ç�n; örf ve  adet-
ler� �le toplumun geleneksel 
değerler� yaşatılmalı ve aslına 
uygun b�r şek�lde korunarak
gelecek kuşaklara aktarılma-
lıdır. Bunun yolu da; var olanı 
korumaktan geçer. Yaşamak 
�ç�n yaşatmak gerekl�d�r.

Türk – İslam kültürü ve 
tar�h�m�z�n öneml� s�mge-
ler�nden olan “Yağlı Güreş”,
Anadolu �nsanının dünyaya b�r 
m�rasıdır. 2010’dan bu yana 
UNESCO Somut Olmayan
Dünya Kültür M�rası L�stes�-
ne g�rm�ş, “ Tar�h� Kırkpınar
Güreşler�”’n� aslına uygun b�r 
şek�lde koruyarak ve sah�p
çıkarak geleceğe aktarmalıyız. 
Geleneksel değerler�m�ze ve
tar�h�m�ze başkalarından önce 
b�z sah�p çıkarak korumalıyız.
Tar�h� m�rasımıza, gelenekler�-
m�ze b�zden önce yabancıların
sah�p çıkması Türk M�llet� 
adına onur kırıcı ve çok can 
acıtıcı b�r durumdur.

Toplumların kend�ler�n-
den kend�ler�ne g�den b�r yol
vardır. Kend� yollarını başkala-
rının yolu �le bulmaya çalışan 
toplumlar, asla kend�ler�n� 
bulamazlar. O yolun beslenme
kaynağı �se akar suyu besleyen kar taneler� g�b�,
saf ve tertem�z olmalıdır. Toplumun d�nam�kle-
r�n� oluşturan kar taneler� �se gelenek-görenek,
örf- adet ve manev� �kl�mle harman olan toplu-
mun değer yargılarıdır. İşte o zaman, yolunda, 
berrak su g�b� akmaya başlar toplumsal yaşam.

Ancak, suyun akışını yoluna sokacak, suyun 
yatağını hazırlayacak, hızını, akıntının ş�ddet�n�
ayarlayacak, çevres�n� düzenley�p, güzelleşt�re-
cek b�r �radeye �ht�yaç vardır her zaman.

Bu �rade bazen Güreş Federasyonu’nu 
yöneten, bazen de Ed�rne Beled�yes�’n� yöne-
ten �rade olur. Gün gel�r lodos olur yıkar geçer 
zamanı, gün gel�r karayel m�sal� sess�z b�r çığlık
olur. İraden�n sah�b� k�m olursa olsun, rüzgar 
ne kadar karmaşık ve ş�ddetl� eserse ess�n 
geleneksel Yağlı Güreş�n sah�b� bazen Trakya, 
bazen Anadolu, bazen Kafkaslar, bazen de
Balkanlar’dır. Ama en öneml�s�; ata sporunun 
genler� ve k�ml�ğ�yle oynayarak yağlı güreş� “
Yağlı M�nder Güreş�” hal�ne get�renler; B�r�n�z 

yüz tane güreş kurultayı 
düzenlese, d�ğer�n�z b�n tane
Kırkpınar fest�val� yapsa ne
olur k�, h�ç k�mse kusura bak-
masın bu tar�h� m�rasın sah�b� 
s�z değ�ls�n�z. 

ATA SPORU YAĞLI GÜ-
REŞİN MİRASÇISI ve GER-
ÇEK SAHİBİ “TÜRK MİLLE-
Tİ”’NİN TA KENDİSİDİR. 

ATA  SPORU  YAĞLI 
GÜREŞİN  OLİMPİYATI  
“TARİHİ KIRKPINAR  GÜ-
REŞLERİ” RUMELİ’YE AİT
BİR DEĞERDİR. BAŞKA BİR 
BÖLGEDE İSE BU DEĞER 
HEDER OLUR.

Büyük b�r meden�yet�n 
tems�lc�s� olan b�zler�n yolu; 
acı �ç�nde kıvranan kuşu 
kurtarma mücadeles� veren 
Kızılder�l� m�sal�, Tar�h� Kırkpı-
nar Güreşler�’n�n geleneksel 
yapısı bozulmadan kurtarma
mücadeles� olup, aslına uy-
gun olarak gelecek nes�llere
aktarılmasını sağlayab�lmekt�r 
tek derd�m�z. Yere düşen 
paranın ses�n� duymak, h�s-
setmek kolaydır. Paranın ses� 
ve varlığı �ç�n mücadele ed�len
koltuklarda oturmak rahat ve 
konforlu da olab�l�r. Ama var 
olmanın gereğ�; öneml� olan 
zeng�n olmak, makam, mevk�� 
ve koltuk sah�b� olmak değ�l,
ceb� dolu olmaksa h�ç değ�l. 

Öneml� olan; Rüzgara göre eğ�-
l�p bükülmemek Kızılder�l�’n�n sah�p olduğu  g�b� 
hoşgörü ve sevg� dolu büyük b�r kalp �le tar�h�n
ses�, toplumun v�cdanı olab�lmekt�r asıl öneml�
olan. Kaybetmek bazen kazanmaktır. Doğru 
yoldan ayrılmamak bazen s�ze kaybett�rse de,
rüzgara göre eğ�l�p bükülmemek, Kızılder�l� ruhu
taşıyan �nsanları uzun vadede daha güçlü kılar.

