


SAYFA 3

 AĞA KİMDİR, KİME DENİR.. ?
   Ağa , kökeni  Türkçe olan  bir  kelimedir. Yaşlanmadan dolayı  ‘’ağma,  ağarma’’  ifade  ediyor.  

Zamanla  AĞA  olarak yerleşmiş ve erkekler  için  kullanılan bir  unvan olmuştur.

Türk�ye’ de ,  özell�kle Osmanlı  dönem�nde , top-
lumda  ayrıcalıklı  b�r  konumu  ve  otor�tes� olan  
k�ş�lere ver�len ad ya da unvandır.  Ağa  sözcüğü 
başlangıçta asker� ve  �dar�  makam adlarıyla 
b�rleşt�r�lerek yen�çer� ve  s�pah�lerdek� bell� rüt-

beler� bel�rtmek  �ç�n kullanılıyordu. (  Yen�çer� ağası, kapıkulu 
ağası.) Sonraları daha  alt  rütbelerdek� subaylara ( kol ağası 
), saygı  �fades� olarak  a�le re�sler�ne , köy  yönet�c�ler�ne ve  
büyük toprak sah�pler�ne  ver�len b�r unvan  oldu.  Cumhur�-
yet  dönem�nde resm� b�r  unvan olmaktan çıktıysa da halk 
arasında kullanılmaya  devam etmekte.

Saygı bel�rten b�r sözcük olarak ağa İslam�yette d�n� 
önderler �ç�n de  kullanılır…( İsma�l Ağa Cemaat�)…

Günümüzde , kırsal kes�mde gen�ş toprakları olan, sözü 
geçen zeng�n k�mselere ağa den�yor.

Ayrıca, köylerde saygıdeğer ve yaşlılara,  kentlerde de 
okur yazar olmadığı �zlen�m�  veren  yaşlıca k�mselere adlarıy-
la b�rl�kte  kullanılmaktadır.

Yetk�s�n�  ve  gücünü kend� çıkarı doğrultusunda kulla-
nan k�mselere suçlama  yollu  da  söylen�r.  Gecekondu ağası,  
Send�ka ağası g�b�.

A�le kurumunda büyük oğul  ağabey ya da  ağadır. 
‘’Ağam askerden gels�n ben g�deceğ�m.’’ .          Erkek  eş,  ko-
caya da  ağa den�lmekted�r.  ‘’ Ağamı yolladım Yemen el�ne,  
ayrılık olur mu taze gel�ne.’’ Halk türkümüzdür..

Meslekte daha esk�, okulda daha �ler� sınıfta olan erkek-
lerden söz ederken ‘’  Ağabeyler�n�z�  örnek alın’’ derler.

AĞA  kel�mes�n�n  ne  �fade ett�ğ�n�  kısaca açıklamaya 
çalıştığım bu  g�r�şten sonra , gelel�m b�z� daha çok �lg�lend�-
ren Kırkpınar Ağalığına. Destansı  tar�h�yle  övündüğümüz 
Tar�h�  Kırkpınar  Güreşler� �le  �lg�l� bu güne kadar  ed�nd�ğ�-
m�z b�lg�ler  göster�yor k�, bu güreşler�n ham�l�ğ�n� ,yapılmaya  
başladığından ber� Kırkpınar Ağası  üstlenm�şt�r. Yukarıda  
vurguladığımız üzere AĞA, saygın ve  varlıklı  özell�kler�nden 
dolayı geleneksel  Türk kültürünün  konukseverl�ğ�n� yaşa-
tacak  en  uygun  k�ş�d�r. Ağa esk� ve varlıklı saygın b�r pehl�van ya da yöres�nde  
güreş� seven, ekmeğ� yenen ve her ortamda  saygı gören b�r k�ş�d�r.

Güreşlerden b�r ay kadar  önce  Kırkpınar Ağası tarafından yören�n her 
tarafına  kırmızı d�pl� mumlar  gönder�l�r,  bu mumlar şeh�r kasaba ve köylerdek� 
kahveler�n tavanlarına asılır.  Bunun anlamı tüm halkı Kırkpınar’ a  davet  etmek-

t�r. Kırmızı  d�pl�  mumla  yapılması  , davet�n  �çtenl�ğ�n� 
ve  önem�n� vurguluyor.  Bu esk� b�r  gelenekt�r. !990 
yılı Ağamız Murat Köse tarafından yaptırılan  dev bo-
yutlu kırmızı d�pl� mum, Saray�ç�’ nde  Kırkpınar haftası 
boyunca yanmaktadır.

1910 yılında yapılan Kırkpınar Güreşler� ağasının , o 
yıl  güreşlerden elde ett�ğ� parayı  Osmanlı Donanması-
na  bağışladığını Servet-� Fünun  derg�s� şöyle  yazmış : 

“ Kırkpınar Panayırında pehl�van, koşu vesa�re-
de tert�bat ve �craatını Donanma-�  Osman� şeref ve 
menfaatına  tert�beden Panayır Ağası S�mavna Karyel� 
Mehmed Ağa’nın yurtseverl�ğ� övülmeye  değer görül-
müştür. ‘’’

Hal�l  Kılıçoğlu Ağa ve özell�kle  Murat  Köse Ağa  
tarafından  başlatılan kalıcı  eser  yaptırma  geleneğ� ,  
sonrak�  yıllarda Kırkpınar Ağası olan dostlarımızın  b�r 
çoğu tarafından devam ett�r�lmekted�r. 

Türk  M�ll� Eğ�t�m�ne bağışlanan  okullar  her  türlü  
takd�re  değer.  Özell�kle  son yed� yılın Kırkpınar  Ağası  
sevg�l� Seyfett�n Sel�m kardeş�m�n  yaptırdığı  okullar , 
ağalara  örnek olması  gereken ve  yakışan yurtseverl�-
ğ�n yanı sıra  b�zler �ç�n de gurur  kaynağı oluyor…

Rumel� Yöres�nde AĞA  kel�mes� çok kullanılıyor. 
Ağa  gönüllü  olmak herkese  nas�p olmaz.

Bu , o k�ş�n�n görgülü ve konukseverl�ğ�n�  anlatan 
en anlamlı sözdür. Yan�  karşılık beklemeden m�saf�r 
ağırlamaktan  key�f  alan  k�ş�d�r. Bu  yörede  şu  sözler 
çokça  söylen�yor :

Ağalık verme �le,
 Beyl�k kalma �le,
Efend�l�k sülaleden gel�r.
Ayrıca  Ağa  vurunca  �y�  vurur.  Anadolu’ da da  şu  

söz  çok  ünlüdür : ‘’’ Gel�n’ �n  başına,  Ağa’nın  aşına ,  
atın  d�ş�ne  bak.’’’

Ağalık hakkında  b�r şeyler  �fade  etmeye  çalış-
tığım yazımı   Derneğ�m�zce , Sultanlar   Şehr�  Ed�rne’de  gerçekleşt�rd�ğ�m�z  
‘’’KIRK  AĞA  KIRKPINAR’ DA ‘’’   etk�nl�ğ�m�ze  katılarak  Türk�ye’ ye  verd�ğ�m�z  
dostluk ve dayanışmanın  en güzel  örneğ�ne ves�le  olan çok  değerl�  Kırkpınar 
ve Yöre  Ağalarımıza  b�r  kez daha teşekkür  ed�yor,  en �çten selam  ve  sevg�le-
r�m�  yolluyorum…

 yazoglualper@gmail.com
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SEYFETTİN AĞA İLE 
6 YIL DAHA..

KIRKPINAR’IN AĞASI AĞALARIN AĞASI

KIRKPINAR’DA AĞALAR BİZE TARİH MİRASI

YAŞIYOR KIRKPINAR’DA BİN TÜRLÜ HATIRASI

SEYFETTİN SELİM AĞA BÜYÜK EFSANE AĞA

ADINI YAZDIRDI HEM TAŞA HEM TOPRAĞA

***
Kırkpınar’da Ağalık müesseses� ben�m 

�lg� odaklarımdan b�r�s�d�r. Çünkü 655 yıllık 
tar�h�nde Kırkpınar’da ağaların çok büyük 
fonks�yonları olmuştur.

Ağasız b�r Kırkpınar düşünülemez.
Türk töres� bunu böyle kabul etm�ş. 

Geld�ğ�m�z 2016 yılında da Tar�h� Kırkpı-
nar’da Ağalık müesseses� halen önem�n� 
ve �t�barını korumaktadır.

Özel g�ys�ler� �ç�nde Kırkpınar Ağası, 
Er Meydanına ayrı b�r der�nl�k ve güzell�k 
katmaktadır.

Şükürler olsun k�; Yüce Türk M�llet� en 
büyük gelenekler�nden b�r�s� olan Tar�h� 
Kırkpınar’ı Ağasız bırakmamıştır.

Bu memleket�n görenekler�ne, 
gelenekler�ne, kültürüne yürekten �nanmış 
varlıklı �nsanlarımız, Kırkpınar’ı sah�ps�z 
bırakmamışlar ve açılan Ağalık yarışmasına 
gönüllü ve de özver�l� olarak katılmışlardır.

***
Kırkpınar’ın Cumhur�yet dönem�ne 

baktığımızda; Ağalık müesseses�n� 3 ya 
da 4 yıl ardı ardına üstlenen Ağalarımız 
olmuştur.

Ancak h�çb�r zaman ardı ardına 7 
kez Ağalık yapanı duymadık ve de tanık 
olmadık. Ancak Seyfett�n Sel�m adında k� 
b�r genç adam, bu dalda b�r çığır açtı ve 

sadece 1 yıl ara �le, üst üste 7 kez Tar�h� 
Kırkpınar’ın Ağası oldu.

Ağalık vermekle olur.
Bu güzel �nsan, alın ter� �le çalışıp 

kazandıklarından, b�r yerde kend� ve 
a�les�n�n rızkından fedakarlık ederek, Tar�h� 
Kırkpınar’da 7 kez Ağa olmak fedakarlığını 
gösterm�şt�r.

***
Öncek� gün Seyfett�n Sel�m Ağa 

Ed�rne’deyd�.
Kale�ç�’ndek� Kırkpınar Kültürünü 

Yaşatma Derneğ�nde b�r araya geld�k ve 
b�r süre görüşme �mkanımız oldu.

Söz, önümüzdek� Kırkpınar’da da ken-
d�s�n�n Ağa olup olmayacağı meseles�ne 
takıldı.

Seyfett�n Sel�m Ağa, çok �nançlı ve de 
heyecanlı olarak, “ Hocam bu yıl da aday 
olacağım ve Ağalığı alacağım. Yetmez, 
yaşım Sakarya Plakasına (54) gel�nceye 
kadar Ağalığı almaya da devam edece-
ğ�m.” Ded�.

Seyfett�n Ağa böyle konuşunca Ben 
de, “Ağam ş�md� kaç yaşındasınız” d�ye 
sordum.

Seyfett�n Ağa, henüz 48 yaşındaydı 
ve 54 rakamına varmak �ç�n önümüzde 6 
yıl daha vardı.

Buradan kend�s�n�n de tey�t ett�ğ� 
şek�lde; Seyfett�n Ağa önümüzdek� 6 yıl 
daha Tar�h� Kırkpınar’ın Ağalığını k�mseye 
bırakmayacaktı.

Kırkpınar Sevdalısı b�r Ed�rne’l� olarak, 
Seyfett�n Ağanın bu �nanç ve azm� ben� 
çok duygulandırdı ve yazımızın en başına 
koyduğumuz ş��r� yazmama neden oldu.

Bu ves�le �le Kırkpınar’ın efsane Ağası 
Seyfett�n Sel�m’e Ed�rne’den sevg� ve say-
gılarımız �le selamlarımızı �letm�ş olalım.
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SAYFA 6

  TÜRKİSTAN’DAN BALKANLARA: 
OSMANLI GÜREŞ TEKKELERİNDE 

YESEVİLİK UNSURLARI (2)
2. TARTIŞMA
2. 1. Hazırlayan Tar�h� Zem�n: Osmanlı’yı 

kuran tar�h� şahs�yetler �le kuruluşuna öncülük 
edenler ve gel�ş�p gen�şlemes�ne yardımcı 
olan göçebe Türk zümreler�; aynı ülküler� olan, 
aynı kültürü taşıyan sosyal çevre ve zem�nden 
gelmekteyd�ler. Bunların b�r kısmı Selçukluya 
öncülük ederek Orta Asya’dan Anadolu’ya 
gelenlerd�.  D�ğerler� �se 13. yüzyılın ortaların-
da Moğol öncüler� olarak aynı coğrafyadan 
gelen ve aynı tar�h� kader� yaşayan g�r�ş�mc� 
göçebelerd�. Anadolu’da meydana gelen d�nî 
ve Müslüman m�st�k tar�katların kurulmasında 
Orta Asya’dan gelen bu akımların ve Türk-Moğol 
Şaman�zm�’n�n etk�ler� ve oynadıkları rol büyük 
olacaktı (Barkan, 1942: 282). Bunlar Yesevî’ye 
�nt�sap etm�ş ve onun manevî nüfuzu �le Türk�s-
tan’dan bütün Küçük Asya ve Balkanlara yayılmış 
“Alperenler”, “Kolon�zatör Türk Derv�şler�” veya 
bu ruhla geld�kler� “Horasan Erenler�” �d�ler 
(Köprülü, 1991: 46). Aynı ruhla h�zmet ett�kler� 
“Anadolu” ve o zaman Anadolu’yu da kapsayan 
“Rumel�” coğraf� tab�rler� öne alınarak bunlara; 
(Anadolu/Rumel�) “Erenler�”, “Gaz�ler�”, “Sûfîler�”, 
“Abdalları”, “Bacıları”,  “Babaları” ve “Dedeler�” de 
den�lmekteyd�. Baba İlyas Horasânî, Sarı Saltık, 
Hacı Bektaş g�b� s�vr�lm�ş adlar, söylenceye göre 
b�zzat “Pîr-� Türk�stan” (Hoca Ahmed Yesevî) 
tarafından D�yâr-ı Rum’a (Rum Memleket�ne/
Anadolu ve Balkanlara) gönder�lm�şlerd�. D�ğer 
derv�şler de gensel ve d�nsel mutlaka Yesevî �le 
b�r bağ kurmayı gelenek hal�ne get�rm�şlerd�r. 
Söylenceler�n b�r kısmı doğru ve bazılarında 
anakron�zm olsa da, heps�n�n ruh� m�racında 
Yesevî vardı. 

Sosyo-ekonom�k hayatları gereğ� Yesevîl�k 
uzantılı bu sosyal zümreler, Selçuklular merke-
z�n�n ben�msed�ğ� ve Osmanlı’nın kuruluşundan 
daha sonra ben�mseyeceğ� Ortodoks (Sünnî) 
İslam’ı ben�msemeler� ve merkez� b�r hayat yaşa-
maları zordu. Yesevîl�k g�b� esk� d�n� unsurlarını 
da �ç�nde barındıran heteredoks İslam’ı ben�mse-
m�şlerd� ve çevrede (kırsal) mekân yapıyorlardı. 
Bu yaşam tarzıyla d�l, kültür, gelenek ve töreler�n� 
daha �y� koruyorlardı. 

Heps� esk� Türk yurtlarından batıya gelm�ş 
yüksek �deall� göçmenler,  beraber�nde gelenek-
sel kültür unsurlarını da get�rm�şlerd� (Barkan, 
1942: 279-304). Bunlardan b�r�s�de güreşt�. 
Güreş, geld�kler� ana vatanları Orta Asya spor 
kültüründe baş aks�yondu ve güreşç�l�k b�r 
seçk�nl�k sembolüydü. Ora kültüründe güreşç� 
bahadır (kahraman), cömert, y�ğ�t, pek yürekl�, 
dayanıklı-yılmayan, güçlü-kuvvetl� ve l�derd� 
(Carter, 2009: 301; Meltzer & ark, 2002: 24; Ebû 

Hayyân, 2001: 234,574; 
Ez-Zamahşarî, 1993: 
73/226-228; DLT-I, 1986: 
225, 476; DLT-II, 1986: 99; 
Sımakov, 1984: 119-120;). 
G�r�şte de görüldüğü 
g�b� güreşç�l�k (alplık) �le 
müterad�f sıfatlar olan 
pehl�van, gaz�, derv�ş, 
abdal g�b� Farsça ve Arapça 
yen� adları �le kaynaştırıp 
esk� geleneksel d�nam�zm-
ler�n� böyle sürdüreb�l-
d�ler. Göçmen babaların 
Osmanlı yönet�c�ler�n de 
büyük desteğ�n� alarak 

açtıkları tar�kat tekkeler�yle sosyal, d�n�, asker� 
ve s�yas� h�zmetler� gönüllü üstlenm�şlerd�. Halk 
ve bürokras� bunları �y�ce özümsem�şt�.  Böylece 
Osmanlının �lk yıllarında devletten bağımsız ama 
onunla paralel hareket eden Yesevî sürekler�, 
sosyal sorumlulukları mükemmel b�r şek�lde 
get�rd�kler�n�n tey�d�n� de çoktan almışlardı. Ye-
sevîl�k’�n Türk kültür unsurlarını koruyup yaşatma 
m�syonu üstlend�ğ� ve devlet�n �lk kurucularının 
da tar�katın bu m�syonunu �çtenl�kle ben�msed�ğ� 
b�l�nmekted�r. Türk kültürünün taşıyıcıları olan 
güreşç�ler�n örgütlenmes� ve pehl�vanlık gele-
neğ�n�n yücelt�l�p yaygınlaştırılması, dolayısıyla 
�k� tarafı da hoşnut ederd� ve öylede olacaktı. 
N�tek�m pehl�van tekkeler�ne Yesevîl�k unsurları-
nın taşıması �ç�n zem�n hazırdı. 

