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TAKDİM

Gaziantep yerleşim tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürel 
zenginlikleri ve inançları birleştirme noktasında önemli rol oynamış bir şehirdir. Şehrimiz ticaret, 
sanayi, turizm gibi birçok farklı fonksiyonda gelişimini ise hızla sürdürmektedir. Bu hızlı gelişim bizlere 
geçmişin kültürel mirasını muhafaza etme görevi yüklerken, gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir 
şehir bırakma zorunluluğuyla da baş başa bırakmaktadır.

Günümüzde nüfusu 2 milyonu aşan Gaziantep’te geçmişten miras aldığımız önemli konulardan 
biri de spordur. Kurtuluş mücadelemizden sonra Gaziantep’in yeniden imarında spor toplumumuzu 
bir arada tutan, ona güç veren bir rol oynamıştır. Bu bilinç ve sorumluluktan hareketle yediden yetmişe 
tüm herkesin spora katılabilmesi için pek çok projeyi harekete geçiriyoruz. Spor tesislerimiz daha önce 
olmadığı şekilde hızla çoğalırken, farklı spor branşlarından yetiştirdiğimiz gençlerimiz bizleri ulusal 
ve uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir. Bunun bizlere verdiği gurur birçok şeyin önünde 
gelmektedir. 

2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve diğer kamu kurumlarının desteğiyle başlattığımız 
“Spor Şehri Gaziantep” adlı projemiz spora verdiğimiz önemin en somut kanıtlarından birini 
oluşturmaktadır. Aradan geçen iki yılda birçok mahallemize yüzme havuzu ve kapalı spor salonları inşa 
ederek sporun toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını sağlamış bulunuyoruz. 2021 yılı sonuna kadar 33 
yeni spor tesisimizi de hizmete aldık. Bu spor tesislerinde karate, voleybol, basketbol, fitness, yüzme 
gibi çok farklı spor branşlarında başarılı gençlerin yetişmesini sağlıyoruz. 

Spora dair verdiğimiz yoğun emeğin karşılığını da kısa zamanda aldığımıza inanıyoruz. 
Gaziantep’te toplam lisanslı sporcu sayımız üç yüz bine yaklaşmış durumdadır. Bu sporcularımız içinde 
çok önem verdiğimiz geleneksel spor dallarımıza ait sporcu sayımız ise sekiz yüzü geçmiş durumdadır. 
Geleneksel spor dallarımıza ait aba güreşi organizasyonlarımızı başta İbrahimşehir, Oğuzeli olmak 
üzere her yıl düzenli olarak destekleyip, ata sporlarımızın gelecek nesillere ulaşması için çabalıyoruz.

Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep adlı elinizdeki çalışma Gaziantep’in spor tarihine ve 
kültürüne ışık tutmaktadır. Geleneksel sporlarımızdan olan Aşırtmalı Aba Güreşi de dahil modern 
sporların Gaziantep’teki durumunu bizlere aktarması açısından elinizdeki kitap önemli bir başvuru 
kaynağı niteliği taşımaktadır. Değerli hocamız Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan Ayik’in büyük bir titizlikle 
bizlere aktardığı bilgileri, aynı zamanda kent ölçeğinde haritalandırması da kitabı zenginleştiren ikinci 
önemli husustur. Dikkatli okuyucular kitabı değerlendirdiğinde futboldan, aba güreşine kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsadığını ilk etapta fark edecektir.
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Spor tesislerinin tespiti ve haritalandırılması, spor branşlarımıza dair bilgilerin aktarılması da 
dahil titiz bir çalışmanın ürünü olan bu kitap öncüsü olduğumuz Spor Şehri Gaziantep’in iki yıllık 
çıktılarının bir özetini sunmaktadır. Tüm bileşenlerin yaptığı katkıları bilimsel açıdan ele alıp aktardığı 
için Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan Ayik hocamıza, böylesi bir çalışmayı bizlere kazandırdığı için teşekkür 
eder, başarılarının devamını dilerim.

