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SAYFA 3

   BAYBURT KAYMAKAMI NUSRET BEY

Albümdek�  fotoğrafa  baktığımda 1950’l�ler�n 
başları olduğunu tahm�n edeb�l�yorum.Büyük 
dayım rahmetl� Tacett�n  Akgün’ün (Destanoğ-

lu) askere g�d�ş� neden�yle Şeh�t Nusret Bahçes�’nde 
kardeş,kuzen ve yeğenlerle b�rl�kte çekt�r�len hatıra 
fotoğrafında 5  yaşlarındaymışım. 

Bayburt’ta , çayınızı yudumlarken  Çoruh Nehr� n� 
seyred�p,onun n�nn� g�b� ses�n� d�nleyeb�leceğ�n�z, er�k 
bahçeler�n�n cennet kokularıyla ılgıt ılgıt  esen rüzga-
rında  ferahlıyarak ,çalağan (b�r  çaylak  türü) sesler� 
eşl�ğ�nde sohbet edeb�leceğ�n�z yegâne parktır Şeh�t 
Nusret Bahçes�…

On yıl kadar önceyd�, günüb�rl�k yaptığım b�r Bay-
burt z�yaret�nde rahmetl�  Murat Yıldız , Avn�  Karapı-
nar ağabeyler  ve m�saf�r arkadaşlarla deml� çaylarımızı 
�ç�p sohbet etm�şt�k o güzel mekânda…

1997 yılı Dede Korkut Şölenler�  haftasında �se 
rahmetl�  Avk.Fuat  Akkoyunlu ağabey�m  ,şa�r  üs-
tatlarımız Fırat Kızıltuğ, Bek�r Sıtkı Erdoğan,Yahya 
Akeng�n,y�ne rahmetl� Hal�l Soyuer ,değerl� dostum 
Necdet Alp,en�ştem Alb. Rüknett�n Esatağaoğlu  ve 
�s�mler�n� hatırlamadığım konuklarla yaptığımız sohbet-
ler de maz�n�n güzel ve b�r daha asla yaşanamayacak 
anıları arasında yerler�n� aldılar.   

  Yazıma konu olan ve Bayburt’umuzun o ş�r�n 
parkında adı yaşatılan  Şeh�t Nusret Bey k�md�r?

Ed�nd�ğ�m b�lg�ler ışığında*  ,değerl� okurlarıma 
ve az�z hemşehr�ler�me  bu gün M�ll� Şeh�t Nusret  
Bey’den bahsetmek �st�yorum. Mart 1919’da Urfa’nın 
�şgal�nde,b�r İng�l�z yarbayı, subaylarıyla  ve b�r zırhlı 
araçla geld�kler� Urfa’da İng�l�z kumandan, z�yaret ett�ğ� 
Mutasarrıf  Nusret Bey’e ‘’Gal�p b�r hükümet�n asker�  
neden karşılanmıyor?’’ d�ye sorduğunda :’Haksız yere 
memleket� �şgal eden kuvvet� karşılamaya çıkmak b�r 
Türk Mutasarrıfına yakışmaz.B�r m�saf�r olarak gelseyd�-
n�z,s�z� B�rec�k’te karşılardım’’’ b�r d�ye cevap veren, 

URFA MUTASARRIFI NUSRET BEY   19 N�san 
1914 tar�h�nde BAYBURT kaymakamlığına atandı. O’nun 
Bayburt Kaymakamı olarak göreve başlamasından 
kısa b�r süre sonra  Avrupa’ da  I. Dünya Savaşı çıktı. 
Bunu üzer�ne  Bayburt Bölges�n�n de �ç�nde bulunduğu 
Doğu Anadolu Bölges�’nde yaşayan Ermen�’ler,Rusların 
bağımsız b�r Ermen�stan Devlet� kurmalarına yardımcı 
olacağı şekl�ndek� kışkırtmaları sonucu gönüllü s�lahlı 
Ermen� grupları teşk�l ederek Türk mahalle ,köy,kasaba 
ve şeh�rler�nde katl�amlara başladılar.Doğu Anadolu  
Bölges�’nde  bu olaylar cereyan ederken Osmanlı �dare-
s� 1 Haz�ran 1915’de savaş bölges�nde oturan Ermen�’le-
r�n savaş alanı dışı olan Sur�ye dolaylarına gönder�lmes�-
n� �çeren ‘’Ermen� Tehc�r�’’ kanununu çıkardı.

Haz�ran 1915’de  Erzurum’dak� 3. Ordu Komutanı 
Kam�l Paşa’nın emr�yle ,Bayburt harp sahası �ç�nde ol-
duğundan bölgedek� Ermen�ler de Nusret Bey’�n �dares� 
altında bulunan jandarma güçler� vasıtasıyla sal�men 
Erz�ncan’a sevk ed�ld�ler.Tehc�r sırasında yasa dışı h�çb�r 
olay olmadı.Tehc�re tab� tutulan Ermen�’ler�n  emval-� 
metrukeler� (terk ed�len malları) de oluşturulan b�r ko-
m�syon tarafından satılarak bedeller� kend�ler�ne ver�ld�.

Ermen�ler Bayburt’tan göç ett�kten sonra da 
bölgede Ermen�’ler�n çetec�l�k faal�yetler� devam ett� ve 
bu konuda,  değ�ş�k tar�hlerde Erzurum V�layet�’nden 
Dah�l�ye Nezaret�’ne ş�freler gönder�ld�.

Nusret Bey 1.Dünya Savaşının en sıkıntılı günler�n-
de b�r yandan Bayburt Ermen�’ler�n�n sal�men tehc�r� 
�ç�n çaba sarfederken d�ğer yandan da 3. Ordu’ya erzak 
tem�n� �ç�n çalıştı.Nusret Bey bu h�zmetler�nden dolayı 
değ�ş�k tar�hlerde Erzurum Val�l�ğ� ve 3. Ordu Komutan-
lığı tarafından ödüllend�r�ld�.

Nusret Bey 14 Haz�ran 1917’de ,o sıralarda Yıldırım 
Orduları 2. Grup Kumandanı olan Mustafa Kemal Pa-
şa’nın �steğ� �le Urfa Mutasarrıflığına tay�n ed�ld�. Nusret 
Bey Urfa’da görev yaparken Mondros Mütarekes� �m-
zalandı.Bunun üzer�ne Urfa’da �şgallere karşı Müdafa-yı 
Hukuk Teşk�latı’nın kurulmasında Nusret Bey’�n büyük 
emeğ� geçt�.

Nusret Bey Urfa Mutasarrıflığı görev�nde bulunur-
ken 1.Damat Fer�t Paşa Hükümet� tarafından 6 N�san 
1919’da Ermen� tehc�r� meseles�nden dolayı azled�ld� ve 
İstanbul’a çağrıldı. 

Nusret Bey İstanbul’a geld�kten sonra Bayburt 
ve Ergan�-Maden� Ermen� tehc�r� ve takt�l�nden dolayı 
Mustafa Nazım Paşa başkanlığındak� D�van-� Harp-� Örf� 
‘de yargılandı ve suçsuz bulundu. 

Ancak y�ne de Nusret Bey asker� hap�shanede alı-
konuldu.15 Mayıs 1919’da İzm�r’�n Yunanlılar tarafından 
�şgal� üzer�ne tüm Anadolu’da olduğu g�b� İstanbul’da 
da hava elektr�klend�.Bunu üzer�ne hükümet ortamı 
yatıştırmak �ç�n aralarında Nusret Bey’�n de bulunduğu 
40 tutukluyu serbest bıraktı.

30 Eylül 1919’da Damat Fer�t Paşa Hükümet� �st�fa 
ett� ve yer�ne Al� Rıza Paşa  Hükümet� kuruldu. Bu dö-
nem öyle b�r dönemd� k� kend� hal�nde yaşayanların b�le 
beklenmed�k b�r kazaya uğrayıp her an tutuklanması 
olasıydı. N�tek�m Nusret Bey’de daha önce yargılanıp 
serbest kalmasına rağmen 6 Kasım 1919’da Ermen� 
tehc�r� meseles�nden dolayı tekrar tutuklanıp cezaev�ne 
kondu.

15 Mart 1920 ‘de sorgulanmaya başlandı,5 N�san 
1920’de 4. Damat Fer�t Hükümet� tekrar kuruldu.Bu hü-
kümet�n en öneml� meseles� Ermen� tehc�r� davalarını 

hızlandırmaktı. İşte bu amaçla ; hükümet 17 N�san 
1920’de I.D�van-ı Harp-� Örf� Başkanlığına (Nemrut)
Mustafa Paşa’yı atadı.26 N�san 1920’de de ‘’I.D�van-ı 
Harp-� Örf� Mahkemes�’n�n Teşk�lat ve Vaz�feler�’’hak-
kında b�r genelge yayınlayarak; tehc�r davalarının 
öncel�kl� görüleceğ�n�,yargılamaların g�zl� yapılacağını ve 
sanıkların avukat bulunduramayacağını açıkladı.

İşte bu şartlar altında ,yalancı şah�tler ve ç�rk�n 
�ft�ralarla yapılan duruşmalar sonunda mahkeme heyet� 
Nusret Bey’�n h�çb�r savunmasını kayda ve d�kkate al-
madı.Avukat bulundurma hakkı da olmadığından O’nu 
kader�yle baş başa bıraktı.

Nemrut Mustafa Paşa ve d�ğer üyeler Nusret Bey’�n 
�damını �sted�ler.Üyelerden Ferhat Bey karşı çıkınca 
yer�ne M�rl�va N�yaz� Bey atandı.Bunun üzer�ne 27 
Temmuz 1920’de Nusret Bey’�n �dam kararı mahke-
me heyet�nce �mzalandı.Bu karar 4 Ağustos 1920’de 
pad�şah tarafından onaylandı ve 5 Ağustos 1920’de de 
İstanbul Bayez�t’te �nfaz ed�ld�.

İft�ra ed�len,m�llet�n parasını çaldığı �dd�a ed�len bu 
şerefl� ve namuslu Türk evladının arkasında bıraktığı 
yet�mlere kalan parası,yamalı pantolonundan çıkan 1 
l�raydı..!

Yanyalı Nusret Bey �dam ed�lmes�nden önce eş� 
Hayr�ye Hanım’a ve kardeş� Cevdet Bey’e mektup 
yazmıştı. Kardeş�ne yazdığı mektupta Nusret Bey şöyle 
vas�yet ed�yordu:

‘’Küçük çocuklarımı, zevcem� yalnız ve pek 
fak�r bırakıyorum. Beş gün sonra y�yecekler� b�le 
kalmayacaktır. Allah aşkına onları sokaklarda 
bırakma.Val�des� çocuklarımın terb�yes�ne baksın.
Babaları mücr�m değ�l,şeh�tt�r.İşte son nefes�mde 
h�çb�r şeyden korkmayarak v�cdanımdan kopup 
gelen şu �fadeler�m� sana �blağ ed�yorum.Vatanım 
yaşasın,elbet b�r gün gel�r hesabı sorulur.Masum-
ların ahı büyüktür.

B�r masumun kanıyla oynayan şu Mustafa 
Paşa’nın ha�nane hareketler� bu dünyada kend�-
s�ne kar kalacak mı.? Sabır tavs�ye eder ve a�leme 
sefalet çekt�rmemen�z� r�ca eder�m.B�l�r�m,sen�n 
de hal�n müsa�t değ�ld�r.Fakat ne yapalım,senden 
başka k�msem yok.Elveda kardeş�m,hakkınızı 
helal ed�n�z’’

Ruhun şad olsun az�z şeh�t.Vatan ve Bayburt sen� 
unutmayacaktır.

Alper Yazoğlu   
06 N�san 2009/ İstanbul
*Kaynakça:Yrd. Doç.Dr.Bayram Akça, Ermen� 

Araştırmaları 1.Türk�ye kongres� , B�ld�r�ler�-II. C�lt
Bu yazı Bayburt Postası’nda yayınlanmıştır…             

‘’ 2 Haz�ran 2016 günü  yapılan oylamada  Alman Parlamentosu,  1915 yılında  uygulanan  Ermen� Tehc�r�n�,  soykırım  olarak  kabul  etm�şt�r... Ermen�  
mezal�m�n�  büyükler�m�zden  defalarca  ve  tüyler�m�z  ürpererek d�nleyen b�r  Bayburt evlâdı  olarak bu  yazımı  s�zlerle  de  paylaşmayı  uygun  buldum.’’’

 yazoglualper@gmail.com





Beyazıt SANSI
Kırkpınar Marşı Yazarı

KIRKPINAR MARŞI’NI 
ÖNEMSİYOR MUYUZ?...

19’Mayıs Perşembe Günü Babaesk�’n�n ş�r�n beldes� 
BÜYÜKMANDIRA’ da �d�m.

Bu ş�r�n beldede Yağlı Pehl�van Güreşler� yapılıyordu.
Çok güzel b�r havada yaklaşık 5’b�n k�ş�l�k b�r �nsan 

topluluğu, buraya güreşler� �zlemek �ç�n gelm�şlerd�.
Ben, güreşler�n yapıldığı Er Meydanı’na g�rd�ğ�mde; 

başpehl�vanlar güreş tutuyordu.
Buradak� güreşler� Kırkpınar’ın ünlü cazgırlarından 

Sn. Em�n GER �le Sn. Bayram Al� DEDE takd�m ed�yor ve 
yönet�yorlardı.

Bu çok değerl� �k� cazgırımız, güreş alanına g�rd�ğ�m� 
gördükler�nde; Bana doğru en ser� ve saygılı tavırlarıyla 
koşar adım geld�ler ve el�m� öpmek nezaket�n� göster-
d�ler.

Bu çok değerl� cazgırlarımız, sözü karşılıklı b�rb�rle-
r�ne devrederek ben� öyle güzel b�r tanımlamayla anlattı-
lar k�; Er Meydanı’nı dolduran güreş sever �nsanlarımız 
ben� ayakta alkışlamak güzell�ğ�n� gösterd�ler.

***

Bu g�r�ş� neden yaptım?
Kırkpınar Marşı 1995’yılında Ed�rne’de doğmuştur.
Kırkpınar Marşı 2004’yılında Ed�rne Beled�ye 

Mecl�s�’n�n kararı �le Kırkpınar’ın Resm� Marşı olarak kabul 
ed�lm�şt�r.

Kırkpınar Marşı 2011’yılında T.C.Kültür Bakanlığı’nın 
yayınladığı “Pehl�van” �s�ml� Prest�j K�tabı’nda Türkçe ve 
İng�l�zce yayınlanarak resm�yet� onaylanmıştır.

O yıldan bu günlere Kırkpınar Marşı, her yıl Kırkpınar 
�ç�n yapılan seremon�lerde İst�klal Marşı’ mızdan sonra 
çalınıp söylenmekted�r.

***

Kırkpınar Marşı, Türk  Kültür yaşamının en esk� ve en 
öneml� oluşumlarından b�r�s� olan Kırkpınar Yağlı Güreş-
ler�n� her yönüyle anlatan b�r ş��r ve bağlı olarak bested�r.

Kırkpınar Marşı; bugün �ç�n Türk�ye’de organ�ze 
ed�len 200’den fazla yağlı güreş organ�zasyonlarında 
Ed�rne ve Trakya yörem�zden g�den davul zurna ek�pler� 

tarafından çalınmakta, güreş tutan pehl�vanlarımız 
ve �zleyen sey�rc�ler tarafından da beğen� ve coşkuyla 
d�nlenmekted�r.

***

Bu yazıyı neden yazıyorum?
İst�yorum k�; Kırkpınar Marşı Ed�rne dışında gördüğü 

�lg�n�n benzer�n� ya da daha fazlasını, Ed�rne’m�zde de 
görsün.

Kırkpınar Marşı, bugüne kadar sadece Ed�rne 
Beled�ye Bandosu tarafından Kırkpınar seremon�ler�nde 
çalınıp söylenmekted�r.

Oysa; Ed�rne’de müz�k �cra eden başka topluluklar 
da var.