2. 2. Güreş Tekkeler�n�n Açılışı ve Yay-
gınlaşışı: Güreş�n Türk toplumlardak� örgütsel 
arket�pler�ne, Osmanlı güreşç�ler tekkeler�nden 
çok daha erken dönemlerde (M.Ö.) “P�-Yung” 
ve “Alp Teşk�latı” adı altında rastlanılmaktadır. 
İlk�ne Türk�stan coğrafyasında, �k�nc�s�ne hem 
o coğrafyada hem de Selçuklu �le Anadolu’da 
rastlanılmaktadır (Volkov, 2006: 76; Güven, 
1999b: 22-23; Es�n, 1980: 22 ). Anadolu savaşın 
ve genel eğ�t�m�n�n ana parçası tarzında güreş�n 
örgütlenmes�ne yabancı değ�ld�. Esk� Greek-Ro-
ma meden�yet� Gymnas�onlar bünyes�nde ve 
Pala�stralar denen ve m�tsel Tanrılar adına yapılan 
spor tes�sler�nde, Osmanlı gelmeden 2500 yıl 
önce örgütlenm�şlerd� (Başgelen, 2009: 12, 18). 
Y�ne Osmanlı’nın bu yen� toprakları, H�t�tler�n 
(M.Ö. 1600) “Koptut�” adında ve Sümerler�n 
(M.Ö. 3000) benzer� şek�lde asker� amaçlı yapı-
lanmalarına da ev sah�pl�ğ� yapmışlardı (Tosch�, 
2010: 13). Tüm bunların f�z�k� ve f�kr� yönler� �le 
sporcuların h�maye ed�lmes� dâh�l, 4500 yıllık 
zaman d�l�m� �ç�nde çok az değ�şen kurumsal 
yapılardı (Sweet, 1987: 72; Harr�s, 1979: 23). 

Söz konusu esk� Anadolu meden�yetler�n�n spor 
örgütler�, görecede olsa da n�tel�ksel bağlamda 
Osmanlının kuracakları spor örgütler�ne uygun 
b�rer öncül örnek olamayacağı açıktı.

Osmanlının spor tekke ve vakıfları konusun-
da kopan b�r parçası olduğu Selçukludan b�r alt 
b�r�k�me sah�pt�. Araştırmacılar bunun vakıf yö-
nünden haberdarlardı. Fakat Güreş tekkes� veya 
zav�yeler�n�n olduğundan haberdar değ�ld�. Spor 
ya da kültür araştırmacıları sadece “alp teşk�latı” 
veya Âşık Paşa’nın “Gar�pnâme”s�n� temel alarak 
Alpl�k-Y�ğ�tl�k (Gâz�yan) ve onun dokuz koşullu 
dünya ve d�n Alpl�ğ� (1998: 338-344) kavramın-
dan bahsed�yorlardı (Arabacı, 1999: 142; Güven, 
1999b: 22; Termen, 1998: 100). 

Orhan Gaz� (1326-1360) Bursa’yı alarak 
Osmanlı’ya �lk başkent yaptığında (1326), �lk “Gü-
reşç�ler Tekkes�”, Kale �ç�nde bulunan Bey Sarayı 
yanına eş� N�lüfer Hatun tarafından yaptırılıyor-
du. İk�nc�s�n� H�sar’ın Kaplıca Kapısı yanında ve 
sur d�b�nde b�na yaptırıp vakıf kurmuştu (Neşrî 
I, 1987: 165; Hüsamedd�n, 1926: 284-292). Bu 
vakıftan Âşıkpaşa Tar�h� de bahsetmekted�r 
(Atsız, 1970: 21-22). Üçüncüsü kent�n güney�n-
dek� Pınarbaşı’na pehl�vanların güreş ve halkın 
eğlence yer� olarak b�r vakıf oluşturmuştu k�, 
bu vakfa I. Beyazıt (1389-1402) büyük �mkânlar 
sağlamıştı (BOA, İE. EV: 39-4515). Osmanlı da 
bu �lk üçü �le b�rl�kte özel�kle batı ve Balkanlar 
yoğunluklu güreş tekkeler�, 20. yüzyılın başına 
kadar faal�yetler�n� sürdürmüşlerd�r (BOA, MF. 
MKT: 996-46; DH. MKT: 2247-27).

Osmanlının kuracağı güreş tekkeler�, 
geleneksel zem�nl� Asyat�k fonks�yonluğunu 
korumakla b�rl�kte çağdaşlarına göre “kulüp 
olgusunun daha yakın, ama toplumsal güvenl�k 
boyutunu �çerd�ğ� �ç�n onlardan daha kapsamlı” 
(F�şek, 1983: 256) spor örgütü olacaktı. Osmanlı 
kuruluşundan �t�baren (1299) alınan her kasaba 
ve şehre �lk önce kadı ve subaşı atıyor, hemen 
ardından d�n�, s�yas� ve sosyal h�zmet b�naları 
yaptırıyordu (Neşrî I, 1987: 165; Atsız, 1970: 
21-22; Hüsamedd�n, 1926: 284-292). Buların 
yanı sıra güreş tekkeler� kuruyorlardı (Kahraman, 
1995: 189-190; Kara, 1990: 77). Osmanlı güreş 
tekkeler�n�n g�derler�n� karşılayan vakıflar �se, 
günümüz tab�r�yle sporcu, çalıştırıcı ve �darec�-
lere sosyal güvence sağlıyordu. Vakıflar m�ll� ve 
d�n� kültürümüzün b�r parçası, Osmanlı önces�n�n 
çok köklü b�rer geleneksel müesseseler�yd� (Baş 
& Tek�m, 2007: 3; Arabacı, 1999: 153-155). Güreş 
tekkeler� yapılırlarken nüfus yoğunluğu ve kay-
nak �srafı d�kkate alınıyordu. Başta batı sınırları 
olmak üzere, buna göre �r�l� (tekke) ufaklı (zav�ye) 
güreş tekkeler�, İmparatorluğun her tarafına 

“Bir aşk kütüğü yaktık, Diyar-ı Rum’a attık”.  Yesevî’ nin mürşidi Şeyh Abdurrâhmî Rumî
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yayılmış ve der�nlemes�ne teşk�latlanmıştı. 
Türk�ye de ve dünyada, kapsamca çağımız 
kulüp olgusunu çok aşan örgütler olarak 
“pehl�van tekkeler�” göster�l�yor ve genelde 
spora, özelde güreşe yönel�k �lk örgüt olarak 
ta bel�rt�l�yordu (Arabacı, 1999: 145-152; 
F�şek, 1985: 30-31). Batılı araştırmacılar 
aynı görüşü paylaşıyor ve Küçük Asya �le 
Balkanlarda sporun gel�şmes�nde bel�rley�c� 
rol oynadığını söylüyorlardı (Markovszka, 
2007: 73; Stojasnow, 2007: 165; Petrov, 
1984: 43). Büyük yerleş�m yerler�nde 
b�r veya b�rkaç tekkeler, küçük yerleş�m 
yerler�ne �se zav�yeler yapılıyordu. Bunlar 
g�derler�n� kend�ler�ne bağlanan vakf�ye 
gel�rler�nden karşılıyorlardı. Merkezden 
uzak olan Anadolu’nun b�rçok beldeler�nde 
güreş zav�yeler�n�n g�derler�n� �se b�r esnaf 
kuruluşu olan Ah� teşk�latları da üstlen�yor-
du (BOA, HAT: 1594-70/1-2.). 

Uygulamalarda: Tekke pehl�vanları 
Kırkpınar ve bazı panayırlar, b�n�ş/huzur ve 
sûr-� humâyûn g�b� organ�zasyonlarda da 
uygulama alanı buluyorlardı (Vehbî, 2009: 
109). Pehl�vanlar güreşler başlamadan, 
başlarken, devam ederken ve sonlanınca 
b�r takım d�n�, ahlak�, şekl� ve f�kr� mot�fler 
serg�l�yorlardı (Vehbî, 2009: 294; Atlasî, 
1910: 3). Bu r�tüeller tekke güreşç�ler�n� 
Altay Türkler�’n�n “Cılgayak”, Sakalar’ın 
“Isıah”, Kalmuklar’ın “Urrüs”, Başkurtlar 
ve Tatarlar’ın “Sabanto”, Hakaslar’ın �le 
Tuvalar’ın “Kök(Tanrı)’e Şükür” Bayram-
larına götürmekteyd� (Volkov, 2006: 77). 
Yesevîl�k senkret�z�ml� bu r�tüeller, Baksı/
Bakşı, Kam öncüllü arket�p veya p�r�mord�al 
karakter serg�lemekte, f�kr� ve şekl� olarak 
Yesevîl�k r�tüeller�yle bağdaştırılmaktaydı 
(Kıçk�nu, 1993: 128). 

Dolayısıyla “Osmanlı Güreş Tekkeler�” 
�ç�n “Yesev�l�k”�n �t�c� ve yönlend�r�c� b�r güç 
unsuru olması gayet doğaldı (Türkmen, 
1999: 282; Kahraman, 1989b: 9-14; Munay-
tpasov, 1910: 2).  

SONUÇ
Halk muhayy�les�n�n yarattığı menkâbe-

ler, da�ma hak�kat cüzünü de �ç�ne alır. 
Yan� herhang� b�r kültür unsurunun umûmî 
v�cdana akseden şek�lde olduğu g�b� 
göster�r (Köprülü, 1991: 61). Bugün dah� 
“Ulu Sultan” adıyla anılan Ahmed Yesevî ve 
onun sürekler�nden özell�kle Del�orman’dak� 
Dem�r (Pehl�van) Baba’nın türbeler�; coğraf� 
veya z�yaret ed�len b�rer mekânlar olmanın 
ötes�nde pehl�vanlık yolculuğunun kend�s� 
olmuşlardır. Güreşç�l�k ve müterad�fler�n�n 
anlamları hatırlanır �se; Anadolu ve Rumel�’ 
dek� tekke şeyhler� ve onların mür�tler� olan 
pehl�vanların ruhunda hep Türk�stan ve 
onun bağrında yatan Yesevî olduğu sez�le-
cekt�r. Pehl�vanlık geleneğ�n�n ruhunda hep 
orası anılacaktır. Türk kültürünün madd� ve 
manev� kaynağı Oğuzhan’ın otağı olan Ka-
zak�stan’ın bu Türk�stan beldes�, pehl�vanlık 
geleneğ�n�n m�ll� boyutunun d�n� mah�yetle 
ve ehl�beytle kaynaştığı kutsal b�r mekân 
durumundadır. Tekke pehl�vanlığının mal-
zeme ve r�tüeller�n her b�r unsuru, d�nsel 

ve ahlak� bağlamda Yesevî Yolu �le paralel 
s�mgesel anlamlara sah�p olup, aynı �nanç 
ve geleneklere dayalı b�r hassas�yet�n yoğun 
etk�s� altındadırlar. Bu bağlamda 

Güreş tekkeler�ne alınan öğrenc�ler�n 
etn�k yanına asla bakılmazdı (Stojanow, 
2007: 162). R. Petrov (1938-2011), “Wrest-
l�ng �n Bulgar�a” adlı k�tabıda Pehl�van Tek-
keler�’n� “Güreş Eğ�t�m Merkezler�” olarak 
bel�rt�yordu. Ve şu b�lg�ler� aktarıyordu: 
“Tekkeler İç Asya menşel� ve ora kültürüne 
hassas�yetl�, d�n� hoşgörülü, heteredoks dü-
şüce sah�b� l�derler tarafından mükemmel 
b�r şek�lde yönet�l�yordu. Dem�r, Musa ve 
Hüsey�n Baba tekkeler� sosyal fonks�yonla-
rın yanı sıra çok �y� güreşç�ler yet�şt�r�yordu. 
Burada b�z�m Bulgar sporcularda eğ�t�m 
alıyordu. Fakat Türk kökenl� ve Del�ormanlı 
güreşç�ler çok daha popülerd�”  (1984: 
41-42). Tekkeler bölges�n�n gürbüz, tuvan 
(güçlü), zorâver (kuvvetl�), server (cesur/
fedakâr) ve hünerverler� (önder/kab�l�yetl�/
zek�) �ç�n yaptırılmıştı.  Tekkelerde rut�n 
olarak; şeyh�n (çalıştırıcı/usta) yönet�m�nde 
önce “Gülbâng-ı Muhammedî” çek�l�yordu 
ve davul- zurna eşl�ğ�nde müz�k çalınıyordu. 
Ardından güreşç�ler�n p�r olarak b�ld�kler� 
“P�ryâr-ı Mahmut Vel�”  adına per�yod�k �d-
manlar yapılıyordu. Statü ayırımı yapılmak-
sızın yolcu ve yoksullar başta olmak üzere, 
her gelen geçen� mükemmel b�r şek�lde 
konaklatılıyordu. Geleneksel tarzda tapılan 
güreşç�l�k başta olmak üzere mür�tler 
(güreşç� öğrenc�ler), çok yönlü sporculuğun 
yanı sıra Türk töres� ve İslam adabına uygun 
yet�ş�yorlardı. Gerekt�ğ�nde asker� h�zmet-
lerde bulunuyorlardı (Seyahatnâme 3/2, 
2001:584-585).  

Stolbov’a göre Türk-Moğol halklarında 
güreş; d�n�, sosyal, s�yas�, asker�, ekonom�k 
ve kültürel fonks�yonların yer�ne get�r�l-
mes�nde mutlaka görülür (1989: 21). Saha 
yazar Kıçk�nu �se; güreş, Türkçe konuşan 
halkların sosyo-kültürel yapı ve yaşayışla-
rının her safhasında görüleb�ld�ğ�n� söyler  
(1993: 30-31). Ünlü Kırgız spor tar�hç�s� 
Ömürzakov’da şu görüşü aktarır: “Türk 
halklarında güreş�n organ�zasyonunda 
görülen şekl� ve f�kr� tüm ç�zg�ler, esk� kam/
bakşı/şaman unsurlarının b�rer uzantısıdır. 
Bunun dışında sanat, edeb�yat, adet ve 
gelenekler�n�n teşekkülünde müh�m b�r 
yer tutar” (1963: 20-21 ). Del�orman’ın 
ünlü güreşç�ler�yle �lg�l� araştırma yapan 
Muhammed Baq�r, Türkler�n güreş mey-
danlarını; savaş ve �badet meydanlarıyla b�r 
tuttuklarını, güreş yapmayı; d�n� ve m�ll� b�r 
vaz�fe olarak gördükler�n�, büyük ustaları 
olarak da; P�r Mahmud Vel�’y� b�ld�kler�n� 
söylemekted�r (1985: 19-20).  Aynı yazar 
b�r başka araştırmasında şu yorumu yapar: 
“ Osmanlı merkez�nden farklı Heterodoks 
�nanca sah�p özel�kle Bulgar�stan Türkler�n-
de güreş çok tutulan b�r spordur. Osmanlı 
güreş�n�n kaynağı Del�orman’dır. Dünyanın 
kuvvetl� güreşç�ler�, bu coğrafyadak� “Dem�r 
Pehl�van Baba”  denen güreş eğ�t�m merke-
z�nden çıkmıştır” (2009:7).   



Ben Mustafa Tepel�; dede tarafım Yörük-
lerden, anne tarafım Balkan göçmen� 
Boşnak’lardan, Cumhur�yet�n �lan ed�ld�-
ğ� �lk yıllarda Balıkes�r Sındırgı’ya yerleş-

m�ş, Altı kız, İk� erkek, Sek�z kardeş�n en küçüğü 
olarak 1960 yılında dünyaya geld�m. İlk,Orta ve 
L�se öğren�m�m� Sındırgı’da gördüm.İlk güreş
hayatıma; y�ne esk� b�r başpehl�van olan babam
İbrah�m Tepel� �le 15 yaşında başladım, memle-
ket�m Sındırgı pehl�van yatağıdır, başta Sındırgılı 

Şer�f, M.Al� Yağcı, İzzet Yağcı, Başol Yağcı,İb-
rah�m-Mehmet Gacaroğlu,Hal�s Şahan,İsma�l
Barank�, Süleyman Kaygan g�b� pehl�vanlar er
meydanlarında başarılı güreşler yapmış gönüller� 
kazanmış pehl�vanlardır.

