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 ZÜLKÜFLİ  AYIKÖZ -  ZÜLKÜF  KARABULUT
1974 – 1975 – 1976  Yılları  KIRKPINAR  AĞASI

1864 Yılında Rus baskısından  
kaçarak Anadolu’ya göç  eden 
Abhaz b�r  deden�n torunu 
olan Zülküf  Karabulut  21- Şu-
bat – 1929 tar�h�nde Adapaza-

rı’nda  dünyaya gelm�şt�r. Abhazların 
Aykusba a�les�nden olduğunu 
söylerd�. Akyazı  Akbağlık  Köyü’n-
dek�  konağında  m�saf�r olmuştuk. 
Kend�ne  özgü  ş�ves�,  onun  farklı  
k�ş�l�ğ�ne  ayrı b�r  renk  katıyordu.

Kırkpınar’da  her  boyu  b�r�nc�-
l�kle  aşarak  başpehl�van olup,  bu  
boyda  da  dördüncülüğe ulaşan 
ve  Kırkpınarın  üç yılına Ağa  olarak  
damgasını  vuran  tek  adamdı.

Güreş�rken  rak�pler�ne  yaşattığı  
zor  anlardan dolayı  , sey�rc�n�n  ken-
d�s�ne  Karabulut  lakabını  taktığı, 
zamanla  bunun soy adı  g�b�  kabul  
gördüğü  söylen�r…

Altın kemerl�  efsane  başpeh-
l�van Ordulu  Mustafa Bük’ün de  
hocasıydı. Yağlı güreşe  büyük emeğ�  
geçen  Zülküf Ağa, 1956  yılında 
başlayan Akbalık ( Akbağlık) Güreş-
ler�n�n de kurucusu ve  ham�s�yd�. Bu  
güreşler�n  �lk  on  yılında  kend�s� de 
güreş  tutmuştur.

1967 yılında, Harem Otogarı’nın  
restoran – kafe  �hales�ne tek  başına  
g�r�p aldıktan sonra, yakın arkadaşı  

Ad�l Atan’la ortak olmuşlar. Günü-
müzde de  oğlu Koray �şletmeye 
devam ed�yor.

1972 yılında, aralarında  Ordulu 
Mustafa’nın da bulunduğu b�r kaf�le 
�le Almanya’ya  güreşe  g�derler. 
Köln’de  yemek  yed�kler� restoran-
da ,  Ordulu Mustafa  sataşmadan 
dolayı b�r  gurupla  kavgaya tutuşur. 
Zülküf  Ağa kaf�le başkanı  olarak 
var  gücüyle  kavgayı  ayırmaya  
çalıştığı  sırada, olay  yer�ne  gelen  
pol�s  ek�pler�  o  karmaşada  Zülküf  
Ağa’nın koluna  kelepçey�  vurular.  
Zülküf Ağa  ‘’ben�  bırakın, ben  
ayırıyordum’’  d�ye  bağırır  ama  
derd�n� anlatması �mkansız. Başlar  
pol�slere  vurmaya,  O’nu zaptetmek  
ne  mümkün. Rahmetl� Al� Gümüş’ün 
�fades�yle  ‘’kamyon  g�b�  kuvvet-
l�’’  b�r  adam. Pol�sler  çares�z  ve  
per�şan,  n�hayet  üstten  atılan  b�r  
tor (ağ) yardımıyla yakalarlar.  Bunu  
kend�s�  şöyle  anlatırdı : ‘’yukarıdan 
b�r şey  attılar, ben  dondum.’’

Yaşanan  bu  nahoş  olayın  asıl  
�lg�nç  tarafı �se , kavgayı  baştan 
sona kadar  �zleyen ve  harabeye  
dönen  restoranın sah�bes�  H�lda  
Hanım’ın şah�tl�k ederek  Zülküf  
Ağa’ yı  kurtarmasıdır.  Tutuklanmak-
tan  kurtulan Zülküf  Ağa,  bu  kez          

 yazoglualper@gmail.com
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1993 Kırkpınar... Saray�ç� Ağa Köşkü’nde akşam yemeğ�... 
Of’lu Osman Cevah�roğlu, Zülküf Ağa (İk�s� de nur �ç�nde yatsın-

lar.) Arkada küçük oğlum Hüsey�n Teoman Yazoğlu...

1998 Alanya Sa Ba Otel’de toplantıdayız.

2013 Ocak Ayı’nda Haydarpaşa Asker� Hastanes�’nde 
Zülküf Ağabey�m� z�yaret etm�şt�m...

1993 Kırkpınar’a veda gecemde Zülküf Ağabey’e 
özel b�r tesb�h armağan etm�şt�m...

H�lda‘nın  aşkına  tutulur.  Bu aşkla,  
aynı  yıl  İstanbul’da  evlen�rler. Zülküf 
– H�lda  ç�ft�n�n üç kız , b�r  oğulları 
var…  H�lda  Hanım Yengem�ze  en 
der�n  saygılarımı,  yeğen�m Koray  
ve  kız  kardeşler�ne de  sevg�ler�m�  
burada  �fade  etmek  �st�yorum.

1974 – 1975 – 1976  yılları  
Kırkpınar  Güreşler�ne  Ağa  olarak  
damgasını  vuran Zülküf Ağabey�m �le  
�lk  kez, 1991 yılı  güreşler�nde ağa tr�-
bününe  bana  hayırlı  olsun  demeye  
geld�ğ�nde karşılaşmıştık.  Saray�ç�n-
dek�  kuzu  çev�rmec�ler�nde  sabaha 
kadar  muhabbet  ett�kten sonra  h�ç  
uyumadan  güreşler�  �zlemeye  geld�-
ğ�n� söyled�kler�nde şaşırmamıştım.   
Yüzündek�  heybet  ve  tavırlarından  
dolayı  ‘’ Arslan yüzlü  ve  arslan 
yürekl� b�r  adam’’  d�ye  anlatırım hep 
Zülküf  Ağabey�.

Son yıllarda  yürümes�nde  oluşan 
sıkıntılardan dolayı  Kırkpınar Gü-
reşler�n� �zlemeye gelemez olmuştu. 
2013 yılında  , y�ne  21  Şubat  günü  
Hak’kın rahmet�ne kavuştu..

Akbağlık ‘ ta Kızılbayır Cam�� bah-
çes�ndek�  a�le kabr�stanında  toprağa  
verd�k. Kabr� nur  , mekânı  cennet 
olsun Zülküfl� Ayıköz  Ağabey�m�n.

 Onun da yakın dostu  gazete-
c�  yazar  rahmetl� Al� Gümüş’ten 
d�nled�ğ�m  özgün ve yaşanmış b�r  
Zülküf Karabulut fıkrasıyla bu yazımı  
b�t�rmek �st�yorum. 

’’Beyoğlu’ndak� Ege Saz’da  Zülküf 
Karabulut’la b�rl�kte müz�k d�nl�yoruz.  
Ekose ceketl�, en az 70 yaşında b�r 
darbukacı hem çalıyor, hem söylüyor. 
Zülküf  hayatının en mutlu anlarından 
b�r�n� yaşamakta, çünkü çalınan türkü 
‘’Çarşamba’yı  sel aldı…’’ B�raz  son-
ra  kapıdan �çer� 10 k�ş�l�k b�r  gurubun 
g�rd�ğ�n� gördük.Bu  gurup en ön 
masaya geç�p kuruldu. Zülküf Ağa’nın  
havası bozulmuştu. Çok geçk�n b�r 
assol�st yanık havalar çığırırken, 
ön masadak�ler  �çk� kovasına mor 
b�nl�kler� döktüler. Garson kovayı alıp 
assol�st�n başından aşağı boşalttı ..B�r, 
b�r  daha.! Zülküf Ağa kend�  düşün-
ces�nce ‘’sıfır’’ olmuştu. B�r şeyler 
yapmalıydı.!  B�nl�k dolu kova üçüncü 
kez assol�st�n başından  aşağı boca 
ed�l�rken Karabulut  patladı :

‘’ Hırsız !.. Tüyü b�tmem�ş 
yet�m�n hakkını pavyonlarda  
y�yorsun. ‘’

Ege Saz  karıştı,  b�r  kamyon 
kadar  güçlü olan Zülküf, garsonları, 
müşter�ler�, masa, tabak ve sandal-
yeler�  havada gezd�r�yor.Ege Saz bo-
şaldı ve harabeye döndü. Ek�p geld�,  
Karabulut  yer�nden oynamıyor.

‘’Pol�sler geld�, ek�p kapıda bekl�-
yor, g�del�m,‘’ ded�k.

Başını  masadan kaldırmadan 
cevap verd� :

‘’ Tek ek�ple  g�tmek bana ya-
kışmaz, b�r ek�p daha gels�n.’’



2016 yılı �ç�n Türk�ye ve Azer-
baycan arasında “Kültür ve 
Sanatta Dev Kardeşl�k ve
Candaşlık Projes�” planlanmış 

ve �lk adımı hayata geç�r�lm�şt�r. Bu 
aşamada İrevan Devlet Azerbaycan
Dram T�yatrosunun üç ayrı tems�l�-
n�n Türk�ye’de muhtel�f şeh�rlerde
sahneye konulması, oyunların sah-
nelenmes� sırasında konuşmalar ve 
kısa konferanslarla konuya yönel�k 
b�lg� akışını güçlend�rme, sosyal
etk�nl�klerle de her �k� ülke arasındak�
kültürel güzell�kler� paylaşma amaç-
lanmıştır.

Anadolu Aydınlar Ocağı Başkanı
Prof. Dr. İbrah�m ÖZTEK ve İrevan 
Devlet Azerbaycan Dram T�yatrosu-
nun d�rektörü Dr. İft�har P�r�yev’�n
proje rehberl�ğ�nde Türk�ye’de 20 
gün kadar muhteşem b�r coşku, 
sev�nç, �şb�rl�ğ�, keder� ve sevg�y� 

paylaşma, kardeşl�k ve candaşlık 
örnekler� serg�lenm�şt�r. Oynanan 
oyunlar/tems�ller; 

1.Soykırım Tar�h�n�n Destanı,
2.Cumhur�yet�n İlk Sadası ve 3.Nurlu 
Ömrün Anları’ dır.

Soykırım Tar�h�n�n Destanı:
Ermen�’ler�n Türk’lere uyguladıkları
katl�am ve soykırım g�r�ş�mler�n� konu
alan ve özell�kle Hocalı soykırımını
canlandıran b�r tems�ld�r. 

Cumhur�yet�n İlk Sadası: Gaz� 
Mustafa Kemal, Kazım Karabek�r, 
Rauf Orbay ve İbrah�m Paşaların 
Erzurum kongres� günler� �le Kurtuluş 
savaşının hazırlıkları konu ed�lmek-
ted�r.

Nurlu Ömrün Anları: Haydar
Al�yev’�n Sovyet baskısını kırarak, 
ülkes�ne sah�plen�ş� ve ülkes�n�n kal-
kınması yolunda verd�ğ� savaşı konu
etmekted�r.

Tems�ller�n başında ve sonunda
yapılan konuşma ve konferanslar-
da, çoklukla da “Soykırım Tar�h�n�n 
Destanı” tems�l�nde; Merhum Haydar 
Al�yev’�n “Hocalı’ya Adalet” fondu-
nun asbaşkanı Sayın Leyla Al�yeva’nın
uluslar arası gayret ve çabalarına
Türk�ye Cumhur�yet�’n�n Anadolu 
Aydınlar Ocağı olarak ve Azerbaycan
Cumhur�yet� İrevan Devlet Dram
T�yatrosu olarak verd�ğ�m�z güçlü
desteğ� sey�rc�ye de yansıtarak, Azer-
baycan bayrağının Karabağ’da dalga-
landığını b�r an evvel görme arzusu 
sey�rc�lerle paylaşılmış ve büyük b�r
coşku oluşturulmuştur.

Dr. İft�hap P�r�yev yönet�m�nde 13 
erkek ve 7 bayan sanatçıdan oluşan
20 k�ş�l�k ek�p, �lk tems�l�n� 5 n�san 
günü Iğdır’da verd�kten sonra Kars, 
Erzurum, Bursa/İnegöl, Man�sa, İz-
m�r/Ged�z, Aydın/Kuşadası, Sakarya,
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ÜRKİYE-AZERBAYCAN TÜRKİYE-AZERTÜRKİYE-AZERÜRKİYE-AZERÜTÜRKİYE-A-AZERBAYCABABAYAYCYCACANN
DEV KARDEŞLİK VE 

CANDAŞLIK PROJESİ

Prof. Dr. 
İbrah�m ÖZTEK

Anadolu Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı

Türk�ye Ol�mp�an 
Derneğ� Başkanı  

Türk�ye Azerbaycan D�l-
Tar�h-Kültür-Spor ve Stratej� 

Platformu Başkanı

Türk�ye Anadolu Aydınlar Ocağı �le Azerbaycan Kültür ve Tur�zm Bakanlığı arasın-
da oluşturulan Dev Kardeşl�k ve Candaşlık Projes� 5 N�san günü Iğdır’dan başla-

yıp, 25 n�san günü Bakü’de yapılan muhteşem b�r gala �le sona erd�. 
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Kocael�, İstanbul Kartal/
Bahçel�evler, Amasya/
Suluova, Samsun
ve G�resun, �ller�nde
tems�ller�ne devam 
ederek, Gürc�stan üze-
r�nden kend� araçları �le
Azerbaycan’a Bakü’ye 
dönmüşlerd�r.

M�saf�rler�m�z;
Ün�vers�te Rektörlük-
ler�m�z, Beled�ye Baş-
kanlıklarımız, Aydınlar 
Ocakları, Azerbaycan 
Kültür Dernekler� ve
benzer� S�v�l Toplum 
Kuruluşları tarafından
m�saf�r ed�lm�şlerd�r. 
Bazı �llerde 2 gün 
kalınmış ve buralarda
�k� oyun serg�lenm�ş-
t�r. Ücrets�z oynanan
oyunlar salonların 
kapas�teler�ne göre b�n
k�ş�ye yakın sey�rc� �le 
dolmuş, her üç oyun yaklaşık sek�z b�n �zley�c� 
�le buluşmuştur. Oyunlar �çer�k olarak sey�rc�
tarafından ayırım görmem�ş, her oyun büyük 
b�r d�kkat ve heyecan �le, hatta sey�rc�ler�n göz
yaşları, Ermen� oyununda da Ermen� küstahlığı-
nı nefretle karşılayan h�slerle �zlenm�şt�r. oyunla-
rın son dak�kalarını tüm sey�rc� ayakta alkışlarla 

�zlem�şt�r.
Oyunların davetl�ler� arasında Val�, Beled�ye 

Başkanı, üst düzey bürokrat ve her sınıftan
�nsan yer almıştır. 

Ek�b�n d�s�pl�n�, ağır başlılığı, Türk m�llet�ne
yakışır özel hasletler ve Türk�ye’dek� kardeşler�
�le candan kucaklaşması �k� ülke arasında köprü-
ler�n daha çok S�v�l Toplum Örgütler�n�n aracılığı 

�le güçlenmes�ne
örnek teşk�l et-
m�şt�r.

Kars Başkon-
solosu Sayın Ayhan 
Süleymanlı ve
d�ğer konsolosların 
son derece öneml� 
katkıları olmuş ve
eks�kler�n b�r kısmı 
kend�ler� tarafın-
dan tamamlan-
mıştır.

Azerbaycan 
Cumhur�yet�’n�n 
kurucusu büyük 
�nsan merhum
Haydar Al�yev’�n
büst ve heykelle-
r�n�n bulunduğu 
Iğdır ve Kars’tan, 
Kocael� ve İstan-
bul’a kadar b�rçok
�l�m�zde güzel

havada, heykeller�n
bulunduğu parklarda Al�yev �ç�n z�yaret, tören
ve tems�l uygulamaları gerçekleşt�r�lm�şt�r.
İstanbul’da yapılan törende Azerbaycan Kon-
solosu Kenan Murtuzov �le Sab�r Şahtaht� yayın 
ek�b� �le hazır bulunmuştur.

Tems�ller, şeh�tler�m�z �ç�n saygı duruşu ve
Türk�ye-Azerbaycan m�ll� marşlarının okunması 
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�le başlamış, tems�ller�n sonunda hazırlanmış 
özel armağanlar sunulmuştur. Sosyal etk�nl�k-
ler çerçeves�nde zaman el verd�ğ�nce her �l�n 
tar�h� ve tur�st�k yerler� gez�lm�ş, bu konuda
da bazı �ller�m�z�n kültür müdürler� �mkanları
çerçeves�nde yardımcı olmuşlardır.

İrevan Devlet Azerbaycan Dram T�yatro-
su d�rektörü Dr. İft�har P�r�yev ve ek�b�, Kültür 
ve Tur�zm Bakanı Sayın Abülfes Karayev’�n 
müsaadeler� �le çıktıkları kısm� Türk�ye tu-
runda gönüller� fethetm�ş, b�r m�llet olmanın
özde gereğ�n� vurgulayarak, “Kültür ve 
Sanatta Dev Kardeşl�k ve Candaşlık Projes�”
‘n� hayata geç�rmede büyük b�r adım atmıştır. 
Sayın Leyla Al�yeva’nın “Hocalı’ya Adalet” 
konusundak� büyük uğraşları �ç�n de güçlü
destek olunduğu ortaya konmuştur.

