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Y. YÜCESOY : Bizlere kısaca kendinizi tanıtabilir 
misiniz ? Kimdir İsmail Balaban ?
İ. BALABAN :  İsmail Balaban, Antalya’nın Elmalı 
ilçesine bağlı Hasbey kasabasında dünyaya geldi. 
Ailem çiftçi ve geçimlerini bununla sağlıyor. 4 
kardeşiz, 2 ablam ve 2 kardeşim var. İlköğretimi 
köyümüzde tamamdık. 17-18 yaşlarında sporla 
tanıştık. Ailemizde daha önce spor geçmişi olan 
yoktu. Köyümüzde bu sporla ilgilenenler vardı. 
Biz de heves edip bu işe başladık. O dönemde 
Antalya’da antrenörlük yapan Ziya Kalamış vardı. 
Çalışmalara başladık ve ikimiz de turnuvada başarı 
aldık. Kimse bunu  bizden beklemiyordu. Daha 
sonrasında eğitimimize devam etmek istedik. Açık 
öğretimden liseyi bitirdik, üniversiteleri kazandık, 
Akdeniz Üniversitesi beden eğitimi bölümünde 
okuduk ve Trakya Üniversitesinde master yaptık. 
Aldığımız eğitimle beraber sportif başarılarımız 
devam etti. Aslında biz, spora ikizimle geç yaşta 
başlamış olduk. Birçok insan bu yaştan sonra 
sizden güreşçi olmaz boşa zaman harcamayın dedi. 
Ailemizin mal varlığı yoktu, yevmiye usülu geçinen 
insanlardı. Biz, bu sporu kendimize çıkış kapısı 
olarak gördük. Açıkçası köyümüzde imkanlarımız 
oldukça kısıtlıydı , imkanlarımız yoktu.  Hedef 
koyduk ve başarılı olduk. Kesinlikle hedef koymadan 
başarılı olamazsın. Rakiplerimiz 5 km koşuyorsa biz 
10 km koştuk. Onlar 50 şınav çekiyorsa biz 100 
çektik. Açığı kapatmak için daha çok efor harcadık. 
İyi olabilmek için bazı şeylerden fedakarlık yapmak 
gerekir.  Hedefiniz varsa hiçbir şeyden kaçınmayın, 
tüm imkanlarınızı kullanın ve çok çalışın. Fedakarlık 
yapmadan başarıyı yakalayamazsınız. Hedefler 
koyun, buna ulaşmak için kitabınızı okuyun, 
araştırmanızı yapın. Yaptığınız işte en iyi olmaya 
çalışın. Biz de bize inanmayanlara inat fazla çalıştık 
ve yağlı güreş sporunda 656 yıldır gelenek olan 
bu ata sporumuzda çalıştık, hedefimize ulaştık. 
Baba-oğul pehlivanlar vardı ama ikiz pehlivanlar 
yoktu. Çok çalışarak hedefimize ulaştık ve ikiz 