Mesela;
- T.Ü. Senfon� Orkestrası
- Kültür Bakanlığı Ed�rne Devlet Korosu
- Ed�rne Val�l�k Mehter Takımı
- Ed�rne Beled�yes� Türk Sanat Müz�ğ� Topluluğu
- Ed�rne Mus�k� Cem�yet�
- Ed�rne Beled�yes� Trakya Oda Orkestrası
- Ed�rne Beled�yes� Çocuk Korosu
Gönül �sterd� k�; bu ve d�ğer müz�k toplulukları da 

Kırkpınar Marşı’nı “ B�z�m Marşımız” d�yerek repertuarla-
rına alsınlar ve seslend�rm�ş olsunlar.

***

Geçen yıl, yağlı güreşlerle �lg�l� b�r etk�nl�kte; Balıke-
s�r’de faal�yet gösteren b�r çocuk korosunun Kırkpınar 
Marşı’nı seslend�rmes�n� TV ekranlarından �zlem�şt�m.

Ne kadar güzeld�.
B�z�m çocuk korolarımız neden seslend�rmes�n?
Kırkpınar Marşı Türk Müz�k Kültüründe çok ayrıcalığı 

olan nad�de b�r eserd�r. Kırkpınar Marşı uzun, t�t�z ve 
yorucu b�r süreçten geçerek bestelenm�ş ve bugünlere 
taşınmıştır.

Yönet�c�ler� �le, halkı ve müz�k topluluklarıyla; çok 
değerl� Ed�rnel�ler�n bu esere sah�p çıkmaları, ulusal 
b�rl�ğ�m�z açısından da önem taşımaktadır.

Böyle düşünüyorum.
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Bu sayımızda y�ne s�zlere 
yağlı güreş cam�amıza
öneml� katkılarda bulu-
nan b�r a�leden bahse-

deceğ�m. Herkes�n b�ld�ğ� Yağcı
a�les�d�r bu a�le.

Baba Mehmet Al� Yağcı : 
Kırkpınar Başpehl�vanı, Kule
Hakem�

Oğul Başol Yağcı : Başpehl�-
van, Kule Hakem�

Oğul Bülent Yağcı : Esk�
Güreşç�,Telev�zyon yorumcusu

Ağabey İzzet Yağcı : Başpeh-
l�van, 1960 Kırkpınar Başaltı B�r�nc�s�, 1961 yılı
Kırkpınar Baş �k�nc�s�.

İşte a�lecek güreşç�ler. Heps�n�n de Yağlı Gü-
reşe hem pehl�van olarak hem de başka görev-
lerle büyük h�zmetler verd�kler� aş�kar.

Sayın Mehmet Al� Yağcı genç yaşında hayata
veda ett�. Ama oğullar Başol Yağcı ve Bülent
Yağcı halen güreşe h�zmete devam ed�yorlar.

Değerl� Başpehl�van Rahmetl�
Mehmet Al� Yağcı’yı Yaman İnanç 
ağabey�m�zden b�r anı �le anlatma-
ya başlayalım da ne kadar efend�, 
alçakgönüllü  ve �y� kalpl� olduğunu 
anlayalım.

B�r güreşte Yaman İnanç Mehmet 
Al� Yağcı ustanın kıspet�n� taşımak �ster 
tam yerden alıp taşıyacakken Yağcı
Müdahale eder: “ Çırak çırak, k�spet� 
bırak. Öküze boynuzu ağır gelmez. 
Elleme ben taşırım”

Yaman İnanç y�ne b�r Kırkpı-
nar �ç�n Ed�rne’ye  yaklaşık b�r ay önce

g�tm�ş ve gün dolduruyor. B�r gün O zamank�
Ed�rne Beled�yes� arkasında b�r çıkmaz sokak 
varmış ve o sokağa g�rm�ş. Sokakta ev�n camına
oturmuş yaşlı ve yatalak b�r adam var.  Sohbet
ed�yorlar ve adamın güreşlere de çok meraklı 
olduğunu anlıyor. Tam ayrılırken yaşlı adam ;

“ Evlat bana b�r Başpehl�van get�r de son 
kez görey�m. Ben bu halde güreşlere nasıl olsa 

g�demem”der.
Bunun üzer�ne aklına yakında b�r otelde kal-

dığını b�ld�ğ� Mehmet Al� Yağcı’nın yanına g�der 
ve durumu anlatır. “ Usta sen gel�r m�s�n der.
Yağcı o esnada p�jamalarıyla d�nlen�yor.  Kalmış 
üstünü değ�şt�rm�ş ve beraberce b�r payton
tutarak yatalak �ht�yarın yanına g�tm�şler. 

İht�yar çok sev�nm�ş ve tam kapıdan çıkarlar-
ken “Başpehl�vanlığın berhudar olsun pehl�van” 
d�yerek uğurlamış ve  o yıl Mehmet Al� Yağcı 
Başpehl�van olmuş. Anlaşılan bu olay 1961 yılın-
da yaşanmış.

Bu �k� güzel anıdan sonra Mehmet Al� Yağ-
cı’nın dereceler�ne b�r bakalım:

1956 yılı Büyükorta Kırkpınar B�r�nc�s�
1957 yılı Kırkpınar Başpehl�van İk�nc�s�
1958 yılı Kırkpınar Başpehl�van İk�nc�s�
1960 yılı Kırkpınar Başpehl�van Beş�nc�s�
1961 Kırkpınar Başpehl�vanı (Bu güreşte

ağabey� İzzet Yağcı’yı sarma �le yenerek Başpeh-
l�van oldu)

1962 Mehmet Al� yağcı �le Kara Al� Çel�k Baş-
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pehl�vanlık �ç�n mücadele ett�ler. Yen�şemed�ler. 
Bu yıl Kırkpınar Başpehl�vanı olmadı.

1964 yılı Kırkpınar Başpehl�vanı
1965 yılı Kırkpınar Başpehl�van Beş�nc�s�
1966 Kırkpınar Başpehl�van İk�nc�s�

Güreşt�ğ� yıllarda Kırkpınar’a damga-
sını vuran Mehmet Al� Yağcı; Atan Kardeşler, 
Seza� Kanmaz, İbrah�m Karabacak, Hasan Acar, 
Kara Al� Çel�k, Ülfett�n Çekmece, Ordulu Mus-
tafa, Nazm� Uzun hatta Sabr� Acar g�b� devr�n�n
bütün öneml� güreşç�ler� �le güreşler atmıştır.

Mehmet Al� yağcı Sındırgı’nın Alaca Atlı
Köyünde doğdu ve çocukluğunda tarım ve
hayvancılıkla uğraşan a�les�ne de 
yardımcı oldu. Tab�� köy çocuğu
hayvan bakar, çobanlık eder , bu
�şler� yaparken ne edecek? D�ğer
arkadaşlarıyla b�rl�kte de güreş 
tutar, heps�n� de yener. Derken 
adı duyulur, güreşe başlar ve
Sındırgılı Şer�f Usta �le dolaşmaya
başlar. Babası, Ağabey� İzzet 
Yağcı ve Sındırgılı Şer�f ustaları
olur. 

Kend� köyünden Zel�ha 
Hanım �le evlen�r, En büyükler�
Başol olmak üzere, Bülent ve 
Gül adlı üç evladı olur.Eş�  Zel�ha 
hanım henüz sağ.

Büyük Oğlu Başol Yağcı �se 
güreşmeye devam ett�. Başol 
Usta halen meydanlarda b�r�nc� 
sınıf  hakem olarak Türk Yağlı
güreş�ne h�zmet etmeye devam
ed�yor. Oğul Bülent Yağcı askere
kadar güreş yaptı, fakat asker-
den sonra devam etmed�. Ş�md�lerde Balıkes�r
Bölges�nde Yağlı Güreşler�n gel�şmes� �ç�n çaba
harcıyor, Kurtdere Güreşler�n�n organ�zasyon
kom�tes�nde. Yağlı güreş hakkında Telev�zyon
programları yapıyor.

Başol Yağcı da güreş hayatında babasını 
mahcup etmed�. Başarılı b�r pehl�van olarak
devam ett�. Dereceler� �se az değ�l :

1980 yılı Kırkpınar Deste 3 B�r�nc�s� ve en
cent�lmen güreşç�s�

1981 yılı Kırkpınar Küçük Orta Küçük Boy 
B�r�nc�s�,

1982 yılı Kırkpınar Küçük orta Büyük Boy
B�r�nc�s�,

1983 yılı Kırkpınar Büyük Orta B�r�nc�s�
Ustası �se tab�� k� babası Mehmet Al� Yağcı.
B�r Çardaklı olarak ustaların Çardak Güreş-

ler�nden bahsetmemek olmaz. Çünkü Mehmet 

Al� Yağcı �le İbrah�m Karabacak’ın Çardak Güreş-
ler� Türk Yağlı Güreş tar�h�ne de altın harflerle 
yazıldı. B�lhassa 1962 ve 1963 yılları �k�s�n�n de
Çardak’ta büyük çek�şmeler�ne sahne oldu. 

Çardak Beled�yes� Başkat�b� İsma�l Beyaz

anlatıyor: 
Mehmet Al� Yağcı 1980 l� yıllarda  Çardak’ta

kule hakem� ve İsma�l Beyaz’a şunları söylüyor :
“İsma�l Bey, Şu sahanın d�l� olsa da söyle-

se, Karabacak �le 10 L�ra �ç�n �k� sene üst üste
b�rb�r�m�z� tellere attık. İlk sene o ben� fırlattı
attı, �k�nc� sene ben onu aynı yerde aynı şek�lde
yend�m. Demek k� o yıllarda 10 L�ra ne büyük 
paraymış.”

Ş�md� o güreşler� seyreden Çardaklı hemşe-
r�ler�m�zden Hakkı Akça �le Yaşar Çubukçu’nun 
�fadeler�ne göre:

1962 de Karabacak �le Mehmet Al� Yağcı f�-
nalde kapıştılar. Güreş çok �dd�alı
başladı. 10 -15 dk sonra Karaba-
cak Yağcıyı önce kazanlara sürdü
sonra tam ters� hakem heyet�ne
sürdü.İk� pehl�van da öyle b�r 
kapışmışlardı k� koca güreş
sahası �k� pehl�vana dar gel�yor-
du. Herkes bu güreşe k�l�tlem�şt�.
Sonunda

Karabacak Yağcı’yı çapraza
alıp sahayı tekrar Yağ kazanla-
rına kadar sürdü. Yağcı kend�n� 
can havl�nnen yüzüstü yere attı
teller�n kenarındak� kavak ağacı-
na yapıştı. Yarım Metre çapında
Kavak ağacı �k� güç arasında b�r 
o yana b�r bu yana savruluyordu.
Karabacak Yağcı’yı ağaçtan çekt�
aldı ve sırtüstü yend�.

Yağcı yen�l�rken o güreşte
yağcı olarak görev yapan Süley-
man Çubukçuyu az kalsın altında 

ez�yordu.
Ertes� sene güreşlerde 1963 yılı. Y�ne önem-

l� pehl�vanlar hep Çardak’ta. Karabacak sahaya
çıkmış ama Yağcı p�yasada yok. Tam Baş peh-
l�vanlar soyundukları ve eşleşt�r�leceğ� sırada 
mav� b�r Chevrolet otomob�l  hakem heyet�n�n

Bülent Yağcı 
ve oğlu 

Mehmet Ali 
yağcı
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yanına kadar geld�. İç�nden Mehmet Al� Yağcı 
çıktı ve b�raz müsaade �steyerek soyunup ge-
leceğ�n� söyled�. Sahaya çıkınca da Eşleşmeler
yapılırken Karabacak’ın yanına g�tt� ve k�spet�n� 
tutup onunla tutmak �sted�ğ�n�, geçen seneden 
rövanşı olduğunu söyled�. Fakat hakem heyet� 
nedense

bu �steğ� kabul etmed� ve Fakat başka
pehl�vanlara eşleşt�ler. Ama sonunda f�nale
�k�s� kaldı. Geçen yılk� güreş�n aynen tekrarı
oluyordu ama bu sefer roller değ�şm�şt�. Geçen 
sene Karabacak Yağcıyı nerelere sürdüyse bu
sefer de Yağcı Karabacak’ı aynı yerlere sürdü 
ve sonunda geçen sene nerede yen�ld�yse

bu seferde Yağcı Karabacak’ı orada aynı 
yerde yağ kazanlarının d�b�nde tellere doğru
gıcırbükme yaptı.çev�r�p açık düşürdü. Bunun 
üzer�ne Karabacak �t�raz ett� ve �t�razı kabul 
ed�lmey�nce Jandarmanın kasaturasını kapıp
Yağcıyı koşturmaya başladı. Yağcı önde Kara-
bacak arkada saha karışmış,

dört dönüyorlar O sırada ayırmaya çalışan 
b�r Jandarmanın mavzer� de patlamaz mı ? 
Kurşun Çardaklı Lapacı Yaşar’ın burnunu sıyırıp 
kavak ağacına sağlandı. S�lah patlayınca pehl�-
vanlarda kovalamacayı bırakıp ayrıldılar. Peh-
l�vanları ayırdılar. Karabacak hakem heyet�ne
döndü ve ben�m hakkımı yed�n�z

b� daha da artık son olsun Çardak’a da gel-
meyeceğ�m ded�. Ve hak�katen de b�r daha Çar-
dak’a gelmed�. Belk� de güreş hayatını b�t�rd�.
İbrah�m Karabacak da efend� b�r pehl�vandı ve
artık yaşlanmaya başlamıştı. Ben de bu güreş�
ve yaşanan patırtıları çok �y� hatırlıyorum. O 
zamanlar 8 yaşında b�r çocuktum.

İşte böyle. Büyük pehl�vanların anıları ve
yaptıkları �şler de hep hatırlanır hafızalarda yer
eder. Aradan 50 yılı aşkın b�r zaman geçmes�ne
rağmen bu �k� büyük pehl�van’ın Çardak gü-
reşler� unutulmadı ve Çardaklıların hafızasında
yaşıyor. B�z de Çardak Güreşler� k�tabımızda bu 
anıları ölümsüzleşt�rd�k.

Mehmet Al� Yağcı Tar�h� Çardak güreşler�n-
de de 1959, 1963 ve 1965 yıllarında Başpehl�-
van olmuştur.

Mehmet Al� yağcı 1966 yılında 
Kırkpınar �k�nc�s� olduğu sene, Başpehl�vanlık 
güreş�nde kend�s�ne haksızlık yapıldığını dü-
şünerek genç sayılacak b�r yaşta güreş� bıraktı. 
Ancak ondan sonra Kule hakem� olarak Yağlı 
Güreşlere h�zmet etmeye devam ett�. 

Maalesef vefatı da b�r güreş esnasında 
oldu. 1985 yılı Elmalı Güreşler�ne hakeml�k
yapmaya g�tt�ğ�nde orada geç�rd�ğ� b�r kalp 
kr�z� sonucunda hayata genç yaşta veda ett�.
N�yaz� Güreşen Usta, O güreşte b�rl�kte kaldığı
Mehmet Al� Yağcı’nın vefatını h�ç unutamadığı 
b�r olay olarak b�zlere naklett�. Ne yapalım, 
Allah Rahmet Eyles�n.

Babalar ve oğulları ser�m�zde bu 
sefer de a�lece güreşç� Yağcı a�les�n� s�zlere 
tanıtmaya çalıştım.

Türk güreş�ne verd�kler� emeklerden dolayı
anılarımızda hep yaşayacaklar. Vefat edenlere
Allah’tan rahmet, sağ olanlara uzun ömürler
d�ler�z. Kalın sağlıcakla.

Mehmet Ali Yağcı – İzzet 
Yağcı Kırkpınarda 1961 yılı 

Başpehlivanı

1963 Yılı Mehmet Ali Yağcı – İbrahim 
Karabacak



“III. Uluslararası Geleneksel 
Türk Güreşler� Sempozyumu
ve Oyunları”  (Protokol Ko-
nuşması, 6-8 Mayıs 2016)

Tar�h otor�teler� dünya da �lk
spor olgusunun ve �lk teşk�lat-
lanan sporun güreş olduğunda
hemf�k�rd�rler. Esk� uygarlıkların
hemen heps�nde görülen güreş, her 
ulusun kültüründe farklı boyutta 
yer almış ve farklı tatm�n tarzı �le 
farklı fonks�yonlar �cra etm�şt�r. Esk�
uygarlıklar arasında yer alan Türk-
lerde güreş;  m�ll�, d�n�, ekonom�k, 
sosyal yapı ve yaşayışlarının hemen 
her safhasında yer almıştır. Sanat,
edeb�yat, adet ve gelenekler�n�n 
teşekkülünde müh�m b�r yer teşk�l 
etm�şt�r. Çocukluktan gençl�ğe geç�-
ş�n ed�mler� arsında yer alan güreş, 
Büyük Asya’dan Balkanlara tüm Türk
dünyası ve akraba toplumlarında b�r
onur formu olarak görülmekted�r.

