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GİRİŞ

Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Kırkpınar'a, kültürümüze, geçmişimize değer veren ve
bunun sevdasıyla buraya gelen dostları ve sevgili öğrencileri gönülden selamlıyoruz. Tabi Kırkpınar
sadece güreş değil, güreşinmutfağı var, perdesi var, çevresi var. Biz üniversite olarak düşündük acaba ne
yapabiliriz.Tabiki meydanda kazanılanlar masada kazanılmadığı zaman hem üzücü oluyor hem bir şey
ifade etmiyor. Beş yıl önce Seçek'deki güreşlerde daha önce dinleyenler var. Güreşlere gittik, Pasok
Partisinden üç milletvekili ile Yeni Demokrasi Partisinden Seçek Belediye Başkanı, bizim belediye
başkanımız, üç tane belediye başkanı tekrar, üç tane seçilmiş vali, bir tane de devlet valisi hemYunanca
konuştu hem de Türkçe'ye tercüme edildi, biz Türkçe konuştuk Yunancaya tercüme edildi. Uzun lafın
kısasıYunanlar dedi kiKırkpınar bizimdir. Evet öyle oldu.Güreşlere sahip çıktılar ve grekoromenle ilgili
tarihsel bazı şeylerden bahsettiler, ben o gün dedim ki İlhanToksöz de yanımdaydı.Hamdi Sedefçi beyle
gitmiştik güreşin olduğu bugünlerde. Dedim ki eğer üniversite masada buna sahip çıkmazsa bu kayıyor,
hele heleAvrupaBirliği de bu işin içine girerse ayıkla pirincin taşını ve o gün kararını verdik ve enteresan
bir şey oldu olay bizim Seçek bölgesindeki Pomak Türklerin çoğunlukta olduğu ve halkının Müslüman
olduğu dağların arasında kalmış evladı fatihan kişilere güreşi değil de güreşin sahiplenmesiydi başka
taraftan, bunu da gördük. Zaten daha önce bilenler bilir,Kırkpınar'ın ilk yapıldığı alan şu an Meriç
Nehri'nin öbür tarafında güreş de o akşam güneş battı başlayamadı, tamamen olay değişik artık
taktirlerinize bırakıyorum. Döndük geldik, ilk icraatımız daha doğrusu ilk çalışmamızKırkpınar'ı acaba
masada nasıl şekillendirebiliriz, Kırkpınar'a masada nasıl sahip çıkabiliriz, tabiî ki üniversiteler
bulundukları bölgede, toplumdaher konudaolduğu gibi kültürde de bir numaradırlar.

İşte bu olaydan sonra Kırkpınar'ın masaya getirilişi başladı. Sayın İlhan Toksöz'ün amatör,
kalpten uzun soluklu mücadelesiyle tabi bu işin içerisinde belediye, valilik ve üniversite ve isimlerini
söyleyemediğim sol tarafımda oturan, bu işe gönül vermiş marşını yazmış, maddi olarak desteklemiş
kişiler de aramızda, hepimiz bir araya geldik ve İlhan Toksöz'ün koordinatörlüğüyle bunu bu noktaya
getirdik.Aslında söylenecek söz çok ama İlhanToksöz şöyle dedi; Şu kadar yayın vardı ama 643 senede
9 yayın vardı, birden sayı beş yılda 109'a erişti, tabi üniversitenin devreye girmesi tartışılmaz. Biz
bununla yetinmedik diğer üniversiteleri de devreye aldık, komşuları devreye almaya gayret ettik. Benim
söyleyeceklerim özetle bu, yazıda da sahip çıkmak gerekiyor özellikle gençlere söylemek istiyorum.
Hani söz uçar yazı kalır hesabı burada da geçerli. Ben hepinizi sevgiyle selamlarken çok ufak bir sunu
sizlere arz etmek istiyorum , yalnız bir özürüm var oradaki rakam geçen yıla aittir, bağışlayın onu bir
eksiklik olarak görmeyin, değiştirmedik. İyi seyirler, hepinize buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler,
saygılar.

Tabi üniversitemizin fotoğraf ve sanat hocası Enver Şengül'e teşekkür ediyoruz, onun resimleriydi.
Bu arada sayın valimin de takip ettiğini, daha doğrusu içinde olduğu bir projeyle acaba hocam
Japonya'ya Kırkpınar'ı götürebilir miyiz veya oradan onları buraya getirebilir miyiz diye geçen yıllarda
Japonya'yla temaslarımız oldu. Bir de Japonya Büyükelçiliği'nde Ferra Thomson, onu da burada anmak
lazımbir projesi var iki yıldır uğraşıyor, o projeye sayınValim ve ben de girdik ama her yerde olduğu gibi
para sorunu var, mesafe uzak, artı geliyor, gelecekler idi başaramadık bu sene için, ama uğraştık. Sayın
valim başta olmak üzere inanıyorumki gelecek seneye bu iş olabilir diye düşünüyorum, belki sıkı tutulur
bu sene olur bilemem, valim bilir. Bu çalışmalarımız oldu, karşılıklı temaslarımız oldu, görüştüm
görüşebildiğimkadar, Ferra hanımla dagörüştük, diğer yetkililerle de görüştük.

Amacımız Edirne'yi marka şehir, tabiî ki Kırkpınar 700 yıla yaklaşan tarihiyle başlı başına bir
efsane,bir mit, bir olay hepimizin üstü ama destek çıkmak lazım, sahiplenmek lazım bu sahiplenmeyi
zaman zaman isimsiz kahramanlar, halktan esnaftan kurumlardan geldi, zaman zaman resmi
kurumlardan geldi, önemli olan hepimizin aynı yolda tek hedefe doğru yürümesi, o birlikteliği de sayın
valimizinbaşkanlığında yapacağımızada inanıyorum.Teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli konuklar, değerli katılımcılar, sevgili gençler. Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumunun
beşincisini başlatmaktan ve burada bulunmaktan duyduğum mutluluğu belirterek ve hepinizi saygı ve
sevgilerimle selamlayarak konuşmamabaşlamak istiyorum.

Üniversitemiz Kırkpınar güreşlerine son beş yılda çok ciddi destek vermiş, olumlu mesafeler kat
etmiştir. Rektörümüz başta olmak üzere onun şahsında üniversitemize ve özellikle adıyla beraber Kırkpınar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna katkı ve destekleri için müteşekkir olduğumuzu belirtmek
istiyorum.

Bugün beşincisini başlattığımız Sempozyumun öncesinde yapılan ve sonrasında yapılacak olan
bilimsel çalışmaları da çok önemsiyorum.Bu çalışmalar sonrasında bize ait bu kadar köklü, özel bir geleneği
dünyayadaha iyi anlatacağımıza, gelecek nesillere de iyi aktaracağımıza inanıyorum.

Açılışta, Enver Şengül hocanın objektifine yansıyan fotoğraflarla Kırkpınar'ın heyecanını hep beraber
ve hemen yaşamaya başladık. Kırkpınar işte böyle bir şey. Tek bir fotoğraf her şeyi anlatır, sizi alır hemen
oraya, o ortama intikal ettirir.

Ben inanıyorum ki sadece Edirne'de değil, Türkiye'nin her tarafında bahar geldiği zaman Kırkpınar'a
hazırlıklar başlıyor, onun heyecanı yaşanıyor, hayalleri kuruluyor, rüyaları görülüyor. Kırkpınar
Güreşlerinin öncesinde ve sonrasında bir kültürü, bir hayatı, bir yaşantıyı görüyoruz. Ağasıyla, hakemiyle,
cazgırıyla, davetiyle, minderiyle dünyada örneği az görülen bir kültürü hep beraber yaşıyoruz. Biz, var olan
bu güzellikleri daha ileriye nasıl götürebiliriz, bu kadar eski bir tarihe ve köklü bir geleneğe sahip olan ata
sporumuzu nasıl daha iyi tanıtabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz.

Kırkpınar'ın geçen sene almış olduğu çok ciddi bir ödül var.Avrupalı SeçkinDestinasyonlarÖdülü. Bu
ödül, aslında Kırkpınar'ı dünyaya açılma ve tanıtma noktasında elimizdeki çok ciddi bir referans. Onu yeteri
kadar anlatamadık belki, ama kültürel miras olarak intikal eden özgün, parlayan bir organizasyon olarak da
öne çıkacakbir Edirne'yi veKırkpınar'ı gelecekte daha iyi göreceğimize inanıyorum.

Kırkpınar'ı dünyaya tanıtmak adına geçmişte gündeme gelen, bizim de dile getirdiğimiz Japonya'daki
sumo güreşlerini Kırkpınar'ı tanıtım adına farklı dünyalardaki güreşler hakkında fikir verme adına
Kırkpınar'a getirebilir miyiz diye düşündük. Daha önce birlikte çalıştığımız FerdaneThomson'un desteğiyle
bu konuda büyük mesafe kaydettik. Rektörümüz de Japonya'ya gittiğinde bu konuda kendisiyle görüşmeler
yaptı. Gelecek seneTürkiye'de Japon yılı. O çerçevede gelecek sene daha büyük etkinlikler olacak. Gelecek
yıla hazırlık olması amacıyla, biz bu sene,Kırkpınar'ı dünyaya tanıtmak ve toplumun dikkatini çekmek adına
bir gösteri mahiyetinde sumo güreşçilerini getirip başından sonuna kadar güreşlerde onların da bulunmasını
ve bir cazibemerkezi, bir tanıtımmerkezi haline getirilmesini sağlamayı düşünüyoruz.

TarihiKırkpınarYağlıGüreşlerinin bu yıl geçmiş yıllardan dahagüzel geçmesini temenni ediyorum. 5.
Uluslararası Tarihi Kırkpınar Sempozyumu çerçevesinde herkesin bu konuda daha fazla kafa yorması,
gayret etmesi ve geleceğe daha güzel şeyler aktarması temennileriyle emeği geçenlere teşekkür ediyor,
başarılar diliyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Mustafa Büyük
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KÜRESELLEŞME VE MODERN SPORLARIN GÖLGESİNDE
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ

Ali Osman ŞALLI, Dr. M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU.

AnahtarKelimeler:

KIRKPINAR OILWRESTLING GAMES UNDER THE EFFECT OFTHE
GLOBALIZATIONANDMODERN SPORTS

GİRİŞ

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞME ETRAFINDAŞEKİLLENEN GÖRÜŞLER

Bu araştırmanın amacı; ana vatanında, küreselleşme ve modern sporların gölgesinde kalan
Kırkpınar Yağlı Güreşlerini incelemektir. Bu bağlamda; küreselleşmenin olumlu olumsuz yönleri,
modern ve geleneksel sporların ulusal ve uluslararası kamuoyunda inşa edilmesi, yıllar içerisinde
KırkpınarYağlı Güreşi imgesinin geçirdiği dönüşüm konuları üzerinde yoğunlaşılmıştır.Araştırma;
piyasa ekonomisi, medya ve siyaset üçgeninde şekillenen küreselleşmenin etkisinde dünyaya
yayılan modern sporların gölgesinde kalan, geleneksel spor olarak adlandırılan ama tarihi
dayanakları modern sporlardan çok daha öncesine giden KırkpınarYağlı Güreşlerine sosyolojik bir
bakış açısı sunmaktadır. Teorik çerçeve oluşturulurken, konuyla ilgili yazılı kaynaklara, çeşitli
eserlere başvurularak bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın amaçları
doğrultusunda derlenmiştir. Sonuç olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri, küreselleşen modern sporların
gölgesinde kalarak önemini yitirmektedir.

Küreselleşme,Modern veGeleneksel Sporlar,KırkpınarYağlıGüreşleri.

The purpose of this survey is to investigate the Kırkpınar Oil Wrestling Games which is losing its
interest because of modern sports and globalization. In this regard, this survey concentrate on the
positive and negative parts of globalization, building ofmodern and traditional sports in national and
international public, and the evolution of Kırkpınar Oil Wrestling image. This survey shows a
sociological look to the traditional sport calledKırkpınar OilWrestlingGames, that is losing interest
because of modern sports which are spreading all over the world under the effect of globalization.
Related books and several sources are referred to form theoretical perspective. Obtained data are
compiled according to the investigation. Consequently, Kırkpınar OilWrestling Games is losing its
significance because of the globalizedmodern sports.
Keywords:Globalization,Modern andTraditional Sports,KırkpınarOilWrestling.

Küreselleşme kavramı son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan birisidir.
Küreselleşme sureci ve etkileri, konusunda olumlu/olumsuz yaklaşanlar olduğu gibi tamamen karsı
çıkan veya destekleyenler de vardır. Bu dönemde yaşananlar ekonomiden siyasete, bilişim
teknolojisinden kültüre, hemen her alandaki gelişmeyi etkileyen faktörler arasında görülmektedir.
Küreselleşme denilince; teknoloji alanındaki ilerleme ve bunların yaygınlaşmasına bağlı olarak,
dünyanın küresel bir köy olması hedefine doğru gidildiği tezleri ileri sürülmektedir.

Modernleşen bir toplumda yüzyıllardır yapılan sporlar, geleneksel olarak
nitelendirilmektedir. Buradaki “geleneksel” kelimesi bile örtülü bir bicimde, bu sporların önceki
dönemlerde ifade ettiği toplumsal anlam ve işlevlerindeki değişime işaret etmektedir. Türk
toplumunun, geleneksel spor kültüründe önemli yeri olan Kırkpınar yağlı güreşlerindeki bazı
“geleneksel” pratiklerin geçmişteki uygulamaları ve günümüzdeki değişimleri izlendiğindemodern
sporun gölgesinde kaldığı gözlenmektedir.

Türkçede “küreselleşme” İngilizce “globalization” kelimesinin karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Fransızlar da bu terimi kullanmakta, ama daha yaygın olarak “mondialisation”
(dünyasallaşma) demeyi tercih etmektedirler. İspanya ve Latin Amerika'da “globalizacion”,
Almanya'da “globalisierung” Araplarda ise “avleviyye” kelimesi kullanılmaktadır. Batı
dillerinde “–tion” ile biten ve surec bildiren “modernization”, “socialization”, “globalization” gibi
kelimelerin cift anlamları vardır. Yani bu kelimeler “oluş” bildirirken, “olduruş”u da ifade
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etmektedirler. Kavramı “küreselleşme” olarak tercüme ettiğimiz zaman, her şeyden önce
“failimeçhul” bir durumkarsımıza çıkmakta ve bu haliyle yanıltıcı olmaktadır.

Makro toplumsal süreçlerin başlangıçları ile ilgili kesin tarihler vermekmümkün değildir. Bu
yönde yapılacak her kesinleştirme beraberinde tartışmaları getirir. Bu durum küreselleşme gibi
makro bir süreç içinde geçerlidir. Küreselleşme adı verilen surece başlangıç belirleyenler öncelikle,
uydu haberleşme ve telekomünikasyon sistemleri ile elektronik iletişim teknolojilerinin gelişimine
vurgu yapmaktadırlar. Gelişen ve yaygınlaşan bu teknolojiler dünyanın her bölgesinde, bunlara
ulaşabilme imkanı ve şansını bulan bireylerin veya toplumların saniyelerle ölçülebilen süreler içinde
dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktadır. Bu durum “dünyanın küçülmesi”,
“uzakların yakın olması”, “küresel bir köy oluşması”, gibi ifadelerde kendini göstermektedir.
Küreselleşme süreci ekonomik siyasal, sosyal ve kültürel alanda pek çok değişim ve dönüşümün
yaşanmasına imkan vermiştir.

Küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerini içinde barındıran, bilimsel olarak tartışılan 3
farklı görüş bulunmaktadır. Aşırı küreselleşmeciler, küreselleşme karşıtları ve dönüşümcü (ılımlı)
küreselleşmeyi savunan görüşler küreselleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine atıfta
bulunulmaktadır.

Küreselleşmeciler veya Giddens'ın radikaller olarak ifade ettiği bazı sosyal bilimciler;
küreselleşmenin gerçek bir olay olduğunu ileri sürerler. Onlara göre, küreselleşme sürecinin etkisi
dünyanın her yerinde hissedilmektedir. Karşılıklı iletişim ve bağların artmasına neden olan durum,
ulusal sınırların önemini giderek azaltmaktadır. Milli kültürler, ekonomiler ve siyasetler bu surecin
etkileri sonucu şekillenmektedir. Zorunlu gelişen süreçten etkilenmemek veya sakınmak mümkün
değildir. Etkilenmenin en çok hissedildiği alanın ise kültürel olduğu söylenirken daha çok evrensel
kültürün olumlu yanlarına vurgu yapılmaktadır. Bu görüşte olanlar milli kültürlerin zayıfladığını
kabul ederken egemen/baskın/güçlü kültürlerin diğer kültürler üzerindeki etkilerini göz ardı etme
eğilimindedirler.Milli kültürlerin zayıflamasının zoraki değil istekli terk ediş olduğunu televizyon ve
internet iletişiminin kültürel akışkanlığına bağlayarak açıklamaktadırlar.

Küreselleşme sürecini olumsuz değerlendirenler “gelenekselciler” veya “şüpheciler” olarak
adlandırılmaktadır. Bu grubun önde gelen isimlerinin Robert Boyer, Paul Hirst ve Grahame
Thompson olduğu belirtilir. Bu grupta olanlar küreselleşmenin bir mit olduğunu ve bu süreçte
yaşanan toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik değişim ve dönüşümlerin geçmiştekilerden farklı
olmadığını dolayısıyla bu surecin abartılmaması gerektiğini söylemektedirler. Yani 19. yüzyılda
yaşananlar ile 20. yüzyıl sonlarında karsımıza çıkan durum -küreselleşme sureci- mahiyet farkı
göstermemektedir. Gelenekselciler aşırı küreselleşmecilerinmilli devletlerin zayıfladığı görüsüne de
karsı çıkmakta, ulus devletlerin ve bunun bir yansıması olarak milli kültürlerin onların sandığından
çokdaha güçlü olduğunu düşünmektedirler.

Dönüşümcüler, küreselleşme taraftarı ve karşıtı olarak ayrılan “aşırı küreselleşmeciler” ile
“gelenekselciler” arasındaki tartışmalardan sıyrılarak, bu bakış açılarının kutuplaşmasını kabul
etmemektedirler. Dönüşümcüler arasında A. Giddens, S. Castles, D. Held, P. Rosenau sayılabilecek
en önemli isimlerdendir. Önemli temsilcilerinden biri olanA.Giddensmodernleşme ve sonuçlarını
değerlendirirken, modernleşme ile küreselleşme sürecinde yaşananlar arasında bir süreklilik ve
devamlılıktan bahseder .

Günümüz sporu toplumsal boyutları ile incelendiğinde karsımıza çıkan “geleneksel sporlar”
ve “modern sporlar” farklılaşması sadece Türkiye acısından değil pek çok ülkenin sporunu doğrudan
ilgilendiren bir ayrışmadır. Kökeni modernliği üreten Batı ülkelerinde ki toplumsal dönüşümlere
dayanan bu ayrışma daha sonra Batı dışındaki toplumlarda da modernlik yönünde dönüşümlerin
başlaması nedeni ile evrensel boyutlar kazanmıştır. Modern sporun ana vatanı kabul edilen
İngiltere'de Orta Cağ'ın sporlarından modernliğin dinamikleri ile dönüşemeyenler “geleneksel
sporlar” olarak nitelendirilmiştir. Modern olarak nitelenen sporlar ise gitmiş oldukları ülkelerde
mevcut sporların tamamının geleneksel olarak nitelenmesine yol açmıştır. Başka bir ifade ile

SPORDABÜYÜKAYRIŞMA: GELENEKSELVE MODERN SPORLAR
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modernliği üreten ülkelerdemodern sporlar geleneksel sporların bir kısmının dönüşümü sonucunda
oluşurken modernleşen ülkelerde mevcut sporların tamamının“geleneksel” adı verilen bir
kategoride toplanmasına neden olmuştur. Bu toplanma modernliğin arzu edilen, özenti duyulan bir
yönelim olması nedeniyle geleneksel sporların dışlanması anlamına da gelmektedir.Açık olan husus
değişen boyutları olmakla birlikte geleneksel ve modern spor ikileminin “sporda büyük ayrışma”
olarak ifade edilecekmakro bir farklılaşmanın varlığıdır.

Tarihsel süreç içerisinde insanların doğal gereksinimleri uğruna her turlu zorluğa karsı
verdiği mücadele “spora benzer etkinlik” olarak nitelenmektedir. Ulaştırma, savunma, beslenme
orijinli ihtiyaç amaçlı etkinlikler ilk sporlar olarak kabul edilebilir. Spora benzer hareketlerden
“sportization” (sporlaşma, kuralların oluşması ve yayılması) evresine bağlı “olgunlaşma” sürecini
geçiren aktivitelerin spora “son” halini kazandırdığı iddia edilmektedir. Sporlaşma sürecinde,
zengin ritüellere sahip olan ve modern spor dinamikleri ile bütünleşemeyen eğlenceli oyunlar ise
“geleneksel sporlar” olarak nitelendirilmiştir .

Geleneksel sporların diğer bedensel aktivitelerden farklı yanı eğlence amaçlı, oyunsal
formlarda olmaları ve halk tarafından kabul görüp kuşaklar boyu aktarılarak yaygınlık
kazanmalarıdır. Yaygınlık kazanan sporlar, modernleşmenin dinamiklerinden etkilenerek
geleneksel orijinli sporlar olarak dönüşüme uğrarken, gelişmekte olan toplumlar tarafından ise
tamamen yeni bir toplumsal olgu olarak icat edilen “modern spor” olarak kabul görüp
yaygınlaşmıştır. Geleneksel orijinli bu sporların modern dinamikler ile uyumlu ritüelleri de, yeni ve
evrensel boyut kazanarak standartlaşmaktadır.

Modernleşme ekseninde günümüz sporuna bakıldığında, modernleşme sürecine girmiş olan
toplumlarda sporun, tam anlamıyla bir “modernite projesi” olduğu iddia edilmiştir. P. Bourdieu,
modern anlamıyla sporun ortaya çıkısının modern sporların ataları olarak görülebilecek
faaliyetlerden ancak adım adım bir kopuşla gerçekleştiği iddiasının Batı toplumları için tartışmalı
bir konu olduğunu belirtmektedir. Tartışmasız olan günümüzde sporun farklı yapıları barındırarak
ayrıştığıdır. Bu yapılar, sporun görülmek istendiği boyuta göre değişmektedir.

Modern sporun ortaya çıkış süreçlerini inceleyen ve bu alanda çalışmaları olan Elias,
Dunning ve Maguire sporların çeşitli evrelerden geçtiği ve giderek kurallaşarak günümüze
kadar geldiği üzerinde dururlar. Elias ve Dunning modern sporun ortaya çıkısını, şiddetli
düelloların giderek daha fazla yapılmasının bir parçası olarak İngiltere'deki nüvesinden serpilip
geliştiği modernizmin medenileştirme sürecinin bütünsel bir parçası olarak betimlemiştirler. Pek
çok sosyal bilimcinin üzerinde fikir birliği ettiği üzere modern spor Batı'da, Ortaçağ'ın geleneksel
oyunlarından doğmuştur. Modern spor, dönemin siyasi, kültürel ve tarihsel gelişmeleri ışığında
değerlendirildiğinde Batı kültürününmodern bir urunu olduğu kabul edilmektedir. İngilteremodern
sporun başlangıç noktası olsa da Avrupa toplumları modern sporun oluşumunda ve daha çok da
sporlaşma surecinde roloynamıştır. Modern sporların ilk ortaya çıktığı dönemlerde ve sonrasında
Britanya İmparatorluğu -İngiltere- ve kolonilerinin etkisi oldukça fazla olmasına rağmen bunların
dışında kalan ülkelerinde katkısı inkar edilemez. Çünkü modern sporlar İngiltere'nin dışındaki
ülkelerde de oynanmış ve yaygınlaşmıştır. Bu süreç uzun vadeli olduğundan aynı donemde Doğulu
ve İslami kültürlerin de, Avrupalı geleneksel oyunları -folk games- ve kraliyet eğlencelerini -eğer
etkilediyse- nasıl etkilediğinin değerlendirmesi gerekliliği üzerinde de durulmaktadır .

Günümüzde değişik formlarda yapılan bazı sporların geçmişte yapılan benzerlerinden farklı
olduğu da ileri sürülür. Güreş gibi geleneksel sporlarla aynı adı paylasan günümüz sporlarına,
modern sporun özellikleri (örgütlenme, kitleselleşme, farklılaşma, globalleşme, çeşitlenme,
siyasallaşma, sekülerleşme, profesyonelleşme, endüstrileşme, ticarileşme, bilimselleşme,
cinsiyetsizleşme, estetikleşme ve erotikleşme) dikkate alınarak bakıldığında durumun farklılık
kazandığı belirtilmektedir. Örneğin, serbest ve greko-romen biçimleriyle modern güreşin,
geleneksel yağlı ya da karakucak Türk güreşinin evrimleşmiş bir formu olmadığı, Batılı modern,
ithal edilmiş ve benimsenmiş bir spor olduğu da belirtilmektedir. Bu sporların -geleneksel güreşten
beslense de- kuralları, tarzı, anlamı, vb. nitelikleriyle geleneksel halinden (otantik) tarihsel bir
kopuşla ayrıldığı vemodernleşmenin bir parçası olarak görüldüğübelirtilmiştir .
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Modern sporların yaygınlaşması ile belli bir zaman sonra spor müsabaka ve ortamları
pazarlama alanı olarak da kullanılmaya başlandı. Günümüzdemilyarlarca insanın aynı anda izlediği
spor karşılaşmaları artık modern dünyanın adeta bir pazarlama platformuna dönüşmüştür. Hedef
kitlesini yakalayan ve oluşturmaya çalışan firmalar bazen seçtikleri branşı, bazen de sporcuyla
firmanınmarkasını konumlandırmaya çalışmaktadır.

Kırkpınar yağlı güreşleri ise, adeta ticari şirketlerin pazarlama alanına dönüşen modern
sporların gölgesinden kendini kurtaramamaktadır. Sporda çıkara dayalı temellendirilen faaliyet
alanları, ticaretin tanıtımı için güçlü ve güncel tutulmakta, Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi dünyanın
en köklü ama belki de tam olarak küreselleşmemesinden kaynaklanan bir durumdan dolayı da
güncelliği üzerinde önemle durulmamaktadır.

1361 yılında Edirne'nin fethiyle başlayanKırkpınarYağlı Güreşleri, galibi alkışlamanın ayıp
sayıldığı, bu er meydanından çıkana olimpiyatların bile dar geldiği dünyanın yegâne
alanıdır. Padişahların bizzat güreş tuttuğu, padişahların iradesiyle “pehlivan tekkesi (kulübü)”
kurulan yegâne eski payitaht organizasyonu bugün modern sporların keşmekeşliğinde dününü
aramaktadır. Eskiden yaygın olan bir sporumuzun bugün bu durumda olmasının, yani sadece
organizasyon günlerine sıkışıp kalması modern sporların topluma dayatılmasından
kaynaklanmaktadır.

Güreş tekkeleri şüphesiz bir spor okuludur. O dönemki spor anlayışının ortak ürünü-
dür. Kırkpınar cazgırları hiçbir zaman spor spikerlerimiz kadar değer kazanmamaktadır. Aslında
değeri geçmişlemukayese edildiğinde ancak anlaşılabilir.

KırkpınarYağlı Güreşlerindeki ödüller günümüzde yapılan bazı TVyarışmalarından daha az
olabilmektedir.Modern sporlar kadar kendi sporumuza destek veremediğimiz aşikardır.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin medyada aldığı pay ile modern sporlara ayrılan süreler
mukayese edilemeyecek durumdadır. Bu durumdan kaynaklanan yıl boyu tanıtım ve bildirim
yetersiz kalmaktadır.

Toplumda bilinirliği mevcut olmakla beraber genç nesle aktarımı layığıyla yapılamaktadır.
Güreş branşının imgesi dönüşüm göstermektedir. Kırkpınar Yağlı güreşleri de bundan nasibini
almaktadır. İmajı, -modern tolumun yaşantı ve ihtiyaçlarından da kaynaklandığını
söyleyebileceğimiz- değer yitirmeye başladı.

Modern sporlar ticaret adamları tarafından desteklenmektedir. Çünkü modern spor arenası
bir ticari reklam şovunu içinde barındırmaktadır. Ancak Kırkpınar Yağlı Güreşleri istenilen hedef
kitlenin ilgi alanında olmadığından firmalar uzakkalmaktadır.

Modern sporlar küreselleşmenin de gücünü yanına alarak dünyada etkinliklerini arttırmakta,
imajını inşa etmektedir. Ancak Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin modern sporlara göre daha sorunlar
yaşadığı bir gerçektir. Toplumun/toplumların geleceğinde nasıl bir spor organizasyonu inşa edeceği
çok önemlidir. Batının modern sporuna karşı üretilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri ancak
Doğununmoderni olabilecek yegane sportif organizasyonmahiyetindedir.

Kazanmanın yarışmaktan çok önemli hale geldiği,maddi kazanç sağlamanın tek amaç olarak
görüldüğü spor ahlakı ve anlayışı yaygınlaşmaktadır. Bu ahlak anlayışı ve diğer bazı etkenlere bağlı
olarak, modern sporlarda sıkça rastlanan hilelere “doping” ve benzerleri geleneksel sporlara bile
sıçramıştır.Modern ve geleneksel sporlarda dopingli pehlivanlara/sporculara, ermeydanında hakem
kararlarına itiraz eden, yumruklaşmaya varan kavgalara rastlamak mümkün hale gelmiştir. Oysa
geleneğinde rakibi zor duruma düştüğünde, onu affeden rakibin zaafından yararlanmayan, eşit
şartlarda yarışmayı kendine felsefe edinen, haksız kararda bile “usta”sının -hakem- elini öpen
pehlivanlar Türk spor tarihinde çok fazladır. Müsabakalar mutlaka kazanmaya endekslenmiş, bu
ise, süre kısıtlamasına, yağlı güreşin kendi oyunlarının unutulmasına, puan almaya yönelik
oyunların çoğalmasına ve pasif güreşlerin çoğalmasına neden olmuştur. Kurallaşmaların zorunlu

KÜRESELLEŞEN MODERN SPORLARIN GÖLGESİNDE
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
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hale gelmesi, seyir sporlarında olduğu gibi, amacın daha çok spor yapanların değil bu sporları
seyretmeye gelenlerin rahatlığı ve ergonomisi üzerine tasarlanmıştır. Spor ürünleri ve organizasyon
beklentileri günümüz sporunda koklu değişimlere gidilmesine neden olmuştur. Organizasyonlar
spor yaptırmak için değil, daha çok kişilerin, kurumların, ürünlerin tanıtımlarının ve reklamlarının
on plana çıkarıldığı faaliyetler haline gelmiştir.

Toplumda geleneksel olarak yapılan fakat günümüzde bazı değişim ve dönüşümlere
uğrayan töresel ve törensel ritüellerin günümüzdeki veya yakın geçmişteki uygulama biçimlerinin
değiştiği gözlemlenmiştir. Kırkpınar Yağlı Güreşlerindeki bazı “geleneksel” pratiklerin günümüz
şartlarına uyumu nedeniyle, yağlı güreşlerin otantik yapısı değişime, aşınmaya ve hatta yok olmaya
başlamıştır(7). Yağlı güreşi ve Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin geleneksel ve törensel ritüelleri
değişirse diğer sporlara benzeyeceği, geleneksel/modern karışımı melez bir yapı oluşacağı
unutulmamalıdır.

Dünyanın gelmiş geçmiş en eski spor organizasyonu olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
günümüzde küreselleşen modern sporların ağırlığında aynı platformda kendine yer edinme
arayışındadır. Batının üretmiş olduğu modern sporlara, hem tarihsel alt yapısı ile hem de geçmişten
yüklendiği değerlerle yegâne üstünlüğü olan tek organizasyon Kırkpınar Yağlı Güreşleridir.Ancak
günümüzde küreselliğin güncelindemodern sporların gölgesinde kalmaktadır.
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BİR KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ OLARAK “KIRKPINAR GÜREŞ FESTİVALİ”
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Öğr. Gör. Aysun Eyüboğlu Erşen
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Tarihi vekültürelmekanlar açısından
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Günümüzün küreselleşen dünyasında rekabet edebilirliği en yüksek stratejik sektörlerden
kabul edilen kültür endüstrileri tarih kentlerin ekonomik, toplumsal ve mekansal profilinin
yükseltilmesi ve kentin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sürecinde itici bir güç olarak
kullanılmaktadır.

