Geleneksel
Sporlar
Hayatta kalma mücadelesinin ve savaﬂlar›n insan gücüne dayand›¤› dönemlerde yap›lan spor ya da benzeri aktivitelerin tümü, savaﬂlara haz›rl›k yönünde
oluyordu. Bugün üzerinde yaﬂad›¤›m›z
topraklarda rahatça yaﬂam›m›z› sürdürmemizi, atalar›m›z›n yüzlerce y›l önce
yapt›¤› savaﬂlara borçluyuz. Bu savaﬂlara
haz›rl›ksa, güreﬂ ve atl› cirit gibi sporlarla yap›l›yordu. Tarihimizde çok farkl› bir
yeri olan güreﬂ ve atl› ciride milli sporlar›m›z denmesinin alt›nda biraz da Türk
toplumunun var olma içgüdüleri yatmakta. Beden gücüyle yap›lan savaﬂa yer olmayan günümüz dünyas›nda, toplumlar›n varl›k göstergesi sahip olduklar› ve
yaﬂatt›klar› kültürel de¤erler. Art›k yaln›zca madalya ve e¤lence amaçl› yap›lan
ata sporlar›m›z, gün geçtikçe önemini ve
de¤erini yitirmekte. Ata sporlar›m›za sahip ç›k›p evrenselleﬂtirmek, yaln›zca bu
sporlar› de¤il, ayn› zamanda binlerce y›lda oluﬂan kültürel de¤erlerimize de sahip ç›kmak anlam›na geliyor.
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Aba Güreﬂi
Güreﬂin en eski türlerinden olan aba
güreﬂi, dünyada giysilerle yap›lan ilk güreﬂ türü. “Aba güreﬂi” denmesinin nedeni, güreﬂçilerin “aba” giysisini giymesi.
Bilindi¤i gibi eskiden günlük k›yafet olarak da kullan›lan aba, genellikle yünden
dokunmuﬂ oldukça sa¤lam, kaba ve kal›n
bir giysi. ‹lk yap›ld›¤› zamanlardan bu yana kurallar hemen hemen hiç de¤iﬂmemiﬂ. Önceleri büyük ﬂenliklerle
yap›lan bu güreﬂler art›k y›lda
bir iki defa ve dü¤ün gibi
özel günlerde gösteri
amac›yla yap›lmakta.
Aba güreﬂinin di¤er güreﬂlerden
en önemli fark›, güreﬂ s›ras›nda ve sonras›nda, yenen ya da
yenilen

güreﬂçi için alk›ﬂlama ya da herhangi bir
tezahürat yap›lmamas›. Bu güreﬂte, yenmek ya da yenilmek elbette var ama, bu
iﬂin spor ve e¤lence amaçl› oldu¤u hiçbir
zaman unutulmuyor. Aba güreﬂleri, günümüzde yaln›zca Gaziantep ve Hatay
bölgelerinde yap›lmakta. Gaziantep’tekine “aﬂ›rtmal› aba”, Hatay’dakine “kap›ﬂmal› aba” güreﬂi deniyor. Aba güreﬂi köy
meydan›, çimenlik bir yer ya da yumuﬂak
toprakl› zeminlerde yap›labiliyor. Güreﬂin
yap›ld›¤› bu alanlara, Gaziantep’te “çukur”, Hatay’da “mersah” deniyor.
Aﬂ›rtmal› aba güreﬂi baﬂlamadan önce, çukura gelen güreﬂçilere kuﬂak hakemlerince kuﬂaklar› ba¤lan›r. Güreﬂ yaz›-turayla baﬂlar ve genellikle iki devre
halinde yap›l›r. Yaz›-turay› kaybeden güreﬂçi, rakibin kuﬂa¤›n› sa¤ eli rakibin
omuzunun üzerinden geçecek ﬂekilde
tutar. Dezavantajl› olan bu duruma el
aﬂ›rma, bunu yapan güreﬂçiye de el aﬂ›ran, kazananaysa el aﬂ›r›lan deniyor.
‹kinci devrede el aﬂ›ranla, aﬂ›r›lan yer de¤iﬂir. Güreﬂçilerden biri iki devrede de
galip gelirse güreﬂi kazan›yor. Beraberlik durumunda (tay düﬂme), bir kez daha
güreﬂ yap›l›r ve bunu kazanan, güreﬂi de
kazanm›ﬂ oluyor. Yenilgi tuﬂla (s›rt›n yere gelmesi) oluyor. Yaln›zca final güreﬂinde, beraberlik durumunda puan uygulan›yor. Güreﬂin süresi de¤iﬂmekle birlikte, genelde ayakta 7 dk. ve yerde 2 dk.
kadar (yerde 2 dk.’dan fazla kal›rlarsa
güreﬂ ayakta baﬂlar) sürüyor. Ayr›ca, güreﬂ sonunda yenilen güreﬂçi, yeneni s›rt›nda taﬂ›yarak seyircinin önünde dolaﬂt›r›r. Aﬂ›rtmal› aba güreﬂinde “el aﬂ›rma”,
“iç ba¤da”, “boﬂa kald›rma”, “yan ba¤da”, “t›rpan”, gibi teknikler var. ‹ç ba¤day›, genelde el aﬂ›ran güreﬂçi yapar. Rakibine kalças›n› dönerek, sa¤ aya¤›yla rakibinin sol aya¤›n› içten sararak atmaya
çal›ﬂ›r. Boﬂa kald›rma, el aﬂ›r›lan güreﬂçi taraf›n-