BABAMIN GÜREŞLERE KATILMA 
ISRARINA RAĞMEN KATILDIM
 İlk güreş hayatına başlamamı unutamı-

yorum, Sındırgı’ya bağlı Yayla Bayır köyünde 

güreşler vardı, bu güreşlere ısrarla katılacağımı
söyled�ğ�mde esk� b�r başpehl�van olan babam 
İbrah�m Tepel�, ş�ddetle karşı çıkarak ‘’Sen daha 
güreşmeye hazır değ�ls�n ,sen� hırpalarlar’’ 
ded�. Genç del�kanlıyım, kanım kaynıyor tab�k�,
çıkacağım d�ye babama 
yalvardım, güreşe g�tt�m 
g�yecek b�r kıspet�m 
olmadığından, o zaman 
güreş yapan Mehmet
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Gacaraoğlu’ndan kıspet �sted�m. Kend� de güreş 
yapacağı �ç�n esk� b�r kıspet� olduğunu onu 
seve, seve vereb�leceğ�n� söyled� ve bana verd�.
Ertes� gün babamlarla  hep beraber  Yaylabayır
köyünde güreşlere g�tt�k. İlk kıspet�m� g�ymek
burada nas�p oldu, 
Fakat kıspet�m çok 
esk�, kullanılmamış 
olduğu �ç�n, Ayağıma
g�yd�ğ�mde, sank� 
kazık g�b� olmuş kıs-
pet sert durdu, öyle
k� yürümekte b�le
zorluk çek�yordum.
O vaz�yette güreş-
lere çıktım, eşleş-
meler oldu güreşe 
tutuştuk, rak�b�m
ben� �t�nce dengem�
sağlayamayıp yere 
düştüm. Oradan 
kalkmaya çalıştım,
ama naf�le kıspet�m 
bana uygun olma-
dığı �ç�n sırt aşağı
düştüm ve yen�ld�m. 
Babam bana çok kızdı, 
‘’Ben sana hazır olmadığını söyled�m’’ ded� , 
bande babama güreşmekten değ�l kıspet�m�n
bana uygun olmadığından yen�ld�ğ�m� söyled�m-
se de naf�le babam bana �nanmadı.Önümüzde 
b�r ay sonra Sındırgı  güreşler� vardı, bana kot 

pantolon d�kt�rd�k, onunla güreşe çıktım, ba-
bama kend�m� �spatlayacaktım, Deste boyunda
Sındırgı güreşler�nde bütün rak�pler�m� yend�m,
babama g�d�p ‘’baba baksana daha önce söyle-
m�şt�m kıspet�m�n �y� olmadığından yen�ld�ğ�m� 

ıspatlamış oldum’’ ded�m.Ben�m unutamadığım 
en öneml� anılarımdandır.

YAĞLI GÜREŞİN YANI SIRA MİNDER VE
KARAKUCAK GÜREŞİDE YAPTIM

Mehmet Gacaroğlu’nun yanına çırak olarak 

g�rd�m, onunla b�rl�kte güreşten, güreşe g�tt�k.
İlk Kırkpınar’a çıktığım 1976 senes�nde Deste 
Küçük Boy’da 2. oldum , 1977 senes�nde  Des-
te Orta Boyda-Başol Yağcı �le f�nal yaptım 1. 
oldum, 1978 senes�nde Deste Büyük Boy’da 1.

oldum, 1979 sene-
s�nde Küçük Orta 
Küçük Boy’da 1. 
oldum, 1980 sene-
s�nde Küçük Orta 
Büyük Boy’da 3. ol-
dum, B�r ara m�nder 
güreş� ve Karakucak
güreş�  yaptım, 
Esk�şeh�r’de kara-
kucaklarda 100 Kg. 
Türk�ye 2. s� oldum,
Uluslar arası Yaşar 
Doğu Turnuvasında 
100 Kg Şamp�yon 
oldum, 1981-82-
83 seneler�nde 
Askerl�k görev�m�
yaptığım �ç�n güre-
şemed�m, 1984 se-
nes�nde Büyük Orta

Boy’da 1. c� oldum,
1987 senes�nde Ahmet Taşçı �le Başaltında F�nal
yaptım ve 1988 senes�nde baş pehl�vanlığa 
çıktım, P�yasa güreşler�nde d�z�mden sakatlan-
dım. Esk� gücüme kavuşmam uzun zaman aldı 
güreşlerden kopmak zorunda kaldım.
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KIRKPINAR’DA YAPTIĞIM 
GÜREŞLERİ UNUTAMIYORUM
Unutamadığım anılarımdan b�r�de; çok 

sevd�ğ�m, Rahmetl� Nez�r Büyükdere �le Ed�rne
Kırkpınar’dak� güreş�m�zd�r, ben Yörük evladı 
olduğum �ç�n Ayranı çok sever�m. O gün ha-
mamdan çıkıp parka geld�k, arkadaşlarla sohbet 
ederken ben b�r ayran s�par�ş� verd�m, o zaman-
lar el yapımı ş�şe ayranlar vardı, ben�m ayranım 
geld� ağzıma götürdüğümde çok ekş� olduğunu 
gördüm, ama ben memleket�mde ekş� ayrana
alışık olduğum �ç�n b�r ş�şe daha ayran �sted�m
ve onuda b�r güzel �çt�m. Fakat bütün gece karın 
ağrısı yaptı bende, sancıdan kıvranıyorum, ama
yapacak başka b�r şey yok. En öneml� güreş 
bu Ed�rne Saray�ç�-Kırkpınar er meydanında
güreşmek her pehl�vanın gözünde tüten tar�h� 

manev�yatı yüksek bu güreşlerde kol bağlamak 
büyük b�r olay b�z�m �ç�n, Cumartes� günü �lk
güreşe çıktım, o gün yaptığım güreşlerde rak�p-
ler�m� geçt�m, Pazar günü �lk çekt�ğ�m kurada 
Rahmetl� Nez�r Büyükdere �le düştüm, (Esk�den
güreşler b�r saatt�) B�r saate yakın güreş yaptık, 
Nez�r ben� b�t�rd�, �ç�mden ‘’alta düşey�m de ben� 
yens�n’’ d�ye geç�r�rken alta düştüm bana künde
atmasını beklerken, Nez�r’de çok yorulmuştu
ve b�tk�n düşmüştü, yen�den güreşe döndüm, 
onun bu yorgun hal�nden faydalanıp, güreşe
asıldım, künde atarak Nez�r’� yend�m, o günler� 
de h�ç unutamıyorum.

Nez�r Büyükdere 2004-2011 yılları arasında 
Tar�h� Ed�rne Kırkpınarda Meydan Başhakem� 
olarak 8 yıl Baş Pehl�vanlık f�naller�n� yönet-
m�şt�r. G�tt�ğ�m�z b�r çok p�yasa güreşler�nde 

Nez�r’le d�ğer pehl�van arkadaşlarla her ne kadar
b�r� b�r�m�ze rak�p olsak da Er meydanı dışında 
dostluklarımız hep sürdü. Buradan hayatını 
kaybeden pehl�van arkadaşlarıma- büyükler�me
b�r kez daha Allah’tan rahmet d�l�yor, Mekanları 
cennet olsun d�yorum, Hayatta olan  Pehl�van, 
Cazgır, Hakem, Yağcı, usta ve çıraklarıma sağlıklı 
ömürler d�l�yorum. 

Dedes�n�n �sm�n� verd�ğ�m, Oğlum İbrah�m
Tepel� Küçük Orta Küçük Boy’da Yağlı güreşe de-
vam ed�yor, geçen yıl Kırkpınar’da �lk 8’e kaldı, 
Bu yıl Büyük ortaya güreşecek.  Yeğen�m Sezen
Tepel�, Mehmet Sert, Mustafa Koca, Muammer 
Erçel�k, Adnan Çıkrıkçı  g�b� pehl�vanların ye-
t�şt�r�mes�nde yardımcı oldum, çok sevd�ğ�m
Atasporumuz güreşlere 1996 senes�nde veda 
ett�m ve t�carete atıldım.
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GÜREŞ HAYATIMI SONLANDIRDIK-
TAN SONRA HALI TİCARETİYLE  
UĞRAŞMAYA BAŞLADIM
Memleket�m olan Sındırgı’mızın meşhur 

Yağcı Bed�r halılarının �malatı ve toptan satışı 
�ş�ne g�rd�m. Ablamlar ve köyümüzün halı 
üret�c�ler�nden el dokuması halıları halılardan 
satıyorum. 1996 senes�nde �lk dükkanımı   İz-
m�r Karşıyaka’da açtım ve şu anda aynı semtte 
3 adet mağazada  el dokuması halı-k�l�m 
çeş�tler� olmak üzere b�r çok ürünle çırağım 
Muammer Erçel�k’te bana yardımcı oluyor, 
güreş sohbetler� eşl�ğ�nde müşter�ler�m�ze 
h�zmet ver�yoruz.  

Ayrıca güreşlerde hep güç harcadığımız 
�ç�n antreman n�tel�ğ�nde gördüğüm çalış-
malarımı şu anda bahçeler�mde ek�l� k�raz, 
zeyt�n, üzüm ağaçları �le meşgul olarak ve B�r� 
kız b�r� erkek �k� evladımdan   �k� kız, b�r erkek 
torunum var, eş�mle beraber onlarla vak�t 

geç�r�yoruz ve hayatImızı sürdürüyoruz. 

PEHLİVANLARA TAVSİYELERİM
Son olarak ben�m yen� nes�l pehl�vanlar-

dan beklent�m, kötü alışkanlıklara bulaşmayıp 
doğal yollardan güreş hayatını sürdürmeler� 
ve başarıya ulaşmalarıdır, Esk�s� g�b� güreş-
lerde yen�ş olması, kıran-kırana geçmes� bu 
görsell�ğ�n ortaya çıkması  ben�m olduğu, g�b� 
sey�rc�n�nde en büyük �steğ�d�r. 

Baş güreşler� muhakkak B�r saat olmalı 
muhakkak b�r üstünlük sağlanacaktır ve yen�ş 
olacaktır d�ye düşünüyorum, Unutamadığım 
b�r güreşte Akh�sar’lı Arap Mustafa Yıldız �le 
Karamürsel’l� Aydın Dem�r arsında 1981 yılın-
da �k� gün süren güreş�n pazartes�ye kalması 
ve sey�rc� gelmez den�len o günde neredeyse 
sey�rc� rekoru kırıldığıdır. Güreş yapan tüm 
pehl�vanlara kazasız-belasız b�r sezon geç�r-
mes� temenn�s�yle başarılar d�l�yorum. 



Kırkpınar ded�ğ�m�z zaman aklımıza güreş-
ler, Ağalar ve pehl�vanlar �le Ed�rne şehr� 
gel�yor. Ama b�r de arka planda Kırkpı-
nar’ı geçm�ş� �le b�rl�kte geleceğe taşıyan 

görünmez kahramanlar, değerl� �nsanlar var.
Güreş sahasında onların varlığından haber�m�z 
b�le olmaz. Ama onlar çalışırlar gelecek günlere  
geçm�ş� taşımak �ç�n. İşte geçm�ş Kırkpınar’ı ve 
anılarını bugünlere taşıyan emektarlardan b�r� de 
değerl� sanatçı ağabey�m�z, eğ�t�mc�, fotoğrafçı

ve ressam Tayy�p Yılmaz Beyefend�d�r. Tayy�p 
Bey yağlı Güreş ve Kırkpınar �ç�n, hatta Ed�rne
�ç�n çok değerl� kaynaktır. B�lm�yorum, günü-
müzde Ed�rne �le Kırkpınar Güreşler� ve Yağlı
Güreşler�m�z hakkında b�r eser yaratıp ta Tayy�p
Yılmaz Bey’den faydalanmayan yazar , ç�zer,
tar�hç� var mıdır?

Ed�rne’de  40 Ağa Kırkpınar’da etk�nl�ğ�m�z 
esnasında Ed�rne ve Kırkpınar Güreşler�ne büyük 
emekler verm�ş, fotoğraf sanatçısı, ressam ve

eğ�t�mc� değerl� Tayy�p Yılmaz ağabey�m�z� de 
Özcan Başgül kardeş�mle b�rl�kte z�yaret ett�k. 
B�zden sonra da Kırkpınar Güreşler�n� en güzel 
şek�lde ve belgelerle yazarak b�r kaynak k�tap 
oluşturan sevg�l� kardeş�m�z İsma�l Yılmaz z�yaret 
ett�. Ev�ne yaptığımız z�yarette gördük k� büyük 
b�r t�t�zl�kle arş�vlenm�ş ,albümlenm�ş Kırkpınar
fotoğrafları. Heps� b�rer sanat eser� olan Ed�rne 
res�mler� ve tab�� k� mütevaz� k�ş�l�ğ� �le tatlı d�l�.
Ed�rne ve Kırkpınar �ç�n çok çalışmış, çok emek 
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verm�ş değerl� Tayy�p Yılmaz.
Ben Tayy�p Ağabeye �ht�yar del�kanlı d�yo-

rum. Etk�nl�k günü fotoğraf mak�nası ve değerl� 
eş� �le b�rl�kte aramıza katıldı ve yaşını yazma-
yalım da nazar değmes�n, en az b�zler kadar
ve büyük b�r enerj� �le etk�nl�ğ�m�zde yer aldı. 
Fotoğraflar çekt�. İşte çalışma aşkı böyle b�r şey
olsa gerek.

Tayy�p Yılmaz ustamızın özgeçm�ş�ne şöyle
b�r göz atalım:

Tayy�p Bey, 1930 yılında Bulgar�stan’da 
doğmuş, 1935 de a�lece Tek�rdağ’ın Balabanlı
köyüne göçmüşler. Köy okulundan doğru
Kep�rtepe Köy Enst�tüsü. Bu kadar maharetl�
olmasının sebeb�n� de böylece anladık. Daha 
sonra da 1954 de Gaz� Eğ�t�m Enst�tüsü Res�m İş 
Bölümünden mezun olmuş. Anadolu’da muh-

tel�f okullarda öğretmenl�k mesleğ�n� yapmış ve 
daha sonra da Ed�rne Erkek Öğretmen Okulu’na 
tay�n olmuş.

1968 yılında Ed�rne Devlet Güzel Sanatlar 
Galer�s�n� kurdu. Orada çeş�tl� sanat çalışmaları  
ve  müdür olarak görev yaptı. Daha sonra Trakya
Ün�vers�tes� kuruluş çalışmalarına katıldı. M�-
marlık ve Mühend�sl�k Akadem�s�ne atandı.1985
ders yılı b�t�m�nde kend� �steğ�yle M�marlık 
Fakültes� Öğret�m üyel�ğ�nden emekl� oldu.
Değerl� eş� Kutsal Yılmaz’da emekl� öğretmend�r. 
Çok değerl� �k� oğlu da Profösör mertebes�ne 
er�şm�ş. B�r� Trakya Ün�vers�tes�nde Tıp Fakül-
tes�nde, d�ğer� İstanbul Ün�vers�tes� Veter�ner 
Fakültes�nde görev yapıyorlar.

 Çok sayıda serg�ler� var. Fotoğraf ve res�m
sanatını her konuda uygulayarak çek�m ve 

derlemeler yaptı. İlk kez Kırkpınar Başpehl�-
vanlarını ve Ağalarını fotoğrafladı ve yayınladı.
Kırkpınar üzer�ne yazdığı 3 adet basılmış k�tabı 
var. Ed�rne’ye sanatsal h�zmetler� saymakla 
b�tmez. Bunun sonucunda da çok sayıda plaket, 
madalya, onur belges� ve teşekkür belgeler� aldı. 
Ed�rne’de b�r sokağa adı ver�ld�. Trakya Ün�vers�-
tes�, Edeb�yat Fakültes� tarafından Tayy�p Yılmaz 
�ç�n tez yapıldı ve k�tabı hazırlandı. Başta Ed�rne 
olmak üzere Türk�ye’de ve Bulgar�stan’da b�r çok
k�ş�sel ve karma serg�ye katıldı.