Çalışmada bu kapsamdaTürkiye'de tarihi Edirne kentinde gelişme potansiyeli taşıyan bir
kültür endüstrisi olarak “KırkpınarGüreş Festivali” değerlendirilmiştir

:Kültürel Endüstri, Güreş Festivali,Kırkpınar, Edirne.

Günümüzde küresel ekonomide rekabetin değişen şartları , kentlerin yarışmacı
avantajlarını öne çıkartmak ve bunları değerlendirmek yönünden baskı yapmaktadır. Yerel ölçekte
kent , yığılma ve eksi ekonomiler problemi ile karşı karşıyadır. Bu noktada tarihi kentleri
planlamanın temel stratejisi, kentteki yaşam kalitesini tehdit eden sektörleri ayıklamak ve bunların
yerine yerel ekonomiye, kenti ulusal ve uluslar arası ölçekte rekabet edebilir kılacak çevre ile barışık
sektörleri enjekte etmektedir. Bu bağlamda kültür endüstrileri , bu kentlerin geliştirilmesi için
öncelikli sektörler arasında yer almaktadır. Kentsel canlılık, çeşitlilik, kültürel zenginlik, doğal ve
tarihi miras ve hareketlilik gibi yaratıcılığı besleyen temel özellikler de göz önüne alındığında ,
dünya üzerinde pek çok kentin kültür endüstrilerinin yeşerebileceği uygun ortamı bünyesinde
barındırdığını söylemekmümkündür.

Günümüzde, kültür endüstrileri kentler için çeşitli açılardan -ekonomik, toplumsal ve
kültürel alanlar olarak- önemli görülmektedir.

.-Kentlerin uluslar arası imajını yükseltir, onları sermaye için çekici hale getirir.

.-Kentte yaratıcılığı ve bireysel girişimi destekleyen bir ortamyaratır.
- Özellikle küçük ve orta ölçekli yerel firmaların oluşumunu destekler. Böylelikle

kentlerde istihdam açıklarının giderilmesinde önemli bir rol üstlenir ve yerel ekonominin
gelişmesine katkı sağlar.

- Kültür endüstrileri kültür turizmi için gerekli olan temel altyapının (çeşitli sanatsal
aktiviteler, eğlencemekanları) gelişmesini sağlar.

- Çöküntüye uğramış kent parçalarının yeniden canlanmasına ve atıl kalan tarihi yapı
stoğunun ve endüstriyel yapıların yeniden işlevlendirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

- Kentlerin “markalaşmasını ve kültür turizmi açısından önemli bir destinasyon olma
kapasitesini destekler., turistlerin kalış süresinin uzamasını ve tekrar gelmelerini sağlamak
açısından gerekli zemini oluşturur.

- Kültürün artan önemi ekonomik eğilimleri de etkiler. Ekonomik yapıda hizmet
sektörünün ağırlığı artar. Kültürel ürünler ve kültürel endüstriler yeni iş alanları yaratmakta ve
kültürel mirasın korunması için kamunun aldığı alışılagelmiş tedbirlere çok önemli katkıda
bulunmaktadırlar.

Değişen yaşam biçimleri artan serbest zaman, kültürde dahil olmak üzere çeşitli rekreatif
aktivitelere olan talebi artırmıştır. Kültürel sektörler kültürel yaşam ve kültürel ekonomi arasında ki
bağların güçlenmesi ve çeşitlenmesinde aracı rol üstlenmektedirler. Bu kapsamda kültür artık
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kamuya extramaliyetler getiren bir alan olmaktan çıkmıştır.
- Günümüzün değişen tüketim kalıpları ile kitlesel olan yerine tekil ve özel olana duyulan

ilgi kültürel boyutu güçlü olan ürünlerin ekonomik değerini ve pazar payını genişletmiştir. Bu
bağlamda kültür , sunduğu cazip yatırım alanları ile özel sektör yatırımları içindeki payını giderek
artırmakta, yaratıcılığa, buluşçuluğa ve verimliliğe katkısıyla yerel ve bölgesel ekonomileri
güçlendirmektedir.

- Kültür endüstrileri yaşamak ,çalışmak, ziyaret etmek ve boş zamanları değerlendirmek
açısından kentlerin çekiciliğini artırmakta , dolayısı ile bu endüstrilerin yeşereceği mekansal
düzenlemeler kentsel gelişim stratejilerinin temel eksenini oluşturmaktadır (IMP, 2006).

Özetle kültür endüstrilerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarla ilişkisi 4 başlık
altında toplanır; ; Turizm açısından tetikleyicidir, doğrudan ekonomik fayda sağlar, Kentin yaşam
kalitesini artırır, kente kimlik verir- imajını güçlendirir ve kültür mirasının korunmasında katkıda
bulunur .

Kültür endüstrileri, ekonomik değerini kültürel değerlerinden alan sembolik ürünlerin
üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesi ile ilgilenen sektörlerdir. Bu kapsamda kültür endüstrilerini
oluşturan kültür elemanları birbirinden farklı olarak. somut (tangible) ve somut olmayan olarak iki
gruptur . Her iki kültür elemanı da tarihi ve modern olmak üzere iki gruba ayrılır. Somut kültür
elemanı değişmez-sabittir, somut olmayan kültür elemanı ise modern olanı değişken ,tarihi,
evrensel olanı ise değişmez, sabit kalır. İnsanın içinde yaşadığı doğal ve kültürel çevre ise her iki
kültür elemanını (taşınır ve taşınmaz) birlikte kapsar. Sekil 1. (Gala, 2002).

Bu çalışmanın amacı, günümüzün küreselleşen dünyasında rekabet edebilirliği en yüksek
stratejik sektörlerden kabul edilen kültür endüstrilerinin tarihi Edirne kentinin ekonomik, toplumsal
ve mekansal profilinin yükseltilmesi ve kentin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması sürecinde
itici bir güç olarak kullanılmasına ilişkin öneriyi kapsamaktadır.

Bu kapsamda öncelikle kültür endüstrisinin önemi ele alınmış olup Edirne kentinde
gelişmepotansiyeli taşıyan bir kültür endüstrisi olarak “KırkpınarGüreş Festivali” tanıtılmıştır.

Şekil 1: Kültür elemanları ve doğal-kültürel çevre ilişkisi. (Gala, 2002)



EDİRNE'DE GELİŞME POTANSİYELİ TAŞIYAN BİR KÜLTÜR
ENDÜSTRİSİ OLARAK “KIRKPINAR” GÜREŞ FESTİVALİ

Edirne'nin tarihçesi

KültürVeSanatFestivalleri

KIRKPINARGÜREŞFESTİVALİ

İlk çağlarda adı Orestias ve Uskuduma olan Edirne'nin kuruluşu MS.117-138 Hadrianus
dönemine rastlamaktadır. Edirne kenti tarihi süreç içerisinde, askeri , ticari ve ulaşım açısından
elverişli coğrafi konumu nedeniyle, önemli bir yerleşim yeri olarak gelişimini sürdürmüştür. Gerek
Roma gerek Bizans dönemlerinde zaman zaman uğradığı istilalara karşın , bayındır durumuna gelen
Edirne, yaklaşık bir asır boyunca Osmanlı imparatorluğuna başkentlik yapmış olması nedeniyle (92
yıl)oldukça önemkazanmış ve günümüzde de varlığını sürdüren çok sayıda tarihsel yapı ile anıt kent
niteliğine ulaşmıştır. XV.Yüzyıl Edirne'nin en parlak devrini yaşadığı, günümüzde çoğu ayakta olan
cami,medrese, çarşı gibi anıtsal yapılar ile donatıldığı devir olmuştur(Özdeş,1951)

Günümüzde tarihsel değerleri koruma konusunda baş eser olan Selimiye camii (Dünya
mirası listesine aday gösterilmiştir) gibi anıtsal yapılar dışında oldukça ihmal edilmiş olan Edirne
kenti, sivil mimarlık örneği tarihsel yapılarını büyük ölçüde yitirmiştir. Bugün az sayıda olmakla
birlikte , Selimiye camii çevresi ile Edirne eski kent merkezi-Kaleiçi ve çevresinde yoğunluk
kazanan tarihsel konutların korunması, yaşatılması birer kültür varlığı olarak gelecek kuşaklara
aktarılması için önlemalınması gerekmektedir ( Sazak andKüçükkaya, 1998).

Ancak somut tarihi değerlerinin korunması konusunda yeteri kadar başarılı olamayan
Tarihi Edirne kenti somut olmayan kültürel değerlerindende yeteri kadar faydalanamamıştır.

Tarihi Edirne kentinde sürdürülebilir ekonomik, toplumsal ve kültürel
kalkınma;yukarıda ayrıntılı olarak ele alınan kültürel endüstrinin geliştirilmesi ile sağlanabilir. Zira
kent yukarıda bahsedildiği gibi somut olan çok değerli kültür mirası yanında somut olamayan pek
çok kültür mirasa da sahiptir. El sanatları olarak sabunculuk, süpürgecilik vb ile 645 yıldır ev
sahipliğini yaptığı “KırkpınarGüreş Festivali”.

Somut olmayan kültürelmiras kapsamında yer alan kültür ve sanat festivalleri
Günümüzde kentlerin pazarlama ve imaj değerini yükseltme stratejilerinin önemli bir

parçası haline gelmiştir. Festivallerin önemini kavrayan ve bu doğrultuda stratejiler geliştiren
kentler , festivallerden önemli kültürel, sosyal, ekonomik vemekansal kazanımlar elde etmiştir.

Festivallerin kentlere sağlayabileceği katkılardan bazıları şöyle sıralanabilir:
-Yerel ve uluslar arası imaja ve kimliğe değer katar
- Sosyal birlikteliğe katkıda bulunur.
- Sanatsal etkinliklerin izleyici tabanını genişletir.
- Sanatsal üretimin gelişmesine destek olur.
- Farklı eğlence ve eğitimolanakları sunar
-Ulusal ve uluslar arasımedyanın ilgisini çeker.
- Ekonomiyi canlandırır ve istihdamyaratır.
-Kente gelen ziyaretçi sayısında artışa nedenolur
-Kentsel yaşamkalitesini arttırır.
-Kentsel ve kırsal alanların yeniden canlandırılmasına katkı sağlar.

Sosyo - kültürel kimlik bileşenlerinden olan gelenek ve göreneklerin, toplumun yaşam
tarzını yansıtan değerler içinde , Edirne Tarihi Kırkpınar güreşleri de kente kimlik veren
ögelerdendir. Bir kentin kimliğinin belirlenmesinde, sosyo-kültürel kimliğin oluşması gibi
geleneklerin sürekliliğinin sağlanmasında etkin bir rol oynar. Bu bakış açısıyla tarihi ve turistik bir
kent olan Edirne'nin tarihi Kırkpınar Güreşleri bir spor faaliyeti olmasının yanı sıra yüzyıllardır
süregelen geleneksel mirasın devamıdır. 2007'de 645. ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri
dünya spor tarihinin en eski organizasyonlarından biridir.Bir efsaneye dayandırılarak, Osmanlı



padişahı I.Murat 6mayıs 1361'de ilk resmi Kırkpınar güreşlerini başlatmıştır. Bundan sonra her yıl
hıdrellez günü Kırkpınar güreşlerinin yapılması gelenek haline gelmiştir (Erdem, 2007). Dünya'da
2006'da 615 yıldır süregelen geleneksel spor organizasyonu, eğlence, kültür olma özelliğini
korumaktadır.Kırkpınar güreşleri,pehlivanı, cazgırı,peşrevi ile otantik bir etkinliktir (Boyacıoğlu,
2005).

Türk tarihinin 644 bir bölümüne tanıklık etmiş olan Kırkpınar güreşleri, çağlar boyunca
fiziki gücün ve yeteneğin olduğu ölçüde incelik, zerafet,onur,yiğitlik, büyüğe saygı, hoşgörü gibi
insani değerlerin simgesi olmuştur .Gerek yarışma ve sportif yönü, gerek dini ,toplumsal ve ahlaki
boyutlarıyla dünyada bir eşi benzeri olmayan Tarihi Kırkpınar Güreş Festivali, Türk ve İslam
kültürünün bir simgesi olarak, yıllar boyunca özünden çok şey kaybetmeden bugünekadar gelebilen
emsalsiz bir kültür varlığıdır.

Kırkpınar Güreş Festivali geçmişten bu yana, Türk insanının kişiliğini,sosyal – kültürel
birikimini ve öz değerini temsil eden bir misyona sahiptir. Ve bu yönü ile dünya kültürünün ve
uygarlık tarihinin önemli bir parçasıdır

Unesco'nun Tarihi Kırkpınar Güreş Festivalini insanlığın korunması gereken kültür
mirası listesine alması; Tarihi Kırkpınar Festivalini evrensel hale getirecek, Kültür değerlerinin
gelenekten gelen şekliyle korunmasını teminat altına alacak, kentte gelişecek olan kültür endüstrisi
sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında birmotor görevi görecektir.

Özetle Tarihi Edirne kentinin festivalden yukarıda sıralanan önemli kültürel, sosyal,
ekonomik vemekansal kazanımları olacaktır

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun , 17 Ekim 2003 tarihli
32. Genel Konferansında kabul edilen

şu şekilde tanımlamaktadır: “Somut Olmayan
Kültürel Miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir
parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin
araçlar, gereçler ve kültürelmekanlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan
miras toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak,
sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel
çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur”.

-Uluslararası insan hakları belgeleri esaslarına uyması,

-Toplulukların, grupların ve bireylerin karşılıklı saygı gereklerine uygumolması,

-Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygunolmaları.

Bu kriterler Tarihi Edirne/Kırkpınar Güreş Festivali için de uygun düşmektedir.Yalnız
Tarihi Edirne Güreş Festivali değil somut ve somut olmayan kültür değerleri ile “Tarihi Edirne
Kenti” Dünya Mirası Listesine alınmalıdır. Kültür mirasımızın insanlığın yeri doldurulamaz bir
yaşamkaynağı olduğu asla unutulmamalıdır.

IMP,İstanbul İl Bütünü Çevre Düzeni Planı Raporu, İstanbul Greater Municipality,
MetropolitanPlanning&UrbanDesingCenter

Sazak and Küçükkaya; 1998, “Restoration of İlhan Koman House”, Arcitectural
Conservation in Practice: Approaches Problems,Solutions”, ICOMOS International Seminar,
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Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi Somut Olmayan Kültürel Mirası

Sözleşmeye göre korunması gereken somut olmayan kültür mirası listesinde yer
alabilmek için göz önünde tutulacak gerekli ölçütler şunlardır;(http.www.unesco.org)
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RUMELİ TÜRKLÜĞÜNÜN
(YAĞLI) GÜREŞ SPORUNUN GELİŞMESİNE ETKİLERİ

Mustafa Hatipler

1.Rumeli,Rumeli'deTürklükveGüreş

1.1.Rumeli veRumeli'deTürklük
1.1.1.RumeliNeresidir?

1.1.2.Rumeli'ne İlkYerleşim

Rumeli, basit bir coğrafi terim olmanın çok ötesinde Osmanlı Devletinin yönünün batıya
çevrilmesi ve hedef olarak batıyı gösteriyor olması bakımından son derece önemlidir. Coğrafi
sınırlar olarak sosyal ve tarihi etkinlikler olarak ele alındığında, haddi zatında Osmanlı Devletinin
birRumeli yani birBatı devleti gerçeği ile karşı karşıya kalırız.

Ata sporumuz olan yağlı güreş sporu, Balkan coğrafyasına o topraklara adım atan Rumeli
Türkleriyle birlikte taşınmıştır. Bu spor dalı Balkanlara adım atanRumeli Türklüğü birlikte bir kere
var olduktan sonra, gündelik hayatın içindeki yerini korumuştur. Bu koruma, bu spor dalının Balkan
topraklarında 700 yıldan daha fazla varlığını sürdürmesine neden olmuştur. Bugün hala çeşitli
etkinlikler içinde yer alarak varlığını sürdürmeye devametmektedir.

Rumeli neresidir, nerede, nasıl başlar ve nerede biter, Rumeli nedir, neden Rumeli
denmiştir, Balkanlar ve Rumeli'nin manası nedir? Bu soruların cevapları bir konuşma sınırlarının
çoküzerindedir şüphesiz.Amabu zamandahilinde de söylenecek bir şeyler vardır.

Tarihçiler; “ güneyde Kythira adasına, kuzeyde de Tuna ve Sava'a ulaşan, oradan
Akdeniz'e uzanan bir yarımada” diye tanımlar Balkanları (ki bu tarifin sahibi Georges Castellan
isimli 3. Paris Ünv. Prof.udur). Bir başka tarif “Avrupa kıtasının güneyindeAkdeniz'e doğru uzanan
üç büyük yarımadadan en doğuda olanıdır” diye tanımlar Balkanları (ki bu tanım da tarihçiYılmaz
Öztuna'ya aittir)

Anadolu'nun, Selçuklu öncesi İslam dünyasındaki adı Roma İmparatorluğunun ülkesi
olması itibarıyla “Bilâd-ı Rum” ya da “Memleketü'l Rum”dur. Bu tabir Selçuklular sonrası
dönemde deRoma imparatorluğuna ait bölgeler için kullanılmıştır. Sonrasında yaniXII.Yüzyılda,
Anadolu'ya ; Turquemenie veya Turquie, Bizans İmparatorluğuna tabii yerlere ise Romanie veya
Romania denmeye başlanmıştır.

Bu tarihten bir müddet sonrasında, bu kavram Balkan Yarımadası için de kullanılır
olmuştur. Osmanlı Devleti, o zamanmevcut Roma imparatorluğundan aldığı Balkan toprakları için
işte bu “Romania”'dan esinlenerekRum-ili adını vermiştir.

Rumeli ile ilgili olarak Katip Çelebi'nin de bir tanımı vardır, Cihannüma adlı eserinde.
Burada Katip Çelebi, İstanbul boğazının kuzey ve batısında bulunan yerlerin “Rum-ili” unvanı ile
şöhret bulduğunu ifade eder.

Osmanlı devleti döneminde “Rum ili” hem bir coğrafi bölge hem de sınırları genişleyen
bir idari birim olarak kullanılmıştır. Öyle ki Rumeli devletin idari yapısında her zaman birinci sırada
yer almıştır. Mesela Rumeli Beylerbeyi Anadolu beylerbeyi ve diğer beylerbeylerinden daha önce
gelir.KezaRumeliKazaskeriAnadoluKazaskerinden daha öncedir.

Balkan kelimesine gelince, Türkçe bir kelime olan “Balkan” kelimesi sarp, geçit vermez
dağlık arazi anlamına gelir. “Meriç'le Tuna arasında onlara paralel uzanan dağlara bu adı vermişler”
diyor tarihçimiz Yılmaz Öztuna. Ardından da ; “kocaman bir adaya bu dağların isminden alarak
verenlerTürkler değilAvrupalı coğrafyacılardır.Osmanlıya göre bu ülkelerin umumi ismiRumelidir
“ diye ilave ediyor.

Rumeliye ilk yerleşim, çeşitli Türk kavimlerinin Kuzey Karadeniz steplerinden gelip VI.
Yüzyıldan itibaren Balkan yarımadasına yerleşmesiyle gerçekleşmiştir. Fakat bu şekilde gelenler,



Bizans'ın dini baskısı ve önceden yerleşik hayata geçmiş olan Slavlarla karışarak ortadan
kaybolmuşlardır.Anadolu anının Rumeliye geçişi ve yerleşmesi ise yani güneyden gelip
Kuzeydoğu Rumeliye yerleşmesi Anadolu Selçuklu Sultanı II.İzzeddin Keykavüs'la, onun (1238-
1278) Dobruca'daki sürgün hayatıyla başlamıştır. Sultana bağlılığı devam eden çok sayıda
Türkmen Anadolu'dan gelip Dobruca'ya yerleşmiştir. Türkmenlerin bölgeye gelişi ile ilgili çeşitli
rivayetler bulunmaktadır. Bunların odak noktasında daima Sarı Saltuk yer almaktadır. Sarı Saltuk,
manevi olarak kendisine bağlı olan kalabalık sayıdakiTürkmennüfusla birlikteRumeli'ye gelmiş ve
burasını yurt edinmiştir.Sarı Saltuk'un Dobruca'daki faaliyeti ve faaliyet alanıyla ilgili en geniş
popüler bilgi Evliya Çelebi Seyahatname'sinde bulunmaktadır. Evliya Çelebi Seyahatname'sine
göre gerçek bir halk kahramanı olan Sarı Saltuk aynı zamanda gerçek bir pehlivandır.Yazıcızade
Ali, II. Murad'a ithaf ettiği Tarih-i Âl-i Selçuk'da , Rumeli'ye giden göçmenlerin bir kısmının Halil
Ece ile birlikte Karesi İline geri döndüklerini, kalanların ise Sarı Saltuk'ın etrafında toplandıklarını
kaydetmiştir.

Rumeli'ye geçen Süleyman Paşa buradaki ana yollar boyunca akınlar yapmağa
başlamıştır. Osmanlı kuvvetleri batıya, kuzey batıya ve kuzey doğuya doğru ilerlerken Romalıların
yaptırdığı ve daha sonra Bizans'ın da kullandığı yollardan yararlanmıştır. Bu yollar Sol Kol (Via
Egnatia – canib-i yesar), Orta Kol (Via Militaris – tarik-i evsat) ve Sağ Kol (Kırım – Karadeniz
ticaret yolu) olarak biliniyordu.

Sol Kol, Via Egnatia (Roma yolu)– canib-i yesar yoludur, Orta Kol Via Militaris(askeri
yol) – tarik-i evsat yoludur ve Sağ Kol (Kırım –Karadeniz ticaret yoludur.Bu yolların bir kısmı eski
romayollarıdır ve bunlarıBizans da kullanmıştır.

Sol Kol; Meriç'in öte yakasından başlar. Ferecik'le, Dedeğaç'la, Gümülcine ile, Serez'le
devamederKaraferiye'de ikiye ayrılıpTırhala'ya veÜsküp'e ulaşır.

Orta Kol; şimdiki E-5'e paralel uzanır. Çirmen, Zağara, Filibe ve oradan ikiye ayrılıp bir
yolu Sofya üzerinden Niş ve Belgrat'a, diğer yol da Köstendil üzerinden yine Üsküp'e ulaşır. Orta
Kol askeri bir yoldur.

Sağ Kol ise, bu yol Trakya'nın Karadeniz'e yakın bölgesinden başlayarak Kırklareli
üzerinden kuzeye doğru devam eder. Edirne'den gelen yolla birleşerek, Tunca boyundan ilerler,
Burgaz'ı, Varna'yı geride bırakarak, Istrancaları ve Balkan Dağlarını geçerek Tuna'ya ulaşır. Bu yol
büyük merkezlere ulaşacak şekilde bazı yerlerde ikiye ayrılarak devam eder. Bir yolu Pravadı'dan
batıya giderek Tırnovo ve Niğbolu'ya, diğer yolu ise ki aslolan budur kuzeye doğru devam ederek
Dobruca'dan geçerek Babadağ'a gelir ve sonra da Tuna'yı geçer. Tuna'yı geçince yine ikiye ayrılır
ve bir yolu doğuya doğru devam ederek Kırım'a gider diğer yolu ise Yaş üzerinden Kuzey
Denizine ulaşır. SağKol ekonomi ve ticaret yoludur.

Rumeli'nin iskanına öncülük edenler; Çandarlı Ali Paşa ile birlikte sağ kolun fethine
katılan gaziler, aşiret reisleri, aşiret mensupları, Anadolu yayaları, akıncılar, dervişler ve tımarlı
sipahilerdir. Rumeli'nin iskan politikası Yıldırım Bayezid döneminde sancak teşkilatı kurulduktan
sonra uygulamayakonulmuştur.

Rumeli'nin fethinde hizmeti çok büyük olan akıncılar, yerleşme konusunda da öncülük
etmişlerdir. BuAkıncı beyleri, ÇandarlıAli paşa'ya yardımcı olmuşlardır. Bunlar;

Timurtaş Paşa-oğluYahşiBey, PaşaYiğit,YancıBey,KutluBoğa'dır.
Ayrıca;AnadoluYaya sancakbeyi Saruca Paşa, ona bağlı yaya başılarından Kara Mukbil,

PazarlıTogan , İncecükBalaban,Müstecap, Papas oğlu Şahin,Kutluca, Lala Şahin 1388'deÇandarlı
Ali Paşa'nın seferine katılmışlar, yayalarını birlikte götürmüşlerdir.

İskanın başlıca üç kaynaktan beslendiği tespit edilmiştir. Birincisi; ordu ile birlikte
gelenler, ikincisi sürgün olarak gelenler, üçüncüsü ise Yürük teşkilatı içinde yer alanlardır. Her
üçünde de temel gayeRumeli'nin nüfuslandırılması ve askeri gücün arttırılmasıdır.

1.1.3.RumeliyeUlaştıranYollar;GeçişGüzergahları

1.1.4.Rumeli'nde İskanınÖncüleri ve İskanStratejisi



1.2.KısacaGüreş Tarihimiz

1.2.1.TürkGüreşTarihinde 1.Devre;RumelideGüreş

1.2.2.YağlıGüreş veRumelindeKırkpınarEfsanesi

Göç yolları aracılığıyla batıya yayılan (yağlı)güreş, TürklerinAnadolu'ya göçü ile birlikte
Anadolu'ya getirilmiştir. Türklerin getirdikleri güreş stilleri, bu yöredeki güreş stilleri ile
kaynaşmıştır. Selçuklular ile başlayan yağlı güreş, Osmanlılarda bir gelenek haline gelmiş ve
günümüze kadar sürdürülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu'nda da güreşe özel önem verilmiş, vakıf niteliğinde olan özerk
güreş örgütleri oluşturularak bu sporun örgütlenmesi sağlanmıştır.

Güreş Tarihimizle ilgili olarak farklı tasnifler yapılabilir. Ancak daha genel anlamda
güreş tarihimizi üç devir olarak ele almakmümkündür.

I. Devir; 18. yüzyılın başına kadar gelen ve daha çok eski tarih kitaplarında kısaca bahsi
geçen devre.

II.Devir; 18. yüzyılın başından Koca Yusuf'a kadar (1830-1890) geçen ve daha çok
söylentiler halinde bilinen devre.

III.Devir;KocaYusuf'tan bu yana belgelere dayanılarak bilinendevredir.

Rumeliye geçenOsmanlıTürkleri bu topraklarda güreşin kendilerine has bir spor olmasını
sağlamışlardır.

Alman sınırından İtalya yarımadasına, Budin (Budapeşte) vilayetinden Basra körfezine,
İspanya sahillerinden Fas, Cezayir, Tunus, Bingazi, Trablusgarp,Mısır,Arabistan, Kafkasya, Kırım,
Eflak veBoğdan (Romanya)'ı çevreleyen ve İstanbul'u başşehir yapan, büyük imparatorlukta; güreş,
başlıca spor olmuştur. Osmanlı Türklerinde güreşin tekkeler (bugünkü kulüpler) ile yönetildiği,
başkanlarına (Şeyh), sporculara (Mürit) denildiği bilinmektedir.

Güreş tekkelerinin merkezi ve en büyüğü İstanbul'da Zeyrek'te idi. Ayrıca Mekke, Cidde,
İskenderiye, Lazkiye, Şam, Maraş, Amasya, Tokat, Ankara, Kütahya, Tire, Bergama, Manisa,
Akhisar,Yenice,Üsküp,Gelibolu, İpsala, Usturumca,Avlonya,Diyarbakır, Konya, Bursa, Balıkesir,
Urfa, Halep Belgrat, Bağdat, Edirne'de de güreş tekkelerinin bulunduğu bilinmektedir. Bu
tekkelerde çalışmalar akıl durduracak kadar başarılı olmuş, bugün dahi eşine rastlanmayacak kadar
teknik bilgiler öğretilmiştir.

Bu teşkilat, Türk pehlivanlığının yıllarca üstün kıvamda kalmasına, bütün Dünya'ya ün
salmasına yardım etmiştir. Bugünün en yüksek medeniyetini taşıyan uluslar bile bu teşkilata, bu
disipline ve bu tekniğe sahip değillerdir. Bu tekkelerde sporcuların ve başkanlarının aylık ve yemek
vakfiyelerinden başka, birer ikişer imareti vardır.Bütün bu vakfiyeler; zamanın beylerbeyleri,
paşaları, vezirleri, ayanı ve hakanları tarafındanyüz binlerce altın hibe edilerek ortaya çıkarılmıştır.

(Yağlı) Güreş özellikle Rumeli Türklüğünün en fazla benimsediği spor dalı olmuştur. Bu
tür güreşin temeli, dengedir. Pehlivanlar, İslami kurallara göre vücutlarını örten (göbeğin altından
diz kapağının altına kadar) deriden yapılma “Kısbet” giyer, yağlanır, yenişinceye kadar güreşirler.
(Son yıllarda yağlı güreşe de bazı kurallar getirilmiş, zaman tahdidi konmuş ve puanlama girmiştir.)
Yağlı güreş kapışmaları sırasında davul-zuma savaş havaları çalmaktadır. Yağlıdaki mücadele
müzikaldir.

Yağlı Güreşte tören çok önemlidir. Güreşe başlamadan önce pehlivanlar soyunup deri
kısbetlerini giydikten sonra yağ kazanının başına gelmekte ve Kıble'ye dönerek üç ihlas bir fatiha
okuyuppirleriHazreti Hamza'ya dua ettikten sonra cazgır tarafından seyircilere tanıtılmaktadır.

(Yağlı) güreşleri bugüne taşıyan en büyük hadise şüphesiz Kırkpınar hadisesidir. Farklı
söylenceleri olmuş olsa da Kırkpınar, adeta güreşin Rumelide kalıcı olmasını sağlayan en önemli
faktör olmaözelliğindedir.

Rumelide güreşler Sarı Satukla başlamış olsa da Kırkpınar, Türklerin Rumeli'ye ayak
basmalarıyla başlamıştır. Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa (1316-1359) Rumeli Fatihi
olarak anılan Osmanlı Başkomutanıdır ve Rumeli yakasına ilk ayak basan ve oralarda elde ettiği



fetihlerle şanlanan bir askerdir.
Kırkpınar'ın destanlara karışmış tarihinde Süleyman Paşa'dan söz etmemek imkansızdır.

Çünkü, Osmanlının RUmeliye geçişi onun marifetiyle olmuş ve Rumeli'de ilk defa Süleyman
Paşa'nın komutasındaki Türk askerleri güreşmişlerdir. Bilinen ve en yaygın söylence Süleyman
Paşa'nın askerlerininHıdrellez günü güreşe tutuştuklarıdır.

Süleyman Paşa'yla ilgili olan Kırkpınar Efsanesi:
Kırkpınar Güreşleri'nde Edirne'nin fethi olan 1362 yılı esas alınmaktadır. 1349'larda

Sırpların işgaline son vermek üzere Selanik'e doğru yol alan Türk askerleri, bir Hıdrellez günü
Edime yakınlarındaki Ahir Köy'de konaklamışlardır. Pehlivanlık, Türklerde hem bir gelenek, hem
de savaş hazırlıkları olduğundan, kırk yiğit, 1349 yılının Hıdrellezi'nde güreşe başlamışlardı. Güneş
batarken kapışmalara son verilince, bu kırk yiğit de bulundukları yere düşerek son nefeslerini
vermişlerdir. Şehit oldukları yere gömülmüşlerdir. Ertesi gün bir de bakmışlar ki, her yiğidin can
verdiği yerde bir pınar fışkırmıştır.

Bunun üzerine oraya (Kırkpınar) adı verilmiş ve her yıl Hıdrellez'de burada toplanarak
güreşmek adeti yerleşmiştir. Kırkpınar'da yapılan güreşlerin ulviliği, burada son nefeslerini
verinceye kadar güreşenlerin şehit düşerek unutulmazlar arasında yer almaları, dolayısıyla “Kırklar
Pınarı” veya o yörede çok sayıda suyun akmakta olduğunu vurgulamak için aynı zamanda “Çeşme”
anlamına gelen “Pınar” kelimesinin kullanılarak “Kırkpınar” olarak adlandırılmış olduğu
söylenmektedir. Her ne olursa olsun, Süleyman Paşa'nın komutasında Rumeli'ye ayak basan ilk
Türkler arasında yer alan yiğitlerin, hiç bir şekilde anlaşmalı güreşe yanaşmadan, ölünceye kadar
güçlerini denemeleri, birbirlerine denk bu yiğitlerin emsalsiz bir mücadeleden sonra son nefeslerini
vermeleri, onları tarihemal etmiştir.