dan yap›l›r. Güreﬂçi, rakibinin belinden, kuﬂa¤›ndan ya
da kendi dizinden
destek alarak, rakibini havaya kald›-

ﬁalvar Güreﬂi
Çok eski zamanlardan bu yana, ﬂalvar giyilerek
yap›lan (daha çok Türkmenlerin yapt›¤›) bir güreﬂ türü. En önemli özelli¤i ayakta yap›lmas›. Güreﬂçilerden
biri yere düﬂtü¤ünde, düﬂürene tuﬂ için tek bir hamle
ﬂans› verilir. Bu hamlede sonuç al›namazsa düﬂen genelde aya¤a kald›r›l›r ve güreﬂ tekrar baﬂlar. Dolay›s›yla denge, bu güreﬂte çok önemli. Güreﬂin ana ve
tek giysisi olan ﬂalvarlar›n boyu eskiden diz alt›na kadar olurdu, günümüzdeyse oldukça k›sa (diz üzerinde,
bald›r›n ortas›na kadar). Yap›m›nda genelde keçi yünü kullan›l›yor. ﬁalvar›n a¤›z k›sm› kösele deriden, ba¤›ysa kal›n örme ipten yap›l›yor. Günümüzde popülerli¤ini oldukça yitiren ﬂalvar güreﬂi, sadece Kahramanmaraﬂ ve çevresinde yap›l›yor. ﬁalvar güreﬂi, kum üzerinde, çim zeminde, çeltik kabu¤unun sert bir yere serilmesiyle oluﬂturulan bir zeminde ve kar üzerinde yap›labiliyor. Bugün ‹sviçre’nin da¤ köylerinde yap›lan
“pantolon güreﬂi”’nin bu güreﬂten ortaya ç›kt›¤› tahmin edilmekte.

r›p yere atmaya çal›ﬂ›r. Yan ba¤da tekni¤inde, el aﬂ›ran güreﬂçi, sol eliyle rakibinin sa¤ kolunu ya da abas›ndan bir yerini tutar. Sa¤ aya¤›yla, rakibinin sa¤ aya¤›n›n kalça bölgesine yan ba¤day› sararak rakibini düﬂürmeye çal›ﬂ›r. T›rpandaysa, el aﬂ›r›lan güreﬂçi, sol eliyle rakibinin kuﬂa¤›ndan, sa¤ eliyle de abas›ndan s›k›ca tutar. Bu arada sol aya¤›yla, el
aﬂ›ran güreﬂçinin sa¤ aya¤›na vurup, geriye do¤ru iterek onu düﬂürmeye çal›ﬂ›r.
Kap›ﬂmal› aba güreﬂi, temel olarak
aﬂ›rtmal› abayla ayn›. Bunda daha çok
mücadeleye dayal› bir güreﬂ varken, aﬂ›rtmal› abada daha çok seyir zevkine dayanan bir mücadele var. Kap›ﬂmal› aba, el
aﬂ›rmayla baﬂlamaz. Güreﬂçiler, birbirlerinin abalar›n›n gö¤üs bölgesine dikilmiﬂ
olan, deri k›s›mdan tutarak güreﬂe baﬂlarlar. Aﬂ›rtmal› abada, aba üzerine ﬂal
kuﬂak ba¤lan›rken, kap›ﬂmal›da sade bir
kuﬂak ba¤lan›r. Kap›ﬂmal› abada, normal
süre 5 dk. Beraberlik durumunda güreﬂ

