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ÖZ
Bu çalışma, literatür incelemesi, görsel ve canlı kaynakların, dokümanların ve yaşayışların (video,
fotoğraf) kayıt altına alınmasına dayanan saha araştırması şeklinde planlandı ve gerçekleştirildi. Gönüllü
katılım esas alındı. Bu araştırmada incelenen, Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri (2010)’nin
Unesco’nun 32.Genel Konferansın (17 Ekim 2003)’da kabul edilen “Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesinin” 1.maddesinin (b) bendinde tanımlanan “ilgili Toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan
kültürel mirasına saygı göstermek” ilkesinin insanlığa verdiği sorumluluktan hareketle, bu amaçlar doğrultusunda belirlenmiş ilgili miras alanlarının, sistematize edildiği 2.maddenin (2.) bendinde yer alan “(c)Toplumsal Uygulamalar, Ritüeller ve Şölenler “temel konuların da yer alması gereken, bir sportif kültürel şölenin
olup olmadığının incelenmesidir.Bununla birlikte, Geleneksel Türk yağlı güreşlerinin asırlardır Anadolu’dan
başlayarak ve Rumeli de devam eden tüm organizasyonlarının tarihsel final meydanı, Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleridir. Bunun Rumeli ‘de ki en yakın alt organizasyonları olan yağlı güreşler (Lalapaşa- Büyük Mandıra- Alantepe-) ‘in er meydanlarından biri de bugün Yunanistan Cumhuriyeti sınırlarında kalan Seçek Yaylasıdır. Osmanlı Devleti döneminde başlayan ve Türkler tarafından gerçekleştirilen Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri
ve Kültür Etkinlikleri, onların yaşayışları hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Anahtar Kelimeler
Batı Trakya, Seçek Yaylası, Yağlı Güreş, Kültür, Etkinlik
ABSTRACT
This study was planned and performed as a field research based on the literature review, recording of
visual and living sources, documents and ways of life (video, photograph). Voluntary participation was based
on. In order to get healthy data, it was clearly explained that the study was being performed only with scientific
purposes. Historical Secek Wrestling Contests and Cultural Activities (2010), being examined in this study, is
being stuied as a sportive and cultural feast that should be involved among the basic “(c) Social Implementations, Rituals and Feasts” which take place in the second subparagraph of the second item that the determined
relevant heritage sites are systematized in accordance with these purposes, considering the responsibility of
the principle “respect to the not concrete cultural heritage of the relevant communities, groups and individuals” gave to mankind, defined at (b) subparagraph of the 1st item of “Not Concrete Cultural Heritage Convention” at 32nd General Conference of Unesco dated 17th October, 2003. We should state clearly that the historical
final ground of all organizations of Historical Turkish Oil Wrestling Contests, beginning from the Anatolia
and continuing at Rumelia for centuries, is Historical Kırkpınar Oil Wrestling Contests. Traditional Secek Oil
Wrestling Contests and Cultural Activities, as one of the closest sub-organizations of oil wrestling contests at
Rumelia (Lalapaşa-Büyük Mandıra-Alantepe), started at Ottoman Period and were performed by the Turks
-but today, inside the border of the Republic of Greece- give detaied information about their ways of living.
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Giriş:
Bu araştırma, Seçek Yağlı Güreş ve
Kültürel Etkinliklerine yedi yıldır davetli katılım da yaşanılan toplumsal uygulamaların, sıra dışı ritüellerin inanılmaz
ve tarifi imkânsız hoşgörü uygulamalarıyla her seferinde karşılaşmış olan
bir bilim insanının, bu deneyimlerinin
en açık anlatımla; Unesco’nun Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesinin tanımlarına girebileceğini fark etmesi ile bilimsel ve ahlaki
sorumluluk bilinciyle planlandı(Oğuz
2009). Bundan sonrası tamamen bilimsel süreçler uygulanılarak olgunun analiz edilmeye çalışılmasından ibarettir*.
Tarihsel başlangıç noktası tam olarak
bilinememekle birlikte, Tarihi Seçek
Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri
yaşayan ve her yıl geleneksel olarak tekrarlanan bu yönüyle de Unesco’nun Somut Olmayan Kültürel Miras sınıflamasına aday olabilecek bir kültürel miras
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, bu
kültür etkinliğinin bilimsel bazda ortaya
konması için sadece bir adımdan ibarettir ve bununla birlikte sporun toplumsal
kaynaşmadaki rolünü ortaya koymak
için alan ve yaşayan etkinliklerden kesitlerle sınırlandırılmıştır.

Harita.1:Batı Trakya ‘nın Harita Üzerinde ki
Görünümü *:Araştırma kapsamı 2010 organizasyonu ile sınırlıdır. Ancak bu organizasyona daha öncesinde altı yıldır davetli katıldığımızı belirtmeliyiz.