Fatma ŞAHİN 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
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ÖZGEÇMİŞ

Dr. Uğurcan Ayik 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2008-2012 yılları 
arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans 
eğitimini ise 2012-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya 
Ana bilim dalında “Mekânsal ve Toplumsal Yansımalarıyla Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Projelerine 
Coğrafi Bakış: Fikirtepe Örneği” adlı çalışmasıyla tamamlamıştır. Aynı yıl doktora eğitimine başlamış, 
doktorasını “Ekonomi Politikalarının Bir Yansıması Olarak Sanayisizleşme ve Mekânsal Değişim: 
İstanbul Örneği” adlı çalışmasıyla almıştır. Hâlihazırda Gaziantep Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları kent, kentsel dönüşüm ve Spor Coğrafyası 
üzerinedir.
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TEŞEKKÜR

Bu çalışma doğrudan veya dolaylı birçok kişinin katkısıyla ortaya çıkmıştır. Öncelikle Spor 
Coğrafyası konusunda beni yönlendiren, sorduğum sorulara içtenlikle cevap veren değerli hocam 
Prof. Dr. Sedat Avcı’ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmaya gerekli desteği sunan ve araştırma 
sürecimin kolaylaşmasında desteğini sonuna kadar hissettiğim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu’na ve değerli çalışanlarına; spor ve sporcu verilerine 
ulaşmamda tüm kolaylıkları sağlayan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’a ve 
müdürlük çalışanlarına; kitabın şekillenmesi konusunda değerli katkılarını esirgemeyen Gazikültür 
A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar hocama; Gaziantep’e yönelik planlara ve haritalara 
ulaşmamı sağlayan Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkâmil Belediyesi çalışanlarına; Gaziantep’teki 
sporun tarihselliği ve kültürü üzerine bilgilerini benimle paylaşan Halit Ziya Biçer, Şafak Çelikel, 
Ömer Yıldırım, Settar Tatlı, İbrahim Alisinanoğlu’na; çalışmamı okuyup değerlendiren ve gerekli 
yönlendirmeler konusunda yardımlarını esirgemeyen Dr. Yunus Emre Kum’a; hocalarım Prof. Dr. 
Mehmet Emin Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Gülşen Kum ve aynı bölümde birlikte çalıştığım sevgili 
meslektaşlarıma ve öğrencilerime; çalışmanın saha aşamasındaki yardımlarını her daim hissettiğim 
değerli öğrencilerim ve meslektaşlarım İbrahim İnak, İsmail İlik ve Mustafa Karabaş’a destekleri ve 
sabırları için minnettarım. Kuşkusuz yukarıdaki kişiler olmasaydı böyle bir çalışma da ortaya çıkmazdı.

Son olarak kitabın yayımlanmasını sağlayan Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Hakan Tanrıöver’e ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’e en derin 
şükranlarımı sunuyorum.
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ÖNSÖZ

Küçük yaşlarda spora, daha doğrusu futbola olan ilgim ilerleyen yaşlarımda artarak devam 
etmiştir. Çocukluk çağındaki çoğu birey gibi, benim de futbola olan tutkum sokakla başlamıştır. Çok 
uzun zaman boyunca hayatımdaki tek spor olan futbolun bilimsel yönünü keşfetmem ise 2012 yılında 
lisans 4.sınıf öğrencisiyken aldığım Spor Coğrafyası dersiyle başlamıştır. Yirmili yaşlarımın hemen 
başında tanıştığım hocam Prof. Dr. Sedat Avcı sporun akademik yönüne ilgi duymamı sağlamış, 
ayrıca sporun mekânla olan bağını da bir coğrafyacı olarak büyük bir titizlikle aktarmıştır. Spora dair 
edindiğim akademik bakışı bu kitabın ortaya çıkmasındaki ilk aşama olarak değerlendirmekteyim.