II.Devir 18. yüzyılın başından Koca Yusuf'a kadar (1830-1890) geçen ve daha çok
söylentiler halinde bilinen devredir.

Tanzimat Dönemi'ne kadar ödül olarak büyükbaş ya ad küçükbaş hayvan, tarıma elverişli
arazi, halı, kilim gibi teşvik amaçlı ödüllerin ortaya konduğu güreş karşılaşmaları Tanzimat
Dönemi'nden sonra para için yapılmaya başlandı. Bu durum profesyonel güreşin yapılmaya
başlandığının açık bir ifadesi oluyordu. Osmanlılarda genç bir pehlivanın ilk defa kısbet giymesi,
tıpkı sünnet gibi hayatının önemli bir olayını oluşturuyor ve bu özel gün çeşitli törenlerle
kutlanıyordu. İyi pehlivanlar da, yetiştikleri bölge için önemli bir övünç kaynağı sayılır ve bu
nedenle çevresi tarafından süreklimaddi,manevi destek görürdü.

Osmanlı saraylarında özel padişah gösterileri için "Hasan Pehlivan Bölüğü" kurulmuş;
özellikle, Sultan IV. Murat ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde, ülke pehlivanlarına büyük önem
verilmiştir. Padişah huzurunda yapılan güreşlere "HuzurGüreşi" denilmiştir. 19. yy. padişahlarından
Sultan Abdülaziz 'in güreşe duyduğu ilgi sayesinde, güreş altın çağını yaşamıştır. Bu dönemin
güreşçileri arasında Koca Yusuf, Adalı Halil, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Kara Ahmet
bütün dünyada ; Kel Aliço, Çolak Molla Mümin, Kavasoğlu İbrahim, Pomak Hasan, Hergeleci
İbrahim,TophaneliYusuf veKızılcıklı pehlivanlardır.

Avrupa'da ilk defa yabancı pehlivanlarla boy ölçüşen güreşçimiz, Koca Yusuf'tur.1898
yılında Paris'te Fransız Paul Pons'u hiç bilmediği grekoromen stilinde güreşerek mağlup etmiştir.
1899 'da daAmerika'ya giden KocaYusuf,Amerika'nın en ünlü pehlivanlarını teker teker yenmiştir.
Aynı yıl Kara Ahmet Paris'te, Paul Pons ve Laurent de Bakerca'yı yenerek grekoromende Dünya
Şampiyonluğu'nu kazanmıştır. Bunlar, dünya güreşindeki ilk önemli başarılarımızdır.

III.Devir;KocaYusuf'tan bu yana belgelere dayanılarak bilinendevredir.
Bu devir belge açısından oldukça zengin bir devredir. Aynı zamanda güreşin daha

profesyonelce yapılıyor olduğu devredir.
II. Mahmut devrinden Balkan Harbine (1912) kadar isim yapan Başpehlivan olarak tespit

1.2.3.TürkGüreşTarihinde 2.Devre

1.2.4.TürkGüreşTarihinde 3.Devre:



edilebilenler;
II Mahmut devrinde Yozgatlı Kel Hasan ve Sultan Abdülaziz döneminde Kavasoğlu

İbrahim (ki 1867 yılında Sultan Abdülaziz'le birlikte Avrupa'ya gitmiştir). Akkoyunlu Kazıkçı
Karabekir, ŞamdancıbaşıKara İbrahim (Kara İbo namı ile tanınmaktadır.)

II. Abdülhamit devrinde Kel Aliço (27 sene üst üste Kırkpınar Başpehlivanı olarak
kırılması güç bir rekorun sahibi olmuştur). Kara Süleyman (Sülo), Yörük Ali, Büyük Yaşar,
Makarnacı Hüseyin, Koca Yusuf (Avrupa ve Amerika'da güreşler yapmıştır), Hergeleci İbrahim ile
Adalı Halil ve Kurtdereli Mehmet pehlivanlar ki; bunlar da Avrupa'da güreşerek milletimizi
alınlarının akıyla temsil etmişlerdir. KaraMehmet, ÇolakMollaMümin, KaraMurat, Koca Rüstem,
GeçkinliYusuf,Kırkpınar'daBaşpehlivan olmuşlardır.

Türk spor tarihinde çok önemli, Türk spor geleneğinde zengin bir yere sahip olan güreş
sporu, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Bütün sporların prototiplerinde olduğu gibi,
güreşte eski devirlerde savaşa hazırlık amacıyla yapılmaktaydı. Eski Türklerde de bu amaç var
olmakla birlikte özel ve genel toylarda (şenlikler/ merasimler), yuğ (yas) merasimlerinde, pazar ve
panayır yerlerinde, yaylada konup göçüşlerde ve her türlü buluşma ve kaynaşma yerlerinde
yapılmıştır.

Diğer bir bakışla güreş, Türkler de siyasi ve askeri, dini, sosyal ve kültürel bir çok
fonksiyonların yerine getirilmesinde en önemli aksiyonlardan biri olmuştur. Ayrıca, sosyo-kültürel
ve sosyo-ekonomik yapı ve yaşayışında ayrılmaz bir parçası görünümünü almıştır. Dolayısıyla
sosyal bütünleşmeye ve sosyalleşme sürecine de büyük katkılar sağlamıştır. Böylece eski
medeniyetlerin hemen hepsinde görülen güreş sporu, hiçbir zaman Türklerde ki kadar çok yönlü
fonksiyonları icra etmemiştir.

Rumeli Türklerinde eğlenceler, çoğunlukla yılın belli günleri olan muhteşem
eğlencelerdir. Bu eğlenceler, görünüşte boş vakit geçirmekgibi olsa da önemli işlevlere sahiptir.

Rumeli türkünde üretimde bir birikim vardır. Geçici sürelerde mali birikimi ve enerji
birikiminde dengelenme işleminin yapılması için harcamayapılması gerekiyordu.

Eğlencelerde dini ve sosyal yasakların ve baskının kaldırılması ve savurganlık yapılması
özgür bir alan oluşturuyordu. Bu özgür alanda toplumun bir yenilenme, yeniden canlanma gibi
önemli bir işlevini bulabiliriz. Eğlenceler topluca bir yenilenme tekniğidir.

Rumeli Türk toplumu eğlencelerle bir araya gelip ve bir bütün olurlar. Eğlencelerde
bireyler bir araya gelir, bireyler arasındaki sosyal bağlar güçlenirdi. Geleneklerin sürmesi, inançların
tazelenmesi, değer yargılarının, törelerin kökleşmesine, toplumun bir üyesi olmanın verdiği
mutluluk eğlenceleri bir sosyal aktivite haline getirmekteydi.

Spor şekline geçen eğlenceler, devamlı savaşan bir yapıya sahip olan Rumeli Türklüğünü
yeteneklerini koruyucu ve geliştirici bir rol oynamaktaydı. Böylece insanlar her zaman savaşa hazır
muhteşemyetenekte süvariler olmaktaydı.

Özellikle bu eğlencelerin hemenhemen hepsinde vazgeçilmez spor güreş olmuştur.

Spor faaliyetleri de tekkeler ile iç içedir. Özellikle dini prensiplere ters düşmeyen veya
okçuluk gibi tavsiye edilen sporlar kurulan tekkelerle geliştirilmiştir. Bunların başında Okçular
Tekkesi veGüreşçilerTekkesi (Tekke-iKüştegiran) gelmektedir.

Osmanlı spor tarihinde önemli yeri olan güreşin Pehlivanlar Tekkesi'nde talim edildiği
kaynaklardan anlaşılmaktadır.

Unkapanı, Edirne ve Deliorman'da Pehlivanlar Tekkesi gençlerin dinamik enerjilerini
meşru zeminlere kanalize etmekteydi.

1.3. Rumeli Türklüğünün Yaşamında Güreş

1.3.1. Eğlence ve Spor Olarak Güreş

1.3.2. Din Kültürü Olarak Güreş



1.3.3. Sözlü Kültür Olarak Güreş

2.İskanveGüreşYaDa İkiÖrnek İnsan

Güreş sosyal hayatın o kadar içinde olmuştur ki özellikle sözlü edebiyatın en temel parçası
haline gelmiştir. Bugün Rumelide ve oradan Anadoluda hala var olan bu sözlerden bazıları şu
şekilde sıralanabilir:

BaşaGüreşmek,
MeydanOkumak,
RakibiKöprüye getirmek,
ElenseÇekmek,
HodriMeydan,
Pehlivan yapılı olmak,
KılçıkAtmak (Yağlı güreşte bir teknik),
TırpanAtmak,
Kafakola almak,
Meydanı dar etmek,
Paça kaptırmak,
Paçayı kurtarmak,
Meydanı boş bulmak,
Tuşa getirmek,
Pehlivan gibimaşallah
Paçayı sıyırmak
Adamgibi güreşmek
Yenilen pehlivan güreşe doymaz
Pehivan gibi kalın enseli
Meydanı doldurmak
Çangal atmak
Kaçakgüreşmek
Kütük gibi devirmek
Sırt üstü vurunca yıldızları saydırdı
Zor oyunu bozar
Cıvgara düşürmek
Pes ettirmek
Kıspeti duvara asmak
Topukkesmek
Sırtı yere gelmez
Bizi kafakola aldı
AçıkDüşürmek
BaşaSoyunmak
ZurnadaPeşrev olmaz

Rumeliye iskan sıradan bir toprak meselesi değildir. Gerçek anlamda bir yaşam tarzının
ortaya konması ve o topraklarda yaşayan insanlarla birlikte yaşamadüşüncesinişn hayat bulmasıdır.
“adalet” ve “istimalet” yani hukuk ve hoş görü o topraklarda var olmanın en temel prensibi olmuştur.
O topraklara göç eden herkesin olmazsa olması adalet ve istimalet olmuştur. İnalcık bunu, “reaya yı
zi kudret olanlara karşı korumak olarak” ifade etmiştir.

Barkan;"Bu merkezlerle Türk dil ve dinini yaymaya başlayacak bu misyonerlere ve
gönüllü muhacirlere malik olmak, yeni kurulmakta olan Türk (Osmanlı) devletinin en büyük
kuvvetini temsil etmiştir."demek suretiyle Rumeli de iskan politikasının görünmeyen yüzünü ortaya
koymuştur.

Anadoludan Rumeliye geçişte ve burada güreşin yaygınlaşmasıyla ilgili ilk etkinlik bir



pehlivan olan Sarı Saltukla başlamış olsa da o topraklarda güreşin kalıcığının sağlanmasında
Barkan'ın işaret ettiği Kolonizatör Türk Dervişleri'nin çok büyük etkisi olmuştur. Bu dervişlerden
biri ilk dönem ve hatta başlangıç olarak kabul edilebilir, SeyitAli Sultan'dır, diğeri ise daha sonraki
dönemin önemli isimlerinden Demir Baba'dır. İlki Batı Trakya'nın girişinde Edirne'ye yakın yerde
Dimetoka'da etkin olmuş , ikincisi deKuzeyDoğuRumeli deDeliorman bölgesinde etkin olmuştur.

Bektaşilerin ilk Avrupa'ya geçişleri Sarı Saltuk aracılığıyla olmuş ve bunu ikinci geçiş
olarakSeyidAli Sultan öncülüğündekiAlp-Erenler gurubu takip etmiştir.

Seyid Ali Sultan Bektaşi geleneğinde Kızıl Deli olarak tanınır ve Türk geleneklerinde
Pehlivanlığın Piri olarak yerini alır. Horasan erlerinden Hüseyin Ataoğlu olduğu bilinir.
Lakaplarından biri de Hızır Lala veya Hızır Lale'dir. M. 1310- 1402 yılları arasında yaşamıştır. 1397
de Bektaşilerin en önemli dergahlarından biri olan Dimetoka dergahını yaptırmış burada eğitim
düzeni kurmuştur.

Dergahı 1826 da yıkılmıştır. Dimetoka yöresinin Demirviran köyündedir. Seyid Ali
Sultan'ın esasmezarı buradadır.MücerretHilafetDergahı olarak uzunyıllar hizmet vermiştir.

Dergah Kızıl Deli diye tanınan ırmağın kenarın da olduğu için yöre halkı dergahı
betimlemek üzere bu ismi sıkça kullanmış ve bu isim, SeyidAli Sultan'ın lakabı olarak kullanılmıştır.
Bektaşilerin ikinci Pir olarak tanıdığı Balım Sultan'ın babası Mürsel Baba ile yakın dostluğu vardır.
MürselBaba daDimetoka'da SeyyidAli Sultan dergahına yakın bir yerde kendi dergahını açmıştır.

Söylenceye göre; Seyid Ali Sultan, düşünde Hz. Muhammed den talimat alarak Hacı
Bektaş Veli ye gelen 40 dervişten biridir. Hacı Bektaş Veli tarafından Orhan Han a Rumeli nin
fethinde hizmet vermek üzere yollanırlar. Bektaşi tercümanlarında ve gübankların da Rumeli nin
gözcüsü olarak yer alan SeyidAli Sultan ın adına Seyid Gazi (Gazi Rüstem Baba Sultan) tarafından
yazılmış bir de velayetname bulunmakta dır. Söylenceye göre, aralarında Seyid Ali Sultan ın da
bulunduğu ve kendi mekanlarında, Horasan da bulunan 40 Er düşlerinde Hz. Muhammed den
aldıkları talimatla Rumeli nin fethin de bulunmak üzere Hacı Bektaş a gelirler. Kırk, simgesel olarak
Bektaşi literatüründe yerine göre çokluğu (kesret) yerine göre de tevhidi simgeler. Hacı Bektaş
onlara hizmet gösterir üç gün için de hizmet tamamlanır ve SeyidAli Sultan'ı kırkların başına getirir.
Emir Sultan'ı sancaktar, Seyit Rüstem Gazi yi kadıasker, Abdüssamed Fakı'yı imam, Seyid Zali'yi
saka, SeyidAhmedi'yi kılavuz tayin eder.Kırklar yola çıkarlar.

Çanakkale, Lapseki'ye varırlar.Burada Çardak mevkiinden Geliboluya oradan bolayır,
İpsala ve Edirne'ye ulaşırlar.Edirne'nin kırlarında rahatlayıp, biraz dinlenmek isterler. Bu ara da erler
zindeliklerini de korumak için güreş tutmaya başlar. Amaçları, sabaha dek güreş tutmaktır. Ancak
tam bu niyetle güreşe yeni başlamışken düşman kuvvetlerinin üzerlerine gelmekte olduğunun
haberini alırlar. Hemen toparlanma kararı çıkar, ne var ki, güreş tutan erlere bir türlü güreşi
bıraktıramazlar. (Bu arada, SeyidAli Sultan : ne zaman bırakırlar güreşi diye düşünürken tamam der
sabaha kadar dediğimize göre horozlar ötene dek onlar güreşi bırakmaz, o da “ötün yamübarekler!”
diyerek talimat verir. Bunun üzerine çevredeki horozlar hep bir ağızdan öter. Kırkağaç bölgesinde
günümüzde de horozlar sabah henüz olmadan, saat üç gibi öter diye inanılmaktadır.) Kırklara
dönersek, horozların öttüğünü duyunca, sabaholdu diye düşünerek güreşi bırakırlar, ama kimin galip
kimin yenik olduğunu bilemezler. Hepsi güreşe devam edebilecek durumdadır. Bu durumda, sorunu
çözmesi için SeyidAli Sultan'a başvurulur. 0 da, sırtında kum taneleri olanmağlup demektir şeklinde
görüş bildirir. Böylece güreşen erlerin sırtlarını yoklarlar, kimin sırtında kum varsa, onun sırtı yere
gelmiştir, o yeniktir diye düşünerek galipleri ilan ederler. Türk geleneklerinde pehlivanların sırtının
yere gelerek yenik ilan edilmeleri geleneğinin başlangıcı da böylece SeyyidAli Sultan söylencesine
bağlanır.

Bunu, 1825 öncesi güreşlerde pir olarak Seyid Ali Sultan ın gösterilmesi de
doğrulamaktadır. Söylencenin sonunda, uzun süren güreş sonrasında erler yorulmuştur, Düşman

2.1 SeyitAli Sultan

İkinci Kırkpınar Efsanesi



üstlerine gelince yorgun yakalanan erler, bulundukları yerde şehit düşerler. Kırk erin de şehit
düştüğü yerden birer pınar fışkırır. Böylece yörenin adı Kırkpınar diye anılır. Bundan sonra yapılan
güreşler de bu söylence anısınaKırkpınarGüreşlerı diye anılır.

Dobruca Havalisinin Toprağı verimlidir. Bölgede balta girmedik ormanlar vardır.
Pehlivanlar, bu ormanların havası ve suyuyla yetişmektedir. Bölge ismini bu ormanlardan almıştır.
BurayaAğaçDenizi de denirdi. Resmi kayıtlardaysaDivane (Deli)Ormandiye geçerdi.

Türkler, vaktiyle Anadolu'nun muhtelif yerlerinden hicret ettirilerek buralara
yerleştirilmişlerdir. Bu bakımdan, birbirlerine komşu köylerin, hatta bir köyün mahallelerinin
konuşmalarında telaffuz, şive ve ağız farklılıkları görülürdü.

Ayrıca, burada Kuzey Karadeniz üzerinden gelen Peçenek ve Kuman Türklerinin
soyundangelenTürkler de vardı.

Evliya Çelebi;
“Süleymaniye Camii ile Eski Saray duvarı arasında Serçeşme-i Küştigiran Demir Baba

Meydanı namıyle meşhur meydan vardır. Serçeşme-i Küştigiran, başpehlivan demektir. Hâlâ
ikindiden sonra bütün tekke pehlivanları o güzel yerde güleşirler güleşin Türkçesi güreştir. Bu
Demir Pehlivan,Yavuz Sultan Selim zamanında, dört adet yezidi arslanı ile düğüşüp, dördünü dahi
ikişer parça eylemiştir" diye yazmaktadır.

Demir Hasan Pehlivan'ın İstanbul'da ne kadar kaldığı belli değildir. Ancak, daha sonra
Deliormana gitiş ve burada Tekkesini kurmuş, bu tekkeye nice vakıfla temin etmiş ve binlerce yiğit
pehlivan yetiştirmiştir.

Demir Baba, bir alperendir. Gönül ile bileği kaynaştırmıştır. Deliorman halkı tarafından
çok sevilir.

Babanın yüzlerce menkıbesi anlatılır. Romanya Voyvodasının kanının şişmesi, bundan
kurtulmak için tekkeye tuz vakıf yapması gibimenkıbeleri çokmeşhurdur.

Tekkesi, Razgrad'a iki saatlik mesafede, Kemaller kazasının Mumcular köyünün
batısındadır. Deliorman'ın göbe-ğinde, tabiatın çok güzel bir köşesinde, yeşil orman içinde, su
kenarına kurulmuştur. Civardaki orman, meşe, gürgen, ıhlamur, karaağaç, dişbudak, fındık, kızılcık
başta olmaküzere her çeşit ağaçlarla kaplıdır.

Derenin kuzey tarafında, misafirhane vemutfak vardır. Getirilen adak kurbanları burada
kesilip, başta güreş talebeleri olmaküzere fakirlere dağıtılırdı.

Osmanlılar zamanında, Demir BabaTekkesi'nin ve bu tekkenin kurucusu PehlivanDemir
HasanBaba'nın türbesinin, ziyaretçisi hiç eksik olmazdı.

Demir Baba Pehlivanlar Tekkesi'ni (Spor Akademisi) kuran Pehlivan Demir Hasan'ın
türbesi, derenin güneyinde, dağın eteğindeydi. Türbe, kubbeliydi, içinde Demir Pehlivan'ın
sandukası vardır.

Osmanlı'nın son zamanında, Babanın pirinçtenmamul demir ayakkabıları, kılıcı, sancağı,
büyük çakısı, türbenin içindeydi ve ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekmekteydi.

Bunlar,DemirBaba etrafındaki efsanelere nicelerinin ilave edilmesine sebep olmaktaydı.
Söylenceye göre, Türbenin önünde soğuk bir pınar vardı. Su taştan çıkıyordu. Rivayete

göre,DemirBaba, elini taşa sokmuş, parmağının deldiği yerden su fışkırmıştır.
Yamacın hemen yukarısında bir hacet taşı vardır, içi deliktir, ondan geçerlerdi. Taşlarda,

Baba'nın ve avköpeğinin ayak izleri vardı.
Türbenin önünde, birkaç kişinin zor kaldıracağı ağırlıkta bir taş vardı ki, bunun Demir

Baba'nın fındık kırma taşı olduğu, söylenmektedir..Bir kişinin, böyle bir taşla fındık kırabilmesi için
olağanüstü güç ve maharet sahibi bulunması gerekmektedir. Bu, güçte ustalıkla bütün dünyaya
meydan okuyanbir kişinin yapabileceği bir iştir.

Meydan Larousse'deki "Güreş"maddesinde, Demir Hasan Pehlivan'ın aslanla güreşirken
resmi vardır.

2.2.DemirBabaYaDaSerçeşme-iKüştigiran,



3.Atatürk veGüreş

3.1Kurtdereli veAtatürk

3.2.ÇobanMehmet veAtatürk

Türk güreşinin en büyük adlarından biri olanKurtdereliMehmet Pehlivan, Balkanlardaki
(bugünkü Bulgaristan'da) Deliorman'da dünyaya gelmiş, sonra Balıkesir'in Kurtdereli köyüne
yerleşmişti. İlk kez Koca Yusuf'la güreşerek ün yapmıştı. Koca Yusuf onda yetenek gördüğünden
güreşi yarım bırakmış, ödülü de ona vermişti. Padişah II. Abdülhamit döneminde Batıya giden
pehlivanlar arasında yer alan Kurtdereli, Fransa, İngiltere ve ABD'de büyük başarılar kazanmış,
dünya şampiyonu olmuştu. Son kez 1911'de İstanbul'da şampiyon olan Kurtdereli, 11 Nisan 1939
günü75 yaşında ebediyete göçmüştür

Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu), Ankara'da at yarışı alanında 1931
yılının 11,12, 13 Kasım günlerinde, Türk pehlivanları arasında büyük bir yağlı güreş karşılaşması
düzenlenmiş,Atatürk ve TBMMBaşkanı Kazım Paşa da güreşleri sonuna kadar izlemiştir. Türkiye
başpehlivanının seçileceği bu karşılaşmaya, Türkiye'nin her tarafından bir çok tanınmış pehlivanlar
gelmiştir. Eski ve namdar pehlivanlar da bu karşılaşmanın hakemliğine seçilmişlerdi.

Kurtdereli bu güreşlerde başhakem olarak bulunurken, Anadolu Ajansı, Havacılık ve
Spor, Hakimiyet-i Milliye muhabirleriyle konuşmalar yapmış ve Avrupa'da, gençliğinde yaptığı
güreşleri anlatmıştır. İşte, bu görüşmeler sırasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan bu başarılarının
sırrını öğrenmek için kendisiyle konuşanlara, baştanbaşa mücadele ve başarılarla dolu geçmişini
anlatırken, birbirini kovalayanbüyük zaferlerinin sırrını şöyle açıklamıştır:

" ....Güreşirken bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için
herşeyi yapardım.Ve sanki bütünTürkmilletinin kuvvetinin arkamdandayandığını hissederdim."

Prof. Dr. Afet İnan, Atatürk'le ilgili anılarında, bu güreşleri bizzat güreş yapılan yere
Atatürk'le birlikte gelerek izlediğini anlatmakta ve şunları yazmaktadır:

"… Türklük ve Türklüğün şerefi, Atatürk'ün üzerine titrediği en mukaddes varlıktır.
Atatürk güreşleri seyrederken bilhassa Kurtdereli Mehmet Pehlivandan gözlerini ayırmamıştır. O
gün (12 Kasım) Çankaya'ya döner dönmez eski başpehlivana bir mektup yazar ve bu mektubu bir
armağanla birlikte gece yarısı Kurtdereli'ye verilmek üzere gönderir. Kurtdereli, Suyolcu Mehmet
Pehlivan ile kaldığı "Zafer Oteli"nde uykudan kaldırılır.Atatürk'ün gönderdiği para armağanı (1000
TL) ile kendisine övgüleriyle dolu mektubunu yaşlı Pehlivana verilir. Kurtdereli ummadığı ve
beklemediği bu iltifattan dolayı ağlar ve dualar eder.

Atatürk'ün yazdığı veTürk sporu için bir direktif niteliğinde olan, onun üstün kişiliğini ve
üstün görüşünüyansıtan bumektup şöyledir:

KurtdereliMehmet Pehlivan'a
Ankara,
12.11.1931
Seni cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin

(başarılarının) sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: "Ben her güreşte arkamda Türk
milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm."Bu dediğini en az yaptıkların kadar
beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak
kaydediyorum.Bununla, sendenve sözlerinden ne kadarmemnunolduğumuanlarsın.

Çoluk çocuğun için sana ufakbir armağan gönderiyorum.O, bumektubumla beraberdir.
Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim.

Atatürk, sporlar arasında en çok güreşi severdi. Bu nedenledir ki onun güreşle ilgili anıları
oldukça fazla ve ilginçtir.

İtalyanları yenen Milli Güreş Takımımız, Florya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkünde
Atatürk tarafından davet ve kabul olunup, yemeğe alıkonulmuştu. Atatürk İtalyanlar karşısında,
parlak bir sonuç almış olan güreşçilerimizi teker teker kutlamış, bu arada özel bir sevgi duyduğu,
sevimli ağır sıklet şampiyonumuz Çoban Mehmet'e takılmaktan da kendini alamamıştı:



“-Sen, herkesi kolayca yeniyorsunMehmet” demiş, sonra ilave etmiştir:
“-Seninle güreş tutsak, beni de yenebilirmisin?”
KocaÇoban, çocuksu birmahcubiyet içinde, başını öne eğerek:
“-Sizi bütün cihanyenemedi Paşam, ben nasıl yenebilirim?” demiştir.
Büyük Atatürk Çoban Mehmet'in bu cevabı karşısında pek duygulanmış ve aslan yapılı

ağır sıklet şampiyonumuzu alnından öpmüştür.
ÇobanMehmet'inAtatürk hakkında şu sözleri ilginçtir:
“- Rahmetli Atatürk, güreşten çok iyi anlardı. Buna, bizlere huzurunda yaptırdığı

güreşlerde çok şahit olmuşumdur. Biz güreşirken, yaptığımız hataları veya iyi hareketleri anında
sezer, bize ihtarda bulunur veya takdirlerini bildiren sözler söylerdi. Onun iltifatlarına nail olmak,
bizler için sevinç ve gururların en büyüğü olurdu hiç şüphesiz.”

5. Sonuç
Sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler gibi toplumsal bir hafızaya sahiptir. Bu toplumsal

hafıza o spor alanını dünden bugüne ve bugünden de yarına taşır. Yağlı güreş sporu Rumeli
Türklüğünün yaşamının bütün alanlarında varlığını sürdürürken sıradan bir spor olayı olmanın çok
ötesinde bir etkinlik arzeder.

Rumeli Türklüğü, yaşamın her alanına yağlı güreş sporunu koymak suretiyle bir yandan
onun gelişmesini sağlamış diğer yandan da bu sporun günümüze kadar yaşamasını sağlamıştır. Bu
noktada elbette sosyal yaşam ve bu yaşamın içinde yer alan dini yaşam ve onun fonksiyonları
önemli bir yer tutmuştur.

Özellikle Rumeliye göçün öncüleri (yağlı) güreşin o topraklarda yayılmasında ve kalıcı
olmasında etkili olmuşlardır. Bunun en çarpıcı örneği Seyit Ali Sultan'la başlayan Kırkpınar
olayıdır. Kırkpınar o gün başlamış ve o günden bugüne büyük bir spor hadisesi olarak varlığını
sürdürmüştür. Bugün hala SeyitAli Sultan'ın türbesine yakın bir alanda bulunan bölge “kırkpınar “
olarak bilinmektedir. Burası komşumuz Yunanistan topraklarındadır ve Edirne'ye yaklaşık 25-30
kilometremesafededir.

Keza aynı şekilde daha sonraki yıllarda Deliormana yerleşen Demir Baba, hem bir din
hocası hem de bir spor adamı olarak güreşin Deliorman'da etkin bir spor olmasını sağlamıştır.
Deliorman bölgesinin, Türk kültüründe güreşin menbaı olarak bilinmesi sağlamıştır. Bugün bile
Deliorman bölgesi güreşin kaynağı, güreşçinin ana vatanı mesabesindedir. 1895-98 yılları arasıda
Avrupa veAmerika'da sırtı yere gelmeyen KocaYusuf,Aliço, Kavasoğlu, Şamdancıbaşı, Hergeleci
İbrahim, Kazıkçı Karabekir, Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Tevfik
Ali Pehlivan, Selim Pehlivan, Koç Mehmed Pehlivan, Madaralı Ahmed, Kızılcıklı Mahmud
Pehlivan isimli pehlivanlar bu kaynaktanDeliormanve çevresindenyetişmiştir.

Küçük bir anekdot olarak, gerçek bir başpehlivan olan Demir Baba'nın, döneminde,
tekkesi'nde 150'den fazla pehlivanın barınıyor olmuş olması bu ismin Rumeli güreşi üzerindeki
etkinliği açıklamaya yeter. Bu bilgi aslında Demir Baba tekkesinin aynı zamanda bir spor
akademisi niteliğinde olduğunun da göstergesidir.

Son söz şudur, (yağlı) güreş, Rumeliye, Rumeli Türklüğü ile taşınmış ve daha sonrasında,
gerek dini gerek kültür boyutuyla sosyal hayatın içinde var olmuş ve bu varlığını bugüne kadar
sürdüren bir spor etkinliği halini almıştır.

Yağlı güreşi Rumeliye taşıyıp onu orada kalıcı kılanların temenni ve arzusu, bu sporun
devletimizin varlığı ve dirliği içinde, sadece Rumeli'de değil, başta ülkemiz olmak üzere bütün
dünyada bizimle beraber sonsuza kadar yaşamasıdır. O topraklara göç eden ve orada bir medeniyet
kuran başta SeyitAli veDemirBabagibi alperenlere gösterilecek enbüyükvefa da işte budur.
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ED RNE ESNAFININ TAR H KIRKPINARYA LI GÜRE LER NDENİ İ İ Ğ Ş İ
EKONOM K BEKLENT LER

Selçuk DURANLAR , Meliha ÇET N

ÖZET
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İ1 2

Ata sporu güre kültüründe, önemi ve yeri göz önünde bulunduruldu unda Tarihi K rkp narş ğ ı ı
Ya l Güre lerinin Türk gelene inde ne kadar önemli oldu u bilinmektedir. Ülkemizin herğ ı ş ğ ğ
bölgesinden pehlivanlar ve seyirciler Edirne’de bir araya gelmekte, her y l yinelenmesi nedeniyleı
geleneksellik kazanmaktad r.ı

Edirne’nin en önemli organizasyonlardan biri olan Tarihi K rkp nar Ya l Güre lerinin
gerçekle tirildi i haftada Edirne esnaf n n ekonomik ve sosyal yönden görü ve beklentileri ile ilgili
anket yap lm , cinsiyetleri ile ekonomik faydas n n, ö renim düzeyleri ile etkinliklerden beklentileri

ı ı ğ ı ş
ş ğ ı ı ş
ı ış ı ı ğ

aras nda bir ili kinin olup olmad %5 anlaml l k düzeyinde Ki-Kare testi ile incelenmi tir.ı ş ığı ı ı ş
Anahtar Kelimeler: Edirne, Tarihi K rkp nar Ya l Güre leri, ticaret, ekonomiı ı ğ ı ş

THE ECONOIC EXPECTATIONS OF ED RNE TRADESMEN FROMİ
H STOR CALKIRKPINAR OIL-WRESTLINGİ İ

ABSTRACT
Considering the importance and status of wrestling, ancetor sport, it is clear that The

Historical K rkp nar Oil-Wrestling has a major place in Turkish tradition. Wrestlers and audiencesı ı
from all regions of our country come together in Edirne and this becomes more and more traditional
because of recurring every year.

