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Türkiye'ye
gürefli sevdiren
i
büyük ustay› ebed
aleme u¤urlad›k...

ÖMER ALTAY

Ali Gümüflfl''ün kalbinde,
Alt›n Kemerli K›rkp›nar
A¤as› Yazo¤lu ile Sezer
A¤a'n›n yeri ayr›yd›...
TÜM a¤alarla yak›n iliflkileri, istiflareleri olmakla birlikte Alt›n Kemerli K›rkp›nar A¤as› Alper Yazo¤lu ile Ayhan
Sezer'in yeri ayr›yd›. Bu iki efsane a¤ayla gönül birliktelikleri vard›. 1990'l› y›llar›n bafl›nda üç dönem üstüste
K›rkp›nar A¤al›¤› yaparak Alt›n Kemer kuflanan Alper Yazo¤lu'nu gerek cemiyet hayat›ndaki konuflmalar›, gerekse
yaz›lar› ile destekledi.
Ayhan Sezer'in 1999 y›l›nda K›rkp›nar a¤as› olmas›nda
da kendisini yüreklendiren, motive eden kiflilerin bafl›nda
Ali Gümüfl geliyordu. Kavaso¤lu ‹brahim soyundan gelen
Ayhan Sezer'e, "Sana A¤al›k yak›fl›r. A¤al›k, en az K›rkp›nar
pehlivanl›¤› gibi asildir, kutsald›r" sözleriyle Ayhan a¤abeyimizin a¤al›k yörüngesine girmesinde etken olmufltu. Yine,
639. K›rkp›nar A¤as› Alper Yazo¤lu'nun tüm yurtiçi ve yurtd›fl› seyahatlerini ve dönemin Cumhurbaflkan› Süleyman
Demirel ve Baflbakan› Bülent Ecevit'le görüflmelerini bizzat
Ali Gümüfl organize etmiflti. Gerek Alper Yazo¤lu, gerekse
Ayhan Sezer'le ömür boyu bir dostluk tesis etmiflti. Sevenleri son yolculu¤unda da Ali Gümüfl ustay› yaln›z b›rakmad›.
Bizim ve gürefl dünyas›ndaki onbinlerce kiflinin üzerinde
eme¤in var. Nur içinde yat Ali Gümüfl usta...

Güreﬂ Dünyas›'n›n ç›nar› Ali Gümüﬂ
ustay› kaybettik... Gümüﬂ'ün ebedi
aleme göç etti¤i gün adeta Dünya
Güreﬂi tuﬂ oldu, ermeydanlar›nda
çay›r çimenler boynunu büktü...

75 yaﬂ›nda aram›zdan ayr›lan Ali Gümüﬂ, tepeden t›rna¤a bir güreﬂ adam› ve
dünya çap›nda bir otoritemizdi. ‹stanbul
Güreﬂ ‹htisas Kulübü'nde minder güreﬂ
yapan, ard›ndan yöneldi¤i halterde
1959'da milli formayla podyuma ç›kan
Gümüﬂ, ayn› dönemde spor gazetecili¤ine baﬂlad›. Günlük Spor ve Son Posta gazetelerinin ard›ndan Tercüman'da
1960'lardan 2000'li y›llara kadar güreﬂ
yazarl›¤› yapt›. Tarihin en fazla Avrupa
ve Dünya Güreﬂ ﬁampiyonalar› takip
eden spor yazar› olan Ali Gümüﬂ ustaya
FILA, 1975 Minsk (Sovyetler Birli¤i) ve
1977 Bursa'da iki kez "Dünya Güreﬂi'ne
üstün hizmet" madalyalar› takdim etti.
TÜRK‹YE’DE GÜREﬁ NESL‹
‹NﬁA EDEN BÜYÜK ÜSTAD
Ali Gümüﬂ, Türkiye'de bir güreﬂ neslini inﬂa eden emsalsiz bir güreﬂ üstad› idi.
O günlerin hemen hiçbiri mindere boca
etti¤i terlerini Avrupa, Dünya ve Olimpiyat alt›n madalyalar›na tahvil edememiﬂti. Bu cefa yüklü Ay-Y›ld›zl› mayolar›m›z›n milli reglemanlar›n› Ali Gümüﬂ yapard›. 1960'larda Ahmet Ay›k'lar, Mahmut Atalay'lar, ‹smet Atl›'lar, S›rr›
Acar'lar, Gümüﬂ'ün kaleminden akan

