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Aziz Hemﬂehrilerim,
Spora verilen destek Kocaeli’yi sporda lider bir kent haline getirdi.
Çamur sahalarda futbol oynayan gençler modern tesislere, çim sahalara kavuﬂtu.
2004- 2010 y›llar› aras›nda 1600 amatör spor kulübüne, 6 milyon 200 bin lira de¤erinde, 301 bin 865 adet malzeme
yard›m› yap›ld›.
34 branﬂta 3.860 sporcusu bulunan Ka¤›tspor Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri oldu.
Potas›z Okul Kalmas›n kampanyas› kapsam›nda 99 okula basketbol ve voleybol sahalar› yap›ld›.
Uluslararas› Offshore yar›ﬂlar›, Yaz spor okullar›, uzun y›llardan sonra Körfez de ilk kez yap›lan yüzme yar›ﬂlar›, Trekking
parkurlar›, yürüyüﬂ yollar› ve 42 modern spor tesisi ﬂehrimizi sporda Türkiye’nin en önemli ve en baﬂar›l› illerinden biri
haline getirdi.
Türkiye’nin en önemli Ya¤l› Güreﬂ Organizasyonlar›ndan birini Sekapark’ta gerçekleﬂtirdik
Sekapark Alt›n Kemer Ya¤l› Güreﬂleri’nde sergi, müsabaka ve etkinliklerle bir araya geldik, Türkiye’de ses getirdik.
Bir ﬂehrin gerçekten kalk›nabilmesi için önce tarihi de¤erlerine sahip ç›kmas›, geleneklerini yaﬂatmas› gerekti¤ine inand›k.
Köprüler, kavﬂaklar, bilgi evleri inﬂa ederken; bize miras b›rak›lanlar› unutmad›k.
Gördük ki, Ya¤l› Güreﬂ geleneksel bir spordan çok fazlas›yd›. O atalar›m›z›n destans› gücünün, cesaretinin ve mücadeleci
ruhunun bir sembolüydü.
Müsabakalara kat›l›m da Sekapark’›n görkemine yak›ﬂ›r bir ﬂekilde oldu.
Müsabakalar, dereceler, madalyalar bir yana, herkes tüm pehlivanlar›n cesur birer koç yi¤it oldu¤unu çok iyi bilir. Biz
de, ülkemizin dört bir yan›ndan gelen pehlivanlar›m›z› Sekapark da a¤›rlamaktan her daim ﬂeref duyar›z.
Önümüzdeki sene, 3. Sekapark Alt›n Kemer Ya¤l› Güreﬂleri’nde görüﬂmek dile¤iyle…
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Sekapark’›n çimleri
görmedi böyle koç yi¤itleri!
Sekapark Alt›n Kemer Ya¤l› Güreﬂleri daha
ilk y›l›nda tüm Türkiye’de duyuldu.
Baﬂpehlivanl›k güreﬂlerinin heyecan› binlerce
güreﬂ severi güreﬂe doyurdu.
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Yi¤itler ç›kt› meydane,
hepsi birbirinden merdane!
K›rkp›nar öncesinde Sekapark Alt›n Kemer
Ya¤l› Güreﬂleri’nde kozlar›n› paylaﬂan
pehlivanlar göz kamaﬂt›rd›. Pehlivanlar›n
mücadelesi görülmeye de¤erdi.
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Meydan onlara emanet!
Bir yanda k›yas›ya bir mücadele, bir yanda
bu mücadelenin en vazgeçilmez unsuru
hakemler. Güreﬂçilerin gayreti zaman
zaman hakemleri de zor durumda b›rakt›.
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Ya¤l› Güreﬂ’in hayran› çok!
Sekapark Uçurtma Tepesi yine tarihi
günlerinden birini yaﬂ›yor. Güreﬂ severler
her yan› t›kl›m t›kl›m doldurmuﬂ güreﬂin
keyfini ç›kart›yor.
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Ya¤dan tutulmuyor!
Ya¤l› güreﬂin en önemli özelli¤i güreﬂçilerin
Zeytin Ya¤› ile ya¤lanmalar›.
Güreﬂçiler ya¤lan›nca oyun yapmak için
rakibi tutmakta oldukça zor oluyor.
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Her yaﬂtan izleyicisi var!
Ata sporumuz olan Ya¤l› Güreﬂler’in her
yaﬂtan izleyicisinin oldu¤u Sekapark Alt›n
Kemer Ya¤l› Güreﬂlerinde çok daha net bir
ﬂekilde görüldü.
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SEMBOL
1. Enver Tunahan Çetin
2. Serdar Y›ld›r›m
3. Eyüp Sabri Çavdar
3. Muhammet Kurt
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M‹N‹K-1
1. Mücahit Ba¤c›
2. Ensari Nar›nca
3. Sezgin U¤ur
3. Seçkin Duman
M‹N‹K-2
1. Seyfullah Karakuﬂ
2. Serdar Solak
3. Ali Sar›kaya
3. Furkan Sar›kaya
M‹N‹K-3
1. Gökhan K›l›ç
2. Suat Kahraman
3. Cihangir Özbaﬂ
3. Arif Da¤c›
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TEﬁV‹K
1. Yunus Emre Sancaktar
2. Osman Günbaﬂar
3. Yunus Emre Kulaks›z
3. ‹smail Ç›rak
TOZ KOPARAN
1. Serhat Y›lmaz
2. Tuncay Kaçar
3. Abdurrahman Karg›
3. Burak Tatl›
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DESTE KÜÇÜK
1. Fatih Üstünda¤
2. Hasan Borucu
3. Kaz›m Yavuz
3. Arif Çevik
DESTE ORTA
1. Semih Y›lmaz
2. Enes Turan
3. Recep Aç›kgöz
3. Emre Türk
DESTE BÜYÜK
1. Kaz›m San
2. Nedim Gürel
3. Yücel Sakinkan
3. Serkan Serttürk

24 / 25

ER MEYDANI SEKAPARK /
MÜSABAKALAR - ÖDÜLLER

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK
1. Erdem Albayrak
2. Sinan Kaya
3. Ali Topal
3. Ali Yanatma
KÜCÜK ORTA BÜYÜK
1. R›fat Poyraz
2. ‹smail Balaban
3. Serdar Doruk
3. Mehmet Budak
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BÜYÜK ORTA
1. Abdullah Kaçmazo¤lu
2. Nadir Tak›
3. Erkan Ertan
3. Orhan Okullu
BAﬁ ALTI
1. Güngör Ekin
2. Süleyman Ayk›r›
3. Mustafa Bayram
3. Ünal Kahraman
EN CENT‹LMEN VE TEKN‹K
GÜREﬁÇ‹LER
- Faruk Tun
- Mustafa Aslan
- Cihan Ünal
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BAﬁ PEHLIVANLIK ÖDÜL TÖREN‹
Kocaeli Milletvekili
Fikri Iﬂ›k
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›
‹brahim Karaosmano¤lu
Eski Büyükﬂehir Belediye Genel Sekreteri
Münir Karalo¤lu
Türkiye Güreﬂ Federasyonu Baﬂkan›
Osman Aﬂk›n Bak
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BAﬁ PEHL‹VANLIK
1. Serhat Gökmen
2. Sezgin Yüksel
3. Gökhan Ar›c›
3. Ali R›za Kaya
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YA⁄LI GÜREﬁ
Ya¤l› güreﬂ, geleneksel bir Türk sporudur. Güreﬂçiler vücutlar›na ya¤ sürerek güreﬂtikleri
için bu ﬂekilde adland›r›l›r. Er Meydan› denilen alanlarda yap›l›r. Büyük güç ve ustal›k
gerektiren bir spordur.