 Sonuçta ;              
“İnsanlar kıyafetler�yle ağırlanır, f�k�rler�yle 

uğurlanırlar”



D Destanı Kırkpınar derg�m�z�n okuyu-
cularına “Ol�mp�yatlarda Güreş (5)” 
yazımda 1928 Amsterdam Ol�mp�yat-
ları ve 1932 Los Angeles Ol�mp�yatla-
rı’nı yazmaya çalışacağım.

1928 AMSTERDAM 
OLİMPİYAT OYUNLARI
 1928 Ol�mp�yatları Hollanda’nın başkent� 

Amsterdam’da düzenlend�. Ol�mp�yatlarda güreş 
dalına 29 ülkeden 166 sporcu katılırken müsaba-
kalar serbest st�lde yed�, greko-romen st�lde �se 
altı sıklette yapıldı.

Amsterdam Ol�mp�yatları Türk kaf�les�nde
Sel�m Sırrı Tarcan Uluslararası Ol�mp�yat Kom�-
tes� tems�lc�s�, Burhan Felek de kaf�le başkanlığı 
yaparken  Ahmet Fetger� Aşen� Güreş Federas-
yonu Başkanı, Raol Peter �se güreş antrenörü
görev�yle ülkem�z� tems�l ett�ler. Türk�ye, güreş, 
futbol, eskr�m, halter ve atlet�zm dallarında 

toplam 40 sporcu �le yarışmalara katıldı. 
Ol�mp�yat güreş m�ll� takımımızda Burhan 

Conker, Sa�m Arıkan, Tayyar Yalaz, Nur� Boyto-
run, Şef�k ve Çoban Mehmet yer aldı. Güreşç�-
ler�m�z madalya alamasalar da  
Tayyaz Yalaz (65 kg) dördüncü, 
Sa�m Arıkan (61 kg) altıncı,  
Nur� Boytorun (72 kg) yed�nc�,
Çoban Mehmet (ağır) yed�nc� 
olarak “Ol�mp�yat Şeref  Kütü-
ğü”ne adlarını yazdırmayı ba-
şaran �lk Türk sporcular olarak 
tar�htek� yerler�n� aldılar. Ayrıca 
halterc�lerden Cemal Erçman da 
sek�z�nc� olarak Şeref Kütüğüne 
adını yazdırmayı başardı.

           Güreş müsabakala-
rında İsveç üç altın madalya,
F�nland�ya �k� altın madalya
kazanarak en başarılı takımlar 

oldular.
1928 Amsterdam Ol�mp�yatları ülkem�z�n 

bağımsızlığını �lan etmes�nden kısa b�r süre 
sonra yapıldığı �ç�n doğal olarak ülkede yen� b�r 

heyecan yaratmıştı. Bununla b�r-
l�kte Ege Bölgem�zde yaşanan 
Yunan mezal�m� hala tazel�ğ�n�
koruyor ülken�n her tarafında 
Yunanlılara karşı büyük b�r 
ant�pat� bulunuyordu. Güreş 
müsabakalarına katılan Tayyaz 
Yalaz aynı zamanda b�r subaydı. 
Güreş müsabakalarında Tayyar 
Yalaz �le Yunanlı güreşç�n�n 
karşılaşması kaf�lem�zde büyük 
b�r heyecan yaratmıştı. Yunan 
mezal�m�n� çok �y� b�len Türk 
Subayı Tayyar Yalaz, Yunanlı 
sporcu �le kapışmayı heyecan ve 
hırsla bekl�yordu. Yunanlı spor-
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cu rak�b�n�n b�r Türk subayı olduğunu 
b�lm�yordu ancak o da müsabakayı 
heyecanla bekl�yordu. Tayyar Yalaz,
Yunanlı sporcu �le yaptığı karşılaşmayı
ez�c� b�r üstünlükle kazanarak kaf�-
lem�ze büyük b�r sev�nç yaşatmıştı. 
Zamanın en popüler derg�s� Türkspor, 
Tayyar Yalaz’ın Yunanlı sporcu �le 
yaptığı müsabaka �ç�n “yürekler� dur-
duran maç” şekl�nde başlık atmıştı. Bu
da karşılaşmanın ne kadar heyecan
yarattığının gösterges�yd�. Tayyar
Yalaz, başarılı müsabakalar yaparken
sakatlık yaşaması sporcumuzu dör-
düncülükte bırakmıştı ancak gelecek 
�ç�n umut verm�şt�. 