Anadolu Aydınlar ocağının önderl�ğ�nde,
yurdumuzun y�rm�ye yakın �l ve �lçes�ne yaya-
rak, gerçekleşt�r�len bu proje, b�r s�v�l toplum 
örgütü olarak amatörlüğün üstünde, gönüllü
�nsanların ortaya koyduğu candaşlık projes�-
n�n onurlu uğraşlarıdır. Bu ve benzer� kültürel 
�l�şk�ler, Türk�ye ve Azerbaycan arasında
olduğu g�b� d�ğer Türk devletler� arasında da  
bağları güçlend�rmede en öneml� etk�nl�k-
lerd�r. Bu b�rl�ktel�kler ne kadar artırılırsa, ne
kadar çok karşılıklı z�yaretler yapılırsa, tüm 
kurumlarımızla b�r olma, paylaşma ve b�rl�kte 
büyüme düşünces�n� o kadar çabuk gerçek-
leşt�reb�l�r�z. Ne kadar çok b�rl�kte hareket
etme yolları bulursak, Dünya’nın güzünde de 
çek�n�lecek b�r güç olduğumuz görülecekt�r. 
Aynı şek�lde benzer� programlar, Türkler�n
çoklukla yaşadığı Avrupa ülkeler�nde de 
uygulanab�l�r. 

Prof. Dr. İbrah�m Öztek ve Dr. İft�har P�r�-
yev, eserler� olan “Dev Kardeşl�k ve Candaşlık
Projes�” n�n yalnızca kültür ve sanatta değ�l,
akla geleb�lecek d�l, tar�h, kültürün her alanı, 
b�l�m�n her alanı, spor, basın, s�lahlı kuvvetler 
ve muhar�p gaz�ler ve d�ğer alanlarda, resm�
protokolsüz uygulanması en büyük arzumuz-
dur �fades�n� kullanıyorlar. 

İlk olan bu “Türk�ye-Azerbaycan Kültür ve 
Sanatta Dev Kardeşl�k ve Candaşlık Projes�”
n�n gala programı �se 25 n�san 2016 günü
Bakü’de tamamlandı.  Türk�ye’de bu projeye
h�zmet� ve emeğ� geçen 19 yönet�c� Azer-
baycan’lı kardeşler� �le kucaklaştılar. Kültür 
ve Tur�zm Bakan yardımcısı Adalet Val�yev, 
B�nakad� Val�s� Halett�n İsgenderov, Atatürk
Kültür Merkez�, Azerbaycan Aydınlar Ocağı
ve Başkan Vugar Kad�rov z�yaret ed�ld�. Ko-
nuya yönel�k görüş ve düşünceler aktarıldı. 
İçt�ma� TV de 15 dak�kalık canlı yayında Dev 
Kardeşl�k ve Candaşlık Projes� d�le get�r�ld�. 
Ayrıca özel z�yaretlerde bulunuldu. Akşam 
�se, her üç oyun saygın b�r sey�rc� eşl�ğ�nde 
İrevan Devlet Azerbaycan Dram T�yatrosun-
da sahnelend�. Büyük b�r heyecan, duygusal-
lık ve candaşlık b�rl�ktel�ğ� yaşandı. 

Şunu çok �y� b�lmel�y�z k�, Türk�ye ve
Azerbaycan b�r gövden�n �k� şah damarı g�b�-
d�r. Bu damarlardan b�r� rahatsızlanırsa d�ğer� 
�ç�n büyük tehl�keler vardır. Gövde �ç�n �se
felaketler doğar. O gövde tüm m�llet�m�zd�r.  



Türk m�ll� güreşç� Mustafa Dağıstan-
lı... 11 N�san 1931 yılında Samsun’un
Çarşamba İlçes�ne bağlı Söğütpınar
köyünde dünyaya geld�… Mustafa
Dağıstanlı, üç defa Dünya ve �k� 

defa  Ol�mp�yat Şamp�yonu oldu… 1953’ten
1959 yılına kadar Türk�ye’de yapmış olduğu 
320 karşılaşmanın 319‘unu, ulusal ve tems�l� 
karşılaşmalarda yapmış olduğu 73 güreş�n 70’�n� 
kazandı… Çıktığı resm� müsabakaların h�çb�-

r�nde yen�lg� almadı… Kend�ne has en �y� güreş 
tekn�kler�; Yerden kaldırıp ters sarma ve dana
bağını dalış poz�syonuna g�rerken uygulamak… 
Devlet Üstün H�zmet Madalyası sah�b�... Samsun
Ayvacık Beled�yes� tarafından Mustafa Dağıstanlı 
adına güreş fest�val� düzenlenmekted�r. Evl� ve 7 
çocuk babası…

Öncel�kle, bu röportajın �lg�nç h�kâyes�yle
başlamamız gerek�yor…

Saha Türkü gazetec� Petr Pavlov ben� aradı-

ğında, Türk ülkeler�nde güreş sevg�s�n�n ne kadar 
büyük olduğunu b�r kere daha anladım. Uzaktak�
kardeşler�m�z Saha Yakut Türkler�’n�n ülkes� Ya-
kut�stan’dan gazetec� meslektaşım Petr Pavlov, 
güreş yazarlığı yapıyor. Hayatını güreşe adamış 
b�r gazetec�. Güreş nerede, Petr orada…

Petr, bu röportaj �ç�n üç yıl uğraştı. Dağıs-
tanlı’nın Yakut�stan’da b�r turnuvaya geleceğ� 
haber�n� aldı, ama gelmey�nce hayal kırıklığına 
uğradı. Sonra Türk�ye Güreş Federasyonu’yla 

SAYFA 9

OLİMPİYAT TARİHİNE ‘HİÇ YENİLMEYEN 
ŞAMPİYON’ OLARAK GEÇEN

DÜNYADA YENİLGİSİ OLMAYAN 
TEK GÜREŞÇİ

MUSTAFA DAĞISTANLI
Ş Ç

Sinan 
BERATLIGİL

Türk m�ll� güreşç� Mustafa Dağıstanlı... 11 N�san 1931 yılında Samsun’un Çarşamba İlçes�ne bağlı Söğüt-
pınar köyünde dünyaya geld�… Mustafa Dağıstanlı, üç defa Dünya ve �k� defa  Ol�mp�yat Şamp�yonu 

oldu… 1953’ten 1959 yılına kadar. Türk�ye’de yapmış olduğu 320 karşılaşmanın 319‘unu, ulusal ve tem-
s�l� karşılaşmalarda yapmış olduğu 73 güreş�n 70’�n� kazandı… Çıktığı resm� müsabakaların h�çb�r�nde 

yen�lg� almadı… Kend�ne has en �y� güreş tekn�kler�; Yerden kaldırıp ters  sarma ve dana bağını dalış po-
z�syonuna g�rerken uygulamak… Devlet Üstün H�zmet Madalyası sah�b�... Samsun Ayvacık Beled�yes� 

tarafından Mustafa Dağıstanlı adına güreş fest�val� düzenlenmekted�r. Evl� ve 7 çocuk babası…

Ahmet TÜZÜN
ayarhan@gma�l.com
Avrasya Kültür Spor 

B�rl�ğ� Başkanı
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temasa geçt�. B�r net�ce alamadı. Dağıstanlı’nın 
oğlu üzer�nden hedef�ne ulaşmak �sted� y�ne 
olmadı. Türk�ye’de b�r güreş adamı �le �let�ş�me 
geçt�, cevap alamadı… Dağıstanlı dünyanın en
büyük güreşç�ler�nden b�r�yd�. O h�ç yen�lmeyen 
Türk’tü… Ona soracak soruları vardı. Büyük b�r 
merakla ve sabırsızlıkla bekl�yordu. Ama b�r 
türlü yapamıyordu. 

Petr �le ortak arkadaşımız Sayaana b�z�
tanıştırmıştı. Sayaana, geleneksel Türk sporları 
�le �lg�l� araştırmalarımı, çalışmalarımı b�l�yordu. 
Durumu bana anlattı ve yardım �sted�.  

Bana, Mustafa Dağıstanlı’yı sordu. Dağıstan-
lı, dünyada h�ç yen�lg� yüzü görmeyen b�r güreş-
ç�yd�. O, Türk�ye’n�n ve Türk m�llet�n�n m�ll� guru-
ru �d�. B�z�m m�ll� kahramanımızdı. Dağıstanlı �le 
görüşmem�z hayl� zaman aldı ve zor oldu. 

Mustafa Dağıstanlı’nın telefonunu tem�n et-
mek, ona durumu �zah edecek b�r dost bulmak
ve randevu �stemek hayl� zaman aldı. Bu arada
Petr sabırsızlanıyor, heyecanlanıyor, sıkıştırı-
yordu. Sonunda Dağıstanlı’dan randevu alındı. 
Gazetec� arkadaşım S�nan Beratlıg�l �le büyük
şamp�yonun ev�ne g�tt�k. Hem röportaj yapacak 
hem de esk� fotoğraflarının görüntüler�n� ala-
caktık. Ama Dağıstanlı evde yoktu!.. B�r arkadaşı
vefat etm�ş ve ac�l olarak İstanbul dışına çıkmak 
zorunda kalmıştı. Daha sonra �k�nc� randevu
zaman aldı. 

İk�nc� randevuyu Yeş�lyurt kulübü tes�sler�n-
de verm�şt� Dağıstanlı. Orada güzel b�r sohbet 
oldu. Esk� hatıralarını canlandıran ve onun
�ht�şamını gösteren fotoğraflarının görüntüler�n� 
alamamışlardı ama, sorularına cevap bulmuşlar-
dı. Böylece; kıtalararası b�r röportaj çıktı ortaya. 
Tam üç yıllık b�r maceranın sonunda Petr, buruk 
b�r mutluluk yaşadı. Şamp�yonun esk� fotoğraf-
larının görüntüler� yoktu ama, sorularına cevap
almıştık…

Büyük şamp�yonların röportajları da böyle 
oluyordu demek k�…  

O, DÜNYANIN 1 NUMARASI!
Mustafa Dağıstanlı �le İstanbul Yeş�lyurt’ta

den�z kenarında Yeş�lyurt Spor Kulübü tes�sle-
r�nde görüştük. Şamp�yon, yaşlı b�r çınar g�b� 
ayakta duruyordu. Dünyayı yenen dev, b�r o 
kadar mütevazı ve alçak gönüllüydü. Her zaman
gülen b�r yüzü vardı. Petr’e selam söyled�, �lg�-
s�nden dolayı teşekkür ett�. Ş�md� sorularımıza
ve cevaplarına geçeb�l�r�z:

1. Dağıstanlı soyadınız Dağıstan Cumhu-
r�yet� �le bağlıdır. S�z�n atalarınız ne zaman, 
neden ve nasıl Türk�ye’ye geld�ler? Onlar
hang� m�lletten �d�? Dağıstan’da yaşadıkları
bell� b�r köy, kasaba var mıdır? 

Dedem, Çarlık Rusyasına karşı Şeyh Şam�l’�n
yanında savaştı. Uzun yıllar süren savaşın son 
altı senes�nde Şeyh Şam�l’�n en yakınında 650 
k�ş�yd�ler ve büyük d�renç gösterd�ler. Çar ordu-
su, Şeyh Şam�l ve mür�dler�n� kuşattı, ablukaya
aldı. Osmanlı Devlet� onlara sah�p çıktı, �mdada
yet�şt�: “Öldürmey�n, b�ze gönder�n” ded�. 

Dedem ve b�r kısım arkadaşları Samsun’a 
gel�p yerleşt�ler. Dedem Mustafa, 1871 yılında 
Şeyh Şam�l’le b�rl�kte hacca g�tt�. Şam�l hacda
vefat ett� ve orada defned�ld�. Dedem Mustafa,
haccını tamamlayıp Samsun’a döndü ve orada 
evlend�. Hanımı ham�leyd�. Bu esnada dedem 
Mustafa Yemen’e harbe g�tt�. Orada şeh�t oldu. 
Oğlunu h�ç göremed�. Oğlu da onu…

ŞEHİT TORUNU
Ben şeh�t torunuyum. Dedem Yemen’de 

şeh�t düştükten sonra, babam dünyaya gel�yor. 
Ben yed� yaşımdayken babamı kaybett�m. Çok 
av tutkusu varmış. Sürekl� ava g�derm�ş. B�r kış
günü avlanırken b�r dağ keç�s�n� vurmuş, hayvan

yaralanmış. Başka kurşunu da kalmayınca onu 
yakalamak �sterken �k�s� b�rden göle düşmüş.
Buz g�b� su, yerde kar var. Üstündek� elb�seler� 
sıkmış, sonra tekrar g�ym�ş, dağ keç�s�n� de 
sırtına alıp, k�lometrelerce köye yürümüş. Eve
geld�ğ�nde b�tap b�r halde yere düşmüş, ayak-
kabılarını b�le çıkaramamış. Öyle altı gün yaşa-
yab�ld�, sonra zatürreeden vefat ett�. Ben yed� 
yaşımda babasız kaldım.

Dedem�n memleket�n� görmek �ç�n Dağıs-
tan’a g�tt�m. Dedem�n köyünü buldum. Konoda
köyü. Onların savaş yaptığı Şam�lkale’de kaldım. 
Bana Hazar kıyısında da büyük b�r z�yafet verd�-
ler. Herkes oradaydı. Yemekte herkes �ç�yordu.
Ben �çmed�m. Sovyet zamanıydı. İk� ajan ben�
tak�p ed�yordu.

B�z, Dağıstan’da yaşayan Avarlar’danız. Ben 
Avar Türkü’yüm.

2. Anne ve babanız ne �ş yapıyorlardı?
Onların adları ned�r? Kaç kardeşs�n�z? S�z ne 
zaman, nerede doğdunuz? 

Aslında 1932 doğumluyum. Ama evlenmek
�ç�n yaşımı büyüttüm, 1931 doğumlu oldum. 16 
yaşımda evlend�m. 

Annem, babam b�z köyde yaşıyorduk.
Annem ev hanımı, babam ç�ftç� �d�. Annem�n adı
Hacer (kızlık soyadı Öztürk) Babamın adı Meh-
met. Altı kardeş�z, dördü kız.

3. Güreşe kaç yaşında başladınız? İlk
antrenörünüz k�md�? 

Yed� yaşımdan �t�baren köylerde karakucak
güreş� yaptım. Daha sonra yağlı güreş de yap-
tım. M�nder güreş�ne 1952’de Bahr�ye (Den�z) 
asker� olduğumda başladım. Antrenörüm Yaşar
Doğu. 

4. M�ll� güreşte hang� başarılarınız var?
Mustafa Dağıstanlı’nın başarılı  kar�yer�

şöyle: 
1954 Dünya serbest, 1955 Akden�z Oyunları
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Grekoromen şamp�yonu olarak Melbourne’e ge-
len Mustafa Dağıstanlı, Japon M�noru I�zuka’yı 
3-0 sayıyla, ABD’l� Allen’� 5 dak�ka 30 san�yede
tuşla, Alman Alfred Kaemmerer’� 3-0 sayıyla, 
İranlı Muhammet Mehd�
Yakub�’y� 2-1 sayıyla, Sov-
yet M�kha�l Şakhov’u 3-0 
sayıyla yenerek Ol�mp�yat
şamp�yonu oldu. 

1957 ve 1959 Dünya 
şamp�yonluklarından sonra
1960 Roma’da �k�nc� Ol�m-
p�yat altınını ve daha sonra
aynı yıl Balkan şamp�yonlu-
ğunu alan Dağıstanlı, Türk 
güreş tar�h�nde üst üste 
üç Dünya ve �k� Ol�mp�yat
şamp�yonluğu kazanan 
�lk ve tek sporcu ünvanını 
kazandı.

Askerl�ğ� sırasında
m�nder güreş�ne başladı. 
1953 senes�nde �lk olarak 
m�llî mayoyu g�yd�. m�l-
letlerarası �lk başarısını
1954 senes�nde Tokyo’da
yapılan Dünyâ Şamp�yona-
sında elde ett�.

Serbest st�lde k�lo-
sunda Dünyâ Şamp�yonu 
oldu. 1955 yılında Barcelona’da yapılan Akde-
n�z  Oyunlarında grekoromen st�lde b�r�nc�l�k 
kazandı. 1956 Ol�mp�yat Oyunları b�r�nc�s� ve 
İstanbul’da yapılan müsabakalarda da Dünyâ 
Kupası b�r�nc�s� oldu. 1957 yılında 62 k�lo Dünyâ 
Şamp�yonu oldu. 1960 senes�nde Roma Ol�mp�-
yat Oyunlarında altın madalyayı ve Balkan Şam-
p�yonluğunu kazandı. 1960 yılında ol�mp�yat 
altın madalyasını aldıktan
sonra m�nder� öperek 
spora veda ett�. Güreş�
bıraktıktan sonra antrenör-
lük ve Güreş Federasyonu 
üyel�ğ�nde bulundu.  Mus-
tafa Dağıstanlı kısa dönem 
�ç�nde en fazla m�lletlera-
rası şamp�yonluk kazanan,
en tekn�k güreşç�lerden b�r�
olarak kabul ed�l�r. 

Güreş hayâtı boyunca
yurt �ç�nde ve yurt dışın-
da yaptığı toplam 393 
karşılaşmadan 389’unu 
kazandı. Türk�ye de yap-
tığı 320 güreşten 319’unu 
m�lletlerarası karşılaşma-
larda yaptığı 73 güreşten
70’�n� kazandı. Güreşlerde
b�r-kaç beraberl�ğ� vardır.
H�ç yen�lg� almayan Mus-
tafa Dağıstanlı, güreşt�ğ�
dönemde dünyânın en �y�
güreşç�ler�nden b�r� olarak
kabul ed�ld�.  

