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Bu araştırmayı yaparken resimlerin temininde yardımcı olan Cumali Şen'e Engin Bakay'a  ve Fethi 

Bozkurt'a çok teşekkür ederim.

                                                                                Hayati KUZUCU

        Güreş muhakkak ki ilk çağlardan beri sürüp gelen insanlar 

arasında güç karşılaştırması  amaçlı bir müsabaka türüdür. 

Esasında iki kişinin birbirine güç yönünden üstünlük sağlaması üzerine ş

ekillenmiştir.Tarihi seyri içinde kuvvet yönünden  zinde durmak 

savaşlara hazırlıklı olmak gibi maksatlarda güdülmüştür Hemen 

hemen bütün geçmiş milletlerde toplumlarda güreş yapılmış güreş

çiler saygı görmüştür.Ancak bazı toplumlarda güreş diğerlerine göre 

daha fazla önem kazanmış adeta yaşantılarının vazgeçilmezi haline 

dönüşmüş tür.Hele Türklerde bu milli bir gelenek haline dönüşmüş 

ve devam etmiştir.Orta Asya dan beri Türklerde güreş ve güreşçi 

hep baş tacı edilmiştir.Her ne kadar bazı kişiler güreş için “Efendim 

güreş bizim değil Yunanlıların milli sporudur“gibi saçmalıklarda 

bulunsalar da 



ve delil olarak ta antik çağlarda Atina  olimpiyatlarında güreşinde 

yapıldığını  ileri sürseler de bu  aynı devirlerde Türklerin  güreş 

yapmadıklarını göstermez.Antik Atina’da grekoromen tarzı bir güreş 

yapıldığı bir vakıadır.Bir sporun bir millette  milli spor olması için 

onun asırlardır yaşatılması ve  dalda bir kültürün oluşması  gerekir.

Antik çağ haricinde Yunanlıların19 .yy ‘dan beri dünya çapında kaç 

güreşçi yetiştirdiği sorusuna  bir elin beş parmağı kadar  var 

denilebilir mi?     

Bildiğimiz kadarıyla olimpiyatlarda grekoromen 68 kilo da bir Yunanlı ş 

ampiyon yetişmiştir. 

Buna karşılık Uluğ Türkistan’nın bölümleri olarak;Anadolu ve 

Rumeli,Azerbaycan,Özbekistan,Kazakistan,KırgızistanTürkmenistan,T 

ataristan,Kırım,Ahıska ve Kafkas Türklerinin yetiştirdiği Dünya 

ölçeğindeki şampiyonları sıralayacak olursak bir kitap rahatlıkla 

doldurur.Bunun yanında serbest,karakucak ve yağlı veya yöresel 

güreş çeşitlerimizin tümünde güreş terimlerimizin tamamında bir 

tek Rumca kökenli kelime yoktur.Sadece serbest güreşte bazı 

kelimeler Avrupa’dan geçmiştir.Mesela Salto,Kle gibi oyun isimleri o 

kadar.Diğer Yağlı ve karakucak güreşimiz oyunlarından  paça kasnak 

,iç kazık,dış kazık ,elense ,kaz kanadı,kurt kapanı,sarma,göğüsçapraz 

,çangal,tırpan vs sayısız örnek öz Türkçedir. 



16.y.y Đstanbul’a gelen batılı bir seyyahın  çizdiği, güreşen iki 

Türk  güreşçiyi ve setircileri  gösteren bir gravür.Anlaşılan güreş 

karakucak  usulünde ,bir sergi üstünde yapılmaktadır. 

Halbuki futbolun  dışarıdan gelmesi nedeniyle hemen hemen bir çok 

terim ve kavram yabancı  dil kökenlidir.Penaltı ,Korner ,Aut gibi… 

Eski Yunanlıların güreşi yağlanarak yaptıkları gerekçesiyle bizim yağlı 

güreş i ona bağlamak kolaycılığına gelince eski pehlivanların güreş

meden önce vücutlarına esneklik kazandırmak amacıyla yağlandıkları 

sıcak suya yattıkları hatta savaş a gidecek savaş çıların aynı yolu 

seçtikleri bilinmektedir.Sertleş mek içinde güreş e yeni baş layacak 

çocukları soğuk suya yatırdıkları zaten malumdur. Güreş ten önce 

yapılan peşreve gelince bir çeşit şaman ayini veya 



gösteri olan hareketlerin benzerinin bu gün Orta Asya da Moğol milli 

güreşinde de  görüyoruz.Moğol güreşçiler de aynı Anadolu da olduğu 

gibi çeşitli hareketlerle peşrev benzeri bir gösteri yapmaktadır. 