Batı Trakya, M.Ö.2000 yıllarından
beri üzerinde yaşanılan bir bölgedir (Harita.1). Araştırmacıların son dönemde
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nihayet ilgisini çeken bu etkinlikler ekseninde, sporun barış dostluk oluşturma
da örnek (2010) uygulaması analiz edilmeye ve onun tarihi süreç içindeki yeri
belirlenmeye çalışılacaktır.
Batı Trakya; 8.578 kilometre kare
olup, İskeçe (Ksanthi), Gümülcine (Komotini), Dedeağaç (Aleksandropolis)
olmak üzere üç ayrı vilayetten oluşmaktadır. Batı Trakya’da toplam nüfus
350.000 kişi civarında olup, burada yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığının sayısı ise son durum itibariyle 150.000 kişi
kabul edilmektedir. Bölgenin daha önce
yaşayan en eski halkı, Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Trak’lardır. Bu bölge (M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren sırasıyla)
Pers, Yunan ve Makedonya uygarlıklarının egemenliğinde yaşamış, bundan
sonra M.Ö. 335 yılına kadar Trakya
Krallığı hüküm sürmüştür. Daha sonra
Batı Trakya, Roma ve Bizans imparatorluklarının egemenliği altında yaşamıştır. Anadolu’dan Selçuklu Devletinden geçişlerin 1263–1264 yıllarında da
gerçekleştiği bilimsel kayıtlarda da yer
alan bölgeyi; Osmanlı Devleti 1354 yılında fethetmiş ve burada 559 yıl hüküm sürmüştür1. Ancak bölgede Türk
varlığının, ilk olarak Balkanlara M.Ö.
2. yüzyılda ulaşan İskit Türklerinin ve
Orta Asya’dan batıya göç eden kavimlerin gelişiyle başladığı bilinmektedir.
Ardından sırasıyla; Hun Türkleri M.S.
4. yüzyılda, Avar Türkleri 5. yüzyılda,
Peçenekler 9. yüzyılda ve Kuman Türkleri 11. yüzyılda buraya yerleşmişlerdir.
Batı Trakya’daki bu Türk kavimleri Osmanlıların Balkanları fethi sırasında
faydalı olmuşlardır. Hatta Balkanlarda
konuşulan Slav dilinde “yardımcı” anlamına gelen “Pomaga” veya “Pomagadiç” kelimelerinden gelişen Pomak ismi,
Balkanların fethi sırasında Osmanlı
Türkleri tarafından Kuman Türklerine
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verilen isimdir. “Kuman-Peçenek” Türk
Federasyonu’nun 1091’de yıkılmasından
sonra, Trakya ile Rodoplar, Makedonya
ve Bulgaristan’ın dağlık bölgelerinde
kalmış olan Kumanlar, Osmanlı Türklerinin, Balkanları fethetmelerine kadar,
“Şaman” dinine mensup olarak yaşamışlardır. 20 Ağustos (1389 M., 791 H.)
tarihinde meydana gelen Birinci Kosova
Savaşı’nın sonrasında kendi arzularıyla
islamiyeti kabul etmişlerdir. Türklerin
güneyden Rumeli’ye geçişleri, ilk olarak
Osmanlılardan önce, Aydınoğlu Umur
Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.
Umur Bey, Bizans İmparatorluğu Tacı
için, III. Andranikos’un ölümü üzerine
Bizanslılar arasında başlayan çekişmede taraflardan büyük domestik (İmparatordan sonra gelen kara orduları komutanı) Kantakuzen’e yardım etmek üzere
donanması ile Rumeli’ye geçti.
Daima ilerleyen ve ilk önce bir uç
beyliği olarak kurulan Osmanlı Devleti, I. Murat’tan itibaren düzenli ordularla ve Lâla Şahin Paşa, Evrenos Bey,
Hayreddin Paşa gibi değerli komutanlar
sayesinde, Ferecik’ten başlayarak, Gümülcine (Komothini), İskeçe(Ksanthi),
Drama, Kavala, Serez ve Karaferya
kasabalarını da eline geçirerek Batı
Trakya’nın
tamamını
fethetmiştir
(1363–1374). Batı Trakya’ya 1363 yılından önce de Anadolu’dan bazı Müslüman
Türk boylarının gelip yerleştiğini biliyoruz.. Daha sonra kademe kademe Balkan yarımadasının tamamı fethedilmiş
Mora’nın alınması kesin olarak gerçekleşip, Yunanistan’ın Osmanlı topraklarına
katılmasıyla fetih hareketleri, Osmanlıların tâkip ettikleri kademeli fetih politikasıyla 16. asra kadar sürmüştür.
Osmanlılar, Balkanlarda fethettikleri topraklara Anadolu’dan Türk
oymakları getiriyor, bu topraklardaki
şehir ve kasabalara yerleştiriyorlardı.
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Osmanlı döneminde Rumeli’de büyük
iskan politikaları izlenmiştir. İlk iskan
faaliyeti Sultan Orhan zamanında yapılmış, Karesi halkından bir grup göçebe
1357’de Gelibolu çevresine ve daha sonra
da Hayrabolu’ya yerleştirilmiştir. Daha
sonra I. Murat devrinde, Saruhan bölgesindeki Yörükler Serez bölgesine yerleştirilmiş, ayrıca 1400 yılında Menemen
ovasında bulunan Yörükler Filibe’ye
sürülmüşlerdir. Teselya’nın fethinden
sonra buraya da önemli sayıda Yörük
kavimleri yerleştirilmiş, Osmanlıların
Yenişehir olarak adlandırdıkları bugünkü Larissa şehri kurulmuştur. Ayrıca,
Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri 1453 ile
1642 arasında Demirhisar, Kelmeriye,
Drama, Kavala, Sarışaban, Çağlayık,
Yenice-i Karasu, Gümülcine, Eğrican,
Dimetoka, Ferecik ile Doğu Trakya ve
Bulgaristan’a, Selanik Yörükleri Makedonya ve Tesalya’ya, Ofçabolu yörükleri Manastır, Kosova, Bulgaristan ve
Dobruca’ya, Vize Yörükleri Doğu Trakya
ile Didimetoka ve Hasköy’de iskan edilmişlerdir. Bu oymakların Rumeli’de çoğalmaları ve geniş alanlara yayılmaları
Rumeli’de çıkan isyanlar, Rusya ve Avrupa devletlerinin müdahaleleri ve bölge
halklarının Osmanlı idaresine bağlılıklarının azalması, Rumeli’de ve dolayısıyla Batı Trakya’daki Türk varlığının gerilemeye başlamasında bir dönüm noktası
olarak kabul edilebilecek olan 1877–78
Osmanlı-Rus Savaşını hazırlayan unsurlar olmuştur (Alp 2008:2).
Bölgenin stratejik önemi yanında
tarihi ve ekonomik özelliklerini ve halkının değişik etnik kökenlerden geldiğini
göz önünde bulunduran Osmanlı Devleti, 1828–1829 Osmanlı-Rus seferinin
İstanbul’un ve Boğazların korunması bakımından bölgenin önemini daha da arttırması karşısında, 1864 yılında, geniş