Bugün resmî müsabakalarda yer alan Serbest ve Greko-Romen güreﬂ türlerinin d›ﬂ›nda,
s›rf millî geleneklerimiz aras›nda yer alan ya¤l› güreﬂ ise, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye
geçtikleri tarihten itibaren memleketimizde yap›lagelen bir güreﬂ türüdür. Bugün,
yurdumuzda ya¤l› güreﬂ, dü¤ünlerin, panay›rlar›n, mola veren askerî birliklerimizin
en önemli e¤lencesidir.
Her y›l, Edirne'nin Sarayiçi mevkiinde yap›lan tarihî K›rkp›nar güreﬂleri, Süleymân Paﬂa
komutas›nda, bir gece salla Çanakkale Bo¤az›n› geçerek, Gelibolu'ya ç›kan ve Rumeli
fetihlerine kat›lan Müslüman k›rk Türk yi¤idinin hât›ras›n› anmak gâyesiyle yap›lmaktad›r.
Osmanl›lar zaman›nda saray d›ﬂ›nda yap›lan güreﬂ müsabakalar›; panay›rlarda,
dü¤ünlerde, bir hay›r kurumu yarar›na veya bu iﬂi meslek edinmiﬂ kiﬂilerin özel yer ve
salonlar›nda yap›l›rd›. Ayr›ca dü¤ün ve Ramazan güreﬂleri ad› alt›nda düzenlenen
etkinlikler de yap›lm›ﬂt›r.
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KIRKPINAR EFSANES‹
Efsaneye göre 1346 y›l›nda Orhan Gazi'nin Rumeli'yi fethetmek için düzenledi¤i seferler
s›ras›nda, büyük o¤lu Süleyman Paﬂa 40 askerle Bizansl›lar'a ait Domuzhisar'›n üzerine
yürür. Ak›nlarla buras›n› ele geçirirler. Öteki hisarlar›n da ele geçirilmesinden sonra,
40 kiﬂilik öncü birlik geri dönerler ve ﬂimdi Yunanistan'›n topraklar›nda kalan Samona'da
mola verirler. 40 cengâver burada güreﬂe tutuﬂurlar. Saatlerce süren güreﬂlerde,
adlar›n›n Ali ile Selim oldu¤u rivayet edilen iki kardeﬂin bir türlü yeniﬂemedikleri görülür.
Daha sonra bir H›drellez gününde, Edirne yak›nlar›ndaki Ah›köy çay›r›nda ayn› çift
yeniden güreﬂe tutuﬂurlar. Bütün bir gün güreﬂmelerine ra¤men yine yeniﬂemeyen
kardeﬂ pehlivanlar, gece boyunca da mum ve fener ›ﬂ›¤›nda mücadelelerini sürdürmeye
devam ederler. Ancak soluklar› kesilerek olduklar› yerde can verirler.
Arkadaﬂlar› onlar› ayn› yerdeki bir incir a¤ac›n›n alt›na gömerek oradan ayr›l›rlar. Y›llar
sonra ise ayn› yere gittiklerinde iki pehlivan›n mezarlar›n›n bulundu¤u yerde gür bir
p›nar görürler. Bundan sonra halk, orada yatanlar›n an›s›na o yöreye, “K›rkp›nar” ad›n›
verir.
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CUMHUR‹YET DÖNEM‹
YA⁄LI GÜREﬁ
K›rkp›nar Güreﬂleri 1928 y›l›na kadar a¤alar› taraf›ndan düzenlenmiﬂtir. Güreﬂlerdeki
ödülleri ve misafirlerin a¤›rlanmas›n› hep a¤alar karﬂ›lam›ﬂt›r. Ancak 1928 y›l›nda ülkede
meydana gelen ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle a¤al›¤a talip ç›kmay›nca, güreﬂlerin
organizasyonu ve gelenlerin a¤›rlanmas› K›z›lay ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan
üstlenilmiﬂtir. 1946 y›l›ndan itibaren ise Tarihi K›rkp›nar Güreﬂleri Edirne Belediyesi'nce
düzenlenmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
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TÜRK M‹LLET‹N‹N PEHL‹VAN SEVG‹S‹
Pehlivan sözcü¤ünün as›l anlam›; yürekli, cesur, yi¤it kimsedir.
Heybetli ve do¤ru sözlü kimseye de pehlivan denilir.
Türk milleti, erke¤i, kad›n› ve çocu¤uyla güreﬂ sever; ruhlar›ndaki mücadeleci duygular›n
da tesiriyle güreﬂçiye sayg› duyar ve pehlivanlara özel bir önem atfederler.
Güreﬂçiye karﬂ› duyulan sevgi ve sayg›, pehlivanlar›n güçlü kuvvetli, vücut yap›s› ve
adaleleri geliﬂmiﬂ, sa¤l›kl› görünümlü insanlar olmas›ndan da öte, onlar›n kahraman,
yi¤it, do¤ru ve mert, 'eline, beline ve diline sahip' insanlar olmas›ndand›r.
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KIRKPINAR YA⁄LI GÜREﬁLER‹N‹N
YAPILAMADI⁄I YILLAR
1877-1878 Osmanl› Rus Savaﬂ› nedeniyle 1878, 1879, 1880 ve 1881 y›llar›nda da
K›rkp›nar Güreﬂleri yap›lamad›.
Balkan Savaﬂ›'nda Edirne, 26 Mart-10 Temmuz 1913 tarihine kadar, Bulgar iﬂgalinde kald›.
Bu nedenle 1913 y›l› güreﬂleri de yap›lamad›.
Bar›ﬂ antlaﬂmas›nda K›rkp›nar güreﬂlerinin yap›ld›¤› yer, Türk s›n›rlar› d›ﬂ›nda b›rak›ld›¤›
için 1914 y›l› güreﬂleri Edirne-Mustafa Paﬂa yolu üzerinde bulunan Viran- Tekke köyü
ile Meriç Nehri aras›ndaki çay›rl›kta yap›ld›.
Kara Emin Baﬂpehlivanl›¤› kazand›.
I. Dünya Savaﬂ› nedeniyle (1914-1918) ve savaﬂtan sonra Trakya, Yunan iﬂgalinde
kald›¤› için 1919, 1920, 1921 ve 1922 y›llar›nda K›rkp›nar Güreﬂleri yap›lamad›.