1954- Dünya Güreş Şamp�yonası, Tokyo 
Japonya 57 kg- Serbest St�l- Altın Madalya

1955- Akden�z Oyunları, Barselona İspanya 

57 kg- Grekoromen- Altın Madalya
1956- Ol�mp�yat Oyunları, Melbörn Avust-

ralya 57 kg-Serbest St�l- Altın Madalya
1957- Dünya Güreş Şamp�yonası, İstanbul

Türk�ye, 62 kg- Serbest St�l- Altın Madalya
1958- Güreş Dünya Kupası, Sofya Bulgar�s-

tan, 62 Kg- Gümüş Madalya ( Namağlup )
1959- Dünya Güreş Şamp�yonası, Tahran

İran- 62 kg- Serbest St�l- Altın Madalya
1960- Balkan Oyunları, Burgaz Bulgar�stan, 

62 kg-Serbest St�l- Altın Madalya
1960- Ol�mp�yat Oyunları, Roma İtalya, 62

kg- Serbest St�l- Altın Madalya
5. Ol�mp�yat şamp�yonu Nasuh Akar �le 

güreşt�n�z m�?
OL�mp�yat şamp�yonu Nasuh Akar �le 

1951’de 57 k�loda güreşt�m ve altı dak�kada
yend�m. O zaman güreş 15 dak�ka �d�.

Ayrıca, İsma�l Ogan �le de güreşt�m. Ant-
renörümüz Yaşar Doğu b�z� b�r antrenmanda 

kapıştırdı. İsma�l sık sık yağlı 
güreşlere kaçtığı �ç�n Yaşar 
Hoca ona kızıyordu. İk�m�z 
m�ndere çıktık. İsma�l ben-
den 10 k�lo fazlaydı. Ben 
ona sürekl� atak yaparak 
nefes�n� kest�m ve yend�m.
Yaşar Doğu buna sev�nd�.

 6. S�z�n Ol�mp�yatta 
�k� kere, dünyada üç kere
şamp�yon olduğunuzu
b�l�yorum. Türk�ye şam-
p�yonasında kaç yılında 
güreşt�n�z, kaç kere
b�r�nc� oldunuz? Hang� 
yıllarda? 

1953’den �t�baren g�rd�-
ğ�m bütün Türk�ye şamp�-
yonalarında b�r�nc� oldum.
Ben� h�ç yenen çıkmadı.

7. Klas�k (geleneksel) 
güreş yarışmalarına ka-
tıldınız mı? Katıldıysanız, 
ne zaman ve nerede?

Ben güreşe köyde kara-
kucak yaparak başladım. Yed� yaşımdan �t�baren 
köylerde karakucak güreş� yaptım. Daha sonra 
yağlı güreş de yaptım. Yağlı ve Karakucak güreş-
ler�; m�nder güreş�n�n ana ve babasıdır. 

Yağlı güreşte k�spet g�yer, yağlanırlar. Ka-
rakucak güreş m�ndere daha yakındır. Karaku-
cakta oyun yapmak daha kolaydır tab��. Yağlı
güreşte el�n�z kayar. B�lmeyen tutamaz. Hep�m�z 

zaman zaman yağlı gü-
reş yaptık. Düğünlerde 
derneklerde. Yağlı güreş
yapan m�nder güreş� zor
yapar, hal� kalmaz. Açık 
hava, kapalı salon farklıdır. 
Ben eğ�t�rken, güreşç�ler�n 
çoğu yağlı güreşe kaçarlar-
dı. Kızardık tab�� ama onlar 
da ne yapsınlar yağlı güre-
ş�n ucunda para var tab��. 

Askerde komutanımız 
Nur� Turan Albay’dı. O da 
sporcuydu ve gülle atardı.
Askerl�k yapan İsma�l Ogan 
ve İsma�l İlter askerden
kaçarak yağlı güreşlere 
katılırdı. Bu yüzden Turan
Albay onları İstanbul’dan
Şemd�nl�’ye sürmüştü. 

8. Güreş� neden
bıraktınız?

1960’da ol�mp�yat 
şamp�yonu oldum. M�n-
der�n ortasına geld�m, dua 

ett�m, m�nder� öptüm ve güreş� bıraktım.
Yaşar Doğu güreş� bırakmamı �stem�yordu:

“Daha 15 sene şamp�yon olursun” d�yordu.
Çocuklarım büyüdü, onların �st�kbal�n� dü-
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şünmek zorundaydım. Daha sonra antrenörlük 
yaptım, t�caret yaptım.. Çocuklarımı okuttum 
evlend�rd�m.

9. Güreş�rken hang� tekn�ğ� kullanmayı 
daha çok sev�yordunuz? 

Güreş tekn�kler� b�r z�nc�r�n halkaları g�b�d�r, 
b�rb�r�n� tak�p eder, başladın mı arkasını get�r�r-
s�n. Ayırım yapamam, heps� b�r z�nc�r�n halkaları 
g�b� bütünün parçasıdır. Ben güreş�rken rak�b�-
m�n gözüne baktım mı, ne düşündüğünü ve ne 
yapmak �sted�ğ�n� anlardım. Hep ‘Rak�p-
ler�m benden korksun’ d�ye düşündüm 
güreş�rken. Hep karşımdak�ne bakıp 
‘Had� bakalım kolaysa yen’ d�ye gözler�-
m� d�kt�m gözler�ne. 
Ben güreş�rken kend�me çok güven�r-
d�m ama bu güven üstün yetenekler�m 
yüzünden değ�ld�. Çok çalışıyorum d�ye 
düşünürdüm, o kadar çalışıyorum k� 
rak�b�m benden korkmalı. 1956 Ol�m-
p�yatları’ndan döndükten sonra y�ne 
hummalı b�r çalışmaya g�rm�şt�m. İsma�l 
Hakkı Güngör (Genel Müdür) ded� k� 
‘N�ye kend�n� paralıyorsun, sen ol�m-
p�yatlardan yen� dönmed�n m� hem de 
altın madalyayla?’ Herkes d�nlenmem 
gerekt�ğ�n� söylüyordu ama ben ‘Dünya-
da rak�pler�m artık sadece ben� yenmek 
�ç�n çalışıyor, ben daha çok çalışmazsam 
yen�l�r�m’ ded�m. Mesele bu.

10. Hor�k Museyag �le kaç kere ve 
nasıl güreşt�n�z? 

Hor�k Museyag �le kaç kere güreşt�-
ğ�m� hatırlamıyorum. Ama her sefer�nde 
ben yend�m.

 11. S�z�n zamanınızda kaç dak�ka 
güreş�rd�n�z? 

B�z�m zamanımızda güreş 15 dak�ka 
�d�. Sonra 12 dak�kaya düştü.

 12. Japon Sasahara hakkında ne 

ders�n�z? S�z�n zamanınızdak� en �y� güreşç�-
lerden d�ye k�m� söylers�n�z? 

Ben Sasahara’yı yend�m. Japon Sasahara 
büyük b�r güreşç�yd�. İstanbul Em�rgan’da 
Japonlar’la ortak kamp yaparken antrenmanda 
da Sasahara �le güreşt�k. Ben onu yend�m. Sonra 
bana güreş ayakkabılarını hed�ye ett�. Daha 
sonra güreş� bıraktı.

 13. Sovyetler B�rl�ğ�n�n güreş takımı �le 
kaç kere karşılaştınız? K�m�nle güreşt�n�z? 

Sovyetler B�rl�ğ� güreş takımları �le sık sık 
karşılaşırdık. Sovyet güreşç�lerle yaptığım maç-
ları  hep  ben kazandım.  Sovyet güreşç�ler ben� 
h�ç yenemed�..

14. Güreşt�ğ�n�z zaman kaç k�lo düşüyor-
dunuz? 

57 k�loda güreş�rken 4-5 k�lo düşüyordum. 
Daha sonra 62 k�loya çıktım. 

B�r keres�nde k�lo düşemey�nce kan verd�m.  
Melbourne 1956… O zaman k�lo düşmem�z 

gerek�yor. Yan� tartıya çıkacağız, ben�m 
57 k�lo olmam gerek�yor ama o za-
mank� k�lom 62. Tab��, b�r takım oyunu 
bu ol�mp�yatlar. Ben aslında 62’de de 
b�r�nc� olurum ama, amaç çok madalya 
götürmek. 62 k�loda Bayram Ş�t var. 
Yaşar Doğu, Bayram da altın alsın �st�yor. 
Bana d�yorlar k� ‘K�lonu düş’. Saunaya 
g�tt�k, k�lo düşüyoruz. Düştüm düştüm, 
500 gramım kaldı. Ama mümkün değ�l 
düşem�yorum. 

Celal At�k ded� k�: ‘200 gramın kaldı, 
ağzına b�r şey koymayacaksın sabaha 
kadar b�r şey�n kalmaz.’ Ben kend�m� b�l�-
yorum mümkün değ�l olmaz bu hesap. 
‘Olmaz hocam ben b�raz daha kalayım’ 
ded�m. Yaşar Doğu araya g�rd� ‘Adam 
sen�n yaşın kadar güreşm�ş sen daha mı 
�y� b�leceks�n’ ded� bana.

Bu durumu gören b�r Rus güreşç�s� 
b�r ara gel�p bana yardımcı olmak �sted�. 
Masaj yaptı. Bunu gören Yaşar Doğu 
öfkeyle; b�z�m ded�ğ�m�z� yapmıyor 
masajdan kaçıyorsun el�n gavuruna ses 
çıkarmıyorsun d�yerek çıkıştı.

Ertes� gün tartıya çıktım 200 gram 
fazlalığım devam ed�yor. Doktorumuz 
Mah�r Dermanver’e  g�tt�m ben bu �ş�n 
yolunu buldum ded�m. Ned�r bu �ş�n 
yolu d�ye sordu. Benden 200 gram kan 
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alacaksın. Böylece k�lo düşmüş olacağım ded�m. 
Olmaz öyle şey ded�. Olur d�yerek ısrar ett�m. 
Sonunda benden 200 gram kan aldı. Ben�m 
çıktığım kantarın başında Alman Federasyonu 
yetk�l�ler� vardı. Çıktım 
tamı tamamına k�loma 
düşmüşüm. Merak ett�ler. 
k�br�t çöpü koyarak kan-
tarı denemek �sted�ler. Ve 
b�r oh çekerek kantardan 
�nd�m. N�hayet k�lomu 
verm�şt�m.

Aynı gün güreşlere 
çıktım rak�pler�m� yene 
yene 1956 Melbourne 
Ol�mp�yatlarında şamp�-
yon oldum. 

Yaşar Doğu sev�nç-
ten ben� kucağına aldı 
‘sen� affett�m’ ded�. Ben, 
‘ne yapmışım k� hocam’ 
d�ye sorunca,  ‘daha ne 
yapacaksın el�n gavuruna 
(Rus’a) masaj yaptırmıştın’ 
ded�.

Sovyet takımından 
Al�mbek, ben�m sauna-
da k�lo düşemed�ğ�m� 
görmüştü. Tartıya �t�raz 
ett�ler. Ama Alman görevl� 
kabul etmed�. “K�losu 
tam, fazlası yok” ded�. O 
zamanlar, müsabakalar boyunca her gün tartı 
vardı. 

Maçlarda karşıma çıkan F�nl�y�, Doğu Al-
man’ı, İranlı’yı yend�m. Rus’u altıma aldım, 
sarma kle taktım ve sonra da tepe üstü m�ndere 
çakarak tuşla yend�m. Şamp�yon oldum.

 15. Nasıl antrenman yapıyordunuz? 
B�z�m antrenmanlarımız çok yoğun geçerd�. 

Hocalarımız çok d�s�pl�nl�yd�. Ayrıca b�z�m bütün 
güreşç�ler ya Avrupa, ya Dünya ya da Ol�mp�yat 
şamp�yonuydu. Antrenmanlarımız b�le kıran 
kırana geçerd�. Çalışmaktan çok key�f alırdık. Bü-
tün sporcular kardeş g�b�yd�k. Bütün hayatımız 
güreşt�. Antrenmanlar b�ts�n �stemezd�k.

16. Antrenörler�n�z hakkında, nasıl ant-
renman yaptırdıklarına da�r b�lg� vereb�l�r 
m�s�n�z? 

Başantrenörümüz Yaşar Doğu ve d�ğer ho-
calarımız otor�terd�. Antrenmanlarımız çok c�dd� 
geçerd�. B�z onları başımızda b�r hoca g�b� değ�l, 
baba g�b� b�l�rd�k. Çok saygı göster�rd�k. Onlar da 
b�z� evlatları g�b� severd�. 

17. Ünlü Yaşar Doğu hakkında s�zden 
b�lg� almak �st�yorum. O güreşç� ve antrenör 
olarak nasıl b�r�s� �d�? 

Yaşar Doğu Türk güreş�n�n her şey�yd�. Hem 
sporcu hem de antrenör olarak çok büyük b�r 
şahs�yett�. Ahlak ve karakter âb�des�yd�. O’nun 
bütün hayatı güreşt�. Türk güreş� �ç�n bütün 
servet�n� harcardı. Güreş söz konusu olunca a�le-
s�n� ve çocuklarını b�le �hmal ederd�. Gerek�rse 
b�z� ev�nde yatırırdı, gerek�rse harçlığımızı b�le 
ver�rd�. B�z�, bütün güreşç�ler�, kend� çocukları 
g�b� severd�. B�z de onu babamız olarak b�l�rd�k, 
sever sayardık.  B�rçok güreşç�y� �ş-güç sah�b� 

yaptı. Devlet kadrolarına aldırdı. O, Türk güre-
ş�n�n her şey�yd�. Yaşar Doğu, güreş�n Atatür-
kü’dür. 

İsveç’te Malmö’de şamp�yonaya g�tm�şt�k. 

Yaşar Doğu orada kalp kr�z� geç�rd�, 90 gün 
hastanede kaldı. Yaşar Doğu’ya bakan Antonson 
�s�ml� uzun boylu �r� yapılı yakışıklı b�r doktor 
vardı. Çok güzel Türkçe konuşuyordu. 35 l�san 
b�l�yormuş. Hayret ett�k. D�l öğrenmeye çok 
meraklıymış. Yaşar Doğu’nun tedav�s�n� en �y� 
şek�lde yaptılar.   Rahmetl� Doğu �le böyle b�r 
hatıramız da oldu.

 18. S�z m�lletvek�l�ym�şs�n�z? Ne zaman 
�d�? Kaç yıl m�lletvek�ll�ğ� yaptınız? 

1973-1980 yıllarında �k� dönem m�lletvek�l� 
olarak Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM)’de 
görev yaptım…

19. A�len�z hakkında anlatab�l�r m�s�n�z? 
Kaç çocuğunuz var? Onlar hang� mesleğ� 
seçt�ler? Güreşe başlayan var mı? Kaç toru-
nunuz var? 

İlk hanımım kanserden vefat ett�. İlk hanı-

mımdan 1 oğlan 4 kız olmak üzere 5, �k�nc� ha-
nımımdan 2 oğlum oldu. Toplam 7 çocuğum ve 
12 torunum var. Çocuklarımdan mal� müşav�rl�k 
yapan, t�caret yapanlar var, heps�ne ün�vers�te 

okuttum.
 20. S�z Da-

ğıstanlısınız (ora 
kökenl�). Türk�ye 
güreş takımında 
s�z�n g�b� başka 
ülkelerden kökenl� 
pehl�vanlar var 
mıydı? 

Ataları Kafkas-
ya’dan  olanlar vardı 
ama azdı.

 21. Ol�mp�yat 
şamp�yonları Ga-
zanfer B�lge, Hasuh 
Akar, Celal At�k, 
Bayram Ş�t, Hasan 
Gem�c�, Ahmet 
B�lek, Isma�l Ogan, 
Ismet Atlı, Hasan 
Güngör, Ham�d 
Kaplan ve d�ğerler� 
hakkında ne der-
s�n�z? Onlar ş�md� 
hayattalar mı? 

Saydığınız �s�m-
ler, dünya güreş�n�n 
devler�yd�. Heps�n�n 

kend�ne has oyunları vardı. M�nderlerde fırtına 
g�b� est�ler. Heps� efsane oldu.. B�z b�rb�r�m�zle 
kardeş g�b�yd�k. Artık bazıları aramızda yok... 
Gazanfer B�lge, Hasuh Akar, Celal At�k, Ismet 
Atlı, Ham�d Kaplan g�b� arkadaşlarımız vefat ett�.  

22. Ş�md�k� güreş ve güreşç�ler hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Güreşte çok kural ka�de değ�ş�yor. FİLA 
Başkanı M�lan Ercegan bana “dünyanın en 
tekn�k güreşç�s�” ödülünü verd�. Ona ded�m k�, 
güreş kan kaybed�yor. Kurallar sık sık değ�ş�yor… 
Ayrıca güreşte bağlamaya karşıyım. Bağlama 
�nsan haklarına aykırı.

Ş�md�k� güreşç�lerden Taha Akgül’ü çok 
beğen�yorum. Ağır s�klet olmasına rağmen çok 
hareketl�, sürekl� oyun arıyor. İler�de çok daha 
başarılı olacaktır.

 23. Türk�ye takımından Rusya kökenl� 
Çeçen Ramazan Irbayhanov ( Şah�n) Ol�m-
p�yat Samp�yonu olmuştu, ne düşünüyor-
sunuz? 

Evet şamp�yon oldu. Ama arkasına get�re-
med�. Çabuk bıraktı. 