Bozkır yaşam tarzına uygun m�ll� �rade ve
n�tel�kler�ne göre Türk toplumlarında b�rçok 
geleneksel güreş meydana gelm�şt�r. “Aşırtmalı 
aba, Kapışmalı aba, Şalvar, Karakucak ve Yağlı
güreş” olmak üzere sadece Türk�ye’de 5 tür 
geleneksel güreş bulunmaktadır. Altay, Hakas, 
Tıva, Şor, Tofa/Karagas, Teleüt, Teleng�t, Ku-
mand�n, Dolgan, Saha, Çulum,  Azer�, Başkır,
Çuvaş, Gagauz, Hunza, Karaçay, Kara�m, Kara-
kalpak, Kaşgay, Kazak, Kırgız, S�b�rya- Kazan
ve Kırım Tatarları, Nogay, Özbek, Türkmen,
Uygur, Anadolu �le Balkanlar olmak üzere
Türk dünyasında toplam 27 adet geleneksel
güreş bulunmaktadır. Bunların dokuzu farklı 
s�t�llerde yapılırken, 18’� b�r b�r�ne yakın vers�-
yonlarda yapılmaktadır. Türkler güreş yapma-
yı; �badet ve C�had, güreş yer�n�; �badet yer�,
güreş meydanını; er meydanı, cem, muhabbet
ve �badet meydanları olarak görmüşlerd�r. 

Güreş, Türk halklar tarafından teyakkuz ve 
savaş tekn�kler�n� b�leme yolu olarak görülür,
fakat aynı zamanda f�z�ksel maharet� de ruhsal
güç ve kutsanmanın b�r �şaret� olarak da görür-
ler. Türkler’dek� b�rçok geleneksel güreş formu 
uluslararası güreş jargonunda “serbest st�l” 
olarak tanımlanab�l�r. Güreş fest�valler�, sadece 
ter atma fırsatı, doğal mücadelec� �çgüdüler�
açığa vurmak veya semboller yoluyla �fade 
etmek �ç�n b�r fırsat değ�l, aynı zamanda ge-
n�ş ahlak� ve s�yas� yankının sosyal değerler� 
etrafında organ�ze olan d�kkatl� b�r şek�lde 
yapılandırılmış kamuya açık organ�zasyonlar-
dır. Türk halkı ve devlet büyükler� güreşe ve
güreşç�ye karşı s�h�rl� b�r muhabbet duymuş-
lardır. Aydın ve bürokras� �le halkı bütünleşt�-
ren tek spor dalı güreşt�r. Çünkü güreş b�r halk 
sporudur. Alman yazar Laqueur; “Koca Yusuf, 
Kara Ahmet, Kurtderel� Mehmet vb. pehl�van-
lar Kırkpınar’da güreş�rlerken seyreden halka 
başka b�r dünyadan gelm�ş g�b� gözükürlerm�ş” 
demekted�r. Halk muhayy�les�n�n yarattığı
menkâbeler, da�ma hak�kat cüzünü de �ç�ne 

alır. Yan� herhang� b�r kültür un-
surunun umûmî v�cdana akseden
şek�lde olduğu g�b� göster�r. 1985
Kırkpınar’ı Turgut Özal 55 saat 
�zlem�şt�r. 

Türklerde güreş kadar sem-
bol�k ağırlık taşıyan başka b�r spor 
yoktur. Güreş�n uyandırdığı duy-
gular stat�k veya kanun olmaktan
uzaktır. Sembol ve �mgeler�n�n
yorumları tab�� k� farklı şek�ller-
de ve hegemon�k süreçlerde ve 
karşıt emsaller�nde araç olarak 
ben�mseneb�lm�şt�r. Güreş ulusal
gücü anlatan m�tler�n meydana
get�r�lmes�nde ve ahlak eğ�t�m�nde

Alpl�k, Erl�k, Pehl�vanlık anlayışında yarışma ve
göster�lerde s�stemat�k olarak kullanılmıştır.

Az nüfuslu, yüksek �deall� Osmanlı ve ön-
ces� Türk Devletler�’n�n kurucuları, çoğa karşı 
durab�lmes�, n�tel�kl� �nsan sah�b� olmasıyla 
mümkündü. N�tel�kl� �nsansa, kurumsallaşma 
�le yet�şeb�l�rd�.

Doğasında b�reysel b�r mücadele, savaş
tarzı ve proto d�nler�n parçası bulunan güreş,
bu karakter�yle Türk devletler�nde Pehl�van 
Tekkeler� olarak örgütlenm�şt�r. Güreş tekke 
ve zav�yeler�, Türk güreş� �le pehl�vanlık ge-
leneğ�n�n m�ll� boyutunun d�n� mah�yetle ve
Ehl�beytle kaynaştığı kutsal b�rer mekânlar
olmuşlardır. Buradak� derv�şler antrenmanları-
nın yanısıra beşer� b�l�mler eğ�t�m� de almışlar-
dır. Âşık Paşa’nın “Gar�pnâme”s�ndek� bel�rtt�ğ� 
Alpl�k-Y�ğ�tl�k (Gâz�yan) ve onun dokuz koşullu
dünya ve d�n Apl�ğ� sıfatına na�l olmalıydılar.

Alpl�k/ Erl�k 12.yy Pehl�vanlık örgütsel 
(kurumsal) k�ş� kalıbıdır. Göktürkler’ de B�lge 
ve Alp olma; “erdem” sah�b� olmak gerek-
t�rmekted�r. “Er”l�ğ�yle yaşayan örgüt, bu
özell�kler�n� tek b�r n�tel�k olarak sentezlem�ş 
bulunduğu �ç�n Alp- Alpl�k sözkonusudur.
Erl�k ve Alpl�k teşk�lattan k�ş�ye yansır. Yen�sey
Ş�ne-Us�: D:9’da “Edgü b�lge k�ş� edgü, k�ş�ğ’�/ 
�y� ve ahlaklı k�ş�ler, �y� ve y�ğ�t k�ş�ler” d�ye 
geçmekted�r.

Güreş de kad�m Türklerde “Er” olma r�tü-
eller�ndend�r. Güreş meydanına Er Meydanı
den�lmes� bundandır. D�ğer rak�pler�n� yenen
ve başarı kazanan genç erg�nlenm�ş sayılır ve
Kemer kuşanır. Göktürk Alp’ları da Er olduk-
larında Kılıç ve kemer kuşanırdı. Kemer Türk-
lerde dört kademe Rütbe �şaret�d�r. Bu r�tüel 
çocukluktan erkekl�ğe geç�şt�, b�r anlamda eş�k
atlamaktı. İç Asya’dak� bu r�tüel� Anadolu’da
Ah�l�k teşk�latları sürdürmüş, Osmanlı Güreş 
Tekkeler� de öğrenc�ler�ne sınıf atlatırken bu
geleneğ� temel almıştır. N�tek�m b�z�m Aba
güreş� ded�ğ�m�z, Türk�stan’ın Bel-bağ, Kurşak,
Apan veya Çapan ded�kler� m�ll� güreşlerde bu

r�tüeller hala lokal olarak uygulan-
maktadır.

Güreş�n organ�zasyonundan
g�ys�s�ne, st�ller�nden kategor�le-
r�ne, peşrev�nden cazgırların l�r�k
man�ler�ne, eng�n anlamlar taşıyan 
m�ll� n�tel�klerle yüklüdür. D�ğer

b�r dey�şle pehl�van güreşler�n�n uygulanış 
r�tüeller�n�n f�kr� yönünde d�n� unsurlar, şekl� 
yönünde de m�ll� unsurlar yer almaktadır.
Bunun �ç�n kısaca bazı örnekler vereceğ�m. 
Türk�ye’de Kırkpınar dâh�l Yağlı güreşler 1944,
Karakucaklar 1970, Şalvar güreşler� 1983 yılına 
değ�n dört sıklette yapılmıştır. 4.’lükte güreşen
en genç ve tecrübes�z güreşç�ler, burada üç or-
gan�zasyonda şamp�yon olanlar b�r üst sıklete
ve III.’lük, II.’l�k derken n�hayet I.’l�ge yüksel�r k�,
bu pehl�vanlığın z�rves� başpehl�vanlıktır. 

Kategor�ler: Yesevî düşünces�nde olgun 
�nsan olmanın dört (4) şartı vardır. Bunlar 
şu şek�lde sıralanır: Mekân, Zaman, İhvan ve
Rabt-ı Sultan. Yesevîl�k yolunda olgun �nsan 
olmanın manev� yüksel�ş makamlarının amacı,
fakr yolu olması gerekmekted�r. Ayrıca dört 
rakamı y�ne asker� stratej�ler�nde dört yönlü 
kodu vurgulamaktadır. Dolayısıyla güreştek�
bu dört kategor�, Yesevîl�k tar�katındak� olgun 
�nsan olma şartıyla örtüşmekted�r. Bu gelenek 
daha sonraları Yesevî’ n�n sürekler� tarafından 
Anadolu ve Balkanlarda dört kapı (Şer�at,
Tar�kat, Mar�fet, Hak�kât) düşünces�yle devam
etm�şt�r.

Ödüller: Yesevî düşünces�nde �se yakîn
“çok kuvvetl� �man” anlamında olup, bu �man
del�llerle değ�l, �lah� nur �le perç�nlenm�ş �man-
dır. Ayrıca yakîn b�r şey�n hak�kat� hakkında
gönlün tok ve em�n olmasıdır. Yesevîl�k’�n bu
düşünce s�stem�, Türklerde pehl�van olma 
ed�mler� �le b�re b�r örtüşmekted�r. Pehl�van 
güreşler�nde �lk üçe g�rene ödül vermek,
Türklerde h�ç değ�şmeyen b�r âdet� kad�md�r.
İslam Tasavvuf kültüründe, �lah� hak�kat� tanı-
manın �lm-el yakîn, ayn-el yakîn, hakk-el yakîn 
olmak üzere üç dereces� yaygındır. Yesevîl�k 
de bu düşünce �lk çırpıda geçerl�d�r. Bu öğret� 
pehl�vanların �lk üç ödülünün gerçeğ�yle örtüş-
mekted�r.

Osmanlı’da İhsân-ı âlel �hsân, Türk�stan da
“yett�leme-  tokkuzlama”  den�len ve Pehl�-
vanların bel�rlenen ödüller�n� 7 ya da 9 katına 
çıkartma geleneğ� vardır. Yesevî düşünces�n�n 
kâm�l �nsan öğret�s�nde, hak�kat� tanımanın 
yed� dereces� vardır. Aynı zamanda ruhun
olgunluğunu göstermeye yarayan yed� çeş�t
n�tel�ksel makamlar vardır. Bu kategor�ler�n 
heps�n�n İslam felsefes�ndek� ontoloj�k naza-
r�yelerden es�nlenen b�r çeş�t ep�stemoloj�k
s�stemd�r. Buradak� 9 sayısı �se esk� Türk �nanç
s�stem�yle �l�nt�l�d�r. Güreşten önce pehl�van-
ların beyaz ve uzun köynek g�ymes�, k�spet�n
40 parçadan yapılması ve namahrem yerler� 
örtmes�,  kasnağın üç kez bağlanması, peşrev 
ve temenna çek�lmes� vb semboller fazlasıyla
artırılab�l�r.

DEVAM EDECEK
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TÜRK TOPLUMLARINDA 
GÜREŞ VE KÜLTÜRÜ

Mehmet
TÜRKMEN

Doç. Dr.
19 Mayıs Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor 
Ana Bilim Dalı Başkanı



Çanakkale Çan 
Hal�l Ağa Kö-
yünde 07 Mayıs
2016 

               Cumartes� günü
ÇÇ
Yağlı Pehl�van güreşle-
r�n�n 2. s� yapıldı. Geçen
yıl köy hayrı �le yapılan

güreşler �lg� görünce bu yıl 2. s� düzenlend�. Hal�l 
Ağa köyünde her yıl hıdrellez günü köy meyda-

nında yapılan p�lavın dualarla dağıtılması b�r ge-
lenek hal�n� almıştır. Çanakkale yöres� güreşlere
�lg�n�n büyük olduğu yöreler�m�zden olduğu �ç�n 
Atasporumuz güreşler� yaşatmaya karar veren
Muhtar Necdet Alkan büyük gayret göstererek 
�şadamlarından ve kuruluşlardan sponsor des-
teğ� alıp, �şadamı Kemal Durmaz’ı kurucu Güreş
ağası olarak seçm�ş bu da güreşler�n devamı
yönünde �sabetl� b�r karar olmuştur.

07 Mayıs 2016 Cumartes� günü Hal�l Ağa

köy meydanında p�lav dağıtımı ve köy hayrının 
yapılmasıyla güreşlere geç�ld�, Muhtar Necdet
Alkan Ve Güreşler�n kurucu Ağası İşadamı Ke-
mal Durmaz konuklarını kapıda karşılıyarak ve
�kramlarıyla gerçek b�r m�saf�rperverl�k örneğ� 
gösterd�ler. Açılışta saygı duruşu ve İst�klal
Marşı’nın ardından Güreş �l tems�lc�s� N�hat
Gür’ün yaptırdığı duanın ardından m�n�k boy
pehl�vanları cazgırlar Osman Çayır ve Şer�fal� 
Esen’�n man�lerle çayıra salmasıyla, başlayan
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Özcan
BAŞGÜL

atasporumuzgures@gmail.com

HALİL AĞA’DA 
YAĞLI GÜREŞLER

YAPILDI
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güreşler�n bu yılk� Ağalığını Çanlı �şadamı Ke-
mal Durmaz yaptı. Güreşler� Ak Part� Çanak-
kale M�lletvek�l� Ayhan G�der, CHP Çanakkale 
M�lletvek�l� Bülent Öz, İl Genel Mecl�s Başkanı
Ömer Şah�n, AK Part� Çan �lçe Başkanı Murat
Okan, CHP Çan �lçe Başkanı Av.Ümran Aydın,
AK Part� Çan İl Genel Mecl�s Üyes� H.İbrah�m
Dem�r, MHP Çan İl Genel Mecl�s Üyes� R.Cah�t
Özer,usta Başpehl�van Gönen’l� Yaman İnanç,
Kıspet Ustası B�ga’lı İrfan Şah�n,Kırkpınar 1990
Ağası Murat Köse, Çardak ağası Ahmet Acar, 

Umurbey Beled�ye Başkanı Sam� Yavaş, Umur-
bey ağası Ceng�zhan Örs, Çan Ağaları, Yakup
Köse, Gökhan Mercan, B�ga Hanaımağası Arzu 
Kasap Küçükkoç, Kepez ağası Yahsem Kork-
maz ve yaklaşık 2.000 güreşsever güreşler�
�zled�, Kule Hakeml�kler�n� 1986 Kırkpınar
Başpehl�vanı (Mag�rus) İbrah�m Gümüş, 1989
Kırkpınar Başpehl�vanı Saffet Kayalı, Başol
Yağcı ve Na�l Kurt’un Yaptığı 2. Hal�lağa Yağlı
pehl�van güreşler�nde Ekrem Yavuz, Hasan 
Zeybek, Yüksel Kalay, Al� Gökçen, Hakan 

Çalışır, Enver Er�şt�, Hüsey�n İy�can, İsma�l 
Güzel Kol Bağladılar, güreşlere çıkarken Türk
bayrağı �le sey�rc�ler� selamlayan başpehl�van-
lar ayakta alkışlandılar.  Yapılan eleme turlarının 
ardından Ekrem Yavuz ve Yüksel Kalay f�nal�n-
de, Ekrem Yavuz Başpehl�van olurken, �k�nc�, 
Yüksel Kalay üçüncüler �se Al� Gökçen ve Enver
Er�şt� olmuştur. Başaltında Mesut Özgül b�r�nc� 
olurken Mustafa Koca �k�nc� olmuştur. 