In this study; the economic and soical views and expectations of Edirne tradesmen have been
researched by means of face-toface survey during the week of Historical K rkp nar Oil-Wrestling,ı ı
having inspected whether any relationship between the sexuality with economical benefit and
education level with expectations of the facility at the rate 5% meaningful Ki-Kare test.

Keyword: Edirne, Historical K rkp nar Oil-wrestling, trade, economyı ı

1.G Rİ İŞ
Pazarlama sadece sat ve tan t mla ya da arz ve taleple s n rl olmay p, tüketicilerin

ihtiyaç ve isteklerinin oldu unu, nas l ortaya ç kt n ve nelerden etkilendi inin
ış ı ı ı ı ı ı
ğ ı ı ığı ı ğ

belirlenmesine ili kin aktiviteleri içermektedir. (Ekenci vd.2002:76) Kar l kl de i im
faaliyetlerini kapsayan bu süreçte taraflar n al p verecekleri bir eylere sahip olmalar gerekir.

ş şı ı ı ğ ş
ı ı ş ı

Bu takas yöntemi en basit haliyle paran n bir elden di erine geçmesiyle bir mal n de i imiı ğ ı ğ ş
olabilece i gibi bir e lence, dinlenme, seyahat ve spor gibi bo zaman de erlendirmeğ ğ ş ğ
program na kat l m kar l nda kullan c lar n harcayabilecekleri para, zaman ve enerjiyideı ı ı şı ığı ı ı ı
kapsayabilmektedir.(Kotler, 1984:21 )

Edirne’de XVII.yüzy lda sanayile me çal malar ba lam , silah, boya, arap,
2. ED RNE’N N SOSYO- EKONOM KYAPISIİ İ İ

ı ş ış ı ş ış ş
gülya , sabun, araba, tahtarevan imalatç l , ipek dokumac l , basmac l k, mand rac l k,ğı ı ığı ı ığı ı ı ı ı ı
Edirne kari türü oymac l k, cilt ve kitap i çili i gibi i kollar geli mi tir. XVIII. yüzy ldanı ı ş ğ ş ı ş ş ı
sonra ise ekonomik hayat canl l n yitirmi ve ya anan Balkan sava lar ile ticari
faaliyetler durmu tur. Cumhuriyet sonras ise 1950’li y llardan sonra az nl klar n

ı ığı ı ş ş ş ı
ş ı ı ı ı ı

Edirne’den ayr lmas ile ipek böcekçili i ve ba c l k tamamen yok olmu tur.ı ı ğ ğ ı ı ş
1996 y l nda DPT’nin çal mas nda sosyoekonomik geli mi lik aç s ndan 81 il

içinde Edirne 18. s rada yer alm t r. 1996 y l sosyoekonomik geli mi lik s ralamas na
ı ı ış ı ş ş ı ı

ı ış ı ı ı ş ş ı ı

1 Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler MYO,selcukduranlar@hotmail.com

2 Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler MYO,m.cetin69@hotmail.com



göre ise Edirne’nin endeksi 0.408019 iken stanbul’un endeksi 4.879015’tir. 1999 y l D E
verilerine göre gelir-nüfus oran na göre Edirne’de nüfusun GSY H’ ya oran binde 9
olarak gerçekle mi tir. 1995 y l nda GSY H içinde Edirne’nin pay binde 7 iken 1998

İ ı ı İ
ı İ ı

ş ş ı ı İ ı
y l nda binde 8’e ç km t r. 2001 y l nda bu rakam yine binde 7’ye dü mü tür. Geli me h zı ı ı ış ı ı ı ş ş ş ı ı
1995 y l nda yüzde 96,9 iken 2001 y l nda bu oran yüzde 27,8 olmu turı ı ı ı ş

Edirne, 1969 y l nda kalk nmada öncelikli iller kapsam na al nm un, ya rafinerileriı ı ı ı ı ış ğ
ile bir tanede armatür üreten fabrikalar kurulurken 1976 y l nda kalk nmadan öncelikli illerı ı ı
kapsam ndan ç kar lmas ile yap lan yat r mlar durmu tur. 1990 y l ndan sonra tekstilı ı ı ı ı ı ı ş ı ı
fabrikalar geli irken çeltik i leme fabrikalar nda da art ya anm t r. 2003 y l nda, g daı ş ş ı ış ş ış ı ı ı ı
sanayi i letmeleri ilde bulunan sanayi i letmelerinin yüzde 63’üne sahip oldu u
görülmektedir. malat sanayi i yeri say s Marmara bölgesinde 5608 iken Edirne’de 51’dir.
Kurulu güç kapasitesi ise 91.675 beygir gücü ile 81 il içinde 29. s radad r.

Trakya Bölgesinde yeti tirilen tar msal ürünlerin i lendi i küçük i letmelerle

ş ş ğ
İ ş ı ı

ı ı
ş ı ş ğ ş

ba layan sanayile me 1980’li y llardan sonra h zla geli meye ba lam t r. 2003 y l itibariyle
992 adet sanayi i letmesi bulunmaktad r. stanbul’daki sanayi i letmelerinin önemli k sm n n
ş ş ı ı ş ş ış ı ı ı

ş ı İ ş ı ı ı
Trakya bölgesine ta nmas ile Çorlu ve E-5 çevresindeki sanayi, tekstil ve deri sektörü
a rl kl hale gelmi tir. Ancak stanbul’a daha yak n olan bu bölge daha çok geli mi tir.

Edirne’de tahsil edilen vergi gelirleri 2001’de 83,533 milyar TL iken 2002’de
117.264 milyar TL, 2004 y l nda da 181.045 milyar TL olmu tur. Vergi, d gelirler
2001’de 10.995 milyar TL iken 2002’de 21.121 milyar TL, 2004 y l nda 33.023 milyar

şı ı
ğı ı ı ş İ ı ş ş

ı ı ş ışı
ı ı

2.1. Vergi Gelirleri

TL’dir. Vergi gelirleri ve vergi d gelirlerde art ya and bir gerçektir ancak bazışı ış ş ığı ı
i letmelerin il d ndaki vergi dairelerine ba l olmas nedeniyle gelirler normalden dahaş ışı ğ ı ı
dü ük ç kmaktad r.ş ı ı

Tablo.1 Genel Bütçe Vergi Gelirleri
TAHS LATİ TAHS LATİ TAHS LATİ TAHAKKUK TAHS LATİ TAHAKKUK

BRÜT BRÜT N SPETİ İ ARTI IŞ İ İ İÇ NDEK ARTI IŞ İ İ İÇ NDEK İ İ İÇ NDEK

TAHAKKUK TAHS LATİ (%) (%) PAYI (%) (%) PAYI (%) PAYI (%)

2007 407.682.046 358.088.016 87,84 16,26 0,21 14,88 0,21 0,22

2006 354.876.383 308.007.563 86,79 12,09 0,20 13,09 0,20 0,22

2005 313.788.535 274.794.278 87,57 17,07 0,21 19,33 0,21 0,22

2004 262.964.137 234.733.229 89,26 31,93 0,21 32,83 0,21 0,22

Kaynak: Maliye Bakanl , Gelirler Genel Müdürlü üığı ğ

Tablo.1’de 2004 y l ndan 2007 y l sonuna gelinceye de in vergi tahakkukunda artı ı ı ı ğ ış
ya and , tahakkuk edilen verginin yüzde 85’in üzerinde tahsilat gerçekle tirildi i 81 ilş ığı ş ğ
içindeki s ralamas n n da ilk 32 il içinde yer ald görülmektedir.2004 y l nda ciddi birı ı ı ığı ı ı
biçimde ya anan tahsilat art (ilk 27 il içinde yer alm t r) sonraki y llarda artan biçimdeş ışı ış ı ı
ya anmad n , 2007 y l nda da tahsilat art n n gerçekle ti ini (ilk 35 il içinde yer alarak),ş ığı ı ı ı ışı ı ş ğ
tahsilat içindeki pay n ise binde 21’i geçemedi i görülmektedir.

Turizmin temel amaçlar ndan biri olan tan tma, kar l kl olarak toplumlardaki

ı ğ

ı ı şı ı ı
2.2. Turizm Sektörü

dinamikleri etkilemeyi ve turizmin geli mesi noktas nda avantaja dönü türmeye amaçlar.ş ı ş
Çünkü turizm, bir anlamda ayr ma ve çat ma kayna olarak tarihsel süreçten gelen olguış ış ğı
ve tutumlar n, kar l kl olarak tan mlanmas , merak edilmesi ve bu merak n potansiyelı şı ı ı ı ı ı
olarak dezavantaj biçiminde kabul edilebilecek sosyal tutum ve alg lar kar l kl olarakı ı şı ı ı
avantaja dönü türmektedir. Bununla birlikte literatürde bu de i kenlerle ilgili tam bir görüş ğ ş ş
birli i yoktur. Yerel halk n turizmin etkisine ili kin alg lar farkl durumlarda olumlu ya dağ ı ş ı ı ı
olumsuz olabilmektedir. Birçok ara t rmada demografik de i kenlerle ticaretle u ra anş ı ğ ş ğ ş



halk n turizm etkilerini alg lamalar aras nda olumlu ili ki saptan rken baz lar nda tam tersi
bir durum söz konusu olabilmektedir.

ı ı ı ı ş ı ı ı

Tablo.2 2005-2008 y llar Aras nda Edirne Turizm Dan ma Bürosundan Sözlüı ı ı ış
veya Yaz l Enformasyon Alan Turist Say s

Kaynak: Edirne Turizm Dan ma Müdürlü ü

ı ı ı ı

ış ğ
Tablo.2’de Edirne’ye son iki y lda gelen yabanc turistlerin say lar verilmi tir.ı ı ı ı ş

Edirne Turizm Dan ma Müdürlü ü’nün verilerine göre, Edirne’ye gelen yabanc lardaki enış ğ ı
büyük azalma yüzde 65,4 ile Avustralya olurken, Yunan vatanda lar n n 2006 y l nda birş ı ı ı ı
önceki y la göre ehrimize ziyarete gelenlerin say lar nda yüzde 53 oran nda azal oldu u
görülmektedir. 2007 ve 2008 y llar na bak ld nda yerli ve yabanc turist say lar nda

ı ş ı ı ı ğ
ı ı ı ığı ı ı ı

azalma görülmektedir.

Çal mam zda 2009 y l Mart ay nda, Edirne esnaf n n ekonomik ve sosyal yönden
3. METOTVE BULGULAR

ış ı ı ı ı ı ı
görü ve beklentileri ile ilgili Edirne’nin tarihi çar lar Alipa a, Bedesten ve Arasta’dakiş şı ı ş
esnaf ile yüz yüze görü me yap lm t r. Kat l mc lara 28 soru yöneltilmi , cinsiyetleri ile
ekonomik faydas aras nda, ö renim düzeyleri ile etkinliklerden beklentileri aras nda bir

ş ı ış ı ı ı ı ş
ı ı ğ ı

ili kinin olup olmad yüzde 5 anlaml l k düzeyinde Ki-Kare testi ile incelenmi tir.ş ığı ı ı ş
Ankete kat lanlar n yüzde 85’i i yeri sahibi olarak sorular cevaplam lard r.ı ı ş ı ış ı

Kat l mc lar n 67.9’u bay olup, yüzde 37’si 21 ile 25 y l aras esnafl k yapt n belirtirken
yüzde 53’ü hizmetler sektöründe yer ald klar n belirtmi lerdir. Tek ah s i letmesi tamam n n

ı ı ı ı ı ı ı ığı ı
ı ı ı ş ş ı ş ı ı

i letme yap s n olu tururken, sorular cevapland ranlar n yüzde 33’ü fakülte, yüzde 25’i lise
mezunu olmak üzere s ralanmaktad r. letmenin hedefi nedir? sorusuna verilen yan tlara
ş ı ı ı ş ı ı ı

ı ı İş ı
bak ld nda yüzde 46,5 ‘i pazar pay n artt rmak iken, ikinci s rada yüzde 33.96 ile
seçeneklerin d nda kalan di er ifadesi yer alm t r. Bunlardan en dikkat çekici olan ise
ayakta kalmak, eve ekmek götürebilmek, i yerini kapatmamak için mücadele etmek olarak

ı ığı ı ı ı ı
ışı ğ ış ı ı

ş
ifade edilmi tir. Üçüncüsü s rada yüzde 15,72 ile rekabet gücünü yükseltme seçene iş ı ğ
gelmi tir. Son s rada ise yüzde 3,82 ile yat r m te viklerinden yararlanmak diyeş ı ı ı ş
belirtmi lerdir.ş

2005 2006 2007 2008

TÜRK YEİ 2.174 2.969 6.103 5.490

ABD 278 288 452 424

İ İNG LTERE 236 254 332 292

ALMANYA 222 194 462 388

FRANSA 301 208 242 202

JAPONYA 443 375 361 329

KANADA 96 34 47 30

YUNAN STANİ 852 400 696 539

İTALYA 205 139 199 141

BELÇ KAİ 189 67 71 19

HOLLANDA 283 209 418 201

AVUSTRALYA 246 85 94 78

D ERİĞ 1.024 1.422 1.170 826



Grafik.1 Tarihi K rkp nar Ya l Güre lerinden Faydaland n z Dü ünüyor musunuz?ı ı ğ ı ş ığı ı ı ş

45,2

15,7

33,3

5,8

Evet Hay rı K smenı Fikrim Yok

Tarihi K rkp nar ya l güre lerinden ekonomik olarak faydaland n dü ünenler yüzde 45,2ı ı ğ ı ş ığı ı ş
iken, k smen faydaland n dü ünenler ise yüzde 33,3’tür, yüzde 15,7’i ise ekonomik olarak
faydalanmad n belirtmi lerdir. Son s rada yüzde 5,8’i ise fikrinin olmad n

ı ığı ı ş
ığı ı ş ı ığı ı

belirtmi lerdir.ş
Grafik.2 Tarihi K rkp nar Ya l Güre lerinden Beklentileriniz Nelerdir?ı ı ğ ı ş
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Tarihi K rkp nar ya l güre lerinden beklentilerde ilk s rada yüzde 54,7 ile ekonomikı ı ğ ı ş ı
kazanç elde etmek iken, yüzde 25’i farkl kültürlerin tan nmas na yard mc d r diye ifadeı ı ı ı ı ı
etmi tir. Di er seçene ine ifade edenler yüzde 20,3 iken; hedef kültürümüzü devam
ettirmenin yan s ra daha büyük organizasyonlarla hem yerli hem de yabanc turistleri
çekmeyi amaçlamal d r. Hiçbir ey de i medi inden beklentisi olmad ifade edenlerin yan

ş ğ ğ
ı ı ı

ı ı ş ğ ş ğ ığı ı
s ra k smen ekonomik kazanç sa lad n dü ünmektedirler.ı ı ğ ığı ı ş

K rkp nar haftas nda en çok yemek için harcama yap ld n belirtenlerin oran yüzde
49,6 iken, hediyelik e ya harcamalar n n ise yüzde 45,2 ile ikinci s rada yer ald , konaklama

ı ı ı ı ığı ı ı
ş ı ı ı ığı

harcamalar n n pay n n yüzde 5,03 oldu unu dü ünmektedirler. Ad geçen çar larda en çokı ı ı ı ğ ş ı şı
yaz aylar nda para kazand klar n belirtenlerin oran yüzde 49, e itim-ö retim ba lang c ndaı ı ı ı ı ğ ğ ş ı ı
para kazan yoruz diyenlerde yüzde 30’dur. Sadece yüzde 5‘i Tarihi K rkp nar Ya lı ı ı ğ ı
güre lerinin gerçekle tirildi i haftada para kazand n belirtmektedir.ş ş ğ ığı ı

Son üç y ld r i lerinde durgun oldu unu belirtenlerin oran yüzde 73,5 iken k smen
durgun diyenler ise yüzde 20,1’dir. 2009 y l nda düzenlenecek Tarihi K rkp nar Ya l

ı ı ş ğ ı ı
ı ı ı ı ğ ı

güre lerinin küresel krizden etkilenece ini dü ünenler toplam n yar s n olu tururken, k smenş ğ ş ı ı ı ı ş ı
etkilenece ini dü ünenler yüzde 31’dir. Ankete kat lanlar n yüzde 12’si de etkilenmeyece iniğ ş ı ı ğ
dü ünenlerden olu maktad r. Tarihi K rkp nar Ya l güre lerinin turizme katk s n olumluş ş ı ı ı ğ ı ş ı ı ı
olarak dü ünenlerin oran toplam n yüzde 70’ini olu tururken, yüzde 30’u da olumsuzş ı ı ş
dü üncede olduklar n , buna neden ilk s rada yüzde 69 ile organizasyondaki eksikler derken,ş ı ı ı
yüzde 9’u iyi bir tan t m yap lamad n , yüzde 7’sinin il yöneticilerinin aktif olmad klar n ,
belirtmi lerdir.

ı ı ı ığı ı ı ı ı
ş



Kat l mc lara fuar ve organizasyonlara kat l p kat lmad klar sorulmu , kat lanlar n
yüzde 15 olduklar görülmü , bunlar nda yüzde 67’sinin bir kez, yüzde 21’inin ise 6-9 kez
kat ld klar n ifade etmi lerdir.

ı ı ı ı ı ı ı ı ş ı ı
ı ş ı

ı ı ı ı ş
Grafik.3 T.K rkp nar Ya l Güre lerine Gelen Turist Ne Anlam Ta r?ı ı ğ ı ş şı
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Tarihi K rkp nar güre lerinin düzenlendi i haftada gelen turist sizce neyi ifade eder?ı ı ş ğ
sorusuna verilen cevaplar ise öyledir; yar dan fazlas Edirne’nin geli mesini sa layan bir güç
olarak görmektedirler. Ancak yap lan bu organizasyonlar n eksik oldu unu bu nedenden

ş ı ı ş ğ
ı ı ğ

dolay da tam anlam yla faydalanamad klar n dü ünmektedirler.ı ı ı ı ı ş
An lan Edirne çar lar na en çok gelen Bulgar ve Yunan turistlerin oldu u

belirtilirken, yüzde 58’inin k smen ileti im kurduklar n , yüzde 42’sinin ise rahatl kla ileti im
ı şı ı ğ

ı ş ı ı ı ş
kurduklar n belirtmi lerdir. Edirne’nin tan t m nas l sa lanmal d r? Sorusu ise öyleı ı ş ı ı ı ı ğ ı ı ş
yan tlanm t r; yüzde 45’i ulusal ve uluslararas organizasyonlara kat l m ile, yüzde 17’si s n rı ış ı ı ı ı ı ı
ötesi i birli i ile, yüzde 15’i etkin bir internet sayfas ile, yüzde 4’ü yurtd ndaki Tatil TVş ğ ı ışı
kanallar ile yüzde 19’u ise di er seçene ini i aretlemi tir. Bunlara da oldukça ilginç önerilerı ğ ğ ş ş
yaz lm t r. Dünyaca ünlü sanatç lar davet ederek dünya medyas n n ilgisinin çekilmesi
gerekti ini dü ünmektedirler.

ı ış ı ı ı ı ı
ğ ş
Edirne’nin tan t m n yerel ürünlerle s n rl kalmamas gerekti ini dü ünenler iseı ı ı ı ı ı ı ğ ş

toplam n yar s olu turmaktad r. Edirne’nin en önemli sorunun i sizlik oldu unu belirtenlerı ı ı ş ı ş ğ
toplam n yüzde 81’i iken, yüzde 10’u hükümetlerin yat r m yapmad n , yüzde 5’inin deı ı ı ığı ı
Edirneli yat r mc n n olmay , yüzde 4’ünün de daha iyi tan t m yap lmad nı ı ı ı ışı ı ı ı ığı ı
dü ünmektedirler. Ankete kat lanlar n yüzde 65’inin turizm sektörünün kalk nmada rolş ı ı ı
oynayabilece ini dü ünmektedirler.

Ankete kat lanlar n cinsiyetleri ile T.K rkp nar Ya l Güre lerinin Edirne’ye ekonomik

ğ ş

ı ı ı ı ğ ı ş
3.1. Ki-Kare Testi

faydas n n olup olmad hakk ndaki dü ünceleri aras nda bir ili kinin olup olmad yüzde 5ı ı ığı ı ş ı ş ığı
anlaml l k düzeyine göre Ki-Kare testi ile incelenmi tir.ı ı ş

Tablo.3 Cinsiyet ile Ekonomik Fayda
Evet Hay rı K smen Fikrim Yokı

Bay 48 16 41 3
Bayan 24 9 12 6
Ho= Ba ms zl k Var( li ki Yok)ğı ı ı İ ş
H1= Ba ms zl k Yok ( li ki Var)ğı ı ı İ ş
Anlaml l k düzeyi = 0,05ı ı
Sd = (2-1)(4-1) , Sd = 3,
Red Bölgesi= x2<7,82 , 6,8 <7,82 Ho Kabul edilir.



Ankete kat lanlar n “ö renim düzeyleri ile T.K rkp nar Ya l Güre lerininı ı ğ ı ı ğ ı ş
etkinliklerinden beklentileri” aras nda bir ili kinin olup olmad yüzde 5 anlaml l k düzeyine
göre Ki-Kare testi ile incelenmi tir.

ı ş ığı ı ı
ş

Tablo.4 Ö renim Durumlar ile Beklentiler
Evet Hay r

ğ ı
ı K smenı

İlkokul 3 7 2
Ortaokul 6 19 3
Lise 2 35 3
MYO 9 6 12
Fakülte 20 20 12
Ho= Ba ms zl k Var( li ki Yok)ğı ı ı İ ş
H1= Ba ms zl k Yok ( li ki Var)
Anlaml l k Düzeyi= 0,05

ğı ı ı İ ş
ı ı

Sd = (5-1)(3-1), Sd= 8,
Red Bölgesi= x2>15,51 , 42,4>15,51 Ho Red edilir.

Edirne’nin en önemli organizasyonlardan biri olan Tarihi K rkp nar Ya l Güre lerinin
4. SONUÇ

ı ı ğ ı ş
gerçekle tirildi i haftada Edirne esnaf n n ekonomik ve sosyal yönden görü ve beklentileri
ile ilgili anket yap lm , cinsiyetleri ile ekonomik faydas n n, ö renim düzeyleri ile

ş ğ ı ı ş
ı ış ı ı ğ

etkinliklerden beklentileri aras nda bir ili kinin olup olmad %5 anlaml l k düzeyinde Ki-
Kare testi ile incelenmi tir. Cinsiyet ile esnaf n Tarihi K rkp nar Ya l Güre lerinden
ekonomik beklentileri aras nda bir ili ki olmad , ö renim düzeyleri ile Edirne esnaf n

ı ş ığı ı ı
ş ı ı ı ğ ı ş
ı ş ığı ğ ı

T.K rkp nar Ya l Güre lerinin etkinliklerinden beklentileri aras nda bir ili kinin var oldu uı ı ğ ı ş ı ş ğ
ortaya ç km t r.

(2002) “Spor letmecili i” Nobel

ı ış ı

İş ğ
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ULAŞTIRMASEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EDİRNE'DEKİ SEYAHAT
ACENTELERİNİN TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDEKİ YERİ

Selçuk DURANLAR*, Hayati ÇEVİK**

1.GİRİŞ

ÖZET

Anahtar kelimeler: Edirne, Tarihi KırkpınarYağlı Güreşleri, pazarlama, seyahat acentesi,
ulaştırma,

DEVELOPMENTS IN TRANSPORTATION SECTORAND THE EFFECTOFTRAVEL
AGENCIES IN EDİRNE ON KIRKPINAR OIL-WRESTLING FESTIVAL

ABSTRACT

Key words: Edirne, Historical Kırkpınar Oil-Wrestling Festival, marketing, travel agency,
transportation.

Dünya ulaştırma sektörü, bütünleşen küresel ekonominin artan talepleri doğrultusunda gelişme
gösteren uluslararası ticaretin önemli yapı taşlarından biridir. Bu nedenle ülkemizdeki ulaştırma
sektörü bireylerin hızlı, ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım taleplerini karşılayabilmek, esnek,
dengeli, sürdürülebilir, emniyetli, çevreyeduyarlı ulaştırmapolitikaları ilemümkünolabilmektedir.

Spor pazarlaması katılımsal ve seyirsel bir ürün sunmaktadır. Ülkemizde, geçmişte spor
pazarlamasını büyük ölçüde kamu kuruluşları üstlenirken, son dönemde sporun büyük bir sektör haline
gelmesi ile özel firmalar da piyasaya girmiştir. Bu nedenle de sporu, ekonomik ve kültürel
örgütlenmeler içinde yenidendeğerlendirmenin zorunluluğudoğmuştur.

Bu çalışmada, Edirne'de faaliyet gösteren seyahat acentelerinin 645. ve 647. düzenlenen Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, spor organizasyonuna olan katkıları, anket yöntemiyle araştırılarak
karşılaştırılmıştır.

World transportation sector is one of the milestones of international trade which improves thanks
to increasing demands of united global economy. Therefore, it is only possible to meet the individuals'
fast, economical, safe and comfortable transport demands by the transportation sector in Turkey via
flexible, balanced, sustainable, secure and environmentally-conscious transportation policies. The
marketing of sports presents participatory and visible products. In our country, whereas public
corporationswere highly responsible for sportsmarketing in the past, private firms also entered into the
market as sports has become an important sector in recent years. Thus, it is obligatory to evaluate sports
again in economical and cultural organizations.

In this study, the contribution of the travel agencies in Edirne to the sports organization in 645 and
647 Historical Kırkpınar Oil-Wrestling Festival is examined by questionnaire method and the travel
agencies are compared to each other.

th

th

Türkiye dışı Türk halklarında da geleneksel tarzda yapılan güreşler, Türkiye'de yağlı
güreşte olduğu gibi büyük bir seyirci potansiyeline sahiptir. Ayrıca, Türkçe konuşan tüm
halklarda güreşin engin bir geçmişi ve sosyal tabanlı yaygın bir spor olduğu belirtilir

Turizmin dinamik ve statik olmak üzere iki unsuru vardır. Dinamik unsur seyahat, statik
unsuru ise konaklamadır. Ulaştırma fonksiyonu, turizmin doğrudan doğruya dinamik unsuru
ile ilgilidir. Mısır, Yunan, Roma ve günümüz uygarlıklarının değişik dönemlerinde görülen
çeşitli turizm hareketlerinin, değişik ulaştırma araçları ile yapılmış ve halen yapılması, bu iki
sektörün karşılıklı etkileşimhalinde olduğunun en iyi kanıtıdır( ).

(TÜRKMEN,2006:92).

SAATÇİOĞLU, 2006:52

*Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler MYO,
**Trakya Üniversitesi, Edirne Sosyal Bilimler MYO, hayaticevik@trakya.edu.tr

selcukduranlar@hotmail.com



2.TURİZMvePAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİGELİŞMELER

2.1.Türkiye'deki SeyahatAcenteleri

Pazarlama anlayışındaki gelişmeler; üretime yönelik anlayıştan modern pazarlama
anlayışına gelene dek önemli süreçler yaşamıştır. Tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri artık ön
plandadır Her müşterinin gereksinimi, ve tercihleri yanında değişik
müşterilerin en fazla düzeyde tatmin edilebilmesi için optimum müşteri gereksinimlerini
karşılamakombinizasyonları geliştirebilir

Pazar araştırmaları turistik hizmet veren ve misafir tatmini öncelikli gören her satıcının
pazardaki başarısının temelini oluşturmaktadır. Turizm sektöründeki yöneticilere pazarlama
sorunlarının mantıklı bir şekilde çözümüne yardımcı olması nedeniyle turizmde pazar
araştırmaları günümüzde oldukça önemli hale gelmiştir. Bunun temel nedeni turistik mal ve
hizmet üreticilerinin pazarlama araştırmaları olmadan büyümelerinin ve kalıcı olmalarının uzun
süremeyeceği gerçeğidir Turizm talebine etki eden unsurlardan olan ve bilgi
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerle birlikte önemli bir konuma yükselen turizm tanıtımında,
sektör kuruluşlarının araştırma, stratejik planlama, reklam, halkla ilişkiler, bilgi, tanıtıcı malzeme
üretimi ve satış geliştirme konularında deneyim kazandıkları kuşkusuzdur. Bu ülkeler, pazara
ilişkin bilgilerin, pazar bölümlerinin, doğru hedef kitle seçiminin standartlarını iyileştirmenin,
alternatif tatil olanakları sunmanın nedenli önemli olduğunu bilmektedir

Geniş anlamda, yolculuk yapmak isteyen herhangi bir kişinin ister turist ister işadamı ister
yalnızca yolcu olsun; yolculuğa ilişkin gereksinimlerini karşılayan ticari bir kuruluştur

Türkiye'de seyahat işletmelerinin kuruluş, işleyiş ve örgütlenmesini
biçimlendiren yasaya göre seyahat hizmetlerini ayrı düzeylerde örgütleyen ve satan üç tür seyahat
işletmesi (A,B,C grubu) vardır. Ülkedeki seyahat işletmeleri aracı, temsilci veya üretici olup
olmamalarına bakılmaksızın acente olarak adlandırılmaktadır Seyahat
işletmelerinin gelirlerini oluşturan çalışma alanları; içe yönelik turlar, uçak bilet satışı, iç turlar,
dışa yönelik turlar, kruvaziyer, yatıcılık, tatil köyü işletmeciliği, otomobil kiralamadır. Seyahat
acenteleri üretirken hizmetler için aracılık ve pazarlama işlevine sahip olarak turistik seyahat iş
ürünündağıtımkanalları içinde yer alır

Turizmde turistik üründen faydalanacak tüketici, üretimin yapıldığı yere gelmek
zorundadır. Turist, seyahat acentesi aracılığıyla bir tur programı satın alabilir. Tur programı tur
operatörlerince oluşturularak, seyahat acenteleri aracılığıyla tüketicisine ulaştırılabilir. Burada tur
operatörü “toptancı” seyahat acentesi ise” perakendeci “ konumundadır. (Anadolu Turizm
Araştırması, 2006:21)

1950'lerin ikinci yarısındaTürkiye SeyahatAcenteleri Cemiyeti (TÜSTAC) kurulmuştur. Bu
Cemiyet 1970'li yıllara kadar faaliyetlerini devam ettirirken 1972 yılında Fransız Seyahat
Acenteleri Birliği (SNAV) yasasından yararlanılarak 1618 sayılı yasa çıkarılmıştır. Bu yasa
seyahat acentelerinin çalışma düzenini ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 'ın
kuruluşunu öngörmektedir. 1618 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile seyahat acenteliği
faaliyetinde bulunabilmek içinTÜRSAB'a üyelik zorunlu kılınmıştır. TÜRSABşu anda üye sayısı
ile dünyanın en çoküyeye sahip beşinci birliğidir.
( )
TÜRSAB verilerine göre 2000 yılında 4.354 olan seyahat acentesi sayısı, 2005 yılında 4.878'e,

2006 yılında da 5.165'e ulaşmıştır. Ülkemizde profesyonel turist rehberliği mesleğini icraya hak
kazanmasının başlıca üç yolu vardır; Bakanlık kursları, 2 yıllık MYO programları ve 4 yıllık
yüksekokulların bölümleridir. Bu üç yol arasında her zaman nitelik açısından önemli farklar
vardır. Rehberlik ana hatları ile de olsa kullanılabilir düzeyde öğrenilmesini gerektiren bir
meslektir

( YÜKSELEN,2003:10).

(ECER,CANITEZ,2004:9).

(KOŞAN,2006:18)

(SARI,KIZAK,2005:249)

(AHİPAŞAOĞLU,2001:12)

(YARCAN,1995:74).

(PEKÖZ,YARCAN,1995:18).