bir Edirne vilayeti kurmuştu. Beş san-
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caklı Edirne vilayeti, bütün Trakya’yı
içine alacak şekilde Balkan sıradağlarının güneyinde yer alıyor, Karadeniz,
İstanbul vilayeti, Marmara, Çanakkale
Boğazı, Ege Denizi ve Mesta-Karasu
nehri ile çevriliyordu. Siyasi bakımdan
sağlanan bu bütünlük daha sonraları,
Yeşilköy (Ayastefanos, 3 Mart 1878) ve
Berlin Antlaşmaları (13 Temmuz 1878)
ile bozulmuştur. Bu anlaşmalarla siyasi ve askeri bakımlardan Osmanlı
Devleti’nin kontrolü altında kurulan
Doğu Rumeli vilayeti Bulgaristan tarafından ele geçirilmiş, böylece Trakya’nın
birliği de bozulmuştur. 1886 yılında
ise Doğu Rumeli’nin elden çıkmasıyla,
Trakya artık yalnız doğuda Karadeniz,
Marmara Denizi, güneyde Ege Denizi ve
batıda Mesta nehri arasında kalan bir
bölge haline gelmiştir (Eren 2007) Meriç
Nehri ile Türkiye’den, Batıdan da Karasu Nehri ile Makedonya bölgesinden
ayrılmıştır. Kuzeyden Rodop dağları ile
Bulgaristan’dan ayrılarak, Güneyden
Ege Denizi ile çevrilmiştir(Harita.1).Erişebildiğimiz bir bilimsel kayıtta Seçek
Yaylasında yapılan bir etkinlikle ilgili
başlangıç noktası olarak “Bir çok batılı
üniversitenin ulaşmak istediği bu özel
Ayin-i Cem erkanı ve müzik gelenekleri
Türk kaynaklarda da yer almamıştır.2
Seçek Yaylası’nda Seyit Ali Sultan
süreğinin gelenekleri ve erkânları Anadolu’daki Hacı Bektaş-ı Veli geleneğinin ve erkânının Rumeli’ye taşınmasını resmetmektedir. Tarih kayıtları ve
velâyetnameler de bunu açıkça ortaya
koymaktadır. Anadolu Aleviliğinden cok
farklı, mahalli ve tarihi derinlikleri olan
bu kültürel Ocak 650 yıllık bir geçmişe
sahiptir.
Müzik ise geleneksel olup yörenin tavır ve üslup özelliklerini ve icra
karakteristiğini yansıtır. Ağız belirgin
olarak yöreseldir. Dil tamamen Türk-
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çedir. Rodop Dağlarına ve dolayısıyla
Bulgaristan’a sınırdadır’’ şeklindedir
(Yaltırık 2010).
Bu kayıtlar elde ki sınırlı literatüre dairdir.Bu konuda desteğimizle bir
dönem ödevi sunumu olarak hazırlattığımız çalışmayı da sayabiliriz (Chasan
2005). Bu dahi, bu konuda yeni çalışmaların yapılması ve bilimsel derinlik
kazandırılması için yeterli bir nedendir
diye düşünüyoruz.
Bilindiği üzere; Güreş iki insanın
birbiri ile hiç bir araç ve gereç kullanmadan eşit şartlarda belli bir alan, belli
kurallar ve belli bir zaman içinde mertçe, yiğitçe yapılan zihinsel ve fiziksel bir
mücadelesidir. İnsanoğlu, hayvanlarla
ve kendi cinsinden olanlarla yakından
mücadele etmek zorunda kalınca kendi
vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma şeklini, yani güreş sanatını yaratmıştır.
Güreş; iki canlı arasındaki mücadelenin en mükemmel şeklidir.
Amaç ne olursa olsun, güreşle ilgilenen toplulukların başında Türk Boyları,
Yunanlılar ve Romalılar gelmektedir.
Güreşin, Türk kavramı ile bütünleşmesi uzun bir tarihi geçmişe ve Türklerin
Anavatanı olarak Orta Asya’ya kadar
gitmektedir.
Orta Asya Karakurum, Altay ve
Tanrı Dağları çevresinde ve bu dağların
eteklerinde başlayan o günden bu güne
kadar gelen tarih şeridinin her döneminde, saraydan kışlalara, yerleşik yaşayandan göçerlere ve çobanlara kadar
Türk milletinin her ferdi güreş sporunun
yarışma, eğlence, gösteri ve sosyal statü
göstergesi olarak benimsenmiş ve uygulanmıştır.
Pehlivanlık neden önemli? Bu konuda ki tarihsel derinlik nedir?.
Güreş sporu; insan topluluklarının dünya üzerinde varlığı ile birlikte
başlayan ve medeniyetin gelişmesi ile
ilerleme gösteren insanın günlük haya-
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tının bir parçası olarak daima var olan
bir mücadele sporudur. Ama temel sosyolojik yaklaşımlardan anlıyoruz ki;
insan doğasının yeryüzünde varlığını
koruma ve devam ettirme isteğinin bunda etkili oluşuyla, bu sporun başladığı
anlaşılmaktadır. Ancak bunun giderek
toplumsal bir varlık olan insanın yaşayışında toplum içinde çok çabuk olumlu
yer edinmesinin göçebe ve iz bırakmak
isteyen Türk soylu topluluklarca bu
sporun yapılmasına (dürüst, mert ve
güçlü imgelerinin karşılığı algılandığı)
neden olduğu bilinmektedir. Bunun temel alt ve üst benlik açısından ne anlama geldiğini psikanalistlere bırakmak
düşüncesindeyiz. Ancak insanın doğa
ve evrenle olan yaşayışındaki bireysel
mücadelesinde kendisinin en güçlü olması için yeryüzünün en zor sporlarından birini seçmesinin uzun süreli mevcudiyetini korumasına katkı sağladığı
bize de anlaşılır gelmektedir. Aslında
burada bir sıra dışılığı da belirtmek gerekir. Özelde bir spor branşı olan Yağlı
Güreş’in (bugünkü bilimsel antrenman
kavramının temellerinin 1950’li yıllardan sonra atıldığı gerçeğinden) yaklaşık
746 yıllık bir tarihsel derinlikte yapılıyor
olması (bunun tarihsel olarak aynı kategoride yarışan tüm sporcuların yenişene
kadar yapılması karakterini taşıması)
beraberinde daha çok araştırma yapmak
zorunluluğunu da getirmektedir (Toksöz
2010).
Materyal ve Metod: Bu araştırmada, yaşayan kültürel mirasın, temel-literatür bilgisi, organizasyon ve yaşananlarına ait görseller (2010) aracılığıyla
ortaya konmasına çalışıldı. Yöntem görsel ve canlı kaynakların, dokümanların
ve yaşayışların (video, fotoğraf) kayıt
altına alınmasına dayanan saha araştırması şeklindeydi. Gönüllü katılım esas
alındı.
Evren ve Örneklem :Tarihi Seçek Yaylası Yağlı Güreşleri ve Kültürel
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Etkinlikleri ve Yunanistan Devletinin
dokuz coğrafi bölgesinden biri olan Batı
Trakya’nın Seçek Yaylası ile sınırlıdır
(Harita:2).