25 Kas›m 1922 tarihinde, Türk Ordusu Edirne'yi Yunanl›lar›n iﬂgalinden kurtard›ktan
sonra Cumhuriyet döneminde ilk güreﬂler 30 May›s 1924 günü Himaye-i Etfal (Çocuk
Esirgeme Kurumu) yarar›na Sarayiçi'nde yap›ld›¤› için 1923 y›l›nda da K›rkp›nar Güreﬂleri
yap›lamad›.
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YA⁄LI GÜREﬁ DEN‹NCE
AKLA GELENLER
Kispet:
Ya¤l› güreﬂe ç›kan her pehlivan›n güreﬂ malzemesinin baﬂ›nda kispet gelir.
Manda, dana veya malak derisinden yap›lan kispetin bel k›sm› dört parmak geniﬂli¤inde
ve kal›n olur.
Beli sarmas› için kal›n bir ip geçirilen bu k›sma kasnak denir.
K›spetin diz kapa¤›n›n alt›na gelen yere paça denir. Paça ile etin aras›nda paçabent
denilen keçe konur. Deri k›s›m keçenin üzerine çekilir ve üzeri sicimle s›k›ca ba¤lan›r.
S›k› ba¤lanmayan paçadan içeri giren parmaklar sayesinde oyun almak kolaylaﬂ›r.
Güreﬂten sonra ya¤lanan kispet zembil'e konularak saklan›r.
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YA⁄
Güreﬂçiler, kavranmalar› güç olsun diye ya¤lan›rlar. Ya¤›n, güneﬂ alt›nda uzun süre
kalan Pehlivanlar için koruyucu özelli¤i de vard›r. Pehlivanlar, güreﬂ meydan›n›n uygun
bir yerinde ya¤ ve su ile doldurulmuﬂ kazanlar›n etraf›nda ya¤lan›rlar. Pehlivanlar önce
sa¤ elle sol omuza, gö¤üse, kol ve kispete ya¤ sürerler. Daha sonra sol el ile ayn› iﬂlemi
tekrarlarlar. Güreﬂçiler bu arada birbirlerinin s›rtlar›n› da ya¤larlar. Güreﬂ baﬂlad›ktan
sonra pehlivanlar çay›rda dolaﬂan ya¤c›lardan diledikleri zaman ya¤ ve su alabilirler.
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DAVUL VE ZURNA
Ya¤l› güreﬂin en önemli ö¤elerinden olan davul ve zurnada K›rkp›nar'a has bir melodi
bulunmaktad›r. Ya¤l› güreﬂlerde çalacak olan müzisyenlerin güreﬂ ezgilerini çok iyi
bilmeleri, güreﬂin gidiﬂat›na göre müzi¤in ritmini ayarlamalar› gerekmektedir. Davul
zurna sesleri içinde, serhat boylar›nda memleketinden uzakta yaﬂayanlar›n hüzünlü
ve yi¤itlik duygular›n› ifade eden ritimler görülür. Mehter musikisi havalar›n› içerir.
Ya¤l› güreﬂlerde cenk havalar›n›n çal›nmas›, ﬂuur alt›n› etkileyen sembollerdendir.
Davul ve zurna eﬂli¤inde çal›nan bu müzi¤in zafer duygular›n› uyand›ran, ruhu coﬂturan,
gurur, moral, heyecan ve ﬂevk veren
bir yan› vard›r.
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CAZGIR
Ya¤l› güreﬂlerdeki tüm pehlivanlar› seyircilere tan›tan, onlar› güreﬂe baﬂlatan kiﬂidir.
“Salavatç›” da denilen Cazg›r, hakem heyetinin ya da kura ile eﬂleﬂtirilen pehlivanlar›n
adlar›n›, sanlar›n›, güreﬂ oyunlar›ndaki hünerlerini uygun m›sra ve dualarla tan›t›r. Bu
dua yörelere göre de¤iﬂir. Pehlivanl›kta oldu¤u gibi cazg›rl›kta da usta-ç›rak gelene¤i
vard›r. Ünlü cazg›rlar aras›nda, Edirne Ayﬂekad›n Camii imam› Sad›k Hoca (At›lgan),
ﬁirin Mustafa say›labilir. Güreﬂlerin baﬂlang›c›n›n ilk günü olan Cuma günü, tüm
güreﬂçiler pehlivanlar mezarl›¤›n› ziyaret ettikten sonra, Selimiye Camiinde okutulan
Mevlütün ard›ndan Sarayiçi'ne gidilerek, küçük boylardan itibaren cazg›r›n duas› ile
güreﬂleri baﬂlat›rlar.
Allah Allah ‹llallah
Hay›rlar gele ‹nﬂallah
Pirimiz Hamza Pehlivan
Asl›m›z neslimiz pehlivan
‹ki yi¤it ç›km›ﬂ meydane
Biri birinden merdane
Biri here biri kara
‹kisinin de zoru para
Alta geldin diye erinme
Üste ç›kt›n diye ﬂirinme
Alta gelirsen ap›ﬂ
Üste gelirsen yap›ﬂ
Vur sarmay› kündeden
Gönder Muhammed'e salâvat
Seyittim gittim p›nara
Allah ikimizin de iﬂini onara
*
Allah Allah, ‹llallah!
Diyelim Maﬂallah
‹ki yi¤it ç›kt› meydana,
Birbirinden merdane.
Dinleyin a¤alar sözümü,
Pehlivanlar batmanla yer üzümü.
El paçadad›r, diz yerde.
Güreﬂelim düz yerde.
Çapraz gireyim, deme yan baﬂ atar.
Sarma künde yapay›m, deme k›lç›k atar.
Vur sarmay›, kündeden at.
Gönder Hazret-i Muhammed'e salâvat.
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ER MEYDANINDA PAD‹ﬁAH DUASI
Evliya Çelebi'nin aktard›¤›na göre IV. Murat'›n vezirleriyle güreﬂirken okudu¤u dua ﬂöyledir:
"Allah Allah,
Hoca-i âlem,
Seyyid-i kâinat ve
Mu'ciz-i mevcudat,
Pür kemal cemal,
Muhammed Mustafa'ya salâvat.
Engürü'de er yatar,
Rum'da Mehmed Buhari Sar› Saltuk,
Ton giyer, tuman çeker.
Pîrimiz Hazret-i Mahmud pir yar veli aﬂk›na
Dest ber dest,
Kafa ber kafa.
Sine ber sine muhabbet.
Ali ﬂir-i Yezdan-› veli aﬂk›na,
Allah onara…"
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HAKEM
Ya¤l› güreﬂin ilk zamanlar›nda birkaç eski pehlivan köy a¤alar› veya güreﬂlerden anlayan
birkaç kiﬂi kurallara ayk›r› iﬂ yap›lmas›n diye güreﬂ meydan›n›n bir köﬂesine oturur
güreﬂleri kontrol ederlerdi. Bugün ise kurallar› uygulayan hakem heyetleri oluﬂturulmuﬂtur.
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PEﬁREV
Güreﬂin baﬂlang›c› ve güreﬂe haz›rl›kt›r.