Sonraki yıllarda temel araştırma alanım olan kent çalışmalarına yönelmem akademik 
kariyerimdeki önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu süreçte kentteki çelişkiyi 
yakalamak, kente mekânı referans alarak bakmak çalışmalarımın sürekli odak noktası haline gelmiştir.  
Kent çalışmalarına yönelimim ve kente farklı pencerelerden bakma arayışımı ise kitabın ortaya 
çıkmasındaki ikinci aşama olarak değerlendirmekteyim. 

Kitabın oluşmasındaki üçüncü ve son aşama ise kuşkusuz ki Gaziantep ile tanışmamdır. Dört 
yıldır yaşadığım Gaziantep, coğrafyacı kimliğimin şekillenmesinde oldukça önemli katkılar sunmuştur. 
Bununla eşdeğer bir başka durum ise kentsel gelişimin birçok Anadolu kentinden daha hızlı olduğu 
Gaziantep’te son yıllarda spora dair ciddi bir yatırım ve teşvik politikasının izlenmesidir. Bunun 
neticesinde sporun ve spor mekânlarının coğrafi çevredeki baskınlığı da artış göstermiştir. Bu çalışma, 
kentin sporla kurduğu bağa akademik bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalıştığı gibi Gaziantep’teki sporun 
gelişimini ve bunun coğrafi karşılıklarını daha geniş kitlelere göstermeyi amaçlamıştır.

Kitaba ilgi gösteren okuyucular kitabın salt bir coğrafi çalışma olmadığını ilk etapta fark 
edecektir. Saha araştırması sürecimin başladığı 2019 yılının hemen başlarından itibaren Gaziantep’e 
dair edindiğim ilk farkındalık tek bir bilim dalına bağlı kalarak bu kenti yazmanın zorluğu üzerine 
olmuştur. Saha araştırmalarımı detaylandırmam ve farklı kişilerle mülakatlar gerçekleştirmem 
neticesinde fikrimde ne kadar haklı olduğum gerçeğini de deneyimlemiş bulunmaktayım. Dolayısıyla 
kitabın bazı yerlerinde karşılaşacağınız kişiler veya tarihsel olayların aktarımı Gaziantep’te daha önce 
böyle bir envanterin toplanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yerleşim tarihi açısından köklü bir 
geçmişe sahip olan Gaziantep’teki kültürel envanterin ne kadar fazla olacağının takdirini ise siz değerli 
okuyuculara bırakmış bulunuyorum. Bir coğrafyacı olarak en azından spora bağlı gelişen kültürün 
mekânsallığını gösterme çabası içerisinde hareket ettiğimi belirtmek isterim. Kişilere veya olaylara dair 
derli toplu bir envanter çalışmasının ise kitaba çok yönlü bir boyut kattığını düşünmekteyim. 
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Elinizdeki çalışma 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın Giriş kısmında sporun toplumların 
gelişim sürecinde oynadığı rol tartışılmakla birlikte Türklerde sporun önemi de vurgulanmıştır. 
Özellikle geçmişten bugüne Türklerde güreş sporunun kayda değer bir şekilde önemini koruması bu 
açıdan ilginçtir. 

Çalışmanın birinci bölümü iki farklı kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Spor Coğrafyasına 
dair literatür tartışılmaktadır. Özellikle son 30-40 yılda Spor Coğrafyası çalışmalarının coğrafi 
araştırmalarda artan rolü, farklı bilim dallarının bu araştırma alanına yaptığı katkılar bu kısmın 
ana hatlarını oluşturmaktadır. Birinci bölümün ikinci kısmı ise Gaziantep’e ayrılmıştır. Bu kısım 
Gaziantep’teki yerleşmenin gelişimiyle başlayıp, kent için yapılan planlarla devam etmektedir. 