Türklerin peşrevi daha estetik ve daha anlamlıdır.Bizce güreşin 

karakterine daha uygundur.Sözün kısası güreş Türklerin milli 

sporudur ,dünyada bu unvanı fazlasıyla hak eden Türklerden başkası 

değildir. Osmanlı coğrafyasının bir parçası olarak Rumeli özellikle 

Deliorman Bölgesi yetiştirdiği dünya çapındaki ünlü güreşçileriyle 

haklı bir şöhrete kavuşmuştur 

. 

  

Türk Güreşinin sembollerinden Koca Yusuf 

 



Türk güreş inin sembollerinden Koca Yusuf ile  baş layan Adalı 

Halil,Kızılcıklı Mahmut,Kara Ahmet,Kurtdereli Mehmet hep köken 

olarak Deliormanlıdır.Deliorman dev cüsseli güreşçilerin çok sık çıktığı 

bir bölge olarak tanınır. Cumhuriyet’e kadar yağlı güreş imizin en 

önemli er meydanı Kırkpınar daha çok Rumeli yakası pehlivanlarının az 

da olsa buraya ulaş ımı kolay olan Anadolu tarafının kapıştıkları saha 

idi.Cumhuriyetle birlikte ulaş ımın nispeten kolaylaş ması sebebiyle 

Anadolu pehlivanları da Kırkpınar’da boy göstermeye baş lamış

lardır.Uzun süren Trakya hakimiyeti yavaş  yavaş  sönmeye baş lamış

,Anadolu’nun daha ziyade sıcak ve bol nemli bölgelerinden yetişen güreş

çiler,Kırkpınar’da 1955’ten sonra ağırlıklarını  iyice koymuş lar 

günümüz artık tamamen tüm boylarda dereceleri paylaşmaktadırlar.   

1935 yılında Bandırmalı Kara Ali Acar ile Yarımdünya Süleyman bir güreş esnasında 



 

Amerika da çeşitli güreşlere katılan  Kara Osman Filiz Nurullah ve Koca Yusuf 

 Cihan şampiyonu Kara Ahmet 



Ünlü Kurtdereli Mehmet Pehlivan (0rtada) Tekirdağlı Hüseyin ve Manisalı Rifat 

Pehlivanlarla 

Burdur,1950li yıllara kadar yetiştirdiği yağlı güreş pehlivanlarıyla 

çevresinde hatırı sayılır bir yer edinmişti.Özellikle Burdur çevre 

köyleri,Yeşilova,Gölhisar ve Bucak bu sahada önde gelen bölgelerdi.

Anadolu’nun bir çok yerinde olduğu gibi yakın tarihlere kadar 

Burdur da da hemen hemen her köy  güreş tertiplemeye çalışır, 

tanınmış pehlivanları güreşlere davet edip bir şekilde adını duyurmaya 

çalışırdı Diğer yandan  köyler yetiştirdikleri güreşçilere göre etrafta 

sayılırlar hürmet görürlerdi.Günümüzde azalmakla birlikte   güreş 

yaptırma geleneği sürdürülmeye çalışılmaktadır.Ancak söz konusu 

gelenek artık yerini yayla şenliklerine bırakmaya başlamış 

görünmektedir.Burdur merkezde zamanımız da  tutulması seyrekleşse 



de tarihi tam tespit edilemeyen bir zamandan beri   yapılmakta ayrıca 

Bucak,Gölhisar ve Dirmil güreşleri de çevrede oldukça tanınmaktadır. 

 

 

 

 

 

1949 yılında Gölhisar Armutlu Mahallesi yağlı güreş ilanı 

 

Özelliklede Dirmil güreşleri tüm Türkiye’de güreşçiler için 

Kırkpınar’ın rövanşı olması sebebiyle halen  ününü sürdürmektedir. 