Ahenkli ve mevzulu bir biçimde güreﬂe ›s›nma hareketi olarak bilinen peﬂrev seyircilerin
göz zevkini okﬂamas›n›n yan›nda pehlivan›n moralini yükseltir.
Pehlivan peﬂrevle, kaslar›n›, nefsini, kalbini ve zihnini güreﬂe haz›rlar.
Güreﬂmek üzere çay›ra ç›kan pehlivanlar ahenkli bir ﬂekilde ellerini ve kollar›n› sallayarak
peﬂreve baﬂlarlar.
Peﬂrevde üç kez ileri üç kez de geri gidiﬂten sonra yere sol diz ile çökülerek önce sa¤
el yere, dize, duda¤a ve al›na üç defa de¤dirilir.
Bu merasim bittikten sonra s›çrayarak “Haydi bre pehlivan!” diye nara at›l›r.
Karﬂ›l›kl› gidiﬂ ve geliﬂten sonra rakibin paçalar› yoklan›r, s›rt› s›vazlan›r, enseler ba¤lan›r,
eller tutuﬂur ve böylece güreﬂe girilmiﬂ olur.
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BAﬁPEHL‹VAN
K›rkp›nar'›n en büyük ödülünü alan ve baﬂpehlivan güreﬂlerinde birinci olan güreﬂçidir.
Bu ünvan› elde eden pehlivan 1 y›l için Türkiye'nin baﬂpehlivan› olur ve alt›n kemer ile
ödüllendirilir.
Alt›n kemer: K›rkp›nar baﬂpehlivan›na verilen, K›rkp›nar'›n en büyük ödülüdür. K›rkp›nar'da
baﬂpehlivan olan güreﬂçi 1 y›l süreyle alt›n kemerin sahibi olur. Ancak aral›ks›z üç y›l
arka arkaya baﬂpehlivan olan güreﬂçi alt›n kemerin sürekli sahibi olur. Zaman›m›zda
Alt›n Kemer'ler Belediyelerce yapt›r›lmaktad›r.
Osmanl› dönemi:
1861-1886 Gaddar Kel Aliço (Edirneli) (26 y›l Baﬂpehlivan), 1887 Koca Yusuf
(Deliormanl›), Adal› Halil (Edirne) 18 y›l Baﬂpehlivan), 1914 Hergeleci ‹brahim
(Deliormanl›) , Molla ‹zzet (Silivrili), Nakkaﬂ Eyüp (Çatalcal›), K›z›lc›kl› Mahmut
(Deliormanl›), Kurtdereli Mehmet (Bal›kesirli), Çolak Molla Mümin, Suyolcu Mehmet,
Himmet Pehlivan (Edirneli )
Cumhuriyet dönemi:
1924 Arnavut Benli Abdullah
1925 Geçkinli'li Yusuf (Edirne)
1926 Kara Emin (Edirne)
1927 Manisal› R›fat
1928 Kay›kç›o¤lu Ahmet (Mand›ral›)
1929 Gostivarl› Mülayim,
1930-1933 (4 defa)Band›rmal› Kara Ali
1934-1942 (9 defa)Tekirda¤l› Hüseyin
Alkaya
1943 Babaeskili ‹brahim Erdi
1944 Hayrabolulu Süleyman
1945 Babaeskili ‹brahim Erdi
1946 S›nd›rg›l› ﬁerif
1947 Düzceli Çolak ‹smail ile Hayrabolulu
Süleyman Ateﬂ diskalifiye
1948 Kuleli'li Mustafa
1949 S›nd›rg›l› ﬁerif,
1950 Hayrabolulu Süleyman
1951, 1953, 1955 ‹rfan Atan (Adapazar›)
1952 Tarzan Mehmet (Bal›kesir)
1954 1956, 1959, 1960 ‹brahim Karabak
(Samsun)
1957 Hasan Acar (Bal›kesirli)
1958 Adi Atan (Adapazar›)
1961 M. Ali Ya¤c› (S›nd›rg›l›)
1962 M. Ali Ya¤c› (‹zmirli Kara Ali ile
berabere)
1963 Sezai Kanmaz (Adapazar›)
1964 M. Ali Ya¤c›
1965 Kara Ali Çelik (‹zmir)
1966-1968 (3 defa) Mustafa Bük (Ordu)
1969 Nazmi Uzun (Babaeski)

1970 Kara Ali Çelik ile Karamürselli Ayd›n
(Beraberlik)
1971 Hasan ﬁahin (Denizli)
1972 Mustafa Y›ld›z (Akhisar)
1973 Davut Y›lmaz (Ordu)
1974 Kara Ali Çelik
1975 (Sonuç al›namad›)
1976-1978 Ayd›n Demir (Karamürsel)
1979 Sabri Acar (Band›rma)
1980 Mehmet Güçlü (Mu¤la)
1981 Mustafa Y›ld›z
1982-1984 (3 defa) Hüseyin Çokal
(Denizli)
1986 ‹brahim Gümüﬂ (Bal›kesirli)
1985 Sabri Acar
1987 Recep K›l›ç (Hatay)
1988 Recep Gürbüz (Antalya)
1989 Saffet Kayal› (Bal›kesir)
1990, 1991, 1992, 1993 - Ahmet Taﬂç›
(Karamürsel)
1994 - Cengiz Elbeye (Antalya)
1995, 1996, 1997 - Ahmet Taﬂç›
1998 Cengiz Elbeye
1999, 2000 - Ahmet Taﬂç›
2001 - Vedat Ergin (Ankara)
2002 - Hasan Tuna (Antalya)
2003 - Kenan ﬁimﬂek (Ordu)
2004 - Recep Kara (Ordu/Ünye)
2005 - ﬁaban Y›lmaz (Samsun)
2006 - Osman Aynur (Antalya)
2007 - Recep Kara
2008 - Recep Kara

Tekirda¤l› Hüseyin Pehlivan'›n ‹skele Meydan›'na
heykeli dikilmiﬂtir. K›rkp›nar'da 1934'ten 1942'ye
kadar baﬂpehlivanl›¤› 9 y›l taﬂ›yan Tekirda¤l› için ﬂu
m›sra ak›llarda kalm›ﬂt›r:
Alt›n kemer y›llarca süsledi belini
Nice naml› pehlivan hep öpmüﬂtü elini
Küçültemedi seni ne ﬂöhret ne para
Ay y›ld›z› taﬂ›d›n ﬂerefle Avrupa'da
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KIRKPINAR A⁄ASI
K›rkp›nar güreﬂlerinin en temel ö¤elerinden biri a¤al›k müessesesidir. Önceleri pehlivanlar›
güreﬂe ça¤›ran, yar›ﬂmalar› düzenleyen, gelen konuklar› a¤›rlayan, yemek ve yatacak
yerlerini temin eden, örf ve adetlere uygun olarak güreﬂlerin yap›lmas›n› sa¤layan,
ödüller veren K›rkp›nar A¤alar› idi... Ancak ﬂimdi “K›rkp›nar A¤as›”, sayd›¤›m›z bu
faaliyetlerin hepsini karﬂ›layamad›¤›ndan ve bir etkinlik çerçevesine topland›¤›ndan,
masraflar›n büyük bir ço¤unlu¤u Belediyelerce karﬂ›lanmaktad›r.