1932 LOS ANGELES 
OLİMPİYAT OYUNLARI

Uluslararası Ol�mp�yat Kom�tes�,
1932 Ol�mp�yat Oyunları’nın Amer�ka
B�rleş�k Devletler�’n�n Los Angeles
kent�nde düzenlenmes�ne karar verd�. 
1929 yılında başlayan ve “Dünya
Ekonom�k Buhranı” şekl�nde n�te-
lend�r�len ekonom�k kr�z tüm ülkeler� 
etk�led�ğ� g�b� genç Türk�ye Cumhur�-
yet�’n� de etk�lem�şt�. Ayrıca Osmanlı
İmparatorluğu’nun tasf�ye sürec�nde
Türk�ye Cumhur�yet�’ne devred�len
aşırı borç yükü de ülkey� ekonom�k
olarak çökertm�şt�. Osmanlı İmpara-
torluğu’ndan devred�len borçlar 1929
yılında ödenmeye başlanması plan-
lamıştı ancak bütçen�n el vermemes� 
üzer�ne yapılan müzakereler �le 1932
yılına erteleneb�lm�şt�. Böyles�ne zorlu
ekonom�k şartlara sah�p olan Türk�ye 

Cumhur�yet�,
1932 Los Angeles 
Ol�mp�yat Oyunla-
rı’na sporcularını 
gönderemed�. 
Ol�mp�yatlara 
katılmama neden�
olarak da  yolun 
uzaklığı ve eko-
nom�k zorluklar 
olarak kamuoyuna 
duyuruldu.    

1932 Los 
Angeles Ol�mp�yat 
Oyunları güreş
müsabakalarına
18 ülkeden 79 
sporcu katıldı. Mü-
sabakalar serbest 
ve greko-romen
dallarında yed�şer 
sıklette yapıldı.
Müsabakalar
sonunda beş� altın
olmak üzere top-
lam dokuz  madal-
ya kazanan İsveç
Ol�mp�yatların
en başarılı güreş 
takımı oldu. 



 01 Ek�m 1923 Romanya
doğumlu.

             1935 yılında a�les�yle 
Gel�bolu-Kavak köyü’nde zorunlu 
�skân ed�lm�şler.

             1936–1937 öğret�m yı-
lında üç sınıflı Kavak Okulu’ndan,

             1938–1939 öğret�m
yılında da türkülere konu olan 
Evreşe Okulu’ndan mezun
olmuştur.

             1939–1940 öğret�m
yılında Devlet Parasız Yatılı sına-
vını kazanarak Lüleburgaz Köy
Öğretmen Okulu’na g�rm�şt�r.

             1943–1944 öğret�m 
yılında Kep�rtepe Köy Enst�tü-
sü’nden mezun olduktan sonra 
01 Kasım 1944 tar�h�nde, henüz
yapımı tamamlanmayan, Gel�bo-
lu Koruköy İlkokulu’nda göreve
başlamıştır.

             Okulun ve köyün suyu 

olmadığından b�r buçuk km uzak-
lıktan köye su get�ren öğretmen 
Gürbüz, köy çeşmes�n� de yaptı-
rarak okulu ve köyü �çme suyuna
kavuşturmuştur. Okul bahçes�ne
üç yüz ell� adet f�dan d�kerek çev-
re düzenlemes� de yaptırmıştır. 
Dönem�n Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün büstünü yaptırmıştır. 
Asker� b�rl�kler� teft�ş amaçlı 
yöreye gelen İnönü, Koruköy
İlkokulu’nu da z�yaret etm�ş, 
yaptıklarından dolayı öğretmen�
kutlamış, onun buyruğuyla üstün 
başarılı öğretmenler arasında 
göster�lerek Devlet Radyosunda 
ve Tebl�ğler Derg�s�’nde başarıları
duyurulmuştur.

           1950 yılında öğretmen 
Melahat Gürsel �le evlenerek eş�-
n�n görev yaptığı Gel�bolu-Kavak 
Köyü öğretmenl�ğ�ne atanmıştır.
Okulun kullanılmaz durumdak� 

KYukarıdak� ş��rsel anlatımımızdak� B�r� 
b�r�kt�rd� okul yaptırdı,  sözcükler� b�r
çağrışım da yaptı. O ned�r? D�ye elbette 
soran okurlarımız olacaktır. Yanıtlaya-

lım. Kırkpınar 1991-1992 ve 1993 yılları ağası

ve derg�m�z�n �mt�yaz sah�b�-başyazarı Alper 
Yazoğlu, Ed�rne-Merkez Kırkpınar Ağası Alper
Yazoğlu Ortaokulu’nu yaptırarak adının kalıcılı-
ğını gerçekleşt�rm�şt�r. Bu, alkışlanacak örnek b�r 
davranış değ�l m�?

Yazının başlığında konu ed�lenler k�md�r?
Sorusunu duyar g�b� oluyorum! Öncel�kle bu �k� 
değerl� öğretmenler�m�z� tanıyalım. Sonrasında
�zlen�mler�m� okursunuz!
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ÜSKÜDAR VALİDEBAĞ
MUSTAFA NECATİBEY 

ÖĞRETMEN HUZUREVİ’NDE 
İKİ NİTELİKLİ ÖĞRETMEN…

Muhsin DURUCAN
Eğitimci yazar

Kend�s�n� toplumuna adayan,
B�r�k�m�n� okuyana sunan,
İşte �k� kal�tel� öğretmen:

B�r�, b�r�kt�rd� okul yaptırdı
Ötek�s�, yazdı öykü ve roman…

      Muhs�n DURUCAN 

Acıyı bal eyleyen eğ�t�mc�
Hüda� GÜRBÜZ

K�md�r?
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öğretmen lojmanını dersl�ğe dönüştürerek ç�ft 
öğret�mden kurtardığı �ç�n başöğretmenl�ğe 
get�r�lm�şt�r. Okula �k� kız ve �k� erkek tuvalet�, 
kırk altı öğrenc� sırası ve kerp�çten b�r öğretmen
odası kazandırmıştır. Dört yüz metre uzaklık-
tan okula su get�rerek çeşme yaptırmış, okulu 
ve köyü �çme suyuna kavuşturmuştur. Kavak 
Köyü’de de başarılı yönet�c� olduğunu kanıtla-
mıştır.

