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Güre imizdeki Yi itlik yoktur”

Bunun ne oldu unu görmeyen bilemez. Ben de K rkp nar’da gördükten sonra anlad m. K saca yarg m udur: Ya
Güre bütün uygar insanlardaki ilkellik duygusunun en soylu, evet en soylu, en yi itçe, en ince, en süzülmü , hem de
en ak ll ca belirtisidir. Ne bo a güre i ne boks, hatta ne de futbol…Hiçbirisinde bizim atalardan kalma ya
güre imizdeki incelik, yi itlik, soyluluk yoktur. Bunu K rkp nar’a gitmeyen anlayamaz.
Pehlivan aptal olur, diye bir söz var bizde, Gidin de görün, bak n ya
Ba

güre ne ince bir spor, ne zekâ, ne ak l sporu…

zda ne büyük bir gelenek ta yormu uz da hiç haberimiz yok. Senin haberin yok, demeyin. Ço unuzun da

bundan haberi olmad

biliyorum da ondan bu konu üzerine birkaç yaz yazmak iste ine dü tüm .

Bilmeyen birisi, bir t p, bir di çilik konusu üzerine yazabilir, örne in marangozluk üzerine konu abilir mi? Bizim ya
güre imiz de, üstüne yaz p konu abilmek için uzmanl k isteyen bir i tir. K rkp nar’a gidi im de anlad m ki, de il ya
güre üstüne yazmak, orada konu mak bile zor. Ya

güre in kendine özgü terimleri, sözcükleri, deyimleri var. En

iyisi, K rkp nar’ n ayr bir dili var, diyebiliriz. Bu dili bilmeyen, olur olmaz konu ursa yöredekiler gülü üyorlar Üstelik
ben de güre e yabanc de ilim. Antrenör Peter’in zaman nda iki y l grekoromende, 56 kiloda mindere ç km

m.

K rkp nar’ n dili büsbütün ayr bir dildir. Birini söyleyeyim, “güre etmek” demiyorlar.
Dünya ampiyonu Mustafa Da stanl çok zorlu güre tuttu unun ak am

öyle dedi:

-Ben dünya ampiyonas nda bile böyle güre yememi tim.
Al i te! “Güre yemek” diye bir deyim. Güre mek, güre tutmak, güre atmak, güre yemek…
Onun için benim bu yaz lar m bilgisiz bir seyircinin izlenimleri olacakt r.
Halktan gelen her ey güçlü, köklü oluyor. Bunu K rkp nar’da bir daha anlad m.
Ne reklam ne propaganda…Hiçbir ey bu ak

sa layamazd . Yurdun dört bir buca ndan kispetini has r örme

zembiline koyan, ver elini K rkp nar demi yürümü . Kimi güre çi birba na gelmi , kimi arkada lar yla…Anadolu’nun,
Rumeli’nin yi itleri kuzeyden, güneyden, do udan bat dan ak n edip gelmi ler. K rkp nar’a. Bunda gazetelerin etkisi
bence solda s

rd r. Güre çilere de seyircilere de inceden inceye bakt m; güre leri yazan gazeteleri bile iki yüzde

biri okumuyor. Bu, yüzy llar boyu yerle mi , kökle mi bir gelene in etkisidir. Dü ünceme kal rsa, geleneklerimizin en
iyisi, en güzeli K rkp nar güre leridir.
Edirne’ye giri yerinde soka a boydan boya gerdikleri bezde unlar yaz :
“Edirne Türk tarihinin, K rkp nar Türk gücünün be

idir” .
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Edirnespor’un do
u
l 1966.
Edirnespor’un kurulmas na öncülük eden,renklerinin babas Türkiye Futbol Federasyonu’nun efsane Ba kan
merhum Orhan eref APAK (fötr apkal ),sa nda Nejat ATLI ,solunda Dr. Ratip KAZANCIG L ((gözlüklü),
merhum Ali ONAR (gözlüklü),Edirnespor’un ilk Ba kan merhum Rahmi AKINCAN (sol önde) ve sa arkada
Reha HAKTANIR (gözlüklü).Ayr ca Yusuf DÖRTER ve smail D NÇMAN (bozac ) var.
Topluca kapal salona gidiyorlar.