İşte Tayy�p Yılmaz Ağabey�m�z kısaca böyle
b�r �nsan. İlerlem�ş yaşına rağmen dur durak de-
meden çalışıyor. Aldığı eğ�t�m Tayy�p Bey’�n b�r 
yaşam b�ç�m� olmuş. Kırkpınar ve yağlı güreşler
hakkında Türk�ye’n�n en öneml� arş�vler�nden 
b�r�ne belk� de b�r�nc�s�ne sah�p. Ayrıca b�r çok
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öğrenc� yet�şt�rm�ş . Eğ�t�me, fotoğraf 
sanatına ve res�me büyük önem verm�ş.
Tüm bunlara rağmen mütevazı yaşamı
devam ed�yor. K�mselere muhtaç değ�l.
El�ndek� belgeler� de h�çb�r menfaat bekle-
meden cömertçe paylaşab�l�yor. Kırkpınar 
ve Türk Güreş� hakkında yazılan k�tapların 
çoğunda sevg�l� ağabey�m�z�n fotoğrafları 
�le b�rl�kte dolaylı olarak katkısı var. 

İç�nde var olan fotoğraf sevg�s� ve
merak bu gün b�le Tayy�p Bey’ �n elde
fotoğraf mak�nası �le sahaya çıkmasına
engel değ�l. Ev�ndek� dolabında evvelce
kullandığı fotoğraf mak�naları, v�deo kayıt 
c�hazları hala kullanılab�l�r b�r şek�lde 
saklanıyor .Heps�n� de ayrı ayrı sev�yor 
Tayy�p Ab�m�z, eee d�le kolay o mak�nalar 
yıllarca yol arkadaşlığı yaptı ve b�rl�kte ne
güzel fotoğraflar çekt�ler Kırkpınar’da ve 
Ed�rne’de. Bu dolapta ne kötü 60 yaşında 
mak�nalar var, vallah� ben�mle yaşıt.

Permenec� Sokaka’ta yaşadığı müte-
vaz� ev�n�n duvarları Tayy�p Bey tarafından
yapılmış tablolarla süslenm�ş. Ben�m de
Tar�h� Çardak Güreşler� k�tabımda kul-
landığım ve bu güne kadar gördüğüm en 
güzel “Türkler�n Rumel�’ye Geç�ş�n�”
tasv�r eden resm� de bunlardan b�r�. Her 
b�r� ayrı b�rer sanat eser� olan Ed�rne tablo-
ları . Ben� çok etk�leyen Ed�rne’n�n �şgal� 
hakkında resmett�ğ� tablo da etk�ley�c�.

Tab�r� ca�zse nesl� tükenen �nsanlardan
b�r�d�r sevg�l� Tayy�p Yılmaz Ağabey�m�z.
Allah uzun ömürler vers�n. İlg� konusunda 
b�raz hassas. Çalışmalarının yeterl� dere-
cede değerlend�r�lmed�ğ�n� düşünüyor,
böyle h�ssett�m. B�zler tar�he ve arş�ve ma-
alesef yeterl� önem� verm�yoruz. Bu eser 
ve b�lg�ler�n gelecek nes�llere aktarılması 
şarttır. Bu arş�vler çok güzel b�r k�tap hal�-
ne dönüştürüleb�l�r. Öncel�kle Kırkpınar’ın 
b�r�nc� derecede sorumluları Ed�rne Bele-
d�yes� ve Derneğ�m�z olmak üzere b�zlere
düşen görev de Tayy�p Yılmaz Bey’�n bu 
öneml� çalışma ve arş�vler�n� değerlend�r-
mek ve b�r kaynak olarak güreşseverler�n 
�lg� ve beğen�s�ne de sunmaktır. Yoksa
�ler�de bu değerl� çalışmalar ve kaynaklar 
kaybolup g�deb�l�r.  
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Değerl� dostlar, bu yazımda s�z�nle yağlı
güreş�m�z�n ayrılmaz b�r parçası olan
ZEMBİL hakkında öğrend�kler�m� 
paylaşacağım.

Neden böyle d�yorum bu yıllara geld�ğ�m�z-
de artık zemb�l yapma sanatı da neredeyse b�tt�. 
Pehl�vanların çoğu da k�spetler�n� poşet, bavul 
g�b� başka şeyde taşıyorlar. Halbuk�   geçm�şte
öyle m�yd�? Pehl�van k�spet�n� zemb�lde taşır ve
kısmet�n�, nas�b�n� arardı. Sebeb� bas�tt�r : “Kıs-
met gökten zemb�lle �nmez.” Atasözü cevabı-
mızdır. Arayacaksın, bulacaksın ve çalışacaksın.
Kısaca hak etmek �ç�n emek harcayacaksın.

“Gökten zemb�lle �nmek” ter�m�n�n halk
ağzına kullanılma kaynağı �se Osmanlı’nın 
öneml� b�r Şeyhül�slamı olan Zemb�ll� Al� Efend�. 
Yavuz Sultan Sel�m ve Kanun� Sultan Süleyman
zamanlarında 23 yıl Şeyhül�slam görev�nde
bulunan Zemb�ll� Al� Efend�, kısıtlı zamanı ol-
masına rağmen halkın sorularını cevaplamayı 
�hmal etmezm�ş. Kend�s�ne akıl danışacak, soru 
soracak �nsanlar �k� katlı ev�n�n önüne g�derm�ş. 
Zemb�ll� Al� Efend�, aşağı b�r zemb�l sarkıtır, 

vatandaş �ç�ne sual�n�
koyar, o yukarı çeker, 
okur, cevabını yazar
ve y�ne aşağı zemb�l
�le sarkıtırmış. Gökten 
zemb�lle �nmek dey�m�
de bu olaya �st�naden; 
b�l�nmeyen, b�rden 
ortaya çıkan ya da  b�r
lütuf olarak kazanılan 
şeyler �ç�n “nereden 
çıktı bu ş�md�, gökten 
zemb�lle m� �nd�?”

sekl�nde kullanıla gelm�ş. 
 B�r d�ğer kullanım şekl� de kend�n� sebeps�z

beğenen, başkalarına yüksek gözle bakan �n-
sanlara sarf ed�len “Gökten zemb�lle m� �nd�n ?” 
sözüdür. Kısaca sen kend�n� ne zanned�yorsun? 
B�z�m �ç�n b�r lütuf musun ? Sen k�ms�n? Anla-
mında da kullanılmaktadır. Anlıyoruz k� zemb�lle 
�nmek, zemb�lde taşınmak evvelce öneml� b�r
durum �m�ş. Kısaca zemb�l esk�den öneml� b�r 
araç �m�ş. O zaman zemb�l hakkında kısa b�lg�ler�-

m�z� paylaşalım.
Önce zemb�l ned�r? kısaca  sazdan yapılmış

b�r taşıma çantasıdır. Esk�den evler�m�zde de 
Pazar çantası ya da �nşaat ustalarının alet edevat 
çantası olarak da kullanılırdı. Pek�  nasıl yapılır?

Bunun �ç�n Türk�ye’de artık kaybolmuş 
meslekler sınıfına katılmış zemb�l ve hasır örme 
mesleğ� konusunda tek kalmış B�galı Cem�le 
Yavaş �le Saffet Yavaş ç�ft�n� z�yaret ett�k. Cem�le
Hanım dede mesleğ�, baba mesleğ� olarak �fade 
ett�ğ� zemb�l yapma sanatına gönül verm�ş ve 7
yaşından ber� zemb�l yapıyor. Evlend�kten sonra
Saffet Bey’de öğrenm�ş zemb�l yapmayı. Ş�md�
memlekette onlardan başka zemb�l yapan yok.
Anlattılar, d�nled�k ve anladık k� zemb�l yapmak 
pek de kolay değ�l. 

Kullandıkları sazlar özel;  taaa İpsala’dan
gel�yor. Erkek sazdan yapılamıyor ve mutlaka
d�ş� ve en az 8-10 tell� olması lazım. Önce gölden 
yeş�l halde ve çamur �ç�nde b�ç�l�yor. Temmuz 
Ağustos aylarında en az 20-25 gün güneş altında 
kurutuluyor ve sarı reng�n� de alması sağlanıyor.
Daha sonra demet yapılıyor. Demetler kuruduk-
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tan sonra 10 sene de ıslanmadan dursa b�r şey
olmaz d�yorlar.

Daha sonra demetler kabuk kabuk ayrılıp 
yapılacak zemb�l�n boyuna göre kes�l�yor. El 
tarağı �le taranıp şer�tler hal�ne get�r�l�yor. Sonra
çıkrıkta �şlen�p �p hal�ne get�r�l�yor. İpler dokuma
tarağının del�kler�nden geç�r�l�p tezgâha takılıyor 
ve güzelce ger�l�yor. Dokuma �şlem� de böylece
başlıyor. İsten�len ebada kadar dokunan sazlar 
en son aşamada zemb�l şekl� ver�l�p güzelce 
d�k�l�yor. Kolay değ�l valla. Zaten kolay ne var k�?

Saffet Bey b�ze “K�spet ve zemb�l b�rb�r�n� 
tamamlar, Sebeb� �se, zemb�l�n �ç�ne konan 

k�spet hava alır, etrafı yağlamaz, 
yağları zemb�l�n sazları tarafından em�l�r ve 
nefes alan K�spet küf yapmaz, yumuşak kalır ve
uzun yıllar kullanılır” d�yor. Kötü saklanan b�r 
k�spet �se maazallah güreş esnasında yırtılab�l�r, 
kopab�l�r ve pehl�vanı en sıkışık zamanında yal-
nız bırakır. İşte bu yüzden Zemb�l saklama kabı 
olarak çok müh�m b�r kullanma aracıdır.

Pehl�van güreşmed�ğ� dönemlerde k�spe-
t�n� zemb�l�n �ç�ne koyar ve ev�nde çok neml�
olmayan, oda sıcaklığında saklar. Hatta tavana
doğru b�r ç�v� çakar ve zemb�l� oraya asar. Taa k� 
güreşler gel�nceye dek. Güreş zamanı �se zem-

b�l�n� alır ve kısmet�n� aramaya başlar. Zemb�l
ve �ç�ndek� k�spet pehl�vanın en güven�l�r yol
arkadaşıdır.

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 zemb�l�m� duvara astım”
derse b�l�r�z k� güreş� bırakmış demekt�r. Artık
faal güreş hayatını b�t�rm�ş k�spet� zemb�le 
koyup kısmet peş�ne güreş kovalamayacak
demekt�r.

“zemb�l = �ç�ndek�n� sen b�l”. İşte yörem�ze 
özgü b�r d�ğer zemb�l  derlemes�. Artık ne dere-
ce 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.

 Saffet Bey, en öneml� müşter�le-
r�nden b�r�n�n B�galı K�spet Ustası İrfan Şah�n
olduğunu ve yaptığı her k�spet �ç�n b�r de
zemb�l yaptırdığını, k�spet� pehl�vana zemb�l 
�ç�nde tesl�m ett�ğ�n� söylüyor. Pehl�vanların
kend�ler�n� tanımadıklarını ve her geçen yıl
müşter� sayısının azaldığını ve artık tamamen 
s�par�ş üzer�ne zemb�l ürett�kler�n� söylüyor. Bu 
g�d�şle onlar da zemb�l yapma �ş�n� tamamen 
bırakacaklar. Pehl�vanların aramayışlarının
b�r sebeb� de bence Cem�le ve Saffet Yavaş’ın 
yeter� kadar pehl�vanlar arasında tanınmaması 
ve teknoloj� şartlarında yen� rak�p ürünler�n
çıkmasıdır. Ancak kanaat�mce yen� ürünler asla 
zemb�l�n yer�n� tutamayacak. Reklam amacıyla 
değ�l ve fakat pehl�vanların �ht�yacı görülsün
amacı �le Saffet Bey’�n telefonu0536 7296495
B�lg�ler�n�ze sunarım. Eh b�zde hazır gelm�şken
zemb�l�m�z� aldık ve Yavaş ç�ft�ne veda ederek 
yola koyulduk.

Zembil yapılan 
tezgah ve sazlar



N�tel�kl� eğ�t�mc� ve her zaman övgüyle 
andığım yer� aydınlık olası �lkokul öğret-
men�m Tahs�n Ayver’den Köy Enst�tü-
ler�yle �lg�l� güzel sözcükler �ş�tt�m! 

B�ze uyguladığı Köy Enst�tüsüne uyumlu 
öğret�m ortamında yet�şt�k. Yaptığımız kümesler-
de c�vc�vler�m�z tavuk oldu. Arılarımız oğul verd�. 
Okul bahçes�nde sebzeler yet�şt�rd�k. Öğretmen
olmak �ç�n yoğun �ç�nde güdülend�k. (O zamank�
sınırlı çabalarımız, b�r�ler�nce hep kösteklend�.)

Köy çocukları, 100 metrel�k koşuya 50 m. 
ger�den başlarlar. Ortaokulu okumak �ç�n köyden

şehre geld�k. Dört arkadaş b�r göz dam evde
barındık. Lambanın ışığında ders çalıştık. Arayı da 
kapattığımız g�b�, �lçede başarılı da olduk!

Yakınımızdak� Kırşeh�r Erkek İlköğretmen
Okulu’nun ç�ft sınavını kazanarak yatılı öğrenc� 
olduk. Çevren�n �lg� odağı durumuna geld�k. Oku-
lumu sevd�k! Mahmut Saral, Mutlu Can ve Aydın
İpek g�b� meslek dersler� öğretmenler�m�zden
öğretmenl�k b�lg�s� ed�nd�k. Öğretmen olacağız,
ülküsüyle yattık ve y�ne aynı coşkuyla uyandık!

Mor, öğretmen okullarının reng�yd�. Mor şe-
r�tl� şapkalar g�yd�k. Büyükler�m�z� saydık, küçük-

ler�m�z� sevd�k! Okullarımızda okuma, yazma, ş��r 
ve sanat sevg�s� ed�nd�k. M. Sunullah Arısoy’un 
Karapürçek romanını, Mahmut Makal’ın B�z�m 
Köy’ünü ve Memet Türkkan’ın Güneş�n Katl�’n�
okuduk. İdeal�st b�r ruhla yet�şt�r�ld�k. Güzel 
Türkçem�z�, bayrağımızı, Atatürk’ümüzü ve 
yurdumuzu sevd�k! Nokta kadar çıkar �ç�n v�rgül
kadar eğ�lmed�k!

İlköğretmen okullarımızda öğretmen k�ml�-
ğ�yle yet�şt�r�ld�k. 68 kuşağından olmanın ç�les�ne
koşut onurunu yaşadık! Ed�nd�kler�m�z�, öğren-
c�ler�m�ze ve halkımıza aktarmak ve onları yet�ş-
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MOR ŞERİT
Yurdumuzdak� Köy Enst�tüler�, aydınlanmanın öneml� 

b�r adımıydı. Bu okuldak� köy çocukları keman çalmayı, 
marangozluğu, tarımı öğren�r ve dünya klas�kler�n� okurlardı. 

Z�raat Marşı, “Köy Enst�tüler� Marşı” olarak kabul gördü.
İşte o marştan b�r dörtlük… Güfte: Behçet Kemal Çağlar 

Beste: Ahmet Adnan Saygun…

“Sürer eker b�çer�z, güven�p ötes�ne,
M�llet�n her kazancı m�llet�n keses�ne

Toplandık baş ç�ftç�n�n, Atatürk’ün ses�ne
Toprakla savaş �ç�n, z�raat cephes�ne.”   

Muhsin DURUCAN
Eğitimci yazar
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t�rmek �ç�n gecem�z� gündüzümüze kattık. Jean
Paul Sarte’n�n tanımlamasına özdeş�k: “Aydın, 
çabası hâk�m sınıfça suç sayılan k�mse...” ol-
duk. B�r yaşam yolculuğundak� çaba ve çalışma-
larımız, egemen çevreler� ürküttü! Onların s�nc�-
ce karşı eylemler�yle sürüldük, kıyıldık! Kızımın: 
“ Y�ne m� taşınacağız Baba? “ sorularına yanıt
vermekte zorlandım! Yıllarca sürgünlerde kaldık.
Ne k� kırıldık ama eğ�lmed�k. Görev b�l�nc�yle 
h�çb�r zaman yüreğ�m�zden sevg�y� eks�ltmed�k! 

***
Anımsanacağı üzere Köy Enst�tüler�; 17

N�san 1940 yılında 3803 sayılı yasa �le �lkokul-
lara öğretmen yet�şt�rme erekl�, tarım yapmaya
uygun gen�ş araz�s� olan köyler�n yakınlarında, �y�
n�yetle açılmış eğ�t�m kurumlarımızdır. Ülkem�ze
köy öğretmen� yet�şt�ren, doğu - batı arasındak� 
eğ�t�m eş�ts�zl�ğ�n� ortadan kaldırab�lecek b�r
s�stemd�.