           23 Eylül 1954 tar�h�nden �t�baren 
Yalova - Çınarcık’ta b�r yıl,

           20 Ağustos 1955’den sonra Üsküdar 
Sultantepe İlkokulu’nda üç yıl,

          03 Eylül 1961’den sonra Üsküdar Hat-
tat İsma�l Hakkı Deneme İlkokulu’nda,

          15 Haz�ran 1961 �t�baren beş yıl süreyle 
öğleye kadar Deneme İlkokulu’ndak� görev�n�,

öğleden sonra Üsküdar Halk Eğ�t�m� Merkez� 
Müdürlüğü görev�n� yürütmüştür.

            03 N�san1963 tar�h�nde henüz yapımı
süren Üsküdar Sel�m�ye İlkokulu Müdürlüğüne
atanmış, bu yıllarda k�m� zaman Üsküdar İlçes� 
İlköğret�m Müdürlüğünü de vekâleten yürüttü-
ğü olmuştur.

            Tüm bu h�zmetler�ne koşut olarak 
Sel�m�ye de yokluğu duyulan b�r kütüphanen�n 
kuruluşunda da yoğun emek ve çabaları vardır. 
Özell�kle madd�, manev� destekte bulunarak 
kütüphanen�n bugünkü yer�nde açılmasını
sağlamış ve emekl�ye ayrılana dek kütüphane-
ye destek verm�şt�r. Bugünkü Sel�m�ye Çocuk 
Kütüphanes�, O’nun eser�d�r.

            17 Ağustos 1999 tar�h�ndek� el�m
Yalova deprem�nde; oğulları Yalçın’ı, gel�nler�  

Es�n’�, c�c� m� c�c� ve başarılı torunları  Melod� Işıl’ı
kaybeden Gürbüz ç�ft�, -anlatılmaz ama yaşanır-
acıları yaşamışlardır! 

            Sonrasında Melahat-Hüda� GÜRBÜZ
ç�ft�, evler�n� de satarak Üsküdar Val�debağ 
Öğretmenler Huzurev�’ne yerleşm�şler ve 
İstanbul-Çekmeköy’de “Melahat-Hüda� GÜR-
BÜZ İlköğret�m Okulu”nun  yapılmasında gerekl�
katkıda bulunarak �nsanlığa örnek olmuşlardır!

            Hüda� GÜRBÜZ, 01 Ek�m 2012 günü 
seksen yed�  yaşındak� eş�n� de sonsuzluğa 
uğurlamıştır! Acı üstüne acı…

            Acıyı bal eyleyen eğ�t�mc� GÜRBÜZ, 
ş�md�lerde Üsküdar Val�debağ Mustafa Necat�-
bey Öğretmen Huzurev�’nde yaşamını sürdür-
mekted�r.



Bek�r Bak� Aksu, 1928 yılında 
Çorum-Mec�tözü’ne bağlı Çıkrık 
Köyü’nde doğdu.

      İlkokulu köyünde b�t�r�p 
1941’de g�rd�ğ� Kastamonu Gölköy
Köy Enst�tüsü’nden Lâd�k Akpınar
Köy Enst�tüsü’ne geç�ş yaparak
1946 yılında mezun oldu.

      Çorum merkez ve �lçeler�nde 
öğretmenl�k ve gez�c� başöğretmen-
l�k görevler�nde bulundu.

          Hayat Mecmuası’nın açtığı 
b�r fotoğraf yarışmasında mans�yon
alan Aksu, Hürr�yet Gazetes�’n�n
düzenled�ğ� fotoğraf yarışmalarında 
da k�m� ödüller kazandı.

1970 yılında TRT’n�n açtığı 
roman yazma yarışmasında  “Yavan 
Ekmek” adlı romanı “Övgüye değer” 
bulundu. Ankara Kültür Ajans Yayın-
ları arasında 2013 yılında, “ Buruk 

Yürek “ adlı öykü k�tabı, 2015 yılında 
yayımlandı.

   1972’de emekl� olduktan sonra 
İstanbul’a yerleşen Bek�r Bak� Aksu,
b�rçok kartpostal f�rmasının farklı
zamanlarda fotoğraf sanatçılığını
üstlend�.  Yıllar yılı Kültür ve Tur�zm
Bakanlığı’nın d�a alımında aranılan
fotoğraf sanatçılarından b�r� olan
Bek�r Bak� Aksu’nun “Su Hırsızları” 
adlı romanı �se Ankara Adalet Gaze-
tes�’nde tefr�ka hal�nde yayımlanmış 
olup k�taplaşma çalışması sürmek-
ted�r.