mürekkeple makaleye dönüﬂür, mürettiphanelerde dizilip, sayfalarda Türk
okurlar›yla buluﬂurdu. Vehbi Akda¤'lar,
Mehmet Uzun'lar, Mehmet Sar›'lar, Mehmet Güçlü'ler, devam›nda 1980'ler kuﬂa¤›ndan serbestte Oktay Aktaﬂ'lar, Reﬂit
Karabacak'lar, Fevzi ﬁeker'ler, Ahmet
Ak'lar, Necmi Gençalp'ler, ‹smail Temiz'ler grekoda Erol Mutlu'lar Sümer Koçak'lar, Salih Bora'lar, Bilal Tabur'lar,
Serhat Karada¤'lar, 1990'larda grekonun
devleri Mehmet Akif Pirim'ler, Hamza
Yerlikaya'lar, ﬁeref Ero¤lu'lar, Hakk› Baﬂar'lar, Ercan Y›ld›z'lar serbestin krallar›
Mahmut Demir'ler, Turan Ceylan'lar, Kenan ﬁimﬂek'ler, Zekeriya Güçlü'ler,
2000'lerde alt›n adam olmay› baﬂaran serbest stilde Ayd›n Polatç›'lar, R›za Kayaalp'ler, grekoda Mehmet Özal'lar, Selçuk
Çebi'ler, Taha Akgül'ler ve nice dev ﬂampiyonlar ve minderin devlerini sayfalarda manﬂetlere taﬂ›d›¤› yaz›lar›yla Ali Gümüﬂ ustam›z memleket lanse edip tan›tt›,
parlatt›, motive etti ve yüceltti.
Konya Maarif Koleji'nden mezun olup
‹stanbul Üniversitesi'ne kay›t yapt›rd›ktan sonra, Necmi Tanyolaç, Ergun Hiçy›lmaz, Talay Erker, Atilla Gökçe, Eyüp Karaday›, Faik Gürses, Güven Taner, Ali Sami Alk›ﬂ, Kemal Belgin, Naci Arkan,
O¤uz Tongsir, ﬁansal Büyüka, Cemal Alkan gibi spor medyas›n›n dev ustalar›yla
da tan›ﬂ›p, ad›na ﬂimdilerde stajerlik dedikleri çömezlik aﬂamas›na atlay›verdim.
Bana güreﬂi sevdiren Ali Gümüﬂ usta,
sanki daha ulaﬂ›lmaz bir irtifadayd›. Yüksek mektebin diplomas›n› da al›p, mesle¤in kalfal›k merdivenlerine ad›m atarken
güreﬂ minderleri ve K›rkp›nar çay›rlar›nda tan›ﬂ›kl›¤›m›z, meslek gere¤i iletiﬂimimiz ve ard›ndan da son güne kadar s›ms›k› bir abi-kardeﬂ ba¤›m›z oldu.