Ağalık arttırmasında 25 B�n l�ra �le 2017 yılı
ağalığını B�ga’lı �şadamı Necdet Kesk�n almıştır.



BANDIRMA Güreş İht�sas Kulübü’nün ve
Beled�ye Başkanı’nın katkılarıyla, Tar�h� 
Kırkpınar Yağlı güreşler�nde başpehl�van-
lık kazanan Al� Acar, Hasan Acar ve Sabr� 

Acar’ın heykeller� düzenlenen törenle açıldı.
Açılış tören�ne Bandırma İlçe Kaymakamı

Tuncay Sonel, Beled�ye Başkanı Dursun M�rza,

Tar�h� Kırkpınar Ağası Seyfett�n Sel�m, Türk�ye 
Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Tems�lc�s� Tah�r
Yılmaz, Bandırma Güreş İht�sas Kulübü

Başkanı Orhan Turaçlı, yöre ağaları ve çok
sayıda güreş sever katıldı.

Açılışta konuşan Bandırma Güreş İht�sas Ku-
lübü Başkanı Orhan Turaçlı, Balıkes�r’�n Cumhu-

r�yet tar�h� önces� ve sonrasında tar�h� Kırkpınar 
Güreşler�nde çok sayıda başpehl�van çıkardığını
söyled�.

Turaçlı, 3 kuşak başpehl�van olan Acarlar’ın 
heykeller�n�n yapılmasında emeğ� geçen yerel 
yönet�me katkılarından dolayı herkese teşekkür
ett�.
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Bandırma’da
ACAR AİLESİNİN 

heykeller� muhteşem 
törenle açıldı

Bandırma Güreş İht�sas Kulübü’nün ve Beled�ye’n�n katkılarıyla 
sah�l bandında  dede, torun, oğulun heykeller� d�k�ld�.Sinan 

BERATLIGİL
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YAŞARKEN 
HEYKELİ YAPILDI
Bandırma Beled�ye Başkanı Dursun M�r-

za’da yaptığı konuşmasında, “Böyle b�r tablo
hayattayken k�mseye nas�p olmaz.

Türk�ye’n�n ne büyük güreş organ�zas-
yonu olan tar�h� Kırkpınar Güreşler�nde baş-
pehl�van olan Acarlar’ın heykeller�n�n burada
açılışını yapmaktan dolayı çok mutluyum. 

Özell�kle Sabr� Acar’ın yaşarken d�k�len heyke-
l� ayrı b�r önem taşıyor.

Geçm�ş�n� b�lemeyen geleceğ�n� b�lemez. 
Yapacağımız çalışmalarda asla geçm�ş�m�z� 
unutmayacağız. 

Uzun süreden ber� yapılması gündemde 
olan 3 kuşak başpehl�vanlarımızın heykeller�-
n�n d�k�lmes� gündemdeyd�. Buda bana nas�p
oldu. Bundan dolayı çok mutluyum” �fades�n�
kullandı.



48. Geleneksel Kepez
Yağlı Güreşler�ne  çok 
yoğun b�r �lg� oldu. 
Beled�ye Başkanı Ömer

Faruk Mutan ve güreş ağası 
Yahsem Korkmaz büyük emek-
lerle güzel b�r organ�zasyon
yapmışlardı.

Kares� Beled�ye Başkanı Yü-
cel Yılmaz, Küçükkuyu Beled�ye
Başkanı Ceng�z Balkan, Çanakka-
le Çardak Beled�ye Başkanı  Basr� 

Ulaş �le Gey�kl� Beled�ye Başkanı 
Ercan Yılmaz, Hal�lağa Muhtarı 
Necdet Alkan, Çanakkale İl Spor 
Müdürü Nüammer Uslu, İl Emn�-
yet Müdürü Yılmaz Özden, M�ll�
Eğ�t�m Müdürü Zülküf Mem�ş, 
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İl Mü-
dürü Ers�n Fırat, SGK İl Müdürü
Basr� Tümsek, İşkur İl Müdürü Al� 
Çalışkan Kamu Hastaneler B�rl�ğ� 
Genel Sekreter� Op. Dr. Tezcan 
Seçk�n, da güreşlere katıldılar. 
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48. GELENEKSEL 
ÇANAKKALE KEPEZ 

YAĞLI GÜREŞLERİ 
19 Mayıs 2016

48. Geleneksel Kepez Yağlı Güreşler�’nde   
Başpehl�van Fat�h Atlı oldu.

AHMET
ACAR
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Kepez Güreşler� öneml� Güreş Ağalarımızın 
da akınına uğradı. Başta Kırkpınar ağası Sey-
fett�n Sel�m, 1990 Kırkpınar Ağası Murat Köse
olmak üzere; Esk� Kepez Ağası Anest� M�lenos, 
283. Tar�h� Çardak Güreşler� ağası Ahmet Acar, 
Umurbey Güreşler� ağası Ceng�zhan Örs, Çan 
Güreşler� ağası Gökhan Mercan, Esk� Çan Gü-
reşler� ağası Yakup Köse, Gey�kl� Güreşler� ağası
Mevlut Oruçoğlu, Kurtdere esk� güreş ağası Hü-
sey�n Adın, Kurtdere yen� güreş ağası Oğuzhan 

Yayla, Arnavutköy Güreş ağası Selçuk Öztürk,
Kağıthane Güreş ağası Yusuf Yoldaş, Sultangaz� 
Güreş Ağası Zek� Özünlü, S�l�vr� Güreş Ağası 
Çet�n Ceylan, İpsala Kel Al�ço Güreşler� ağaları
Necm� Sezer ve Yusuf Yörük, Bursa Çalı Güreş-
ler� ağaları Hal�l İbrah�m Kuzucu, İrfan Çakmak 
ve 2017 Çalı Ağası Ercan Köse, Hal�lağa esk� 
güreş ağası Kemal Durmaz ve yen� ağası Necdet
Kesk�n, Bandırma Güreş Kulübü Başkanı Orhan
Turaçlı ağabey�m�z, Osman Şah�n ağabey�m�z,

Deve Güreş� ağası Hüsey�n Gaga Katıldılar.
Yapılan Ağalık �hales�nde; 70.000 Tl bedel

�le  Esk� Hal�lağa Güreş ağası Kemal Durmaz 
2017 yılı Kepez Güreş ağası oldu.

26 Başpehl�van güreşlere �şt�rak ett�ler.
Yapılan �dd�alı güreşler sonucunda Başpeh-
l�vanlığı Fat�h Atlı kazandı.

İk�nc� Mehmet Yeş�lyeş�l
Üçüncüler �se Şaban Yılmaz �le Hamza

Köseoğlu oldular.



S�l�vr� Beled�yes�’n�n bu yıl 13.
sünü düzenled�ğ� Kavaklı Yen�c�
Mehmet Yağlı Güreşler� her yıl
olduğu g�b� bu yıl da nefes kes-

t�. S�l�vr�l�ler�n ve güreş ağalarının da
yoğun �lg� gösterd�ğ� güreşlere, Çet�n 
Ceylan güreş ağalığı yaparken, müsa-
bakalarda Başpehl�vanlığı Mehmet Ye-
ş�l Yeş�l kazandı. 13 kategor�de 500’e 
yakın pehl�vanın yarıştığı yağlı güreş-
lere katılan herkese b�rçok �kramda
bulunuldu. Güreşlere 1991-1992-1993 
Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu,  Bey-
l�kdüzü Kaymakamı Mesut Dem�rkol,
Beş�ktaş Kulübü Asbaşkanı Levent 
Erdoğan, CHP S�l�vr� İlçe Başkanı Suna 
Göçeng�l, İlçe Yönet�m Kurulu Üyeler�,
MHP Teşk�lat Başkanı Zafer Yalçın, 
mecl�s üyeler�, başkan yardımcıları,

oda başkanları, s�v�l toplum kuruluşu 
tems�lc�ler� ve çok sayıda davetl� katıldı.

MEZAR ZİYARETLERİ YAPILDI
Kavaklı’da güreşler� başlatan esk� 

Beled�ye Başkanı Hasan Gey�ktepe, 2014 
yılı güreş ağası Lütfü Arıcıoğlu ve Kavaklı
Yağlı Güreşlere �sm�n� veren Pehl�van 
Yen�c� Mehmet, güreşler önces�nde
mezarları başında z�yaret ed�ld�. Her yıl 
olduğu g�b� bu yıl da güreşler önces�nde, 
2012 yılında S�l�vr� Beled�ye Başkanı
Özcan Işıklar tarafından yaptırılan Yen�c� 
Mehmet heykel�ne çelenk bırakıldı.

IŞIKLAR: “BİZİ BİZ YAPAN DEĞER-
LER GELENEK VE 
GÖRENEKLERİMİZ”

S�l�vr� Beled�ye Başkanı Özcan Işıklar,
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S�l�vr� Beled�yes� Kavaklı Yen�c� Mehmet Yağlı Güreşler�
bu yıl da �lg�yle �zlend�. 13 boyda 500’e yakın güreşç�n�n 

katıldığı müsabakalarda Başpehl�vanlığı

S�l�vr�l�ler�n ve güreş ağalarının da yoğun �lg� gösterd�ğ� 
güreşler güreş severler�n nefes�n� kest�

Mehmet Yeş�l Yeş�l kazandı
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Kavaklı güreşler�nde; 
“Güreş�m�z, m�ll� ve 
manev� duygula-
rımızın yükseld�ğ�, 
b�z� onurlandıran b�r 
etk�nl�ğ�m�z. Orta As-
ya’nın topraklarında
Anadolu’da yeşe-
ren ve yüzyıllardır 
barış �ç�nde, huzur
�çer�s�nde yaşarken
yarattığımız, dem-
lend�rd�ğ�m�z gele-
neğ�m�z�n burada 
13.sünü tekrar ed�yor
olmaktan onur duyu-
yorum. Öncel�kle 
bu geleneğ� devam
ett�ren Yen�c� Meh-
met a�les�ne şükran-
larımı sunuyorum. 
B�z�m esk� beled�ye
başkanımız sevg�l� 
ağabey�m�z Hasan
Gey�ktepe’ye de Allah rahmet eyles�n d�yo-
ruz. O ne amaçla başlattıysa, ne düşündüyse
başlatırken, b�z de bu geleneğ� aynı kararlılıkla
yaşatmaya gayret edeceğ�z ve özen göstere-
ceğ�z. Bugün çok zor günler geç�r�yor olab�l�r�z
ama bunları atlatacak olan, üstes�nden gelecek 
olan ruh �şte buralardan geç�yor. Müz�ğ�nde, 
karşılamasında, alayında, kınasında, düğü-
nünde, askere uğurlarken, kılığına kıyafet�ne, 
kültürüne, aklımıza gelen her yaşanmış b�r�k�m
�şte b�z� m�llet yapan, b�z� b�z yapan değerler�n
toplamıdır. Bu değerler� b�z�m el�m�zden almak 
�steyenlere, b�z� yabancılaştırmak �steyenlere, 
düşmanlaştırmak �steyenlere hatta bölmek, par-
çalamak �steyenlere �şte bu meydanlara çıkarak, 
kadın, erkek gönül b�rl�ğ� meydan okuyacağız.

Bu memleket böyle büyük b�r memleket. B�zler 
sonuna kadar, canımızı verme pahasına da olsa 
sah�p çıkacağız. Beraberl�k, ulusal bütünlük ve 
yarınlara umutla bakab�lmek, çoluk, çocuğumu-
zun hayrına, onların refahına döşenecek taşlar, 
buralardan geç�yor. B�rl�k �çer�s�nde, huzur �çe-
r�s�nde, barış �ç�nde gelenek ve görenekler�m�z� 
sonsuza kadar yaşatacağız” şekl�nde konuştu.

 CEYLAN YENİDEN SEÇİLDİ
S�l�vr� Beled�yes� Geleneksel Yen�c� Mehmet

Yağlı Pehl�van Güreşler�’n�n Güreş Ağası olan 
Çet�n Ceylan, bu yıl da yen�den ağa seç�ld�. Ağa-
lık kupasını ve altın kemer�n� Başkan Işıklar’ın 
el�nden alan Ağa Ceylan, protokol üyeler� �le 
b�rl�kte objekt�flere poz verd�.

 BAŞPEHLİVAN
MEHMET YEŞİL-
YEŞİL OLDU

Güreşlerde de-
receye g�ren peh-
l�vanlara ödüller�, 
protokol üyeler� 
ve güreşlere katı-
lan güreş ağaları 
tarafından ver�ld�. 
Dereceye g�ren
pehl�vanlara b�rçok 
k�ş� ve kuruluş 
tarafından da çe-
ş�tl� ödüller ver�ld�.
Mehmet Yeş�l Yeş�l,
S�l�vr� Beled�yes� 
13. Kavaklı Yen�c�
Mehmet Yağlı Gü-
reşler�’nde başpeh-
l�vanlığı kazandı.

 SİLİVRİ BE-
LEDİYESİ YENİCİ MEHMET YAĞLI 
PEHLİVAN GÜREŞLERİ’NDE DERECEYE
GİRENLER ŞU ŞEKİLDE;

M�n�k -1: B�r�nc�; Yusuf Kırat, İk�nc�; Yunus 
E. Güral, Üçüncü Em�rhan Taş, Üçüncü Hasan
G. Doğan

M�n�k- 2: B�r�nc�; Doğukan Toprak, İk�nc�; 
Gökden�z Gündoğdu, Üçüncü; İsa Öztürk, 
Üçüncü Doğuş Duranbaş

Teşv�k- 1: B�r�nc�; Furkan Taş, İk�nc�; Berkay
Örs, Üçüncü; Samet Yavan, Üçüncü; Batuhan Yıkar

Teşv�k- 2: B�r�nc�; Ahmet Enes Toker, İk�nc�;
Mehmet Kırat, Üçüncü; Enes Yüksel, Üçüncü; 
Mert Yaşar

Tozkoparan: B�r�nc�; Efe Kölebaş, İk�nc� Ab-
dulsamet Erdoğan, Üçüncü Özgürcan Duman, 
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Üçüncü Abdulrahman İğsen
Ayak: B�r�nc�; Serdar Yıldırım, İk�nc�; Ömer 

Ağdaş, Üçüncü; Burakhan Ayyıldız, Üçüncü 
Abdulvas� Balta

Deste(Küçük): B�r�nc�; Ramazan Sarı, 
İk�nc�; Serdar Bakaner, Üçüncü Selçuk Kılıçaslan, 
Üçüncü Samet Şah�n

Deste(Büyük): B�r�nc�; Mustafa Taş, İk�nc�; 

Selçuk Derv�ş, Üçüncü Sem�h Arslan, Üçüncü 
Mert Altın

Küçük Orta Küçük Boy: B�r�nc� Yıldıray 
Akın, İk�nc� Şafak Yanık, Üçüncü Tunahan Özgül, 
Al�han Özbek

Küçük Orta Büyük Boy: B�r�nc� Emre 
Gürbüz, İk�nc� Kağzım San, Üçüncü Y�ğ�t Yılmaz, 
Oğuzhan Tekmen

Büyük Orta: B�r�nc� Sem�h Turgut, İk�nc�
Ender Akd�ş, Üçüncü Burak Kaya, Üçüncü Yavuz
Kocaer

Başaltı: B�r�nc� Abdülham�t Altın, İk�nc� Yu-
suf Tatlı, Üçüncü Mustafa Yen�sancak, Üçüncü 
Ercan Gençdoğan

Baş: B�r�nc� Mehmet Yeş�l, İk�nc� Güngör 
Ek�n, Üçüncü Gökhan Arıcı, Üçüncü Fat�h Atlı



Bulgar�stan’ın Ruen Kasabası’n-
da düzenlenen yağlı güreşlere
Ed�rne damgasını vurdu.
Ed�rne Beled�yes� Güreş Ku-

lübü’nün pehl�vanları Başpehl�vanlık
Güreşler�’nde �lk üç derecey� göğüsle-
yerek, Ed�rne’n�n gururu oldu. 