***
Hüda� Gürbüz’ü tanımak üze-

re, b�rkaç yıl önce eğ�t�mc� Ras�m
D�k�c� �le b�rl�kte z�yaret�ne g�tt�k. 
Fırsat buldukça Üsküdar Val�debağ 
Mustafa Necat�bey Öğretmen
Huzurev�’nde kalan özgeçm�şler�n�
sunduğum öğretmen ağabeyler�m�
z�yarete g�der�m. Ben� gördükçe
sev�nç duyarlar! Ben de onlar kadar
mutlu olurum!

         Y�ne b�r Pazar günü orada 
oldum. Ocak ayının son günü… Pırıl

pırıl güneş… Salona adım attığımda 
b�rb�r�m�z� gördük. Mutluluk rüz-
gârları est� aramızda! Oturdum, hal
hatır sormaya koşut espr�l� söyle-
ş�m�z sürdü. Sonrasında karşılıklı 
k�tap �mzalama…

         Öğretmen yazar Bek�r Bak� 
Aksu, “Yavan Ekmek” adlı romanını 
kaleme aldığında 40 yaşında, ş�md�-
lerde 88’�nde b�r del�kanlı… Sürekl�
yazan ve fotoğraf sanatını sürdüren
b�r �nsan… Huzurev�’n�n duvarları 
onun deklanşöründen ortaya çıkan 
fotoğraflarla bezel�…

          Roman, b�r gerçek yaşam 
öyküsüdür Aksu’nun. Başarılı b�r 
romancı özell�ğ� �le donanımlı olan
Bek�r Aksu, k�ş�ler�n� canlandırma 
ve yaşatmada usta kalem! Fak�r 
Baykurt ve Mahmut Makal b�çem�n-
de anlatım egemen… K�tap, elden 

bırakılmaksızın okunuyor!  “Buruk 
yürek” adlı öyküler�, adıma yen� 
�mzalandı. Onu da kısa sürede ve
soluksuz okuyacağımı sanıyorum. 
“Su Hırsızları” adlı romanının yolda
olduğunu da muştuladı! Bu yapıt-
ların Ankara’dak� değerl� dostlarım
İvg�n’ler�n  Kültür Ajans Yayınla-
rı arasında k�taplaştırıldıkları da 
ayrıca sev�nd�r�c�!

Hüda� GÜRBÜZ adlı öğretmen�-
m�z; d�ş�nden tırnağından artırarak 
Yalova deprem�nde y�t�rd�ğ� evladı
Yalçın’ın özlem� doğrultusunda okul 
yapımına gerçek katkıyı sağlar ve 
onunla mutlu olur! B�r�k�m�n� oku-
yanın ya da b�l�m�n h�zmet�ne sunar. 
S�ze göre bundan özge mutluluk var
mı acaba?

         Bek�r AKSU adlı ötek� 
öğretmen�m�z; fotoğraf sanatçısı 
ve yazar. Boş durmaz, üret�r öykü
ve roman yazar. K�tapsızlıktan 
kurtulur. Sanatıyla kartpostallara 
ve manzaralara �mza atarak gözlere
ve gönüllere yansıtır. İşte topluma
h�zmet budur!
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Fotoğraf Sanatçısı ve  
yazar eğ�t�mc�

Bek�r AKSU k�md�r?
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BÜYÜK EFSANEYİ GÖRÜR GİBİYİM
TARİH DEHLİZİNDE YÜRÜR GİBİYİM.
EYVAAH HEYECANDAN ÖLÜR GİBİYİM
EDİRNE KIRKPINAR ER MEYDANINDA.....

Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve
Yaşatma Derneğ�m�z Tara-
fından düzenlenen etk�nl�k 5 
Mart 2016 Cumartes� günü
Ed�rne kale �ç� semt�nde bu-

lunan Kırkpınar Ev�-Müzes� bahçem�zde 
, dernek başkanımız Alper Yazoğlu
ve dernek yönet�m kurulu üyeler�m�z 
tarafından,  Alaatt�n -Fahrett�n Zurnacı  
davul zurna ek�b�n�n Serhat havaları eş-
l�ğ�nde Ağaları ve d�ğer konukları karşıla-
ması ve derneğ�m�z personel� tarafından 
özenle hazırlanmış �kramlarla güleryüz-
ler�yle karşılanması �le başladı .

Tar�h� olayın başlangıcına gelmek �st�-
yorum. 31 0cak 2016 Pazar günü Ed�rne
beled�ye başkanlığı tarafından davet
ed�ld�ğ�m�z Kırkpınar konulu çalıştayı  

sonrası  Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve
Yaşatma Derneğ� yönet�m kurulumuz 
Başkanımız Alper Yazoğlu başkanlığında
olağan toplantımız esnasında Mart ayı 
�çer�s�nde Yağlı güreş�m�ze gönül verm�ş
Ağalarımızı ve güreş tert�pleyen beled�ye
başkanlarını yağlı pehl�van güreşler�n�n 
Kabes� sayılan Kırkpınar’ımızın yapıldığı
Ed�rne’de yemekl� b�r toplantıda b�r ara-
ya get�rerek b�rl�kte yapılab�lecek öner�-
ler�n� almak �ç�n davet etme kararı aldık.
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‘’Kırk Ağa Kırkpınar’da’’ Etk�nl�ğ�nde Kırkpı-
nar ve Yöre Güreş Ağaları Ed�rne’de yürüdü.