Çalışmanın ikinci bölümü Gaziantep’te geçmişten bugüne önemli olan aba güreşi ve futbola 
ayrılmıştır. Her iki sporun tarihsel süreçteki gelişimi şahıslar ve önemli olaylar çerçevesinde okuyucuya 
en yalın haliyle aktarılmaya çalışılmıştır.  Bu bölüm bünyesinde daha önce hiç yapılmamış olan aba 
güreşçilerimizin envanterine dair de okuyucuya bilgiler sunmaktadır. Böylece aba güreşimizi gelecek 
nesillere aktarırken bu kişilerin hatırlarda kalması sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümü Gaziantep’teki sporun mekânsallığına ayrılmıştır. Spor mekânlarının 
ve sporcuların ilçelere, mahallelere göre dağılışı en küçük ayrıntısıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu 
bölümün sonunda ise Gaziantep’in spor envanterine uygun olarak spor mekânlarımız aktarılmıştır. 
Özellikle son yıllarda kentte spora dair yapılan yatırımlar sonucunda spor mekânlarımızın da 
görünürlüğü artmıştır. 

Spor, spor mekânları ve kültür üzerine yoğunlaştığım bu kitap, saha araştırmasına başladığım 
iki senelik yoğun araştırma sürecinin ilk kısmını oluşturmaktadır. Herhangi bir aksilik olmaması 
durumunda saha çalışmalarımı ve araştırma sürecimi kente, kentteki dönüşüme  odaklayarak Gaziantep 
kent litaretürüne yeni çalışmalarla destek olmayı planlamaktayım. 

Uğurcan AYİK

Gaziantep 2021
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GİRİŞ

Sporun doğuşu ve gelişimi, insanlığın tarihsel süreç içerisinde doğadaki hayatta kalma çabasıyla 
yakından ilişkilidir (Şahin, 1999, s. 3). Bu zaman diliminin dünyanın oluşumu anlamında kısa, 
insanlığın gelişim tarihi açısından uzun sayılabilecek bir döneme tekabül etmesi, bu süreçte sporun 
gelişimine de başta coğrafi çevre şartları olmak üzere birtakım farklı dinamiklerin etki etmesini 
sağlamıştır. Dolayısıyla ilk süreçte yapılan temel vücut hareketleri, doğa içindeki insanın hayatta 
kalma mücadelesi olarak yorumlanmalıdır. Hareketlerin giderek dinamik ve karmaşık olma halini ise 
uygarlığın gelişmişlik seviyesi belirler. Hayvanlarla, doğayla, diğer insanlarla kurulan ilişkiler zamanla 
bu hareketlerin yapısını da belirlemiştir (Çobanoğlu, 1995, s. 4). Örneğin göçebe yaşam biçiminin 
baskın karakteri insanların temel bazı hareketlerde uzmanlaşmasının zorunluluğunu da doğurmuştur. 
At binme, ok atma, at üzerinde ok atma, mızrak ve cirit göçebe toplumların uzmanlaşma gerektiren 
faaliyetlerinin başında gelir (Avcı, 2007, s. 41). Fakat aşırı uzmanlaşma deneyimi, bu faaliyetlerin ilk 
etapta spor olarak doğması şeklinde kendisini göstermemiştir. Bunun en önemli nedeni spor olarak 
yapılacak faaliyetin bilinçli bir çabanın ürünü olması zorunluluğundan kaynaklanır (İşler, 2013, s. 
18). Ayrıca bir diğer nedensellik de sporun büyük ölçüde boş zamana bağlı olarak ortaya çıkmasında 
aranmalıdır. Bu iki koşulun ilk defa kapsamlı ve sistemli bir şekilde ortaya çıkması Neolitik Dönem’de 
gerçekleşmiş (Fişek , 2003, s. 24), kimilerine göre devrim denilen bu süreçten sonra insanlar ilk defa 
kendilerine yetenden fazlasını üretmeye başlamıştır. Böylece toplumda çeşitli sınıfsal ayrışmalar, buna 
bağlı olarak doğrudan üretim faaliyetiyle ilgilenmeyen toplumsal sınıfların oluşumu da görülmüştür. 
Spor, böyle bir ortamda ilk defa boş zamanlarda ve bilinçli yapılan eylemler bütünü olarak ortaya 
çıkmıştır1.