Burdur ‘un hatırlarda kalan en eski güreşlerinden birisi 1873 ‘de  

şehrin tekrar sancak olması şerefine 1874 veya 1875’te Burdur 

beylerince tertiplenen ve üç gün süren sayısız pehlivanın katıldığı 

yağlı güreşlerdir.Yenenin katranla damgalanarak ayırt edilebildiği 

gece yarılarına kadar devam eden bu güreşin baş pehlivanlığını o 

zaman Tefenni’ye bağlı olan Çavdır Anbarcıklı Kara 

Memiş(Mehmet)(1854-1917) sona kaldıkları Ege’den olan rakibini 

kendisine mahsus ünlü Nacak fendiyle(Oyunu)yenerek 

kazanmıştır.Burdur‘da yapılan ve unutulmaz güreşlerden biriside 1929 

senesinde  yapılan ve  o devir için  çok büyük bir rakam olan tam 22 



bin seyircinin izlediği ve Türkiye’nin en büyük pehlivanlarının katıldığı 

Türkiye şampiyonluğudur. 

Baş pehlivanlığı, Gostivarlı Mülayimi yenen Cemal pehlivan 

kazanmıştır.Sözü edilen meşhur güreşte  baş pehlivanlığı kazanmış 

olan Bolulu Cemal pehlivanla daha önceleri güreşleri olan  ve artık 

yaşlanmış veya başka nedenlerle katılamadıklarını düşündüğümüz 

Satırlarlı Mustafa Çavuş ile yine Satırlarlı Arif Pehlivan’ın isimleri 

geçmemektedir.Burdur topraklarında yetişip eski devirlerde güreş  

tutmuş  isimleri bizlere kalmış ünlü güreşçilerden artık efsaneleşen 

Kızılallı Dembel Pehlivan,Anbarcıklı Cezeyirli,19.yy son devirlerinde 

,Söğütlü Emin Pehlivan ,Anbarcıklı Kara Durmuş kardeşi Kara Memiş, 

Kuruca ,Đbecikli Kara Mustafa Đbecikdereli Đsmail ve oğlu Hamza  

Pehlivan ,Aynalı Kispetli(Erleli),Satırlarlı(Yeşilova’nın eski adı)Molla 

Mehmet, Hacı Nuri,Kara Ahmet ,Bozlarlı Halil Đbrahim 

Pehlivan ,Kıravgazlı Çiloğlan  ve Pervul gbi sayısız  güreşçidir. 

 

Anbarcıklı Kara Durmuş(1850-1932)ömrünün son yıllarında  



 

Teke bölgesinin diğer ünlü güreşleri hala devam eden Elmalı ile artık 

yapılmayan Istanaz (Korkuteli)donanma güreşleridir.Yirminci yüzyılın 

ilk yarısına kadar ve daha sonraları güreşen Burdur’un ünlü 

pehlivanlarına gelince özellikle bir pehlivan diyarı olarak tanınan 

yerler:Gölhisar:Đbecikdere,Đbecik,Dirmil,Yeşilova(Satırlar),Bucak:Kes

telAziziye,Kıravgaz,Bozlar,Çine,Marmara köyleri yetiştirdiği 

güreşçilerle öne çıkan yerlerdir.Yeşilovalı pehlivanlar,Arif 

Alpaslan,Mustafa Palvan(Çavuş),Süleyman Baktaş,Marcalı,Hurşit 

Koplay,Hakkı Koplay,Nuri Koplay, Hasan Öztürk ve bunların yanında 

sayısız isim.Đçlerinde iki isim var dır ki gerçekten zamanın en büyük 

güreşçilerinden olup Đzmir’den başlayıp Muğla,Denizli,Aydın,Afyon 

Burdur ,Isparta,Antalya ve diğer yakın bölgelerde yapılan önemli tüm 

güreşlerde başarıdan başarıya koşmuşlardır.Bu iki isim Arif 

Pehlivanla(Alpaslan) ,Satırlarlı Mustafa Çavuş olarak ün  kazanan 

 



 

Yeşilovalı merhum Nuri Pehlivan (Koplay) sol sıradaki. 