BAŞKA OLUR 
AĞALARIN 
YÜRÜYÜŞÜ

RÖPORTAJ: 
ÖZCAN BAŞGÜL
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‘’KIRK AĞA KIRKPINAR’DA’’
ETKİNLİĞİ, DERNEK YÖNETİM KURU-
LU ÇALIŞMALARIMIZ

Tar�h� b�r buluşma olacağı �ç�n, yıllardır ak-
lımda olan,  Ağaların Kıyafetler� �le b�r arada 
olmaları,  bütün ağaların b�r araya geleceğ� b�r
günde bu f�kr�m� olgunlaştırmak �ç�n dernek
başkanımız Alper Yazoğlu ve Yönet�m kurulu

üyeler�m�ze; ‘Akşam vereceğ�m�z yemekl� top-
lantı önces�nde, öğle vakt�nde dernek bahçe-
m�zde, Kırkpınar ve Yöre ağalarımızın kıyafetler�
ve Altın kemerler�yle b�rl�kte davul zurna eşl�ğ�n-
de karşılanması buradan hareket ederek kortej 
eşl�ğ�nde Saraçlar caddes� üzer�nden halkı ve 
esnafı selamlayarak, Cumhur�yet meydanında
bulunan Atatürk Heykel�ne çelenk konulması,

şeh�tler�m�z �ç�n saygı duruşu, �st�klal marşımız
ardından Devec� Han Kültür Merkez�nde Yağlı
güreş�m�z�n sorunları hakkında görüş ve öner�le-
r�n� almak �ç�n toplanılması daha sonra yemeğe 
geç�lmes� öner�s�n� sundum. 

Başta Kırkpınar Ağamız Dernek Yönet�m
Kurulu Üyem�z Seyfett�n Sel�m Ağa olmak 
üzere, Yönet�m Kurulu Üyem�z Çardak Güreşler� 
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kurucu ağası Ramazan Güven’e ve yöre güreş 
ağalarımızın çoğunluğuna telefon ederek, Ağa-
larımızın heps�n�n kıyafetler�yle yukarıda yazdı-
ğım g�b� Ed�rne’de faal�yetlerde bulunacağımızı
söyled�ğ�mde olumlu cevaplar alınca dernek 
başkanımız Alper Yazoğlu’na bu �ş olacak kana-
at�ndey�m d�yerek görüş b�ld�rd�m. Başkanımız
Alper Yazoğlu, Yönet�m kurulu üyem�z Ramazan
Güven Ağamız, Ahmet Acar Ağamız ve ben 
programı hazırladık ve sıra geld� b�r �s�m koyma-
ya; �lk aklıma gelen ‘’KIRK  AĞA KIRKPINAR’DA’’ 
başlığı hemen kabul gördü ve Davette bulu-
nacağımız konuklarımız davet�yeler�n�, elden 
ulaştırab�ld�kler�m�ze kend�ler�ne tesl�m ederek 
uzakta olan konuklarımızada posta yoluyla
davet�yeler�n� ulaştırmak suret�yle davet ett�k. 

DERNEK BAŞKANIMIZ 
ALPER YAZOĞLU KONUKLARINI
KUCAKLAYARAK KAPIDA KARŞILADI

Yaptığımız bu Tar�h� davete 05 Mart 2016 Cu-
martes� günü Kırkpınar Ev�-Müzem�z�n bahçe-
s�nde Saat 12.30 dan �t�baren konuklar gelmeye
başladı, �lk olarak 1990 Kırkpınar Ağamız Murat
Köse’n�n, Başkanımız (�lk altın kemerl� Kırkpınar 
ağası, Geleneksel Sporlar Federasyonu esk�
başkanı) Alper Yazoğlu tarafından davul zurna 
eşl�ğ�nde çok sam�m� b�r şek�lde karşılanması
ardından yöre güreş ağaları b�rer-b�rer gelmeye
başladı. Ardından esk� Kırkpınar ağaları Doğan 
Görkey, Ayhan Sezer, Hal�l Kılıçoğlu ve Kırkpınar 
Ağası Seyfett�n Sel�m’�n yanı sıra İç�şler� esk�
Bakanı Sadett�n Tanatan, Kırkpınar �k� Altın
Kemerl� Başpehl�vanı Ahmet Taşçı, Kad�r B�r-
l�k, Karamürsel Güreş Kulübü Başkanı Levent
Erdoğan, esk� yen� başpehl�vanlar, beled�ye

başkanları ve d�ğer konuklar; Başkanımız Alper 
Yazoğlu nezaret�nde yönet�m kurulu üyeler�m�z 
ve dernek personel�m�z, görevl� arkadaşlarımız
tarafından çeş�tl� �kramlarla karşılandı , Kırkpınar 
ev�m�z�n bahçes�nde müzem�z �çer�s�nde hatıra
fotoğrafları çekt�r�ld�.