pehlivanlar olarak tarihe geçtik. Tabii Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri’nde BaşPehlivan oldum ama 
eğitim hayatım da devam ediyor. Akademisyen 
olmak istiyorum ve bu yolda ilerliyorum. Gelecek 
kuşaklara bilgi birikimlerimi de aktarmak istiyorum. 
Sportif hedeflerimizde devam ediyor. İkizimiz 
birlikte Edirne Kırkpınar’da Baş Pehlivan olarak 
Final yapmak istiyoruz.
Y. YÜCESOY : Bu spora nasıl başladınız ?
İ. BALABAN : Aslında bir önceki soruda ayrıntılı 
şekilde anlatmıştım oldum. Bizden kimse bunu 
beklemiyordu. Daha önce ailemizde bu şekilde 
sportif bir geçmiş yoktu. Tamamen tesadüf 
başladık. Köyümüzde birkaç güreşen kişi vardı. Ve 
bizim hevesimizi görüp onların yönlendirmesi ile 
başlamış olduk. 
Ö. ULUDAĞ : Baş pehlivan olabilmek için neler 
yapılması gerekiyor ? 
İ. BALABAN : Hedefinizi koymanız ve disiplinli 
bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Haftada 6 gün 
antrenman yapıyoruz . Başarı için fedakarlık 
yapmak şart. Daha fazla çalışmak ve rakiplerinden 
daha fazlasını yapmak gerekir. Çünkü herkes 
çalışıyor. Bunu yaptığın zaman başarı zaten gelir.
Ö. ULUDAĞ : Yağlı güreşlerin yarışmaları ve rakipler 
nasıl belirleniyor ?
İ. BALABAN : Yağlı güreş sporu sadece ülkemizde 
yapılan geleneksel bir spordur. Yani en büyük 
organizasyon yağlı güreşte, Edirne Kırkpınar 
Güreşleri,14 tane kategori var. Her yıl Edirne’de 
ilk dörde giren bir üst kategoriye çıkmaya hak 
kazanmış oluyor. Futboldan örnek verecek olursak; 
Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig var. Her yıl ilk üçe 
giren bir üst kategoriye çıkmaya hak kazanıyor. 
Bu şekilde de müsabakalarda başarılı olanlar 
BaşPehlivanlık unvanına kadar çıkıyor. 
U. GÜL :  Salon güreşi ile yağlı güreş arasındaki 
farkı anlatır mısınız ?
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In preschool, the monthly theme we studied 
in January was all about celebrations. For this 
reason, we decided to hold our own tea party. 
We discussed what a party is, what we need 

for a party and made preparation for our party, 
such as, making invitations and decorations.
Our party was held on Friday 15th January at 
13.00. On the day, everyone arrived excitedly to 
school with their chic party clothes. In England, 
at a traditional tea party we have milky tea and 
biscuits, therefore we tried to hold our own 
traditional English tea party. We all had good fun 
trying tea in the English way!

İ. BALABAN : Salon güreşi dediğimiz minder güreşidir. 
Minder güreşi, kısa 5daklikalık bir süresi var. Ama 
yağlı güreşte uzun bir süre var. Rakip ile birbirinizi 
yenene kadar süre devam ediyor.  Bir saat belki daha 
fazla bile sürebiliyor. Yağlı güreşte kıspet ve yağ işi 
zorlaştırıyor tabii ki.Yağlı güreş daha zor diyebilirim .
U.GÜL : Bize güreş malzemelerini ve kullanım 
amaçlarını anlatabilir misiniz ?
İ . BALABAN : Yağlı güreşte üzerime giydiğimiz kıspet 
var. Ve tabii ki yağ, bunun dışında bir kullanılan 
herhangi bir malzeme yok. Minder güreşinde 
ayakkabı ve mayo var. 
B. EREN : Günlük antrenmana ve beslenme 
programınızdan bahseder misiniz ?
İ. BALABAN : Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. 
Hazırlık dönemi haftanın üç günü kuvvet antrenmanı 
pazartesi, Çarşamba ve cuma günleri antrenman 
yapıyoruz. Sabah 07’de uyanıyoruz. Antrenman 
yaklaşık 3 veya 4 saat sürüyor.  Dönem dönem, 
antrenmanda metodlar değişiyor. Bir gün koşu 
oluyor, bir gün tamamen güreş ve kondisyon üzerine 
oluyor. Süper test dediğimiz antrenmanlar var, 
dönemine uygun onu da ekliyoruz. Beslenmelerimiz 
de buna uygun olarak değişiyor. Kuvvet antrenmanı 
yaptığımız zamanlarda 
protein, koşu antrenmanı 
yaptığımız zamanlarda 
karbonhidrat ağırlıklı 
besleniyoruz. Dönemlere 
göre antrenman programı 
ve beslenme düzenimiz 
değişiyor.
B.EREN : İki kere 
başpehlivan oldunuz ve 
adınızı tarihe yazdırdınız. 
Bundan sonraki 
hedefleriniz nelerdir ?
İ. BALABAN : Her güreşçinin hayali, Edirne Saray 
içinde Kırkpınar’da adını tarihe yazdırmaktır. Ben de 
bu hayalimi 2 kere gerçekleştirmiş oldum. Hayalim 
3.kez altın kemeri alıp ebedi sahibi olmak. Bir kez 
unvan almış oluyorsun ama 3 kez kazanınca sahibi 
oluyorsun.
E. IŞIK : Kırkpınar güreşleri neden bu kadar önemli 
ve nasıl hazırlanıyorsunuz ?