5 dk. uzat›l›r. Beraberlik yine bozulmazsa 3 dk.’l›k bir ek süre daha verilir. Burada da galip gelen olmazsa her iki güreﬂçi
yenilmiﬂ say›l›r.
Aba güreﬂlerinin bir baﬂka özelli¤i,
güreﬂin davul ve zurna eﬂli¤inde yap›lmas›. Bu güreﬂe özgü ezgilere, harp ve cenk
havas› anlam›na gelen “harbileme” deniyor. Ritim, güreﬂin durumuna göre h›zlan›r ya da yavaﬂlar. Aba güreﬂleri ayr›ca,
Uzakdo¤u yak›n dövüﬂ sporu olan judoyla da oldukça benzerlik gösterir.

Karakucak Güreﬂi
Tam anlam›yla bize ait olan bir güreﬂ
türü. ‹lk ortaya ç›kt›¤›ndan bu yana, kurallar›nda ve oynama tekni¤inde çok az
de¤iﬂiklik geçirerek günümüze kadar gelmiﬂ ve hala yap›lmakta. Günümüzün modern güreﬂinin serbest stili, karakucak
güreﬂinden esinlenerek ortaya ç›km›ﬂ.
Bundan dolay› karakucak, serbest güre-

ﬂin alt yap›s›n› da oluﬂturmakta. Karakucak güreﬂçileri, p›rp›t denen bir giysi giyerler. P›rp›t, çad›r, yelken bezi gibi sert
kumaﬂtan yap›lan ve dizlerin hemen alt›na kadar uzanan, k›sa pantolon ﬂeklinde
olan bir giysi. Bu güreﬂ, toprak alanlarda, çim zeminlerde ve harman yerlerinde
yap›labiliyor. Güreﬂçiler boylar›na, kilolar›na, yaﬂlar›na, ustal›klar›na göre çeﬂitli
dallarda güreﬂiyorlar. Günümüzde daha
çok ya¤l› güreﬂin yap›lmad›¤› bölgelerde
yap›l›yor. ‹ç ve Do¤u Anadolu da, dü¤ünlerde ve çeﬂitli e¤lence zamanlar›nda daha çok yap›lmakta.

Ya¤l› Güreﬂ
Eski Türklerde güreﬂ, daha çok karakucak güreﬂi gibi vücuda herhangi bir
ﬂey sürülmeden yap›l›rd›. Türkler Anadolu’ya yerleﬂince, Yunanl›larla olan iliﬂkiler içinde, güreﬂin onlarda ya¤ ya da kum
sürülerek yap›ld›¤›n› gördüler. Daha sonra öz güreﬂimiz olan karakucak güreﬂini,
ya¤ sürerek yapmaya baﬂlad›lar. Böylece
ya¤l› güreﬂ ortaya ç›km›ﬂ oldu. Karakucak güreﬂinde güçlü olan pehlivanlar›n,
rakiplerini bir tutuﬂta yere vurarak galip
gelmeleri, seyircilerin güreﬂ izlemekten
pek keyif almad›klar› bir durumdu. Ya¤l›
güreﬂte pehlivan ne kadar güçlü olursa
olsun, sürülen ya¤dan dolay› zay›f olana
da kazanma ﬂans› vermesi ve güreﬂ süresinin uzamas› ya¤l› güreﬂin seyir zevkini
art›r›yor. Ya¤l› güreﬂte pehlivanlar "k›sbet" denen manda derisinden yap›lm›ﬂ
özel bir giysi giyerler. Günümüzde daha
çok Ege, Trakya, ve Karadeniz bölgesinde yap›lmakta. Yaklaﬂ›k 650 y›ld›r yap›lan “K›rkp›nar Ya¤l› Güreﬂleri” en bilineni ve dünyaca tan›nan›.
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Atl› Rahvan
Geleneksel bir binicilik sporu ve at›n yürütülerek yar›ﬂt›r›lmas› olarak tan›mlanabilir.
13. ve 14. yüzy›llarda Osmanl›lar döneminde
Kütahya civarlar›nda yapt›r›ld›¤›na iliﬂkin bilgiler de var. Atl› rahvan, at›n, rahvan yürüyüﬂle belirli bir mesafeyi, belirli bir a¤›rl›kla (at
+ binici + ek a¤›rl›klar) en k›sa sürede kat etmesi temeline dayan›r. Bu sporda yürütülen
atlar özel olarak e¤itiliyor. Yar›ﬂlar atlar›n
yaﬂlar›na ve cinslerine göre s›n›fland›r›ld›ktan
sonra yap›l›yor. Yar›ﬂlar 1, 1,5, 2 km gibi mesafelerde yap›l›yor. Günümüzde genelde Ege
ve Marmara bölgesinde, il merkezlerinden daha çok kasaba ve köylerde düzenleniyor.