Harita.2:Tarihi Seçek Yaylasının Harita’da ki Kesit
Görünümü

Konum: Burası, Doğudan Meriç
Nehri ile Türkiye’den, Batıdan da Karasu Nehri ile Makedonya bölgesinden
ayrılmıştır. Kuzeyden Rodop Dağları ile
Bulgaristan’dan ayrılarak, Güneyden
Ege Denizi ile çevrilmiştir. Seçek Yaylası; Yunanistan sınırları içinde, Trakya
olarak adlandırılan bölgenin Batı Trakya olarak adlandırılan bölümünde yer
alan, Lozan Anlaşması ile Yunanistan’da
azınlık statüsüyle yaşama hakkı olan
Müslüman varlığın yaşadığı; Evros vilayetine bağlı Komothini (Gümülcine)
yakınlarında bir yöredir. Geçmişte 33
Müslüman Türk köyünün yer aldığı bu
yörede ekonomik ve sosyal sebeplerden
kaynaklanan göçlerden dolayı günümüzde 15 Müslüman Türk köyü yer almaktadır
Organizasyon: Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği tarafından düzenlenmektedir.
Tarih: Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri her yıl Ağustos ayının
ilk Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine
rastlayan tarihlerde Seçek Yaylası’nda
gerçekleştirilmektedir
Verilerin Kayıt ve Elde Edilmesi Şekli: Bu çalışma kapsamında
erişilebilen literatür ve yazılı doküman
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örnekleri dijital kamera (Nikon-coolpixL100)-fotoğraf makinası kullanılarak
elde edilen verilerden ibarettir.
Ayrıca organizasyonun başlangıcından sonuna kadar bizzat yerinde yaşayarak tespit edilen gözlemlere dayanmaktadır3.
Sınırlılıklar: Seçek Yaylası Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinliklerinin
konusu olan sportif amaçlı yarışmalar
ekseninde yaşanılanlar ve bunun toplumsal yaşayışa yansımaları, ziyadesiyle
kanıt-belge niteliğinde ve otantik literatürün kısıtlı olmasından ötürü, görüntülerle ortaya konmaya çalışılacaktır.
Hipotez:Seçek Yaylasında her yıl
Ağustos ayının ilk hafta sonu gerçekleştirilen Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve
Kültürel Etkinlikleri;Unesco’nun SOKUM listesine aday olarak teklif edilebilir bir etkinliktir.
BULGULAR
Organizasyonu Düzenleyen :Organizasyon Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneğince düzenlendi4.
Tarih:30 Temmuz Cuma -01 Ağustos 2010 Pazar günleri arasında üç (3)
gün süreyle devam etti.
Organizasyon ve Gerçekleşme
Şekli: Seçek Yaylasında yapıla gelen
Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültür
Etkinlikleri gerçek bir “Somut Olmayan
Kültürel Miras’’ tanımını teyit edercesine dini ve dini olmayan ritüelleri, tören
ve eğlenceleri gerçek kimliğiyle korunması gereken bir kültürel miras olduğunu yansıtır şekilde gerçekleşti(Resim.5,
6, 7, 8, 9, ).
1.GÜN: Sabah: Yayla şenlikleri, geçmiş yıllarda da olduğu düzende
ilk önce seçilmiş yayla ağasının evinde
Davul ve zurnaların Nevbet Havaları,
Osman Paşa, Çanakkale Türküsü ve Çıkayım Gideyim Urum Eline gibi eserleri
çalmasıyla başladı. (Resim.4-5)
Daha sonra yine Yayla Ağasının
http://www.millifolklor.com