 24. Ş�md� Dağıstan’da akrabalarınız var 
mıdır? 

Dağıstan’da akrabalarım var. Ayrıca, Bursalı 
�şadamı dostum Devlet esk� Bakanı Cav�t Çağlar, 
Dağıstan’a t�car� yatırım yapıyor, fabr�ka kuruyor.

25. S�z�n hakkınızda k�tap çıktı mı? 
Ben�m hakkımda bazı k�taplar çıktı. Ş�md� 

kend� k�tabımı kend�m hazırlıyorum. Hayatımı, 
hatıralarımı, f�k�rler�m� anlatan b�r k�tap olacak. 

Saha Yakut ülkes�ndek� kardeşler�m�ze ve 
Petr’e çok selam ed�yorum. Onlara başarılar 
d�l�yorum. Gönlüm onlarla beraber…



Al�ağada bu yıl 13.’sü düzen-
lenen Geleneksel Helvacı 
Yağlı Pehl�van Güreşler�, kıran
kırana mücadelelere sahne 

oldu. 400’ü aşkın pehl�vanın kol bağla-
dığı yağlı güreş şölen�n� b�nlerce güreş 
sever �lg�yle �zled�. Davulundan zurna-
sına, peşrev�nden cazgırına, okunan 
man�ler�nden pehl�vanların kıran kırana
mücadeles�ne kadar Ata sporu yağlı

güreş�n her türlü güzell�ğ� Al�ağa’da
yaşatıldı.

İZMİRLİ AĞALAR, HEMŞEHRİ-
LERİNİ YALNIZ BIRAKMADI.
Türk�ye’n�n dört b�r yanından gelen 

yüzlerce Pehl�van’ın er meydanına çıka-
rak kıyasıya mücadele verd�ğ� yağlı gü-
reşler� Al�ağa Beled�ye Başkanı Serkan 
Acar �le b�rl�kte Al�ağa Beled�ye Başkan 

Yardımcısı Mehmedal� Özkurt, Al�ağa 
Beled�ye Mecl�s Üyeler�, Tar�h� Kırkpınar 
Altın Kemerl� Başpehl�vanı Hüsey�n 
Çokal ve Erdem Özy�ğ�t,  Kırkpınar Kült.
Tnt.ve Yşt. Dereneğ� Yön.Krl.Üyes�, 
Çardak Güreşler� Kurucu Ağası ; D�k�l�’l� 
İşadamı Ramazan Güven, Sefer�h�sar 
Güreşler� Kurucu Ağası; Sefer�h�sar’lı
İşadamı Türker Çınar, Destan-ı Kırkpınar 
Derg�m�z Sorumlu Yazı İşler� Müdürü 
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AĞASINI 

BULDU

Özcan
BAŞGÜL
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Özcan Başgül, İzm�r Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl
Müdür Yardımcısı Selam� Turan, İzm�r Büyükşe-
h�r Mecl�s Üyes� İrfan Aras, tak�p ett�. 

NEFES KESEN GÜREŞLER 
GÜN BOYU SÜRDÜ
Güreş severler�n hasret�n� 

sona erd�ren ‘Helvacı Yağlı
Güreşler�’ önces�nde Helvacı
M�mar S�nan Cam�� İmam 
Hat�b� Nurett�n Tosun tara-
fından Kuran’ı Ker�m okun-
du. Saygı duruşu ve hep
b�r ağızdan okunan İst�klal
Marşı’nın ardından Helvacı
Spor Kulübü Halk Oyunları 
Ek�b� göster�ler�yle başlayan
‘Helvacı Yağlı Güreşler�’ hava
kararıncaya kadar sürdü.

13 BOYDA PEHLİVANLAR 
KIYASIYA MÜCADELE ETTİ
Türk�ye’n�n en genç cazgırı Şer�f Al� Esen 

ve Sebahatt�n Erdoğan (Balıkçı sebo) sunumu
eşl�ğ�nde gerçekleşt�r�len yağlı güreşler; M�n�k
1, M�n�k 2, Teşv�k 1, Teşv�k 2, Tozkopran, Ayak, 

Deste Küçük, deste Büyük, Küçük Orta Küçük,
Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş 
boylarında yapıldı.

ABDÜRRAHİM AYDEMİR,
GÜREŞ AĞASI OLDU

 Muammer Erçel�k’�n 
Meydan Başhakeml�-
ğ�nde yapılan güreşler-
de dev organ�zasyonda 
ata sporuna özgü gele-
nekler de unutulmadı. 
Tüm katılımcılara p�lav,
ayran ve �rm�k helvası
�kram ed�l�rken, ağası 
bulunmayan Helvacı’da  
güreş ağalığı seç�m� de 
yapıldı. Tören alanına 
get�r�len koç, güreş
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ağasını bel�rlemek �ç�n açık artırmaya çıkarıldı. 
Artırmaya katılan Abdürrah�m Aydem�r, Abdul-
lah Er�kç� ve İrfan Aras, Al�ağa Beled�ye Başkanı
Serkan Acar’ın 2 B�n TL olarak açılış f�yatını 
bel�rled�ğ� koçu almak �ç�n kıyasıya yarıştı. Güreş 
ağalığı �ç�n açık artırmaya çıkarılan koça 10 b�n
l�ra veren  MHP Al� Ağa İlçe Bşk. Abdürrah�m
Aydem�r, güreş ağası oldu. Beled�ye başkanı Ser-
kan Acar beled�ye mecl�s üyeler� , Çardak Ağası
Ramazan Güven ve Sefer�h�sar Ağası Türker
Çınar’la b�rl�kte sey�rc�y� selamlayıp şeref turu
attılar,

PEHLİVANLAR AYAKTA ALKIŞLANDI
Helvacı Yağlı Güreşler�’nde kolbağlayan 32

Başpehl�van, kura çek�m�n�n ardından dev Türk
bayrağı açarak er meydanını turladı. Er mey-
danında tek yürek olan pehl�vanlar katılımcılar 
tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

BAŞPEHLİVAN 
MEHMET YEŞİL YEŞİL OLDU
Başpehl�vanlık f�nal müsabakasında zorlu 

rak�pler�n� b�rer b�rer mağlup eden Mehmet 
Yeş�l Yeş�l �le Serhat Gökmen karşı karşıya geld�.
Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� adına güreşen
Antalyalı ünlü Pehl�van Mehmet Yeş�l Yeş�l, f�-
nalde Manavgat Beled�yes� adına güreşen ve er
meydanlarının ‘Örümcek Adamı’ olarak tanınan
Serhat Gökmen’�n sırtını yer�ne get�rmey� başar-
dı. 13. Helvacı Yağlı Güreşler�’n�n başpehl�vanı
olan Mehmet Yeş�l Yeş�l, b�r�nc�l�k kupasını ve 
madalyasını Al�ağa Beled�ye Başkanı Serkan
Acar’ın el�nden aldı. Bu arada Türk kültürünün
b�r parçası olan yağlı güreşler�n yaşatılmasına
ve geleceğe taşınmasına destek veren Al�ağa 
Beled�ye Başkanı Serkan Acar’a Helvacı Spor 
Kulübü Yönet�m Kurulu Başkanı Ceng�z Doğru 

tarafından b�r teşekkür plaket� takd�m ed�ld�.

13. HELVACI GÜREŞLERİNDE 
BOYLARINDA BİRİNCİLER
M�n�k 1 - Baran Erg�n
M�n�k 2 - Ahmet Osman Keser
Teşv�k 1 - Süleyman Coşkun
Teşv�k 2 - Yağız Akdem�r
Tozkopran S�nan Yıldız
Ayak - Emre Ayyıldız
Deste Küçük - Selçuk Kılıçaslan
Deste Büyük - Enes Akşeh�rl�ğ�oğlu
Küçük Orta Küçük - Erhan Yılmaz
Küçük Orta Büyük - Y�ğ�t Yılmaz
Büyük Orta - Ertuğrul Dağdev�ren
Başaltı - Şah�n B�n�c�
BAŞ- Mehmet Yeş�l Yeş�l-
Serhat Gökmen-İsma�l Koç-S�nan Kaya 



KIRKPINAR VE EDİRNE SEVDALISI 
AĞA ALPER YAZOĞLU

“KIRKPINAR;
YÜCE TÜRK ULUSU’NUN ORTA ASYA’DAN GELEREK

ANADOLU VE RUMELİ’Yİ VATAN EDİNİŞİNİN SOYLU BİR 
DESTANIDIR.”

Yukarıda okuduğumuz bu özdey�ş, Kırkpınar sevda-
lısı Kırkpınar’ın altın kemerl� efsane ağalarından Sn.Alper 
YAZOĞLU’na a�tt�r.

Yağlı Güreş,bütün dünyanın da kabul ett�ğ� g�b�; 
Türkler�n ata sporudur.

Yüzyıllardan ber� 
yapıla gelen bu spor, 
günümüzde de sürdü-
rülüyor.

Ancak günümüz-
de yaşanan ekonom�k 
sıkıntılar, ata sporu-
muzun organ�zasyon-
larında da ne yazık k� 
kend�n� göster�yor.

Bu zor şartlara 
rağmen; Ata sporu-
muz güreşe gönül 
verm�ş fedakar �nsan-
larımız da vardır.

Yağlı Güreşe sevdalanmış bu fedakar �nsanlar, çalışıp 
d�d�nerek alın ter�yle kazandıklarından b�r m�ktarını, 
güreş meydanlarında ağa olmak �ç�n ortaya koyarlar.

B�l�nd�ğ� g�b� Yağlı Güreşte ağalık müesseses�, vazge-
ç�lmez ögelerden b�r tanes�d�r.

Ağanın olmadığı b�r yağlı güreş organ�zasyonunu 
yapmak mümkün değ�ld�r.

Gelenekler�m�z buna müsaade etmez.
Bu nedenle Yağlı Güreşte ağalık �ç�n açılan �haleye 

katılan �nsanlarımız ,h�ç tartışmasız ata sporumuz Yağlı 
Güreş�n saygıyla anılacak fedakar şahs�yetler�d�r.

Bu nedenle Ben; İster yöresel güreşlerde, �sterse 
Tar�h� Kırkpınar’da olsun ,ağalık yapan Türk M�llet�n�n bu 

as�l �nsanlarına da�ma saygı duymuşumdur.
Bu �nsanlardan b�r�s� de h�ç tartışmasız Sn. Alper 

YAZOĞLU’dur.
Alper YAZOĞLU 1948-Bayburt doğumludur.

Erzurum Atatürk 
Ün�vers�tes�nde İng�l�z 
F�loloj�s� Bölümünde 
okumuş ve mezun 
olmuştur.

Alper YAZOĞLU 
serbest t�caret �le uğ-
raşmakta, �ş merkez� de 
İstanbul’dadır.

Alper YAZOĞLU 
1991-92-93 yıllarında Ta-
r�h� Kırkpınar’da üst üste 
3 yıl Ağa seç�lm�şt�r.

Bu başarısından 
ötürü Sn.Alper YAZOĞ-

LU Ağalık Altın Kemer�n� 
hak etm�ş ve Tar�h� Saray�ç�’nde heykel� d�k�lm�şt�r.

Sn.Alper YAZOĞLU bu yıllardan sonra Kırkpınar’dan 
h�ç kopmamış ve Ed�rne’den de ayrılmamıştır.

Sn.Alper YAZOĞLU kend� adını taşıyan b�r okulu 
da yaptırmış ve çok sevd�ğ� Ed�rne Halkına armağan 
etm�şt�r.

Alper Ağa 2001 yılında kurulan “Kırkpınar Kültürünü 
Tanıtma ve Yaşatma Derneğ�” n�n başkanlığını da büyük 
b�r sevg� ve fedakarlıkla sürdürmekted�r.

Bu yazı ves�les�yle;Yağlı Güreşe ve Kırkpınar’a gönül 
verm�ş Ed�rne’y� de kend� öz yurdu g�b� seven çok 
değerl� �nsan Sn. Alper YAZOĞLU’na Ed�rne’den gönül 
dolusu sevg� ve saygılarımızı �let�yoruz.

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

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
İSMAİL YILMAZ

Reklam Koordinatörü
GÜLŞAH AŞÇIOĞLU

Kırkpınar Marşı Yazarı
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Körfez köprüsünün açı-
lışından sonra yapılan 
Hersek Yağlı güreşler�
çok heyecanlı ve çek�ş-

mel� geçt�. Orta boylarda ve Baş 

pehl�vanlık f�nal güreşler�nde 
güreşç�ler kıran kırana güreşt�ler
d�yeb�l�r�z.

Baş Pehl�vanlık yarı f�nal�n� 
Faruk Akkoyun-Orhan Okulu

- Hasan Ceng�z-İsma�l Balaban 
yaptılar.

Baş f�nal�n� �se Orhan Oku-
lu-İsma�l Balaban yapmasını 
beklen�rken, baş f�nal�n� Faruk
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Körfez Köprüsü’nün 
açılışı; aynı günde 

yapılan ve kıran 
kırana geçen Hersek 

Yağlı Güreşler�n�n 
yaşatttığı heyecan 

ve coşkusuyla 
taclandı.

Altınova 
Hersek Yağlı 

Güreşler� 
Yapıldı

Bülent ERDOĞAN
blterdogan@gma�l.com 
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Akkoyun – Hasan Ceng�z yaptılar. Baş f�nal� gece
saatler�ne kadar sürdü. Hersek güreşler� Baş 
Pehl�vanlığını büyük b�r mücadeleden sonra 
Faruk Akkoyun  kazandı.

2017 Hersek Yağlı güreşler� ağalık �hale-
s�n� esk� ağa olan  Hasan Zafer kazandı.

Başaltı güreşler�nde Rıfat Poyraz-Yüksel Se-
r�nkan-Gökhan Öz-ErcanGündoğan yaptı. F�nal� 

Rıfat Poyraz-Durmuş Altın yaptılar. Başaltı 
b�r�nc�l�ğ�n� Rıfat Poyraz kazandı.

Büyük Orta güreşler� yarı f�nal�n� Burak Kaya- 
Bayram Arslantaş-Gökhan Öz-Özkan Yılmaz 
yaptılar. F�nale  Burak Kaya-Gökhan Öz  kaldılar.  
Büyük Orta boyunda 
b�r�nc�l�ğ� Altınova 
güreşç�s�  ve  Altıno-
va güreş kulübünün
hocası olan Burak 
Kaya kazandı.

Yağlı güreş
sezonu Körfez 
köprüsünün açılışı 
ve  Altınova Hersek 
güreşler�yle başla-
mış oldu.

2016 sezon yağlı
güreşler�n�n sağlıklı 
ve sanslı geçmes�n� 
temenn� eder�z. 
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Akden�z bölges�n�n yağlı 
güreş sezon açılışını Kum-
luca yaptı  1300 adetten
fazla pehl�vanın katıldığı

Kumluca güreşler�nde orta boylar çok kalabalık
olduğu �ç�n pehl�vanlara numara ver�lerek 2 se-
ferde salınma yapıldı. Kumluca güreşler� Türk�ye-
n�n çeş�tl� yerler�nden gelen  40 k�ş�n�n üzer�nde 
yağlı güreş hakemler� tarafından �dare ed�l�yor.

Kumluca güreşler� açılışına Kumluca Beled�ye 
Başkanı Hüsamett�n Çet�nkaya ek�b�yle gelerek
açılışı yaptı.

Türk�yede yalnız Kumlucada uygulanan 10
ağa s�stem� yapılıyor. 200.000 TL ağalık bedel�n�

10 ağa eş�t bölüşerek öded�ler. 
Böylel�kle Kumluca ağalığı 
bedel� eş�t şek�lde öded�. Bu 
senek� yapılan ağalık �hales�n�  

Ünlü Mütah�t Met�n Özkan 250.000 bedelle 
aldı.

Kumluca güreşler�nde 
64 Baş pehl�van kol bağladı.
Orhan Okulu-Recep Kara    Osman Aynur-Şa-

ban Yılkaz baş yarı f�nal�ne çıktılar. Recep Karayı
f�nalde yenen Orhan Okulu Kumluca baş pehl�-
vanlığını aldı. Böylel�kle �k� sene üst üste Kumlu-
ca baş pehl�vanlığını almış oldu.

 Başaltı  Kürsü 
1- Hakkı Aygün 
2- Şah�n B�l�c� 
3- Mustafa Okulu  
3- Durmuş Altın

Büyük Orta  Kürsü 
1- Kürşat Ş.Korkmaz 
2- Cemal� Küçükgüçlü 
3- Süleyman Başar 
3- Sem�h Turgut

Kumluca Güreşler�yle başlayan Akden�z yağlı
güreş sezonu sağlıklı ve sanslı geçmes�n� temen-
n� ed�yoruz.

SAYFA 20

Akden�z Bölges�’n�n yağlı güreş sezon açılışını Kumluca Yaptı. Açılışı 
Kumluca Beled�ye Başkanı Hüsamett�n Çet�nkaya ek�b�yle yaptı.