K›rkp›narlar›,
Olimpiyatlar›
y›llarca birlikte
takip ettik...
AL‹ GÜMÜfi ustayla bir dolu K›rkp›nar Ya¤l› Gürefllerini birlikte yaflad›k. Pehlivanlar›
kendine has oyunlar› ile bilir, genç meslektafllar›na da usta-ç›rak gelenekselli¤ini benimseyerek belletirdi. ‹ç hatlardan sonra d›fl hatlara da uzanan mesleki rekabeti, hep ustam
oldu¤u bilinciyle yürütmeye özen gösterdim. 1992 Barselona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney,
2004 Atina ve devam›ndaki Olimpiyatlar›, bir dolu Dünya ve Avrupa Gürefl fiampiyonalar›,
uluslararas› turnuvalar› yan yana soluk solu¤a takip ettik. 1992 ‹spanyas›'nda Barselona
Olimpiyatlar›'nda Mehmet Akif Pirim alt›n madalyay› boynuna geçirdi¤i Rus Martinov'la
yapt›¤› dev finalden sonra minderden Ali Gümüfl ustan›n yan›na koflmufl, flampiyonluk sevincini ilk onla paylaflm›flt›. Avustralya Sydney'de Milenyum Olimpiyad›'nda Macar'› finalde devirip peflpefle ikinci Olimpiyat fiampiyonlu¤u'nu kazand›ktan sonra Asr›n Güreflçisi
Hamza Yerlikaya'y› minderden zaferle ç›k›fl›nda ilk kutlayanlar bizler olmufltuk.

“K›rkp›nar
ata güreflidir,
salavatl›d›r”
AL‹ A¤abeyin Levent'teki evine de zaman zaman misafir
olurduk. Kitap ve koleksiyonluk materyallerle donanm›fl evinde, en çok zaman›m›z
kap›dan giriflte soldaki
mutfakta geçerdi. Kendi
eliyle yapt›¤› hamur ifli, salata tarz› menüyü ihtiva eden
sofras›nda ikramlar›n› paylafl›rd›k.
Saatlerce konuflurduk, devrin eski devir olmad›¤›, milyonlar›n takip etti¤i güreflin eski tad›n›n kalmad›¤›ndan bahsederdi. Özellikle K›rkp›nar'a toz kondurmazd›. K›rkp›nar'›n as›rlard›r yerleflik kaideleriyle oynanmamas› gerekti¤ini ›srarla belirtir, K›rkp›nar ata güreflidir,
salavatl›d›r, pehlivanlar›n, K›rkp›nar'›n ayr› bir
katmanda olmas› gerekti¤ini dillendirirdi.

‘Sözünü
esirgemezdi,
vefal›yd›’
AL‹ GÜMÜfi usta,
sözünü esirgemez
ama vefa duygusunu da hiç ihmal etmezdi. Dünya fiampiyonu rahmetli Ali
Yücel'in kabrini
yapt›rmak için çok
emek vermifl, s›k›nt›daki ailesi ile de ilgilenmiflti. K›rkp›nar'da her
boydan pehlivanlar ve minder
güreflçileri her bafl› s›k›flan Ali Gümüfl
ustaya koflard›. Hakk› yenilip milli tak›mdan kesilen güreflçileri, yaz›lar›yla oluflturdu¤u kamuoyuyla milli tak›mlara kazand›rd›. K›rkp›narlarda Tekirda¤l›'dan
Ordulu Mustafa'ya, Ayd›n Demir'den Ahmet Taflç›'ya tüm büyük baflpehlivanlar›n medyada sözcülü¤ünü yapt›.

AMATÖR SPOR'UN LOKOMOT‹F‹ ‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YESPOR

'ÖNCE AHLAK VE MANEV‹YAT'

‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi
Spor Kulübü Baﬂkan› Ahmet Hamdi
Çaml›, Türkiye'nin Olimpiyatarda mücadele eden milli tak›mlar›m›za en fazla
sporcu kazand›ran spor kulübü olduklar›n› ve önceliklerinin ahlak ve maneviyat
oldu¤unu belirtti.
ﬁimdi bu kulübümüzü tarihçesi ve
Türk Sporu'ndaki kazan›mlar›na iliﬂkin
özetle tan›t›yoruz...
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi kuruluﬂlar›ndan 1941 y›l›nda kurulan ‹ETT,
1966 y›l›nda kurulan ‹tfaiye ve 1986 y›l›nda kurulan ‹SK‹'ye ait spor kulüplerinin birleﬂmesiyle 28 Kas›m 1990 tarihinde kurulan ve 40000 sporcuyu bünyesinde bar›nd›ran ve 14 spor branﬂ›nda faaliyetini sürdürmekte
olan ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Spor Kulübü,
79 tak›mla liglerde mücadele etmektedir.
Türkiye'nin en büyük
spor kulübü unvan› ile
Türk sporunun lokomotifi görevini üstlenen ve
Atletizm, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Güreﬂ, Judo, Karate, Taekwondo, Bedensel Engelliler Yüzme, Buz Pateni ve ‹zcilik dallar›nda faaliyet gösteren ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyespor; Avrupa ve

Türkiye’nin Milli Tak›mlara
en çok sporcu veren
‘SPOR KULÜBÜ’

Dünya ﬁampiyonalar›
ile Olimpiyatlarda ülkemize alt›n, gümüﬂ ve
bronz madalya kazand›ran
ﬂampiyonlar› bünyesinde bulundurmaktad›r.
2000 Sdyney, 2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra Olimpiyatlar›na Türkiye
ad›na kat›lan 307 sporcudan 36's› ‹stanbul

Büyükﬂehir Belediyesi Spor Kulübü'nün
lisansl› sporcusuydu. Bu olimpiyatlarda
Türkiye ad›na kazan›lan toplam 9 alt›n, 7
gümüﬂ, 10 bronz madalyadan 4 alt›n, 3 gümüﬂ, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalyay› ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Spor Kulübü sporcular› kazanarak Türkiye'deki di¤er kulüpler düzeyinde liderli¤ini bir defa daha göstermiﬂ oldu.

2012 LONDRA Olimpiyatlar›'nda 7 sporcumuz Milli forma alt›nda mücadele etmifl ve
sporcular›m›zdan Servet Tazegül Taekwondo'da Olimpiyat fiampiyonu olmufltur. Yine ülkemizde
yap›lan ve 6 branflta toplam 14
sporcumuzun yar›flt›¤› 17. Akdeniz Oyunlar›'nda, ferdi dallarda 2 alt›n, 3 gümüfl ve 3
bronz olmak üzere toplam 8 madalya alan sporcular›m›z, Masa Tenisi'nde ise tak›m flampiyonlu¤una
imza att›. Son olarak 2014 y›l›
Eylül ay›nda Özbekistan'da yap›lan Dünya fiampiyonas›'nda
Milli forma alt›nda mücadele
eden Güreflçilerimizden GrekoRomen stilde Yunus Özel 71 Kiloda Dünya 2.'si olarak gümüfl, Selçuk Çebi 80 kiloda, Cenk ‹ldem ise 98 kiloda Dünya 3.'sü olarak bronz, Serbest stilde 70
kiloda Yakup Gör Dünya 2.'si olarak gümüfl,

86 kiloda Selim Yaflar ve 97 kiloda fiamil Erdo¤an da Dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazanm›flt›r.
Ayr›ca ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor“M‹LL‹ TAKIMLARA
EN ÇOK SPORCU VEREN SPOR
KULÜBÜ” unvan› özel ödülüne
lay›k görülmüfl ve halen de bu
bayra¤› gururla tafl›yarak Amatör Sporda Milli Tak›mlar›n belkemi¤ini oluflturmaya devam etmektedir. Kulübümüz k›sac› faaliyet
gösterdi¤i 11 farkl› branflta her
zaman üst seviyede mücadelesini sürdürmekte milli tak›mlara önemli say›da sporcu
yetifltirip göndermekte olup;
Balkan, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat fiampiyonalar›'nda ülkemizi en
iyi flekilde temsil ederek 2016 Rio Olimpiyatlar›nda Ay-Y›ld›zl› bayra¤›m›z› dalgaland›rman›n mücadelesini sürdürmektedir.