"Amin" sözü Kuran'da geçmiyor deniyor. Peki neden dualar n sonunda söylenir, hem Müslümanlar, hem
ristiyanlar, hem de Museviler taraf ndan?
Bu konuda akla yak n görü a
da verilmektedir.
"Tanr uludur, birdir, tektir
Ondan ba kas yoktur
Bir tanedir
O'dur her varl yaratan...."
Yok hay r...Ezan de il. M r hükümdar (firavunu) Akhenaton'un (Amenofis'in) yazd bir iir.
iir öyle devam ediyor:
"Bir ruhtur Tanr , görünmeyen bir ruh...
Ta ba lang çta vard Tanr ,
Tek varl kt o.
Hiç bir ey yokken o vard .
Her eyi o yaratt
Ezelden beri süregelen varl ,
Ebediyete kadar sürecek,
Gizlidir Tanr , kimse görmemi tir onu.
nsanlara ve yaratt klar na s r kal r her zaman."
Tek tanr dinlerin hakiki kurucusu Amenofis, her duan n sonunda kendi ad n zikredilmesi talimat vermi :
'Amen!.'
Önce Tevrat'a oradan da slamiyet’e sirayet eden 'amin' de oradan.
Yani "Amen" kelimesi eski M r dili olan Koptça. (K pti kelimesi de oradan gelir..) ve o devirde k tl k nedeniyle
r'a göç etmi olan Yahudiler de o zamanki M r gelene ine uyarak böyle söylemeye ba lad lar.
Anla ld kadar ile Yahudileri M r'dan ç karan Hz. Musa, kendilerine M r’dan ayr lmalar na müsaade eden
Amenofis’e ükranlar n ifadesi olarak, bu gelene e dokunmam ve AMEN sözcü ü Yahudilikte de ükür
anlam na gelerek dua sonlar nda kullan lmaya ba lam ve sonra Müslümanl kta da iyice kök salm .
Gariptir ki, gerek Tevrat gerekse Kuran’da Firavunlar en nefret edilen ki iler olarak tan lmakta iken hem
Yahudi ve H ristiyanlar hem de Müslümanlar günde birçok kere nefret ettikleri Firavunun ad anmaktalar...
-----------------------------------BÖYLED R DÜNYANIN BU LER …

YIL 1910
FRANSIZLAR YEN BULU LARI OLAN UÇA I TANITMAK
N TÜM ULUSLARDAN KATILIMCILARI DAVET
EDERLER... HERKES BÖYLE B R CATIN GERÇEKLE
OLMASI NEDEN YLE
KIN VE
MERAKLIDIR...DÖNEM N OSMANLI HÜKÜMET NE DE KATILIMCI
N HABER GÖNDER LM ... HÜKÜMET CATLARA OLDUKÇA MERAKLI OLAN AL RIZA PA A’ YI GÖNDEREL M,
O MERAKLIDIR DEM LER...
VE DERHAL SARAYA ÇA IRMI LAR...
KEND NE FRANSIZLARIN BULU UNDAN BAHSETM LER
VE OSMANLIYI TEMS LEN G TMES
STEM LER...
AL RIZA PA A BUNU B Z YAPMALIYDIK DEM
NDEN HAYIFLANARAK... YALNIZ DEM LER PA A YA DAVET 2
K YANINA 1 K DAHA AL ONU DA SEN BEL RLE DEM LER...
AL RIZA PA A B RAZ DÜ ÜNMÜ VE B R DEL KANLI VAR ONU GÖTÜREY M
DEM ...NEYSE AL RIZA PA A VE DEL KANLI PAR S' N YOLUNU TUTMU LAR...
PAR S'TE OTELE YERLE
LER...VE BULU UN GÖSTER LECE GÜN KALABALIK MEYDAN VE P ST HERKES
MERAKLA BEKL YOR..DERKEN P LOT HAZIRLIKLARINI YAPIYOR...ÜSTÜNE MONT G YOR B R DE GÖZLÜK
TAKIYOR...UÇAK HAVALANIYOR...
PARENDELER TAKLALAR MANEVRALAR MÜTH B R GÖSTER
STE
YOR... ALKI LAR ARASINDA
YOR UÇAKTAN..HERKES KISKANÇ AMA
KIN...B R YETK B R
GÖNÜLLÜ ST YOR..P LOTUN ARKASINDA ONA E K EDEB LECEK
CESARET OLAN..
M DEL KANLI ATILIYOR.. BEN BEN... TAMAM, DEN YOR VE
DEL KANLIYA GÖZLÜK VE MONT VER YOR...DEL KANLI MONTU G YOR GÖZLÜ Ü TAKIYOR.. KALABALIKTAN
SIYRILMAK ÜZERE KEN AL RIZA PA A KOLUNDAN
TUTUYOR..
BO VER SEN B NME BIRAK BA KASI B NS N D YOR...
NEDEN D YE SORUYOR DEL KANLI B
EY M H SSETT Z..
YOK, SEN Y NE DE B NME EVLAT D YOR...
DERKEN BA KASI B YOR UÇA A..
UÇAK HAVALANIYOR DEL KANLI ÖFKEL PA A YA ...
PARANDELER..MANEVRALAR.. DERKEN UÇAK ALEV TOPUNA DÖNÜYOR VE P STE ÇAKILIYOR..2 ÖLÜ...
DEL KANLI PA AYA BAKIYOR HAYRETLER
NDE... PA A MA RUR VE MUTLU B R NSANI KURTARDI I
AMA B R BA KASI ÖLMÜ TÜ...
AMA KURTARDI I B R NSAN DE LD ....
R ULUSTU...
ÇÜNKÜ DEL KANLI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' TÜ
*SUNAY AKIN' DAN*