1946 yılında hükümet�n yaklaşmakta olan 
seç�mler� y�t�rme end�şes�ne kapılarak, tek part�
�ç�ndek� karşıt m�lletvek�ller�n�n gerçekleşt�rd�ğ�
kampanya sonucunda, öğret�m programında 
değ�ş�kl�klere g�derek ereğ�ne koşut “İş� �ç�n, �ş 
�ç�nde eğ�t�m” �lkes�nden uzaklaştırılmıştır. İlerle-
yen yıllarda öğretmen okullarına dönüştürülerek
1954 yılında da kapatılmışlardır.

Mehmet Bayrak’ın hazırladığı “Köy Ens-
t�tülü Yazarlar ve Ozanlar” adlı yapıtını oku-
duğumuzda kapatılan bu enst�tülerde n�tel�kl� 
yazarlar ve şa�rler yanında sanatçılar yet�şt�ğ�n� 
öğren�yoruz. O güzel�m kurumları “ Kapatmakla
yazık etm�şler! ” Demekten de kend�m�z� alamı-
yoruz!

Egemen çevreler, b�l�nçl� olarak köy enst�-
tüler�n� kapatıp eğ�t�m ortamımızı çoraklaştır-
dılar. Köyler� boşaltmayı planlayarak erekler�ne
ulaştılar. Ş�md� köyler tarımsız, okulsuz ve
öğretmens�z kaldı. Öğretmen�n yer�n� �mam aldı. 
Seç�mlerde pol�t�kacıların �şler� kolaylaştı! Ş�m-
d�lerde Ahmet Kuts� Tecer’�n söyled�kler�n� ne 
k� b�z, d�yem�yoruz: “Orada b�r köy var uzakta
/ O köy b�z�m köyümüzdür / Gezmesek de
tozmasak da / O köy b�z�m köyümüzdür.”

Köy enst�tüler�, el�m�zden kaçırdığımız en
büyük eğ�t�m projes�d�r. İlerlemekte olan k�m�
uluslar, kapatılan (21) köy enst�tü uygulamasını
örnek alıp ülkeler�nde uygulamaya koymayı ve
yararlanmayı başardılar. Ne k� sık sık ve hükü-
metlere göre değ�ş�kl�k gösteren m�ll� eğ�t�m

pol�t�kaları �le eğ�t�mde kal�te olanaklı olmuyor. 
Eğ�t�m�m�z çok kan kaybett�, şu an b�le kaybed�-
yor! Atamalarımız dem�ş k�: “Ne ekersen onu 
�çers�n!”

Abece
Eser�mden b�r� dersen enst�tü, 
Ne �d� Mecl�ste onca gürültü?

Canlar, en güzel gün, on yed� �nsan 
Haber geld�, başkent Ankara’dan 
Köy çocukları öğretmen olacak 
Yaman kavradık abc’y� yaman!

Kulaksız eşekle düştük yollara 
Yollar çamur, dağlar alaca karlı 
B�r tavşan sıçradı, sonra karaca 
Köprüyü sel almış, Zamantı yamanı!

D�l�nden düşmed� Avşar ağıdı 
Han� boz meşel�, Koramaz dağı 
Göründü okulun bahçes�, bağı 
Horonu, halayı, beng�s� yaman!

Kazma, kürek, örs, çek�ç, m�zan, tırpan 
Meyvel�, meyves�z, b�nlerce f�dan 
Ne sel baskını oldu, ne de ş�van 
Yaman kavradık, kazmaları yaman!

Sabanı bıraktık kotana döndük 
Elma, armut, k�raz dalında gördük 
Ağanın zulmüne boyun eğmed�k 
Yamandı, örümcek ağları yaman!

Hor gördü bedelc�, hor gördü b�z� 
Karanlık güçler�n, çamurdu �z� 
İşl�k, ç�ftl�k, dersl�k, hep d�z� d�z� 
Yamandı �b�b�k, ötüşü yaman!

Öncü, Kemal Paşa, İsmet Paşaydı 
Yücel’d�, Necat�’yd�, Arıkan’dı 
Tonguç p�ram�d�n tabanıydı 
Yamandı sazımız, sözümüz yaman!

Enst�tülü görsem babam görünür 
Lozan der, cumhur�yetle övünür 
Bozkır dersen al yeş�le bürünür 
Yamandı vurulan kazmalar yaman!

Ozan Neb� DADALOĞLU



B�r zamanların Başpehl�van
yet�şt�ren ve çıkaran bölgeler�
konumunda olan İstanbul
Adapazarı, Karamürsel, Tek�r-

dağ, Trakya Bölges�, Man�sa, Balıkes�r,
Ordu, Samsun ve Bandırma bölges�n-
den Kırkpınar başpehl�vanlığını kaza-
nacak ve devam ett�recek başpehl�-
vanlar andık yet�şm�yor. Yan� b�r yerde 
Kırkpınar’da başpehl�van olab�lecek 
n�tel�kte başpehl�van çıkaran pınarlar 

kurudumu?

İŞTE ÜNLÜ BAŞPEHLİVANLAR
ÇIKARAN YÖRELERİMİZ
ADAPAZARI: İrfan ve Ad�l Atan

kardeşler, Zülküf  Karabulut, Orhan 
Çakar ve Seza� Kanmaz.

KARAMÜRSEL: Aydın Dem�r ve
Ahmet Taşçı. ÜÇ altın kemer kazanan 
�lçe olarak tar�he geçt� Karamürsel.

MANİSA: Rıfat Güreşen, Mustafa 

Yıldız (Arap Mustafa)
İZMİR: Al� Çel�k ( Kara Al�)
ORDU: Mustafa  Bük(Ordulu

Mustafa) ve Recep Kara.
SAMSUN: İbrah�m Karabacak ve

Şaban Yılmaz.
BALIKESİR: Kurt derel� Mehmet,

Tarzan Mehmet.Saffet Kayalı ve İbra-
h�m Gümüş Mehmet Al� Yağcı.

BANDIRMA: Kara Al� Acar, Hasan 
Acar ve Sabr� Acar.
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BAŞPEHLİVAN 
PINARLARI 

KURUDU-MU?

Fetih SATICI
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MUĞLA: Mehmet Güçlü.
DENİZLİ:Hüsey�n Çokal.
TEKİRDAĞ: Hüsey�n Alkaya.
HAYRABOLU: Hayrabolulu Süleyman.
BABAESKİ: Nazm� Uzun.
İSTANBUL: Gost�var’lı Arnavut Mülay�m.

ANTALYA ÖNDE
Buna rağmen son yıllarda Antalya bölges� 

yağlı güreşte büyük b�r  potans�yel oluşturdu
ve Ceng�z Elb�ye, Osman Aynur, Mehmet  
Yeş�l Yeş�l, Recep Gürbüz ve Al� Gürbüz ve 

Hasan Tuna  g�b� Kırkpınar’da başpehl�van’lık 
kazanan �s�mler oldu.

YAĞLI GÜREŞ MASAYA YATIRILMALI
Özell�kle yağlı güreşte b�r �lerleme, sıçra-

ma ve patlama beklen�rken ger�leme başladı-
ğını açıkça görmektey�z. B�r zamanlar adeta 
Kırkıpar’da başpehl�van’lık kazanacak n�tel�kte
yağlı güreşç� yet�şt�ren başpehl�van fabr�kaları
maalesef kurudu. Neden? Çok ac�l olarak yağlı
güreş�m�z masaya yatırılmalı ve mercek altına
alınmalı. Benden hatırlatması… 

AHMET TAŞÇI

FETİH SATICI
1981

AYDIN DEMİR
1981



Sadett�n Tantan, (İç İşler� Esk� Bakanı-TGF.Esk� Bşk.)
İbrah�m Ay,   (Ed�rne Esk� Beled�ye Başkanı)
Güngör Mazlum, (Ed�rne Esk� Beled�ye Başkanı)
Basr� Ulaş, (Çanakkale-Lapsek�-Çardak Beled�ye Başkanı.)
Sertaç Balyemez, (Kırklarel�-Babaesk�-Büyükmandıra Beled�ye Başkaanı)
Aleatt�n Çel�k, (İstanbul-Çapa Tıp Fak.Çocuk Sağl.Ana.Blm.Dal.Bşk.)
Levent Erdoğan, (Karamürsel Güreş Kulübü Başkanı.)
Ahmet Taşçı, (Kırkpınar �k� Altın Kemerl� Başpehl�vanı)
Seyfett�n Sel�m, (Kırkpınar Altın Kemerl� Ağası-Kırkpınar Kült.Tnt.Yaaş.Der.Yön.Krl.Üyes�)
Doğan Görkey (Kırkpınar Ağası-1972 )
Mehmet İr�ş, (Kırkpınar Ağası-1981-Kırkpınar Kült.Tnt.Yaş.Der.Yöön.Krl.Üyes�)
Hal�l Kılıçoğlu, (Kırkpınar Ağası-1986 
Murat Köse,     (Kırkpınar Ağası-1990 )
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KIRKPINAR 
VE GÖNÜL 
İNSANLARI

ÇOK DEĞERLİ AĞA ARKADAŞLARIMA ve 
TÜM KATILIMCILARA BU VESİLE İLE SONSUZ 

TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYOR, BU ÖRNEK VE ANLAMLI 
BİRLİKTELİĞİMİZİN YAŞAM BOYU 
DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM...

HABER: ÖZCAN BAŞGÜL
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Ayhan Sezer,     (Kırkpınar Ağası-1999 )
Mustafa Altunhan, (Kırkpınar Ağası-2004 )
Mehmet Cadıl,   (Kırkpınar Ağası-2008 )
Hüsey�n Erk�n,   ( Kırkpınar Kült.Tan.Yaş.Dern.Kurucu Başkanı)
Ramazan Güven, (Çardak Güreşler� Kurucu Ağası-(Kırkpınar Kült.Tnt.Yaş.Der.Yön.Krl.Üyes�)
Özcan Başgül,   ( Kırkpınar Kült.Tnt.Yaş.Der.Yön.Krl.Üyes�-Basın Söz.)
Mübeccet Güzey, (Kırkpınar Kült.Tnt.Yaş.Der.Yön.Krl.Üyes�-Genel Sekreter)
Beyazıt Sansı, (Kırkpınar Kült.Tnt.Yaş.Der.Yön.Krl.Üyes�-Kırkpınar Marşı Yazarı)
Semahat Uzgör,  (Öğretmen-Yazar, Kırkpınar Derneğ� Üyes�)
Cemal Ekş�oğlu, (Antalya-Elmalı Güreşler� Ağası-)       
Zek� Özünlü,  (İstanbul-Sultangaz� Güreşler� Ağası-)
Yakup Köse,   (Çanakkale-Çan Güreşler� Ağası)
Yusuf Yoldaş,  (İstanbul-Kağıthane Güreşler� Ağası)
Selam� Tuncel,  (Ed�rne-Lalapaşa Güreşler� Ağası)
Yas�n Çet�n, (Antalya-Kumluca Güreşler� Ağası)
Mevlüt Oruçoğlu,  (Çanakkale-Ez�ne-Gey�kl� Güreşler� Kurucu Ağası)
 Mehmet Özbek,  (İzm�t-Gölcük Güreşler� Ağası)       
Hamd� Sarıca,  (Antalya-Korkutel� Güreşler� Ağası)
Kasımoğlu- Ker�m Yılmaz, (Antalya-Alanya Gökbel Yaylası Güreş Ağası)
Çet�n Ceylan,  (İstanbul-S�l�vr�- Güreşler� Ağası)
Ahmet Sezer, (Kırklarel�-Babaesk�-Büyükmandıra Güreşler� Ağası)
Beyhan Gündüz,  (Kütahya-Doman�ç Güreşler� Ağası)
Doğan Çel�k,  (Balıkes�r-Burhan�ye Güreşler� Ağası)
Ahmet Acar,   (Çanakkale-Lapsek�-Çardak Güreşler� Ağası)
Arzu Kasap Küçükkoç, (Çanakkale-B�ga Güreşler� Kurucu Hanım Ağası)
İdr�s Caymaz,  (Adapazarı-Akyazı-Akbalık Güreşler� Ağası)            
Hasan Koç, (Çatalca Güreşler� Ağası)
Sadett�n Kaplan,  (S�nop-Gerze Güreşler� Ağası)
Türker Çınar,   (İzm�r-Sefer�h�sar Güreşler� Kurucu Ağası)
 Selçuk Öztürk,  (İstanbul-Arnavutköy Güreşler� Ağası)
 Yahsem Korkmaz, (Çanakkale-Kepez Güreşler� Ağası) 
 Muzaffer Kad�r Özgün, (S�nop-Gerze-Yen�kent Güreşler� Ağası)
Gal�p Can Ekş�oğlu,  (Antalya-Elmalı Güreşler� Ağası)          
Hal�l Sayı,    (Tek�rdağlı Hüsey�n Pehl�van Güreşler� Ağası) 
Ceng�zhan Örs,   (Çanakkale-Lapsek�-Umurbey Güreşler� Kurucu Ağası)
Yüksel Gürer,   (Hadımköy Güreşler� Ağası)
Yakup Torun,   (Tek�rdağ-Kapaklı Güreşler� Ağası)
Kad�r B�rl�k,     (Başpehl�van)
Osman Şenel,  (Başpehl�van MHK.Esk� Bşk.)
Süleyman Kaplan,  (Başpehl�van)
Abdullah Ersoy,  (Başpehl�van)
Hal�s Erdem (Emekl� Tar�h Öğr.Yazar-Pehl�van)
Sedat Çel�k   (Pehl�van)
N�hat Çel�k    (Pehl�van)
Recep Koşan    (Cazgır)
Ergun Sev�nd�  (Cazgır)
İbrah�m Doğan,    (Ed�rne Beled�yes� Kırkpınar Güreşler� Koord�natörü)
Ender B�lar, (Ed�rne Beled�yes�-Kültür Sanat Danışmanı)
Alpay Erdem,  (Ed�rne-Emn�yet Md. Traf�k Şb. Müdürü(Emekl�)
Gökhan Günaydın, (Spor B�l�mler� Uzmanı-TRT Avaz Tv.)
Tayy�p Yılmaz, (Emekl� Öğretmen-Yazar-Ressam)
İsma�l Yılmaz,  (M�ll� Eğt.Bak.Müfett�ş�, Öğretmen-Yazar)
Zeker�ya Uzun  (Z�raat Müh. 1969-Kırkpınar Başpehl�vanı Nazm� Uzun’un Oğlu)
Ayb�ke Yen�çer� (Öğretmen-Ressam)
Gülşah Aşçıoğlu,  (Destan-ı Kırkpınar Derg�s�- Reklam �şler� Koord�natörü)
S�nan Beratl�g�l...    (Destan-ı Kırkpınar Derg�s�-Genel Yayın Danışmanı)
Franz�ska Schleyer,   (Türk-Alman Kültür Derneğ� Üyes�)
Kenan Sezer    (İşadamı)
Met�n Ş�r�n    (İşadamı)
Hüsey�n Terz�oğlu  (İşadamı)
Alaatt�n-Fahrett�n Zurnacı Davul Zurna Ek�b�, Ed�rne Beled�ye Bandosu, Ulusal-Yerel Basın  
Tems�lc�ler�, Kırkpınar Derneğ�m�z Personel�, Fasıl ek�b� Katılımlarından dolayı teşekkür eder�z.

ALPER YAZOĞLU
Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğ� Başkanı
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Türk El Sanatlarının öneml� örnekler�nden 
olan Elde Maraş İş� yüzyıllardır  kültü-
rümüzün �zler�n� geçm�şten günümüze 
get�rm�şt�r. Osmanlı Sarayı’ndan  gü-

nümüze gelen s�m sarma �şler�n�  �lmek �lmek  
�şleyen  Rad�fe OT,  “ MARAŞ  İŞİ “ emekler�n� 
derg�m�ze anlattı.

S�z� Tanıyab�l�r m�y�z?
İlk ve Orta öğret�m�m� Ed�rne’de devam ett�k-

ten sonra Ed�rne T�caret l�ses�ne başladım. 
Mezun�yet�m�n ardından Akşam Kız Sanat 

Okulunda 4 yıl eğ�t�m aldım. Son 7 yıldır Halk Eğ�-
t�m Merkez�nde usta öğret�c� olarak görev yap-
maktayım. Esk� El �şler�n� merakım halen devam 
etmekted�r. Ben� bu alanda yet�şt�ren çok değerl� 
saygıdeğer hocam  Hed�ye Var�s hanımefend�ye 

m�nnettarım.  7 yaşındayken annem�m nakış 
örnekler�n� alıp �şlemeler yapardım.  Zamanla 
kend�m� gel�şt�rd�m. 

Ağa Kıyafetler�n� G�yd�rmek S�z�n İş�n�z D�yor-
lar. Bu konuda neler söylemek �sters�n�z?