Kumluca Güreşler�’nde 
Başpehl�van 
Orhan Okulu

Bülent ERDOĞAN
blterdogan@gma�l.com 



Türk tar�h�n�n en esk� dönemle-
r�nden bugüne ulaşan b�rçok 
oyundan b�r� olan “aşık oyunu“, 
bugün hâlâ Orta Asya’nın
çeş�tl� bölgeler�nde benzer 

adlarla oynanmaya devam eden, Türk�ye 
g�b� bazı ülkelerde de değ�ş�k şek�llere 
bürünen m�llî b�r oyundur. Bu oyun,
�sm�n� koyun, kuzu ve keç�ler�n arka 
bacaklarındak� d�z eklem�nde bulunan 
aşık kem�ğ�nden almaktadır. Dört köşes�
bulunan aşık kem�ğ�, oldukça dayanıklıdır 
ve esk� zamanlarda �nsanlar tarafından 
oyun aracı olarak kullanılmıştır. Bu oyun 
bugün hâlâ en esk� şekl�yle Kırgız�stan ve 
Kazak�stan g�b� Türk cumhur�yetler�nde 

oynanmaktadır. Bununla b�rl�kte, Ana-
dolu’dak� m�sket, b�lye, gülle g�b� adlarla
anılan bazı oyunlara �lham kaynağı oldu-
ğu düşünülmekted�r.

Aşık oyunları, kem�ğ�n yüzler� d�kkate
alınarak, oynama şek�ller�ne göre, taş 
sayısına göre veya en bas�t usullerde 
olmak üzere çeş�tl�d�r. Bütün oyunlarda
aşık kem�kler�, oyunu oynayacak k�ş�-
n�n sermayes�d�r ve oyunun sonunda 
kem�ğ� kaybetme veya yen� kem�kler 
kazanma �ht�mal� vardır. Bu oyunlardan
b�r tanes�nde, oyunu oynayacak k�ş�ler,
b�rer veya oyunun türüne göre b�rden
fazla aşık kem�ğ�n� h�zalı b�ç�mde yatay
olarak d�zerler. Sonra d�z�len kem�kler�

vurmak �ç�n kullanacakları kem�kler� en
uzağa fırlatarak sıralama yaparlar. B�r�nc� 
gelen �lk atar, sonuncu gelen �se kaley� 
bel�rler. Kale, d�z�len kem�kler�n sol veya
sağ başından b�r� olab�l�r. Sonra kem�klere
yaklaşık beş metre uzaktan b�r ç�zg� ç�z�l�r 
ve o ç�zg�den sırayla yerdek� kem�klere
atış yapılmaya başlanır. Kaley� vuran bü-
tün kem�kler� alır, kaleye ne kadar yakın
vurulursa o kadar kem�k alınır.

OYUN EN AZ İKİ KİŞİ
İLE OYNANIR.
Aşıkları k�br�t kutusuna benzet�rsek,

tüm yüzeyler�n CİK, TÖK, ÖPEN, ALŞI
olarak adı vardır. İlk atışı yapacak oyuncu 
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AŞIK OYUNU

Balkanlarda, Anadolu’da, 

bütün Türk dünyasında…

Aşık, koyun ve �nek g�b� hayvanların ön ayak b�lekler�nden çıkan d�kdörtgen sekl�nde-
k� kem�klere ver�len addır. Aşıkla oynanan oyunlara da “aşık oyunu” den�lmekted�r.

Aşık oyunu, koyunların d�z�nde bulunan dört yüzlü kem�kle oynanan b�r oyun. Tar�h� b�r Türk 
oyunudur. Kad�m çağlardan günümüze gelene kadar Türk�stan ve Türk�ye başta olmak üzere Türkler�n 

yayıldığı tüm coğraf� bölgelerde bu oyuna rastlamak mümkündür. Aşık oyunu günümüzde de Türk 
köy, kasaba ve hattâ şeh�rler�nde oynanmaktadır.

Ahmet TÜZÜN
ayarhan@gma�l.com
Avrasya Kültür Spor 

B�rl�ğ� Başkanı
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ve oyun sırası yazı tura g�b� bu �s�mlere göre be-
l�rlen�r. Toprak üstüne ç�z�len b�r da�re ve da�re
çapına, atış mesafes�ne paralel olarak oyuncular
sırası �le aşık kem�kler�n� d�zer. Kura �le oyuna 
başlayan oyuncu, yaklaşık üç dört metre me-
safeye d�k�l�r. Koç bacağından elde ed�len, ağır 
olsun d�ye ve �ç� del�nerek kurşun dökülen ‘ŞAK’ 
adı ver�len aşıkla da�re �ç�ne d�z�len aşıkları hedef 
alarak atar. Aşıklardan b�r� veya b�r kaçı ç�zg� 
dışına çıkarılmaya çalışılır. Ç�zg�den dışarı çıkan
aşık oyuncunun olur. Atış ıskalayıncaya kadar
devam eder. Sırası gelen oyuna başlar.  Aşıklar 
b�tk�lerden elde ed�len kök boyalarla boyanarak 
süslen�r.

OYNANIŞI
Aşık kem�ğ�n�n yüzler� cuk (ya da ç�k), tok,

allı ve kazak olarak adlandırılır. Aşık oyunların-
dan b�r�s� zıdalı’dır. kem�kler� her oyuncudan eş�t 
sayıda, yerde zıda adı ver�len b�r da�ren�n ortası-
na tek sıra hal�nde d�z�l�r (allı ya da kazak olarak
adlandırılan yüzeyler� yere gelecek şek�lde d�k 
olarak) Daha sonra oyuncular eller�nde bulunan
ve genell�kle daha �r� ve/veya �ç� kurşunla dol-
durulmuş enek adı ver�len aşıklarını da�re �ç�nde
bulunan d�ğer aşıklara vurarak da�re dışına
çıkarmaya çalışırlar. Dışarı çıkan aşık atışı yapan
oyuncunun olur. Dışarı çıkaramama ya da ıska 
geçme durumlarında oyun sırası d�ğer oyun-
cuya geçer. İlk atış da�re dışından oyuncuların 
bel�rled�ğ� b�r mesafeden yapılır. Daha sonrak� 
vuruşlarda sırası gelen oyuncu da�re kenarından 
atış yapar. Eğer da�re kenarından yaptığı atışla
da�re �ç�ndek� aşıklardan b�r veya daha fazlasını 
da�re dışına çıkarırsa oyuncu atış sonrası eneğ�n 
kaldığı yerden oyuna devam eder. Enek genel-
l�kle da�re �ç�nde d�ğer aşıklara yakın konumda 
kaldığından oyuncu sonrak� atışlarda daha 
avantajlıdır.

Bu oyunun “Ç�zg�l� Aşık, Aşıh Gala, Sultan,
İk�c�k, Hüllüoğlu, Merel�, Ütmel�, Attırmaç, Kat-

malı, Paralı, Çakma” g�b� değ�ş�k ad ve oynanış 
b�ç�mler�yle karşılaşmaktayız.

HÂTIRALAR…
B�r aşık sevdalısı Ers�n Aybar, hâtıralarını 

şöyle anlatıyor: “Rahmetl� babam anlatırdı: 1922
de Manastır’dan Selân�k üzer�nden İzm�r’e göç
etm�şler.

Annem �se, altı aylıkken ana kucağında
Anadolu’ya h�cret edenlerden. Annem�n büyük 
amcalarından M�ralay H�lm� Bey, 18 Mart Çanak-
kale Den�z Zafer�nde Fransız Baevaeut zırhlısını 
batıran kahraman Mec�d�ye Tabyası’nın komuta-
nı Yüzbaşı H�lm� Beyd�r. Yan�, “ Sey�t Çavuş’un da 

komutanı…”
Babamların köyünde k�mse Türkçen�n 

dışında tek kel�me başka d�l konuşmazmış.
Köyler�n�n adı Kınalı Manastır’ın 15 km. güne-
y�nde, Yunan�stan sınırında b�r köy. Komşu 
köyler�n adları da �lg�nç; Germ�yan- Mesç�tl� vs.. 
Malazg�rt’ten sonra 1100 lerde Burdur yöres�ne
gel�p yerleşen “T�rkem�ş’te 200 çadır kuran”,
Oğuzlar’ın Az�z�ye Kınalı boyundan olan aş�ret�n 
1500’lü yılların başında Makedonya’ya �skânları 
sonucu kurulan köydür Kınalı Köyü.

“Burdur müzes� resm� s�tes�nde Kınalı
yörükler� hakkında ver�len b�lg�de, tar�h ve kayıt
numaraları, �lg�l� defter numaraları ve adlarıyla 
b�lg�ler ver�lmekted�r. Topkapı Sarayı evkâf def-
terler�nde bu kayıtlar mevcuttur-kayıt yılı 1527-

Kınalı aş�ret�, Burdur dışında Karaman 
c�varında da yerleşen b�r aş�rett�r. Babam, �şte
bu Kınalı Köyünde Makedonya’da ağabeyler�n�n
“aşık” oynadıklarını ballandırarak anlatırdı. Am-
calarım yaşça babamdan epey büyük oldukları 
�ç�n aşık oyununu bütün detayları �le anlatırlardı.

Balkanlar’dak� Türk varlığının Orta Asya’dak� 
kökenler� �le aynı folklor�k değerler� paylaştığına 
da�r çok güzel b�r örnek. “

ASYA’DAN ANADOLU’YA AŞIK OYUNU
Türkler’�n bütün Türk coğrafyasında asırlar

boyu oynadıkları ve Anadolu’ya get�rd�kler� aşık
oyunu, tüm Türk�stan’da ve Anadolu’da halen
varlığını sürdürmekted�r.

Anadolu’nun b�rçok yer�nde �let�ş�m araçları-
nın yaygın olmadığı zamanlarda köylerde �nsan-
lar �ş zamanlarının dışında b�rtakım etk�nl�kler
düzenlerd�. Köy merkez�nde ve ayrıca düğün
vs. g�b� sosyal etk�nl�klerde b�r araya gelenler, 
konuşma fırsatı ve oyun oynama �mkanı bulur.
Bu oyunların �ç�nde “aşık” oyununun ayrı b�r 
önem� vardır. “Aşık atmak” �fades� oyunla b�rl�k-
te d�l�m�ze g�rm�ş ve bütün Türk dünyasında çok
yaygınlaşmıştır. Aşık b�r çeş�t kem�kt�r. Aşığın
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bulunması zordur. Çünkü canlı b�r hayvanın ke-
s�lmes� ya da ölmes� gerekmekted�r. Küçükbaş 
ve büyükbaş hayvanlar a�leler�n geç�m kaynağı 
olduğu �ç�n mecbur kalınmadıkça kolay kolay
kes�lmez. Aşık oyununda kazanan k�ş�n�n �t�barı
artar. Ayrıca aşık oyununun yanında çocuklar
çalma topu da oynar.

Aşık; küçükbaş ya da büyükbaş hayvanın
arka ayaklarının eklem yerler�nden elde ed�l�r. 
Aşıkların �r� olanları seç�lerek, ağırlaştırmak 
�ç�n orta yer�ne kurşun dökülür. Aşıklar, çeş�tl�
kök boyalarıyla boyanır. Oyunculardan her b�r�
b�rer aşığı sıraya d�zer. (Günümüzde çocukların
b�lyelerle oynadıkları oyuna benzer) Bell� b�r
uzaklıkta ç�z�len ç�zg�den sırasıyla herkes d�z�len 
aşıklara el�ndek� kurşun dökülmüş aşıkları atarak 
vurmaya çalışır. Bunun yanında yerdek� aşıkları 
vurmak �ç�n lök de 
kullanılır. Vurulan
aşığın kazanılması
�ç�n, d�z�len yerden 
üç ayak g�tmes� 
esastır. Bu şek�lde 
oyun devam eder.
Aşık kem�ğ�yle 
oynanan farklı 
oyunlar da mev-
cuttur.

Oyunları 
genell�kle gençler
oynar. Oyuna baş-
larken aşık atan şu 
sözü söyler: “Aş 
sakkaları teper 
tokuş değmeler� 
men�m.” Bunu söy-
lemen�n sebeb�; 
taşa, çöpe, ayağa 
değd�ğ� zaman, 
karşı taraf aşığı al-
mak �ç�n herhang�
b�r hak �dd�a etme-
mes�d�r. Oyunlar
en az �k� k�ş� �le oynanır. Aşıklar kumaş boyası �le
renklend�r�ld�ğ� g�b�, kaynar suya bırakılıp epey
beklet�lerek krem reng�nde de elde ed�l�r. Bu
yapmanın b�r faydası daha vardır k�; aşığı sağ-
lamlaştırır. Bu sağlam aşıklara “kursa aşık” den�r. 
Boyalı aşık d�ğerler�ne nazaran �k� üç m�sl� daha
kıymetl�d�r. Sakka aşığın çukur kısmına, �sten�len 
şekl�n gelmes� �ç�n kurşun dökülür. Ayrıca aşık, 
bazı yerler�nden del�n�r ve buralara da kurşun
dökülür. Kurşun yer�ne mum ve karasakız yapış-
tırıldığı da olur. Sakkanın �y� konması �ç�n alçı ve
tohan kısmı aşındırılır. Fakat, fazla aşındırılmış
aşıkları rak�p oyuncular, oyuna katmayab�l�r.
Sakkanın �y� konması �ç�n etrafına tel sarıldığı 
da olur. Aşıklar, 15-20 yıl önce sedef düğme, 
yumurta (dört aşık karşılığı) ve para karşılığı b�r 
başkasına ver�l�rd�. Sakkalar özell�ğ�ne göre 3-5, 
hatta 10 aşık değer�nded�r.

Sağ baştan sola doğru şahıslar b�r sofra 
tahtasının üzer�ne aşıkları atar. İk� sakka, c�kler 
b�rb�r�ne yapışık olarak tutulur. B�r�nc� şahıs, ya-
nındak�nden başlamak suret�yle sıra �le herkesle 
tek tek oynar. Atmadan evvel rak�b�, mesela;
“Denem üçer” der. Bu söz; “el�mde sakladığım 

aşıklardan tanes� başına üç cev�z” manasına 
gel�r. Aşığı atan “artırma yok” derse, artırılmaz.
Oyunda kazanma veya kaybetme durumu şu 
şek�lded�r: Tohan + alçı, bök + c�k + tohan “Kırık”
demekt�r. yan�, atan kaybeder. Bök + tohan, c�k
+ alçı, tohan + tohan, alçı + alçı “Sağ” demekt�r.
Yan�, atan kazanır. C�k + bök “Boş” demekt�r.
Aşıklar böyle gel�rse şahıslar atma hakkını kay-
beder, yanındak�ne ver�r. Atan k�ş�; “Kon aşık!” 
der, göğsüne sertçe vurduktan sonra atar.

Aşık oyunları �le �lg�l� bazı kel�meler:
Sakka: Koç ve teke aşığı (Sıvas’ta “Eneke”

den�r. )
Humar: Sakkanın başka �sm�
Kurs: Kaynamakta olan suya bırakılarak 

sağlamlaştırılan aşık
M�m�k: Aşığın yere bozuk olarak düşmes�. 

Bu durumda oyuncu aşığını şökür, o şek�lde �lk

yer�ne kor.
Sökümek: Aşığı alçı veya tohan olarak kon-

durmaya çalışmak
Çulgur: Oyuncuların aşık kaptırmamak veya 

dışarıdan gelen b�r�n�n aşık almak �ç�n söyled�ğ�
söz. Bu, şu şek�lde olur: Aşık oynamakta olan 
çocukları gören b�r�s�, onların oyunun heyecanı-
na kapılmalarını fırsat b�l�p sess�z ve hızlı olarak
yanlarına g�der, “Çulgur” derse; yerdek� bütün
aşıkları alır. Bu b�r kâ�de olduğu �ç�n oyuncular
�t�raz etmez. Şayet oyunculardan b�r�s� görür
ve ondan evvel “Çulgur” derse: bütün aşıkları 
kurtarmış olur.

Çık (Çık oyununda): Dâ�re dışı düşen aşık.
Öncü : İlk atışı yapan oyuncu

DEDE KORKUT İÇİNDE YER ALAN
TARİHİ OYUNLARDAN: AŞIK OYUNU
Muharrem Erg�n’�n, Dede Korkut K�tabında 

aşık oyunu:
“D�rse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nda

“Meğer sultanım, D�rse Han’ın oğlancığı üç de 
kab�le çocuğu meydanda aşık oynuyorlardı” 
cümles�nde adı geçen aşık oyunu koyun, keç� 

g�b� hayvanlarının arka ayaklarının d�z kısmın-
dan çıkarılan ve dört yüzü değ�ş�k şek�ller göste-
ren aşık kem�ğ� �le oynanan b�r oyundur. Koyun
aşığı küçük olduğu ve yere düştüğü zaman her 
yüzü üzer�nde durab�ld�ğ� �ç�n, çok esk� zaman-
lardan ber� Anadolu, İç Asya Kav�mler�, sonraları
da Yunan ve Roma halkı tarafından zar yer�ne 
kullanılmıştır. Anadolu’dak� aşık oyunları �k� 
çeş�tt�r:

1. Aşıkların yere atılması ve yerde bell�
durumlarda oturmalarına göre atanın veya
karşısındak� oyuncunun kazanması;

2. Aşıkların, b�r yere d�z�lerek eldek� daha 
�r� ve çok defa �ç�ne kurşun veya mum akıtılarak 
daha ağırlaştırılmış b�r aşıkla devr�lmes� veya 
bell� b�r ç�zg�den çıkartılması.    Aşığın dört yüzü 
ayrı değerler taşır: daha enl� yüzlerden çukur 

olan taraf ‘aç’
(ç�k, çuk),
bunun karşı
tarafı ‘tok’
(tök), dar
ve düzce
olan d�ğer �k�
yüzünden 
kenarı haf�fçe
kalkık, ortası 
çukurca olan
yüzü ‘bey’ 
(say, kazak, 
kallek), buna 
karşı olan 
tarafı da ‘k�t’ 
(tokan, dalak)
adlarını alır. 
Yüzyıllardır
oynanarak
günümüze 
gelen bu oyun 
Anadolu’da 
halen sev�le-
rek oynanan

b�r çocuk
oyunudur. Aşık kem�ğ� de gel�şen hayatla b�rl�kte 
para �le satılan b�r oyuncak durumuna gelm�şt�r.”