İ. BALABAN : Yağlı güreş geleneğimiz Kırkpınar 
Güreşleri de uzun zamandır süregelen, aralıksız 
yapılan ve  Osmanlı’dan beri var olan bir 
organizasyon.Ve Edirne Osmanlı’ya başkentlik 
yapmış bir şehir olduğu için tarihi önem taşıyor 
ayrıca.  O dönemde Saray Pehlivanları var hatta 
ülkenin her yerinden gelen güreşçiler var. 650-660 
yıldır yapılan bir gelenek. Buraya gelmek de önemli. 
Edirne Kırkpınar’da derece almak apayrı önemli. 
Herkes kategorisine göre derece almak istiyor.
D. TUNCA : İkiziniz, Turan Balaban da başpehlivan 
kategorisinde ve ikiniz karşılaşınca hisleriniz neler 
olurdu ?
İ. BALABAN : Evet, ikimiz aynı kategoride 
güreşiyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde yağlı güreş 
organizasyonları yapılıyor. Birçok kez karşılaştık; 
renkli, güzel bir çekişmeli geçiyor. Halk içinde tabii 
ki ayrı bir heyecan, ayrı bir güzel oluyor. Birbirine 
benzeyen iki kişinin çekişmesi de enteresan bir 
görüntü oluşturuyor. Biz de sahaya çıktığımızda 
centilmenlik çerçevesinde güzel müsabaka 
sergilemeye çalışıyoruz.
 Ö.S.ÖZTÜRK : Unutamadığınız final hangisi ?
İ. BALABAN : 2017 Kırkpınar güreşleri. Birinci 
olduğum sene .Finalde çok zorlu bir rakibim vardı; 
Orhan Okullu. Alt kategorilerden itibaren birbirimizi 
biliyoruz. Zorlu geçeceği belliydi. İkimiz de birinci 

olmak istiyorduk. Finalde ben kazanmış oldum ve 
birinci oldum.
 D.N.YAR : Hayatınızı güreşten önce ve sonra diye 
ayırsak; güreş öncesi nasıldı şimdi nasıl bir hayatınız 
var ? Bizimle paylaşır mısınız ?
İ. BALABAN : Güreşten önce köyde bağ-bahçe 
işlerinde çalışan, çiftçilik yapan, eğitim hayatı 
yarım kalmış bir gençtim. Güreşe başladıktan sonra 
hayatım değişti ; eğitimimi  tamamladım. Yüksek 
lisansı bitirdim. Kariyer elde ettim. Hayatım değişti. 
Maddi imkanlarım oldu. Aileme destek vermeye 
başladım. Türkiye’de tanınan sporcu oldum.
C.ORÇAN : Sizce ülkemizde ata sporumuz olan yağlı 
güreşlere yeterli şekilde ilgi var mı ? Hak ettiği ilgili 
görüyor mu ?
Bence hak ettiği yerde değil; yağlı güreş, bizim ata 
sporumuz, kültürümüz, mirasımızdır. Hatta dünyada 
bir gelenek olarak bu kadar uzun süreli bir sporun, 
kültürün olduğunu sanmıyorum. Eskiye göre daha iyi 
yerlerde ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Seyirci 
kapasitesi fazla bir spor ve müsabakaları takip 
eden fazla kişi var. Son yıllarda ulusal basında ve 
kanallarda da fazla yer bulması, Kırkpınar ve Elmalı 
Güreşleri’nin yayınlanmasıyla ve devletin de bunu 

desteklemesiyle çok 
daha fazla kitleye ulaştı. 
Hak ettiği yere, değere 
kavuşacaktır.  
K. A. YALÇIN: Gençlere 
bu spor için tavsiyeleriniz 
nelerdir ?
İ. BALABAN : Ata 
sporumuz olan, 
geçmişten günümüze 
gelen bu sporumuza 
sahip çıkmamız gerekiyor. 