7 yıldır eğ�t�m ver�yorum. Bu konuda artık 
çok yol kat ett�ğ�me �nanıyorum. Ağalara kıyafet 
d�kmeye başladım.  Daha çok ağalara Osmanlı 
mot�fler�n� �çeren kıyafetler yapıyorum.  

Kıyafet 3 kısımdan oluşuyor.  POTUR, BAŞLIK 
ve  CEKET.  Kad�fe kumaş üzer�ne Osmanlı mo-
t�fler� �çeren s�m sarma �ş� yaptım.  2015 Sultan 
Gaz� yağlı güreşler� ağası Zek� Özünlü Bey’�n  
kıyafet�n� hazırladık.

Kıyafetler� hazırlarken  özell�kle nelere d�kkat 
ed�yorsunuz?

Öncel�kle “ağalar nasıl kıyafet g�yerler “ d�ye 
araştırıyorum.  Genelde ağalar lac�vert, s�yah 
veya bordo renkler�  terc�h ed�yorlar. Bu renkte 
kumaşların üzer�ne sırma �ş� yapıyorum. Daha 
önceden kıyafetler hazır alınıyormuş. Ben ve 
ek�b�m el emeğ� olarak bu �ş� yapmaya başladık. 

İler�k� zamanlarda  çok daha kıyafetler yapaca-
ğımıza �nanıyorum. 

K�ş�sel Serg� Açmayı düşünüyor musunuz? 
Neler� serg�lemek �sters�n�z?

İlerleyen zamanlarda serg� açmayı düşünü-
yorum. Ağa kıyafetler�n�n de olduğu gen�ş çaplı 
b�r  serg� yapmak �st�yorum.  Türk�ye’n�n b�r çok 
�l�nde yağlı güreşler yapılıyor. Eğer ağalardan 
talep gel�rse ek�b�mle b�rl�kte çalışmaya hazırız.

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE
Radife OT

‘MARAŞ İŞİ’

Haber: Gülşah Aşcıoğlu

SAYFA 25



Osmanlı İmparatorluğu dönem�nde 
Ata sporumuz olarak kabul ett�ğ�m�z 
yağlı güreş daha çok sev�l�r, �zlen�r ve 
daha’da yaygındı. Kırkpınar har�c�nde

yöre ve düğün güreşler� yapılırdı. Osmanlı döne-
m�nde başa güreşen dönem�n ünlü pehl�vanlarını
kısa ve ara başlıklarda okurlarımıza sunmak 
�sted�m. İşte dönem�n c�hana nam salan kuvvet
�lahları.

YOZGATLI KEL HASAN: İk�nc� Sultan Meh-

met dönem�n�n başpehl�vanlarından. Efsanelere
karışmış b�r şöhret sah�b�. 1827 yılında Navar�n 
den�z Savaşı’na katılmış. 1830’lu yılların namlı 
başpehl�vanı.

KAZIKÇI KARA BEKİR: S�vas doğumlu. Ak-
koyunlu olarak da nam yaptı. 1854-1855 yılların-
da Ruslara karşı Kırım’da çarpıştı. Güreşe büyük
sevg� duyan Sultan Abdülaz�z’�n tahta çıkışının �lk 
yıllarında nam saldı.(1861) Arnavut oğlu Al� Peh-
l�vanla berabere kaldığı. Kavasoğlu Koca İbrah�m 

Pehl�van’ı �se Kırkpınar’da açık düşürdüğü öne
sürülür. Kavasoğlu’ndan 30 yaş daha gençt�.

ARNAVUTOĞLU: Esas adı Al�’d�r Kastamo-
nu’nun Cambaz köyünde doğdu. Gayet usta ve
zek� b�r güreşç� olarak tanınır. Yıllarca Selan�k’te 
şekerc� yanında çalışmış,yanakları al al olduğun-
dan Arnavut oğlu lakabıyla anılmıştır. 85 k�lo
ağırlığında 1.80 m. Boyunda olduğu �fade ed�l�r.
Yağlı güreş�m�z�n tar�h�yle �lg�l� b�r�nc� elden 
açıklamalar yapan Suyolcu Mehmet Pehl�van’ın 
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hayranlıkla söz ett�ğ� Arnavut oğlu Al� Pehl�-
van’ın k�spet� halen doğduğu evde asılıdır. Öne 
sürüldüğüne göre Arnavut oğlu Al� Pehl�van, h�ç 
yen�lmem�şt�r.

KAVASOĞLU: Sultan Abdülaz�z dönem�nde
en parlak yıllarını yaşayan Pomak pehl�vanların
�lk�. Arnavut oğlu Al� Pehl�van’dan 15 yaş kadar 
küçüktü. H�ç yen�lmeyen b�r sporcuyu b�r kere 
yend�ğ�, 3 kere de berabere kaldığı söylen�r.
Esas şöhret�n� Arnavut oğlu Al� Pehl�van karşı-

sında sağladığı bel�rt�l�yor. Karşılaşmadan sonra 
Bulgar�stan’a dönmek üzereyken Sultan Abdü-
laz�z tarafından ala konulmuştur : “G�t, b�r gün
sabahtan hava kararıncaya kadar at’la gezd�ğ�n
topraklar sen�n olsun” denm�ş. O da bugünkü 
Büyük mandıra Köyü’de böylece yerleşm�ş 
daha sonra sarayda Şamdancı başı olarak gö-
revlend�r�lm�şt�r. Kel Al�ço ve Kara İbo g�b� yakın 
akrabalarını da Bulgar�stan’dan get�rerek saraya 
almıştır. Türkçe anlamı “Yardımcı” demek olan 

Pomakların �lk namlı başpehl�vanıdır. Bulgar
spor tar�h�nde “ Kanatlı D�mo” olarak geç�yor. 
Bu komşu ülkeler arasında tam 10 yıl Kırkpınar
başpehl�vanlığını kazanmıştır.

KARA İBO: Kavasoğlu’nun yakın akrabası
ve O’dan 8 yaş daha küçük. Plevne doğumlu.
Koca Yusuf’un güreş�ne hayranlık duyduğu 
sporcu. Sultan Abdülaz�z’le b�rl�kte Fransa ve
İng�ltere’ye yolculuk yaptı. 1.90 m. Boyunda ve 
110 k�lo olduğu bel�rt�l�yor. Son derece yakışıklı

ARAP
MUSTAFA

KOCA 
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İZMİRLİ
KARAALİ

(ÇELİK)

AYDIN 
DEMİR ORDULU
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olduğundan, Pad�şah Sultan Abdülaz�z, onu 
yurtdışına yaptığı gez� kadrosuna dah�l etm�ş.
Pad�şahın harem�nde bulunan Arzın n�yaz kalfa
adlı b�r hatuna aşık olduğu, bu kadınla zaman 
zaman g�zl� g�zl� buluştuğu, Sultanın haf�yeler� 
olayı öğrend�kten sonra zeh�rlenerek öldürüldü-
ğü öne sürülür. Mezarının İstanbul Ortaköy’dek�
Yakup Paşa dergâhı yakınlarında olduğu söyle-
n�yor. Yakın akrabaları bugün Kırklarel�’ne bağlı
Büyük mandıra köyünde yaşıyor.

KEL ALİÇO: “Hoca-� Evvel” (Başöğretmen)
adıyla ünlü meşhur yazar ve m�lletvek�l� Ahmet
Ras�m, yakından tanıdığı Al�ço �ç�n “Gelm�ş
geçm�ş en büyük kabadayı” olarak söz eder. B�r 
adı da y�ne Ahmet Ras�m’e göre “Salla kol” dur.
Kollarını sallaya sallaya İstanbul’da dolaşırken
O’nu görenler kaçacak del�k ararlarmış. Kavas
oğlu İbrah�m Pehl�van tarafından saraya alındı. 
1861-1885 yıllarının eşs�z başpehl�vanı. Mezarı 
İpsala Koyun yer� (Al�ço) köyünded�r. 1917 yılla-
rında vefat ett�ğ� tahm�n ed�l�yor. Adalı Hal�l7�n
hocası.

YÖRÜK ALİ: Suyolcu Mehmet Pehl�van’ın 
çıraklarından. Fırtınalı b�r yaşantısı olmuş. Aslen
Del�ormanlı. Makarnacıyı Rusçuk’ta yend�kten 
sonra M�that Paşa’nın Tuna Val�l�ğ� sırasında
sarayda kuşçubaşılığına atandı. 55 yaşına kadar 
meydanlarda ödül kovaladı. Doğum tar�h�(1855)

FİLİZ NURULLAH: Tam adı Al� Nurullah 
Hasan Hacı F�l�z olarak da namlı. Doğumu: 1871.
Koca Yusuf’la aynı köyden. Boyu 2.02m k�losu
160. Fazla �r� yarı olduğundan çoğu yarışmalara 
alınmadı. Fransa, Avusturya, Almanya ve Ame-
r�ka’da güreşler yaptı. Koca Yusuf’un b�r yerde
çırağı sayılır. 1911 yılında İstanbul Taks�m’de 
düzenlenen Ramazan Güreşler�’nde Macar 
sporcusu Çaya �le güreşt�.

KATRANCI: 1869 doğumlu. Boy 1.86 m. 
Koca Yusuf, Kurt derel� ve Adalı Hal�l’le güreş-
ler� yapan yaman pehl�vanlardan. Fransa’da da
Greko Romen türde güreşler yaptı. Hakkında 
fazla b�lg�ye sah�p değ�l�z.

KURTDERELİ: 1869 tar�h�nde Del�or-
man’da doğdu.93 Harb� sırasında (1877-1878) 
a�les� Balıkes�r’�n Kurt dere köyüne yerleşt�. 
Boy 1.90m. K�lo 125. “Ben güreş�rken arkamda 
da�ma Türk m�llet� olduğunu ve m�llet�n şeref�n�
düşündüm” demes�yle de namlıdır. Atatürk,
Kurderel�’ye bu sözler�nden dolayı b�n l�ra 
armağan etm�şt�r k� 1930’ların b�n Türk  l�rasının 
satın alma gücü 100 m�lyarın çok üstünded�r.
1939 yılında vefat ett�. Kabr�, Balıkes�r’�n Kurt
dere köyünded�r.

KARA AHMET: 1870 Hazergrat doğumlu. 
Boy 1.80 m. K�lo 100. Koca Yusuf, Adalı Hal�l 
ve Kurt derel� g�b� pehl�vanlar Kırkpınar’da 
başa güreş atarlarken, Kara Ahmet, başaltında
yarışmalara katıldı. Fransa’da Karamel adıyla 
şöhret yaptı. Eyfel Kules�’n�n h�zmete açılması
sırasında düzenlenen dünya şamp�yonasında 
mücadele ett� ve altın madalya kazandı. Spor
tar�h�m�ze dünya şamp�yonluğu elde eden �lk 
sporcumuzdur. İstanbul Aksaray c�varındak� 
S�nekl� bakkal Sokak yakınlarında k� kahvede 
narg�le �çerken geç�rd�ğ� kalp kr�z� neden�yle 
vefat ett�ğ�nde sadece 32 aşındaydı.(1902). 
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Ahmet Sal�h GÜLEÇ, aslen 
Burdur Az�z�yel� olmakla 
b�rl�kte Burdur merkezde 
büyümüştür. Ahmet Sal�h 

GÜLEÇ �le tanışıklığım 1987 yıllarına 
kadar g�der. Bana göre yaş ve kategor� 
olarak b�rkaç jenerasyon daha önde 
olan �dd�alı ve cent�lmen b�r güreşç�d�r
Burdurlu Ahmet Sal�h GÜLEÇ. 1980’l�
yılların sonlarında ben güreşe yen�

başlamışken Ahmet Sal�h GÜLEÇ �le 
Antalya’nın �dd�alı pehl�vanları Tevf�k 
KORKMAZ, Hüsey�n ÇETİN, Bek�r 
SEÇİM arasındak� başa baş güreşler� 
hatırlıyorum. Güreş sporunda en �dd�alı 
olduğu dönemde pol�sl�k mesleğ�n� 
seçen Ahmet Sal�h GÜLEÇ �le yaptığım 
röportajı derg�m�z�n değerl� okurları �le 
paylaşacağım. 

Sayın Ahmet Sal�h GÜLEÇ güreşe

başlama sürec�n�z� derg�m�z okurlarına 
anlatır mısınız?

Ahmet Sal�h GÜLEÇ –  Babam �y�
b�r güreş sey�rc�s�yd�. Ben de babamla 
b�rl�kte 1980’l� yılların başlarından 
�t�baren Burdur ve Antalya bölges�nde
yapılan tüm yağlı güreşlere g�derd�m.  
Güreşler� �zlerken bende de pehl�van 
olma �steğ� başlayınca 1984 yılında 15
yaşındayken �lk kez er meydanına çık-
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AHMET SALİH 
GÜLEÇ

BAŞBAKANLIKTA BİR 
CENTİLMEN PEHLİVAN 

Destan-ı Kırkpınar derg�m�zde yazdığım “Ol�mp�yatlarda Güreş” yazı d�z�-
me b�r süre ara vermek �st�yorum. Derg�m�z�n bu sayısında Başbakanlık-

ta b�r Cent�lmen Pehl�van Ahmet Sal�h GÜLEÇ’� tanıtacağım s�zlere.
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tım. İlk güreş�m� Korkutel� Çomaklı kasabası 
güreşler�nde keç� kılından yapılma potur 
g�yerek yaptım. İlk güreş�mde rak�b�m o yıl-
ların başarılı pehl�vanı Bek�r SEÇİM oldu. İlk 
güreş�mde kısa sürede yen�ld�ğ�m� hatırlıyo-
rum. Güreş sporunun doğasında yen�lmek 
vardır zaten. Ben de yen�le yen�le yenmes�n� 
öğrend�m. Zamanla tecrübelend�kten sonra 
güreşt�ğ�m boyda �dd�alı hale geld�m. Ak-
den�z Bölges�ndek� b�rçok güreşte Antalyalı 
rak�pler�m�n arasından sıyrılarak f�nal güreş�
yapmayı başarır olmuştum. Şunu d�yeb�l�r�m 
k� o yıllarda da günümüzde de alt boylarda
�dd�alı b�rçok Antalyalı pehl�vanlar bulunur.  

Sayın GÜLEÇ, en formda olduğunuz dö-
nemde pol�sl�k mesleğ�n� seçerek Ankara’ya
geld�n�z. Bu sürec� anlatır mısınız?

Ahmet Sal�h GÜLEÇ – 1993 yılında pol�s
oldum ve Ankara Emn�yet Güreş Kulübü’ne ka-
tıldım. Pol�sl�k vaz�fes� �le güreş sporunu b�rl�kte 
yürütmeye çalıştım ancak b�r koltukta �k� karpuz
g�tmez hesabı ben�m de form durumum �n�ş ve
çıkışlar göster�yordu. 1996 yılından �t�baren de 
Devlet büyükler�n� koruma görev�ne atandım.
Necmett�n ERBAKAN, Mal�ye Bakanı Ekrem 
PAKDEMİRLİ, Al� Tal�p ÖZDEMİR g�b� Devlet
büyükler�n�n koruma pol�sl�ğ�n� yaptım. Halen
de Başbakanlık Koruma Da�re Başkanlığında
çalışmaktayım.

Sayın GÜLEÇ, Burdur’da güreş çok sev�len
b�r spor çok yetenekl� pehl�vanlar da çıkıyor an-
cak başpehl�vanlık düzey�nde �dd�alı pehl�vanlar

görem�yoruz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?
Ahmet Sal�h GÜLEÇ – Sayın Yılmaz, Bur-

dur’da güreş sporu gerçekten çok sev�l�r. Ancak 
ded�ğ�n�z g�b� başpehl�vanlık düzey�nde maale-
sef Burdurlu pehl�van yok. Güreşe �lk başladığım 
dönemlerden �t�baren Bucaklı pehl�vanlar İsma�l
ÖLMEZ, İrfan ŞAN, Mehmet Al� ASLAN; D�rm�ll�
Ramazan ÇINAR; Al� İhsan ÇELER başpehl�van
olab�lecek kab�l�yette pehl�vanlardı. Ancak h�ç 
b�r� Kırkpınar’da başa güreşecek düzeye gele-
med�ler. Ben dah�l heps� Kırkpınar’da başaltına
kadar güreşt� daha �ler�ye g�demed�ler. Bunun
sebeb�n� şöyle b�r anımla anlatırsam daha �y� 
açıklamış olurum sanırım. H�ç unutmam yıl 1986 
Gölh�sar güreşler�. O yıllarda güreşlerden b�r 
�k� gün önce reklâma çıkılırdı. Köy köy �lçe �lçe
dolaşılır güreşe katılacak pehl�vanlar tanıtılırdı.
İlçe meydanında pehl�vanlar tanıtıldıktan sonra 
mola ver�l�rd�. Ver�len molada herkes kend� �m-

kânlarıyla yemek yerd�. Ben ve b�rkaç 
arkadaş öğle yemeğ� �ç�n karpuz 
peyn�r almaya g�derken rak�pler�m�z 
olan Antalyalı pehl�vanları lokantada
yemek yerken görürdük. Üzülürdük
tab� k� rak�pler�m�z�n �mkânları öyley-
d� b�z�m �mkânlarımız kısıtlıydı. Yan� 
sporun en temel basamağı olan bes-
lenme boyutunda dah� b�zler�n �m-
kânları kısıtlıydı. Burdurlu pehl�vanlar 
da �mkân bulsaydı başpehl�van 
olab�lecek kapas�tede pehl�vanlardı 
ancak yeterl� �mkânı bulamadılar. 