Nurettin Manyas (1953)
Yaﬂar Yard›mc› (1954)
Mehmet Çardaktan (1955)
‹brahim Bildik (1956)
Hüseyin Özak›nc› (1957)
Ahmet Merter (1958-59)
Salim Do¤ramac›lar (1960)
Hilmi Atakan (1961)
Muhittin A¤ao¤ullar› (1962)
Ali R›za Keleﬂo¤lu (1963)
Hasan Vatan (1964)
Hakk› Meriç (1965)
Muzaffer Bilge (1966)
Süleyman ﬁahin (1967-68)
Gazanfer Bilge (1969-70)
Celal Hac› Eyüpo¤lu (1971)
Do¤an Görkey (1972)
Hamit Kaplan (1973)
ﬁevki Alan (1974)
Zülküf Karabulut (1975-76)
Fethi Atan (1977)
Sebahattin Tekcan (1978)

Süleyman Özmercan (1979)
Cemal Pul (1980)
Mehmet ‹riﬂ (1981)
Ali Aya¤ (1982-83)
Mustafa Bilgin (1984-85)
Halil K›l›ço¤lu (1986)
Hasbi Menteﬂo¤lu (1987)
‹brahim Çayla (1988)
Kemal Özkan (1989)
Murat Köse (1990)
Alper Yazo¤lu (1991-92-93)
O¤uzhan Bilgin (1994)
Hüseyin ﬁahin (1995-96-97-98)
Ayhan Sezer (1999)
Emin Do¤ansoy (2000)
Mustafa Saruhan (2001)
Mehmet Sait Yavuz (2002)
Necdet Çak›r (2003)
Mustafa Altunhan (2004)
Adem Tüysüz (2005-06-07)
Mehmet Cad›l (2008)
Seyfettin Selim (2009)

K›rkp›nar tarihinde, babas› Dünya ﬁampiyonu
Gazanfer Bilge'nin yerine 1969'da vekâlet eden 13
yaﬂ›ndaki Muzaffer Bilge de en küçük K›rkp›nar A¤as›
olarak unutulmayanlar aras›na girdi.
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KURALLAR
S›rtüstü getirmek: Ya¤l› güreﬂin, en basit ve en çok bilinen kural›d›r. Rakip yerde iken
s›rtüstü çevrilerek veya ayakta iken düﬂürülerek yap›labilir.
Aç›k düﬂürmek: Rakibini k›ç üstü yere düﬂürmek ya da rakibin kendi düﬂmesi. Rakibin
s›rt› yere gelmemiﬂ olsa bile göbe¤i meydana ç›kacak kadar arka üstü veya yan düﬂmüﬂ
ise düﬂen güreﬂçi kaybeder.
Çivi yukar›: Rakip ayaklar›ndan yakalan›r, baﬂ üstü dikilir, sonra s›rt› yere getirilirse,
müsabaka kazan›lm›ﬂ olur.
Kispet ç›karmak: Kispetin herhangi bir nedenle tamamen ç›kmas› ya da boydan boya
y›rt›lmas› bir yenilgi sebebidir.
Pes etmek: Güreﬂçilerden biri herhangi bir nedenle "Pes ediyorum!" ya da sadece "Pes!"
der veya rakibinin kispetine vurursa müsabakay› kaybetmiﬂ olur.
Tartarak yenmek: Taraflardan biri rakibini kucaklar, ayaklar›n› yerden keser, en az 3
ad›m yürürse müsabakay› kazanm›ﬂ olur.
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HUZUR GÜREﬁLER‹
Sultan Abdülaziz genellikle Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Ç›ra¤an saraylar›nda oturdu¤u
için, pehlivanlar bu saraylara yak›n bulunan Ihlamur Kasr›'nda yatar kalkar idman
yaparlard›.
Güreﬂler de genellikle Ihlamur'da, Ka¤›thane'de, Ayaz A¤a'da ve Y›ld›z bahçesinde
yap›l›yordu.
Sultan Abdülaziz'in padiﬂahl›¤› zaman›nda sarayda bulunmuﬂ ve huzurda güreﬂ yapm›ﬂ
pehlivanlardan baz›lar› ﬂunlard›r:
Kastamonulu Arnavudo¤lu Ali Pehlivan (1827-1908)
Lofçal› Kavaso¤lu ‹brahim Pehlivan (1827-1908)
Pilevneli Aliço Pehlivan (1844-1913)
Tokatl› Keçecili ﬁeyh Kas›m Pehlivan (1832-1870)
Silistreli Makarnac› Halil Hüseyin Pehlivan (1840-1910)

Padiﬂah pehlivanlardan Sultan Abdülaziz (1830-1876)
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GADDAR AL‹ÇO VE KOCA YUSUF
Gaddar Aliço 26 y›ld›r K›rkp›nar'›n s›rt›n› yere çal›yor, önünde hiçbir babayi¤it
dayanam›yordu.
27. Y›l›nda kendisine bir garip pehlivan› iﬂaret ettiler.
-Baﬂa güreﬂmek için bekler fakir!..
Yusuf ad›ndaki bu gence çekti¤i ilk korkunç elenseden sonra Gaddar Aliço hayretten
donakalm›ﬂt›. Y›ld›r›m çarpmas›n› and›ran o meﬂhur elensesine karﬂ› delikanl› bir minare
heybeti ve sa¤laml›¤› ile dimdik ayakta duruyordu.
Bütün K›rkp›nar ﬂaﬂk›n!..
Aslanlar›n da aslan› varm›ﬂ me¤er…
Hem de çok genç bir aslan!...
Yavaﬂ yavaﬂ basan karanl›kla beraber Aliço'nun a¤›r a¤›r kesildi¤i görülüyordu.
Seyredenlerin içleri paralanmakta idi. 26 y›l sonra Aliço'nun s›rt›n› yerde görmek çok
ac›kl› bir ﬂey olacakt›.
Karanl›¤› bahane ederek güreﬂi durdurmak istediler. Fakat herkesten önce buna, er
meydanlar›n›n ma¤rur aslan› Aliço itiraz etti:
-Yok öyle bir ﬂey!... Ateﬂ yak›p alev ›ﬂ›¤›nda güreﬂiriz. Aln›m›n yaz›s› ise meydan› ﬂu
koca çocu¤a b›rak›r›z… Hem lây›kt›r bu körpe aslana! Hem de er meydan›nda Aliço'yu
k›sk›vrak yakalam›ﬂ… B›rak›n güreﬂsin!...
Bu sözler Koca Yusuf'a o kadar tesir etmiﬂti ki güreﬂi derhal b›rakarak, gözleri yaﬂl› bir
halde Aliço'ya seslendi:
-Ustalar› ustas›, aslanlar›n aslan›, pehlivanlar›n baﬂpehlivan›! Sözlerinle beni can evimden
yaralad›n. Dizlerimin ba¤› çözülmüﬂtür. Gayr› seninle nas›l tutuﬂurum ben. Ver elini
öpeyim!...