Biz elimizden geldiğince bunu yaymaya, sevdirmeye 
çalışıyoruz. Her anlamda örnek olmaya çalışıyoruz.  
T. DİNGAZ : Atatürk’ün de güreşi çok sevdiğini hatta 
spor olsun diye askerleri bile güreştirdiğine dair 
anekdot var aklımda ; Birliğinde bulunan askerlerden 
birinin güreşçi olduğunu duyuyor ve güreşmek 
istiyor. Asker de sizi yedi düvel yenememiş, ben mi 
yeneceğim, diyor. Siz eğitiminizi bırakmayıp bunu 
sporla devam ettirmişiniz.  Beyin, yürek ve beden 
koordinasyonu ile yapıldığını ve güreşin kaba kuvvet 
olmadığını göstermiş oluyorsunuz. Bu konuda ne 
demek istersiniz ?
İ. BALABAN : Eğitim ile sporu birleştirmek tabii ki 
çok farklı oluyor. Beden eğitimi bölümünde okumak, 
bilgi ve beceriyi akademik anlamda desteklemek çok 
büyük katkı sağlıyor. Eğitim ile sporun aynı anda 
yürümüyor olması sadece bahane üretmek oluyor. 
Yeter ki isteyin, başarılı öğrenci de başarılı sporcu 
da olursunuz.Önemli olan hedeflerinizi koyun ve o 
yönde ilerleyin. 
C. SÜLEYMAN : Siz, eğitim hayatınız ile sporu 
birleştirmişiniz. Köyden çıkıp kendinize bir hayat 
kurmuşunuz. Peki sizden sonraki gelenlere ne gibi 
tavsiyeleriniz var, onlar için neler yapıyorsunuz , 
yapmakta olduklarınız var mı ? 
İ. BALABAN : Özellikle güreş maddi anlamda ilk 
başlarda kazanç sağlayacak bir spor dalı değil. 
Alt yapıda güreşçi arkadaşlarımız var. Elimizden 
geldiğince onlara yardımcı olmaya, sahip çıkmaya 
çalışıyoruz. Eğitim anlamında da yönlendirmelerimiz 
oluyor, destek veriyoruz.
A. YÜREK : Güreşmek zor mu ? İşinizden hoşlanıyor 
musunuz ?
İ. BALABAN : Yaptığım spor, zor sporlardan biri. 
Ama  işinizi severek yaptığınız zaman yorgun 
düşmüyorsunuz. Severek bu sporu yapıyorum.
R. GÜNDOĞAN : Neden güreçi olmak istediniz?