Atl› Cirit
Türkler, Orta Asya’da devlet kurduklar›nda, k›z ve erkek çocuklar›n› yaﬂama
haz›rlamak için, ata binmeyi, ok atmay›,
m›zrak ve k›l›ç kullanmay› ö¤retirlerdi.
Savaﬂç› bir toplum olan Türkler, savaﬂ
zamanlar› d›ﬂ›nda, savaﬂa haz›rl›k amac›yla atlar› ve savaﬂç›lar› formda tutabilmek için kendi aralar›nda çeﬂitli oyunlar
oynarlard›. Güreﬂ, ok atma ve at yar›ﬂlar›
d›ﬂ›nda en önemli oyun, at üzerinde hareketli durumdayken, hareketli ya da sabit
nesnelere m›zrak, ok, gibi savaﬂ aletleriyle at›ﬂ yapma oyunuydu. Böylece hem
boﬂ zamanlar›n› de¤erlendiriyorlar hem
de savaﬂ antrenman› yap›yorlard›. Zamanla geliﬂen bu savaﬂ oyunu, bugün atl› cirit (çavgan) sporu ad›yla yap›l›yor. Atl› cirit, günümüzde her ne kadar eski popülerli¤ini kaybetse de kültürümüzde çok

Kuﬂak Güreﬂi
Güreﬂçilerin bellerine kuﬂak ba¤layarak güreﬂti¤i
geleneksel bir güreﬂ türü. Daha çok K›r›m Türklerinin
gelene¤i olan bu güreﬂ günümüzde az da olsa hala yap›lmakta (Eskiﬂehir’de). Di¤er geleneksel sporlar›m›z
gibi kuﬂak güreﬂi de dü¤ün ve e¤lence zamanlar›nda
yap›l›yor. Güreﬂler yaﬂ, a¤›rl›k ve boy göz önünde tutularak üç dala ayr›l›yor. Güreﬂin giysisiyse yumuﬂak
kumaﬂ ya da bezden yap›l›yor (altl›k ve üstlük olarak).
Bu güreﬂ giysisinin üzerine, iki metre uzunlu¤unda
yünden dokunmuﬂ bir kuﬂak ba¤lan›r. Güreﬂ baﬂlamadan önce hakemler, önceden belirlenen iki güreﬂçiyi
güreﬂ meydan›na ça¤›r›r. Karﬂ›l›kl› gelen güreﬂçiler tokalaﬂt›ktan sonra bel ba¤laﬂ›rlar (birbirlerinin kuﬂaklar›n›n ba¤lanmas›). Güreﬂçiler birbirlerinin bellerindeki kuﬂaklardan, sa¤ elleriyle yan taraftan ve sol elleriyle de biraz arkadan tutarlar. Bu tutuﬂtan sonra
güreﬂ baﬂlar. Ayaktan tutmak ve iki eli rakibin arkas›ndan kavuﬂturarak sarmak kuﬂak güreﬂinin ana yasaklar›. Yenme güreﬂçinin “ﬂalka düﬂmesiyle” olmakta (iki omzun yere de¤mesi). E¤er bu oyun süresi içinde olmazsa hakem karar›yla daha aktif güreﬂen kazan›r. Süre 15-25 dk. aras›nda de¤iﬂir. Beraberlikte 10
dk. uzat›l›r.
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önemli bir yere sahip. Peki bu ata sporumuz nas›l oynan›yor? Oyun, 110 cm
uzunlu¤unda a¤açtan yap›lm›ﬂ bir sopay›
(de¤nek), at üzerindeki sporcular›n belli
tekniklerle, oyunun kurallar›na göre birbirlerine (teke tek) atmas› temeline dayan›r. Atl› ciridin oyun sahas›, 140x40 m
boyutlar›nda beyaz çizgilerle belirlenmiﬂ
düz bir alan. Tak›mlar 7’ﬂer kiﬂiden (+2
yedek) oluﬂuyor. Oyun sahas›, (her yar›
saha için) dört bölüme ayr›l›yor. En geride 7 m’lik “alay dura¤›”, onun önünde 5
m’lik “yasak alan”, onun önünde 7 m’lik
“at›ﬂ sahas›” ve sahan›n kalan bölümü.
Alay dura¤›, tak›mlar›n oyuna girecekleri
ve oyun süresince bekleyecekleri yer
(at›n baﬂ› daima karﬂ› tarafa do¤ru bakacak). Yasak alan bölümü, karﬂ› taraftan
gelen oyuncular›n giremeyece¤i ve rakiplerine ciridi atmak için yaklaﬂabilecekleri
son yer. Bu alan›n konmas›n›n nedeni,
at›lan ciridin etkisini azaltarak at›n ve
oyuncunun sakatlanmas›n›n önlenmesi.
At›ﬂ sahas›, karﬂ› taraftan gelen oyuncunun ciridi atmak zorunda oldu¤u alan.
Savunma yapan sporcular isterlerse (en
fazla 2 sporcu) yasak alana girip rakibi
karﬂ›layabilirler. Oyunda toplam 9 hakem
bulunuyor. Oyundan önce kura çekiliyor.
Kazanan taraftan ç›kan bir oyuncu, h›zla
rakip taraf›n at›ﬂ sahas›na girer. Karﬂ› taraftan uygun gördü¤ü birine ciridi atar
(45 sn içinde). Att›ktan sonra h›zla kendi
sahas›na dönmeye çal›ﬂ›r. Bu arada sa-