Delikanl›n›n gözyaﬂlar› aras›nda söyledi¤i bu sözler karﬂ›s›nda, er meydanlar›n›n yenilmez
güreﬂcisi Büyük Aliço dile geldi:
-Ey Yusuf!... Ey Koca Yusuf!... Senindir bu er meydanlar›… Baﬂpehlivanl›k sana emanet!

Kel Aliço ve ﬁamdamc› ‹brahim er meydan›nda...
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HERGELEC‹ ‹BRAH‹M
Hergeleci ‹brahim, Sultan II. Abdülhamit devrinin en namdar pehlivanlar›ndand›r.
Hergeleci lâkab›, babas›n›n ve kendisinin kat›r sürücülü¤ü mesle¤ini yapmas›ndan
dolay› izafe edilmiﬂtir.
Hergeleci lâkab›n›n, pehlivanl›¤› ile alâkas› yoktur.
Hergeleci, hafif okkada bir pehlivand›. Ancak azamî yetmiﬂ okka gelirdi.
Halbuki, devrinin baﬂpehlivanlar› yüz on beﬂ kiloluk, yüz -otuz kiloluk adamlard›,
yani hemen hepsi yüzer okkadan aﬂa¤› pehlivanlar de¤ildi.
Hergeleci, Sultan Mecit devri pehlivanlar›ndan meﬂhur Arnavut o¤lu gibi usta ve zeki
bir pehlivan idi.
Ve onun gibi de okkas› hafifti.
Hergeleci, Sultan Aziz devri baﬂpehlivanlar›ndan meﬂhur Yörük Aliye de benzerdi.
Boyu, çehresi ve hatlar› tam Yörük Alinin ayn›d›r.
Yörük Ali, Hergeleciye benzemekle beraber, biraz daha kemikli, biraz daha adaleliydi.
Hergeleci, ecdaden pehlivand›r. Ve güreﬂ tarihimizde büyük nam b›rakm›ﬂ bir babayi¤ittir.
Hergeleci, küçük yap›da bir adam olmakla beraber, Koca Yusuflarla, Adal› Halil
pehlivanlarla, Koca Rüstemlerle karﬂ› karﬂ›ya çarp›ﬂarak meydan alm›ﬂt›r.
Hergelecinin güreﬂ hayat› ve tarihi zengindir. Yapt›¤› güreﬂler üstadanedir.
Hergelecinin ç›ra¤›, meﬂhur cihan pehlivan› Kara Ahmet'tir.
Bu pehlivan cihan güreﬂçilerini Paris’te yenerek 1900 y›l›nda Cihan Pehlivan› olarak
nam salm›ﬂ bir
Türk babayi¤itidir.
Hergeleci ‹brahim, Deliormanl›d›r ve Ezerçe'lidir.
Ustas› da Ezerce köyüne yak›n Torlakl› köyünden Deli Haf›zd›r.
Deli Haf›z, zaman›n›n baﬂpehlivanlar›ndan idi. Ve güreﬂ üstatlar›ndan bulunuyordu.
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HERGELEC‹ ‹BRAH‹M'‹N KOCA YUSUF'LA
PAR‹S'TE KUCAKLAﬁMASI
Hergeleci ‹brahim vagon merdivenlerinde görününce Parisliler biraz yad›rgam›ﬂlard›.
Çünkü Oriant Ekspresi’nden Koca Yusuf misali, yürüyen da¤ gibi bir insan ç›kmas›n›
bekliyorlard›. Halbuki Hergeleci ‹brahim gayet mütevaz› vücutlu bir adamd›.
Daha ziyade gerilmiﬂ bir yay, adaleli bir panter gibi duruyordu.
Koca Yusuf, menejerinin halk karﬂ›s›nda rakibine çok sert davranmas›n› tembih etmesine
ra¤men, ‹brahim'i görünce kollar›n› açm›ﬂt›:
Hoﬂ gelmiﬂsin a be koca o¤lan! Safalar getirmiﬂsin. ﬁunun ﬂuras›na Paris derler…
Bakal›m be¤enecek misin? A be Deliormanl›! demiﬂti.
Evet ikisi deTürkiyeli, hatta ikisi de Deliormanl› idiler.
Koca Yusuf o kadar memleket hasreti içindeydi ki menejerin sözlerini tamamen
unutmuﬂtu. Sar›l›p sar›l›p Hergeleci ‹brahim'i ba¤r›na bas›yordu.
O gün Camps Elysées, eski hergele çoban›n› da ç›lg›nca alk›ﬂl›yordu.
Fakat güreﬂleri müthiﬂ oldu. Hergeleci ‹brahim'in tatbik etti¤i oyunlar Koca Yusuf'u
adeta hiddetlendirmeye baﬂlam›ﬂt›. Hele bir kaplan süratiyle ‹brahim onu arkadan bir
ayak kemanesine al›nca, yer yerinden oynad›. Pek az bir zaman önce Yusuf'u ç›lg›nca
alk›ﬂlayan Paris seyircisi, Hergeleci ‹brahim için bir alk›ﬂ komas›na girmiﬂti.
Yusuf köpürmüﬂtü. Hergeleciyi öyle ﬂiddetli bir boyunduru¤a ald› ki ‹brahim'in yüzüne
burnundan kan f›ﬂk›rmaya baﬂlad›. Halk bu kez, Yusuf'u protesto maksad›yla ba¤›rmaya
baﬂlam›ﬂt›.
Seyircinin bu nümayiﬂine ‹brahim cevap verdi:
-A be! Bu er güreﬂidir, böyle olur bu… Bizde erkek güreﬂir, kad›n a¤lar ama asla güreﬂi
b›rak›n, demez.
Y›llar sonra Hergeleci ‹brahim Koca Yusuf'la Paris'te yapt›¤›
bu müsabaka için ﬂunlar› söyleyecektir:
“Yusuf beni o gün asla yenemezdi, fakat eze eze öldürebilirdi.”
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KARA AHMET'‹N C‹HAN PEHL‹VANLI⁄I
Koca Yusuf 1898'de Amerika dönüﬂü bir deniz kazas›na kurban gitti¤i için hayatta
olmamakla beraber böyle bir dünya ﬂampiyonlu¤u için 1900 y›l›nda Dünya Sergisi
yap›lan Paris'e gönderilecek, mesela Kutdereli gibi daha bask›n pehlivanlar vard›. Fakat
onlar›n üstünlü¤ü ya¤l› güreﬂte idi. O zamanlar ise Avrupa'da güreﬂ yaln›z GrekoRomen tarz›nda yap›l›rd›. Bizim pehlivanlar›n daha çok iﬂine gelen serbest güreﬂ yaln›zca
Amerika'da revaçta idi. Greko-Romen'de belden aﬂa¤› tutmak yok. Kara Ahmet'in
bütün vücut meziyeti de belden yukar› toplanm›ﬂ. Ense, gö¤üs, paz›, bel fevkalâde.