(AHİPAŞAOĞLU, 2002:222)

.
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3.ULAŞTIRMASEKTÖRÜNDEKİGELİŞMELERVEEDİRNE

4.METOTVE YÖNTEM

4.1.Bulgular

21. yüzyılın başında uluslararası ulaştırmanın dünyada Doğu-Batı, Kuzey-Güney
eksenlerinde yakalamış olduğu baş döndürücü gelişmelerle Ülkemiz bu eksenlerin kesişme
noktasındaki bir ülke olarak ulaştırma koridorlarındaki konumu ile karayolu, demiryolu, denizyolu,
havayolu ve boruyolu ulaştırmasında önemli görevler üstlenmiştir. Küreselleşmenin yaygınlaşması
ile birlikte ön plana çıkan ulaştırma sektörü gün geçtikçe ülkelerin ekonomisinde ve dünya
ticaretinde daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır(TÜSİAD,2006:19)

Edirne, TEM otoyolu, D-100 devlet yoluyla İstanbul'a ayrıca D-100 devlet yoluyla
Çanakkale”ye bağlanmaktadır. Kapıkule, Hamzabeyli gümrük kapısından kara ve demiryolu ile
Bulgaristan'a, İpsala gümrük kapısından karayolu ile Uzunköprü'den demiryolu ile Yunanistan'a
geçilmektedir. İstanbul veÇanakkale üzerinden iseAnadolu'ya bağlanmaktadır.

Anketin yapıldığı 2006 yılında Edirne'de, 4'ü şehir merkezinde 1'i de Keşan ilçesinde olmak
üzere toplam 5 adet seyahat acentesi bulunmaktaydı. Edirne şehir merkezindeki acentelerle yüz
yüze gerçekleştirilirken, Keşan ilçesindeki seyahat acentesine faks ile yollanmış ancak Keşan'daki
acente anket sorularına cevap vermemiştir. İkinci anketin gerçekleştirildiği 2008 yılında ise Edirne
merkezinde 2 seyahat acentası bulunurken, Keşan'daki seyahat firmasına faks ile sorular yollanmış,
cevapta faksla geri gelmiştir.

2006 yılındaki ankette, seyahat acentesine sorulan soruların ilk bölümünde işletme ile ilgili
genel bilgiler yer alırken, ikinci bölümde ise Tarihi Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı haftada turist
kazandırılıp kazandırılmadığı sorularına cevap aranmıştır. Ankete cevap verenlerin şirket içindeki
konumlarına bakıldığında 3'ü müdür, 1'i ortak olduğunu belirtmiştir. Mezuniyet durumu ise 1'i
üniversite, 2'si lise, 1'i ise ilköğretim mezunudur. İşletmelerin genel bilgilerinde en eski seyahat
acentesi 1998 yılında, en yenisi ise 2005 yılında faaliyetine başlamış, diğer ikisi ise 1999 ve 2004
yılından beri faaliyettedir. Bu seyahat acentelerinin 3'ü limited şirket statüsünde devam ederken biri
komandit şirkettir. Bir acente 6, iki acente 4, bir acentede 3 personel ile çalışırken ortaklık yapısı ile
ilgili soruya bir acente ortağım yok demiş, diğerleri ise 3,4 ve 5 ortaktan oluştuğunu belirtmiştir.
İşletmelerin sahip olduğu belge bakımından üç işletme A grubu çalışma belgesine sahipken
enformasyon çalışma belgesine sahip acente sayısı birdir. Nisan ile Eylül ayları arası yoğunluğun
devamettiğini ancak enyoğun Mayıs veHaziran ayları olduğu belirtilmiştir.

645. düzenlenen Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin gerçekleştirildiği 26 Haziran–02
Temmuz 2006 tarihleri arasındaki yoğunluklarını ölçmek amacıyla Edirne'ye yerli turist getirdiniz
mi? sorusuna verilen yanıt ise hayırdır, verilen cevap oldukça şaşırtıcıdır. Sadece bir seyahat
acentesi ise yurtdışından (Yunanistan'dan) 2 günlüğüne yabancı turist getirdiklerini belirtmiştir.
Komşu ülkelerle ya da komşu illerle yürütülen ortak bir çalışma var mı? sorusuna verilen yanıt ise
hayırdır. Sadece 1 acente, otel rezervasyonu yaptığını belirtmiştir. Özel programlar uygulayarak
turizm talebini arttırıyor musunuz? sorusuna sadece 2 acente cevap vermiştir. Her ikisinden de
alınan cevap ise şöyledir; “ isteğe bağlı olarak müşteri taleplerini yerine getiriyoruz”. Hangi
pazarlama stratejisi ile müşterilere ulaşmaya çalıştıkları? sorulduğunda reklam, gazete ilanı, gezi
faaliyetleri ve konaklama( otel ve yemek), personel servisi olarak cevaplandırılmıştır. Edirne'deki
gezilerde en sıklıkla karşılaştığınız sorunlar nelerdir? diye sorulmuş, 3 seyahat acentesi herhangi bir
sorun olmadığını belirtirken 1 seyahat acentesi ise bu soruya cevap vermemiştir. Seyahat
acentelerine, Edirne'de turizm için yapılması gerekenler nelerdir? önem sırasına göre sıralayınız
sorusuna verilen yanıtlar ise şöyledir; Edirne'de yaşayanlar turizmkonusunda bilgilendirilmeli, sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapılmalı, Edirne'deki esnaf daha dürüst davranmalı, otopark sorunu
çözümlenmeli, yıldız sayısı en üç olan otel yapılarak kaliteli turist getirilmeli, konaklama, otel ve



sportif faaliyetlerin sayısı arttırılmalı, kongre turizmine önemverilmelidir.
2008 yılındaki ankette seyahat acentelerine gönderilen anketi cevaplayanlardan ikisi şirket ortağı
iken biri operasyon müdürdür. Öğrenim durumuna bakıldığında ikisi lise mezunu iken, biri de
lisans mezundur. İkisi 1994 yılından beri, diğeri ise 1999 yılından beri faaliyetine devam etmek
dolayısıyla da tecrübeleri oldukça fazladır. Personel sayısı il merkezinde 1-2 ile sınırlı iken ilçede
11 kişi çalışmaktadır. Edirne'deki potansiyel düşük ve bu personel yeterli olmadığı düşünülürken,
işletmenin sahip olduğu belgelere bakıldığında iseC veAbelgeli firmalardır. Bu firmalar en yoğun
dönemlerini Nisan-Temmuz aylarında yaşadıklarını belirtmişlerdir. Her üç acentede, tarihi
Kırkpınar yağlı güreşlerinin düzenlendiği haftada, yerli ve yabancı turist getirmediklerini
bildirmişlerdir. Komşu ülkelerle herhangi ortak çalışma yürütmediklerini belirtirken, özel
programlar uygulayarak ya da fuarlara katılarak turizm talebini arttırdıklarını belirtmişlerdir.
Hangi pazarlama stratejisi uygulayarak müşterilerine ulaşmaya çalışıyorsunuz? sorusuna verilen
yanıtlar ise şöyledir; otel kataloğu dağıtarak, erken rezervasyonlarını müşterilerine bildirmesi,
müşterilerine e-mail yoluyla bilgilendirme ya da yüz yüze bilgilendirme ve turist rehberliği
tecrübesiyledir.

Edirne'deki seyahat acentelerinin sıklıkla karşılaştıkları sorunlar ise şöyledir; yeterli
turizm bilgisine sahip olamayanların bu işe girmeleri, kaçak acentecilik faaliyetleri, Milli Eğitim
Bakanlığı'nın yönetmeliğe uyulmadan okul turlarının düzenlenmesidir. Bu durumun
düzeltilebilmesi için de kaçak turların önlenmesi, Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin bu
konuda denetimlerini sıklaştırmalıdır. Halk daha etkin bir şekilde bilinçlendirilmelidir. Otellerin
daha temiz ve kaliteli otellerin eksikliği de diğer sorunlardan biridir.

2006 yılından bu güne yaptığımız anketlerde Edirne'de faaliyet gösteren seyahat
acentelerinin en eskisi 6, en yenisi ise 1 yıllıktır ve sermayeleri oldukça küçüktür. Personel
bakımından da zengin olmaması dikkat çekicidir. 645. düzenlenen Tarihi Kırkpınar güreşlerinin
gerçekleştirildiği haftada yoğun çalışmalarına rağmen şehir dışından tur düzenlemedikleri
görülmüştür genel işleri ise daha çok otel rezervasyonları şeklinde gerçekleştirdiklerini ifade
etmişlerdir. Esnafın, müşterilere karşı tutumunun düzeltilmesi, kapasitesi yüksek otellerin
yapılması istenmekte, gerçekleştiğinde de acentelerin çalışma temposunun daha da artacağı
beklenmektedir. Seyahat acenteleri Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin gerçekleştirildiği haftadan
öncesi dönemde yoğun tanıtım programlarına girmemesi bizim tarafımızdan tespit edilen
eksikliklerden biridir.

2008 yılında yapılan ankette ise Edirne seyahat acentelerinin azaldığı ve Tarihi Kırkpınar
yağlı güreşlerinde de etkin olamadıkları gözlemlenmiş, komşularımızı Edirne'ye getirmek yerine
daha çok Yunanistan ve Bulgaristan'a turlar düzenledikleri dikkat çekmiştir. Edirne'deki turist
sayısının arttırılmasına yönelik olarak getirilen öneriler ise kaçak acentelerin varlığının ortadan
kaldırılması ve herkesin uzman oldukları konuda faaliyetlerine devam etmeleri isteğidir. Ayrıca
İstanbul'a gelen müşteriyi Edirne'ye çekebilmek için günübirlik turların satılması gerektiğini
belirtmişlerdir.
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YA LI GÜRE ALANLARINDAK H JYEN K ARTLAR VE YA LIĞ Ş İ İ İ Ş Ğ
GÜRE Ç LER N TEMELH JYENALI KANLIKLARIŞ İ İ İ Ş

Bu çal ma ile Türkiye'deki ya l güre antrenman ve müsabaka alanlar n n hijyenikış ğ ı ş ı ı
durumlar , güre çilerin ferdi hijyen al kanl klar , ya l güre alanlar n n çevre hijyeni ve tesisı ş ış ı ı ğ ı ş ı ı
görevlilerinin temizlik uygulamalar ara t r lm t r.ı ş ı ı ış ı

Türkiye'deki ya l güre alanlar n n fiziki ve hijyenik durumunda farkl l kla
gözlenmi tir. Yeni yap lan ya l güre alanlar ve güre salonlar eskilerine göre hijyenik

ğ ı ş ı ı ı ı r
ş ı ğ ı ş ı ş ı

aç dan iyi durumda oldu u görülmü tür.ı ğ ş

Güre çiler çal malar esnas nda yeterli ilk yard m malzemeleri ve sa l k elemanş ış ı ı ğ ı ı
olmadan çal ma yapmak durumunda olduklar n belirtmi lerdir. Al nan fiziki ve t bbiış ı ı ş ı ı
tedbirlerin ülke genelindeki ya l güre ve güre tesislerinde yetersiz oldu u tesbit edilmi tir.ğ ı ş ş ğ ş

Ara t rmaya kat lan güre çilerin, güre ya lar ve ö renim durumlar n n art ile ferdi
ettikleri gözlenmi tir. Ayn ekilde güre çilerin, güre ba ar lar yla

ş ı ı ş ş ş ı ğ ı ı ışı
hijyene daha çok riayet ş ı ş ş ş ş ı ı
hijyen al kanl klar aras nda da bir ili ki belirlenmi tir.ış ı ı ı ş ş

Güre çilerin ki isel vücut bak m na (t rnak ve sakal temizli i, cilt bak m ) dikkat
çal ma alanlar n ve salonlar n yetersiz

ş ş ı ı ı ğ ı ı
etmemeleri ve tesis görevlilerinin güreş ış ı ı ı ı
temizlemeleri sebebiyle, güre çilerin bir k sm nda deri hastal klar ortaya ç km t r.ş ı ı ı ı ı ış ı
Güre çilerin yetersiz s nmas , fiziki emniyet tedbirlerinin al nmamas ve güre alanlar ndaş ı ı ı ı ı ş ı
kalabal k güre çi grubuyla çal ma yap lmas ile güre çilerin büyük bir k sm nda sakatl kları ş ış ı ı ş ı ı ı
olu mu tur.ş ş

Ara t rma sonuçlar na göre, faal ya l güre alanlar ile yeni yap lan ya l güreş ı ı ğ ı ş ı ı ğ ı ş
alanlar ve güre salonlar n n fiziki yap ve hijyenik özelliklerine dikkat edildi i belirlenmi ,ı ş ı ı ı ğ ş
güre ya ve e itim seviyesi yükseldikçe güre çilerin baz temel hijyen al kanl klar na sahipş şı ğ ş ı ış ı ı
olduklar gözlenmi tir.ı ş

Yard.Doç.Dr. Nurettin KONAR*

ÖZET
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HYGIENIC CONDITIONS IN THE OIL-WRESTLING PLACESAND THE BASIC
HYGIENE HABITS OFOILWRESTLERS

ABSTRACT

The hygienic conditions of oil-wrestling training and competition areas in
Turkey,personal habits of wrestlers,environmental hygiene in oilwrestling places and hygiene
applications of employees in the establishments are searched in this study.

It is observed that there are differences in physical and hygienic contiditions of oil-
wrestling places in Turkey and that new-built wrestling places have better contiditions in the
aspect of hygiene when compared with old ones.

Wrestlers states that they have to practice without sufficient first-aid materials and
health officer.It is determined that physical and medical measures are insufficient in
nationwide oil-wrestling foundations.

It is observed that the wrestlers attending the research have followed personal hygiene
rules as the wrestling age and educational status increases.Besides,it is discovered that there is
a relation between the success of wrestlers and their hygiene habits.

Skin diseases have emerged in several wrestlers due to lacking of wrestlers’ personal
body care(nail and beard cleaning and skin care) and deficient cleaning of wrestling training
areas by employees in the establishments.Inadequate warming of wrestlers,lacking physical
security precautions and training with a crowded wrestler group in the wrestling places result
in disabilities in most wrestlers.

According to the results of the research,it is determined that the physical condition and
hygienic features of active il-wrestling places,new-built il-wrestling areas and wrestling
saloons are paid attention and it is observed that wrestlers have some basic hygiene habits as
their wrestling age and educational degree increases.

Yard.Doç.Dr. Nurettin KONAR

*The Lecturer of Ahi Evren University Physical Education and Sport Academy

Key words: The Hygienic Conditions,oil-wrestling,Wrestlers’ Personal Hygiene Habits.



TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞLERİNİN TURİZM BOYUTU

Bülent ALAMUT*

Tarih boyunca medeniyetlerin kesişme noktasında yer almak gibi çok özel bir misyona
sahip olan Edirne İlimiz, sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle tarihin her
devresinde “özel bir kent” olma özelliğini korumuştur. Ancak, doğuyu batıya, batıyı doğuya
bağlayan ana karayolu üzerinde; ülkemizin en önemli giriş kapılarının yanıbaşında ve çok sayıda
sanat abidelerinin, şaheserlerin oluşturduğu zengin tarihsel miras ve kültürel değerleri ile bir müze
kent olan Edirne, turizm hareketlerinden ve özellikle kültür turizminden, bu güne kadar hak ettiği
payı alamamıştır.

Antik Yunanistan Olimpiyatlarından sonra dünya tarihinin bilinen en eski spor
organizasyonu olan Kırkpınar, kazandığı devamlılık ve evrensel nitelik ile, sadece İlimiz Edirne'nin
değil, ülkemizin sahip olduğu en değerli kültürel miraslardan biridir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Edirne'nin en önemli sembollerindendir. Güreşler,

Edirne'de gerçekleştirilen Geleneksel Kırkpınar Güreşleri kültürel boyutu olan en eski
spor organizasyonudur. Dünyanın hiçbir kentinde bu kadar uzun süreden beri sürekli olarak yapılan
bir spormüsabakası yoktur. Tarihi KırkpınarYağlı Güreşleri bu açıdan tektir. Kırkpınar Güreşlerinin
Edirne ili açısından sosyo-ekonomik etkileri bulunmaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre,

muştur.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin
geçmişinin 1361'e dek uzandığı değişik kaynaklarca ifade edilmektedir. Buna göre güreşlere
Kırkpınar adı Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi'nin kardeşi Süleyman Paşa'nın komutasındaki kırk
askerin Edirne yakınlarında güreş tutmaları ve bu kırk kişiden ikisinin günlerce süren güreş
esnasında birbirlerine üstünlük sağlayamadan can vermeleri ve gömüldükleri yerden bir pınarın
akması nedeniyle verilmiştir. 2009 yılında 648.si gerçekleştirilecek olan

ağası, pehlivanı, cazgırı , peşrevi ile otantik bir
etkinliktir. Bu nedenle Edirne'yi, son üç gününde güreşlerin gerçekleştirildiği “Kırkpınar Haftası”
olarak belirlenen bir haftalık zaman diliminde yerli ve yabancı birçok kişi ziyaret etmektedir. 2006,
2007 ve 2008 yıllarının istatistikleri değerlendirildiğinde, Edirne İli'nde, yılın diğer ayları ile kıyasla
Kırkpınar etkinliklerinin gerçekleştirildiği Haziran ve Temmuz aylarında, Turizm Danışma
Bürosu'ndan enformasyon alan yerli ve yabancı turist sayısında önemli bir yüzde artışı
görülmektedir. Yine aynı tarihlerde, İlimiz otelleri %100'lük bir doluluk oranına sahip olmaktadır.
(KültürTurizmBakanlığı, Edirne İliTurizmDanışmaMüdürlüğü verilerine göre)

Kırkpınar güreşlerini izlemeye gelenlerin yaş ortalamasının
orta yaş ve üzeri gruptakilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 18-40 yaş grubunun orta ve yaşlılara göre
güreşlere ilgilerinin az olduğu ortaya konul Araştırmaya dahil olan kişilerin eğitimdurumları
dikkate alındığında % 45.7' si ilkokul mezunudur. İkinci ve üçüncü sırayı birbirlerine yakın bir oran
ile ortaokul ve lise mezunları almaktadır. Üniversite mezunlarının oranının yalnızca % 8,1 olarak
tespit edilmesi eğitim düzeyi yükseldikçe güreşlere olan ilginin azalması şeklinde yorumlanabilir.
Bu sonuçlar ata sporumuzolanKırkpınar güreşlerine olan ilginin gitgide azaldığını göstermektedir.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemeye gelenlerin çoğunluğu (%66) 41 yaş ve üzeri
kişilerden oluşmaktadır. 51 yaş ve üzerindekiler ise %39.4'lük bir dilime sahiptir. En yüksek katılım
oranı 41 ile 50 yaş aralığında gerçekleşmektedir (%27.6). Buna karşın 18-25 yaş grubu ise yalnızca
%9.5 gibi bir oranla Kırkpınar güreşlerine ilgi göstermektedir. Bu durum Kırkpınar Güreşlerinin
tanıtılması ve yaşatılmasında gençlerin hedeflenmesi gerekliliğini göstermektedir. Güreşleri
izlemeye gelenlerin çoğunluğunun (%45.7) ilkokul mezunu olması dikkat çekmektedir. Üstelik
üniversite mezunlarının güreşlere ilgi göstermeyişi (%8.1) bir başka dikkat çekici unsurdur.
Güreşlerin üniversiteler bazında tanıtımına ağırlık verilmesi, internet ve gazetelerin spor
sayfalarında yağlı güreşlerle ilgili haberlerin çoğalması gerekmektedir.Yapılan araştırma güreşlerin
genellikle bir kez izlendiğini göstermektedir. Yine yapılan araştırmaya göre, Kırkpınar Güreşlerini
seyredenlerin mesleklere göre dağılımına baktığımızda %48.8 gibi bir oranla serbest meslek sahibi
kişilerin (genellikle çiftçiler ve esnaf) çoğunlukta olduğu görülmektedir.Bu oranı % 22.4 ile emekli
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grubu takip etmektedir. Edirne'de en çok ilgiyi çeken unsur %48.3 ile Selimiye Camii'dir. Önem
sırasına ilkokul, ortaokul ve lise mezunları Selimiye Camii'ni, üniversite mezunları ise Kırkpınar
Güreşlerini Edirne'deki en çok ilgiyi çeken unsur olarak tercih etmişlerdir. Edirne'de Kırkpınar
yağlı güreşlerini seyretmeye gelenlerin gelir dilimlerine göre dağılımına baktığımızda da gelir
düzeyi düşük olduğunu veKırkpınar güreşlerini izlemeye gelenlerin harcama eğilimlerinin yüksek
olmadığını görmekteyiz. Gelir düzeyi arttıkça gelen ziyaretçilerin otellerde konaklama oranlarının
arttığı görülmektedir. Yapılan araştırma sonucunda %32 'lik oranın da arabalarında, Sarayiçi
meydanında veya Selimiye Cami bahçesinde konakladıkları tespit edilmiştir. Bu oranda, aynı
dönemde İlimiz otellerindeki kapasitenin yetersiz olması ve doluluk oranının %100 olmasının da
etkisi vardır.

Kırkpınar için gelenlerin gelir düzeylerinin düşük oluşu, giriş bileti fiyatının
yüksekliğinden yakınmalarını beraberinde getirmektedir. Uzun vadede nitelikli talep profili
sağlamak amacı ile bilet fiyatları optimal noktada belirlenmelidir. Araştırmaya konu olanların
Kıkpınar organizasyonun da eksiklik bulunduğunu belirtmeleri, Türkiye'deki bürokratik yapı ve
kamukuruluşlarındaki yeterli organizasyonun sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.

Tarih, kültür ve doğa zengini olan ilimizde gerek seyahat acenteliği, gerekse nitelikli
yeme/içme ve konaklama tesis sayı ve kapasitesinin hızla arttırılması gerekmektedir. Yatırıma
yönelik bu çalışmalar özel sektörce yapılırken, kamu olarak da tanıtım çalışmalaırmızı aynı
paralellikte sürdürmeliyiz.

İlimiz Merkez ilçede, 1071 (+/- 100) adet, en yakın Uzunköprü ve Keşan İlçelerinde
toplam 793 (+/- 50), genel toplamda ise 1864 (+/- 200) yatak kapasitesi mevcut olup Kırkpınar
dönemi dışında doluluk oranları yeterli değildir. Buna karşın, Kırkpınar Dönemi'nde yatak
kapasitesi yeterli kalmamakta, ancak yılın diğer aylarında doluluk oranı yüzdesi düşük
kalmaktadır. İlimiz Edirne Kırkpınar Dönemi oranları incelendiğinde, son 2006, 2007 ve 2008
yıllarının Haziran ve Temmuz ayları ortalaması +/-6309 kişinin konakladığı ortaya çıkarmaktadır.
Bu sayı İlimizin sahip olduğu yatak kapasitesinin 3 katı oranındadır. Bu da İlimiz Edirne'deki
turizm altyapısındaki dengesizliği ortaya koymaktadır. Kırkpınar dönemi için tanıtımın
sürdürülmesi gerekliliğinin yanı sıra, bu dönemde gelecek yerli ve yabancı turizm potansiyelini
karşılayacak altyapı oluşturulurken, bu altyapının kar sağlaması için tüm yıla yayılan
sürdürülebilir bir turizmpolitikası uygulanması gerekmektedir.

ÖzellikleKırkpınar etkinlileri süresince ziyaretçi akınına uğrayan şehrimize gelenleri bir
sonraki Kırkpınarları düşünerek misafir etmek düşüncesinde olmalıyız. Çünkü Edirne'de her türlü
turizm potansiyeli mevcuttur. Yurtiçi ve yurtdışında, Kırkpınar Etkinliklerine ilişkin tanıtım
çalışmalarını devam ettirirken, yerel bazda kent halkını, özellikle de gelen ziyaretçilerle birebir
muhatap olan esnafımızı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Tarihimizde çok özel bir yeri olan, tarihi değerleri, sanat abideleri ile fevkalade cazip bir
kent olan Edirne'nin bu özelliklerinin, cazibelerinin, turizm açısından stratejik konumunun en iyi
şekilde değerlendirilmesi yönünde çaba gösterilmesi gereği çok açıktır.

Türk insanının mayasında yağlı güreş sevgisi vardır. Yağlı güreşlerin özünü bozmadan
çağa uygun bir şekilde yenilikler yaparak güreşlerde kaliteyi ve heycanı arttırmayı hedeflemeliyiz.

Globelleşme sözünün edildiği bu yıllarda dünyanın küçülmesi, kültürlerin birleşmesi, bir
kültür sentezinin ortaya çıkması sürecinde yılların birikimi olan kültürümüzü bu tür
sempozyumlarda bilinçli bir şekilde, önce kendi kültürümüzün analizini yaparak, sonrasında ise
evrensel boyutta bir sentezle birleştirerek, dünya ülkeleri içerisinde hak ettiği yeri almasını
sağlamalıyız. Geleneksel KırkpınarYağlı Güreşlerinin, büyük tarihsel mirasa sahip olan Edirne'de
çeşitli etkinliklerle zenginleştirilerek her yıl yeni bir heyecan ve çoşkuyla gerçekleştirilmesi bu
köklü geleneğimizin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasında büyük önem taşımaktadır. Tanıtım ve
geleceğe aktarımı için yapılan çalışmalar neticesinde oluşacak turizm potansiyelini karşılayacak
bir altyapı oluşturulmalı, bu altyapının ayakta kalabilmesi için ise sürdürülebilir bir turizm
politikası uygulanmalıdır.



Kırkpınar'a yönelik talebin düzenli olabilmesi,Kırkpınar'ın bölge ekonomisini daha çok
canlandırması için özellikle İstanbul'daki seyahat acentalarının tur programlarına

Edirne'yi dahil etmelerinin sağlanması gerekmektedir. TÜRSAB bu konuda bilgilendirilmeli ve
destek alınmalıdır. Bu konuda Odamız tarafından, İlimiz Edirne'yi tanıtmak ve turizm
programlarına alınmasını sağlamak amacıylaTÜRSAB'a bir davet yazısı da gönderilmiştir.
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FİLATELİDE GÜREŞ VE KIRKPINAR

M. Edip AĞAOĞULLARI *
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ABSTRACT

KeyWords:

The main aim of thematic stamp collection is to represent a certain subject best with the
help of philatelic materials.Sport and olympic games head the list of the subjects choosen for
thematic stamp collections.Kırkpınar oilwrestling which is 648 years old and wrestling whose
history goes back to ancient ages are a productive subjects in terms of neccesary information for
thematic stamp collection and philatelicmaterial.

As wrestlers and Kırkpınar wrestling has been attractive event in our country for
years,each one became a subject matter for postcards since time immemorial and they took place in
thematic stamp collections being used inmailing by getting the characteristic of philatelicmaterial.

Thematic StampCollection,KırkpınarOilwrestling,PhilatelicMaterials.

Pul koleksiyonculuğu ilk posta pulunun İngiltere'de SirRowlandHill tarafından yürütülen
çalışmalar neticesinde 1840 yılında basılarak 1 Mayıs 1840 tarihinden itibaren posta hizmetlerinde
ücretin gönderici tarafından ödenmesini sağlamak amacıyla kullanılması ile başlar. Dünyada
pulların sayısı ve posta hizmetlerinde kullanılan antiye (pul resmi basılı zarf veya kart), hatıra ve
özel gün damgaları gibi materyellerde çeşitlilik arttıkça pul koleksiyonları belirli zaman, mekan,
konu ve kavramlar dikkate alınarakGeleneksel, Posta Tarihi,Maksimafili, Tematik gibi kategorilere
ayrılmıştır. Günümüzde Tematik koleksiyonlar yaratıcılık ögesi olarak diğer dallara göre daha ön
planda yer alarak önem kazanmıştır. Tematik koleksiyonun temel hedefi, belirli bir konuyu filatelik
materyellerin yardımı ile en iyi şekilde anlatabilmektir. Tematik koleksiyonlar için seçilen konuların
başında spor ve olimpiyatlar gelmektedir. 648 yıllık Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve geçmişi antik
çağlara dayanan güreş sporu, tematik koleksiyon için gerekli bilgi ve filatelik materyel açısından
zengin bir konudur.

Ülkemizde, ilk postahane Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da Yeni Cami
avlusunda Postahane-iAmire adıyla 23Ekim1840 tarihinde açılmıştır. Pulların posta gönderilerinde
kullanılması ise 1 Ocak 1863 tarihinde başlamıştır. Pulların üzerinde dönemin padişahı Sultan
Abdülaziz'e ait tuğra bulunmaktadır. İlk spor konulu pulumuz ise, 77 yıl sonra 1940 yılında
İstanbul'da düzenlenen 11. BalkanOyunları dolayısıyla 5 Ekim günü çıkarılan disk atma (10 kuruş),
engelli koşu (8 kuruş), sırıkla atlama (6 kuruş), koşu (3 kuruş) tasvirlerinin yer aldığı seridir.Aslında
her ne kadar 1940 yılı geç bir tarih olarak gözükse de Atina'da düzenlenen ilk modern olimpiyat
oyunları vesilesi ile 1896 yılında çıkarılan pul serisi dışında dünyada spor konulu pullar
incelendiğinde o kadar şaşırtıcı bir tarih değildir. Güreşin pullara konu olması için 9 yıl daha geçmesi
ve 5.Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasının İstanbul'da düzenlenmesi beklenmiştir. 15, 20, 30 ve 60
kuruş değerinde güreşteki oyunları tasvir eden 4 puldan oluşan seri, 3 Haziran 1949 tarihinde posta
hizmetine sunulmuştur.

Daha sonraki yıllarda PTT'nin Olimpiyat Oyunları için hazırladığı anma pul serilerinde
güreş tasvirli pullara sık sık rastlanmaktadır. 1956Melbourne Olimpiyatları dolayısıyla çıkarılan iki
pullu anma serisinin her iki pulunun da konusu güreştir. 1960Roma, 1964Tokyo, 1984 LosAngeles,
1992 Barselona, 1996 Atlanta ve 2008 Pekin Olimpiyatları pul serilerinin birer pulu, 2004 Atina
Olimpiyatları pul serisinin ise, iki pulu güreşe ayrılmıştır. Ayrıca İstanbul'da düzenlenen Dünya
Serbest Güreş Şampiyonası adına üç puldan oluşan güreş konulu anma pul serisi 29 Ağustos 1974
günü tedavüle çıkmıştır. 1980 yılı İslam Ülkeleri I. Spor Oyunları için hazırlanan iki pullu anma pul
serisinde yer alan spor grafikleri içinde güreş tasviri de bulunmaktadır. Tüm bu serilerin tedavüle
çıkış tarihleri itibariyle ilk gün damgaları ve ilk gün zarfları hazırlanmıştır. PTT'nin hizmete sunduğu
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yukarıda bahsi geçen güreş konulu pullar ve ilk gün damgaları dışında değişik tarihlerde çeşitli güreş
şampiyonaları ve organizasyonları için hazırlamış olduğu özel gün damgalarımevcuttur.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili PTT'nin tek pul çalışması, 625. Kırkpınar Güreşleri
vesilesi ile 30 Haziran 1986 tarihinde çıkarılan üç pullu anma serisidir. Pulların üzerinde
pehlivanların yağlanması (10 Lira), peşrev (20 Lira) ve güreş anı (100 Lira) tasvir edilmiştir. İlk gün
zarfında ise, fonda Selimiye Camii ve güreşen iki pehlivan ile onları izleyen güreş hakemi
ilüstrasyonu bulunmaktadır. Bu çalışma dışında PTT tarafından hazırlanan özel gün damgası, her yıl
Kırkpınar Güreşleri haftası boyunca Edirne postahanesince posta hizmetlerinde kullanılmaktadır.
Pehlivanlar veKırkpınarGüreşleri yıllardır ülkemizde ilgi çeken bir organizasyonolmasından dolayı
eski zamanlardan beri kartpostallara da konu olmuş ve posta gönderilerinde kullanılıp filatelik
materyal niteliği kazanarak tematik koleksiyonlarda yer almıştır.