Ed�rne Beled�yes� Güreş Kulü-
bü’nün pehl�vanları başarıdan başarı-
ya koşmaya devam ed�yor. Yurt�ç� ve 
yurtdışında düzenlenen b�rçok mü-
sabakaya katılan ve elde ett�ğ� başarı-
larla d�kkat çeken güreşç�ler, Bulgar�s-
tan’ın Ruen Kasabası’nda düzenlenen 
yağlı güreşlere katıldı. 

Başpehl�vanlık Güreşler�’nde 
mücadele eden Ata sporunun başarılı 
tems�lc�ler� Ed�rne Beled�yes� Güreş 
Kulübü’nün güreşç�ler� �lk 3 derecey�
k�mseye kaptırmadı. Başpehl�vanlık 
Güreşler�’nde Ed�rne Beled�yes�’n�n 
sporcularından Serkan Üğdül-
ler b�r�nc�, Tansel Umut
�k�nc�, Al� Rıza Özkayalar
ve Gürsel Umut �se
üçüncü oldu. 

Başaltı boyunda 
mücadele eden Umut 
Geleç �se üçüncülüğü 
elde ett�.
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GÜREŞLERE
‘EDİRNE’ DAMGASI



20 N�san 2008 tar�h�nde kay-
bett�ğ�m�z Gazanfer B�lge 
ölümünün 8. yılında Karamür-
sel’de düzenlenen törenle kabr� 

başında dualarla anıldı.
Dünya ve Ol�mp�yat Şamp�yonu 

Gazanfer B�lge’n�n eş� Yıldız B�lge �se 
Gazanfer B�lge’n�n ölüm yıldönümünde
genç güreşç�ler�n burada olması ben� 
çok duygulandırdı, onu seven herkese 

teşekkür eder�m” ded�.
Gazanfer B�lge anma tören�ne eş� 

Yıldız B�lge, Karamürsel Kaymakamı
Ahmet Nar�noğlu, Karamürsel Beled�ye
Başkanı İsma�l Yıldırım, Garn�zon Ko-
mutanı Jandarma Yüzbaşı Sadık Eroğlu, 
İlçe Spor Müdürü Çet�n Yıldız, M�ll�
Eğ�t�m Müdürü Murat Çakır, Kocael�
Ün�vers�tes� Karamürsel Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü Doç.Dr. Ers�n Kayahan, 

Kocael� Ün�vers�tes� Gazanfer B�lge 
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.
Dr.Hamd� Aydın, Altın Kemerl� Başpeh-
l�van Aydın Dem�r, Ak Part� Kadın Kolları 
Başkanı Nurcan Aydın, Güreş Federas-
yonu �l Tems�lc�ler�,  Karamürsel Levent 
Erdoğan Güreş Takımı, Seka Kağıt Spor
Güreş takımı sporcuları ve Dereköy
halkı katıldı.

GAZANFER BİLGE (1923-2008)
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DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU 
1969-70 YILLARI KIRKPINAR AĞASI 

GAZANFER BİLGE 
ÖLÜMÜNÜN SEKİZİNCİ YILINDA KABRİ 

BAŞINDA ANILDI

Özcan
BAŞGÜL
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1933 yılında Karamürsel Beled�ye Başkanlığı 
yapan İsma�l B�lge’n�n oğlu olan Gazanfer B�lge
1923 yılında Karamürsel’de doğdu. İlkokulu
Karamürsel’de b�t�ren B�lge, Gölcük Den�z 
Fabr�kaları Okulundan mezun oldu.  Askerl�ğ�n� 
bahr�yel� olarak Den�z Kuvvetler�nde yaptı.
Askerl�k sonrası s�v�l pol�s olarak emn�yet teşk�-
latında h�zmet verd�. Bu arada Kasımpaşa Spor 
Kulübünde güreş çalışmaları yaptı. Bu çalışmalar 
net�ces�nde 1946 Yılında Dünya, 1948 yılında da 
Ol�mp�yat şamp�yonu oldu. 

Daha sonra Ankara, İstanbul ve d�ğer �llere
otobüs serv�sler� açarak �şletmec�l�k yaptı.

Dünya ve Ol�mp�yat Şamp�yonu Gazanfer
B�lge’n�n sport�f anlamdak� başarılarını toplum-
sal alana da taşıyarak taçlandırdı. Ülkem�z�n
kalkınmasına, gençler�m�z�n eğ�t�lmes�ne verd�ğ�
önemden dolayı Karamürsel’e b�rçok eğ�t�m te-
s�s� kazandırdı. Karamürsel’�n Dereköy Beldes�n�
kampüs alanına dönüştürdü.

Dünya ve Ol�mp�yat Şamp�yonu m�ll� güreşç� 
Gazanfer B�lge’ye eğ�t�me yaptığı katkılardan

dolayı Kocael� Ün�vers�tes� (KOÜ) Senatosu
tarafından 02 Şubat 2006 tar�h�nde Fahr� 
Doktora unvanı ver�ld�. B�lge, 20 n�san 2008 
yılında vefat ett�. Gazanfer B�lge aynı zamanda 
1969-1970 yıllarında Tar�h� Kırkpınar’da ağalık 
yapmıştır. 

Gazanfer B�lge 1993 yılında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu �le güreşler� �zlerken.



Başpehl�vanlık müsabaka-
ları önces�nde, er mey-
danında büyük boyutta 
Türk bayrağı açıldı.  Daha
sonra güreşlere katılan 

25 pehl�van er meydanına davul 

zurna eşl�ğ�nde eller�ndek� Türk 
bayrakları �le g�rd�.  Ardından pehl�-
vanlar er meydanını gezd�.  

Büyükmandıra Beled�ye Başka-
nı Sertaç Balyemez, Kavasoğlu ve
Şamdancıbaşı İbrah�m Yağlı Gü-

reşler�’n�n 91 yıldır büyük coşkuyla 
yapıldığını söyled�.

Terör olayları neden�yle etk�n-
l�kler�n b�r bölümünün �ptal ed�ld�ğ�-
n� bel�rten Balyemez, etk�nl�ğe 300 
güreşç�n�n katıldığını kaydett�. 
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zbüz� GürbüAl� GüüA �lAAAl� Gü bürbrbbüzz
Büyük Mandıra’da 

Başpehl�van
Tar�h� Kırkpınar Güreşler� önces� Kırklarel�’n�n Babaesk� �lçes�ne bağlı 

Büyükmandıra Beled�yes�’nce 91’�nc�s� düzenlenen Kavasoğlu ve 
Şamdancıbaşı İbrah�m Yağlı Güreşler�’nde Al� Gürbüz b�r�nc� oldu.

  Franziska Schleyer
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Çardak Kurucu Ağası 
Ramazan Güven

Büyük Mandıra Ağası
Ahmet Sezer

1991-1992-1993 Altın Kemerl�
Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu

BAŞPEHLİVANLIK 
PUANLAMADA GELDİ
Büyükmandıra Şeh�r Stadı’nda gerçekleşt�r�len or-

gan�zasyonda, 25 başpehl�van mücadele ett�. F�nalde 
Serhat Gökmen’� puanlamada yenen Al� Gürbüz Baş-
pehl�van oldu. 91’�nc�s� düzenlenen Kavasoğlu ve Şam-
dancıbaşı İbrah�m Yağlı Güreşler�’nde f�nal güreş�ne
kalan Serhat Gökmen ve Al� Gürbüz müsabakasının �lk
bölümünde yen�şme olmadı. Maçın puanlama bölü-
münde Gürbüz b�r�nc� oldu.

“EN İYİ ŞEKİLDE KIRKPINAR’A
HAZIRLANARAK ALTIN KEMERİ 
TEKRAR GERİ KAZANACAĞIM”
Al� Gürbüz f�nal maçı sonrası yaptığı açıklamada, 

“Güzel b�r organ�zasyon olduğu �ç�n sayın başkanımıza
teşekkür ed�yorum. Kırkpınar başpehl�vanları buraday-
dı. Kırkpınarönces� b�z�m �ç�n antrenmandı. Güzel oldu. 
Güreşte b�r�nc� oldum. Sakatlığımı yavaş yavaş atlatı-
yorum. İnşallah en �y� şek�lde Kırkpınar’a hazırlanarak 
altın kemer� tekrar ger� kazanacağım” d�ye konuştu

Büyükmandıra Beled�ye Başkanı Sertaç Balyemez,
başpehl�vanlık madalyasını Al� Gürbüz’e takd�m ett�. 
Güreşlerde 1991 1992 1993 Kırkpınar Ağası AlperGüreşlerde 1991-1992-1993 Kırkpınar Ağası Alper
Yazoğlu ve Çardak  Kurucu Güreş Ağası Ramazan 
Güven �le b�rl�kte Çardak yen� Ağası Ahmet Acar Büyük
Mandıra Ağası Ahmet Sezer’�n 
m�saf�rler� arasında yer aldı.
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Semahat
UZGÖR

İSTEK Özel Barış 
İlkokulu

Mayısın 16’sı doğum günüm. 
Mayıs ayı gül ayı doğmu-
şum ondanmış gülüşüm.
Doğanın coştuğu, ısındığı,
renklend�ğ� ay k�ş�l�ğ�me 

et�ketlenm�ş. Öyle tek ç�çekle geç�remem 
yazımı, yaşantıma yazdım b�rçok etk�nl�-
ğ�n adını. Anlamadım nasıl oldu, tonton 
altmış yaş ben� buldu. Valla çok mutluyum 
kısmetse 100 yılın yolcusuyum.

 “B�r nazlı kuşa benzer çocuk ded�-
ğ�n… Ev �ster, ekmek �ster, öpülmek ok-
şanmak �ster…” d�yor Cah�t Küleb�. Bunları
vereceksen evlat sah�b� olacaksın. Doğur
doğur yok öyle devlet baksın. Ab�mden
sonra kız gelmes� sev�nd�rm�ş b�z�mk�ler�,
ben�m kardeş�m�n doğmasına sev�nd�ğ�m 
g�b�. Verd�ler çok şükür sevg� ve �lg�, hatta 
şımardım, kolay değ�l kalabalık b�r a�lede
az sayıdak� kızlardandım. İşte o günler�n
m�rası masal g�b� çocukluğum, sevg� �le 
tüm Dünya’yı kucaklıyorum.

Ergenl�k kısa koşu evl�l�k-çocuk ardı, 
sanmayın gençl�ğ�m ardımda kaldı. Hala
yet�şem�yor hızıma gülüyorum ak saç-
larıma. Tuttuğum el� 30 yıl bırakmadan
yürüdüm, ebed� aşkım Soner’�mle b�rl�kte 
büyüdüm. Çok şükür gönlüm huzurla
dolu, sağlıklıyım ne yapayım parayı pulu.

Önce bana emeğ� geçenlere teşekkür
etmek �st�yorum. Ebed�yete göçen ba-
bam, eş�m, ab�m, n�neler�m dedeler�m, ak-
raba ve arkadaşlarımın mekanları cennet
olsun. Yanımda bulunan annem, dayım, 
yengem, kardeş�m, evlatlarım, akraba ve 
can dostlarıma Allah sağlıklı uzun ömür 
vers�n. “Sen� sev�yorum” demek kolaydır 
zor olan bunu göstermekt�r; gösterd�n�z
sağ olun.

“H�çb�r �nsan öyles�ne g�rm�yor 
hayatımıza. K�m�ler� ceza, k�m�ler� bela, 
k�m�ler� �mt�han, k�m�ler� �se armağan.” Ne
kadar doğru b�r söz. Bugün aynaya bakar
g�b� geçm�ş�me bakarken k�mler k�mler 
geçt� f�lm şer�d� g�b� gözler�m�n önünden. 
İnce �nce sızlattı bazı anılar. Serçe kalb�m 
çırpındı çoğunda çıkamadı kafesten.
Keşkem yok almışım heves�m� her şeyden. 
Kahkahalarım geld� kulağıma h�ç ağlama
ses�m yok. Gözyaşım olmadığından mı
acaba bu �çten serzen�ş. Nedend�r b�lmem 

bu süslen�ş bezen�ş. En büyük teşekkür 
ruhumu onarana, hakkını helal etss�n k� hu-
zur duyayım her �k� c�handa. Kadeer m�d�r
yoksa b�l�nçl� seç�m m� yaşam tablomdak�
res�m? Övgü ve hamd yüce rabb�mme 
verd�ğ� şans �ç�n.

İnsanlarla yüz yüze konuşmayyı 
sev�yorum, sorunsuz yaşamın böyyle 
olduğuna �nananlardanım ama bazı 
�nsanlar var k� hang� yüzüne konuşşacağını
b�lem�yorsunuz. Ayna g�b� bana seerg�le-
d�ğ�n�z davranışı s�ze göster�yorumm . Nasıl 
k� ben k�m� �nsanlara göre �y� k�m�nne göre
kötüysem, ben�m hayatımda da �yy� ve 
kötü �nsanlar var. Aslında �y�n�n dee kötü-
nün de yüzü aynı. Yaşadıklarınızla �l�şk�l� 
bu değerlend�rme. “Affetmek geçm�ş�
değ�şt�rmez ama geleceğ�n önünüü açar.”
d�yen Paule’ye katılsam da “B�r �nssanı b�r 
defa affetmek olgunluktur ama �k��nc� defa 
güvenmek aptallıktır.” d�yenlerdenn�m.

İşte 60 yılım özetle;
Fedakâr ve cefakâr çek�rdek bb�r a�le.
Kend�n� tanıyıp sevecek kadarr öz-

saygı,
Doyum sağlayacak kadar amaaç onda 

saklı.
Geç�neb�lecek kadar ama seveerek 

yaptığım �ş.
İş ve eğlencey� dengeleyecek kadar 

sağlıklı b�r akıl.
B�rçok �nsanı beğenecek, takdd�r ed�p

örnek alacak kadar f�k�r.
Sah�p olduklarım �ç�n şükran, mm�nnete

vefa, �ster�m etrafım sürsün sefa.
Zorluklarla yüz yüze gelecek kkadar

cesaret.
Sorunları çözecek kadar yarattıcılık.
Hayatı bütün değerler�yle yaşayacak

kadar sağlık.
Ara ara kaybetsem de bırakmıyorum

�y� b�r yarını bekleyecek kadar umuudu.
Sevecek kadar şefkat, muhtaçç olan-

lara verecek kadar �y�l�k-olmayanaa yers�z 
acıma ama en çok her an gülecek kadar 
m�zah duygusu.

İşte böyle gel�p geçt� zaman anlama-
dım nasıl olduysa yaş altmışmış, yüzüm 
öneml� değ�l aslolan gönlüm kırışmmamış.

59 �le sıradanken ş�md� yaşlı mmı olaca-
ğım, çok beklers�n�z ben yüzü bulaacağım.

Gökten üç elma düştü b�r� emek 
veren büyüklere, d�ğer� ben� sayann küçük-
lere, üçüncüsü de ben�m g�b� yaşaayab�-
lenlere…

YAŞ 60’MIŞ





Ergene Beled�yes� tarafından organ�ze ed�len ve
Ergene’de geleneksel hale gelen Kızılcıklı Mah-
mut Pehl�van Yağlı Güreşler� gerçekleşt�r�ld�. 

Protokol üyeler�n�n hazır bulunduğu fes-
t�val kortej� Vel�meşe Mahalles�nde bulunan Ergene 
Beled�yes� ek h�zmet b�nası önünden başladı. Vel�meşe 
korusunda yer alan güreş alanına kadar gerçekleşt�r�len 
yürüyüş sonrası fest�val alanına gelen protokol üyeler�
ve Kırkpınar Ağası Seyfett�n Sel�m’� güreşler�n davul zur-
na ek�b� karşıladı. B�nlerce vatandaşın hazır bulunduğu 
3. Geleneksel Kızılcıklı Mahmut Pehl�van Yağlı Güreşler� 
saygı duruşu ve İst�klal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Halk oyunu göster�s�yle başlayan program ses
sanatçısı Ar�f Şentürk ve Cüneyt Şentürk’ün türküler�yle
coşkuyu arttırırken Ergene Güreş Ağası Kan� Tezcan
çevre �l ve �lçelerden gelen güreş ağalarını güreş alanı
g�r�ş�nde karşıladı. Vel�meşe Mahalles�nde tert�plenen 
güreşler adeta küçük b�r bayram havasında geçerken, 
Ergene Beled�yes�’n�n bu yılda da aynı güzell�kte geçme-
s� �ç�n her türlü desteğ� sağlayan kurum ve kuruluşlara
plaket takd�m�nde bulunuldu.