Hergeleci ‹brahim onun Greko-Romene de çok kabiliyetli bir yarat›l›ﬂta oldu¤unu bildi¤i
için Greko-Romene de yarayacak oyunlar oyunlar ö¤retmiﬂti.
Kara Ahmet'ten önce Avrupa'ya, hatta Amerika'ya Koca Yusuf, Hergeleci ‹brahim gibi
daha baﬂka Türk pehlivanlar da gitmiﬂ ve Dünya ﬂampiyonlar›n›n s›rt›n› yere getirmiﬂlerdi.
O güreﬂler resmi de¤ildi, organizatörler tertip ediyorlard›.
Kara Ahmet, 1900 y›l›nda Paris'te yap›lan milletleraras› güreﬂte, ilk resmi dünya
ﬂampiyonlu¤unu kazanarak yurda döndü. Böylece Kara Ahmet “Cihan Pehlivan›”
ünvan›yla an›l›r oldu.
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PEHL‹VAN ﬁA‹R‹M‹Z MEHMET ÂK‹F'‹N
SAFAHAT'INDA ER MEYDANI
“Ö¤le olmaz m›, cemâatle k›larlar namaz›.
Güreﬂin gümler o esnada mehîb incesaz›:
Oturur besli davullar yere ﬂiﬂman ﬂiﬂman,
Perde göstermeye baﬂlar kabalardan, o zaman,
Öyle inler ki zemin: Kalb-i fezâ “küt! küt!”atar;
Zurnan›n tizleri, dersen, yedi iklîmi tutar!
ﬁimdi, hayvanl›, yayan, k›z, kad›n, o¤lan
erkek;
Kuﬂat›r ip çekilen meydan› yüzlerce öbek.
Bir taraftan da iner nâ-mütenâhî araba...
‹ner amma o kadar süslü ki dersin: “Acaba
ﬁu beyaz tenteler alt›nda birer hacle mi var?”
Çekilir derken ödüller: Sekiz on seçme davar;
‹ki baﬂ manda, birer tay, dana, top top
dokuma...
Hele peﬂkir gibi peﬂkeﬂleri art›k sorma.
Ya¤ kazanlarla durur, tart›s› yok, ölçüsü hiç;
Hani ister sürün, ister dökün, ister isen iç!
Bunlar›n hepsi biter, bir heyecand›r belirir;
Ne temâﬂâd›r o, titrer durur insan tir tir.
Birbirinden daha mevzun iki üç çift endam,
At›l›p sahneye ﬂâhin gibi etmez mi h›râm;
Ses, soluk ç›kmaz olur, herkesi ürperme al›r;
O geniﬂ yer de nefeslerle beraber daral›r.
Çünkü meydanda de¤il, seyre bakanlarda bile,
Âs›m'›n dengi heyâkil, seçilir yüzlerle.**
ﬁimdi, sa¤ kolda, gümüﬂ kapl› birer bâzû-bend,
Boynu muskayla donanm›ﬂ, o yar›m deste
levend,
Önce peﬂrev yaparak, sonra tutuﬂmazlar

m›, Güreﬂ art›k k›z›ﬂ›r, hasm›n› tartar hasm›.
Uzan›r ﬂimdi gö¤üsler kavuﬂur; ﬂimdi yine
Dalga çarpar gibi çarpar gerilip birbirine.
Kimi tek çapraza girmiﬂ mütemâdi sürüyor;
Kimi ﬂîrâzeyi tart›p al›vermiﬂ, yürüyor.
Kimi sarmayla çevirsem diye sard›kça sarar;
Kimi k›lç›k düﬂünür, atmak için f›rsat arar.
Adalî gövdeler alt›nda o bîçâre çay›r,
Serilir topra¤a, hem bir daha kalkar m›?
Hay›r!
Bu, elenseyle düﬂürmüﬂ de hemen
çullan›yor;
O da kurtulmak için türlü oyun kullan›yor.
Kimi alm›ﬂ paça kasnak, o açar, hasm› döner;
Kimi kündeyle giderken topuk eller de yener.
Kimi cür'etli olur çifte dalar, hem de kapar;
Kimi bask›n ç›karak kazkanad›ndan çarpar.
Seyreden halk› da bir gör: O, ne candan hizmet;
O ne rikkatli adamlar; o ne mâsûm ümmet!
Yar›lan baﬂlar› çevreyle bo¤anlar m› dedin...
Göz silenler mi dedin, incik ovanlar m› dedin...
Ya¤ süren baﬂka, saran baﬂka, çözenler baﬂka;
Su veren baﬂka, gü¤ümlerle gezenler
baﬂka.
ﬁan, ﬂeref duygusu millette nas›l yüksekse,
Merhamet hissi de öyleydi, de¤il miydi
Köse?”
As›m'dan bir bölüm…
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‹ST‹KLAL ﬁA‹R‹M‹Z MEHMET ÂK‹F'‹N
HAZ‹N HATIRASI
Milli güreﬂçimiz Yaﬂar Erkan'›n
1936 Berlin Olimpiyat›'nda Dünya Olimpiyat›'nda ﬁampiyon oldu¤u bir zamanda,
Vefa Lisesi ö¤retmeni Saim Turgut, ‹stiklal ﬁairimiz Mehmet Âkif'i hasta yata¤›nda
ziyaret eder. Yaﬂar'›n Dünya ﬁampiyonlu¤unu almak suretiyle Berlin'de 120 bin kiﬂiye
‹stiklal Marﬂ›m›z› dinletti¤ini söylemesi üzerine, 1926 y›l›nda gönüllü bir sürgün gibi
gitti¤i M›s›r'dan on y›l sonra a¤›r hasta dönen ve ölümü gözleyen Mehmet Âkif, bu
müjdeli haberi veren ziyaretçiye dönerek; Varol evlad›m! Yaﬂar da yaﬂas›n, demiﬂ ve
ﬂu m›sra dilinden hüzünle dökülüvermiﬂ:
Sana yok, ›rk›ma yok izmihlal!
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KURTDEREL‹ PEHL‹VAN VE ATATÜRK
1931 senesinde Ankara'da Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin tertipledi¤i bir güreﬂ
organizasyonunda Kurtdereli Mehmet (1864- 1939)'in rakibi karﬂ›s›nda yapt›¤›
muhteﬂem güreﬂten sonra Atatürk, Gazi M. Kemal imzas›yla ﬂu tarihi mektubu yolluyor:
Seni cihanda büyük ün alm›ﬂ bir Türk pehlivan› olarak tan›d›m.
Parlak muvaffakiyetlerinin s›rr›n› ﬂu sözle izah etti¤ini de ö¤rendim:
“Ben her güreﬂte, arkamda Türk milletinin bulundu¤unu ve millet ﬂerefini düﬂünürüm.”
Bu dedi¤ini yapt›klar›n kadar be¤endim. Onun için bu de¤erli sözünü Türk sporculu¤una
bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar
memnun oldu¤umu anlars›n.
Çoluk çocu¤un için sana ufak bir arma¤an gönderiyorum. O, mektubumla beraberdir.
Pehlivan, ömrünün tam sa¤l›kla uzun sürmesini dilerim.