evinde köylülerin de katıldığı bir ortamda Seyit Ali Sultan geleneğine uygun
dua ve gülbanklarla ağa evinden çıkıldı
ve Geleneksel Türk kültüründeki formda Güreş Ağası kostümü giymiş şekilde
geleneklere uygun olarak süslenmiş bir
ata bindirilerek, köylülerin de katılımıyla görkemli bir alay eşliğinde davul zurnaların( Edirne Tarihi Kırkpınar Davul
Zurna Ekibi ) eşliğinde, tamamen otantik karakterli havalarını çalarak, Seçek
Yaylasına çıkıldı (Resim.5, 6)5.
Geleneğe uygun olarak Yaylada at
üzerinde halkı selamlayan güreş ağası
özel Ağa Tribününe oturdu ve geleneksel güreşler, protokol konuşmalarının
ardından yerli yabancı müzik ve halk
oyunları topluluklarının gösterileriyle
şenlik başladı6.
3.Gün:Etkinlikler, proğramda yer
aldığı gibi saat 12 00 de başladı.Protokol konuşmaları, Ağa ve Dernek başkanı ile Türkiye ‘den gelen Edirne Vali
vekili, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine
Başkonsolosunun konuşmaları ve Batı
Trakya Azınlık Heyeti Başkanı ile seçilmiş müftülerin konuşmaları, sayıları
on binlerle ifade edilebilecek, tamamen
yöreye özgü yerel (ferece) giysi leriyle,
Türkçe konuşan toplulukça hararetle
alkışlandı..Ardından başlayan Yağlı Güreşlere Çeşitli (5)beş boyda 35 pehlivan
katıldı.Bunların 27 ‘si Türk(Yunanistan
Gümülcine, Türkiye ve Bulgaristan –
Kırcaali ‘den gelen )’ler ile 8’iYunan asıllı, sporcular katıldı.
Bu şenliklerin ardından başlayan
yağlı güreşler 2 gün sürdü7.
Bu araştırma ile Unesco’nun 32.Genel Konferansın (17 Ekim 2003)’da kabul
edilen ‘Somut Olmayan Kültürel Miras
Sözleşmesinin ‘ 1.maddesinin (b) bendinde tanımlanan “ilgili Toplulukların,
grupların ve bireylerin somut olmayan
kültürel mirasına saygı göstermek “ ilkesinin insanlığa verdiği sorumluluktan
hareketle, bu amaçlar doğrultusunda
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belirlenmiş ilgili miras alanlarının sistematize edildiği, 2.maddenin (2.) bendinde yer alan “(c)Toplumsal Uygulamalar,
Ritüeller ve Şölenler “temel konuların
da yer alması gereken bir sportif kültürel şölen olduğu kayıt altına alınabilir.
Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri de yukarıda ifadesini bulan
nitelikleri barındıran olan bir kültürel
mirastır.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Edirne’nin fethinden bugüne kadar
gerçekleştirilen geleneksel Kırkpınar
Yağlı Güreşleri, spor ve kültür tarihimizin önemli bir parçasıdır(Toksöz 2009,
Bostancı 2009). Unesco’nun 32.Genel
Konferansın (17 Ekim 2003)’da kabul
edilen ‘Somut Olmayan Kültürel Miras
Sözleşmesinin ‘ kapsamında sportif kültürel festival olduğu 2010 yılında kayıt
altına alınmış durumdadır.
Türk tarihinde güreş sporunun ayrı
bir önemi ve yeri vardır. Güreş, tarihimizin hemen hemen her safhasında ve
toplumun her seviyesindeki insan grupları içinde ilgi görmüş ve benimsenmiş,
isteyerek ve severek uygulana gelmiştir.
Hatta bu alanda çeşitli devirlerde kahramanlar
yaratılmıştır.Belirtmeliyiz
ki ;2010 Tarihi Seçek Yağlı Güreş ve
Kültür Etkinliklerindeki tespitlerimiz
saha inceleme ve kayıtlarıyla doğrulanabilecek şekilde; Batı Trakya Türk
toplumundan sayıları onbinlerle ifade
edilebilecek insan tarafından güç, doğa
ve yol koşullarına rağmen, her yıl merakla beklenmekte ve izlenmektedir. Bu
yönüyle katılan insan popülasyonu baskın şekilde Tarihi Kırkpınar ‘la ilgili son
(15)on beş yıldır bizzat gözlem ve bilimsel incelemelerimize benzer, kırsal yerleşim bağlarını kaybetmemiş, kültürel ve
etnik kimliğiyle Türk milletine mensup
topluluklardır.
“İlk defa varlığı ortaya konarak,
örnekleri CD de yer alan bir çalışma da
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“Seyit Ali Sultan Süreği” olarak nitelenen topluluğun, müzik kültürü dışında’’