 

Mustafa Palvan’dır.Mustafa  Palvan-Çavuş,1890 yılında doğmuş uzun 

süren  seferberlik yıllarından sonra askerden dönmüş  ve güreşlere 

katılmaya başlamıştır.Đri yarı çok gösterişli bir pehlivan olan 

Çavuş,Burdur Denizli,Aydın,Afyon bölgesinde yapılan güreşlerin 

çoğunda,Balkan savaşıyla birlikte Anadolu’ya geçen özellikle 

Eskişehir,Afyon ve diğer yakın vilayetlere yerleşen Rumelili 

pehlivanlara uzun süre meydan vermemiştir. 

 

 



Baş güreşlerine hazırlanan pehlivanlar soldan son ikinci sırada Aziziyeli Ali Đhsan 

Çeler'dir 



 

Yeşilovalı(Satırlarlı)Mustafa Çavuş ve Arif pehlivanlarla çetin güreşler atan 1929 yılı 

Burdur büyük güreşi baş pehlivanı aslen  Deliormanlılı   Cemal Pehlivan. 

 

Rumelili olup Anadolu’da  ünlenen bu pehlivanların bazıları Dinarlı 

Mehmet,Afyonlu  Yarımdünya,Bolulu Cemal vs’dir.Mustafa Çavuş 1925 

yılında Aydın da yapılan çok büyük bir güreşte baş pehlivanlığı alırken 



bütün rakiplerini kısa sürede yenerek büyük ün salmıştır1   Mustafa 

Çavuş’un Burdur civarında  en güçlü  rakibinin Đbecikli Şavkı Pehlivan 

olduğunu büyüklerimizden dinlemiştik.1926 senesinde Çavdır Kozağaçlı 

Süleyman Bey’in düzenlediği ve Söğüt arası mevkiinde yapılan güreşte 

son dörde Satırlarlı Mustafa Çavuş,Đbecikli Şavkı,Acıpayam Dodurgalı 

Ahmet Ali  ile adı unutulmuş bir pehlivan kalır.Eskilerin tabiriyle ince 

dalan ve altçı güreşiyle ünlü Şavkı Pehlivan rakibi olan adını 

hatırlayamadığımız güreşçiyi kısa sürede yener.Mustafa Çavuş’ta  

Dodurgalı ile biraz daha uzunca süren güreş yapar.Dodurgalıyı 

kündeye alıp atan Mustafa Çavuş başa kalır.Hatta Çavuş kündeyi 

doldurup atacağında Dodurgalı gideceğini anlayıp “Atar gari garının 

atar“diye bağırır ve bu söz senelerce unutulmaz,dillerde dolaşır.Şavkı 

Pehlivanla aradaki kilo farkına  rağmen çok uzun bir güreş yapan Çavuş 

rakibinin pes etmesiyle başı alır.Güreş sonunda  Mustafa Çavuş  halka  

şöyle seslenir .-Ahali bu gördüğünüz Şavkı Pehlivan var ya bu Şavkı 

Pehlivan? Beni  senelerdir Gölhisar Çukuruna ayak bastırmadı. Bu 

adam işte böyle pehlivandır işte diyerek rakibinin ne yaman bir 

güreşçi olduğunu ifade etmiştir. 

Şavkı Pehlivan soyadı kanunda“Konuk”soyadını almış,oldukça genç 

yaşta hastalandığı için güreşi bırakmıştır.Yeşilova’nın diğer ünlü 

pehlivanı Arif Alpaslan da devrinin esaslı güreşçilerindendir.Yaptığı 

güreşlerde yense de yenilse de güreş severlerin tabiriyle gıcıklık 

                                                 

1 Güreşleri sonuna kadar takip eden o devirde Aydın da askerlik yapan merhum büyük amcamız  
Kara  Đbrahim  Kuzucu’’dan nakil . 



yapmayarak merdane güreştiği anlatılır.Onun aynı zaman da çevresinin 

pehlivanlarını organize ederek topluca güreşlere götürdüğü 

bilinmektedir.Yeşilova’nın ünlü cazgırı aynı zaman da eski pehlivan 

Molla Ahmet onu şöyle tanıtır. 