Ergene’de Projeler�m�z Hayat Bulacak
Ergene Kızılcıklı Mahmut Pehl�van Güreşler� �le 
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Kızılcıklı Mahmut Pehl�van
3. Geleneksel

Yağlı Güreşler� yapıldı

  Franziska Schleyer
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b�rl�kte halkımıza Küçük
Kırkpınarı yaşatmanın onu-
runu yaşıyoruz d�yen Ergene 
Beled�ye Başkanı Ras�m Yüksel 
‘ 650 yıllık geleneğ�m�z olan 
Kızılcıklı Mahmut Pehl�van
Güreşler�n�n Ergene’de bugün
3.sünü gerçekleşt�r�yoruz. 
İlçem�z genel�nde h�zmet
çalışmalarımızı yol, kaldırım 
olarak değ�l Ergene’n�n kül-
türel anlamda gel�ş�m�n ve 
sosyal kültürel akt�v�teler�n 
oluşumunu sağlamak adına 
gelenekler�m�ze sah�p çıkarak 
sosyal akt�v�teler�m�z� yoğun-
laştırıyoruz. Söz verd�ğ�m�z
Kapalı Spor Salonunun �hale

sürec�n�n tamamlanmasının 
ardından yapım çalışmalarına 
başlanacaktır. Mahalleler�n en 
ücra köşes�nde b�le yapılma-
yan yol kalmayacağını �dd�a
ett�k ve çalışmalarımızı yoğun
tempoda sürdürüyoruz.
Projeler�m�z� hayata geç�r�rken
Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�-
yes�’n�n desteğ�yle de Sağlık,
Yeş�ltepe ve Vakıflar Mahalle-
s�’nde 40 tr�lyonluk yatırımın 
olduğu alt yapı çalışmaları 
başladı’ ded�.

Yüksel ayrıca ‘ Her alanda
beled�yem�z�n katkısı vardır. 
İnsan odaklı düşünerek hayata
geç�rd�ğ�m�z çalışmalarımızı 
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projelend�r�p, hayata geç�rme mü-
cadeles� �çer�s�ndey�z. H�zmet çalış-
malarımız artarak devam ederken, 
hep b�rl�kte güzel h�zmetlere �mza 
atacağımızın garant�s�n� ver�yorum’
�fadeler�ne yer verd�.

Güreş Ağası Kan� Tezcan
İle devam
3. Kızılcıklı Mahmut Pehl�van

Güreşler�n�n güreş ağalığı Ergene 
Beled�ye  Başkanı Ras�m Yüksel’�n 
sembol�k olarak bel�rled�ğ� 35 b�n L�-
ralık rakamla Kan� Tezcan’ın olurken 
organ�zasyona katılan güreş ağaları 
�le b�rl�kte şeref turu atıldı.

B�r�nc�l�k Kürsüsü Recep Ka-
ra’nın oldu. 13 boydan oluşan güreş-
lere çok sayıda pehl�van katılırken, 
farklı yaş ve ağırlıklarından oluşan
pehl�vanların her b�r� kend� alanın-
dak� rak�b� �le güreşt�. İlk müsaba-
kaların b�tmes�n�n ardından yarı 
f�nallere geç�ld�. Uzun soluklu ve
heyecanlı devam eden yarışlarda 
f�nale kalan başpehl�van Recep Kara
b�r�nc� oldu. Güngör Ek�n �k�nc�l�k 
kürsüsüne çıkarken, üçüncülük kür-
süsünü Hamza Köseoğlu ve Serhat
Balcı paylaştı.

Protokolden 
yoğun katılım
Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye 

Başkanı Kad�r Albayrak, Ergene
Kaymakamı Fat�h Kızıltoprak, Ka-
paklı Kaymakamı Mehmet Al� Gür-
büz, Çorlu Cumhur�yet Baş Savcısı
Hab�b Korkmaz, Çorlu Beled�ye Baş-
kanı Ünal Baysan, Kapaklı Beled�ye 
Başkanı İrfan Mandalı, Saray Beled�-
ye Başkanı Nazm� Çoban, Marmara
Ereğl�s� Beled�ye Başkanı İbrah�m 
Uyan, Büyükmandıra Beled�ye
Başkanı Sertaç Balyemez, Cumhu-
r�yet Savcısı Erman Güner ve Hakan 
Çaldır, Tek�rdağ Sağlık Müdürü 
Mustafa Dönmez, Tarım İl Müdürü 
Zeker�ya Sarıkoç, Tarım İlçe Müdürü
Mustafa Süleymanoğlu, Çerkezköy
Merkez Kom. B�nbaşı Fuat Dönmez,
Çerkezköy Mknz 1. Tbk Yrb Şener
Çel�k, Ergene İlçe Jandarma Karakol
Komutanı Üsteğmen Erkan Çınar, 
Ulaş Esk� Beled�ye Başkanı Ömer
Şakar, Kıyıköy Esk� Beled�ye Baş-
kanı İsma�l Gök, Ergene Beled�ye
Başkan Yardımcıları, Çorlu CHP İlçe 
Teşk�lat Başkanı İsma�l Akar, Ergene 
İlçe Başkanı Erd�nç İrel, Çerkez İlçe 
Başkanı Eng�n Camcı, kurum ve 
kuruluş tems�lc�ler�, s�v�l toplum ku-
ruluşlarının tems�lc�ler�, Kırkpınar 
Güreşler� Ağası Seyfett�n Sel�m, 
bölgen�n güreş ağaları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Güngör Ek�n
Recep Kara

f�nalde



Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve
Yaşatma Derneğ�m�z faal�yetler�-
ne devam ed�yor, Yağlı güreş�m�-
z�n en �y� şek�lde tems�l ed�lmes� 

�ç�n, Dernek Yönet�m Kurulu üyem�z, 
Derg�m�z sorumlu yazı
�şler� Müdürü Özcan
Başgül’ün yapımcılığını 
ve sunumunu yaptığı 
Atasporumuz güreş 
programında Ton tv’n�n 
konuğu olan Kırkpınar
Kültürünü Tanıtma ve 
Yaşatma Dernek Baş-
kanımız- Kırkpınar Altın
Kemerl� Ağası Alper 
Yazoğlu, Dernek üyem�z 
Kırkpınar 1990 yılı ağası 
Murat Köse, Yönet�m 
Kurulu üyem�z Çardak 

Güreşler� Kurucu Ağası Ramazan Güven,
Dernek üyem�z Çardak ağası  Ahmet
Acar, dernek üyem�z Çan güreş ağası
Gökhan Mercan, Atasporumuz yağlı gü-
reşler�n hak ett�ğ� yer� ve değer� bulması
�ç�n �ç�n sorunların neler olduğu ve nasıl 
g�der�lmes� yönünde görüş ve öner�ler�n� 
bel�rtm�şlerd�r.
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DERNEK 
FAALİYETLERİMİZ

Özcan
BAŞGÜL



SSanata ve kültüre
yaklaşımlı k�m� yerel 
yönet�c�ler�m�z, ulusla-
rarası etk�nl�kler ger-
çekleşt�rmekted�r. Tüm

�ller�m�ze örnek oluşturacak dü-
zeyde ve kal�tede Elazığ �l�m�zde 
Uluslararası Hazar Ş��r Akşamları
etk�nl�ğ� düzenlenmekted�r.

23 plakalı �l�m�z�n 23. Ulus-
lararası Hazar Ş��r Akşamları
etk�nl�kler�ne Elazığ Val�l�ğ� ve 
Val�l�k adına İl Kültür ve Tur�zm
Müdürlüğü’nün sanata duyarlı 
davranışları �le davet ed�ld�m.

Elazığ adı geçt�ğ�nde kültür ve tur�zm, Ela-
zığ’da kültür ve tur�zm dend�ğ�nde İl Kültür ve 
Tur�zm Müdürlüğü ve onun başarılı müdürü 
Tahs�n Öztürk akla gelmekted�r!

***
Adını M. Kemal Atatürk’ün verd�ğ� Hazar 

Gölü’nden alan etk�nl�ğ�n bu yıl
konusu: “Al� Şîr Nevaî ve Türkçe 
” oldu.

Al� Şîr Nevaî k�md�r?
Ed�nd�ğ�m b�lg�lere göre: Al�

Şîr Nevaî, Uygur Türkler�nden
olup 9 Şubat 1441 tar�h�nde
Afgan�stan-Herat’da doğmuştur. 
Babasının mesleğ� neden�yle 
değ�ş�k yerler� gezm�şt�r. Ba-
basının Horasan hâk�m� Sultan 
Ebu’l Kâsım Babür’ün h�zmet�ne 
g�rmes�yle Horasan’a yerleşm�ş-
t�r. Orda Hüsey�n Baykara �le

öğren�m�ne başlamıştır. Aralarında ölünceye dek
sürecek b�r dostluk bağı oluşmuştur.

Çağatay edeb�yatının oluşmasında Nevaî’n�n
rolü öneml�d�r. Değ�ş�k konularda yazılmış 30 
c�varında eser� bulunmaktadır. Eserler�nden
k�m�ler� şunlardır: Türkçe D�van (5 tane), Fars-
ça D�van (5 tane), Ç�h�m Hadîs (Kırk Had�s) ve

Muhâkemetü’l Lûgateyn (İk� sözlüğün karşılaştı-
rılması)…

Nevaî’n�n unutulmayan özell�ğ�; Farsça’nın 
resmî d�l olduğu, Türk aydınlarının bu d�lle eser 
vermey� becer� dönemde Türkçe’n�n Farsça’dan 
üstün b�r d�l olduğunu savunmuştur. Bunu da 
eserler� �le kanıtlamış ve kend�nden sonrak�ler�
bu yolda eserler vermeye yönlend�rm�şt�r.

Al� Şîr Nevaî; Türk şa�r�, B�lg�n ve devlet 
adamıdır. Kaşgarlı Mahmut‘dan sonra Türk d�l�ne
h�zmet eden en büyük Türk edeb�yatçısıdır.

Horasan’da açtığı sanat çığırı, bütün Türk
dünyasında yayılmış, eserler� Anadolu, Rume-
l�, Kırım, Azerbaycan, İran, Irak ve H�nd�stan 
Türkler� arasında yüzyıllar boyunca hayranlıkla
okunmuştur.

Güzel Türkçem�n savunmanı Al� Ş�r Neva�, 3 
Ocak 1501 tar�h�nde Herat’da 60 yaşında dünya-
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23. ULUSLARARASI
HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

“Keban baraj gölü sarmış etrafın, 
Harput’a dayanmış sen�n b�r yanın 

Çayda çıra �le anılır adın, 
Halay olmuş oynanıyor, Elazığ.

Adnan YÜCESOY

Muhsin DURUCAN
Gazeteci  yazar
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mızdan göç etm�ş ve Herat’ta kend� yaptırdığı 
türbeye gömülmüştür.

***

İl�m�zle özdeşleşen, “Uluslararası Hazar Ş��r 
Akşamları”nın 23. sü; t�t�zl�kle hazırlanan prog-
rama göre 26–27–28–29 Mayıs 2016 günle-
r�nde yapıldı. İz bırakan yaşananlardan başlıca
aktarımlarım şöyle:

26 Mayıs 2016 –Perşembe
Katılımcıların karşılanması, şa�rler�n okuyu-

cularla buluşmaları ve k�m� l�selerde �mza günü 
düzenlend�.

27 Mayıs 2016 – Cuma
Elazığ fotoğrafları serg�s�, Dünden bugüne 

Hazar Ş��r Akşamları tasarımları serg�s�, Tanışma
toplantısı, Hazar Ş��r Akşamları s�nev�zyon gös-
ter�s�, “23.Yılında edeb�yat dünyamızda Hazar
Ş��r Akşamlarının yer�” konulu panel, Şa�rler 
yürüyüşü, Ş��r Akşamları açılış tören� yapıldı.

Serg�n�n açılışında Val� Yardımcısı Hal�l 
Çakmak �le tanışıp konuşma fırsatımız oldu.
İstanbul S�yasal B�lg�ler Fakültes� Kamu Yönet�m� 
Bölümü mezunu ve görev�ne yakışan b�r mülk�-
yel�… Tanışma toplantısında okuduğu ş��r, �lg�yle 
d�nlend� ve bol alkış aldı!Her şey ş��rd�r

Her şey ş��rd�r, uğultusu rüzgârın 
B�r ırmağa usulcacık yağan kar
Her gece okunan b�r dua çocuklukta 
Gökyüzünde bölük bölük turnalar 

Her şey ş��rd�r, sev�nç ve kader
Dünyada olmak duygusu... 
Kıyıda, ıssız kayalarda
Kend� başına ışıldayan su.

Her şey ş��rd�r, ş�md�, şu anda
Ak kâğıt üstünde dolanan el�m 
Karşık� avluda salınan söğüt 
Yandak� odada uyuyan bebeğ�m. 

Her şey ş��rd�r, çağrısı aşkın
Bahar toprağından yükselen tütsü 
Umut ve acı, başlayan ve b�ten, 
Yağmurun ve akıp g�den hayatın türküsü

Her şey ş��rd�r ve b�r gün belk� İlk aşkım, 
�lk göz ağrım ş��r
Koynunda ona yazdığım mektuplar 
B�r yerlerden çıkıp gelecekt�r...

Ataol Behramoğlu
Programa göre Nurett�n Ardıçoğlu Kültür

Merkez� Salonunda paneller yapıldı. Kürsübaşı 
eğlences� gerçekleşt�r�ld�.

Elazığ Val�s� Murat Zorluoğlu ve Beled�ye
Başkanı Mücah�t Yanılmaz’ın da katılımlarıyla
Öğretmenev� önünden İzzetpaşa Meydanı’na 
dek görkeml� ve coşkulu yürüyüş yapıldı.

Sonrasında Val� Bey konukları makama
davet ett�. Çay �kramı yapıldı. Sohbet sırasında: 
“Ş��r okumak �steyenler okuyab�l�r!” çağrısı 
üzer�ne etk�nl�ğ�n temasına uygun olan ş��r�m�
okudum.

Güzel Türkçem

Güzel Türkçem, tatlı d�ll�m
Ağız tadı, bal şeker�m.

Düşüncemd�r �lmek �lmek
Ak kâğıtta serg�lemek.

Anad�l�m, sıcaklığım
Ses�m, özüm, yüz aklığım.

Kırda ç�çek, k�tapta söz
Petek petek damlayan öz.

Salkım salkım üzüm bağım
Elmam, ayvam, ş�r�n narım.

Ş��r ş��r k�taplığım
S�mge s�mge al bayrağım.

Güzel Türkçem sev�nc�ms�n
Hem gündüzüm, hem gecems�n.

Muhs�n DURUCAN
İy� planlanmış b�r organ�zeye bağlı olarak 

Elazığlı güzel �nsanların da katılımlarıyla ‘şa�rler
yürüyüşü’ yürekler� coşku coşku kabarttı!

Sağduyunun ve sanatın sağı solu olmaz, dü-
şünces�ndey�m. Öteleyenlere de saygım azalır. 
Çoğu sağlıklı düşünen bey�nler�n katılacağını 

umuyorum. Sess�z çığlıklardan da anlaşılıyor!
Her zaman �ht�yaç duyduğumuz barış, dostluk 
ve kardeşl�k ortamı ancak böyles� yaklaşımlarla 
sağlanır.

Bu konudak� düşünceler�n� empat�k buldu-
ğum Elazığlı yazar Mehmet Şükrü Baş’ın medya 
ortamında yayımlanan şa�r ve ş��r seç�m�ndek� 
yanlışlığa vurgu yapan yazısından �lg�l� bölümü 
aktarmadan geçemeyeceğ�m

“……B�ze göre şa�r seç�m�nde h�ç b�r �sabet 
yoktu. İst�snalar ka�dey� bozmasa da çok değerl� 
ve saygın şa�rler�n davet ed�lmes�ne rağmen
Hazar Ş��r Akşamlarının atmosfer�ne uygun
olmayan şa�rler de davet ed�lm�şt�. Bazıları ş��r 
yer�ne sank� �lah� okuyor, kend�ler�n� şa�rden
z�yade b�lmem hang� �lah� grubunun mensupla-
rına benzet�yorlardı.