efsaneleri aracılığıyla yüzlerce yıldır bu
etkinliği sürdürdüklerini, söylencelerine
kattıkları belirtilmektedir(Yaltırık 2010)
. Bu geleneksel sporun (Yağlı Güreş ) ve
kültürel etkinliklerinin, akademik çevrelerce de tanınıp, bilimsel yönden de
değerlendirilmesine gereksinim vardır.
Bu
çalışma,
komşumuz
Yunanistan’da Seçek Yaylası’nda yaşayan ve Lozan Anlaşmasında sadece Müslüman unsurlar olarak adlandırılan yöre
insanının etnik kimliklerinin çözümlenmesinde dil, edebiyat ve müzik yönünden
yapılan sınırlı sayıda ki (Yaltırık2010)
literatür ile birlikte; bu tespitlere ilave
olarak, geleneksel kültür ve sportif yönden de katkı sağlayabilecektir… Burada
sporun ve onun ekseninde yaşanılan kültür organizasyonlarının, özellikle dünya
barışına sağladığı katkıları da dikkatle
değerlendirmeliyiz. Bunu son yedi yıldır
katıldığımız tüm etkinliklerde çok yalın
şekilde gözlemlediğimizi belirtmeliyiz.
Burada yapılan müziğin, günümüze
kadar tüm mahremiyetiyle gelmiş ve sınırlı orijinal kaynakta yer almakta olduğu belirtilmektedir(YaltırıkH.2010).
Literatürde Müzik konusunda yapılan tespit niteliğinde ki orijinal savlara karşı bir düşünce ileri süremeyiz.
Ancak, bu kültürel etkinliklerin sportif
tören ve güreşlerin müziğinin yalnızca
Edirne den gelen Tarihi Kırkpınar Davul Zurna Ekibi ve Derneği müzisyenlerince gerçekleştiriliyor olması, öncelikle
kayıta geçirilmesi gereken bir veri niteliğindedir. Bu bölgenin, seksen dokuz yıl
öncesine kadar vilayet (Eyalet)’i kimliğini sürdürmüş Edirne (Türkiye) ilinin ve
Yüzyıllardır Anadolu da ve Balkanlarda
yapıla gelen ve halen Anadolu da devam
eden küçük ve büyük yağlı güreş organizasyonlarının finali niteliğinde yapıldığı
bilinen ve halen Türkiye’nin Başpehlivanlarının seçildiği Tarihi Kırkpınar
http://www.millifolklor.com
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Yağlı Güreşlerinin Pehlivan pınarlarından olduğu ileri sürülebilir. Bu tarihi,
kültürel organizasyonunun daha uzun
yıllar sürdürülebilmesi için çok çeşitli
çalışmalara ve desteklere ihtiyaç bulunmaktadır (Kadiroğlu 2009). Bu organizasyonun da tarihi ve güçlü efsanevi
yanlarının Tarihi Kırkpınar’la örtüştürüldüğü anlatılardan hareketle benzer
bilimsel çalışmalara ve organizasyonun
yaşatılması için güçlü altyapı desteğine
(yol, tesis) ve uluslar arası desteğe ihtiyaç vardır (Resim:3-16).
Yağlı Güreş, otantik müzik eşliğinde (davul-zurna ile) yapılan bir
spordur(Toksöz2010).Bu bile sıra dışıdır.Bize göre; Uluslararası Otoritelerin
(Oğuz2009) tasniflerini dikkate alarak
değerlendirmeye çalıştığımızda;bu kültürün bozulmamasına ve korunmuş olmasının kayda geçirilmesi ve SOKÜM
envanterine işlenmesi gerektiği sonucuna varılabilir (Oğuz, 2009).Bu yönüyle
geleneksel yağlı güreş organizasyonunun, bir barış ikliminin tezahürü niteliğinde mutlu insan yüzleriyle gerçekleştiğini görmek, insanlık adına mutluluk
vericidir.İşte bu nedenle dahi, Tarihi
Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinliklerini geleceğe miras olarak, gerçek
kimliğiyle korumak, kültürel bağlamda
anlamak ;sınıflandırmak tarihsel gelişimini, kültürler arası etkileşimlerini
yerel ve bölgesel işleyiş biçimini betimlemek, burada ki insan hareketlerinden
genelde bütün toplumsal hareketleri anlamaya katkı sağlayacaktır denilebilir..
Sonuç olarak; İnsanların sportif ve
diğer kültürel birikim ve yaşayışlarının,
hareketlerinin dini ve dini olmayan ritüelleri ile tören ve eğlenceleriyle birlikte
yapılan spor oyunlarının analizini yapmak ve bir bütün olarak hücresel çekirdeğine zarar vermeden geleceğe taşımak
için “Batı Trakya Türk Toplumunun
Seçek Azınlık Kültür Derneğince düzenlenen, Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve
http://www.millifolklor.com