Dünyada spor ve güreşin pullara konu olması, Yunanistan'ın ilk modern Olimpiyat
Oyunları adına Atina Olimpiyadı'nın açılış günü olan 25 Mart 1896 günü 12 puldan oluşan seriyi
tedavüle çıkarması ile başlamıştır. Olimpiyat pullarının hizmete sunulmasıyla beraber diğer tüm
posta pullarının kullanımı bir yıl süre ile yasaklanmış ve Olimpiyat pullarının satışından elde edilen
gelir Olimpiyat Oyunlarının finansmanında değerlendirilmiştir. Serinin 1 Lepta ve 2 Lepta
değerindeki pullarında antik çağlardaki güreşi tasvir eden iki güreşçi figürü bulunmaktadır. On yıl
sonra Yunanistan, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından resmi olarak kabul görmeyen
ara Olimpiyat Oyunları organize etmiş ve anısına da 25 Mart 1906 tarihinde 14 pulluk seri
yayınlamıştır. 25 Lepta değerindeki pul üzerinde Herakles ile Antaeus arasındaki güreş müsabakası
tasvir edilmiş, yine 30 Leptalık pul üzerinde kapışan iki güreşçi figürü yer almıştır. Bu
organizasyonun filatelik açıdan bir diğer önemi ise, her ne kadar resmi sayılmasa da Olimpiyat
Oyunları süresince hizmet vermiş olan üç postahanede (Stadion, Zappeion, Acropolis) ilk defa
“Olimpiyat Oyunları (Olympiakoi Agones)” hatıra damgasının kullanılmasıdır. Daha sonraki
yıllarda güreş sporu, olimpiyat oyunları ve çeşitli şampiyonalar adına başta ev sahibi ülkeler olmak
üzere propaganda ve tanıtım amacıyla posta işletmelerinin pul emisyon programlarında yer almış
hatıra damgaları, ilk gün zarfları, maksimum kartlar (resimli yüzüne pul yapışmış ve damgalanmış
kart), antiyeler gibi gibi filatelik materyallere konu olarak koleksiyonerlere zengin kaynak
oluşturmuştur ve hala günümüzdede oluşturmaya devametmektedir.

GÖRSELMATERYALLER











27 YIL ÜST ÜSTE KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLIĞINI KAZANAN KELALİÇO VE
ANISINADÜZENLENEN İPSALAKELALİÇO PEHLİVAN'I ANMAVEYAĞLI

GÜREŞLER FESTİVALİNİN İNCELENMESİ

Emrah MUTLUER*

ÖZET

AnahtarKelimeler:

ANALYSIS OFWRESTLER KEL(BALD) ALICO, HAVINGWON
WRESTLING CHAMPIONSHIPOFKIRKPINAR 27 TIMES SUCCESSIVELYAND
IPSALACOMMEMORATION OFWRESTLER KELALICOAND OILWRESTLING

FESTIVALARRANGED IN THE MEMORYOFHIM

Emrah MUTLUER*

ABSTRACT

Kırkpınar yağlı güreşlerinde tarihe mal olmuş, ünü cihana yayılmış Kel Aliço
Pehlivan'ın hayatı ve güreşleriyle ilgili çok fazla kaynağın olmaması bir eksikliktir. Kırkpınar'da
kazanılması zor, çok zor olan Başpehlivanlığı, 27 yıl kesintisiz kimseye bırakmadan kazanan Kel
Aliço; bu yiğitliği ve cesareti ile mutlaka tanıtılmalı, güreşleri ve güreş taktiği iyi bilinmelidir.
Günümüz Başpehlivanları Onun bu yiğitliğini ve namını kendilerine hedef olarak belirlemekte ve
Kırkpınar'a çıkmadan, Kel Aliço adına düzenlenen, Kel Aliço Pehlivanı Anma ve Yağlı Güreşler
Festivali'nde güreş tutmaktadır.

Uzun zamandan beri aralıklarla düzenlenen Aliço Güreşleri, son olarak 2008 yılında
Edirne Valiliği ve İpsala Kaymakamlığı tarafından tertip edilmiş olup, 16 Mayıs 2008 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Bu yıl da aynı tarihte düzenlenecektir ve bu tarihin geleneksel hale getirilmesi
düşünülmektedir. Bu tarihin ayrı bir anlam ve önemi de vardır, Batı Trakya Türkleri Heyeti
tarafından, Selanik'ten getirilenATAToprağının törenle karşılanması ve 19 Mayıs Atatürk'üAnma,
Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Ankara ile Samsun'a Barış Koşusu ile ulaştırılması için, Gençlik ve
Spor GenelMüdürlüğü,Atletizm Federasyonu üyelerineAta toprağı teslim edilmektedir.Atatürk'ün
en sevdiğim spor dediği güreşler de, bu törenin hemen ardından, Kırkpınar Başpehlivanları, Bölge
milletvekilleri, Edirne Valisi, İlçe Kaymakamları, Güreş Federasyonu Başkanı, Trakya Güreş
Ağaları,Ulusal ve yerel basınmensupları, Batı Trakya'dan gelenmisafirler, spor klüpleri yöneticileri
ve çok sayıda güreş severin katılımı ile İpsalaAliçopehlivanKöyü'nde yapılmaktadır.

Ata Sporumuz olan, yağlı güreşlerin Trakya Bölgesi'nde, yılın ilk güreşleri arak Aliço
Güreşleri'yle başlaması bu etkinliğin Ata Sporumuza olan katkısını arttırmaktadır. Bu nedenle
etkinlikler hem ulusal basınımızda daha geniş olarak yer almalı ve bu spora çok büyük katkısı olan
KelAliçoPehlivan'ın genç güreşçilerimize ve güreş severlerimize tanıtılması gerekmektedir.

KelAliço, İpsala,Kırkpınar,Güreş

It is a deficiency that there isn't adequate sources about the life and wrestling matches of
wrestler KelAlico, who made history for Kırkpınar OilWrestlings and whose fame spreaded across
the world. Kel Alico ; having won 27 times successively the wrestling championship of Kırkpınar,
which is a really hard title , should definitely be introducedwith his bravery and courage, his skills of
wrestling should entirely be known. Wrestling champions of today sets his bravery and fame as a
target for themselves and and they wrestle in commemoration of wrestler Kel Alico and and oil
wrestling festival arranged in thememoryof himbeforeKırkpınar.

Alico wrestling championships, having been organized periodically for a long time, was
last organized by Governorship of Edirne and District Governorate of Ipsala in 2008 and put into
practice in 16 of May, 2008. This event will be arranged in the same time this year and this date is
thought to be made traditional. This date has also a different meaning ; welcoming of 'Soil of

th
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Ancestor' with ceremony brought from Salonica by the Turks of West Trace Committee and in
Commemoration of Ataturk Youth and Sports Day in May 19, this Soil of Ancestor is delivered to
members of General Directorate of Youth and Sports and Federation of Athletics, for conveying to
Samsun and Ankara by 'Run of Peace'. Wrestling championships, once Ataturk said that it was his
favourite sport, is held in Alicopehlivan Village by participation of Wrestling Champions of
Kırkpınar, Deputies of Region, Governor of Edirne, District Governors, Head of Federation of
Wrestling, Agas(Masters) of Wrestlings in Trakya(Trace), members of local and national press,
guests coming from West of Trace, head-officials of sport clubs and a great number of wrestling
lovers, after this ceremony.

Starting of oil wrestling championships that is our 'Sport ofAncestors', in the Region
of Trace as to be the first with Alico Wrestling Championships, enhances the contribution to our
Sport of Ancestors. For this reason, events should take place in national press more and Kel Alico,
whose contributions to this sport is invaluable, should be introduced to our young wrestlers and
wrestling lovers.

KelAliço, İpsala,Kırkpınar,Wrestling

Kel Aliço Pehlivan, Bulgaristan'ın Lofça kasabasında 1844 yılında doğmuştur. Güreşe
Deliorman'da başlamıştır. O zamanlar Bulgaristan'da, düğünlerde gençler arasında güreşler
yapılmakta,Aliço bu güreşlere de katılarak karşısına çıkan rakipleri yenmektedir.

Bulgaristan'dan yurdumuza kardeşi Kara İbo ile birlikte gelmiştir. 1864 yılında
Kırkpınar'da güreşirken yakın köylüsü ve kendisinden önce Sultan Abdülaziz tarafından saraya
alınmış,Kavasoğlu İbrahimPehlivan aracılığı ile saraya girmiştir.

Padişaha bağlılığı ve iyi hizmeti dolayısıyla sarayda Şamdancıbaşılık'a kadar
yükselmiştir. Kavasoğlu'ndan sonra saray başpehlivanı olmuştur. Güreşi bıraktığı 1894 yılına kadar
27 yıl üst üsteKırkpınarBaşpehlivanlığını kazanarak bu alanda kırılması güç bir rekorun sahibidir.

Bilhassa elense ve tırpanlarıyla meşhurdur. 190 cm boyunda 120-130 kilo ağırlığında,
kolları kalın, göğsü geniş bir pehlivandır. Aliço'yu Osmanlı ülkesinde tanımayan güreş meraklısı
yok sayılır. Saçının azlığından dolayı “Kel Aliço” ve güreşteki amansız hücumlarından dolayı
“GaddarAliço” lakaplarını takılmıştır.

Aliço, SultanAbdülaziz'in padişahlıktan indirilişine kadar (30Mayıs 1876) sarayda kaldı.
Sultanın ölümünden sonra saraydan ayrıldı. Yaşlılık günlerini Malkara köylerinde bekçilik yaparak
geçirdi

56 yaşında iken kendi yetiştirmesi olan Adalı Halil'in meydan okumasını kabul etmiş ve
kendisinden 25 yaş küçük olan çırağını, Gelibolu'da bir düğün güreşinde yarım saat içinde yenerek
halen ne kadar kuvvetli olduğunu göstermiştir.

Yaşlılık yıllarımalesef çok kötü geçmiştir.Yaşamının son yıllarında gözlerine perde inmiş
ve dünyayı görememeye başlamıştır. Ona yeğeni Kel İbrahim yardımcı olmuştur. Yakalandığı Tifo
hastalığı nedeniyle 1919 yılında Edirne ili, İpsala ilçesi Aliçopehlivan Köyü'nde (Eski adıyla
Koyunyeri) vefat etmiştir.

Mezarı bu köydedir. Yaşadığı evin arsası üzerinde kendi adını taşıyan Aliço Pehlivan
İlköğretim Okulu inşa edilmiştir. Okul eğitim-öğretime devam etmektedir. Her yıl 16 Mayıs'ta Kel
AliçoPehlivan'ıAnmaveYağlıGüreşFestivali yapılmaktadır.

Gerek güreş meydanlarında gerekse meydan dışı hayatında mertliğin, doğru sözlülüğün,
cesaretin ve yiğitliğin bütün özelliklerini taşımış ve göstermiş olmasından dolayı Rumeli'de adeta
efsaneleşmiştir. Ata sporumuz yağlı güreşlere katkısı çok fazla olan bu pehlivanımız hakkında,
maalesef yeteri kadar kaynak bulunmamaktadır.Aliço'nun güreşleri ve özellikleriyle ilgili en önemli
kaynak kitap, M.Sami Karayel’in yazdığı “En Meşhur Türk Pehlivanları Kel ALİÇO”dur. Kitap,
1941 yılındaMuaalimAhmetHalitKitapevi tarafındanbasılmıştır.

KelAliço'nun cesareti, mertliği, dürüstlüğü ile tam bir sporcu olması dilden dile yayılmış,
takdir edilmiş,Kırkpınar sarayiçi ve yaşadığı köymeydanına heykelleri yapılmıştır.
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GÜREŞLERİ

EFSANELERİ

KelAliço Pehlivan, zamanının birçok ünlü pehlivanlarıyla güreşler yapmış ve birçoğunu
kazanmayı bilmiştir. Saray Başpehlivanı iken de, saray pehlivanlarıyla güreşmiş ve güreşlerin
birçoğunu kazanmıştır. Sultan Abdülaziz ile güreşinde de Padişahı kündeye getirmiş, ancak
hürmeten yere çalmamıştır.

Kırkpınar'da son güreşi, Koca Yusuf ile olmuştur. Kırkpınar'a 27.defa başpehlivanlığı
almaya gelenAliço, kendisine rakip olarak çıkan Deliormanlı Yusuf Pehlivan ile güreşe tutuşmuş,
çok çetin bir müsabaka sonunda yenişememişlerdir. Kimi kaynaklardaAliço'nun bu son güreşinde
berabere kalması nedeniyle Başpehlivanlığını 26 yıl olarak söyleseler de ilerleyen yaşına rağmen
son derece başarılı bir güreş sonunda, Koca Yusuf ile berabere kalmış ve Aliço'nun yenilmesini
istemeyen güreşseverler, güreşi ertesi güne aktarmak istemişlerdir. Bunun üzerine Aliço şunları
söylemiştir:

“Abe burası Kırkpınar'dır. Ermeydanıdır buncağız. Burada yenişene kadar güreş tutulur.
Zift fıçıları, çıralar ne güne durur? Tutuşturun oncağızları. Pişmiş güreş yarıda konur mu hiç? Bu
kızancağıza yenilmek kaderimde varsa ko verin yensin beni. Hem ben artık bu er meydanından
çekileceğim. Aliço'yu yenmek talihini bir daha bu Yusufçağız nerden bulcak? “ diyerek güreşe
devametmek istemiştir.

Bu sözler karşısında Koca Yusuf erimiş ve Aliço'nun ellerine kapanıp güreşe devam
etmemiştir.

KocaYusuf Pehlivan'dan başka, kendisinden 25 yaş küçük çırağı,Adalı Halil'in meydan
okuması sonucunda, Gelibolu'da bir düğünde 56 yaşında olmasına rağmen, hünerlerini konuşturup
çırağını yenmiştir.YineMakarnacıHüseyin ile çok sayıda güreşi olmuştur.

Osmanlı padişahı, güreş ve koç dövüşü müptelası Sultan Abdülaziz'in güreşini
seyretmekten haz aldığı, devrinin en büyük güreşçisini huzuruna çağırır. Evvela güreşçiler kendi
aralarında güreş tutarlar. Sonramükellef bir sofrada yemek faslına geçilir.

Abdülaziz,KelAliço'ya sorar;
“Pehlivan duydum ki sıkı yer, içermişsin. Şimdi önüne bir bütün kızarmış kuzu, bir testi

de ayran getirilse, bunları bir oturuşta tek başına bitirebilirmisin?”
KelAliço düşünmüş ve;
“Hünkarım bana birazcık müsaade buyurma lütfunda bulunur musunuz?” diyerek

sofradan birmüddet ayrı kalmak için izin ister.Hünkar da bu izni verir elbet.
Birmüddet sonraKelAliço sofraya geri döner:
“Teklifinizi düşündüm Hünkarım, biraz evvel saydıklarınızı yerim.” der. Padişah emir

verir, sofraya kocaman bir kuzu çevirme, bir testi de ayran konur. Kel Aliço Allah ne verdiyse
yanaşır yiyeceklere, silip süpürür sinileri, tepsileri. Herkes, dili bir karış açık hayretler içinde…
Padişah:

”Bre koç yiğit sözünün eriymişsin, dedikleri kadar varmışsın.” der ve ödüllendirir
pehlivanı…ve sormayı da ihmal etmez Padişah:

Pehlivanmerak ettim, biraz önce sen neden sofradan kalkıp dışarı çıktın?”
KelAliço:
”Hünkarım,sarayınızınmutfağına gittim”
Padişah:
“Niye?
KelAliço:
“Hünkarım size mahcup olmak istemedim. Önce mutfakta bir koyunu bitirip

bitiremeyeceğimi deneyerek tecrübe etmek istedim. Sofraya huzurunuza gönül rahatlığı ile öyle
geldim.”

Padişah Kel Aliço'ya hayretler içinde bakakalır. Padişah da kendisini iyi yer, içerlerden
zannedermiş anlaşılan. Padişahla dahi güreşe tutuşmuş. Kündeye getirdiği Padişah'ı hürmeten yere
çalmamıştır.

“
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]Kel Aliço'nun gençlik yıllarında mandalarla da güreş tuttuğu rivayet edilir. Köyün
mandaları akşammeradan köye dönerken, KelAliço'yu her gördüklerinde yollarını değiştirirlermiş.
Güreş esnasında çokmandanın boynuzu kalmış elinde.

KelAliço ilerleyen yaşında, ermeydanınıKocaYusuf'a bırakmıştır.

Aliço,mükemmel bir oyun ustasıymış. Rakiplerini cüssesiyle değil, oyunlarıyla yenermiş.
Yine rivayetlere göre; en önde gelen oyunlarından biri, “kemane” imiş. Hatta, bu oyunu biraz da
gaddarca uyguladığı rivayet edilir.

Kel Aliço, güçlü bir rakibiyle karşılaştığında güreşi esnasında, onları herhangi bir oyunla
altına alır, paça-kasnak atar ve başlarmış sırtında “kemane” çekmeye

Tabi, o zamanki güreşlerde, süre kısıtlaması olmadığından, genç pehlivan, Kel Aliço'nun
kemanelerini önemsemeyerek; Aliço beni yenemeyeceğini anladı vakit doldurmaya çalıştığını
düşünürmüş. Bu nedenle paça-kasnaktan kurtulmayı hiç denemezmiş bile. Biraz oyalanması için
beklermiş. Çünkü,KelAliço'nun kemaneleri, birmasaj gibi gelirmiş.Masaj gibi gelen bu kemaneler,
bazen saatler sürer,Aliço, bir aşağı, bir yukarı, sırtını sıvazlarmış rakibinin.

Kemane faslı sona erip işlem tamam olduğunda, KelAliço paça-kasnağı boşaltır, kündeye
geçermiş. O iri cüsseli genç pehlivan, bir patates çuvalı gibi devrilir ve yerden de güçlükle kalkarmış.
Hatta, güreş hayatı o çayırda sona erer, bir daha güreş tutamaz hâle gelirmiş. Çünkü, Aliço'nun sırt
sıvazlar gibi çektiği kemanelerin, alttaki pehlivanın iliklerini boşalttığı, ilikler boşalınca da; rakipte
ne güreşecek güç ne de takat kaldığı rivayet edilir .

Aliçopehlivan köyünde, uzun yıllar boyunca, düğünlerde yağlı güreş geleneği devam
ettirilmiş olup, 1950-1960'lı yıllarda panayır şenlikleri adı altında, 1980-90'lı yıllarda köy
muhtarlığının gayretleriyleKelAliçoGüreşleri düzenlenmiştir.

Güreşlerin geleneksel hale gelememesin altında yatan tek sorun ise maddi
olanaksızlıklardır. Zaman zamanmaddi imkansızlıklar nedeniyle güreşler düzenlenememiş ve güreş
severler bu güreşleri izlemektenmahrumkalmıştır.

2003 yılında İpsala Kaymakamı Mustafa YEL, Güreş Ağası İbrahim GİRGİN ve Köy
Muhtarlığı'nın katkılarıyla geleneksel hale getirilmesine çalışılmış, İpsala KaymakamıAylin KIRCI
DUMAN'ın çabalarıyla festival haline dönüştürülmüş ve Edirne Valiliği ile Kültür Bakanlığı
destekli her yıl 16Mayıs tarihinde gerçekleştirilmektedir.

Bu tarihte, Batı Trakya Türkleri Heyeti tarafından, Selanik'ten getirilen ATA Toprağının
törenle karşılanması ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Ankara ile
Samsun'a Barış Koşusu ile ulaştırılması için, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Atletizm
Federasyonu üyelerineAta toprağı teslim edilmektedir.Atatürk'ün en sevdiğim spor dediği güreşler
de bu törenin hemen ardından, Kırkpınar Başpehlivanları, Bölge milletvekilleri, EdirneValisi Sayın
Mustafa BÜYÜK, İlçe Kaymakamları, Güreş Federasyonu Başkanı, Trakya Güreş Ağaları, Ulusal
ve yerel basın üyeleri, Batı Trakya'dan gelen misafirler, spor kulüpleri asbaşkanları ve çok sayıda
güreşseverin katılımı ile İpsalaAliçopehlivanKöyü'nde yapılmaktadır.

Güreşlerin geleneksel olarak devam edebilmesi için daha önceden sadece Güreş ağası ve
Köy muhtarlığının sorumluluğu, kurulan İPSALA KEL ALİÇO PEHLİVANI TANITMA VE
YAŞATMADERNEĞİ'yle genişletilmiştir. Dernek 2008 yılından itibaren çalışmalarına başlamış,
festival süresinin üç güne yayılmasını sağlamış, web sitesini hazırlayarak yayına alıp,
güreşseverlerin hizmetine sunmuştur adresinden yayın yapmaktadır.
Sitede Aliço ile ilgili tüm bilgilerin yanısıra festival ile ilgili de görüntüler, Kırkpınar Yağlı
Güreşleri'nin tarihçesi, Başpehlivanlar veKırkpınarGüreşAğaları yer almaktadır.

2004 yılından itibaren güreşlere katılan Başpehlivan sayısı değişmemesine rağmen,
toplam güreşçilerin sayısında artış olması, güreşlere ilginin artığını göstermektedir. Kel Aliço
güreşlerinde kazanan Başpehlivan, Kırkpınar Güreşlerinde de büyük ihtimalle finale kalarak,
Başpehlivanlığı almaktadır. Güreşçiler açısından son derece önemli olan bu güreşler her geçen yıl
daha da genişletilerek ulusal çapta önemkazanmaktadır.

GÜREŞTAKTİĞİ

İPSALAKELALİÇOPEHLİVAN'IANMAVEYAĞLIGÜREŞLERFESTİVALİ

. http://www.kelalico.net
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Düzenlendi i Y lğ ı Ba pehlivan Say sş ı ı Toplam Güre çi Say sş ı ı

2004 16 100

2005 16 120

2006 16 140

2008 16 150

SONUÇ
K rkp nar Ba pehlivanlar içinde 27 y l üst üste Ba pehlivanl k unvan n elindeı ı ş ı ı ş ı ı ı

bulunduran, Kel Aliço Pehlivan tan t lmal ve Ata sporumuz olan ya l güre ler, bu türı ı ı ğ ı ş
festivallerle gençlere sevdirilmelidir.

Kel Aliço Güre leri, K rkp nar öncesinde Ba pehlivanlar için haz rl k niteli inde bir güreş ı ı ş ı ı ğ ş
oldu u için, ba pehlivanlar n bu güre lere kat l m ve eksikliklerini görebilmeleri sa lanmal d r.ğ ş ı ş ı ı ı ğ ı ı

Yaz l ve görsel bas nda Ata sporumuz olan güre lerin tan t m yap lmal d r.ı ı ı ş ı ı ı ı ı ı
Gençlere ya l güre leri sevdirebilmek için okullarda Güre kulüpleri kurulup, Atağ ı ş ş

sporumuz olan güre lerle ve ba pehlivanlarla ilgili bilgiler verilmeli, bu spora hizmet eden
pehlivanlar unutturulmamal d r.

ş ş
ı ı

K rkp nar’da güre leri izleme f rsat bulamayan di er güre severler, yine bu etkinliklerle
güre izleme ans n bulabilmektedirler.

ı ı ş ı ı ğ ş
ş ş ı ı

Osmanl tarihinde önemli bir yerle im yeri olan psala, geni otlaklar ve çay rlar ylaı ş İ ş ı ı ı
orduya At yeti tiricili i ile ünlüdür. Bu yörede yeti en pehlivanlar bu çay rlarda güreş ğ ş ı ş
antrenmanlar yapm lard r. Günümüzde bu çay rlarda modern tar m ile çeltik üretimi yap lmaktaı ış ı ı ı ı
ve Çeltik Üreticileri bu maneviyat Güre lerin organizasyonu için sponsor olarak
ya atmaktad rlar.

psala Nüfus Müdürlü ü ar iv bilgileri
M.Sami KARAYEL, En Me hur BüyükTürk Pehlivanlar , Kel Aliço

ı ş
ş ı

İ ğ ş
ş ı

KAYNAKLAR

İ ı
ş ı

psala Kaymakam Aylin KIRCI DUMAN ile röportaj
M.Sami KARAYEL, En Me hur Türk Pehlivanlar , 16 Pehlivan
E ref efik, Tarihî Türk Güre çileriş Ş ş
Bir Kel Aliço takti i... Seversen Kemane’yi, yersin naneyi! Hasan Karakaya
Güre A as brahim G RG N ile röportaj
KaymakamAylin KIRCI DUMAN ile röportaj

ğ
ş ğ ı İ İ İ

http://www.kelalico.net
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sultan_Abdulaziz



645. TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞLERİNE KATILAN BAZI KÜÇÜK ORTA
BÜYÜK BOYVE BAŞALTI SPORCULARININ VÜCÜTYAĞ ORANLARI

BOSTANCI M.* TOKSÖZ İ.* *

ÖZET

SUMMARY

GİRİŞ VEAMAÇ

YAĞLI GÜREŞ

GEREÇ VEYÖNTEM

Vücut yağı, sağlık kriteri olma yanında fiziksel performansta optimal verime
ulaşmak için önemli bir belirleyicidir. Çünkü yağlılığın değişkenliği ile kalori ihtiyacı arasında
anlamlı bir ilişki vardır. Amacımız, ülkemizde güreşin en önemli otantik organizasyonu olan
Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin 645. sine katılacak güreşçilerin vücut yağ yüzdeleri hakkında
bilimsel veriler elde ederek bu konuda yapılacak çalışmalara ilave zemin teşkil etmektir.

Araştırmaya büyük orta, başaltı boyları katılmıştır. Her boyun biyolojik yaşı, boy
uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi (fat%), deri kıvrım ölçümleri (karın, bel, göğüs,
sırt, kol bölgelerinden) ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve maksimum değerleri
alınmıştır(1).

Body fat is a health criteria and it is also an important determinent for getting optimal
output. Because there is a significant relationship between the fat alterability and demand for
calory. Our aim is to get scientific dates about the body fat percent ofwrestlers who are going to
compete in the 645. historical Kırkpınar wrestling which is the most important authentic
organizations in turkey and supply addition base forworkswill be done about this subject.

Tiny tallmiddle, and under head size participate in the search.
Each height's biological age, height, weight, body fat percent, skin loop

measurement, (from abdomen, waist, breast, back and arm parts.),its mean, standart deviation,
minimumandmaximum resultswere taken.

Türk kültüründe güreş; kendini gösterme, rüştünü ispat etme, gençliğe ilk adım atma
etkinliği olduğu kadar, çocukların hayatın zorluklarıyla başa çıkmada bir eğitim aracı olarak da
görülmüştür.

Yağlı güreş; pehlivanların beli ve paçası iple bağlı deri pantolonlar (kıspet) giydiği ve
zeytinyağı ile yağlanarak çim üzerinde yapılan güreş şeklidir (3). Bu önemli spor kültürünün
değerini ana hatları ile ele aldığımızda; tarih, kültür ve gelenek gibi birçok sosyolojik boyutu
içerdiği görülmektedir. *:Bu Çalışma Yüksek Lisans olarak kabul edilmiş çalışmasından
sunum için hazırlanmıştır.

Vücut yağ oranı vücuda giren enerjinin kullanılan enerjiden ne
kadar fazla olduğunu ifade eder.Vücut yağ oranı cinsiyet ve yaşa göre değişmektedir.

Çeşitli araştırmacıların bulgularına göre, vücut yağ oranı yaşla birlikte artar. Yağsız vücut
kitlesi ise pek değişmemekte hatta birazda azalmaktadır .

Bu çalışmada, 645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılan güreşçilerin vücut yağ
oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan ölçümler Kruskal-Wallis testi ile
değerlendirilmiştir. Anakitle dağılımları normalden uzaklaştığında varyans analizi
kullanmak mümkün olmamaktadır. Bilindiği gibi anakitle dağılımları normal olduğunda
varyans analizi yapılmaktadır. Parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi tek yönlü varyans
analizi yöntemidir. Bu testte k bağımsız örnekten elde edilen verilerin tek bir anakitleye eğilim
gösteren veri olup olmadığının analizi için kullanılır.

* BOSTANCI M. Trakya Üniversitesi Kırkpınar BESYO
** BOSTANCI M. Trakya Üniversitesi Kırkpınar BESYO

(1)

(5-6)

(7)

(8)

(10)

(10)



Resim 1: Skinfold Caliper Resim 2: Bio Analizör

EVRENVEÖRNEKLEM

VERİTOPLAMA

Araştırmanın evrenini 645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılan sporcular
oluşturmuştur. Örneklemimizden KüçükOrta Büyük Boy (n:9) ve Başaltı(n:4) toplam 13 sporcu
ya ait verilere ayrı ayrı yer verilmiştir..

Deneklerden alınan ölçümler Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda
yapılmıştır. Deneklere ölçümlere katılmadan önce uygulanacak her ölçüm aracı hakkında gerekli
bilgiler verilmiş ve kullanılan aletler tanıtılmıştır. Deneklere ölçümlere başlamadan önce '
BilgilendirilmişOlur Formu' imzalatılmıştır(Ek 2).

Güreşlere katılan sporcular yarıştıkları kategoriye göre belirlenip, skinfold caliper* ve
bio analizör* ölçümaraçlarıyla veriler elde edilmiştir.

Tüm sporcuların karın, bel, göğüs, sırt ve kol bölgelerinden skinfold caliper aracıyla
ölçümleri alınmıştır.Ayrıca bio analizör ile vücut yağ oranı belirlenmeye çalışılmıştır.

VücutYağ Oranının Ölçümü (Deri Kıvrım Katlaması Yöntemi):

Karın Bölgesi:

BULGULAR

Endirek yöntemle
skinfold caliper aracıyla yapılan ölçümler; karın, kol, sırt, göğüs, bel bölgelerinden alınmıştır.
Deri altı yağ ölçümlerinde denek ayakta dik ve yanda serbest konumdaydı. Deri kalınlığı
ölçümünde baş parmak ile işaret parmağı arasındaki deri altı yağ tabakası ve deri kalınlığı kas
dokusu üzerinden ayrıldı. Kalibre parmaklardan yaklaşık 1cm uzağa yerleştirildi ve tutulan deri
katlaması yaklaşık 2-5cmarasındaki kalibredeki değer okundu.

Göbek hizasından yatay olarak yaklaşık 5cm uzakta deri katlaması
tutularak ölçüldü.

Tablolarda kişi sayısı (n), aritmetik ortalama ( ), standart sapma (SD), minimum (min),
maksimum (max), istatistiksel anlamlılık (p) değerleri şeklinde kısaltmalar yapılarak
gösterilmiştir.

*SkinfoldCaliper; HoltainLtd,crymychu.k.0,2mmmade in uk.
* Bio Analizör; Operational Features Body Compasition Monitoring Unit Ce 0120

Britishmade version 2/02(1).

Çalışmanın bu bölümünde 645. Tarihi KırkpınarGüreşlerine Katılan Güreşçilerin vücut
yağ oranlarına ait ölçümlerinden elde ettiğimiz sonuçlar ve bu sonuçların istatistiksel
değerlendirmeleri bulunmaktadır



ve maksimum de erleriğ

n=9 X SD min max

YA (y l)Ş ı
29,11 ±5,44 23 38

BOY(cm)
175,88 ±7,33 166 192

VÜCUT
Ğ Ğ

88,33
A IRLI I(kg)

±7,45 80 100

FAT% 22,82 ±5,81 14 31,10

KARIN
İ

16,63
BÖLGES (mm)

±7,27 10 31,2

BEL
İ

14,96
BÖLGES (mm)

±6,4 7,1 24,1

GÖ ÜSĞ
BÖLGES (mm)İ

14,51 ±8,16 6 31,2

SIRT
İ

14,54
BÖLGES (mm)

±4,73 8,2 21

KOL
BÖLG İ

10,56
ES (mm)

±5,09 4 21

Tablo 1: Küçük Orta Büyük Boy boyunun; yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut yağ
yüzdesi(fat%) ve deri kıvrım ölçümlerinin ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve
maksimumdeğerleri

Yukarıdaki;Tablo 1'de görüldüğü gibi; küçük orta büyük boy boyunun biyolojik yaş
ortalama değeri ve standart sapma değeri 29,11±5,44 yıl. Boy uzunluğu ortalama değeri ve
standart sapma değeri 175,88±7,33cm, vücut ağırlığı değeri ve standart sapma değeri
88,33±7,45kg olarak bulunmuştur.

Vücut yağ yüzdesi (fat%) ortalama değeri ve standart sapma değeri 22,82±5,81 olarak
bulunmuştur.

Deri kıvrım ölçümlerine bakıldığında karın bölgesinin ortalama değeri ve standart
sapma değeri 16,63±7,27mm, bel bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri
14,96±6,4mm, göğüs bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 14,51±8,16mm, sırt
bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 14,54±4,73mm, kol bölgesi ortalama değeri ve
standart sapmadeğeri 10,56±5,09mmolarak bulunmuştur.

Aşağıda yer alan Tablo 2'de görüldüğü gibi, başaltı boyunun biyolojik yaş ortalama
değeri ve standart sapma değeri 28,5±7,85 yıl. Boy uzunluğu ortalama değeri ve standart sapma
değeri 182,75±3,3cm, vücut ağırlığı değeri ve standart sapma değeri 104,25±6,23kg olarak
bulunmuştur.