İ BALABAN : Aslında küçükken hayalim  güreşçi 
olmak değildi. Alakamız yoktu, tesadüf başladık bu 
işe ve bu işe başladıktan sonra da sevdik. Kendimizi 
kurtarmak adına da başarılı olup ilerleyeceğimizi 
gördük, o yönde ilerledik.
A.T. ABLAK : İlk başladığınız zamanlarda rakibi kolay 
olarak gördüğünüz ve yenildiniz mi ?
İ BALABAN : Başlarda kolay diyebileceğimiz rakipler 
geldi ama rakibi küçümsememek gerekli. Biz de bunu 
tecrübe ettik. Her kim karşınıza rakip diye geliyorsa 
aynı ciddiyetle yaklaşmak gerekli.
B. BOYALIKLI : Pandemi sürecinde işleriniz zorlaştı 
mı ?
İ. BALABAN : Herkes gibi biz de sıkıntılı bir dönem 
geçiriyoruz. Yağlı güreş müsabakaları yapılmadı 
ancak antrenmanlarımız devam ediyor. 
A. BAYIR : Eskiden aileler ve çocukları bir araya 
geldiğinde hadi güreşin ya da güreş tutalım derlerdi. 
Bu son zamanlarda yok olan bir gelenek. İlk 
zamanlardaki güreş ile şimdiki zaman güreş sporu 
hakkında düşünceleriniz nedir ?
İ. BALABAN : Evet , bizim ailemizde de babam veya 
amcamlarla bir araya gelindiğinde tarlada, bağda, 
bahçede hadi güreşin derlerdi. Güreşilirdi.Özellikle 
Antalya yöresinde bu gelenek devam ediyor. İlgi ve 
alakanın yoğunlaşması gerekiyor. Seyirci anlamında 
seyircisi var. Kanallarında bunda etkisi var. Yağlı 
güreş daha iyi yerlere gidecek.
B.TUNÇLUDEMİR: Halef selef geleneğinde, siz 
güreşi aktif olarak bıraktığınız zaman siz kimi 
yetiştireceksiniz ? Var mı öyle biri? 
İ. BALABAN : Açıkçası şuan öyle biri yok. Kendime 
yeteri kadar vakit ayıramıyorum. Eğitimim devam 
ediyor. Başka birine de yeteri vakit ayırmak gerek. 
O sorumluluğu almak gerek. Alt yapıda destek 
verdiğimiz 20 gencimiz var ama benim ardımdan 
gelecek kişi şudur diyebileceğim biri henüz yok. 
Ben aktif olarak güreşe devam ediyorum. Benim de 
hedeflerim var ama zaman ne gösterir bilemiyorum.
K.A.YALÇIN : Güreşte hangi hamle ile başladığımızda 
rakibi kesin yeneriz ?
İ.BALABAN : Kesin şu hamle diyemeyiz. Belli 
hamlelerle güreşiyoruz. Rakibi daha önceden analiz 
ediyoruz. Hangi yönden zayıf hangi yönü kuvvetli 
buna bakıyoruz. 
A.TÜRKMEN : Bir takımınız var mı ?
İ.BALABAN : Antalya Büyük Şehir Belediyesi adına 
yarışıyorum.
E.IŞIK : Sizin alanınızda kadın güreşçiler var mı?
İ.BALABAN : Uluslararası arenada, minderde bayan 
sporcular var. Dünya şampiyonasında başarı derece 
alan kadın sporcularımız var. Gelecek nesillere de 
öncüler.
B.BOYALIKLI : İkiziniz ile birbirinize nasıl destek 
oldunuz ?
İ.BALABAN : Köyden şehir hayatına adapte olmak 
zor oldu. Kardeşimizle birbirimize çok destek olduk. 
Yapamadılar, başaramadılar dedirtmemek adına 
daha çok çalıştık.
H. SAĞLAM : Güreş esnasında çeşitli hamleler var. 
Kıspetden kaldırıp fırlatmalar,  el ense tatikleri var. Az 
önce bahsettiğiniz gibi nasıl hamleler var. Tırpan , el 
ense , kıspetden yakalama var .
İ.BALABAN : Yağlı güreşte çok fazla taktik var. El ense 
ve tırpan özlelikle el ense rakibin dengesini bozar. 
Tırpanda yere düşürtüp dengesini bozar. Kıspetten 
yakalamada da çeşitli teknikler var. Güreşlerde her 
rakibin iyi olduğu iki veya 3 teknik var. Ona göre 
analiz yapmak gerekiyor. Bunlara çalışmak gerekli. 
Teknik çok fazla. Teorik olarak diyebileceklerim bu 
kadar.

“  Bir hayaliniz varsa, 
programlı bir şekilde 

çalışırsanız olabileceğini 
göreceksiniz.

           ”

TEA PARTY 