Y�ne 1980’l� yıllarda Burdur Şeker Spor 
Güreş Kulübü vardı. Ancak bu kulüpten h�çb�r 
zaman Burdurlu pehl�vanlar yararlanamadılar. 
Ben ve yukarıda adı geçen Burdurlu pehl�vanla-
rın h�ç b�r� Burdur Şeker Sporda yer alamadılar.
Yer alanlar da Burdur’un dışından gelen �dd�ası 
ve kab�l�yet� olmayan pehl�vanlardı.

Sayın GÜLEÇ, b�r dönem gal�ba Antalya’da 
güreşe hazırlanmıştınız? O günlerden anınız var
mı?

Ahmet Sal�h GÜLEÇ –  Doğrudur. O yıllarda 
güreşe hazırlanmak �ç�n en uygun yer Antalya 
�d�. Ben de �k� sene Antalya’da kalarak güreşlere 
hazırlandım. Gal�ba 1988 – 1989 sezonlarıydı. O 
yıllarda Antalya’da b�rkaç kulüp çok akt�ft�. Ant-
b�rl�k Güreş Kulübü, Antalya Beled�yes� kulübü 
g�b�. Ben de o yıllarda Recep GÜRBÜZ’ün ant-
renmanına katıldım. O yıllardan kalma Recep 
GÜRBÜZ’e büyük hayranlığım vardır. Recep
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Ahmet Salih GÜLEÇ, memuriyetinde doğu görevini ifa 
etmek üzere Artvin ilinin Arhavi ilçesine tayini çıkar. 
2006 – 2009 yılları arasında Arhavi ilçesinde görev ya-
pan GÜLEÇ, yine güreş sporunun içinde yer alır. Arhavi 
ilçesinde memuriyetinin yanında antrenörlük 
yaparak güreş sporunun içinde yer alır ve gençlerin 
güreş sporuyla tanışmasını sağlar. (yanda)

Ahmet Salih GÜLEÇ, Ankara’da olması sebebiyle birçok pehlivanın 
Ankara’daki işlerini halletmelerine yardımcı olur. Yandaki fotoğrafta 
da Cengiz ELBEYE’nin bir sorununu halletmek üzere TBMM’de CHP 
Genel Başkanı Deniz BAYKAL ile görüşürken görülüyor.  (altta)
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GÜRBÜZ, çok sıkı antrenman yapardı. Şöyle
b�r örnek vereb�l�r�m. Recep GÜRBÜZ’e Cevat
GÜNDOĞDU, Bek�r SEÇİM, Ceng�z ELBEYE
ve ben sırayla güreş tutardık. Her güreş tutan
yorulup kend�n� m�nder dışına zor atardı ancak
Recep GÜRBÜZ m�nder�n ortasında bekler
sıradak�yle güreş tutardı. 

Sayın GÜLEÇ, Başbakanlık Koruma Da�re
Başkanlığındak� görev�n�z esnasında da güreş-
ten kopmadınız. Başbakanlıktak� görev�n�z �le
sporu nasıl b�r arada yürütmey� başardınız? Peh-
l�van olmanız çalışma ortamında nasıl karşılık
buldu?  

Ahmet Sal�h GÜLEÇ – Her şeyden ekmek 
kapımız olan mesleğ�m� aksatmamaya çalıştım. 
Koruma görev� yaparken de güreşten kop-
mamaya çalıştım ancak �ster �stemez başarı
graf�ğ�m düştü. Spor çok b�leşen� olan b�r faal�-
yet olduğu �ç�n antrenman kadar d�nlenme ve
beslenme de öneml�. Bunlardan b�r�s� aksadığı 
zaman performans b�r anda düşmeye başlar. 
Ben de bu durumu çok yaşadım. Ancak 45 

yaşına kadar Kırkpınar’da ve sezon güreşler�nde 
başaltına güreşt�m. Güreş sporu Anadolu’nun
her yer�nde sempat�yle karşılandığı g�b� çalışma 
ortamımda da her zaman böyle oldu. Çalışma 
arkadaşlarım pehl�van olmamı sempat� �le kar-
şıladı.  Sayın GÜLEÇ, otuz yıl akt�f olarak güreş
yaptınız. Gelecek �ç�n planlarınız ve Destanı
Kırkpınar Derg�m�z okuyucuları �ç�n son olarak 
neler söylemek 
�sters�n�z? 

Ahmet 
Sal�h GÜLEÇ –
Ger�ye dönüp 
baktığım zaman 
otuz yıl güreş 

yaptığımı görüyorum. Ülkem�z�n b�rçok yer�nde
k�spet g�yd�m yend�m yen�ld�m. Pehl�vanlığı
cent�lmence yapmaya çalıştım. 2006 yılın-
da Tar�h� Kırkpınar’ın en cent�lmen güreşç�s�
seç�ld�m. Veteranlar Dünya Güreş Şamp�yona-
sına katıldım. Bu kadar yılda güreşe doydum 
mu dersen�z doyamadım. Güreş bana göre b�r
yaşam b�ç�m�. Emekl�l�ğ�mde de ortam olursa
antrenörlük yapmak �ster�m. Şu an emekl�l�ğ�m 
geld� aslında. Halen Başbakanlık koruma da�-
res�nde devam ed�yorum. Ben�m sorumlulu-
ğumda olan Başbakanlık spor salonunda hem 
kend�m spor yapıyorum hem de spor yapmak 
�steyenlere antrenörlük yapıyorum. Boş va-
k�tler�mde de bana ulaşan Destanı Kırkpınar
Derg�ler� �le Cumhur�yet Dönem� Kırkpınar 

Güreşler�n� anlatan “Dualı Çayır’ın 90 Yılı” �s�ml� 
k�tabı key�fle okuyarak vakt�m� geç�r�yorum.
Gerek derg�m�ze emeğ� geçenlere gerekse Dualı 
Çayır’ın 90 Yılı �s�ml� eser�n sah�b� şahsınıza hem 
teşekkür eder�m hem de kutlarım. Böyle çalış-
maların ata sporumuzu geleceğe taşımak anla-
mında çok değerl� olduğunu düşünüyorum. 



Dünya değ�şm�şt�r. Rekabet küreseld�r. 
Ancak; geçm�ş�n m�rası b�z� farklılaştı-
rab�lecek b�r fırsattır.

Türk�ye, b�nlerce yıllık b�r geçm�-
şe sah�p zeng�n uygarlıkların yaşadığı 

öneml� b�r dünya ülkes�d�r. Bu sebeple �nsanlığın 
var olan tar�hsel-kültürel m�rasının korunması 
konusunda evrensel ve ülkesel sorumlulukları 
olan ülkeler�n başında gelmekted�r. Kültür m�-
rasının korunmasındak� önem� sadece geçm�ş 
değerler�m�z� gelecek kuşaklara aktarab�lmek 
tanıtab�lmek amacı değ�l, aynı zamanda toplum-
ların kültür m�rasları kend� geçm�şler�n�, bugünle-
r�n�, gelecekler�n� anlama ve geçm�ş�n b�r�k�m� �le 
geleceğ�n �nşasında son derecede öneml� b�r yol 
göster�c�d�r.

Ülkeden ülkeye değ�şen, o ülkeye a�t özel-
l�kler� yansıtan sanat, edeb�yat, m�mar�, d�l,
gelenekler, �nanışlar, g�y�m tarzı, m�ll� ve yerel 

sporlar g�b� unsurlar b�r ülken�n k�ml�ğ�n�, k�ş�l�ğ�-
n� oluşturur.

M�llet�n, m�llet olarak varlığını devam ett�r-
mes�n� sağlayan, kültür ve kültürel değerlerd�r.
Kültür b�r ülkey� d�ğer ülkelerden ayıran öneml�
b�r özell�k olduğundan kend� m�ll� kültürümüzü 
el b�rl�ğ�yle yaşatab�lmen�n yollarını ve çareler�n� 
aramalıyız k� ülke olarak varlığımız sağlam temel-
lere oturab�ls�n.

Modernleşmeyle b�rl�kte ortaya çıkan “kü-
reselleşme” sonucunda egemen kültürler tüm
dünyayı etk�s� altına almış; özell�kle son yüzyılda 
dünya tek t�p kültür baskısına maruz kalmış ve 
toplumların geleneksel kültür değerler� büyük 
ölçüde erozyona uğrayarak kaybolmaya yüz
tutmuştur. Dünyadak� küreselleşme  rüzgârı 
toplumların özell�kle somut ve somut olmayan
kültürel m�raslarını koruyacak nes�ller�n teknoloj� 
ve modern �let�ş�m araçlarının gel�ş�m hızına 

paralel olarak daha kolay etk�lenmeler�, geçm�ş 
nes�llere göre bu değerler�n korunması konusun-
da �steks�z olmaları üzer�nde durulması gereken 
elzem b�r konudur. Kültürel m�rasın korunması 
konusunda halkın b�l�nçlend�r�lmes� yanında
b�l�nç düzey�n� ve tar�hsel m�rasa �lg�s�n� arttıra-
cak çalışmaların yapılması, ulusal ve uluslararası
pol�t�kaların gel�şt�r�lmes� gerekl�d�r.

Tar�h, sıra dışı olayların, sıra dışı k�ş�ler�n ve
sıra dışı ülkeler�n öyküler�n� anlatır. İlg�nç olan da, 
ders çıkarılacak olanlar da onlardır.

Sıradan olanlar k�msen�n d�kkat�n� çekmez. 
Dünyada yaşanan bu karmaşanın arasından gö-
rüleb�lmek, ancak sıra dışı olab�lmekle mümkün-
dür. Akan zaman �ç�nde her �şte, her sektörde ve 
her alanda sıra dışı olab�lmek �ç�n pek çok fırsat 
mevcuttur. Bu değerler� b�r başka dey�şle somut
ve somut olmayan kültürel m�raslarımızı bulup
ortaya çıkarıp yaşatab�lmek ve bununla b�rl�kte 
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tar�he saygılı, m�ll�manev� değerler� özümsem�ş, 
gelenekler�ne sımsıkı bağlı Kızılder�l�’ler yet�şt�-
reb�lmekt�r asıl mesele.

Şartlar ne denl� zor olursa olsun, b�r çıkış 
yolu her zaman vardır. 

Zorlukların var olması demek, pes etmem�z�
gerekt�rmez. As-
lolan �ç�nde yaşa-
dığımız gerçekler�,
�ş�m�ze gels�n veya
gelmes�n, olduğu 
g�b� kabul etmek ve 
bu şartlar altında 
farkı nasıl yaratırımı
ve geçm�ş� geleceğe 
nasıl taşıyab�l�r�m� 
düşüneb�lme, 
meden�yetler
çatışmasının yaşan-
dığı bu dönemde 
kültür b�r�k�m�m�z� 
b�r adım öne çıkara-
b�lme mücadelem�z 
ve becer�m�z önem 
kazanmaktadır. En 
öneml� savaşımız da 
bu düşünceler�m�z�
sabırla ve yılmaz 
b�r d�s�pl�n �ç�nde 
hayata geç�reb�lme 
becer� ve mücade-
lem�z olmalıdır.

Büyük b�r dönü-
şümün tam baş-
langıcındayız. Bu 
dönüşüm b�reysel 
ve toplumsal haya-
tın pek çok alanında 
yaşanıyor. Mevcut 
durumun �ç�nden 
nasıl çıkılacak, yen� 
normlar neler olacak, b�zler nerede olacağız, 
heps� yaşayarak görülecek, tecrübe ed�lecek 
b�r�k�mlerd�r. Gönül; gelenekler�m�z�n, m�ll�-ma-
nev� değerler�m�z�n toplumun her kes�m�nde ve 
ülken�n her kares�nde çok daha �çselleşt�r�lerek
yaşansın �st�yor. Ancak o noktalara varmak �se
bell� alışkanlıklardan, yapılan hata ve yanlış-
lardan kurtulup, d�ğer toplum ve m�lletlerle 
aramızda var olan kültürel farklılıklarımızı ortaya
çıkarmaktan geç�yor.

Bu alışkanlıkların ve yanlışlarımızın başın-
da, mevcut durumu değerlend�rememe ve bu 
durumdan görev çıkaramama gel�yor.

1980’ler�n başından bu yana ata sporunda
uygulanan yen� normlar ve kurallar çerçeve-
s�nde çeyrek asırı aşan b�r süred�r yağlı güreş�n

daha akt�f, daha hareketl� ve sey�r zevk�n�n daha 
üst sev�yelere çıkacağı h�kayeler�n� d�nleyerek 
geç�rm�ş olmamıza rağmen, yağlı güreşte kal�te
yükseleceğ�ne daha zevks�z, geleneksel yapı-
sından uzaklaşan, güreş�n genet�k yapısı sayılan
yağlıya özgü yen�ş oyunlarının unutulmasına
ve �stemeyerek de olsa zaman sınırlaması �le 
de dünyadak� “Türk G�b� Güçlü” �majımızın 
parçalanıp yok olmasına sebep olduk. Ve h�ç 
�stemed�ğ�m�z ve tasv�p etmed�ğ�m�z halde, 

batı dünyasının her
türlü �maj çalışması ve
kend� kültürünü b�ze 
dayatması sonucu m�ll�
ve manev� genler�m�-
z�n etk�leş�m� sonucu 
ortaya çıkmış olan Ata 
Sporumuz Yağlı Güreş;
batı kültürler� etk�-
s�nde kalarak b�lg�s�z,
tecrübes�z, b�l�nçs�z 
yönet�c� hatalarına
ve zamana yen�lerek
“Yağlı M�nder Güreş�”
hal�ne dönüştürül-
müştür.

 Yüzlerce yılın b�r�k�m�yle gelen, Türk–İslam 
kültürü ve dünya kültür m�rasının da b�r parçası 
olan “Geleneksel Tar�h� Kırkpınar Yağlı Güreşle-
r�”n�n gelecek kuşaklara aktarılması üzer�m�zde-
k� öneml� b�r sorumluluktur.

Bence burada b�r�ler� b�zler� çok ama çok 
c�dd� b�r şek�lde 
yanıltıyor. Bu 
yanılgı da son 
yıllarda b�r
v�rüs g�b� her 
tarafa yayıl-
makta olan şu 
“ben, ben, ben
b�l�r�m”c� ben-
c�l düşünme 
sonucu gel�ş�p 
yayılan salgın 
�le �lg�l�d�r. Tüm
olumsuzluk-
ların �ç�nde 
mutlaka  b�z� 
sev�nd�reb�le-
cek şeyler de
vardır ve eğer
bunları bula-
b�l�rsek hayata 
bakışımız dep-
res�f değ�l umut 
dolu olur.

Mevcut 
durumda ona-
rılmak �stenen
yağlı güreş�n 
durumu değ�l, 
�nsanların 
bozulan ruh 
sağlığıdır. Yan� 
hastalığın
nedenler� �le 
değ�l, tezahür 

şek�ller�yle, yan� sadece semptomlarını ortadan 
kaldırmakla �lg�len�l�yor. Bu noktada sadece b�r 
tek şey� vurgulamak �st�yorum, o da: Sevg�yle
peş�nde koştuğumuz somut olmayan kültürel
m�rasımız ata sporu “Yağlı Güreş”te mutluluğun 
kaynağı; geleneksel yapıdan uzaklaşmak, yağlı
güreş� yağlı m�nder güreş�ne dönüştürmek ve 
kazanma arzusundan daha çok, geleneklere 
bağlılık, hak�m olan fa�r play duygusu, usta-çırak
�l�şk�s�, spor ahlakı, terb�ye ve saygıdan oluş-
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maktadır.
Her şey� b�z b�l�r�z yaklaşımı g�b� b�r düşünce 

�le gerçekler� görmek �stememek, görmezden 
gelmek g�b� anlamsız ve �şlevs�z düşünceler
b�zler� h�ç arzu etmeyeceğ�m�z kötü sonlara 
sürükleyeb�l�r.

Eğer problemlerle karşı karşıya kalmışsak 
�lk yapmamız gereken şey, b�r problem �le karşı
karşıya olduğumuzu tesp�t etmekt�r.