Bazıları bunu hoş görse de b�ze göre çok 
yanlıştı. D�n� s�yasete soktuk. Okula, kışlaya, 
t�carete, soktuk. Romana, h�kâyeye, t�yatroya 
soktuk bar� ş��re sokmayalım…….”

28 Mayıs 2016 Cumartes�
İlçeler� z�yaret programları uygulaması

yapıldı. Hazırlanan araçla Bask�l �lçes�ne g�den 
grupta yer aldım. Dönüşte Özel F�nal Okulları’na
davet ed�ld�k. Fen l�ses� Müdürü Turgay Turgut,
d�ğer yönet�c�ler ve görevl�ler konukseverl�kler�-
n� es�rgemed�ler.

“Al� Ş�r Neva� ve Türkçe” panel� sonrasında
tüm davetl�ler�n ve şa�rler�n katılımıyla Hazar 
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Ş��r Akşamları ş��r geces�-hava muhalefet� nede-
n�yle- S�vr�ce’de İl Özel İdares� Sosyal Tes�sler�’n-
de yapılamadığından Ardıçoğlu Kültür Merkez� 
Salonunda gerçekleşt�.

29 Mayıs 2016 Pazar
Havalar genelde yağışlı geçt�. Harput ve S�v-

r�ce Gölü gez�ler�ne g�d�ld�. Şef�k Gül Kültürev�
gez�ld�. Görüntüler alındı. Paşa Konağı’nın lez�z
yemekler� sonrası konukları uğurlama �le etk�nl�k
programı da noktalandı.

Konakladığımız kent merkez�ndek� İlbey 
Otel�’ne adım attığımda Otel Müdürü Şeyda Ah-
latoğlu �le İl Kültür ve Tur�zm Müdür Yardımcısı 
Selahatt�n Yazar karşıladılar! (Herkes b�r şeyler 
yazar / Selahatt�n, soydan yazar…) Gülen yüzlü
ve kara gözlü Şeyda Ahlatoğlu sonrak� günlerde 
de tüm konuklarıyla gereğ� g�b� �lg�lend�. Otel 
personel�, h�zmet�n en �y�s�n� sunab�lme çabasını 
gösterd�. Adı geçen otelde kal�te ve �lg�, herkes�
mutlu ett�!

Tanışma fırsatı bulduğum ya da yüz yüze 

olduğum k�m� adları şöyle sıralayab�l�r�m:
Muhammet Yalçın Az�zoğlu, Şeyda Ahlatoğ-

lu, İffet Sanaç, M�tat Yılmaz, Mehmet Şükrü Baş,
Hasan Özçam, Süreyya Kaya, Had� Önal, Bed-
rett�n Kaleşt�mur, Şükrü Kacar, Zeynel Ab�d�n
Başaran, Talat Özer, Yahya Akeng�n, Mehmet
Dem�r, Mustafa Doğan, Hıdır

Aytek�n, N�yazı Murat, Gülnar Turgut, Men-
deres Dem�r, Ahmet Baysal, İlham� Bulut,Talat 
Ülker, Al� Osman Neb�oğlu, Na�me Özeren, İlhan 
Yardımcı, Hüsamett�n Soylu, Bestam� Yazgan, 
Canan Özer, Çolpan Zar�pova Çet�n, Mehmet Al�
Kalkan, Mahmut Hasgül, Tuncer Sönmez, Ah-
met Tevf�k Ozan, Oktay Rıza, Ammar Muham-
med Nur Taha Sılooğlu, Gal�na S�rkel�, Almas 
B�nnatova,…

***
Elazığ Val�l�ğ�n�n h�mayeler�nde Beled�ye 

Başkanlığı, Fırat Ün�vers�tes� Rektörlüğü, Sanay� 
ve T�caret Odası Başkanlığı, İl Kültür ve Tur�zm
Müdürlüğü g�b� kuruluşlar; yurt dışından ve
ülkem�zden çağrılan k�m� gazetec� yazarlara, 

şa�rlere, araştırmacılara ve d�ğer konuklara bek-
lenen�n üzer�nde göster�len yaklaşımla ağırlama 
ve sah�pl�ğ� yapıldı.

Özell�kle İl Kültür ve Tur�zm Müdürü Tahs�n
Öztürk başta olmak üzere, elamanları ve düzen-
leme kom�tes� üyeler� Selahatt�n Yazar, Seyfet-
t�n Bahçeç�, Yahya Teksarı, Fuat Uslu, Ahmet 
Bayrak, Ercan Duran, Nuray Sanaç Bulanıklı ve
d�ğer görevl�ler�n; etk�nl�k önces�nde, etk�nl�l�k 
süres�nce ve sonrasında gösterd�kler� �lg�, per-
formans ya da canla başla çalışmaları �lg� çekt�! 
Emeğ� geçenlere, destekte bulunanlara saygı ve 
sevg�ler�mle teşekkür ed�yorum…İlbey Otel’de 
ağırlandık. Her bakımdan alkışa değer...

***
“G�demed�ğ�n yer sen�n değ�ld�r.” d�yor, S�vas

Val�ler�nden Hal�l R�fat Paşa… Bu düşünceden
hareketle vedalaşmayı tak�ben güneş�n yüzünü
göstermekten sakındığı ve bulutların dağlara 
yüklend�ğ� �k�nd� zamanı Adıyaman’a g�tmek �ç�n 
m�n�büsle Malatya yönüne doğru yol almaya
başladım.
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İzmir Atatürk Müzesi, Atatürk Caddesi’nde denize bakan biryapıdır. 1880 
yılında yaptırılan bu köşk 1922’de hazineye geçmiştir. Atatürk Latife Hanım’dan 
boşandıktan sonra, İzmir’e geldiğinde Naim Palas’ta kalmış. 1927 yılında İzmir Bel-
ediyesi bu köşkü hazineden satın alarak Atatürk’e hediye etmiştir. Atatürk’ün bir çok 
kararları bu evde verdiği biliniyor. 1934’te İran Şahı Rıza Pehlevi de bu evde kalmıştır.

Gülşah
AŞÇIOĞLU
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Esk� Dünya Şamp�yonumuz,
Kızılcıklı Mahmut Pehl�van 
1880 yılında Del�orman Böl-
ges�’nde S�l�stre’n�n Kızılcık 

Köyü’nde doğmuş. 1929 yılında 
Anavatan’a h�cretle Esk�şeh�r’e yer-
leşm�ş. Efsanev� gücü ve güreşler�
�le tanınır. Nakkaşlı Eyüp, Kara Em�n,
Sebebl�l� Hüsey�n, Madaralı Ahmet
g�b� dönem�n�n pehl�vanlarıyla güreş-
m�ş. 1908, 1909, 1919, 1922 yıllarında 
Amer�ka’da yaptığı bütün güreşler�, 
ayrıca Par�s’te yaptığı 27 güreş� gal�-
b�yetle b�t�rm�ş, ünü dünyaya yayıl-
mıştır. Cumhur�yet önces� dönemde 
Kırkpınar’da başpehl�vanlık almıştır.
1931 yılında vefat eden Kızılcıklı 
Mahmut’un kabr�, Esk�şeh�r Tepebaşı 
İlçes�’ndek� Z�nc�rl�kuyu Mezarlığı’n-
dadır.  Halen Kızılcıklı adına güreşler 
tert�p ed�lmekted�r. Adı, Esk�şeh�r’de
b�r caddeye ver�lm�şt�r.

Makarnacı Hal�l, Adalı Hal�l

Yardımcımız olsun Hazret� Cel�l,

Kızılcıklı Mahmut, tar�hte del�l

Bak bu meydan b�r pehl�van arıyor

(Ozan Dertl� Polat)

Dünyanın en �y� güreşç�ler�n� 
yet�şt�ren Türkler, güreş�n dünyaya 
yayılmasında da tar�h boyunca öneml�
rol oynamıştır. Türkler yoluyla batıya
yayılan güreş, Anadolu’dak� güreş
st�ller� �le de kaynaşmıştır. Selçuklular 
�le başlayan yağlı güreş, Osmanlı-
larda b�r gelenek hal�ne gelm�ş ve
günümüze kadar sürdürülmüştür. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda da güreşe 
özel önem ver�lm�ş, vakıf n�tel�ğ�nde 
olan güreş teşk�latları oluşturularak 
bu sporun sağlam temeller üzer�ne
oturtulması sağlanmıştır. Çeş�tl� 
bölgelerde kurulan güreş tekkeler�n�n 
çalışma yöntemler�n�n, günümüzde 
b�le geçerl�l�ğ�n� koruyacak kadar �ler� 
olduğu görülmüştür. Halk arasında en 
çok �lg� gören güreş türler�, Karakucak
Güreş� ve Yağlı Güreş olmuş, halk
d�l�nde karakucak “Anadolu Güreş�”, 
yağlı güreş �se “Rumel� Güreş�” olarak
adlandırılmıştır.   

M. Sam� Karayel, Kızılcıklı Mah-
mut adlı k�tabında Kızılcıklı’yı şöyle 
anlatır:

“Kızılcıklı Mahmut, aslen De-
l�orman Türkler�’ndend�r. Muhac�r 
olarak Anadolu’ya göçmüş b�r a�len�n
evlâdıdır. Avrupa’da ve Amer�ka’da

ve memleket�m�ze dönen Kızılcıklı’yı
adım adım tak�p ett�m. Kızılcıklı, 
uzun boylu, kara yağız, adalel�, ense
kulak yer�nde, sert ve kav� pençel� b�r
gençt�.

AMERİKA VE AVRUPA’YA NAM 
SALAN SON TÜRK PEHLİVANI

Koca Yusuf, Kara Ahmet, Kurt-
derel� ve Adalı’dan sonra Avrupa ve
Amer�ka’da Türk pehl�vanlığının şöh-
ret�ne lâyık c�dd� ve müh�m güreşler 
tutan profesyonel son Türk Pehl�vanı 
Kızılcıklı Mahmut’tur. Amer�ka’da 
serbest güreş c�han şamp�yonluğunu
�dd�a eden Frangoç ve Boğucu Lev�s
�le güreş tutmuş, h�çb�r� onu yene-
mem�şt�r. Hatta Boğucu Lev�s’� b�r
keres�nde bacak kıskacı �le o kadar 
zorlamıştır k�, Amer�kalı Kızılcıklı’nın
baldırları arasında ez�len başını kur-
tarmak üzere Türk pehl�vanın bacağı-
nı ısırmıştır.

KIZILCIKLI’NIN AVRUPA 
ŞAMPİYONLUĞU
B�r�nc� C�han Harb� patlamadan 

1913-1914 seneler�n� bağlayan aylarda 
Par�s’te serbest güreş Avrupa Şam-
p�yonası �lan ed�ld�ğ� vak�t, müsaba-
kalara �k� Türk pehl�vanın katılacağı
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KIZILCIKLI 
MAHMUT 

PEHLİVAN

Amer�ka ve Avrupa’ya Nam Salan
Son Türk Pehl�vanı…

C�hana Türkün gücünü gösteren, Er Meydanı Kırkpınar’da 
güreşt�kler� dönemlerde sırtı yere get�r�lemeyen gerçek 

kahraman. C�han Pehl�vanı…

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

B�rl�ğ� Başkanı
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duyurulmuştu.
Kızılcıklı �le beraber müsabakalara �şt�rak

edecek Sel�m Pehl�van b�z�m b�ld�ğ�m�z 

pehl�van kıyafet�nde Kızılcıklı’dan daha 
çalımlı ve alımlı b�r tes�r bırakıyordu. Müsa-
bakaların �lk geces�nde Sel�m Pehl�van’ı dört
dak�kada yend�ler. Bu yüzden müsabakala-
rın �k�nc� geces�nde güreşecek Kızılcıklı’dan 
üm�t kes�lm�şt�. Fakat kıyafet� ve cüsses� �le 
görünüşte tatm�n ed�c� durmayan Kızılcık-
lı’nın ne cevherl� b�r pehl�van olduğu, Avru-
pa Şamp�yonası’nın üçüncü geces� anlaşıldı.
96 k�loluk vücut �le önüne çıkan 130 k�loluk 
heybetl� şamp�yonları beşer onar dak�kada 
haklaya haklaya şamp�yonanın sonuna
kadar gelen Kızılcıklı Mahmut, serbestte 
Avrupa Şamp�yonu sayılan İsv�çrel�’y� de
m�nderden kaçırarak Avrupa Serbest Güreş
Başpehl�vanlığı’nı hakkı �le kazandı. Bu su-
retle Koca Yusuflar, Kara Ahmetler, Kurtde-
rel�ler, Adalılar g�b� Türk pehl�vanlığının şeref 
ve �t�barını muhafaza etm�ş oldu.

“Yay g�b�d�r kara yağızdır

Gençt�r ama n�ce hünerler� vardır.

Yetm�ş b�n peygambere göndermel� selam

Peygamberler arasında en ses� gürdür Davut

Bu yağız aslana derler Kızılcıklı Mahmut.” 



İvr�nd�, Akçal Ören Yağlı Güreş-
ler� 02 Haz�ran 2016 tar�h�nde
yapıldı. İvr�nd�  Beled�ye Baş-
kanı Reca� Baytar evsah�pl�ğ� 

yaptı. Güreşler� de kurulduğu gün-
den ber� büyük Emekler veren, 

güreş cam�asında çok �y� tanınan 
Hüsey�n Kaya (Almanyalı Hüse-
y�n) arkadaşımız organ�ze ett� ve 
m�saf�rlerle çok �lg�lend�. 2016 yılı
güreş ağası İlham� Can yapılan 
�hale sonucunda güreş ağalığını 

evvelce de Akçal ören’de güreş 
ağalığı yapan Zek� Arslan’a devret-
t�. Akçal Ören yağlı Güreşler�nde 
Orhan Okulu B�r�nc�, Hamza 
Köseoğlu �k�nc�, İsma�l Koç ve 
Ar�f Akın Üçüncü oldular.
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ORHAN OKULU

Ahmet
ACAR

Orhan Okulu Hamza Köseoğlu 
Başpehlivanlık Finalinde

Zeki Arslan, İlhami Can, Ahmet Acar, Hüseyin Kaya



KMEDENİYET VE UYGARLIK
KURMANIN YOLU MİLLİ GE-
LENEKLERİMİZİN GÜCÜNÜ 
GELECEĞE TAŞIMAKTAN

GEÇER.                 
ATA SPORU YAĞLI GÜREŞİN OLİM-
PİYATI “TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞ-
LERİ”’Nİ PANAYIRCILIĞA İNDİRGE-
YENLERE SELAM OLSUN…

 KENDİ MİLLİ KÜLTÜRNE YABANCI-
LAŞAN, ÖZENTİCİLİKLE YAŞAMAYI 
KABULLENMİŞLERE DE SELAM 
OLSUN…  
TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞLERİ PANAYIR MI, FES-
TİVAL Mİ, FUAR MI, YOKSA OLİMPİYAT MI OLMA-
LI ? BU KONUDA CEBİ VE ALTINDAKİ KOLTUĞU 
RAHAT OLAN BÜYÜKLERİMİZ ÇOK  KARARSIZ 
KALDILAR. ÇÖZÜM; BU TOPRAKLARDA HAZMI 
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖNÜMÜZE SUNULAN 
DEVŞİRME KÜLTÜRLERDE Mİ, YOKSA MİLLİ 

KÜLTÜRDE Mİ ?. ATA SPORUNDAKİ 
SORUNLARIN TEMEL SEBEBİ, YÖNETİ-
CİLERİMİZİN BU KONULARDA NET BİR
KARAR VEREMEMESİNDEN KAYNAK-
LANMAKTADIR.

       Ancak, dünya üzer�nde varlığını 
sürdüreb�len meden�yetler devş�r�len
kültürler üzer�nden değ�l, m�ll� - manev�,
ahlak�, �nsan� değerler ve özgün f�k�rler 
üzer�nden gel�ş�p güçlen�r.