Vücut yağ yüzdesi (fat%) ortalama değeri ve standart sapma değeri 26±4,65 olarak
bulunmuştur.



k vr m ölçümlerinin ortalamalar , standart sapmalar , minimum ve maksimu
de erleri
ı ı ı ı m
ğ

n=4 X SD min max

YA (y l)Ş ı
28,5 ±7,85 20 37

BOY(cm)
182,75 ±3,3 179 186

VÜCUT
Ğ Ğ

104,25
A IRLI I(kg)

±6,23 96 110

FAT% 26 ±4,65 22,1 31,7

KARIN
İ

17,82
BÖLGES (mm)

±9,39 9 31

BEL
İ

17,75
BÖLGES (mm)

±3,4 13 21

G ĞÖ ÜS
BÖLGES (mm)İ

15,3 ±12,41 6,4 33,4

SIRT
İ

17,1
BÖLGES (mm)

±7,04 12 27

KOL
İ

9,15
BÖLGES (mm)

±3,72 5 12

Sporcular n vücutlar ndaki ya oranlar n n de i ik boy gruplar na göre farkl olupı ı ğ ı ı ğ ş ı ı
olmad Kuruskal Wallis testi ile test edildi inde P=0,0001<0,05 oldu undan de i ikığı ğ ğ ğ ş
boylardaki ortalama vücut ya oranlar birbirinden farkl olmaktad r.*

Sporcular n deri k vr m ölçümlerinin kar n bölgesi de erleri de i ik boy gruplar na
ğ ı ı ı

ı ı ı ı ğ ğ ş ı
göre farkl olup olmad Kuruskal Wallis testi ile test edildi inde P=0,0001<0,05 oldu undanı ığı ğ ğ
de i ik boylardaki kar n bölgesi de erleri birbirinden farkl olmaktad r*.ğ ş ı ğ ı ı

Deri kıvrım ölçümlerine bakıldığında karın bölgesinin ortalama değeri ve standart
sapma değeri 17,82±9,39mm, bel bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri
17,75±3,4mm, göğüs bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 15,3±12,41mm, sırt
bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 17,1±7,04mm, kol bölgesi ortalama değeri ve
standart sapmadeğeri 9,15±3,72mmolarak bulunmuştur.

Tablo 2: Başaltı boyunun; yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi(fat%) ve deri
kıvrımölçümlerinin ortalamaları, standart sapmaları,minimumvemaksimumdeğerleri



Tablo 3. Sporcular n Ya Oranlar na li kin Korelasyon ve Belirlilik Katsay ları ğ ı İ ş ı ı

Model
Korelasyon

Katsay sı ı Belirlilik Katsay sı ı
Düzeltilmi Beş lirlilik

Katsay sı ı
1 ,653(a) ,427 ,409

a Ba ms z De i ken: YA , BOY, K LOğı ı ğ ş Ş İ

Tablo 23.c. Sporcular n Ya Oranlar na li kin Regresyon Analizi Sonuçları ğ ı İ ş ı

Model
Standardize Edilmemiş

Parametre t P

B
Standart
Hata

1 Sabit 119,034 12,882 9,241 ,000
K LOİ ,331 ,075 4,427 ,000
BOY -76,708 9,705 -7,904 ,000
YAŞ ,312 ,148 2,101 ,038

a Ba ml De i ken: FAT(kg)

Çal mam zda elde etmi oldu umuz bulgular di er ara t rmac lar n yapt klar di er

ğı ı ğ ş

ış ı ş ğ ğ ş ı ı ı ı ı ğ
TARTI MA VE SONUÇŞ

TARTIŞMA VESONUÇ
Çalışmamızda elde etmiş olduğumuz bulgular diğer araştırmacıların yaptıkları diğer

çalışmalardan elde ettikleri verilerle karşılaştırılmıştır. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki yağlı
güreşçilerin vücut yağ oranlarına dair literatür çok sınırlıdır. Bu nedenle istenilen yeterlilikte
karşılaştırma yapılamamıştır.

Elde edilen sonuçlara göre parametrelerin işaretleri spor literatüründe geçen teorik
beklentileri sağlamaktadır. Ayrıca parametreler istatistiki olarak anlamlı olduğundan P<0,05 bu
parametreleri şöyle yorumlayabiliriz. Sporcuların vücutlarındaki yağ oranını etkileyen diğer
değişkenlerin etkisi sabit kabul edilirken sporcuların yaşarındaki bir yıllık artış sporcuların yağ
miktarlarını 0.312 birim seviyesinde bir artışa yol açmaktadır. Benzer şekilde sporcuların diğer
etkenlerin etkisi sabit kabul edildiğinde vücut ağırlığında bir kilogramlık bir artış vücut yağ
miktarını 0,331 birim olarak bir artışa sebep olmaktadır. Diğer açıklayıcı değişken olarak boy
uzunluğunu dikkate aldığımızda sporcuların diğer faktörlerin etkisi sabit kabul edildiğinde
sporcuların boy uzunluklarındaki 1cm artış sonucu vücut yağmiktarında 76,708 birim azalmaya
neden olabilmektedir. Ayrıca tahmin edilen modelin tümünün spesfikasyonu F(3,95) serbestlik
derecesinde P<0,05 olduğundan anlamlı olmaktadır. Yani modelin fonksiyon tipi doğru
seçilmiştir. Vücuttaki yağ oranı ile onu etkileyen değişkenlerin çoklu belirlilik katsayısı 0,409
olarak elde edilmiştir. Böylece sporcuların vücuttaki yağ oranının %40' ı sporcunun yaşı, boy
uzunluğu ve vücut ağırlığından ileri gelirken kalan 0,60 ise diğer sebeplerdenkaynaklanmaktadır.

Toksöz ve Çakıroğlu'nun(2) 1998 yılında KırkpınarYağlı güreşlerine katılan güreşçiler
üzerinde yapmış oldukları araştırmada, boy ortalamalarını 169,6cm vücut ağırlığını 69,4kg,
karın bölgesini 18,8mm, kol bölgesini 12,3mm, sırt bölgesini 15,7mm, bel bölgesini 17,7mm
olarak tespit etmişlerdir.

Boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına ait bulgularımız, benzer çalışmada elde edilen
sonuçlarla karşılaştırıldığında literatürle benzerlik gösterirken, karın, bel, göğüs ve kol
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bölgelerine ait bulgularımız arasında farklılıklar bulunmuştur.
Zorba'nın (9) 1989 yılında Türk Milli Takım Güreşçileri üzerinde yapmış olduğu

araştırmada, vücut ağırlığını 72,20kg, karın bölgesini 12,4mm, kol bölgesini 7,45mm, sırt
bölgesini 10,45mm,bel bölgesini 9,80mm, göğüs bölgesini 5,45mmolarak tespit etmiştir.

Vücut ağırlığına, karın, bel, kol, sırt bölgelerine ait bulgularımız, benzer çalışmada elde
edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında literatürle benzerlik gösterirken, göğüs bölgesine ait
bulgularımız arasında farklılıklar bulunmuştur.

Bu farklılıklara neden olarak çevre faktörlerinin ve farklı coğrafik bölgelerin yaşam
şartlarının bulguların ortalamalarında farklılık göstermesi düşünülebilir.
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TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞLERİNE KATILAN BAZI ORTABÜYÜK BOY
SPORCULARININ VÜCUTYAĞ ORANLARI

BOSTANCI M.*- TOKSÖZ İ.* *

ÖZET

SUMMARY

GİRİŞVEAMAÇ

YAĞLIGÜREŞ

Güreş sporu; İnsan topluluklarının dünya üzerinde varlığı ile birlikte başlayan ve
medeniyetin gelişmesi ile ilerleme gösteren insanın günlük hayatının bir parçası olarak daima
var olan bir mücadele sporudur.

Amacı ne olursa olsun, güreşle ilgilenen toplulukların başındaTürkBoyları,Yunanlılar ve
Romalılar gelmektedir.

Bu çalışma sonuçları ülkemizde güreşin en önemli otantik organizasyonu olan Tarihi
Kırkpınar Güreşlerinin 645. sine katılan güreşçilerden vücut yağ yüzdeleri hakkında elde edilen
bu veriler bu konuda yapılacak çalışmalara ilave zemin teşkil edebilecektir.

Bu kapsamda Büyük Orta Büyük Boy sporcuları değerlendirilmiştir. Bu kategoride ki
sporcuların biyolojik yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi (fat%), deri kıvrım
ölçümleri (karın, bel, göğüs, sırt, kol bölgelerinden) ortalamaları, standart sapmaları, minimum
vemaksimumdeğerleri alınmıştır.

Wrestling is a challenging sportwhich beginswith the existence of groups of human in the
world,developswith the improvement of civilization and exists as a part of people's daily life.

No matter what is the purpose of it,Turkish local groups,Greeks and Roman Empire head
the list inwrestling.

Our aim is to get scientific dates about the body fat percent of wrestlers who are going to
compete in the 645. historical Kırkpınar wrestling which is the most important authentic
organizations in turkey and supply addition base forworkswill be done about this subject.

Tiny tallmiddle, and size participate in the search.
Each height's biological age, height, weight, body fat percent, skin loop measurement,

(from abdomen, waist, breast, back and arm parts.),its mean, standart deviation, minimum and
maximum resultswere taken.

Bazı kaynaklara göre;güreşe dair ilk elde edilen bilgiler, antik Mısır tarihinden (M.Ö.
2470-2320) kalma gömütte, altı çift çocuğu tasvir eden duvar resimleri, en eski tasvirlerdir. Ben-i
Hasan Lahitlerindeki güreş figürleri M.Ö. 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Ayrıca İran, Sumatra
ve Eski Romalılarda da benzer bulgulara rastlanılmıştır. Avrupa derebeylik döneminde güreş,
asillerin yaptığı bir spor olmuştur. Çeşitli toplumlarda farklı uygulanan güreş hızlı gelişmenin
yanında, insanın fiziksel, fizyolojik ve sosyal boyutlarıyla gelişimini sağladığı için, toplumlar
güreşe büyük önem vermişlerdir. Coğrafik faktörler, güreş uygulamalarını değiştirmiştir. Soğuk
iklimde yaşayanAlmanlar, Galler, İskandinav ülkeleri giysilerinin kalın olması, ayaktan tutma ve
dalmalar yapamadıkları için, belden kavrama teknikleri geliştirmişlerdir. Özellikle at sırtında
savaşan Tatarlar, Kazaklar, Kırgızlar ve Özbekler bu yönde tutuş yenilikleri getirmişler. Türkler,
Japonlar, Çinliler veHintliler çabukluğa ve teknik güreşe önemvermişlerdir.

Yağlı güreş; pehlivanların beli ve paçası iple bağlı deri pantolonlar (kıspet) giydiği ve
zeytinyağı ile yağlanarak çim üzerinde yapılan güreş şeklidir. Bu önemli spor kültürünün
değerini ana hatları ile ele aldığımızda; tarih, kültür ve gelenek gibi birçok sosyolojik boyutu
içerdiği görülmektedir.

Vücut yağ oranı vücuda giren enerjinin kullanılan enerjiden ne kadar fazla olduğunu ifade

* BOSTANCI M. Trakya Üniversitesi Kırkpınar BESYO
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Resim 1: Skinfold Caliper

eder. Vücut yağ oranı cinsiyet ve yaşa göre değişmektedir. Çeşitli araştırmacıların bulgularına
göre, vücut yağ oranı yaşla birlikte artar.Yağsız vücut kitlesi ise pek değişmemekte hatta birazda
azalmaktadır .

Bu çalışmada, 645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılan Büyük Orta güreşçilerin vücut
yağ oranları belirlenmeye çalışıldı. Yapılan ölçümler Kruskal-Wallis testi ile
değerlendirilmiştir(10). Ana kitle dağılımları normalden uzaklaştığında varyans analizi
kullanmakmümkün olmamaktadır. Bilindiği gibi ana kitle dağılımları normal olduğunda varyans
analizi yapılmaktadır. Parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi tek yönlü varyans analizi
yöntemidir. Bu testte k bağımsız örnekten elde edilen verilerin tek bir anakitleye eğilim gösteren
veri olup olmadığının analizi için kullanılır.

Bu çalışmanın konusunu 645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine katılan sporcular
oluşturmuştur. Örneklemimizden Büyük Orta Büyük Boy (n:14) sporcularına ait verilere yer
verilmiştir.

Deneklerden alınan ölçümler Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda
yapılmıştır. Deneklere ölçümlere katılmadan önce uygulanacak her ölçüm aracı hakkında gerekli
bilgiler verilmiş ve kullanılan aletler tanıtılmıştır. Deneklere ölçümlere başlamadan önce '
BilgilendirilmişOlur Formu' imzalatılmıştır(Ek 2).

Güreşlere katılan sporcular yarıştıkları kategoriye göre belirlenip, skinfold caliper* ve
bio analizör* ölçümaraçlarıyla veriler elde edilmiştir.

Tüm sporcuların karın, bel, göğüs, sırt ve kol bölgelerinden skinfold caliper aracıyla
ölçümleri alınmıştır.Ayrıca bio analizör ile vücut yağ oranı belirlenmeye çalışılmıştır.

GEREÇVEYÖNTEM

EVRENVEÖRNEKLEM

VerilerinToplanması

Resim 2: Bio Analizör

Vücut Yağ Oranının Ölçümü (Deri Kıvrım Katlaması Yöntemi):

Karın Bölgesi:

Endirek yöntemle
skinfold caliper aracıyla yapılan ölçümler; karın, kol, sırt, göğüs, bel bölgelerinden alınmıştır.
Deri altı yağ ölçümlerinde denek ayakta dik ve yanda serbest konumdaydı. Deri kalınlığı
ölçümünde baş parmak ile işaret parmağı arasındaki deri altı yağ tabakası ve deri kalınlığı kas
dokusu üzerinden ayrıldı. Kalibre parmaklardan yaklaşık 1cm uzağa yerleştirildi ve tutulan deri
katlaması yaklaşık 2-5cmarasındaki kalibredeki değer okundu.

Göbek hizasından yatay olarak yaklaşık 5cm uzakta deri katlaması
tutularak ölçüldü.

Tablolarda kişi sayısı (n), aritmetik ortalama ( ), standart sapma (SD), minimum (min),
maksimum (max), istatistiksel anlamlılık (p) değerleri şeklinde kısaltmalar yapılarak
gösterilmiştir.

*SkinfoldCaliper;HoltainLtd,crymychu.k.0,2mmmade in uk.
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X SD min max

YAŞ (yıl) 30,21 4,79± 24 39

BOY(cm) 179,07 6,13± 166 192

VÜCUT 96,71 10,31
AĞIRLIĞI(kg)

± 80 125

FAT% 25,87 7,07± 10,2 37,1

KARIN 16,82 4,24
BÖLGESİ(mm)

± 10,1 24,3

BEL BÖLGESİ(mm) 17,15 4,36± 9 24,2

GÖĞÜS
BÖLGESİ(mm)

12,35 4,53± 7 20

SIRT BÖLGESİ(mm) 14,79 3,71± 10 21

KOL BÖLGESİ(mm) 11,26 3,34± 6 19

* BioAnalizör; Operational Features Body Composition Monitoring Unit Ce 0120 British
made version 2/02(1).

Çalışmanın bu bölümünde 645. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine Katılan Güreşçilerin vücut
yağ oranlarına ait ölçümlerinden elde ettiğimiz sonuçlar ve bu sonuçların istatistiksel
değerlendirmeleri bulunmaktadır

Tablo 1'de görüldüğü gibi büyük orta boyunun biyolojik yaş ortalama değeri ve standart
sapma değeri 30,21±4,79 yıl. Boy uzunluğu ortalama değeri ve standart sapma değeri
179,07±6,13cm, vücut ağırlığı değeri ve standart sapma değeri 96,71±10,31kg olarak
bulunmuştur.

Vücut yağ yüzdesi (fat%) ortalama değeri ve standart sapma değeri 25,87±7,07 olarak
bulunmuştur.

Deri kıvrım ölçümlerine bakıldığında karın bölgesinin ortalama değeri ve standart sapma
değeri 16,82±4,24mm, bel bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 17,15±4,36mm,
göğüs bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 12,35±4,53mm, sırt bölgesi ortalama
değeri ve standart sapma değeri 14,79±3,71mm, kol bölgesi ortalama değeri ve standart sapma
değeri 11,26±3,34mmolarakbulunmuştur.

BULGULAR

Tablo 1: Büyük Orta boyunun; yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi(fat%) ve
deri kıvrım ölçümlerinin ortalamaları, standart sapmaları, minimum ve maksimum
değerleri

Sporcuların vücutlarındaki yağ oranlarının değişik boy gruplarına göre farklı olup
olmadığı KuruskalWallis testi ile test edildiğinde P=0,0001<0,05 olduğundan değişik boylardaki
ortalamavücut yağ oranları birbirinden farklı olmaktadır.

Sporcuların deri kıvrım ölçümlerinin karın bölgesi değerleri değişik boy gruplarına göre
farklı olup olmadığı KuruskalWallis testi ile test edildiğinde P=0,0001<0,05 olduğundan değişik
boylardaki karın bölgesi değerleri birbirinden farklı olmaktadır.



Tablo 2. ı ğ ı İ ş Korelasyon ı ıSporcular n Ya Oranlar na li kin ve Belirlilik Katsay lar

Model Korelasyon Katsay sı ı Belirlilik Katsay sı ı Düzeltilmi Belirlilik Katsay sş ı ı
1

,653(a) ,427 ,409

a Ba ms z De i ken: YA , BOY, K LOğı ı ğ ş Ş İ
Tablo 3 ı ı ğ ı ı İ.Sporcular n Boy Gruplar na Göre Vücut Ya Oranlar n n Betimsel statistikleri

Kategori (FAT%) n X SD min max

Büyük Orta 14 25,87 ±7,07 10,2 37,1

Tablo 4 ı ı ı ğ ı ı.Sporcular n Boy Gruplar na Göre S rt Ya Oranlar n n Betimsel
İstatistikleri

SIRT n X SD min max

Büyük Orta 14 14,79 ±3,71 10,0 21,0

Tablo 5 ı ı ğı ığı ı ı Betimsel
İ

.Sporcular n Boy Gruplar na Göre Vücut A rl Ortalamalar n n
statistikleri

K LO(kg)İ N X SD min max

Büyük Orta 14 96,71 ±10,31 80 125

Tablo 6. Sporcula ı ğ ı İ ş Regresyon Analizi ır n Ya Oranlar na li kin Sonuçlar

Model
Standardize Edilmemiş

Parametre t P

B
Standart
Hata

1 Sabit 119,034 12,882 9,241 ,000
K LOİ ,331 ,075 4,427 ,000
BOY -76,708 9,705 -7,904 ,000
YAŞ ,312 ,148 2,101 ,038

a Bağımlı Değişken: FAT(kg)

TARTIŞMA VESONUÇ
Çalışmamızda elde etmiş olduğumuz bulgular diğer araştırmacıların yaptıkları diğer

çalışmalardan elde ettikleri verilerle karşılaştırılmıştır. Ancak öncelikle belirtmeliyiz ki yağlı
güreşçilerin vücut yağ oranlarına dair literatür çok sınırlıdır. Bu nedenle istenilen yeterlilikte
karşılaştırma yapılamamıştır

Elde edilen sonuçlara göre parametrelerin işaretleri spor literatüründe geçen teorik
beklentileri sağlamaktadır. Benzer şekilde sporcuların diğer etkenlerin etkisi sabit kabul
edildiğinde vücut ağırlığında bir kilogramlık bir artış vücut yağ miktarını 0,331 birim olarak bir
artışa sebep olabilmektedir. Diğer değişken olarak boy uzunluğunu dikkate aldığımızda
sporcuların diğer faktörlerin etkisi sabit kabul edildiğinde boy uzunluklarındaki 1cm. artış sonucu
vücut yağ miktarında da (76,708 birim )azalmaya neden olabilmektedir. Ayrıca tahmin edilen
modelin tümünün spesifikasyonu da F(3,95) serbestlik derecesinde P<0,05 olduğundan anlamlı
olmaktadır. Yani modelin fonksiyon tipi doğru seçilmiştir. Vücuttaki yağ oranı ile onu etkileyen
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değişkenlerin çoklu belirlilik katsayısı 0,409 olarak elde edilmiştir. Böylece sporcuların vücuttaki
yağ oranının %40' ı sporcunun yaşı, boy uzunluğu ve vücut ağırlığından ileri gelirken kalan 0,60
ise diğer sebeplerdenkaynaklanmaktadır.

BufordT.W.,Rossi S. J., SmithD.B.,O'brienM.S., vePickering
C.'nin(22) 2006 yılında güreşçiler üzerinde yaptığı çalışmada, üniversiteler arası güreş

sezonunda güreşçilerin kilosunda önemli bir artış belirlemişlerdir.
Bununla birlikte toplam 12 boyda yarışan sporcuların verilerinin tespitinin yapılmış

olması da gerek ilgili federasyon gerekse bilimsel çalışanlara ciddi katkılar yapılabilecek
önemdedir.

Büyük orta boyunun biyolojik yaş ortalama değeri ve standart sapma değeri 30,21±4,79
yıldır. Boy uzunluğu ortalama değeri ve standart sapma değeri 179,07±6,13cm, vücut ağırlığı
değeri ve standart sapmadeğeri 96,71±10,31kg olarak bulunmuştur.

Vücut yağ yüzdesi (fat%) ortalama değeri ve standart sapma değeri 25,87±7,07 olarak
bulunmuştur.

Deri kıvrım ölçümlerine bakıldığında karın bölgesinin ortalama değeri ve standart sapma
değeri 16,82±4,24mm, bel bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 17,15±4,36mm,
göğüs bölgesi ortalama değeri ve standart sapma değeri 12,35±4,53mm, sırt bölgesi ortalama
değeri ve standart sapma değeri 14,79±3,71mm, kol bölgesi ortalama değeri ve standart sapma
değeri 11,26±3,34mmolarakbulunmuştur.

Toksöz ve Çakıroğlu'nun(2) 1998 yılında Kırkpınar Yağlı güreşlerine katılan güreşçiler
üzerinde yapmış oldukları araştırmada, boy ortalamalarını 169,6cm vücut ağırlığını 69,4kg,
karın bölgesini 18,8mm, kol bölgesini 12,3mm, sırt bölgesini 15,7mm, bel bölgesini 17,7mm
olarak tespit etmişlerdir.

Boy uzunluğuna ve vücut ağırlığına ait bulgularımız, benzer çalışmada elde edilen
sonuçlarla karşılaştırıldığında literatürle benzerlik gösterirken, karın, bel, göğüs ve kol
bölgelerine ait bulgularımız arasında farklılıklar bulunmuştur.

Zorba'nın (9) 1989 yılında Türk Milli Takım Güreşçileri üzerinde yapmış olduğu
araştırmada, vücut ağırlığını 72,20kg, karın bölgesini 12,4mm, kol bölgesini 7,45mm, sırt
bölgesini 10,45mm,bel bölgesini 9,80mm, göğüs bölgesini 5,45mmolarak tespit etmiştir.

Vücut ağırlığına, karın, bel, kol, sırt bölgelerine ait bulgularımız, benzer çalışmada elde
edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında literatürle benzerlik gösterirken, göğüs bölgesine ait
bulgularımız arasında farklılıklar bulunmuştur.

Bu farklılıklara neden olarak çevre faktörlerinin ve farklı coğrafik bölgelerin yaşam
şartlarının bulguların ortalamalarında farklılık göstermesi düşünülebilir.
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THE COMPARISON OF OILWRESTLINGWITHALL INWRESTLING

ABSTRACT

KeyWords

Üç yıllık izlenimlerime dayanarak Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin kültürel bir festivale
dönüştüğünü söyleyebilirim.Folklorik unsurlar,çalınan müzikler,kullanılan tekniklerden bizim
de alacağımız şeyler olduğuna inanıyorum.

Yağlı ve serbest güreşleri karşılaştırırken benzer ve farklı yönlerinden bahsetmemiz
gerekmektedir.

:YağlıGüreşler,SerbestGüreşler,Kırkpınar.

I can say that Historical Kırkpınar Oilwrestling has turned into a cultural festival relying
onmy three years impression.I believe that therewill be something from folkloric elements,music
performed and techniques appliedwhichwill inspire us.

While comparing oilwrestling with all in wrestling it is a must to mention about their
similar andopposite sides.

:Oilwrestling,All inwrestlingKırkpınar.

Üç yıldır yakından tanıma şansı bulduğum,izlediğim,gördüğüm kadarıyla Tarihi
Kırkpınar Sempozyumu geleneksel hale gelmiştir.Anladığım kadarıyla bu etkinlik bir kültür
festivaline dönüşmüştür.Yağlı ve serbest güreşlerin karşılaştırılmasından bahsederken sadece
benzerliklerinden değil farklılıklarından da bahsetmemiz gerekiyor.Her ne kadar modern
güreşler diye adlandırsak da bunun temelinde ve başlangıcında bir tarih ve kültür
yatmaktadır.Yağlı güreşler ne kadar Türk toplumuna hitap etse de öğreneceğimiz çok fazla şey
olduğuna inanıyorum.Folklorik unsurları,çalınan müzikler,güreşçilerin kullandığı
teknikler,motivasyondan bizimde alacağımız şeyler olduğuna inanıyorum.

Şimdi biraz farklılıklardan bahsetmek istiyorum.İlk başta yağlı güreşlerin kullandığı
standart öğelerden biri olan kıspet ile başlamak istiyorum.Kıspet pehlivan için çok önemli bir
unsurdur.Yağlanmak ve kıspet giymek sadece yağlı güreşlere özgü birer unsurdur.Modern,klasik
ve serbest güreşleri göz önüne alırsak üçünde de erkekler güreşmektedir ve biz erkekler bununla
övünebiliriz.İzlediğim kadarıyla bu her ne kadar bir erkek sporu olsa da bayanlar tarafından da
izlenmekte olduğudikkatimi çekti.

Şimdi teknik açıdan değerlendirmesini yapmak istiyorum.Tabii ki minder güreşinde
kullanılan teknikler daha kolay ve çevik,yağlı güreşte kullanılan yağdan dolayı uygulanan
teknikler sınırlı kalıyor.Başlangıçtan itibaren insanlar bunu bir müsabaka olarak
düşünmüşler.Yenen bir taraf mutlaka vardır ve ona göre kurallar koymuşlardır.Kıspetin iç
tarafının tutulmasında tutulma yeri puan almak açısından önemlidir.Yağlı güreşlerde süreminder
güreşinden daha uzundur.

Tabiî ki ekleyebileceğimiz daha çok fazla farklılıklar var.Daha önce belirttiğim gibi bu
festival sizin için önemli bir kültür mirasıdır.Yeni nesillere miras olarak devam edeceğinden
eminim.



“K rkp nar Güre lerinde Çal nan Güre Müziklerininı ı ş ı ş
Melodik ve Ritmik Yönden İncelenmesi ve Uygulamalı Açıklanması”

Say ı ğ ı ı ı ö ı ı ğ ıg de er kat l mc lar; Öncelikle, nemli bir kültürel miras olan K rkp nar Ya l
Güre lerinin, Akademik ortamlarda de erlendirilmesin eme i geçenlere tebriklerimizi veş ğ de ğ
sayg lar m z sunar z.ı ı ı ı ı

Tarihi "K rkp nar Ya l Güre leri" :1357'de Rumeli'de do up,
tarihsel süreçte dünyan n en eski organizasyonlar ndan biridir.. Geçen bu süre içersinde

ı ı ğ ı ş ğ günümüze kadar uzanan
ı ı

günümüze kadar korunarak gelebilen de erler, as rlar boyunca bir birikimin sonucudur. nsan
nsan ili kisi (güre enler) ve nsan Do a ili kisi (Ya Çay r Çalg lar) olarak görünen

ğ ı İ
–İ ş ş İ - ğ ş ğ- ı - ı
kültürel ögeler, K rkp nar Ya l Güre lerinin vazgeçilmez unsurlar d r. Bu unsurlar n ayr ayrı ı ğ ı ş ı ı ı ı ı
analizi, geçmi te nas l yap ld , gelece e nas l aktar laca aç s ndan son derece önemlidir.ş ı ı ığı ğ ı ı ğı ı ı
Bu dü ünce ile K rkp nar Ya l Güre lerinde Çal nan Güre Müziklerinin Melodik ve Ritmikş ı ı ğ ı ş ı ş
Yönden ncelenmesi bilimsel metot ve yöntemler ile analiz edilerek ortaya konulmal d r.İ ı ı

Taraf m zdan sunulacak bildiride K rkp nar Ya l Güre lerinin vazgeçilmesi olanı ı ı ı ğ ı ş
melodik ve ritmik yap n n ana temalar n ortaya koymak, ritmik de erlerin melodik de erlerı ı ı ı ğ ğ
gibi notaya al nabilece ini ortaya koymak ve bunun örnekleme çal malar n uygulamalı ğ ış ı ı ı
olarak aktarmak bu bildirinin temel hedefi oldu unu belirtmek gerekmektedir.ğ Bildiri
içersinde ı ı ğ ı ş ı şK rkp nar Ya l Güre lerinde görev alan Edirne’ li Yanyal Karde lerin icra ettikleri
müziklerden örnek al nm t r. A yap lan bu müzikal yap genelde kullan lan ritmikı ış ı nalizi ı ı ı
notalar ve uygulamal örneklemeler ile aç klanacakt r.ı ı ı

Ritim evrenin olu umundan beri insan n ya am nda her an n kapsayan ve birlikte hemş ı ş ı ı ı
do a olaylar nda hem de fiziksel ya am nda payla mak zorunda oldu u bir
Bünyesinde zaman, süreç, payla m, da l m ve denge gibi unsurlar bar nd rmaktad r.

insan n sosyal ya am nda önemli bi unsurdur. Müzi in olu abilmesi için gerekli

ğ ı ş ı ş ğ olgudur.
şı ğı ı ı ı ı ı

Müzikte ı ş ı r ğ ş
olan ö eler ise ses, melodi ve ritmik yap d r.

onservatuar ve müzik okullar nda ritim kavram yla ilgili dersler
Bu e itim kurumlar nda yap lan derslerde ritmik alg lama, çözümleme ve nota yaz m

ğ ı ı

K ı ı e yer verilmektedir.
ğ ı ı ı ı ı

konular çok önem te kil etmektedir. .T.Ü TMDK da yap lan ritim derslerinde asmal davulı ş İ ı ı
ile ilgili derslerde bu çalg dan ç kan sesler esas al n ritim notalar olu turulmu tur.
davulun kal n taraf na tokmakla vurulmak sureti ile ç kan taraf na çubukla

ç kan sese TEK, her iki taraf ndan ayn anda ç kan sese ise YEK

ı ı ı arak ı ş ş Asma
ı ı ı sese DÜM, ince ı

vurulmak sureti ile ı ı ı ı
ifadelerini kullanarak ve nota de erlerinden faydalanarak çal nm olan eserleri dikte etmekğ ı ış
ve notaya almak konular ders müfredatlar içersinde yer almaktad r.ı ı ı

Yrd. Doç. Bülent KURTİŞOĞLU Sanatçı Öğr. Gör. S.Tansu ALTUĞ* *

*İ ı.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuar



K rkp nar güre havalar bu yöntemle notaya al n p ritim notas yaz m tekni i ileı ı ş ı ı ı ı ı ğ
yaz l t r. yöresel ve tav rl olarak çal nm eserleriı mış ı Burada dikkat edilmesi gereken konu ı ı ı ış
bire bir aynen notaya almak ve i aretlerini göstermek imkan dah de de ildir.
kullan lan nota yaz m sistemi çal nm olan bir eserin çok büyük bir k sm n kay t alt na

ş ilin ğ Ancak
ı ritim ı ı ış ı ı ı ı ı

al nmas n sa layabilmektedir

K rkp nar güre havalar ritmik yönden incelendi inde ilk çarpan özelli i
a r ba lay p daha sonra h zlanmas ve h zlanarak

yani düm, tek ve yek vurgular n davulcular çalarken kullanm lard r. Bunlar n içerisinde

ı ı ı ğ .