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1948 OL‹MP‹YATINDA FIRTINA
G‹B‹ ESEN GÜREﬁÇ‹LER‹M‹Z
1936 Berlin Olimpiyat›nda 61 kilo Greko-Romen ﬁampiyonu olan Yaﬂar Erkan'dan
sonra 1948 Londra Olimpiyat›
Güreﬂ ﬁampiyonas›’nda minderlerde f›rt›na gibi esen güreﬂçilerimiz…
57 Kilo Serbest Güreﬂ ﬁampiyonu Nasuh Akar
62 Kilo Serbest Güreﬂ ﬁampiyonu Gazanfer Bilge
67 kilo Serbest Güreﬂ ﬁampiyonu Celal Atik
73 kilo Serbest Güreﬂ ﬁampiyonu Yaﬂar Do¤u
62 Kilo Greko-Romen ﬁampiyonu Mehmet Oktav
A¤›r siklet Greko-Romen ﬁampiyonu Mehmet Oktav
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GAZANFER B‹LGE
1923 y›l›nda Karamürsel'in Hac›gören Mahallesi’nde dünyaya gelmiﬂtir.
Gazanfer Bilge, 1948 Londra Olimpiyat› serbest güreﬂ müsabakalar›n›n 62 kilosunda
s›ra ile ‹ranl› Sadizan'› 13, Macar Toth'u 4.10, Frans›z Fonville'yi 2.49 ve final
müsabakalar›nda Amerikal› Moore'i 14.28, Finlandiyal› Hiltala’y› 11.10 dakikada tuﬂla
yenmiﬂti. Gazanfer Bilge bu suretle Olimpiyat oyunlar›nda; yapt›¤› 5 güreﬂin hepsini
45 dakika 28 saniye tuﬂla kazanmak suretiyle k›r›lmas›na imkân olmayan bir rekora
imza atm›ﬂt›. Bu güreﬂcimizin 1946 Avrupa Serbest Güreﬂ 62 kilo ﬂampiyonlu¤u da
vard›r.
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Sultan Abdülaziz'in Hamlac›baﬂ› Pehlivan
Ali Bey'in o¤lu meﬂhur Deli Suphi, Kara ‹bo
ve Makarnac› Hüseyin Pehlivanlar bir arada.
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Adal› Halil için “Paris'te Sultan›n Aslan'›”
slogan›yla haz›rlanan afiﬂ.
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Adal› Halil’in kispetiyle çekilmiﬂ
bir foto¤raf›.

ER MEYDANI SEKAPARK / SERG‹

1900'lü y›llarda K›rkp›nar çay›r›ndan
bir hat›ra…
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1976-1978 y›llar›nda K›rkp›nar Baﬂpehlivan›
olan Karamürselli Ayd›n Demir
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Filiz Nurullah'›n Paris’te minderlerde f›rt›na
gibi estirdi¤i zamanlarda Kara Osman'la
(sa¤da) birlikte çekilmiﬂ meﬂhur pozlar›ndan
biri.
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Avrupa’ya ilk giden güreﬂçilerimizden Filiz
Nurullah (sa¤da) Macar rakibiyle poz
veriyor.
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Koca Yusuf 1895 Mart'›nda Paris'te FoliesBergere'de Yunanl› güreﬂçi A. Pierri'nin
ayaklar›n› yerden kesti¤i bir anda çizilmiﬂ
temsili bir gravür.
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Hergeleci ‹brahim (solda) yetiﬂtirdi¤i
pehlivanlardan Kara Ahmet’le birlikte
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Er meydanlar›n›n yenilmez güreﬂçilerini ilk
defa Fransa'ya güreﬂ organizeleri için
götüren menejer Doublier ve güreﬂçilerimiz:
(Soldan sa¤a) Filibeli Kara Osman, Filiz
Nurullah ve minderlerin yenilmez ismi
Koca Yusuf
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Cihan›n bütün meﬂhur güreﬂçilerini
dize getiren pehlivan: Koca Yusuf
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1948’de yap›lan ‹sveç - Türk Milli Güreﬂ
karﬂ›laﬂmalar› için haz›rlanan afiﬂ
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Kurtdereli Mehmet Pehlivan›n
yerel k›yafetler içinde Paris’te
çekilmiﬂ foto¤raf›.
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Sultan Abdülaziz devrinin dillere destan
Baﬂpehlivan› Kavaso¤lu ‹brahim.
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Hergeleci ‹brahim ve onun talebesi Cihan
Pehlivan› Kara Ahmet’in maddi -manevi
hamili¤ini yapan ve Avrupa’da
güreﬂmelerini teﬂvik eden
Abbas Halim Paﬂa.
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1966-67-68 y›llar›nda, peﬂ peﬂe K›rkp›nar'›n
baﬂpehlivanl›¤›n› kazand›¤› için Alt›n Kemer
sahibi olan Ordulu Mustafa'n›n meydanda
çekilmiﬂ bir foto¤raf›
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1897 ile 1906 aras›nda bir kas›rga halinde
estikleri yabanc› diyarlarda “Türk Gibi
Kuvvetli” sözünü darb-› mesel haline
getiren Koca Yusuf, Hergeleci ‹brahim,
Kara Ahmet, Adal› Halil, Kurtdereli Mehmet
gibi pehlivanlardan sonra dünyaya yeniden
“Türk Gibi Kuvvetli” duyuran pehlivan:
YAﬁAR DO⁄U (1915-1961)
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1900'de Paris'te dünyan›n yenilmez
pehlivanlar›n› mindere teker teker sererek
Cihan ﬁampiyonlu¤unu kazanan pehlivan:
KARA AHMET (1871-1902)
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1900'lü y›llar... K›rkp›nar ya¤l› güreﬂlerinden
bir an.
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Dolmabahçe s›rtlar›nda Bay›ld›m Köﬂkü ve
meydan›nda yap›lan güreﬂi anlatan temsili
bir gravür
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Haydarpaﬂa Çay›r›’nda yap›lan sünnet
dü¤ünü ﬂenli¤inden genel bir görünüﬂ.
(Gravür: Best Cossen-Smeeton)
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18. yüzy›lda (1720) gerçekleﬂtirilen ve
III. Ahmed’in ﬂehzadeleri için düzenledi¤i
sünnet dü¤ünü ﬂenli¤ini tasvir eden
minyatürde, mehteran›n coﬂkulu sesleri
eﬂli¤inde Pehlivanlar meydanda ve
Padiﬂah›n huzurunda marifetlerini
sergiliyorlar.
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16. yüzy›lda (1582) at meydan›nda
III. Murad’›n huzurunda güreﬂçiler, ﬁehzade
Mehmed için düzenlenen sünnet dü¤ünü
ﬂenli¤inde marifetlerini sergiliyorlar.
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Pehlivanlar›m›zdan Nakkaﬂl› Eyüp, ﬁumnulu
Mestan,Nakkaﬂl› Hüsnü bir arada.
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K›rkp›nar Baﬂpehlivan› Ahmet Taﬂç›