Herhang� b�r tesp�t yapılmadan problemle-
r�n çözümü kend�l�ğ�nden gelmez.

Kıssadan-çözüme, bas�t b�r h�kayeden 
alınacak h�sse der k�: B�r ormanda �k� k�ş� ağaç 
kes�yormuş. B�r�nc� adam sabahları erkenden 
kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, b�r ağaç
devr�l�rken hemen d�ğer�ne geç�yormuş. Gün 
boyu ne d�nlen�yor ne öğle yemeğ� �ç�n kend�ne 
vak�t ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından 
b�rkaç saat sonra ağaç kesmey� bırakıyormuş.
İk�nc� adam �se arada b�r d�nlen�yor ve hava
kararmaya başladığında eve dönüyormuş. B�r
hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra 
ne kadar ağaç kest�kler�n� saymaya başlamışlar. 
Sonuç: İk�nc� adam çok daha fazla ağaç kesm�ş. 
B�r�nc� adam öfkelenm�ş :
“Bu nasıl olab�l�r? Ben daha çok çalıştım. Sen-
den daha erken �şe başladım, senden daha geç 
b�t�rd�m. Ama sen daha fazla ağaç kest�n.

Bu �ş�n sırrı ne?” İk�nc� adam yüzünde tebes-
sümle yanıt verm�ş:

“Ortada b�r sır yok. Sen durmaksızın çalışır-
ken ben arada b�r d�nlen�p baltamı b�l�yordum. 
Kesk�n baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç
kes�l�r.”

Değ�şen ve gel�şen dünyada kend�m�z� 
gel�şt�rmek, değerler�m�ze sah�p çıkab�lmek 
baltamızı b�lemekt�r. Kend�m�ze zaman ayırıp, 
geçm�ş�m�z� ve geleceğ�m�z� objekt�f b�r bakışla 
gözdengeç�rmekt�r. Zayıf kalan yönler�m�z� 
gel�şt�rmek �ç�n çaba göstermekt�r. Bu toplumsal 
hafızamızın, ruhumuzun, karakter�m�z�n güçlen-
mes� �ç�n olmazsa olmaz b�r koşuludur.

Başarılı, doyumlu ve mutlu b�r toplum ol-
mak �st�yorsak, baltamızı b�lemek �ç�n kend�m�ze

zaman ayırmalı ve hem de Kızılder�l� ruhu 
taşımalıyız.

Ne yaptığın �şte çağlar üstü olman, ne 
asırlık başarıyı kısa b�r ömre sığdırman, ne de 
ormancı olarak başladığın çalışma yaşamın 
sana ormanda daha fazla ağaç kesme �mkanı 
sağlamadığı g�b�; b�l�mden uzaklaşır, tekno-
loj�n�n �mkanlarından yaralanmaz, �let�ş�m ve 
ekonom�k dengey� sağlayamazsan ol�mp�yat, 
dünya, avrupa şamp�yonalarında daha fazla 
madalya keseb�lme ve kazanab�lme �mkanı
bulamadığın g�b� Tar�h� Kırkpınar Güreşler�’n-
de geleneksel değerler� yaşatma, kend� kültü-
rünü yayma ve gelecek nes�llere aktarab�lme
�mkanı bulamaz ve tar�h�n karanlık sayfalarına
gömülür g�ders�n.

Baltasını ve zekâsını sürekl� b�leyerek kes-
k�nleşt�ren Kızılder�l�’ler yet�şt�remed�ğ�m�z
sürece hem ulusal hem de uluslararası arenada
başarısızlıklar b�rb�r�n� kovalar.

Konuşmak elzemd�r. Ama ancak sıra dışı 
olanlar konuşur ve konuşulur. Hayaller�n�zde
�nd�r�m yapmayın! Kend�n�z� küçük 
görmey�n! S�z başarıya, yönetmeye, büyük 
hayaller� yaşamaya değers�n�z. Neden b�l�yor
musunuz? Çünkü s�z büyük b�r meden�yet�n
tems�lc�s� olan TÜRK MİLLETİSİNİZ…



Büyük Üstadımız M�mar S�nan, 
Türk m�marlık sanatının en 
büyük ustası ve dünya m�ma-
r�s�n�n sayılı dah�ler�ndend�r. 

Yavuz Sultan Sel�m zamanında 
İstanbul’a get�r�lm�ş ve Yen�çer� Oca-
ğına g�rm�şt�r.  Yavuz Sultan Sel�m ve 
Kanun� Sultan Süleyman’ın b�r çok 
zaferler�n�n kazanmasında katkıda 
bulunmuştur. Savaş stratej�ler�ne 
uygun eserler meydana get�rd�.  İran sefer�nde
asker� nakl�yat �ç�n Van gölünde kullanılmak üze-
re kalyonlar yaptı. Karabağ sefer�nde Prut Irmağı
üzer�nde 13 günde b�r köprü kurarak pad�şahın 
takd�r�n� kazandı. 

Orduya yardımcı olmak �ç�n çok sayıda köp-
rü, yol, kale g�b� çeş�tl� yapılar kurdu. Bu başarı-
larından dolayı “Re�s-�  M�maran –ı  Dergah-ı  Al� 

“ rütbes�n� aldı. 35 yıl askerl�kte kaldıktan sonra 
M�mar Başı unvanı �le s�v�l m�mar�ye döndü. 
S�v�l m�mar�s�nde “Kalfalık “ ve “Ustalık “ olarak 
h�zmet ett�.

M�mar S�nan’ın m�marlıktak� dehası, her 
yaptığı eserde b�r yen�l�k get�rmes�, �ler� adım 
atmasıdır. Çıraklık devr�n�n en büyük eser� olan 
Şehzadebaşı cam��ne 1543’te başladı. Bu eserde 
merkez� planın uyguladığı �lk proje örneğ�n� mey-

dana get�rd�. 1550 – 1557
yılları arasında �nşa ett�ğ� ve
kalfalık eser� olarak , Süley-
man�ye’de mekanın yan-
larına doğru gen�şlemes�  
yapıya yen� b�r hareketl�l�k 
get�rm�şt�r. M�mar S�nan’ın
80 yaşında olduğu halde,  
1569’da başlayıp, 1575’te 
b�t�rd�ğ� son ustalık devr� 
eser� Sel�m�ye Cam��’d�r.

Daha önce h�çb�r 
cam�de görülmeyen b�r 
tekn�k kullanmıştır.  Öncek� 
yapılarda asıl kubbe kıdeml� 
yarım kubbeler�n üzer�nde 
yükselmes�ne rağmen,
Sel�m�ye Cam�� 43,35 metre
yüksekl�ğ�nde, 31,25 metre 
çapında, tek leb� �le örtül-
müştür.

Dört köşes�nde her
b�r� özel şerefel� 380 sant�-
metre  çapındak� m�nareler 

70,89 metre yüksekl�ğ�nded�r.  Ca-
m�n�n  �ç süslemeler�nde  mermer,
ç�n� ve hat sanatı ön plandadır.  
Ayrıca İzn�k Ç�n�ler� �le süslenm�şt�r. 
Bu ç�n�ler�n b�r kısmı 1877 – 1878
yıllarında  Osmanlı – Rus savaşında 
sökülerek Moskova’ya götürül-
müştür.  S�nan, �ç mekana verd�ğ�
gen�şl�k  ve ferahlık �le mekanın 
b�r kerede kolayca anlaşılmasını 

sağlamıştır.  Sel�m�ye Cam��, mekan büyüklüğü,
yüksekl�k, ferahlık ve ışık etk�ler� bakımından 
dünyanın en büyük eserler� arasında yer alır.

2011’de  UNESCO tarafından Sel�m�ye Cam�� 
ve Küll�yes� Dünya M�rası olarak tesc�l ed�lm�şt�r.
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MİMAR SİNAN
Sel�m�ye Cam��

1710-1711 yıllarındak�, PRUT Irmağı Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı yerd�r. 

Haber ve fotoğraflar: 
GÜLŞAH AŞÇIOĞLU
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Tokat’ın Reşad�ye �lçes�nde 
Şeh�tler Anıtı’nı z�yaret
ett�k. İç�m�z�n yandığı, 
yüzlerce şeh�t verd�ğ�m�z 
şu günlerde, bu toprak-

larımızda k�mler sayes�nde rahatça

gezeb�ld�ğ�m�z�, �ç�m�z t�treyerek b�r 
kez  daha h�ssett�k.

     7 Aralık 2009’da Reşad�ye �lçe-
s�ne bağlı Sazak Köyü yakınlarında,
terör�stlerce  düzenlenen saldırıda
şeh�t düşen 7 asker�m�z �ç�n anıt 

yaptırılmıştır. Pusunun kurulduğu yol 
kenarına yapılan bu anıta “ Şeh�tler
Anıtı” denm�şt�r.

   Bütün Şeh�tler�m�z� rahmetle 
anıyor, yaşadığımız şu kara günler�n
b�r an önce son bulmasını d�l�yoruz.

ŞEHİTLER 
ANITI 

ZİYARETİ

Haber ve fotoğraflar: 
GÜLŞAH AŞÇIOĞLU



4N�san 2014 tar�h�nde tedav� 
gördüğü Kozan Devlet Has-
tanes�’nde hayatını kaybeden 
Dünya ve Ol�mp�yat Şamp�yonu 

Güreşç� İsmet Atlı’ya, Adana’nın Kozan
�lçes�ne bağlı Toklular Mahalles�’ndek� 
mezarı başında anma etk�nl�ğ� düzen-
lend�. Çok sayıda güreşç� ve seven�n�n 
katıldığı tören saygı duruşu ve İst�klal 
Marşı’nın okunması �le başladı. İsmet
Atlı �ç�n konuşmalar yapıldı, anıları d�le
get�r�l�rken, Kur’an-ı Ker�m okunmasının 
ardından dualar okundu.

Anma tören�ne Kozan Beled�ye
Başkan Yardımcısı Yaşar Şenöz, MHP

İlçe Başkanı N�hat Atlı, Büyükşeh�r 
Beled�yes� yetk�l�ler�, Adana İl Güreş
Tems�lc�s� Yusuf İnce, Adana Güreş Vakfı
Başkanı İlyas Karabulut, m�ll� güreşç�ler 
Abbas Eker, Az�z Polat, Türk�ye Güreş 
Federasyonu Karakucak Kom�te Başkanı
Mehmet Sırkıntı, Çukurova Başpehl�-
vanı M�that B�rer �le genç güreşç�ler �le 
Atlı’nın kardeş� m�ll� güreşç� Hüsey�n Atlı 
ve yakınları �le sporcular katıldı.

İSMET ATLI KİMDİR:
Adana’nın Kozan �lçes�ne bağlı 

Çukurören Köyü’nde 1931’de dünyaya 
geld�. İsmet adı, İsmet İnönü’ye �thafen 
ver�lm�şt�. Babası koşu atı yet�şt�ren ve

at yarışlarına meraklı b�r k�ş� olduğun-
dan a�les� Atlılar olarak anılmaktaydı.
Ş��rler�nde Atlı, İsmet Atlı veya sadece
İsmet adını kullandı. Babası Varsağı 
aş�ret� mensubu Pehl�van Al�, annes� 
Afşar aş�ret�ne mensup Saf�ye Hanım’dır. 
Anne-baba b�r altı kardeş�, babasının �lk 
evl�l�ğ�nden dört üvey kardeş� vardır.

İlkokul mezunu olan İsmet Atlı,
köyler�nde okul olmadığı �ç�n Hamam-
köy İlkokulu’nda okudu ve 1942 yılında 
mezun oldu. İlkokul yıllarında �ken halk 
edeb�yatıyla ve güreşle �lg�lenmeye 
başladı. Atatürk’ün güreşe merakını öğ-
ren�nce onun �sted�ğ� g�b� b�r güreşç� ol-

SAYFA 37

DÜNYA-OLİMPİYAT 
ŞAMPİYONU MİLLİ GÜREŞÇİ 

İSMET ATLI MEZARI 
BAŞINDA ANILDI

Özcan
BAŞGÜL



SAYFA 38

mayı amaç ed�nd�. Babası Pehl�van Al�, onu �ler�de
m�ll� güreşç� olması �ç�n teşv�k ett�. Y�ne babasının 
teşv�k�yle �lkokul yıllarında �ken halk ozanlarının
ş��rler�n� ezberled�.

1957’de Karakayalı aş�ret�nden Mehmet 
Menz�’n�n kızı Dürdane Hanım �le 1957 yılında ev-
lend�, 49 yıl süren evl�l�kler�nde çocukları olmadı. 
Dürdane Hanımın 2008 yılında vefatından sonra;
Ankara’da b�r kamu kurumunda çalışan, Andırın’lı
Cennet Tem�z �le 2009 yılında evlend�.

1961 yılında güreş� bırakıncaya kadar hayatını 
sadece güreş müsabakalarından elde ett�ğ� ödül-
lerle kazandı. Tercüman ve Türk�ye Gazeteler� �le 
Adana’nın yerel gazeteler�nde köşe yazarlığı da 
yaptı. “Şamp�yonun Not Defter�, M�nder, Tuş” adlı
gazete köşes�nde güreş ve kültürel konularla �lg�l� 
yazılar yazdı.

2003 yılında Adana’nın Karşıyaka Kışla Mahal-
les�’nde açılan güreş okuluna adı ver�ld�. İsmet Atlı,
�k�nc� adres� olarak bel�rled�ğ� bu mekanda güreş
sporuna katkıda bulunmaya devam ett�.

Sporculuğunun yanı sıra b�r ozan olan İsmet 
Atlı, yöres�ndek� kurtuluş bayramları �ç�n çeş�tl�

destanlar yazar, halk ozanları derneğ�n�n üyes�d�r
ve halk aşıkları yet�şmes� �ç�n çaba göster�r. Derle-
d�ğ� folklor ürünler�n� makale olarak yayımlar ancak
ozanlığı her zaman güreşç�l�ğ�nden sonra �k�nc�
plandadır.

Yayımlanmış �k� k�tabı vardır: B�r�n�c�s�, “Dün-
ya Güreş�ne Oyun Get�ren Ustalar”(basım tar�h� 
b�l�nm�yor), �k�nc�s� “Yazılar, Anılar ve Ş��rlerle Türk 
Güreş�”(2001)

İSMET ATLI’NIN  GÜREŞ YAŞAMI  
BOYUNCA  ALDIĞI DERECELER:

Karakucak güreşler�nde Çukurova başpehl�va-
nı olmasıyla başlamış.

1951 Yılında Adana İl� takımı �le Türk�ye B�r�n-
c�l�ğ�

1951 Yılı İskender�ye- Mısır ‘da Serbest St�l 79 
kg.da Akden�z Oyunları b�r�nc�s�

1952 Yılı Hels�nk� Ol�mp�yatlarında Grekoro-
men st�l 87 kg.da 5.

1953 Yılı Napol�-İtalya’da Grekoromen st�l 79
kg.da Dünya 4.’sü

1954 Yılı Tokyo- Japonya’da Serbest st�l 79
kg.da Dünya 2.’s�

1955 Yılı Kar�sruhe- F.Almanya’da Grekoromen 
st�l 79 kg.da Dünya 5.’s�

1956 Yılı İstanbul Dünya Kupası –Türk�ye’de 
Serbest st�l 79 kg. da Dünya 1.’s�

1956 Yılı Melbourne Ol�mp�yatlarında Serbest
st�l 79 kg.da 4.

1957 Yılı İstanbul-Türk�ye’de Serbest st�l 87
kg.da Dünya 3.’sü

1960 Yılı Roma Ol�mp�yatlarında Serbest st�l
87 kg.da 1.

1962 Yılı Toledo-A.B.D. Grekoromen st�l 97 kg.
da Dünya 3.’sü

1962 Yılı Toledo- A.B.D’de Serbest st�l 97 kg.
da Dünya4.’sü

10 yıldan fazla m�ll� takımı tems�l etm�şt�r. Bu 
süre �ç�nde m�ll� takım kaptanlığı

da yapmıştır.
Kend�ne has en �y� uyguladığı güreş tekn�kler� 

Tekten ve Ç�ftten Dalmak, Boyunduruk, Göğüs
çaprazı, Yerden Sarma, Şark kündes� Yanbaş
Oyunu. 

04 N�san 2015 günü toprağa ver-
d�ğ�m�z, Destan-ı Kırkpınar derg�m�z�n 
yazarlarından, Türk Güreş�n�n hafızası 
Gazetec�-spor Yazarı Al� Gümüş’ü 

ölümünün 1. yıldömümünde saygıyla ve 
rahmetle anıyoruz. 

İSMET ATLI..04 NİSAN 2014
ALİ GÜMÜŞ...04 NİSAN 2015 

Al� Gümüş’ün yıldönümü