N...

"ZEYT NYA LI Y YEMEM AMAN" türküsünün ac gerçe i;
Bursa yöresine ait bu türkü 2 Kas m 1954 tarihinde hsan Kaplayan’ dan kaynak gösterilerek Muzaffer
Sar sözen taraf ndan derlenmi tir.
Marshall Plan 2. Dünya Sava sonras nda 1947 y nda önerilen ve 1948-1951 y llar aras nda yürürlü e
konan ABD kaynakl bir ekonomik yard m paketidir. Aralar nda Türkiye’nin de bulundu u 16 ülke, bu plan
uyar nca ABD’den ekonomik kalk nma yard
alm r. ABD geçmi ten beri dünyan n en büyük m r üretici
ülkesidir. ABD birikmi olan m r da lar eritmenin bir yolu olarak m rözü ya ihracat ke fetmi tir.
Marshal yard
n ko ullar ndan biri Türkiye’nin ABD’den m rözü ya almas r.
(Yeni Sömürgecilik Aç ndan G da Emperyalizmi, Osman Nuri Koçtürk, Toplum Yay nlar , 1966).
Buna ko ut olarak Türkiye’de ilk margarin fabrikas kurulur. Yine ayn dönemde yüz binlerce zeytin a ac
sökülerek bir katliam yap r. Kalan zeytin a açlar ndan elde edilen zeytinya
n büyük bölümü ABD
taraf ndan Dolar kar
al r ve m rözü ya TL kar
sat r.
Türk insan zeytinya ndan so utularak m r özü ya na ve margarine al
r. Bu amaçla zeytinya
rsa
kanser yapar gibi yalanlar uydurmaktan da geri kal nmaz. Hâlbuki zeytinya halk a ndaki deyi iyle
dumanla ma derecesi en yüksek (en zor yanan) s ya lardan biridir.
Bununla da kal nmaz, kötülemek için t pk bugün yap lan halkla ili kiler endüstrisi çal malar gibi “Zeytinya
yiyemem aman, basmadan fistan giyemem aman…” diye türkü sipari edilir ve ülkenin en popüler türküsü
yap r.
Kat ya /margarine mahkûm edilen halk, 20-30 y lda bir ka k ya a bile muhtaç hâle getirilir. Ve basma giyen
kad nlar, plastik giysilerle tan
r…
Zeytin ya yiyin, basma, fistan giyin...
Prof. Dr. Kenan Demirkol

Bir zamanlar Sarayiçinden Edirne