MANAS DESTANI’NDA AŞIK OYUNU:
“Ç�nl�ler�n, Kalmukların, Tırgotların arasına 

gözcü gönder�p onların sırrını öğrenmey�, or-
duyu nasıl kurmak gerekt�ğ�n�, saklanmayı, avul 
�ç�ne bekç� koyup düşmana karşı s�lah yapmayı,
s�lahları g�zley�p saklamayı, Manas’a akıllı Akbal-
ta öğrett�.

B�r defasında Manas, canı sıkıldığı �ç�n yatı-
yordu; atların doğum zamanı gelm�şt�. Manas 
atlara b�r bakayım d�ye Aymanboz atına b�nerek
dağ yolunu tuttu. Dev g�b� muhteşem Ayman-
boz, daha sek�z�nc� yaşında olmasına rağmen
Manas b�nd�ğ�nde d�md�k duruyordu. Dağda, 
taşkınlık etmekte olan çobanlara g�d�p doğur-
mamış kısrağı kest�. Azem�l suyunun kenarına,
dokuz yolun kavşağına karargâh kurup can
sıkıntılarını g�dermek �sted�.

Manas, karargahta AŞIK oynuyordu; o sırada 
kalabalık b�r kervan geld�. Kervanın mah�yet�nde
Ç�nl�, Kalmuk, Tırgot ve Sart vardı. Kervanbaşı 
olan Ç�nl� �le Kalmuk, Sart �le Tırgot Manas’ı h�ç 
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umursamadan karargâha g�rd�ler. “Hey, çek
deven�’ ded�ler kenarda duranlar, bağırarak.
Eğlenmekte olanlar da bağırdılar.

Altı Ç�n muhafızı, boynuna �pek sarılı, altın 
takılı deves�n� yedeğe almışlardı. Hanın de-
ves�n� sadece Kalmuk ve Ç�nl�ler değ�l herkes
b�l�yordu. Onun olduğu yerde k�mse ona çıt 
d�yemezd�. Han’ın adamı �le Han’ın deves�ne 
karşı gelenler ölümle cezalandırılırdı. Arada 
Han’ın adamları yoktu, onlar develer�n�n d�z-
g�n�n� tutup, söz d�nlemeden Ç�nce b�rşeyler 
söyleyerek karargâhı geçt�ler.

Bu esnada arslan Manas el�ndek� aşıkla b�r 
kenardak� aşığa vurdu. Aşık sıçrayıp uçarak, 
önündek� deven�n ayağına ok g�b� �sabet ett�, 
deve olduğu yerde düştü. İk�nc� aşık öndek�
eşeğ�n ayağına saplandı ve o da yıkıldı. “Ha-
nın deves�n� yıktı. Bu Kırgızı yakalayın.” D�ye 
bağırdı kervanbaşı. Altı k�ş� Manas’a yapıştı. 
Onlara Manas’ın y�ğ�tler� engel oldular. İk� taraf 
dövüşmeye başladı. Er Manas, Ç�nl�ler�n küstah
kervanbaşını altın kemer�nden tutarak kaldırıp 
yere attı; göğsüne basarak başını kopardı. Efen-
d�s�n�n öldüğünü gören Ç�nl�, Kalmuk ve Sartlar
uslu bakıp durdular.”

DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK’DE AŞIK:
“AŞUK: Bugün aşık ded�ğ�m�z b�r oyun da 

vardı  Bu aşık, b�r kem�kt�r  Bugünkü çocukların 
m�sketlerle oynadığı g�b� b�r oyundur  Bu kem�-
ğ�n dört yüzey� vardır  Bu aşık den�len kem�ğ�n
düz yüzü, sırt yüzü, çukur ve anaç den�len 
yüzeyler� vardır  Anaç den�len kısım avuç �ç�n� 
dolduran b�r yüzeyd�r  Bu oyunda öneml� olan
bu aşık kem�ğ�n�n düz yüzünün yere gelmes�d�r 
Buna tam yer�ne oturdu manasında ‘cuk otur-
du’ den�rd�”.

Göktürk Kağanı B�lge Kağan Mezar Komp-
leks�nde bulunan eserler..”Göksel B�nek” Gey�k 
Unutulmamış..Şamanların Fal Baktıkları, günü-
müzde çocuk oyunu olan “Aşık Kem�kler�” ve Yer
altı Tanrısı ERLİK HAN g�b� eserler bulunmuş..

CUK OTURMAK DEYİMİ
Tam yer�ne denk gelmek, uygun gelmek, 

yakışmak anlamlarındak� bu dey�m�n kaynağı 
Aşık oyunudur. Aşık oyununda aşık kem�ğ�n�n 
dört yüzünün bölgelere göre değ�şen farklı adla-
rı vardır. Kem�ğ�n enl� kısmının çukur şekl� olan 
yüzey�ne CUK ya da aç den�r. İşte halk arasında
çok kullanılan bu dey�mdek� Cuk sözü Aşık
atıldığında kem�ğ�n Cuk yüzünün gelmes�yle 

alakalıdır. Zamanla dey�mleşm�şt�r...

YENİDEN…
S�b�rya’dan Asya’ya, Anadolu’dan Balkanlar’a  

geleneksel zekâ sporu: AŞIK. Tar�hten günümü-
ze büyük kültür m�rası. Geleneksel aşık oyunu-
muz. Büyük Avrasya coğrafyasında Türk ortak 
kültür ve geleneksel ortak spor değerler�m�zden 
mümtaz b�r tems�lc�. Kaybolmaya yüz tutan 
geleneksel zeka oyunu ve spor değerler�nden
AŞIK; tekrar canlandırılmayı bekl�yor.

Bugün keşfed�lmey�, dünya kamuoyuna 

çıkarılmayı, tanıtılmayı ve dünya genel�nde po-
püler hale get�r�lmey� bekleyen değerl� haz�neler
g�b� sıralanan, kökü asırlar önces�ne ve tar�h�n
der�nl�kler�ne kadar uzanan spor dallarımızdan 
b�r� olan or�j�nal AŞIK oyununu yen�den hareke-
te geç�rmen�n zamanı geld�.

Azerbaycan, Kazak�stan, Kırgız�stan, Türk-
men�stan, Türk�ye, Özbek�stan,  Moğol�stan, 
Yakut�stan, Tatar�stan, Başkurt�stan, Çuvaş�stan, 
Hakas, Tuva, Altay, Gagauzya, Romanya, Bul-
gar�stan, Makedonya, F�nland�ya, Ukrayna g�b�
ülkelerde halk arasında oynanıyor. Bazı ülkeler-
de federasyonları ve m�ll� takımları var.



B�r Ay önce Adapazarı z�yaret�m-
de öğrend�m, Çardak Çamlık 
Er meydanında da uzun yıllar
güreşm�ş olan değerl� Başpeh-

l�vanımız Adapazarlı Burhan Gürkan
ağabey�m�z�n de sağ ve sağlıklı olduğu-
nu. Kend�s� �le hemen temasa geçt�m ve
b�r görüşme ayarladık.

Ne kadar heyacanlı ve arzulu olduğu 
bakışlarından bell� �ht�yar del�kanlının.
D�le kolay 87 yaşında Allah nazardan 
saklasın sağ ve sağlıklı. Bu yaşına rağ-
men sporunu yapıyor, yürüyor, değerl� 
eş�n� kaybett�ğ�nden dolayı tek başına
pırıl pırıl tertem�z b�r evde, İstanbul Gür-
pınar’da  yaşıyor. Hep söyler�m esk�ler 
b�r başka oluyor d�ye o da aynı d�ğerler�
g�b�, beyefend�, sohbet�ne doyulmaz.

B�rl�kte geçm�ş� yaşadık.
Burhan Pehl�van’ı ş�md� kaç k�ş�

tanır? onu ben b�lmem ama b�zler tanı-
yoruz ve b�l�yoruz. Ben� güreşe Orhan
Çakar başlattı d�yor değerl� ağabey�m�z. 
Orhan Çakar hem büyüğü ve hem de
akrabası. O yılların en tekn�k güreşç�le-
r�nden b�r�.

İlk başarısı da 1948 yılında Kırkpınar
Deste 3 b�r�nc�s� olması. Ondan sonra
İstanbul’a Kasımpaşa Spor kulübüne alı-
yorlar. Orada Haydar Zafer ve Nurett�n
Zafer hocalardan Serbest güreş eğ�t�m�
alıyor. Ayda 5 l�ra para ver�yorlar. Sonra-
ları bu 5 l�ra 15 günde b�r ver�lmeye baş-
lıyor. M�ndere de Kasımpaşa’da başlıyor
böylece. Yağlı güreşte �se Necm� Yıldız 
hocası oluyor.

Bundan sonra dereceler� :
1950 yılı Kırkpınar Küçük Orta 

Büyük Boy B�r�nc�s�,
1951 yılı Kırkpınar Büyükorta B�r�n-

c�s�
1953 yılı Kırkpınar Başaltı Üçüncüsü
1954 yılı Kırkpınar Başaltı B�r�nc�s�
1959 yılı Kırkpınar Baş pehl�van 

Dördüncüsdü
1963 yılı Kırkpınar Baş pehl�van 

Üçüncüsü
Başarılarla dolu geçen yıllar. Kırkpı-

nar’da Başaltı b�r�nc�s� olduktan sonra 
�lk kez Kızılcahama’da Başa güreşm�ş ve
orada Hayrabolulu Süleyman’ı yenm�ş
sonra da Hasan Acar �le gece yarısına 
kadar güreşm�şler ve fakat yen�şeme-
m�şler.
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ADAPAZARLI 
BURHAN GÜRKAN

Ahmet
ACAR

Ahmet Acar 
Burhan Gürkan
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Burhan Gürkan pehl�vanlık yıllarında da tam 
b�r beyefend�. Devamlı kravat ve takım elb�-
selerle gezerm�ş. O yüzden de lakabı “Memur
Bey” �m�ş ve uzun yıllar güreşe g�tt�ğ� Antalya
bölges�nde herkes memur bey olarak tanırmış.

Tatlı sohbet�m�z devam ed�yor; 1950 de
Adapazarı Yörükler Köyüne güreşe g�der at �le. 

Yol yok. Bahar olmasına rağmen hava sert ve
yerde kar var. Güreş sahasını samanlarla besler-
ler ve orada 5 k�ş�y� yener ve b�r�nc� olur. Karşılı-
ğı �se 3 L�radır. Burhan ab�m�z o zamanlar fak�rl�k 
olduğunu ve ancak böyle güreşt�kler�n� söyled�.

Y�ne esk� hatıralar, Burhan Gürkan �lk kez
Elmalı’ya Tek�rdağlı Hüsey�n �le b�rl�kte g�tm�ş. O 

yıllarda Kırkpınar Güreşler�ne Elmalı’dan Kırk-
pınar’a Hamd� Hoca adlı b�r bey gel�r ve başarılı
pehl�vanlarla anlaşarak onları Elmalı’ya davet
ederm�ş. Tek�rdağlı Hüsey�n “ Hayd� bakalım 
Elmalı’ya g�d�yoruz” dem�ş.

Nasıl g�tcez usta dey�nce de “ sana 5 l�ra
yolluk aldım “ der Tek�rdağlı Hüsey�n. Elmalı’ya 
daha sonra uzun yıllar g�tm�ş. Orada yören�n 
meşhur pehl�vanları Arıkayalı Hüsey�n, Turhan 
Pehl�van g�b� pehl�vanları yenm�ş. 1963 yılında
Elmalı’da b�r�nc� olmuş Burhan Pehl�van. Hem
de o yılın Kırkpınar Başpehl�vanı Seza� Kanmaz’ı 
yenerek elde etm�ş bu başarıyı. Elmalı Gömbe
Yaylası’nda yed�kler� kuzu çev�rmeler� unutamı-

Burhan Gürkan – 
Ali Gürbüz

Çardak, 1950 li yıllar, Şileli Rahmi, 
İrfan Atan, Niyazi Güreşen, Burhan 

Gürkan, Sındırgılı Koca Mehmet 
Ali, Sezai Kanmaz

Kırkpınar, İbrahim Karabacak, 
Şaban Filiz, Sezai Kanmaz, Hasan 

Acar, Burhan Gürkan, Hayrabolulu 
Süleyman,ve diğerleri.
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yor, hala hatırlıyor.
Bayram Ş�t asker arkadaşı . Onunla b�r-

l�kte Den�zl� Acıpayam’a g�tm�ş. O zamanlar 
o yöreler fak�r, yol yok. Yahu Bayram ben� 
nerelere get�rd�n d�ye sorunca o da “me-
rak etme bana güven” der. Ve oralarda da 
güreş�r Bayram Ş�t’�n ev�nde saman yas-
tıklarda yatarlar. Bayram Ş�t’�n eş� çok �y�
bakar onlara.

B�z güreşlerde İrfan – Orhan – Burhan
ayrılmaz üçlü �d�k hep b�rl�kte gezerd�k d�-
yor. Yan� İrfan Atan - Orhan Çakar – Burhan 
Gürkan üçlüsü.

Çardak güreşler�ne de aynı Kırkpınar
g�b� her yıl g�tt�kler�n� söylüyor ve Çardak 
Güreş Meydanını unutamadığını hala
aklında olduğunu ve oranın görülmem�ş
b�r çayır olduğunu söylüyor Burhan Usta.
Ama ne yazık k� Çardak’ta b�r�nc� olamamış. 
B�r kez üçüncü olmuş. Elbette yüzyılların 
dualı çayırıdır Çardak Çamlık Ermeydanı. 
K�mler geld� k�mler geçt� Çardak Er mey-
danından. 1958 yılı güreş�n� de hatırlıyor 
ve orada gece yarısına kadar güreşt�kler�n�, 
İrfan Atan ve Seza� Kanmaz �le b�rl�kte fakat 
yen�şemed�kler�n� söylüyor. Bu durum Yen� 
Gel�bolu Gazetes� �le de tesp�t ed�lm�ş. O
yıllarda Yağlı güreş böyle oluyor. Ya yen�cen 
ya da yen�lecen puanlama falan yok. O
yüzden ışıklar yakılır güreş gece yarılarına 
kadar devam ederd�. Ben de Çardak’ta 
b�rkaç kez şah�t oldum.

Y�ne b�r Çardak güreş�nde Yen�cel� 
Mahmut �le kapışmışlar. Yen�cel�’y� Tellere 
doğru sürüyor ve saha kenarında sandal-
yeler�n arasında bastırıp yen�yor. Yen�cel�
Mahmut, Bostancı Hüsey�n, Karamürsell� 
Koca Sabr� bunlar ağır ve yen�lmez pehl�-
vanlardı. İstemed�kler� takd�rde yenmek 
neredeyse mümkün olmazdı d�yor koca
usta. 

1964 yılında Dem�rspor güreş takımı 
�le Almanya’ya g�der, orada Alman Şamp�-
yonunu yener  ve sonrasında Almanya’dan
tekl�f gel�r orada ev ver�rler ve Almanya’ya 
göçer. Neustat / Nürnberg de hem güreş-
ç� hem antrenör olur. Orada Almanca’yı 
öğren�r.17 yıl Almanya’da kalır. 1965 yılında
çalıştırdığı takım Almanya şamp�yonu olur.
Tab�� k� bu şartlarda yağlı güreş hayatı b�ter.
Orada aynı zamanda b�r otelde müdürlük 
yapar. Daha sonra Lüleburgaz’a gel�r ve 
orada yerleş�r. Yaman Otel’de 15 yıl mü-
dürlük yaptıktan sonra İstanbul Gürpınar’a 
yerleş�r ve emekl� yaşamı başlar.

Burhan Gürkan ustamız Çerkez kökenl� 
ve y�ne kend�s� g�b� Çerkez olan F�rdevs 
hanım �le evlenm�ş. 2 kız çocuğu var. Eş�
maalesef vefat etm�ş. Kızlarında b�r� 1978 
yılında dünya Güzel� seç�lm�ş.

Halen Gürpınar’da yaşıyor. Çok �y�
derecede Almanca b�l�yor. Tavs�ye ede-
r�m, z�yaret�ne g�d�n�z m�saf�rperverl�ğ�ne
d�yecek yok. Em�n olun k� �nsanlık adına 
adamlık namına öğreteceğ� çok şeyler var.
Sağ olsun var olsun. Allah uzun ömürler
vers�n.

Burhan Gürkan- Sezai 
Kanmaz - Adil Atan

Burhan Gürkan Milli 
takımda.