vunma yapan tak›mdan bir sporcu bunu
kovalamaya baﬂlar ve uygun bir yerden
(en az 7 m) yakalayabilirse ciridi ona atarak puan kazanmaya çal›ﬂ›r. ‹sabet ettirebilirse (+6) puan al›r. E¤er kaçan oyuncuya, ciridi atmadan 1 m ve daha az bir mesafe yaklaﬂabilirse “ba¤›ﬂlama” denen kural oluﬂur ve (+3) puan al›r. Bunun yan›nda savunma oyuncusu, kendisine at›lan
ciridi havada yakalarsa (+2) puan, yine
eyer boﬂaltarak (at›n yan taraf›na do¤ru
sarkma) rakibin ciridini boﬂa ç›kart›rsa
(+3) puan al›r. Ceza puanlar›ndan baz›lar›ysa, 7 m’den daha az mesafeden cirit atmak (-3) puan, at›lan cirit rakibin at›na ya
da baﬂ›na gelirse (boyunla diz aras›nda
kalan bölgeye at›lmak zorunda) (-3) puan, 45 sn içinde ciridi atamamak (-1) puan. Ciritçiler, bölgesel giyimleriyle atlar›na binerler. Sa¤ ellerine atacaklar› ilk ciridi, di¤er ellerine de bir tane yedek cirit
al›rlar. Oyunun toplam süresi 35’erden
70 dk. Bu süre sonunda (-) ve (+) puanlar
toplan›p puan› fazla olan maç› da kazan›r. Ciritçi, kendisini rakibinden korumak ve puan vermemek için çeﬂitli hareketler yapmak zorunda. ‹yi ciritçiler at›n
yan taraflar›na, karn›n›n alt›na ve boynuna do¤ru rahatl›kla uzanarak üzerine gelen ciritlerden korunur. Atl› ciritte kullan›lan atlar özel olarak e¤itilir. H›zl›, çevik
ve üstün manevra yeteneklerinden dolay›, daha çok Türkmen ve Arap atlar› bu
spor için tercih ediliyor. Atl› cirit günümüzde, Do¤u Anadolu (özellikle Erzurum), ‹ç Anadolu ve Ege bölgelerinde daha çok dü¤ün ve e¤lence zamanlar›nda
yap›l›yor.
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