TARİHİ YÜRÜYÜŞ KIRK AĞA İLE 
GERÇEKLEŞİYOR
Kırkpınar Ağası Seyfett�n Sel�m’�n basın 

mensuplarının sorularını cevaplaması �le yapılan
sohbetler�n ardından Tar�h� ‘’KIRK AĞA KIRK-
PINAR’DA’’ Ağalar Yürüyüşüne,saat 13.30’da
10 k�ş�l�k davul zurna ek�b� nağmeler� eşl�ğ�nde, 
önde  Şanlı Türk bayrağımızı taşıyan pehl�van
Al� Rıza Özkayalar, ön sıralarda başta Tar�h� 
Kırkpınar Ağaları, yöre güreş ağaları ve d�ğer
konuklar olmak üzere yürüyüşe geç�ld�. Balık
Pazarı önünden Saraçlar Caddes�’ne çıkan kortej 
Ed�rne halkının yoğun alkışları eşl�ğ�nde bu 
güzel anı cep telefonları ve fotoğraf mak�nele-
r�yle yarışırcasına görüntülemek �stemeler�, b�r 
yandan davet ett�ğ�m�z b�rçok haber ajansı, canlı
yayın yapan tv kanalları, gazetec� basın men-
suplarının görüntü almaları ben�m duygulu anlar 
yaşamama ve duyduğum mutluluktan dolayı 
gözler�m�n yaşarmasına engel olamadım. Yakla-
şık 300 metrel�k mesafede gerçekleşen Ağalar 
yürüyüşü, Cumhur�yet Meydanında Ed�rne 
Beled�ye Başkanımız Recep Gürkan Tarafından 
Görevlend�r�len beled�ye bandosunun Marşları 
�le meras�mle karşılanması, Dernek üyem�z 
Emekl� Öğretmen Semahat Uzgör Hanımın 
Ş��rler eşl�ğ�nde programı arz  etmes� ardından 
Derneğ�m�z�n Çelenk’�n�n Atatürk Heykel�ne 
Kırkpınar Ağalarımız tarafından bırakılması, 
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Şeh�tler�m�z �ç�n Saygı duruşu-M�ll� marşımız 
ve Dernek Yönet�m Kurulu Üyes�  Beyazıt Sansı 
Hocamızın Kırkpınar Marşınının seslend�r�lmes� 
sonrası hatıra fotoğrafları çekt�r�lmes�, y�ne da-
vul zurna nağmeler� eşl�ğ�nde Üç Şerefel� Cam�� 
önünden geçerek val�l�k b�nası yanında bulunan 
Devec� Han Kültür Merkez� Konferans Salonuna 
varıldı. Ağaların yürüyüşü esnasında, basın 
mensuplarınında d�kkatler�n� çeken ve Ağalar 

Şıklık’ta Yarıştı başlıkları �le ağaların şık göster�şl� 
kıyafetler�n�n yanı sıra pahalı takıları �le d�kkat 
çekt�kler�n� yazdılar. 

DEVECİ HAN KÜLTÜR MERKEZİNDEN 
YAĞLI GÜREŞ FEDERASYON OLMALI 
SESLERİ DUYULDU

Devec� Han Kültür Merkez�nde Başkanımız 
Alper Yazoğlu konuklara hoş geld�n�z konuşması 

�le moderetörlüğünü Dernek Yönet�m Kurulu 
Üyes� Özcan Başgül’ün yaptığı yağlı güreş�m�z�n 
geçm�ş� ve geleceğ� �le �lg�l� toplantıda TRT ‘den 
Spor B�l�mler� uzmanı Destan-ı Kırkpınar Derg�-
m�z yazarlarından Gökhan Günaydın’ın görün-
tülü sunumu ardından söz alan esk� Kırkpınar 
Ağalarında Doğan Görkey’�n ‘’’Yaşım çok �lerled� 
b�r daha s�zlerle b�r arada olab�l�rm�y�m, b�lm�-
yorum’’ d�yerek, hep�m�zden helall�k �stemes�, 
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salonda bulunanları duygulandırdı. Daha sonra 
sırasıyla Ed�rne esk� Beled�ye başkanı İbrah�m 
Ay, Dernek Yönet�m Kurulu Üyem�z Çardak 
Güreşler� Kurucu Ağası, Ramazan Güven, 
Kağıthane güreşler� ağası Yusuf Yoldaş, esk� 
başpehl�van Abdullah Ersoy, Dernek Yönet�m 
kurulu üyem�z Kırkpınar Marşı Yazarı Beyazıt 
Sansı, Kütahya-Doman�ç Güreşler� Ağası Bey-
han Gündüz, Karamürsel Güreş Kulübü Başkanı 
Av. Levent Erdoğan, Büyükmandıra Beled�ye 
Başkanı Sertaç Balyemez son olarak  Dernek 
Yönet�m Kurulu Üyem�z Kırkpınar Ağası Sey-

fett�n Sel�m konuşma yaptılar. B�rçok basın 
mensubunun tak�p ett�ğ� ,Toplantının tamamı  
Ata sporumuz güreş Programlarını sunduğum 
‘’Ton TV’’ den canlı olarak kes�nt�s�z bütün güreş 
severlere ulaştırılması, burada konuşmacıların 
d�le get�rd�ğ� ve katılımcıların ortak görüşü olan 
yağlı güreş�m�z�n en büyük sorununun b�r an 
önce Yağlı Güreş Federasyonunun  kurulması 
oldu. Konuklar daha sonra, konakladıkları 
otellere geçerek üzerler�n� değ�şmes� ve akşam 
yemeğ�nde buluşmak üzere Devec�han Kültür 
Merkez�nden ayrılmaları �le son buldu.