Kültürel Etkinlikleri UNESCO listesine korunarak, kaydedilmesi gereken bir
mirastır’’.

Resim.1: Seçek Yaylasının kuzey –batıdan görünümü ve Hebil (Hloi) köyünden bir kesit

Resim.2-3: Seçek Yaylası kuzey–batısında yer alan
Hebil (Hloi) köyü ve minare şerefesinden kesit
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Resim 4: Tarihi Seçek Kültür Etkinlikleri Ağa
Tribünü. 30 Temmuz 2010 (Ağası Muharrem
Caferoğlu’nun solunda yer aldığımız bir görüntü)

Resim 5: Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri 2010 yılı Ağasının evden çıkışı.

Resim 6: 2010 yılı Ağasının At Binişi ve Yaylaya
Çıkışı
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Resim 7: Tarihi Seçek Pehlivan Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri (31 Ağustos 2010 Cumartesi) Seçek
Yaylası Güney girişi

Resim 8: Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri (31 Ağustos 2010 Cumartesi) Seçek
Yaylasının Güreşlerin ve etkinliklerinin yapıldığı
alan

Resim 9: Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel
Etkinlikleri (31 Ağustos 2010 Cumartesi )Seçek
Yaylasının Güreşlerin ve etkinliklerinin yapıldığı
alan da gösterilerini yapan Gümülcine(Komotini)
Türk Gençler Birliği Halk Oyunları Ekibi
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Resim 13: Tarihi Seçek Yaylası Er Meydanı. Büyük
Önder Gazi M.Kemal ATATÜRK’ün sporcularla ilgili veciz sözlerinin olduğu pankart.