1  Toplumlarda tarımsal üretimin dışında başka işlerle uğraşan çeşitli sınıfların oluşumunun en keskin şekilde ortaya 
çıktığı toplumsal yapı Antik Yunan topluluklarında deneyimlenmiştir. Köleciliğin Antik Yunan’da toplumsal 
yaşamda önemli olması spor gibi boş zamana ihtiyaç duyan faaliyetlerin de önünü açmıştır. Antik Yunan’daki sporcu 
kimliği, spor mekânları, düzenlenen çeşitli spor organizasyonları başlı başına kendinden önceki uygarlıklardan 
farklılıklar ihtiva etmektedir. Antik Yunan’da sporun doğuşu ilk etapta aristokratik bir nitelik taşımıştır. İlk 
sporlar bu sebeple bir avuç aristokratın kendilerinin yaptığı faaliyetler olarak kalmıştır. Sporun bu dönemde halka 
yayılmasının önünü açan gelişmeler ise festivaller aracılığıyla gerçekleşmiştir. Tanrılara veya kahramanlara tapınma 
amacıyla veya ölen askerlerin anısına düzenlenen festivaller sporu halka yaymada oldukça etkili olmuştur. Bu 
festivallerin en önemlisi Olympia şehrinde yapılan Olympia Oyunlarıdır. Bunların dışında Delphoi’deki Puthia 
Oyunları, Korinthos’daki Isthmos Oyunları, Nemea’daki Nemea Oyunları ve Atina’daki Panathenia Oyunları 
Antik Yunan’daki önemli festivallere örnek gösterilebilir. Bu etkinliklerde koşu, uzun atlama, cirit, disk atma, 
boks, pankreas, pentlathon, atlı araba yarışları gibi birçok sportif faaliyet gerçekleştirilmiştir (Dürüşken, 1995, s. 
3-10). Kimi zamanlarda Yunan site devletleri arasındaki savaşı bile durduracak önemde olan spor, Antik Yunan 
toplumlarında felsefi bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Spora yüklenen fiziksel eğitim süreci, aynı zamanda ahlaksal 
ve zihinsel bir eğitimin de ön koşulu olarak ele alınmıştır. Bu dönemdeki sportif çabaların çoğu en iyi ve en erdemli 
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Toplumların evrimsel sürecindeki ilerlemeler sporların yapısındaki değişimleri de beraberinde 
getirmiştir. Uzun zamanlar boyunca doğa içindeki insanın yaşama çabası güreş, boks, cirit, okçuluk, 
eskrim gibi savunma sporlarının diğer sporlardan önce doğması olarak kendisini göstermiştir. 
Örneğin insanlar doğa içinde gerek hayvanlara gerekse de diğer insanlara karşı kendisini koruma 
arayışına girmiştir. Kendilerine tehdit olarak algıladıkları canlıları elleriyle yakından temas ederek, 
boğmaya, öldürmeye çalışmış veya ellerini yumruk yapıp, savurmak suretiyle karşısındakini etkisiz hale 
getirmeye uğraşmıştır (Tayga, 1990, s. 2). Bunların yetersiz kaldığını hissettiği anlarda ise çeşitli aletler 
geliştirerek kendisini savunma halini daha üst seviyelere çıkarabilmiştir. Bu savunma hali muhakkak 
ki ok ve yay gibi silah olarak adlandırılabilecek çeşitli savunma ve saldırı aletlerinin icat edilmesini 
sağlamıştır. Bu anlatımlar günümüzde güreş, boks, okçuluk olarak bilinen sporların gelişiminin arka 
planında insanlığın fiziki çevre içindeki varlığını devam ettirebilme çabasının olduğunu gösterir. Tabii 
ki fiziki çevrenin etkisi bununla da sınırlı değildir. Başlı başına çeşitli topografik ve iklimsel özellikler 
belirli coğrafyalarda belirli sporların belirginleşmesine de hizmet etmiştir. Örneğin taşıma-ulaştırma 
ağırlıklı sporların ortaya çıkışında fiziki çevrenin rolü bu açıdan oldukça baskındır. Akarsu, göl gibi 
doğal kaynakların kullanımı, bir yerden başka bir yere gitmenin veya doğadaki hayvanlardan kaçmanın 
en iyi yollarından biridir (Fişek, 1985, s. 9). Coğrafi çevre şartları ve spor ilişkisine kuşkusuz ki başka 
örnekler de verilebilir. Kış sıcaklıklarının düşük, topografyanın yüksek ve engebeli olduğu alanlarda 
kayak ve kızak, su kaynaklarının bol olduğu alanlarda ise yüzme, kürek, yelken; buna karşılık insandan 
daha güçlü ve saldırgan hayvanların olduğu çetin doğa koşullarının bulunduğu alanlarda ise koşunun 
gelişmiş olduğu bu aşamada akla en yatkın açıklamadır. Tabii ki bu ortaya çıkış koşulları bir nedensellik 
veya Kurthan Fişek’in tabiriyle bir benzetimin ürünüdür (Fişek, 1985). Daha basit bir anlatımla gerek 
toplumsal iletişim, gerek genetik aktarımla insanlar öğrendikleri ilkleri ilerideki dönemlerde bilinçli 
yapılan spor faaliyetlerine dönüştürmüştür. Bu bakış açısı yani fiziki çevre-spor etkileşimi spora dair 
birçok kavramsal tartışmayı da doğurabilir. Bu tartışmalardan biri fiziki çevre faktörlerinin farklı 
yerlerde farklı sporları geliştirdiği tezinden hareketle, ata sporu kavramının da yerli yerine oturmasıdır. 
Kanada’da hokeyin, Türkiye’de ve Türklerde güreşin ata sporu olmasında fiziki çevre şartlarının rolü 
nedir? Bu sporların modern dünyadaki halleri geçmişteki coğrafi şartlardan ne düzeyde etkilenmiştir? 
Bu sorular kuşkusuz Spor-Coğrafya ilişkisine dair yapısal tartışmaları da besleme potansiyeline sahiptir.