Sevg�l� Efe Bük,
Destan-ı Kırkpınar Derg�s� şubat
sayısında araştırmacı-yazar
sayın  Ahmet Acar hocayla
yaptığınız “BABALAR VE OĞUL                  -

LARI” başlıklı yazı d�z�s�ndek� röporta-
jınızı okudum. Bu yazıyı da ten� ve ter� 
b�rb�r�ne karışmış �k� başpehl�vandan 
b�r�n�n oğlu olarak yazıyorum ve değ�n-

mek �sted�ğ�m konu �se; hocayla yaptı-
ğınız söyleş�de rahmetl� koca usta  Altın
Kemerl� Başpehl�van Ordu’lu Mustafa
Bük’ün cam�a’da b�l�nen ve sadece ona 
a�t olan namıyla ORDU’LUNUN özel
yaşamından bahsetm�şs�n�z…

Yazınızı okuyunca hem üzüldüm 
hem de b�raz hüzünlend�m doğrusu… 

Rahmetl� babanızın özel yaşamıyla 

�lg�l� açıklamalar yapmışsınız,  cam�ayı 
az-çok tanıyan b�r� olarak bu açıklamayı 
yapma gerekçen�z� tahm�n edeb�l�yo-
rum ve bu konuda s�ze hak ta verm�yor 
değ�l�m. Ancak; ustanın özel yaşamı
sadece kend�s�ne ve a�les�ne a�tt�r…
kızgınlıklar da, kırgınlıklar da, sev�nc� 
de, sevg�s� de “BÜK” a�les�n�n özel�d�r. 
Bu dünyada anlı şanlı görünen yönet�c�-
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ORDU’LUDUR…

BATI  DÜNYASININ  BİZE  PAZARLADIĞI  “ FAİR BABATATI DÜNNYAYAASININ BİZE PAPAAZAZARLALADIĞI “ FADIĞI “ FAFAİRİR 
PLAY ” YUTTURMACASININ  ASIL KAYNAĞI  ATAPLALAYAY ” YUUTTTTURMMACACACASININ  ASIL KAYNAASININ AASIL KAKAYAYNNNAĞĞI ATAAĞI ATATATA

Zekeriya UZUN
Ziraat Yük. Müh.



SAYFA 29

ler�n de, ceb� para dolu ağaların da, s�z�n, b�z�m 
g�b� sıradan �nsanların da sonuçta hep�m�z�n
azımsanmayacak kadar sevabı da günahı da
vardır. H�ç k�mse atmosferden süzülen kar 
tanes� kadar ak ve pak değ�ld�r, sadece bazıları 
yaşamı boyunca çok güzel t�yatro oynayarak 
hatalarını ve günahlarını toplumdan g�zlemey�
başarırlar…tüm mar�fetler� de budur…

Yağlı güreş cam�ası olarak b�z�m �lg�m�z, 
alakamız rahmetl� koca ustanın özel yaşamı de-
ğ�ld�r vede olmamalıdır…B�z�m �lg�m�z, ustanın 
yaşamında tar�h� m�rasımıza yaptığı dokunuşlar,
yağlı güreşe verd�kler�, elde ett�ğ� başarılar, 700 
yılı aşkın b�r süred�r devam ede gelen gele-

neksel m�ll� b�r m�rasta tar�he bıraktığı �z, altın
harflerle Kırkpınar tar�h�ne �sm�n� yazdırması,
yet�şt�rd�ğ� pehl�vanlar, güreş d�s�pl�n�, sporcu
ahlakı ve terb�yes� �le sınırlıdır.

Bazılarına göre 655.’s�, b�ze göre 752.’s� yapı-
lacak olan Tar�h� Kırkpınar Güreşler� 1264 – 1265 

yıllarında Alp-Eren Sarı Saltuk’la b�rl�kte başla-
mıştır. “ Dünya’da yapılan tüm spor dallarında 
uygulanan ahlak� s�stemler�n ve fa�r play ma-
n�festosunun temel kaynağı 700 yılı aşkın b�r 
süred�r aralıksız süren, dünyanın en esk� güreş
organ�zasyonu ünvanıyla  da  Gu�nness rekorlar 
k�tabına g�rme başarısını gösterm�ş olan “Tar�h� 
Kırkpınar Güreşler�”’d�r.”

Fa�r-Play ya da dürüst oyun d�ye adlandırı-
lan bu ahlak� yapı; sporda kurallara uymaktan
da öte bell� b�r davranış tarzını serg�leyen b�r
ter�md�r. Rak�be saygı ve ona f�zyoloj�k ve ps�ko-
loj�k açıdan zarar vermeme. Rak�b�, b�r düşman
olarak değ�l, oyunun b�r parçası olarak görmek 
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ve çet�n mücadelede b�le rak�b�n onuruna saygı
duymak ve oyunda h�leye ve ş�ddete başvurma-
mak olarak tanımlanmaktadır.

Er meydanı Tar�h� kırkpınar’da başpehl�-
vanlığı 26 yıl ard arda kazanmış ve 27. başpeh-
l�vanlığını ( 1890  ) kazanmak �ç�n Er Meydanı
Kırkpınar çayırında güreş tutan büyük usta Kel
Al�ço - Koca Yusuf’la yaptığı güreş�n gece karan-
lığına sarkması sonucu kend�s�n� uyaran hakem
heyet�ne şöyle d�yordu :  “ A be ağalar, burası 
Kırkpınar’dır… Er meydanıdır… Burada yen�şene 

kadar güreş tutulur. Bu kızancağıza yen�lmek
kader�mde varsa bırakın yens�n ben�… Hem 
ben artık bu er meydanlarından çek�leceğ�m.
Al�ço’yu yenmek tal�h�n� b�r daha bu Yusufcağız 
nerede bulacak ?...” d�yordu Tar�h� Kırkpınar’ın 
gelm�ş geçm�ş en büyük ustası.

                      Al�ço’nun bu sözler� Yusuf’u öyle-
s�ne duygulandırmıştı k�, gözyaşlarını tutamadı
ve büyük ustanın el�ne sarılıp öptükten sonra :  “
ustaların ustası, pehl�vanların pehl�vanı, Koçy�ğ�t 
ağam ben�m ! Gel bırakalım şu güreş�. Sözler�nle

sen yend�n ben�. El�mde ayağımda derman
komadın. Bu söyled�kler�nden sonra ben sen� 
tutmam gayrı. İstersen sen tut ben�, vur sırtımı
yere…” ded�.

Yusuf’un bu sözler�ne Al�ço da çok duygu-
lanmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Del�ormanlı
Yusuf’un alnına b�r buse kondurdu: “ Bu mey-
dan bundan sonra sen�nd�r artık. Sen�n g�b� b�r 
pehl�van ortaya çıktıktan sonra gözüm arkada
kalmadan ayrılacağım meydanlardan. Ödül de 
Başpehl�vanlık ta sen�nd�r. İk�s�ne de güle güle 
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sah�p ol. İk�s� de sana helal olsun oğul” ded�.
 Dünya spor tar�h�n�n en cent�lmence 

yapılan ve en ahlaklı sporu şüphes�z Yağlı Gü-
reş’t�r. 1890 yılı Tar�h� Kırkpınar Güreşler�’nde 
Kel Al�ço �le Koca Yusuf arasında yapılan güreş 
müsabakasında yaşanan ve dünyaya gerçek 
b�r fa�r play örneğ� olarak göster�leb�lecek bu 
davranış sonrası, geçen uzun b�r aradan sonra 
Tar�h� Kırkpınar’ın �k� öneml� başpehl�vanı, tam 
79 yıl sonra  1969  yılı Tar�h� Kırkpınar Güreşler� 
f�nal�nde karşılaşıyor ve y�ne aynı sahne yaşa-
nıyordu. Tar�h� Kırkpınar Er Meydanı’nda tar�h 
son kez tekerrür ed�yordu. İk� güçlü başpehl�-
van Ordu’lu Mustafa Bük �le Babaesk�’l� Nazm� 
Uzun’un f�nal güreş�nde 4 saat 40 dak�ka 
dolduğunda b�r kez daha yağ ve su aldılar.

Ordu’lu, son kez aldığı yağdan ve sudan 
sonra hakem heyet�ne doğru yürüyerek “ Ben 
Nazm�’y� yenemed�m. Nazm� gençt�r, başpeh-
l�vanlığa o layıktır. Meydanı ona bırakıyorum.” 
ded�. Sonra da “ Nazm� öp el�m� sana kemer� 
ben takacağım. İnşallah �k� sene sonra kemer 
sen�n olur” ded�.

Kel Al�ço ve Ordu’lu, bu sözler� uygula-
malarının ötes�nde sadece söylemeler� b�le 
bu dünyadak� mevcut yerel, ulusal ve ulus-
lararası arenada yaşayan, yaşatılan yüzlerce 
spor dalına bağlı olarak yapılan b�nlerce spor 
müsabakasında görülemeyecek b�r spor 
terb�yes�, edep ve ahlakın ölçüsüdür. Bu fa�r 
play duygusu sadece ve sadece Türk- İslam 
kültürünün en öneml� s�mgeler�nden olan 
yağlı güreşte yaşanab�lecek �nsan�, v�cdan� ve 
ahlak� b�r değerd�r… Dünyada başka h�çb�r spor 
dalında böyle b�r ahlak� davranışı göreb�lmek 
mümkün değ�ld�r. Yeryüzünde var olan h�ç b�r 
spor dalında kend� şamp�yonluğunu ve ödü-
lünü rak�b�ne emanet edeb�lecek, vereb�lecek 
düzeyde b�r fa�r play uygulması ve davranışı 
mevcut değ�ld�r. 

Yağlı güreş�n genler� ve k�ml�ğ� üzer�nde 
yapılan yanlış operasyon, uygulama, teşh�s ve 
tedav�ler�n sonucu, ülkem�z�n  “ Kırkpınar’la-
rından” dünyaya fışkıran fa�r play duygu ve 
davranışlarının kaynağı kurutularak, Türk-İslam 
kültürüyle yoğrulmuş m�ll� spor ahlakımız ve 
terb�yem�z� �hraç eder durumdan ne yazık k� 
muhtaç duruma düşürüldük.

Yağlı güreş� geleneksel yapısından koparır, 
batıdan kopya kurallarla yönetmeye çalışırsa-

NAZMİ UZUN
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nız, süre ve puanlama g�b� m�nder 
kurallarını yağlı güreşe dayatır-
sanız dünya “fa�r play” duygu 
ve davranışlarının  kaynağı olan 
TARİHİ KIRKPINAR  �le Türk-İslam 
kültürüyle yoğrulmuş TÜRK GÜ-
REŞİNE has  FAİR PLAY’İ ve SPOR 
AHLAKIMIZI yok eders�n�z. Yok 
ett�ğ�n�z bu kulvarda 46 senede 
değ�l, 746 sene de geçse b�r KEL 
ALİÇO,  b�r ORDU’LU g�b� m�ll� spor 
ahlakımıza sah�p b�r güreşç� yet�ş-
t�remezs�n�z. 

Modern dünya adı altında 
oynanan modern�zm t�yatrosunun 
m�marı batı dünyası, yavaş yavaş 
bu toprakların da kanına g�rerek 
kültürümüzü, gelenekler�m�z�, 
�nancımızı ve en öneml�s� de bu 
topraklarda yet�şen b�z� b�z yapan 
değerler�m�z� ve erdemler�m�z� 
de zeh�rled�. B�z de maalesef 
zeh�rlend�k. Zeh�rlend�ğ�m�z�, 
bozulduğumuzu kabullenemed�k. 
Bozuldukça medernleşt�ğ�m�z� ve 
batılılaştığımızı düşündük hatta 
düşünmek zorunda bırakıldık.

    Türk - İslam kültürüyle 
harmanlanıp yoğrulmuş m�ll� 
AHLAKIMIZ  bugün; Fransa’nın, 
İng�ltere’n�n, velhasıl batı dünya-
sının Afr�ka’da elmas �ç�n yaptığı 
sömürü ve   katl�amlardan b�n kat 
daha değerl�d�r.

B�z baktığımız doğrultuda ve 
düzlemde ne varsa sadece onu gö-
rürüz. Umudumuzu ve ufkumuzu, 
sadece  göreb�ld�ğ�m�z bu düzlem 
ve düzlükten �baret sanmak en 
büyük hatamızdır. Aslında yüksek 
rakımlı b�r tepeye tırmanmaya 
başladıktan sonra yavaş yavaş 
o düzlüğe, düzleme daha gen�ş 
b�r açıdan bakmaya başlarız ve 
her b�r�m�z�n sev�yes�, bakış açısı 
tırmandıkça artar. Ve tırmanışı-

mız arttıkça daha gen�ş ufuklarla 
tanışab�l�r�z. Bunu başarab�lmek 
�ç�n önce aslımıza dönmel� ve 
m�ll�-manev� değerler�m�ze sah�p 
çıkmalıyız.

Su taşmakla yol bulamaz, 
akmakla yolunu bulur. B�zde bu 
yolda taşmadan, zarar vermeden, 
felç etmeden �nandığımız yolda 
sabırla ve �nançla akmaya gerçeğ� 
bulmaya kararlıyız bu uğurda.

 “Gerçekten âşıksan, vazgeç-
mezs�n.”d�yor b�r Kızılder�l�. Ve b�z 
de ek�p olarak yolumuza devam 
d�yoruz…

1969 yılı Tar�h� Kırkpınar 
Güreşler�’nde serg�led�ğ� bu �nsan 
üstü örnek davranışından dolayı 
Ordu’lu, 700 yıllık geleneğ�n son 
tems�lc�s�d�r. 

Yağlı Güreş cam�ası olarak 
b�z� �lg�lend�ren Rahmetl� Koca 
Usta Ordu’lu Mustafa BÜK’ün 
özel yaşamı değ�l, yağlı güreşte 
bıraktığı �zler, spor ahlakı ve BAŞA-
RISIDIR… Ordu’lu  700 yıllık Tar�h� 
Kırkpınar’da cumhur�yet�n kurulu-
şundan bu yana gelm�ş geçm�ş en 
yetenekl�, kab�l�yetl� ve en değerl� 
b�rkaç başpehl�vandan b�r�d�r 
b�z�m �ç�n.

 Erdeml�, huzurlu, güçlü ve 
mutlu �nsan olamamanın temel 
sebeb� EDEPTEN yoksun olmaktır. 
Edeb�n yansıması da AHLAKTIR 
�nsanoğlunda.

Edep ve erdem  �le yoğrulmuş 
�nsan; c�hana bedeld�r. 

Sen� rahmet ve m�nnetle 
anıyor, manev� huzurunda saygıyla 
eğ�l�yoruz Koca Usta…

Sevg�l� Efe BÜK yazımı eleş-
t�r� olarak değ�l olumlu b�r yorum 
olarak kabul etmen�z� bekler, Bük 
a�les�ne de saygılarımı ve hürmet-
ler�m� sunarım. 
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Kırkpınar güreşler� yüzyıllardır sürege-
len b�r spor kültürüdür. Türk �nsanının 
yaşantısına da�r b�rçok r�tüel�n� barındı-
ran Kırkpınar güreşler� Anadolu’nun her

köşes�nde b�tmez tükenmez sohbetler�n de ana
konusu olmaktadır. Anadolu’da düğün güreş-
ler�, köy güreşler� ve sezon güreşler�nde boy 
gösteren pehl�vanlar �ç�n asıl büyük mücadele 
Kırkpınar Saray�ç� Er Meydanı’nda yapılmaktadır.
Saray�ç�’nde alınan sonuç pehl�vanın statüsü ve
kar�yer� olmaktadır. Kırkpınar’da başpehl�van 
olan sporcu aynı zamanda b�r yıl boyunca Türk�-
ye Başpehl�vanı unvanını almaktadır. Saray�ç� b�r
çok pehl�van �ç�n unvan hedeflenmeks�z�n her 
yıl k�spet g�y�lerek güreş tutulan vazgeç�lmeyen
kutsal b�r er meydanıdır.

Türk M�llet� tarafından, Türk güreş�n�n en 

öneml� mabed� olarak kabul gören Kırkpınar’ın 
kuts�yet özell�ğ�n� Tek�rdağlı Hüsey�n Pehl�van 
çok güzel sözlerle tanımlamıştır. 1938 yılında 
Kırkpınar güreşler�n� Son Posta Gazetes� adına 
�zlemeye g�den yazar Nac� Sadullah �le Tek�rdağlı 
Hüsey�n arasında şu konuşma geç�yor:

“..Meydandan ayrıldık. Tek�rdağlı Hüsey�n 
Pehl�van �le de görüştüm. Koca pehl�vana:

- Sen�n, ded�m burada ne �ş�n var? Burada 
sen�nle boy ölçüşecek rak�p yok k�.

Şamp�yon, der�n b�r sam�m�yetle güldü:
- Ben ded� buraya güreşmeye değ�l hacca 

geld�m… Kırkpınar hep�m�z�n Kâbes�’d�r.
Ben, Koca Yusuf’ların güreşt�kler� bu meyda-
na çıkarken kend�mden utanıyorum ve hem 
de kend�me güven�yorum.

- N�ç�n?

- Utanıyorum, çünkü onlar kadar olama-
dım. Güven�yorum çünkü ben de onlarda-
nım…

 Kırkpınar’ı anlamak �ç�n Tek�rdağlının bu söz-
ler�nden daha güzel b�r söz kullanılamaz. Onun 
söyled�ğ� bu sözler� ve pehl�vanlığa bakış açısını 
bugünkü pehl�vanlarımız örnek almalıdır.

Tek�rdağlının bu sözüyle Kırkpınar güreşle-
r�n�n b�r pehl�van �ç�n ne kadar öneml� olduğunu 
daha �y� anlıyoruz.