Resim 10: Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri (31 Ağustos 2010 Cumartesi ) Seçek
Yaylasın da gösterilerini yapan İskeçe (Ksanthi)
Türk Gençler Birliği Halk Oyunları Ekibi

Resim 14: Tarihi Seçek Yaylası Er Meydanında
Edirne Karaağaçlı Çelik kardeşler(babaları Nihat
Çelik ve oğulları Baş pehlivanlardan Ayhan Çelik
ortada).

Resim 11: İskeçe (Ksanthi) Türk Halk Dansları
Topluluğu

Resim15: Seçek 2010 Başaltı Boy Pehlivanı, Edirneli Asil Çelik

Resim 12: Tarihi Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri (31 Ağustos 2010 Cumartesi akşam)
Yayla Güreşlerin ve etkinliklerin yapıldığı alan
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Resim16: Seçek 2010 Güreşlerine Katılan Edirneli
Pehlivanlar, Edirne il Yöneticileri Heyeti ile Finaller öncesi birlikte.
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NOTLAR
1 “Anadolu’dan bazı Müslüman Türk boylarının
gelip yerleştiğini biliyoruz. Gümülcine Kır mahalle Cami’nin içinde bizimde gördüğümüz (581
H. / 1185 M.S.) tarihli bir kabir taşı bulunmaktadır.(Eren 2007)”.
2 Seçek Yaylası’nın doğusunda ve alt eteklerinde
ki Ruşanlar Köyü’nün üst tarafında yer alan
“Kızıl Deli Sultan Dergahı’
3 Yaltırık’ın çalışmasına da kaynak oluşturan
kayıtlarının bu kısmını kaydettiği sırada(2009)
onun dışında “Türkiye Cumhuriyeti heyetinle
birlikte’’ bizzat yaptığımız inceleme ve ziyaretimizde de gözlemlediğimizi belirtmeliyiz.
4
Başkan Ali Pençal
5
30 Temmuz 2010 Cuma günü etkinlikler
Büyük
Derbent
köyünden
başladı
2010 Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri Ağası Öğretmen Muharrem Caferoğlu’nun
B.Derbent köyünden olması nedeniyle, gelenek olarak etkinlikler yine ağanın köyünden
başladı. 30 Temmuz 2010 Cuma günü mevlid
merasimi ile başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı T.H.M. ekibi ve sanatçılarının konserleri
ile devam etti. Etkinliklerin ilk gününde düzenlenen mevlid merasimine Seçek Azınlık Eğitim
ve Kültür Derneği ile Seyyid Ali Sultan Dergâhı
Koruma Vakfı yöneticileri, Gümülcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, D.E.B. Partisi Başkanı Mustafa Aliçavuş ve yöneticiler katılırken, akşamki
programa ise İçişleri Bakan Yardımcısı Giorgos
Dolios da katıldı.
6
Etkinliklerin ikinci günü ağanın kendi köyünden Seçek Yaylası’na dualar eşliğinde uğurlanmasıyla başladı. Seçek Yaylası’na varan
ağa ilk olarak etkinliklere katılan soydaşları
selamlamak adına er meydanının etrafında
bulanan kahveleri tek tek gezerek dükkan sahiplerine kolaylıklar diledi. Ağanın protokolde
yerini almasıyla birlikte ikinci günkü program
başladı. İlk olarak Mehmet Hilmi Kır Koşusu
yapıldı. Kır koşusu üç kategoride yapıldı. Erkekler büyük, erkekler küçük ve kızlar kategorisi. Yarışmaların ardından etkinliklere katılan
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı saz ve
söz sanatçıları konser verdi. Programın son kısmını ise yağlı güreşlerin ön elemeleri oluşturdu.
Yapılan müsabakalar sonucunda başpehlivanlık haricinde diğer kategorilerde finaller belirlendi.
7 Etkinliklerin son gününe Seçek Yaylası’na binlerce soydaş akın ederek kültürüne, geleneğine
sahip çıktı. Pazar günkü program diğer iki güne
nazaran çok daha yoğundu. Program ilk olarak,
protokol üyelerinin davullar ve zurnalar eşliğinde karşılanması ve halkı selamlamalarıyla
başladı. Bütün protokol yerlerini aldıktan sonra
konuşmalara geçildi. İlk sözü 2010 Seçek Yağlı
Güreş ve Kültürel Etkinlikleri Ağası Öğretmen
Muharrem Caferoğlu aldı. 2010 yılı Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanlığını Karamürselli Kaan
Kaya Kazandı .
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