 

Gariyemiz de (Köyümüzde) vardır maarif 

Bu pehlivanı istemez tarif 

Hoş geldin sefa geldin 

Satırlar’lı Arif 

 

Gölhisar Cumhuriyet öncesi yetişdirdiği ünlü pehlivanların hikayeleri 

hala dinlenilmektedir.Cumhuriyet sonrası özellikle Dağiçi yöresi 

Đbecik ve Đbecikderesi 1950başlarına kadar sesini hep 

duyurmuştur.Bu bölgenin güreşçilerinin genel özelliği kilo ve boydan 

ziyade çeviklik,güçlülük,fentçiliktir.Bir dakika içinde 20 defa dalmaya 

giren güreşçiler vardır.Ancak 1950 senesinden sonra Rumeli ekolü 

diyebileceğimiz okkalı ve nefesli pehlivanların saltanatının başlaması 

Dağ içi pehlivanlarının ortalıktan çekilmesi sonucunu doğurmuştur. 

Hele Gölhisar’ın kaza olması sebebiyle yapılan büyük güreşte Dağiçi 

usülü  güreşen pehlivanların sonu olmuş ve sahneden tamamı ile 

çekilmişlerdir.Memleket pehlivanlarının birer birer yenilmesine çok 

üzülen Dereli Hamza pehlivan yaşlılığına rağmen meydana atılmış ama 

zaten çok yaşlı olması sebebiyle kimse onun güreşmesine razı 

olmamıştır. Dağ içi Çameli bölgesinden ayakta kalan son birkaç 



pehlivan da yaşlanınca Arıkayalı Hüseyin,Hasan Şahin ve Duran Şahin  

kardeşlerle  bu ekol bitmiştir. 

Đbecikderesi’nin son devir pehlivanları Kore Savaşında kolundan 

yaralandığı için güreşi bırakan Bayram pehlivan (Dağlı) ,Cafer Dağlı ve 

Bayram Çalar  gibi isimlerdir. 

Sarıkeçili Yörüklerinin iskan bölgesi olan  Sarıtaç çevresi köylerinden  

Aziziye ve Bozlar köyleri yetiştirdiği güreşçileriyle ün yapmıştır. 

Bilhassa Bozlar Köyü’nün konumu bir başkadır.Cumhuriyet öncesi 

devrin en ünlü pehlivanlarından Bozlarlı Halil Đbrahim ilk akla gelen 

isimdir.Teke ,Đç Ege  illeri ve diğer yakın illerin çayırlarında fırtına 

gibi esmiş bir güreşçidir.Ancak bir meseleden ötürü  Seferberlik ve 

Đstiklal Harbi yıllarında dağa çıkmış ve Kaz Ahmet çetesine 

katılmıştır. Bir süre eşkiyalık eden Halil Đbrahim Pehlivan  

yakalanarak  Kaz Ahmet’le Burdur hapishanesine konulmuşlardır. Kesin 

tarih bu gün belli olmamakla birlikte 1919 sonu 1920 başlarında Kaz 

Ahmet ile birlikte Isparta’ya sevk bahanesiyle yola çıkarılmışlar halen 

Kaz Ahmet deresi (Burdur Depremevleri yakınında) diye bilinen yerde 

kaçıyorlar bahanesiyle jandarmalar tarafından ikisi de vurularak 

öldürülmüşlerdir.Halil Đbrahim pehlivan’ın geride üç oğlu  kalmış  üçü 

de büyüyünce babaları gibi  er meydanlarında boy göstermişlerdir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

1930 ‘lu yılların başpahlivanlarından Burdur Bozlarlı Musa (Erdem)Pehlivan .1935 

yılında bir güreş öncesi. 

 



Bozlarlı Mehmetali, Musa ve Halil Đbrahim pehlivanlar olarak 

tanınmışlardır.Soyadı kanunu çıkınca bu üç kardeş Erdem soyadını 

seçmişlerdir.Kardeşlerden  öncelikle Musa ve Mehmet ali 1930 -1950 

arası   meydanlarda boy göstermişlerdir.  

1930 -1937 yılları arasında çayırlarda boy  gösteren ve   hayatı da acı 

bir şekilde sona eren ünlü  bir baş pehlivan daha vardır ki  Yozoğlu 

adıyla maruf Çeltikçili Mustafa Coşkun’Pehlivandır. 