AKŞAM  CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE 
YEMEKLİ SOHBET  
TOPLANTISINA GEÇİLDİ

Ed�rne Karaağaç yolu üzer�nde seçk�n ve 
nez�h b�r mekan olan Lalezar Restoranda y�ne 
konukların davul zurna eşl�ğ�nde karşılanmaları 
ve Çardak Güreşler� ağası dernek üyem�z Ah-
met Acar’ın oturma düzen�n� özenle hazırlattığı 
masalara yerleşt�r�lmeler� ardından, Başkanımız 
Alper Yazoğlu hoş geld�n�z konuşması yaptı. 
Daha sonra Trakya Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n; 
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Dernek Yönet�m kurulu üyem�z, Kırkpınar ağası 
Seyfett�n Sel�m ve Sultangaz� güreşler� altın ke-
merl� ağası Zek� Özünlü’nün destekler� �le yapı-
lan, ‘’Pehl�van Elektrak’’ adını verd�kler� elkt�r�kl� 
arabayı tanıtmaları �le konuşmalar sonrasında 
canlı müz�k eşl�ğ�nde yemeğe geç�ld�.

Yemekl� toplantıda, Ağalar, Beled�ye baş-
kanları kulüp başkanları derneğ�m�z üyeler� , 
basın mensupları, Destan-ı Kırkpınar Derg�-
m�z yazarları hazır bulundular, Derneğ�m�ze 
üyel�k formları �le bağışların toplanması ve 
Ressam-Öğretmen Ayb�ke Yen�çer�’n�n  yaptığı 
‘’Koca Yusuf’’tablosunun derneğ�-
m�ze en çok bağışı yapanlardan, 
Ramazan Güven Ağaya ver�lmes�, 
(Ramazan Güven Ağa tabloyu 
Kırkpınar Ev�-Müzem�ze bağışla-
mıştır.) b�r d�ğer eser�n Hüsey�n 
Terz�oğlu’na ver�lmes� ardından b�r 
d�ğer eser�n Onur konuğu olarak 
katılan İç�şler� esk� Bakanı Sadett�n 
Tantan’a takd�m ed�lmes� �le konuk-
ların gönüller�nce b�r gece geç�rerek 
canlı müz�k eşl�ğ�nde ked� yöre-
ler� oyunlarını oynamaları geceye 
ayrıca b�r anlam ve renk kattı. Hoş 
sohbet, beraberl�k �çer�s�nde geçen 
gece sonrasında Başkanımız Alper Yazoğlu 
Tüm konuklara teşekkür ederek onlarla tek tek 
hatıra fotoğrafı çekt�rmes� ve konukları kapıda 
karşıladığı g�b� y�ne kapıda uğurlaması güzel 

görüntülere sahne oldu.

BAŞKA OLDU AĞALARIN YÜRÜYÜŞÜ
1991 Yılından önce, Yağlı güreş�m�ze gö-

nülden destek veren, Kırkpınar Ağalarının 

Protokolde yer� b�le olmayışı, Kırkpınar 
Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� 
Başkanımız, 1991-92-93 yılları Altın 
Kemerl� Ağası Alper Yazoğlu’nu üzüyor-
du, Spor Bakanına yaptığı öner�ler�yle 
protokolde yer�n� alan Ağalarımız, y�ne 
Altın Kemerl� Kırkpınar Ağamız-Başka-
nımız Alper Yazoğlu önderl�ğ�nde Ed�r-
ne’de Tar�h� ‘’KIRK AĞA KIRKPINAR’DA’’ 
Yürüyüşününde Ağalık makamına  
verd�ğ� önem� b�r kez daha gözler önüne 
serm�şt�r. Her zaman Kültrümüzünb�r 

parçası olan Ata sporlarımıza, 
yaptığı güzel ve başarılı çalış-
malarını örnek aldığım değerl� 
Başkanım Alper Yazoğlu’na 
ayrıca Teşekkür ed�yorum.

Yönet�m Kurulu Üyes� ve Ba-
sın sözcülüğünü yürüttüğüm 
Kırkpınar Kültürünü Tanıtma 
ve Yaşatma Derneğ�m�ze öner-
d�ğ�m ve kabul görerek hayata 
geç�rd�ğ�m�z Kırkpınar’ın 655 
yıllık efsanes�nde, tar�he geçen 
‘’KIRK AĞA KIRKPINAR’DA’’ 
Yürüyüşü etk�nl�ğ� ben�m �ç�n 
onur, gurur kaynağı olmuştur. 

Emeğ� geçen herkese sevg� ve saygılarımı su-
nuyor teşekkür ed�yorum. Her zaman Ataspo-
rumuz güreşler�n yaşatılması �ç�n nefer olarak 
çalışmaya devam edeceğ�m. Saygılarımla....
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