                 PANAYIR; b�r yerde ve bell� 
zamanlarda b�rkaç gün veya daha fazla 

süreyle t�caret maksadıyla kurulan büyük pazar-
lara panayır denmekted�r. Esk�den topluluklar 
hal�nde yaşayan �nsanlar, eller�nde bulunan ürün-
ler� tanıtmak ve takas amacıyla panayırlar kur-
muşlardır. Geçm�şte hasat sonrasına denk gelen 
panayır, halkın her türlü alışver�ş�n� yaptığı mahall� 
b�r takv�m�n başlangıcı olma özell�ğ�n� günümüzde
büyük oranda kaybetm�şt�r. Ulaşımın kolaylaşması, 
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MEDENİYET VE UYGARLIK 
KURMANIN YOLU 

MİLLİ GELENEKLERİMİZİN 
GÜCÜNÜ GELECEĞE 
TAŞIMAKTAN GEÇER

ATA SPORU YAĞLI 
GÜREŞİN OLİMPİYATI 

“TARİHİ KIRKPINAR 
GÜREŞLERİ”Nİ 

PANAYIRCILIĞA 
İNDİRGEYENLERE SELAM 

OLSUN…

KENDİ MİLLİ KÜLTÜRÜNE 
YABANCILAŞAN, 

ÖZENTİCİLİKLE YAŞAMAYI 
KABULLENMİŞLERE DE 

SELAM OLSUN…

Zekeriya UZUN
Ziraat Yük. Müh.
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�nsanların bulunduğu ortamda her türlü �ht�yaç-
larını karşılıyor olmaları sonucu z�yaretç� sayı-
sında azalmayı da beraber�nde get�rm�şt�r.

              Tar�h boyunca Anadolu zaman 
zaman  Türkler�n el�ne geçene kadar H�t�t, 
Fr�g, Pers, İyon, Urartu, L�dya, Pontus, Roma 
ve B�zans g�b� farklı kültürünün tes�r� altında 
kalmıştır.

  Tar�hsel süreçte panayır kel�mes�n�n köke-
n� , k�l�se anlamındak� deyr kel�mes�n�n değ�şm�ş 
şekl�; dermek kökünden toplanma, toplanılan 
yer ve der� ve der�den yapılan ürünler�n satıldığı
pazar olarak tanımlanan üç farklı görüş mevcut-
tur. Halen günümüzde b�le  kel�men�n et�mo-
loj�k köken� ve anlamı hakkında farklı görüşler
bulunmaktadır.

     Yen� Rehber ans�kloped�s�nde �se pana-
yırın tanımı ; Esk� kav�mler b�rb�rler�yle alışver�ş
yapab�lmek �ç�n bell� yerlerde toplanırlar, get�r-
d�kler� malları değ�şt�rmek suret�yle �ht�yaçlarını
karşılarlardı. Kav�mler, kab�leler, panayır za-
manında savaş hal�nde olsalar b�le barış yapıp, 
alışver�şte bulunurlardı.

    Peygamber�m�zden çok öncek� yıllar-
da Mekke’ye d�n� sebeplerle gelenler burada
bulunan panayırlara katılırdı. Büyük kervanlarla 
gelen mallar, burada toplanan �nsanlara tanıtılır 
ve satılırdı. 

   Esk� Mısır’da da b�lhassa mezarlara yakın 
panayırların kurulduğu b�l�nmekted�r.

    Romalılar ve Yunanlılarda da panayırlar
kurulur, halkın yaptığı eşyalar buralarda satılırdı. 
Ol�mp�yatlar böyle panayırların olduğu dönem-
lere raslatılırdı.          

    Yunanca panayır kel�mes� (panegyr�s) 
bütün halkın toplanması anlamında kullanıl-
maktadır (Meydan Larausse 1972: 846 ).

  İlber Ortaylı �se “karnaval ve  fest�val�n
batılı’nın hayatında bel�rl� d�nî günlere dayandı-
ğını, hır�st�yanlıktan çok önces�ne uzanan tören
ve eğlenceler, sölenler ve geç�tler d�z�s� olduğu 
şekl�nde  tanımlamaktadır ( 2004 )”.

  Ülkeler� etk�leyen ekonom�k ve sosyal 
gel�ş�mler, panayırlardak� alışver�ş kültürünün

değ�şmes�ne sebep olmuş ve 19. Yüzyıldan
�t�baren bütün dünyada panayırdan, fest�vale
ve fuarcılığa doğru b�r geç�ş sürec� yaşanmıştır.           

 Panayırlardak� değ�ş�m ve dönüşüm pa-
nayır etk�nl�kler�n�n her alanında kend�n� gös-
term�şt�r. Panayırlarda köken�, orta asya Türk 
kültürüne dayanan Selçuklu ve Osmanlı’dan
bu yana devam ederek gelen geleneksel eğ-
lenceler�n yer�n� son yüzyılda  batı hayranlığı,
takl�tç�l�ğ� ve özent�c�l�ğ�ne kapılan toplulumuz; 
batının bünyem�ze enjekte ett�ğ� sömürge
kültürüyle b�rl�kte �thal ed�len yen� eğlence 
anlayışı ve sektörüne boyun eğm�şt�r. Dünya-
dak� tek t�pleşmeye yönel�k kültürel baskılar �le 
teknoloj�lerdek� hızlı gel�şmeler sayes�nde tarım 
toplumundan sanay� toplumuna geç�şle b�rl�kte 
yerl� ve m�ll� değerler�m�z de panayır kültürü
�çer�s�nde kaybolmuş ve bu değerler�n yer�n� 
toplumda da var olan batı hayranlığının etk�-
s�yle batı kaynaklı kültürel değerler yer almıştır.
Geleneksel eğlenceler de bu süreçte değ�ş�me 
uğramış ve uğratılmıştır. Hokkabazlığın yer�n� 
�llüzyon�stl�k, c�r�t ve at yarşışlarının yer�n� luna-
parklar ve s�rkler ( v.b. g�b� ) almıştır.

  SONUNDA YERLİ VE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜ-
ZE YABANCI, SÖMÜRGE KÜLTÜRÜNE AŞIK BİR
NESİL YETİŞTİRMEYİ  BAŞARABİLDİK.

    Derd�m�z; Panayırı mı, Kırkpınar’ı mı 
yaşatmak ...? Öncel�ğ�m�z, köken� batı ve türev-
ler� olan ve daha sonra bünyem�ze alıp, kend�
kültürümüze devş�rd�ğ�m�z panayırlar mı  olmalı 
? Yoksa,  tar�hsel süreçte m�ll� ve manev� �kl�m�-
m�z� oluşturan değerler�m�z�n b�r nev� k�ml�ğ� 
olan Tar�h� Kırkpınar Güreşler�’n� koruma altına 
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alarak geleneksel yağlı güreşler� aslına uygun b�r 
şek�lde gelecek kuşaklara aktarmak mı olmalı-
dır?... Asıl karar ver�lmes� gereken konu budur.

 Bu b�lg�ler�n ışığında PANAYIR; b�z�m m�ll�- 
manev� değerler�m�z�n etk�leş�m� sonucu oluşan 
�kl�mde üret�lerek gel�şt�r�len, tar�hsel süreç
�ç�nde olgunlaşan, b�z� var eden değerler�m�ze 
ve salt b�ze a�t b�r kültür değ�ld�r. Ancak; “TARİHİ 
KIRKPINAR GÜREŞLERİ” b�z�m m�ll� kültürümüz, 
tar�h�m�z ve geleceğ�m�zd�r.

Tar�h� Kırkpınar Güreşler�’n� moder-
nleşt�rme mücadeles� veren makamları
tems�l eden �rade; modern�zm� arkaya 
dolanarak alınan b�r puandan, er meydanla-
rının n�tel�ğ�n�n kaybed�lmes�n�n müsebb�b� 
olan kura çek�l�şler�nden, sünnet güreş-
ler�nde uygulanan boy atlamalarından ve 
yağlı güreş toplumunun z�h�nsel hafızası 
�le pehl�vanların kas hafızalarının yok ed�l-
mes�nden �baret sanmakta. Tar�h� Kırkpınar 
Güreşler�’n� �ster panayır, �ster fest�val ya da
�stersen�z fuar yapın, ama asıl  yapılması gere-
ken en öneml� şey; “Tar�h� Kırkpınar Güreşler�”’n�
Ata Sporu Yağlı Güreş�n “OLİMPİYAT’”ı yapmak-
tır. Bula bula modernleşmey� panayıra, fest�vale
kadar �nd�rged�k. Bunu başarırsak çok modern 
b�r m�llet ve ülke olur muyuz ? em�n değ�l�m… 
Küçük düşünmek ruhumuza �şlem�ş, dünya
çapında kend�m�ze özgü m�ll� r�tüeller �çeren b�r 
davranışımız, geleneğ�m�z, spor müsabakamız 
neden olmasın. Ama, alışmışız her şey� batıdan
kopyala yapıştır yapmaya, sömürge kültürler�n�n 
baskıları sonucu kend�m�ze olan güven�m�z� yok
ed�p, bey�nler�m�z�n değer�n�, b�lgel�ğ�n� küçüm-
seyerek kend�m�z� de geleceğ�m�z� de köreltm�-
ş�z. Sank� yüzyıllarca dünyaya meden�yet ders�
verm�ş b�r m�llet değ�lm�ş�z g�b�, her şey� batıdan 
kopyalar olmuşuz. Dünyada heyecan uyandı-
racak b�r atılım yapamamış, kend�m�ze has b�r 
s�stem gel�şt�remem�ş�z ne yazık k�. İnşallah 
panayırlarla, fest�vallerle Ata Sporu Yağlı Güreş

hak ett�ğ� yere ulaşır ?. Tab� eğer bu bakış açısıy-
la ulaşab�l�rse… 

Amacımız, ulaşım ve �let�ş�m�n yeters�z 
olduğu ve bölge halkının alışver�ş alanı olarak 
gördüğü, �ht�yacını g�derd�ğ�, ürett�ğ�n� sattığı o 
esk� panayırları mı canlandırma derd�ndey�z.?
Yoksa Ata yad�garı, Türk - İslam k�ml�ğ�n�n en
öneml� tar�h� s�mgeler�nden olan 700 yıllık 
Tar�h� Kırkpınar Güreşler�’n�n geleneksel yapısını
koruyarak gelecek nes�llere aslı g�b� aktarara-
b�lmen�n derd�nde m�y�z... ? Takıldık b�r panayır
peş�ne akıntıya g�d�yoruz... Bu topraklar üzer�n-
de, güreşler�n yapıldığı ve yapılmadığı alanlarda 
da yüzlerce panayır yapılıyordu ... Panayırlar
ulaşımın yeters�z olduğu dönemlerde �nsanla-
rın toplanma , görüşme, eğlenme ve alışver�ş
merkezler�yd�... Çağ da değ�şt�, alışver�şler de 
değ�şt�, teknoloj� de çok gel�şt�... Üreten, malını
artık panayırlarda değ�l �nternet s�teler�nde 
elektron�k ortamda oturduğu yerden masa
başında satıyor. Teknoloj� b�z�m düşünceler�m�z�
ışık hızı �le geçt� g�d�yor... Panayır ve panayırcılık
dönem� tar�h�n karanlık sayfalarına çoktannnn-
nn gömüldü de b�z kafamızı kumdan çıkartarak 
bunu �drak edem�yoruz... M�lenyum çağında 
“Tar�h� Kırkpınar Güreşler�”  ata sporu güreş�n “
OLİMPİYATI ” olarak algılanmalı, yapılacak yen�
düzenleme ve organ�zasyonlarla o değere yük-
selt�lmel�d�r. Ve Tar�h� Kırkpınar Güreşler� UNES-
CO’nun da koruma altına aldığı şekl�yle gele-
neksel yapısı korunarak geleceğe taşınmalıdır. 
Ancak, bunun yanında  Kırkpınar Güreşler�’n�n
yapıldığı alan; otoparkı, d�nlenme alanları, tar�h�
s�mgelerle zeng�nleşt�r�lm�ş tar�he saygı parkı,
duşları, soyunma odaları, basın �let�ş�m odaları, 
modern �ht�yaç g�derme bölümler�yle organ�-
zasyon ve planlanma tekn�ğ� açısından Saray�ç�
Er Meydanı, bu m�llet� tems�l edecek şek�lde 
modern b�r organ�zasyon olarak yapılmalıdır.
Saray�ç� Ermeydanı b�r ol�mp�yata yakışır şek�lde
d�zayn ed�lerek modern b�r yağlı güreş alanı  

yapılmalıdır. Kısaca; “ Tar�h� Kırkpınar Güreşler� ”
panayır değ�l,  OLİMPİYAT olmalıdır. Yen�leşme,
modernleşme Kırkpınar’ın k�ml�ğ�, k�ş�l�ğ� ve 
genler� üzer�nde değ�l, Er Meydanının d�zaynı ve 
organ�zasyonu üzer�nde gerçekleşt�r�lmel�d�r. Ve
Kırkpınar Güreşler�, tar�h�n doğal akışı sonucu
m�ll� k�ml�ğ�m�z� oluşturan geleneksel yapısı ve 
k�ml�ğ�yle gelecek nes�llere ve TÜRK TARİHİNE 
m�ras bırakılmalıdır. Artık, m�lenyum yüzyılı olan 
21.  yüzyılda h�ç b�r TÜRK’ün küçük düşünme 
hakkı ve gerekçes� olamaz.

NE PANAYIR, NE FESTİVAL NE FUAR YERLİ 
VE MİLLİDİR.

YERLİ VE MİLLİ OLAN,  655 YIL ÖNCE HE-
DEFE VARMAMIZIN EN ÖNEMLİ UNSURLARIN-
DAN BİRİ  OLAN VE SAVAŞ SPORU DA DENİLEN 
ATASPORU  YAĞLI GÜREŞTİR…       



Tek�rdağ’da bu yıl 52’�nc�s� düzenlenen
K�raz Fest�val� etk�nl�kler� kapsamında, 
gerçekleşt�r�len Hüsey�n Pehl�van Gü-
reşler� büyük heyecana sahne olurken,

düzenlenen yağlı güreşlerde, rak�pler�n� tek tek 
dev�ren Al� Gürbüz başpehl�van oldu.

Merkez Süleymanpaşa �lçes� sah�l�ndek�
güreş alanında yapılan yağlı güreşlere çeş�tl�
boy ve k�lolarda çok sayıda pehl�van katıldı.
Başpehl�vanlık �ç�n Kırkpınar’da dereceye g�ren 
başpehl�vanlar da mücadelede boy gösterd�. 

Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Kad�r 
Albayrak da, müsabakalar önces�nde kıspet 
g�yerek güreş alanına çıktı. Tüm pehl�vanlara 
başarılar d�leyen Albayrak’a daha sonra güreş
madalyası ve Kırkpınar tablosu hed�ye ed�ld�.

Başpehl�vanlık f�nal� nefesler� keserken,
f�nalde Al� Gürbüz, Güngör Ek�n �le karşı karşıya 
geld�. Yaklaşık 15 dak�ka süren zorlu f�nal müca-
deles�nde rak�b�n� dev�rmey� başaran Gürbüz,
Tek�rdağ Güreşler� Başpehl�vanı oldu. Gürbüz’e 
altın madalyası Tek�rdağ Büyükşeh�r Beled�ye 

Başkanı Kad�r Albayrak tarafından ver�ld�. Yapı-
lan güreş ağalığı �hales�n� de mevcut Tek�rdağ 
güreş ağası Hal�l Sayı, 24’üncü defa aldı.

Başpehl�van Gürbüz, f�nal mücadeles�n�n 
ardından gazetec�lere yaptığı açıklamada, 
müsabakaların güzel geçt�ğ�n� bel�rterek, “Gü-
zel müsabakalar oldu, b�r�nc� oldum. Devamlı 
performansımın üzer�ne koya koya g�d�yorum. 
İnşallah Kırkpınar Yağlı Güreşler�’ne kadar tam 
formumu yakalayıp altın kemer� almak �st�yo-
rum” ded�. 
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HÜSEYİN PEHLİVAN 
YAĞLI GÜREŞLERİ 
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