“KIRKPINAR
PEHLİVANLARIN
KÂBESİDİR (...) “

Mehmet CANBULAT

Araştırmacı yazar



7-8 Mayıs günler� Mustafa Kemal Paşa’da 
Türk Kültür ve Spor şölen� yapıldı. İk�nc�s� 
olan bu şölen, geleneksel b�r organ�zas-
yonu hedefl�yor ve Avrasya Kültür ve 

Spor İşb�rl�ğ� Derneğ� tarafından düzenlen�yor. 
Vakfın başkanı Ahmet Tüzün, Kültür Spor ve 
Basın uğraşları �ç�nde ömrünü geç�rm�ş, Türklük 
şuuru �le yaşamını sürdüren b�l�nçl� b�r vatan 
evladı. Bu yıl şölen�n �k�nc�s� gerçekleşt�.  Ben� de 
Türk�ye tems�lc�s� ve Güreş oyunlarının organ�-

zasyonu �ç�n davet ett�. Organ�zasyonun başın-
dan sonuna her adımında Beled�ye Başkanı Sayın
Sad� Kurtulan vardı. Şölen�n hem sponsoru, hem 
yürütücüsü hem de tak�pç�s� �d�. Eğ�t�mc� özell�ğ�
bu şölene ayrı b�r olgunluk ve şevk katıyordu.
Türk tar�h ve kültürüne olan aş�nalığı, değ�ş�k
Türk ülkeler�nden gelen m�saf�rlere �lg�s�, seve-
cenl�ğ�, sport�f göster� ve yarışmaların her alanın-
da yer alması, karşılama ve ağırlamadak� neza-
ket�, sponsor olmasından z�yade, her konumda

varlığı şölene ayrı b�r renk katmıştır. 
Kaymakam Sayın Mustafa Masatlı da ülkem�-

z�n pek çok �l�nde ve �lçes�nde görev yapmış, b�lg� 
görgü ve ağırbaşlılığı �le organ�zasyona her aşa-
masında büyük destek verm�şt�r. Devlet�n ağırlı-
ğı, h�zmet�n en üst sev�yede sunulmuş olması bu 
organ�zasyonun gelecekte Mustafa Kemal Paşa
�ç�n önem�n� vurgulamaktadır. Bu tür organ�zas-
yonlarda m�saf�rler, davet eden�n ve kend�ler�n� 
ağırlayanların sam�m�yet� �çtenl�ğ� ve b�rl�kte ses
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get�recek b�r eser� ortaya
koyab�lmen�n mutluluğu 
doğrultusunda daha büyük 
organ�zasyonların elç�ler� 
olmaktadırlar. Mustafa Ke-
mal Paşa’dak� Kültür Spor 
ve Basın şölen� gelecek �ç�n
çok öneml� üm�tler ver�yor.
Gelecekte bu ve benzer�
organ�zasyonlarla bu yöre-
m�z muhakkak adına layık 
b�r şek�lde  Türk dünyasının
göz bebeğ� olacaktır.

Şölen, şanlı mehter�n 
ardından yürüyen katılım-
cıların Atatürk meydanında
saygı duruşu ve �st�klal marşı �le ve �lçedek� 
alperenler�n�n türbeler�n�n z�yaret� �le başladı. 

İk�nc� bölümde, konferans salonunda kısa
konferanslar, tanıtım konuşmaları geleceğe yö-
nel�k �y� n�yet temenn�ler� ve ben�m sunduğum
“Tar�h Boyunca Türklerde Spor Kültürü” konulu 
tebl�ğ�m �le sürdü. 

Daha sonra  Davullar çalındı Pehl�vanlar 
Uluslararası Aba Güreş�, Mustafa Kırımlıoğlu
adına yapılan Kırım M�ll� Güreş�, b�lek Güreş� ve
ağaç güreş� �le devam ett�. Hatay Büyükşeh�r
Beled�ye Başkanımız Doç.Dr. Lütfü Savaş’ın 

MKP Beled�ye başkanı ve MKP Kaymakamına
gönderd�ğ� Aba g�ys�ler� kend�ler�ne g�yd�r�ld� ve
Hatay’a a�t hed�yeler kend�ler�ne takt�m ed�ld�. 

Kaymakam ve Beled�ye Başkanının attığı 
oklarla okçularımız hedefler� del�k deş�k ett�.
Yağan yağmurun sahayı bozması neden� �le ön-
ceden planlanmış olan c�r�t, ok atma ve yarışma 
g�b� atlı sporlar maalesef �ptal ed�lmek zorunda
kaldı. Akşam seansında �se TRT’n�n değerl� 
sanatçılarından Bünyam�n Aksungur’un özel 
Türk g�ys�ler� �ç�nde sunduğu konser� muazzam-
dı. Onun yanı sıra Uygur sanatçı Mel�ke Nevruz 

da Uygurca şarkıları �le geceye 
renk kattı. 

Aynı zamanda Mustafa 
Kemal Paşa’nın Ay dınlar Ocağı 
başkanı olan Beled�ye başkanı 
Sad� Kurtulan, b�zler� emek 
verd�kler� ve halkı büyük b�r �lg�
�le kavuşturdukları ebrudan, 
sanatın her dalına uzanan etk�n-
l�k ve  h�zmetlerle buluşturdu.
Esk� eserlere yönel�k çalışmalar,
arkeoloj�, m�mar�, şeh�r planla-
macılığı ve d�ğer h�zmetler� �le 
b�zler� tanıştırdı.

Tüm organ�zasyon boyunca
b�r kısmı Türk�ye’dek� tems�lc�-

ler�, b�r kısmı �se Balkan, Kafkas ve Orta Asyalı
m�saf�rler�m�z son derece memnun mutlu ve 
baht�yar oldular. 

Ertes� gün şehr�n tur�st�k yöreler�n� gezd�k.
Sayın başkan öğle yemeğ�nde b�zlerle oldu ve
müsaade �steyerek Pazar günü yapılacak yöre
yağlı güreşler�n�n açılışını yapmak üzere aramız-
dan ayrıldı. 

Sevg�l� beled�ye başkanımıza daha n�ce 
organ�zasyonlara destek olma ve onları en �y� 
şek�lde sürdürme d�leğ� �le sonsuz başarılar 
d�l�yoruz.  



“Saygıdeğer 
öğretme-
n�m�z ve 
eğ�t�m 
emekç�ler�,

sevg�l� arkadaşlarımız,  önce-
k� �let�ler�m�zde bel�rtt�ğ�m�z 
g�b�; 06 Mayıs 2016 Cuma
günü saat: 11.00’ de Kırşeh�r
Öğretmenev�’nde toplana-
cağımızı duyururuz.” Sözcük 
ve rakamlarını �çeren �let� 
aldım.
Kırşeh�r’e g�tmek �ç�n İstan-
bul Harem’den hareketle 
otobüsümüz,  yol üstündek� 
her otogara uğradı. Bulutlu
ve yağmurlu günde Ana-
dolu’nun yer yer bozulmuş 
yollarında sallanarak ve 
�çerdek� çocuk ağlamala-

rından rahatsızlanarak saat
23.00’de Kırşeh�r Oto-
gar’ında oldum. B�r süre
sonra b�nd�ğ�m�z serv�s aracı
Öğretmenev�’n�n önüne �n-
d�rd�. Görevl� Kutbett�n, �lg�
gösterd�. Kayıtlarımı yaptı 
ve odamı gösterd�. Yerleşme
ve uyku…
***

Evet, Kırşeh�r Erkek 
İlköğretmen Okulu’nun
1965–1966 yılı mezunla-
rı, Mustafa Kocaöz, Bayar 
Aslan  ve  Mehmet Al� Gür-
büz’ün organ�zes�nde Kırşe-
h�r Öğretmenev�’nde buluş-
tuk. Güzel yurdumuzun dört
b�r yanına dağılıp yıllarca 
öğretmenl�k, devamında 
değ�ş�k makamlarda görev 

yapan, ş�md�lerde emekl�l�k 
yıllarını sürdüren b�z; çağrı-
ya kulak vererek g�tt�ğ�m�z 
Kırşeh�r’de 06 Mayıs 2016 
tar�h�nde Öğretmenev� �le 
Kılıçözü Çayı kıyısındak�  Ko-
catepe Restaurant’ta apayrı
b�r gün yaşamanın mutlu-
luğunu tattık, deneb�l�r. Ne 
k� hava yer yer yağmurlu, 
güneş kaçkını ve ortam
soğuktu.

Buluşmaya �k� öğretme-
n�m�z�n geld�ğ� duyuruldu. 
Tarım öğretmen�m�z Mus-
tafa Gönülal �le meslek
dersler� öğretmen� Mehmet 
Danışman... Hatay’dan
geleceğ� beklent�s�nde 
olduğumuz, kend�s�ne 
saygı ve sevg�  duyduğumuz 

Öyle çabuk geç�yor k� günler, 

Hele sen de b�r bak hayatına.

Daha dün doğmuşuz sank� 

Yen� okula başlamışız,

Yen� sevm�ş�z.

Öyle çabuk geç�yor k� günler,

Hele sen de b�r bak hayatına

Yarın b�tecek sank� her şey,

Yarın ölecek g�b�y�z.

Daha doymamışız yaşamasına

Günler�m�z dün b�r, bugün �k�

Sakın b�r şey bırakma yarına,

Yarın yok k�...

Özdem�r Asaf
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meslek dersler� öğretmen�m�z Mahmut Saral’ın
gelemey�ş� burukluk yarattı! Türk d�l� ve edeb�-
yatı öğretmen�m�z Cav�t Gültek�n Mers�n’den
gelemed�. Kend�s�yle b�r telefon görüşmem�z 
oldu. Kend�s�n�n yazdığı ‘Kırşeh�r Öğretmen 
Okulu Marşı’nın sözler� k�mde mevcutsa ed�n-
mek �sted�ğ�n� bel�rtt�. Tüm dönemler�n mezunu
olarak katılan �k� yüz kadar arkadaşımızla b�r
araya gelmek, özlem g�dermek ve anıları d�llen-
d�rmek, g�b� amaçlarımıza koşut coşkulu tanış-
ma ve görüşmeler gerçekleşt�! Ne k� acımasız
yılların beklenmed�k f�z�ksel değ�ş�kl�kler bırak-
tığını gözlemled�m. Arkadaşlarımı tanımakta 
zorlandım!

Arkadaşımız Bayar Aslan, beklenen açış
konuşmasını yaptı. “Hoş geld�n�z!” ded�. Konuş-
masına  kulak vererek d�nlemeye çalıştık. Ardın-
dan konuşan Mümtaz Boyacıoğlu, okulumuzun 
tar�hçes�nden söz ett�. Ses aygıtı, gereks�n�m�
karşılamadığından, ortamın dağınık ve kalabalık 
olduğundan öğretmen�m�z Mustafa Gönülal, 
konuşmasını salondak�lere d�nletmeye çalıştı!
“Kırşeh�r Öğretmen Okulu Marşı”nın sözler� 
bulunamadığından arkadaşımız Fa�k Çakır 
yönet�m�nde “Öğretmen Marşı”nı b�rl�kte söyle-
d�k. Ardından “Esk� dostlar” şarkısını anlamına 
uygun ve  topluca seslend�rd�k.

Öğretmen Marşı
Alnımızda b�lg�lerden b�r çelenk,
Nura doğru can atan Türk genc�y�z.
Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk’e denk;
Korku b�lmez soyumuz.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum sen� yüceltmeye antlar olsun.
Candan açtık cehle karşı b�r savaş,
Ey bu yolda ant �çen genç arkadaş!
Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş;
Durma, durma koş.
Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun;
Yurdum sen� yüceltmeye antlar olsun.

İsma�l H�kmet Ertaylan

Mehmet Al� Gürbüz, k�m� açıklamalarından 
sonra okulumuzdan mezunlarından  rahmetl� 
olan arkadaşlarımızın adlarını saydı. Ortalığa 
gar�p b�r hüzün yayıldı: Osman  Durucan, Kemal
Özbay, Kemal Durucan, Rab�a F�danboy, Ra-
mazan Karlı, Mehmet Al� Öztürk, Güner Tabar,
Ferhat C�c�gül, İhsan Şener, Tarzan Karataş, 
Ahmet Işık, Necat� Şen, Tek�n Koçak…

Mezun�yet�m�z�n 50. Yılında oracıkta ar-
kadaşlarımızla �let�ş�m kurarak görüşme ve hal
hatır sorma olanağımız oldu. Saptayab�ld�ğ�m 
o adlardan k�m�ler� şunlar: Ahmet Bahadır, 
Ahmet Can, Nevzat Ünsal, Abdurrahman Etl�,
Mustafa Turan, Ayhan İçl�, Kemal Aktaş, Sa�t 
F�l�z, Haş�m Ç�ftç�, Mehmet Çök, M�ka�l Budak, 
Nurett�n Doğan, Sel�m Alaca, M�that Bektaş, 
İsmet Durukan, N�met Çakır, Mustafa Kocaöz, 
Yalçın Atay, Mün�r Yücel, İlyas Gürlek, Haydar
Yükselen, Duran Atabey, Hasan Hüsey�n Arıöz, 
Hasan Öztürk, İsmet Öztabur, Mehmet Em�n
D�nleten, Sebahatt�n Özbay, Mustafa Karlı, Al�
Duran Gök, Turan Ateş…  

***
Kırşeh�r’de gez�n�rken k�m� anılar, gözüm 

önü şer�t şer�t oldu. Mor, öğretmen okullarının
reng�yd�. Okul yıllarımızda mor şer�tl� şapkalar 
g�yd�k. Büyükler�m�z� saydık, küçükler�m�z� sev-
d�k! Çarşıda b�rb�r�m�ze mor şer�tl� şapkalarımız-
la selam vermeden geçemezd�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�, bayra-
ğımızı, Atatürk’ümüzü ve yurdumuzu sevd�k!
H�çb�r zaman 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 da yaşadık! Ed�nd�kler�-
m�z�, öğrenc�ler�m�ze ve halkımıza aktarmak ve
onları yet�şt�rmek �ç�n gecem�z� gündüzümüze 
kattık. Jean Paul Sartre’n�n tanımlamasına öz-
deş�k: “Aydın, çabası hâk�m sınıfça suç sayılan 
k�mse...”  olduk…

***
1. Yılında katılamadığım Kırşeh�r Erkek İlköğ-

retmen Okulu mezunlarının 2. Yıl buluşmasında
(ya da 50. Yıl buluşmasında) k�m� ed�n�mler�m 
oldu. Arkadaşlarımın ben� ulusal basından ve
telev�zyondan tanıdıklarını bel�rtmeler�n�n 
mutluluğunu duydum!

Ayrıca; eğ�t�mc� Nevzat Ünsal, Ah� Evran 
Ün�vers�tes� öğret�m üyes� Hayat� Şah�n, B�rey 
Dershanes� sah�b� Aslan Beyhan ve meslektaşım 
Ahmet Bahadır �le oturup uzun söyleşt�k.

İstanbul’dan tanıdığım ve �let�ş�m�m�z�n sür-
düğü Kırşeh�r’de �k� yerde “Başkan Vodafone” 
bay�l�kler� olan Mukadderat Yurttaş, y�ne  �lg�s�n� 
gösterd�!

***
Her şeye karşın organ�zede görev alarak 

okulumuzun mezunlarını b�r araya get�ren arka-
daşlarımıza teşekkür etmek, b�r gönül burcudur.
Herkes� alkışlıyorum!                                

 Kırşeh�r Sevdası,  adlı ş��r�m� okurlarımla 
paylaşıyorum

Kırşeh�r Sevdası
Sevg�n�n, özlem�n, erdem�n kent�
Terme’s�yle sağlık, özel Kırşeh�r.
Gar�pname bey�t bey�t es�nt�,
Âşık Paşa �le sözel Kırşeh�r!

Seven gözler kente kaleden bakar,
Meyveler dalında aroma kokar,
Haftası gel�nce ortaya çıkar,
Ah� Evran �le tözel Kırşeh�r!

Kapadokya’sıyla b�l�nen ülke,
Z�yaretç� çeker Aslanlıtekke,
“El�ne, bel�ne, d�l�ne…” �lke,
Hacı Bektaş �le ezel Kırşeh�r!

Türküler� Anadolu’mun ses�,
Ayrı telden öter sazın nağmes�,
Unutulmaz bozkırın tezenes�,
Neşet’�yle bozlak, gazel Kırşeh�r!

Kent� görmek huzur ver�r �nsana,
Kızılırmak, Kılıçözü yan yana
Bölükbaşı, ün bıraktı c�hana
Tar�h� boyunca tüzel Kırşeh�r!

Özlem�nle çek�yorsun sen ben�,
Okuluma doyamadım, neden�…
Ne desem ve nasıl anlatsam sen�,
Özgün d�l� �le güzel Kırşeh�r!

Muhs�n DURUCAN



Muratpaşa Yağlı
güreşler� çok bü-
yük b�r kalabalık
tarafından �zlend�.  Her kez üç 
seneden ber� güreşmeyen Al� Gür-

büzü seyretmeye geld�. Kırkpınar Ağası Seyfett�n 
Sel�m’�n de �zled�ğ� güreşlerde Sansız b�r kura �le 
�k�nc� turda Recep Karaya düşen Al� Gürbüz uzun 

ve çek�şmel� b�r güreşten sonra 
Muratpaşa güreşler�n�n Baş peh-
l�vanı olan Recep Karaya elenerek 

kürsüye çıkamadı.

Baş pehl�vanlık kürsüsüne  
1- Recep Kara ‘2- İsma�l Balaban  3- Orhan 

Okulu  3- S�nan Kaya çıktılar.

Başaltı Kürsüsüne 
1- Hasan Borucu  2- Yusuf Can Zeybek  3- Emre

Erkal  3- Davut Cansel çıktılar 
Büyük Orta Kürsüsüne
1- Muratpaşa Beled�yes�n�n güreşç�s�  Kürşat 

Korkmaz  2- Cemal� Küçükgüçlü  3- Oğuz Kara  3-
Osman Karataş çıktılar.
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