ı ı ş ı ğ göze ğ
temposunun ğı ş ı ı ı ı bitmesidir. Her üç vurguyu da

ı ı ış ı ı
Trakya bölgesinin özelli i olan en çok tek vurgusunun kullan lm olmas d r.ğ ı ış ı ı

Güre havalar ritmik yönden Türk halk müzi imizde kullan lan usüller aç s ndan
Karma usüllerden ba ka ana usüller ve birle ik usüller

ş ı ğ ı ı ı
karma usüller gurubuna girmektedir. ş ş
vard r. Ana usüller iki,üç,ve dört zamanl usüllerdir. Birle ik usüller be ,alt ,yedi,sekiz ve

l usüllerdir. Karma usüller on zamanl ve daha sonraki zamanlarda kullan lan
Türk halk müzi imizde kullan lan usüllerin bir ba ka özelli ide ana usüllerin

ı ı ş ş ı
dokuz zaman ı ı ı
usüllerdir. ğ ı ş ğ
birbirleri ile birle mesi özelikle birle ik usülleri ve daha sonrada karma usülleri
u turmas d r. Bu aç dan bak ld nda bir karma usülün içerisinde parçaland nda asl nda iki

ş ş
ol ş ı ı ı ı ığı ığı ı
ve üç zamanl ana usüller bulunmaktad r.ı ı

Ritim notas yaz m sisteminde birle ik ve karma usüller yaz ld nda alt taraflar n n iı ı ş ı ığı ı ı ki
veya üç zama ı süll ş ğ ş ı ınl hangi ana u erden olu tu u gösterilmektedir. Bu ekilde yap lan ay rma
i lemi müzisyenin kolay icra etmesini ve o eserin içerisinde üçlünün nerede oldu ununş ğ
belirtilmesini sa lamaktad r. Edirneli karde lerin çald ve notaya al nan güre havas yirmi

zamanl d r. Bu usülün olu umu ise yine bir karma usül olan on üç zamanl ve on bir
ğ ı ş ığı ı ş ı

dört ı ı ş ı
zamanl iki karma usülün birle mesidir. On üç zamanl karma usül 2 3 eklindeı ş ı +2+2+2+2+ ş
olu mu tur, on bir zamanl karma usül ise 2 2 eklinde olu mu tur.ş ş ı +2+2+3+ ş ş ş Sonuç olarak
g ş ı ı ı ı ı ı ışüre havalar nda kullan lan yirmi dört zamanl usülün ana usüller aç s ndan ayr lm formülü
yaz ld nda Bu güre havas n n
bölümde yani a r ve h zl olan bölümler de icra edilen ezgiler zamanl d r

K rkp nar güre havalar melodik yönden incelendi inde
bölgenin Osmanl döneminde saray musikisinden etkilenmi oldu u ve bu ba lamda güre

ı ığı 2+2+2+2+2+3+2+2+2+3+2 olarak görülmektedir. ş ı ı her iki
ğı ı ı 24 ı ı .

ı ı ş ı ğ dikkati çeken ilk nokta
ı ş ğ ğ ş

havalar n n Türk musikisinde kullan lan makamsal özelli i ta d d r. Güre havalar
elikle dinlemeye yönelik de il güre yapanlar ve seyircileri ortama haz rlamak ve belirli

ı ı ı ğ şı ığı ı ş ı
önc ğ ş ı ı
zamanlarda güre in tansiyonunu h zland rmak ve aksiyon kazand rmak olmal d r. Bundanş ı ı ı ı ı
dolay olu maktad r. lk önce a r tempoda ve uzun hava (Ta
eklinde kaba zurnalar n çald bir melodik yap kula m za
ekilde kullan lmaktad r. Bir k sm dem tutma denilen di erleri ise

çalmaktad r. Kaba zurnac lar yeti tirilirken ilk önce dem zurnac olarak ba larlar ve

ı ezgiler iki bölümden ş ı İ ğı ksim)
ş ı ığı ı ğı ı gelmektedir. Kaba zurnalar iki
ş ı ı ı ı uzun sesler üflemekte, ğ
melodiyi ı ı ş ı ş
melodi çalan kaba zurnac lar n yan nda zamanla melodileri ve çal m tekniklerini ö renerekı ı ı ı ğ
melodi çalan zurnac lar kervan na kat l rlar. Kaba zurnac lar n yeti tirilmesinde genellikleı ı ı ı ı ı ş
takip edilen metot usta ç rak ili kisidir. Buı ş sistem davulcular içinde geçerlidir.



Güre havalar çal nd nda bünyesinde genellikle Hüseyni, U ak, Hicaz
makamlar n bulundurarak kullanmaktad r. Bu

ş ı ı ığı şş ve Nikriz
ı ı ı makamlar içerisinde Türk musikisinin

vazgeçilmez en önemli özelliklerinden şni özelliklerini ş
getirmektedir.

İ ğı ş ı ı ı ı

olan geçki ve çe de hiç üphesiz yerine

lk bölümde yani a r ve uzun hava eklinde çal nan k s mda Hüseyni makam ile
ba lanm ve Hicaz makam na geçilmi ; Hicaz makam kullan l rken içerisinde Ni abur birş ış ı ş ı ı ı ş
geçki yap larak daha sonra U ak makam na geçilmi ve Muhayyer perdesinde bir süreı şş ı ş
kal narak tekrar U ak makam n n karar perdesi olan Dügâh perdesine dönülmü tür. Son

perdesi üzerinde bir Hicaz çe nisi yap ld ktan sonra Karci ar çe nisine geçki yap larak Segah

ı şş ı ı ş
olarak dikkati çeken bu bölüm için karar perdeleri Dügah sesi olan makamlardan sonra Neva

ş ı ı ğ ş ı
perdesinde kal n r ve U ak makam n n karar sesi olan Dügah perdesinde son bulur.ı ı şş ı ı

İ ı ı ı ı ı şkinci k s m ise daha h zl ve tempoludur. Bu bölümde art k güre çiler ve seyirciler
canland r larak tansiyonun zirveye ta nd k s md r. Güre havas n n son bölümü olan buı ı şı ığı ı ı ı ş ı ı
k s mda Çargâh perdesinde Nikriz makam oyun havas eklinde görülmektedir.

dikkat edilmesi gereken bir konuda Kaba zurnac lar n çalg lar na
ve musiki bilgileri olmal d r. al nan ki iler e er çalg lar na yeteri kadar hakim

ı ı ı ı ş

Burada ı ı ı ı hâkimiyetleri
ı ı Kaynak olarak ı ş ğ ı ı

olamazlarsa o zaman sorunlar ba göstermeye ba lar. Günümüzde bu mesle i ba ar l birş ş ğ ş ı ı
ş ı
son derece zo ş ı ş ş ı ı ğ
ekilde sürdürmekte olan Kaba zurnac ve davulcular yani mahalli müzisyenler bu görevlerini

r artlarda yapmaktad rlar. Her gecen gun ya am artlar n n zorlulu u bu
mesle e verilen önemi de azaltmaktad r. K rkp nar Ya l Güre lerinin vazgeçilmesi olan

Tüm kurum ve kurulu lar n bu kültürel
ihtiyaçlar giderecek imkanlar n sunulmas

ğ ı ı ı ğ ı ş

ş ı
faaliyete yeteri kadar özen göstererek ı ı ı
gerekmektedir.

Davul ve Zurna sanatç lar n n devlet taraf ndan desteklenmesi ve yeni icrac lar n n yeti tirilme

katk da bulunulmas son derece önemli bir konudur.

ı ı ı ı ı ı ı ş sine

ı ı

Bildirinin son ı ş ıbölümünde uygulamal olarak bir sunum gerçekle tirilecektir. Sanatç
Ö retim Görevlisi Say n S. Tansu ALTU taraf ndan notaya al nan
K rkp nar Ya l Güre lerinde icra edilen Müziklerden Ritmik yap lar n notas .T.Ü. Türk
ğ ı Ğ ı ı ve ekte sunulan,
ı ı ğ ı ş ı ı ı İ
Musikisi Devlet Konservatuar ö rencilerinden i ENERı ğ Meltem KAYA, S.Ezg Ş ve Ceren
BACAK ı ı ş

Bizleri din ğ ğ ı

taraf ndan Asma Davul ile uygulamal sunumu gerçekle tirilecektir.

ledi iniz ve izledi iniz için sayg ve sevgiler











*Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü, Edirne

KIRKPINAR GÜREŞ HAVALARINDADAVUL-ZURNA İKİLİSİ:
FORMAL ÇALGI ÖĞRETİMİ Mİ YOKSAÇOK YÖNLÜ

GELENEKSEL KÜLTÜRAKTARIMI MI?

Sibel PAŞAOĞLU*

Bu çalışmanın amacı Kırkpınar Güreş Havaları geleneğinin özüne inerek tarihsel süreç
içerisinde varlık gösteren (usta-çırak) müzikal-kültürel iletim zincirine dikkat çekmektir. Bu
bağlamda geleneksel sanat aktarım metotları ile çağdaş ve formal çalgı eğitim-öğretim
metotlarının genel karşılaştırılması yapılmış ve her ikisi artıları/eksileri bakımından tartışılmıştır.
Kökleri oldukça derinlere uzanan ve bölge kültürümüzle adeta özdeşleşen Tarihi KırkpınarYağlı
Güreşlerinin olmazsa olmazlarından olan Güreş Havalarının ve alan emekçilerinden davul-zurna
çalgı üstadlarının önemli birer müzikal-kültürel değer olarak olabildiğine korunmalarına ve
gelecek nesillere de ulaşabilmelerine yönelik belli görüş ve önerilere yer verilmiştir.

KırkpınarGüreşHavaları, Davul, Zurna,MüzikKültürü.

The purpose of this study is to draw attention to the traditional musical-cultural
transmission chains showing some of spiritual sides of the process between (master-apprentice)
following the roots of the Kırkpınar Wrestling Traditional Music presence in the historical
process, In this context, traditional art transfer methods and contemporary and/or formal
instrument teaching-educationmethodswere overall compared and the plus / minus terms of both
were discussed. The specific comments and suggestions like: Historical Oil Wrestling festival
Kırkpınar which very deep roots extending to the region and our traditional culture has been
necessarily identified with Traditional Wrestling Music (Güreş Havaları) which with all of the
local masters and laborers of (davul-zurna) traditional drum-zurna is one of the air space of
showing a tradition. They shuld be considered as an important musical-cultural values to be
protected and transmited to the future generations and canbe easily access, are included.

KirkpinarTraditionalMusic,Davul, Zurna,MusicCulture.

Tarihi Güreşlerde yine kendileri kadar eski, kıymetli ve de asla ayrı düşünülemeyenGüreş
havalarının önemi herkesçe bilinmektedir. Bu havaların korunması, bunları nesilden nesle,
ustadan çırağa öğrenip, öğretip, aktaran, seslendiren, kendi üsluplarında göre renklendirenmüzik
emekçileri zurnacı ve davulcuların kurumsal bir çatı altında toparlanıp görevlendirilmelerinin
gerekliliği de yine herkesçe kabul gören gerçeklerdendir. Günümüz ekonomik koşullarında
kaybolmaya yüz tutmuş pek çok yönü ile asırlar ötesinden gelen bu kıymetli geleneğe bir an önce
tamanlamıyla sahip çıkılması gerekliliği ortadadır.

Bütün bunlarla birlikte, geçtiğimiz sempozyumda oturum başkanlığım sırasında dile
getirilen bazı konulara bu sefer yazılı olarak bir kez daha dikkat çekmek gerektiğini
düşünmekteyim. Davul-zurna öğretiminin ülkemizde THM profilli bazı konservatuvarlarda
yapıldığının ve bunun her yönü ile yeterli bir eğitim olduğunun altı çizilmiş, ben de yaşananlarla
paralel kişisel görüşüm doğrultusunda bu uygulamanın temelde önemli bazı sıkıntılar taşıdığına,
geleneksel kültür göz önünde tutulursa çelişkilerle örülü olduğuna dair kaygımı dile getirmiştim.
Vakit yetersizliği ve konunun yer yer bilimsellikten uzak yönlere çekilmeye çalışılması sonucu da

ÖZET

AnahtarSözcükler:

Davul-Zurna Duo at the KırkpınarWrestling Music:
Formal İnstrument Teaching or Versatile Traditional Cultural Transmission?

ABSTRACT

KeyWords:



şimdi sizlerle paylaşmak istediklerimi o zaman, süre açısından tam anlamıyla ifade etme fırsatı
bulamamıştım.

Basit bazı örnekler getirerek problemeolan yaklaşımımı açmaya çalışacağım.

Formal eğitimde, konservatuvarların eğitim-öğretim programları, (bunaKırkpınar örneği
de dahil) nden oldukça farklı bir
biçimde işlemektedir. Konservatuvarlarda standart derslerden bazıları solfej-bona-müzik teorisi
v.s. (Batı/GTM-Divan Müziği?/Halk Müziği) hatta neredeyse tümü nda, belli
standartlara uygun olarak verilmekte ve değerlendirme ölçütleri yine akademik eğitim-öğretim
kriterlerine göre işletilmektedir. Ancak burada öğretilecek olan geleneksel ikili, açık hava
çalgılarından belki de en önemlileri arasında yer alan ikilisi ise bu çalgımız bu tip
kurumlarda, sınıf ortamında hangi yöre üslubu dikkate alınarak öğretileceklerdir? Örneğin şu
anda zurna eğitim-öğretimi hangi yöre/bölge tavrına göre yapılmaktadır? Çünkü hepimizce
malum – yalnız ülkemizdeki çeşitleri ile bile ses, tını, yapı ve çalınış tekniği açısından irili-ufaklı
bilinen-bilinmeyen pek çok çeşidi bulunan zurna: Edirne'de farklı, hemen yanındaki
Kırklareli'nde, Keşan'da bile farklıdır. Üslup ve yapı söz konusuysa, Gelibolu'ndan, ya da
Çanakkale'den tutun da, çalgı olarak çok sevildiğiAntalya, Fethiye, Muğla, Balıkesir, Kırıkkale,
Elazığ, Van, Kars ve burada sayamayacağımız kadar çok yerde yine bölgesel kültür kökenine
bağlı yerel/mahalli farklılıklar gösterebilmektedir. Müzikal-kültürel özellikleri çerçevesinde
önemli yapısal, tınısal değişiklikler olduğu kadar, yine temelde bölge kültürünün şekillendirdiği
çalınış tekniklerinde önemli üslup farklılıkları göstermektedir. Çünkü söz konusu kültürel
kodların paralelinde tarihsel süreç içerisinde geliştirilen geleneksel repertuvar da, tarz ya da üslup
olarak birbirinden ayrılmaktadır…

Öyleyse ilk akla gelen soru yine şu olmaktadır: Konservatuvarların formal eğitim çizgisi
içerisinde bu yörelerden hangisine göre zurna eğitimi verilecek ve neye, hangi kıstaslara göre
ister-istemez bazıları göz ardı edilmiş olacaktır? Kaldı ki hiç kimse her çalgıyı her yöre tavrı ve
tarzına göre çalmak zorunda değildir. Bu, müzikal ve teknik kalite göz önünde bulundurulursa,
pratikte imkansız değilse de - oldukça zor bir iştir. Yalnızca zurnanın bırakın dünya
coğrafyasındaki çeşitlerini, ülkemiz sınırları içerisinde bile, yapı, tarz, tını, dizi, çalınış tekniği
v.b. gibi bazı değişkenlere bağlı pek çok çeşidi bulunmaktadır… Dolayısıyla burada yine aynı
soruya gelmekteyiz. Bunlardan hangi biri, yine hangi kriterlere göre temel alınıp öğretilecektir ve
programa bağlı öğretilmeyen, öğretilemeyen, bir şekilde elenen diğerleri unutulup kaybolmayı
neyle hak etmişlerdir? Konservatuvarlarda zurna öğretimi – çalgıyı üfleyip bu çalgıdan ses
çıkarmak ve bu sesleri de perde yüksekliklerine göre nota saymanın, notaya alınmış belli bir
repertuvarın yine notaya göre seslendirilmesinin ötesine gidemeyecektir öyleyse… Bu da bir
bakıma çalgının özünde var olan, bu çalgıyı çalma kültüründe önemli yer tutan
yorumun derinliğinden ve duygusundan yoksun, pek de tatmin edici sonuçlar ortaya koyamayan
sınırlı bir yaklaşımı getirecektir. Hiçbir geleneksel çalgı üstadı ya da uzmanı bu tarz

olarak
değerlendirilmek istemez aslında çünkü bu beraberinde profesyonel uzmanlıktan uzak, daha
yüzeysel ve popüler bir kimliği çağrıştırmakta, kalite bakımından müzisyen olarak “özel”
olmamayı düşündürmektedir. Bir ders odasında öğretim elemanı tarafından notası ile, metodu ile
öğretilen (ve aslında bir açık hava çalgısı olan) zurna ile – belki de sokakta, mahalle aralarında, er
meydanında, ustanın her nefes alış verişini, en ufak hareketini, nerede hızlanıp nerede
yavaşladığını hemen oracıkta takip etme, gözlemleme, belleğine kaydetme olanağının yarattığı
eşsiz fırsatla öğrenilen zurna arasında önemli bir fark olmazmı?Olacaksa bu fark neden, nereden
kaynaklanmaktadır?

Yılların zurnacılarından, merhum Osman Zurna ve ailesi ile birlikte, Kırkpınar Güreş
Havaları ile adeta özdeşleşen bir başka üstad Fahrettin Zurnacı'nın kendi ifadesi ile:

… Şimdi ustanın bu sözlerine

her türlü geleneksel müzik ya da kültür iletim-aktarım zinciri

sınıf ortamı

davul-zurna

doğaçlama

“her şeyi her
kültüre/bölgeye/yöreye/mahalleye göre çalabilen” adeta bir “universalmusicmashine”

“Biz
pehlivanların o anki durumuna göremüziği değiştiriyoruz, bazen yavaşlatıyoruz, bazen de “ceng
harbi”ne (Ceng-i Harbi usulü) geçip hızlanıyoruz, bunu da bir yerde – “bak dikkat et yenilmek
üzeresin!, gözünü aç! toparlan!” mesajı olsun diye yapıyoruz”



1 Zurna ailesinin “geleneksel” kategorisinde yer alan türleri dahi hem köken itibar ile Do u’da hem de özellikle Orta Ça Haçlı ğ ğ ı
Seferleri sonras Bat Müzik kültürlerinde oldukça geni bir yer tutmu lard r. Bkz. Kaynakça:ı ı ş ş ı yura , y rnay, su:na, kaba zurnağ ı ,
orta zurna, cura zurna/zil zurna; surlija, bishnica, nay- ş ği türki, ahnay, surnay, shalmei, shawm, lizzard, zink (Orta Ça
cornetto’su), serpent, cor des turcs, török ip, haubois v.s…ş

bağlı olarak bir soru daha akla geliyor: konservatuvarda verilen eğitimde, yani notanın, solfejin,
her türlü müzik teorisinin, çalgı bilgisinin en iyi şekilde öğretildiğini hepimizin kabul ettiği
akademik kurumlarda, bu tarz durumlarda ne gibi yöntemlere göre hareket etmek gerektiğini
resmi programdaki hangi formal ders öğretecektir?

Bu bağlamda aklıma takılan küçük bir gerçeğin daha altını çizmek ve burada sizlerle
paylaşmak isterim – ülke olarak yıllarca hep çok başarılı olduğumuz her hangi bir ulusal ya da
uluslar arası folklor yarışmasında, okullu dansçılarımızın yanında, onlara eşlik etmek üzere
yarışmaya katılan müzisyenler grubu neden çoğunlukla söz konusu çalgıların konservatuvar
mezunlarından değil de yerel (lokal) usta çalgıcılardanoluşturuluyor?

Ülkemiz köklü Konservatuvarlarından Ankara Devlet Konservatuvarı İkincisi ve
Müzikoloji Bölümü Birincisi olarak mezun olan,

konuları üzerinde yıllarca çalışmalar yapan ve henüz yolun çok başında
olan birmüzik bilimcisi, bir etnomüzikolog olarak aşağıdakileri belirtmekte yarar görüyorum.

Kuşkusuz konservatuvarlarda:
a)davul ve benzeri tümvurmalı çalgıları çalmaköğretilebilir;

b)urna ve aynı aileden yaygın Doğulu/Avrupalı türevlerini çalmak yani bu tip
çalgılardan üfleyerek çeşitli tekniklerle ses çıkartmak, nüans yapmak, notaya göre bunlardan
çeşitli derecelerde ve vurgularda tınılar elde etmeköğretilebilir;

ancak,
bu gibi eğitim süreçlerinde, konservatuvarlarda sürdürülen günümüz formal eğitim

metotları ile öğretilemeyecek, aktarılamayacak şeyler de vardır. Bunlar müzikal-kültürel
örüntülerden ibaret pek çok sayıdaki geleneksel tutum, davranış ve uygulamalardır. Etno-kültürel
kimliğimizi nesiller ötesinden belli biçimde şekillendire gelmiş kültürel kodlardır. Bu türden
özgün tamamlayıcıların, burada öğretilememesi, aktarılamaması da gayet doğaldır,
konservatuvarlar, özellikle anabilim dalları ile, bu tip özel sosyo-kültürel dokuların öğretildiği
değil, olağanca zenginlikleriyle araştırılıp korunmak üzere arşivlendiği, ilgililerle paylaşıldığı
yerler olmalıdır.

Burada ilgiliye öğretilmesi ve/veya aktarılması güç olan şey bir değildir
aslında, notaya ve belli bir metoda sahip herkes bunu öyle veya böyle başarabilir, asıl mesele o
çalgıyı konusudur ya da başka bir deyişle özgün, yerel (lokal) folklorik
müzikal-kültürelmirasın oluşturduğu birikimparalelinde çalabilmeyi öğretmektir.

Bu bağlamda, sınıfta kolaylıkla öğretilemeyeceklere dair iki örnek vermekgerekirse:

a) alanda güreşi hissederek, yaşayarak, belki o anda kendini pehlivanın yerine koyarak,
onun gibi düşünerek, ya da zurnacı ustanın geçen seneki güreşlerde geliştirdiği bir-iki yeni
yöntemden ilham alıp yenilerini geliştirerek çalmak – bir başka deyişle kendi tarzında ama yine
deEdirne'ye özgü, özellikle deEdirne'ninKırkpınar tavrına özgü çalmak…

b)tam olarak nerede, hangi geçişle yavaşlanıp başka bir havaya geçileceği, neden ve
nerelerde ne şekilde hızlanıp, karşıda güreşen pehlivanların kalp atışlarını taklit eder gibi
nerelerde durulacağını, müzikal anlamda nerede “nefes alınıp”, nerede bunun üstadın tarzından
da feyiz alınarak, nağmeye dönüştürülerek, “verilebileceği” kolaylıkla öğretilemez.

müzik kültürü, etno-kültürel kimlik ve
müzikal-kültürel aidiyet

çalgıyı çalmak

nasıl çalmak gerektiği

Bugibi örnekler doğal olarak çoğaltılabilir…

(1)



2 Bir dönemin popüle ı ı ı ışı ı sonucu olarak ı Avrupa’da ver müzik ak mlar ve gruplar yla birlikte bir yenilik ve ekzotizm aray n n Bat
özellikle de Hollywood eksenli Amerika’da çok popüler hale gelen: “birkaç ayl na Hindistan’a gidip, oradaki bir köyde, birığı
kenar mahallede ya ayan filanca Hintli ustadan sitar/vina/tabl/tampura deş rsi almak” uygulamas nda kar la lan sorunlar gibi…ı şı şı

Konservatuvarda, 4 yıllık formal bir davul ve ya zurna eğitimi aldıktan ve tüm
bu eğitim-öğretim çerçevesi içerisinde, solfej-bona okuma, dikte, deşifre, müzik tarihi, müzik
teorisi, yardımcı piyano dersleri, dönem sonu sınavları v.b. aşamalara paralel koşullanıp,
kendisinden beklenen başarı ölçütlerine göre şekillendikten sonra, burada daha önce sözü edilen,
ve hatta geçen yıl önerilen tarzda, “efendim, çeşitli yörelerden davul ya da zurna ustalarının
yanında bir aylık “staj”a gönderilse” dahi – bu tarz bir staj'ın öğrenciyi beklenen biçimdeki
sonuçlara ulaştırabileceği oldukça şüpheli gözükmektedir.

Konuyu burada farklı yönlere çekmeden, doğrudan sorunun özüne inerek yaklaşmak
gerektiği düşüncesindeyim.

Konservatuvarlar sanat eğitimi veren ve alanlarında (Geleneksel Türk Müziği (Osmanlı
Saray/Kent/Divan/Sanat ve Halk/Köy ve elbette Batı Çoksesli Müziği) pek çok değerli sanatçı
yetiştirmiş olan ve yetiştiren akademik eğitimveren kurumlardır.

Bazı bölgesel/yöresel/mahalli gelenekselmüzik ekollerinin aktarılmasında öteden beri var
olan aktarım biçimlerinin olağanca renklilikleriyle olabildiğine korunmasında hiçbir sakınca
görülmemeli, buna ve iletim-aktarım zincirinde oldukça önemli yer tutan kişilere (ustalar ve
geleceğin ustaları-çıraklarla) her şeyden öte özgünlükleri ile kıymetli ulusal kültürel zenginlikler
olarak bakılmalıdır.

Konuya, konservatuvarlarda davulcu-zurnacı yetiştirebiliyor olmaktan çok, öyle ya da
böyle yetişmiş olanlarının günümüzde ard arda yaşanan ekonomik krizlerin gölgesinde giderek
azalan iş fırsatlarının çoğaltılması, buna bağlı olarak ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için neler
yapılabilir şeklinde yaklaşmak gerekir bana kalırsa. Yine Fahrettin ustanın ifade ettiği gibi,
giderek mesleği sahiplenecek çırak bulamamanın asıl nedeninin, belki de gençlerin “bu işten
ekmek parasımı kazanılır, ilerde ailemizi nasıl geçindireceğiz” görüşünden ve benzer görüşlerden
kaynaklandığı ortadadır. Giderek zorlaşan ekonomik koşulların gölgesinde - zurnacılık mesleği
de eski cazibesini kaybetmiş gözükmektedir.

Bu durumudeğiştirmeküzere birkaç girişimde bulunulabilir.
Kültür bakanlığımız kadar yerel yönetim de bu ve benzeri konularda bir korumacılık ve

istihdam yaratma görevi üstlenebilir. Bu biçimde geleneksel usta-çırak ilişkisi sürdürülebilecek,
aynı zamanda daha resmi bir kılıfa sokularak, “Geleneksel Müzik Eğitmeni” olarak ustalar ve
yetiştirdikleri çıraklar yöre halkının ilgisine cevap verebilir duruma, daha da yararlı hale
getirilmiş, bir tür koruma altına alınmış olacaklardır. Örneğin çırakların yerel yönetim
himayesinde düzenlenecek belli resmi kurslarda, kadrolu davul-zurna ustaları tarafından
yetiştirilip, kurs bitiminde ya da bir tür “ustalığa geçiş” aşaması esnasında kendilerine resmi birer
sertifika ya da diploma belgesi verilmesi ve bu paralelde de daha rahat iş imkanlarına
kavuşmalarının sağlanması şeklinde olabilir.

GelelimGüreşHavalarının notaya alınması konusuna…
Kırkpınar ezgileri, geleneksel yapılarını değiştirebilecek olan bir okul

stüdyosunda, profesyonel bir kayıt stüdyosunda hatta bir lokalde değil, özellikle ve sadece
yerinde, yani er meydanında, güreşler esnasında kaydedilip, daha sonraları da belli bilgisayar
çözümleme programlarıyla son derece kolay hale gelen bir biçimde notaya aktarılabilir. Bu
uygulama korkarım Batılı tarzda perdeli nota yazımı ile komalı Doğu geleneği arasında tam bir
uyum olmadığı için belli sıkıntılar yaratacak, ancak yine de hiç olmazsa genel hatlarıyla belli bir
şekilde koruma altına alınmalarını sağlamış olacaktır. Elbette bu durumda derlenen notaların

her zaman tartışmaya açık olacaktır.
Ezgiler, davul ritmleri notaya alınıp, kağıda dökülse ve bu haliyle “çözümlenmiş” gözüyle

algı sistemi

Çünkü “alaylı” usta ile “okullu”
stajyerin müziği algılama, anlamlandırma ve çözümleme farklılıkları doğal olarak büyük
olacaktır, bu da beraberinde müzikal-kültürel kökenli pek çok önemli noktanın gözden
kaçırılmasını, anlaşılamamasını, yeterince anlatılamamasını da getirecektir.

önemli ölçüde

bilimsel geçerliliği ve otantikitesi

(2)



görülse ve hatta bu biçimleri ile formal eğitimde öğretilseler bile: aynı neticeyi vermeyeceklerdir.
Çünkü biri “nota” çalacaktır, öbürü ustasından öğrendiği ve ruhundan, yüreğinden süzülerek
gelen, pehlivanların teriyle birlikte akan ezgileri üfleyecektir. Biri notaya aktarılan ritmi birebir
vuracak, oysa öbürü pehlivanın kalp atışını hızlandırıp yavaşlan bazen sektiren efsunu biliyor,
bunu duyuruyor olacaktır… Dedikleri gibi – “şeytan ayrıntıda gizlidir” ya da “farkı detaylar
yaratır”…Hangi türden olursa olsun - müzik sanatsal ifadeden yoksun bir biçimde düşünülemez.
Düşünülürse omüzik olmaktan uzak olur.

Ayrıca önemli bir konu daha - geleneksel müziğimizde ustalık göstergesi sayılan ve
hazırlık ya da ara geçiş niteliğinde, düşünülerek, derinden hissedilerek çalınan, görece özgür bir
serbest yorum alanı olan taksim, peşrev v.b. gibi Batı'daki cadenza'ya benzer bölümler, sözüm
ona“notaya alındıktan sonra” ya da benim ifademle adeta “notaya hapsedildikten sonra” aynı tadı
ve zenginliği, aynı güzelliği yakalayabilecek, özellikle de dinleyende, emprovizasyonun ya da
doğaçlamanın o anda sadece orada seslendiriliyor olmasının
verdiği aynı estetik hazzı uyandırabilecek midir? Bu soruları yalnız geleneksel müziğimiz
bağlamında değil, bir zamanların oldukça popüler türlerinden olup günümüzde artık pek çoğu
klasikleşen alt-akımları ile jazz ve benzer eksende gelişen türler konusunda da sorup, düşünüp
değerlendirebiliriz.

Kısaca özetlemek gerekirse, Kırkpınar ve benzeri tarihi ve geleneksel uygulamalarda,
ustadan çırağa aktarılan, öğretilenler yalnızca iyi çalgı çalmakla sınırlı değildir,
sınırlandırılmamalıdır. Bu süreçte doğal olarak, aktarılanmuhteva her yönü ile çok kıymetli tarihi
ve kültürel bir mirastır. Nesilden nesle, ustadan çırağa geleneksel yolla iletilen, aktarılan tüm bu
ve benzeri sosyo-kültürel örüntüler, müzikal-kültürel davranış kodları, bumüziği ve çevresindeki
olayları kavrayış ve değerlendirme biçimleri, tüm bu yüzyıllara dayalı birikim, özgün müzikal
doku yöresel, hatta mahalli özellik taşıyan dünya görüşünün ta kendisidir. Korunması gereken de
asıl bu her yönüyle olmadurumu, bu durumun yarattığı olağanüstü zenginliktir.

Kendimizi, bize öyle ya da böyle zaman zaman “bilimsellik budur” diye empoze edilen ve
bilinçli ya da bilinçdışı zihnimize “doğrular” olarak yerleştirilen, benimsetilen pek çok yanlıştan
ve önyargıdan arındırmalı; sorgulamadan kabul etmeye alışkın hale getirildiğimiz ancak içten içe
cevaplarının farklı olduğunu iyi bildiğimiz konulara daha geniş, daha derin, daha özgür bir
gözle bakabilmeliyiz…

Kırkpınar'da, er meydanında, yiğit pehlivanlarımızın öteden beri peşrev çekip güreşe
daldıkları o mistik yerde duyduğumuz sesler, yüreğimizi coşturanlar, yalnızca davul-zurnalar
değildir... Sarayiçi'nin o parlak güneşinin altında, ustaların elinde, kan ter içinde kendilerinden
geçercesine çalınan davullar, üflenen zurnalar, asırlar ötesinden aktarılan, özenle korunması,
sahip çıkılması gerekenözgün, örgünmüzikal-kültürel özümüz, kıymetlimirasımızdır…
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