Yarımdünya tarafından 1937 senesinde bıçkılanarak ö lümüne sebep olunan  

Baş Pehlivanlardan Çeltikçili Yozoğlu Mustafa Pehlivan . 



Çeltikçili Yozoğlunu bıçkılayan  Yarımdünya Süleyman  sağ başta.1931-1945 yılları 

arasında devrin en büyük güreşçileri Bandırmalı Kara Ali,Gostivarlı Mülayim, Manisalı 

Rifat ve Tekirdağlı Hüseyin’le  yaptığı güreşlerle tanınmıştır. 

Diğer baş pehlivanlara göre kısa boyuna  ve az olan okkasına rağmen 

kendinin kat be kat ağır ve boylu poslu devrinin pehlivanlarına  

meydanları  dar getiren,gerçekten büyük bir pehlivan olan Yozoğlu  

1937 yılında Bucakta yaptığı bir  güreşte  daha önce Aydın da olaylı 

bir ş ekilde rezil ederek yendiği Bucak ta da  tekrar yenileceğini 

anlayan Türkiye de cingen Yarımdünya lakabıyla marufSüleyman

Pehlivan tarafından bıçkılanmış ,devrin  tıbbi ş artlarında  tedavi 

edilememiş  tedavi için  götürüldüğü Antalya da  vefat 



etmiştir2.Yozoğlu’nu ayrı bir araştırma konusu olarak ele 

alacağız.Eskiden beri iyi güreşçilerin çıktığı başka bir yerimiz de 

Kestel Köyüdür.Kestelli Ali Pehlivan 

( Ölmez 1338-1993)oğulları Rasim(1952)ve Đsmail Ölmez(1961)  ise 

yakın devrin güreşçileridir.Ali Pehlivan,yukarda sözünü ettiğimiz 

Çeltikçili Yozoğlu Mustafa’nın halası oğludur. 

 

1931’de Atatürk’ün huzurunda Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hakemliğinde güreş 

yapan güreşçiler.Soldan ayaktaki 3.sırada Kurtdereli 5.sıradaki Çoban Mehmet ve 

6.sıradaki Gostivarlı Mülayim Pehlivanlar. 

 

 
                                                 

2 Bıçkı güreşlerde yasak olan bir kasıtlı davranıştır.Hasmın bağırsaklarını dolaştırmak için karın 
bölgesinden  sarma takılarak  bütün güçle sağa sola veya bastırılmak suretiyle iç organlarını 
patlatmak yırtmak için yapılan kasıtlı fauldür. Kolların bıçkı gibi hareket ettirilmesinden dolayı bu 
adı almıştır. Kesinlikle yasaktır .V e güreşte  en ayıp çirkin hareketlerden birĐdir.Halk arasında  
bıçkılanan güreşçiye yağı yırtılmış denir .Belirtisi göbek bölgesinden  yağın kanla karışık sızmaya 
başlamasıdır. 



 

 

 

 

Antalyalı Nizamettin Akbaş–Đsmail Ölmez ve Kırkpınar baş pehlivanlarından Hasan 

Tuna bir güreş öncesi. 

 

Ali pehlivanın  oğullarından özellikle Đsmail Ölmez bir bakıma okka 

olarak zamanının diğer  baş pehlivanlarına  denk olmasa da oldukça 

başarılı bir güreşçiydi.Kırkpınar dahil bir çok yerde başarılı güreşler 



atan güreşçimiz arkasızlıktan -ki maalesef meydanlarımız da bu 

destek  çok önemlidir  bölgemiz pehlivanlarının kaderi olmuş yeterli 

destek görmemeleri yüzünden hep yapabileceklerinin altında kalmış

lardır-gerçek  derecelerinin hep altında kendine yer bulabilmiştir.

1979-2000 yılları arasında temiz ve ahlaklı güreşiyle hep takdir 

toplamıştır.Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle Ölmez,kapasitesinin

çok altında kalmıştır.Bucak bölgesinden yetişen diğer bir güreşçi 

Đrfan Şan‘dır.Şan‘da yapabileceği derecelerin hep altında 

kalanlardandır. Kırkpınar da grupların arasından 

sıyrılıp(Klikler:Antalya–Kocaeli– Balıkesir bölgecileri diyebileceğimiz  

pehlivanlar arası dayanışmacı klikler) çıkabilmiş ve derece yapmış 

nadir pehlivanlarımızdandır. Maddi güç yetersizliği  ve başka 

nedenler onun da güreşte istediği yerlere gelmesini engellemiş

tir.Bucaklı üçüncü güreşçi Mehmet Ali Sönmez’dir.O da yukarda 

saydığımız  engeller yüzünden Ölmez  ve Şan ile aynı kaderi paylaş

mıştır.Orta sıklet güreşlerinde kendine yer aralayan pehlivanlardan 

Ömer Şen(1949) önce güreşleriyle sonra da cazgırlığıyla 

meydanların renkli siması olarak belleklerde yer etmiştir.  



 

 

 

Eski Kırkpınar Baş pehlivanlarından Bandırmalı Kara Ali Acar.1936 

Kara Ali’nin hem oğlu Hasan Acar hem de torunu Sabri Acar 

Kırkpınar baş pehlivanı olmuşlardır. 

 

 

 

 



 

 

 



Bir güreşte sol baştan o sırada asker olan Aziziyeli Ali ihsan 

Çeler pehlivan  ve soldan üçüncü sırada Ömer Şen.  



Cumali Şen  

rakibini paça kasnak oyununa almaya  çalışıyor 

Oğlu Cumali Şen ‘de(1974)son devirde Burdur’un yetiştirdiği önemli 

bir pehlivan olarak bilinmektedir.Yakın tarihimizin isim yapmış 

güreşçilerden bir diğeri Aziziyeli Ali Đhsan Çeler’dir.1949 doğumlu 

olan Çeler baş altı ve baş kategorilerinde  Burdur ve çevre illerde 

oldukça başarılı güreşler atmış 1980-1990 yılları arasında ün 

yapmıştır.Yakın tarihimiz de Aziziye’den çıkan diğer bir güreşçi de 

Ahmet Salih Güleç‘tir.Ve halen güreş antrenörlüğü yapmaktadır. 

Burdur‘da faaliyet gösteren güreşcileri bünyesinde toplamış kurum 

olarak Şeker Fabrikası bu spor dalına epey destek vermiştir.Kendileri 

Burdurlu olmamakla beraber uzun yıllar yaşadıkları yer olarak 

Burdur’la özdeşleşmiş Engin Bakay ve Hüseyin Beşikçi‘yi de hatırlamak 

yerinde olacaktır 

 



Engin Bakay 

 

 

Çayırlarda boy gösteren diğer Burdurlu pehlivanlar Kırkpınar minik 

kategorisinde birinci olan ve sonraları da  çeşitli boylarda güreşen  

Kıravgazlı(Kayaaltı)Mustafa Yıldırım(1976),Bucaklı Serkan Şan(Đrfan 

Şan’ın kardeşi),Askeriyeli Ramazan Ayar(1969),Bülent Çelebi,Hasan 

Özen (1968) gibi çok sayı da pehlivan bulunmaktadır.Ayrıca gerek 

Kırkpınar da  derece yapmış  ve gerek çevrede attığı çetin güreşlerle 

ismini duyuran Dirmilli Ramazan Çınar’ı unutmak haksızlık olacaktır 

 



 

 

Burdur güreşçilerinden bir grup bir güreş öncesi:Ayaktakiler sol baştan Hasan 

Özen,Bülent Çelebi,Cumali Şen,Ramazan Ayar,Mustafa Yıldırım. 

Đkinci sıra soldan Engin Bakay,Serkan Şan. 

Sonuç olarak yağlı güreş tutmuş ve zamanında çevresinde  tanınan 

Burdurlu pehlivanların bazılarını  kısaca  tanıtmaya çalıştık.Elbette 

başka daha çok güreşçi yetişmiştir şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz. 

9.11.2012 

Kaynakça 

Salih Urhan ,Burdur Satırlar Nahiyesi.Đzmir -2008 

Ahmet Bozkurt ,Ahmet Bozkurt’un .Daktilo halinde  

1929-1945 arası başta Cumhuriyet Gazetesi ve bazı gazete arşivleri 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