Yukarıda özetlendiği haliyle sporun ortaya çıkışı ve gelişimi fiziki çevre şartlarıyla beraber 
toplumların evrimsel süreciyle de yakından ilişkilidir. Bu süreç içerisinde önem kazanmış sporlardan biri 
de güreştir. Güreş, yukarıda anlatılan insan-doğa-toplum etkileşiminin net bir şekilde deneyimlendiği 
bir spor branşıdır. İlk ortaya çıkışında gerek hayvanlar, gerekse insanlarla yakından mücadelenin rol 
oynadığı güreşin ilk formlarında ısırma, tutma, boğma gibi hareketler de bulunmaktadır (Keskin, 
1978, s. 4; İşler, 2013, s. 40). Zamanla daha kurallı bir yapıya kavuşan güreş günümüzde çeşitli spor 
organizasyonlarında sporcuların kıyasıya yarıştığı bir spor branşı haline gelmiştir. Güreş dışında farklı 
coğrafyalarda doğmuş, fakat zamanla gelişerek ve yeni formlar edinip varlığını devam ettiren spor 
branşları da bulunmaktadır. Bunlardan biri Ortaçağ’ın Fransız köylerinde doğmuş, Soule’dir (Fotoğraf 
1). Çıkış noktası olarak kırsal karakterli olan bu sporun, en son 1945’lerde Fransız kırsalında oynandığı 
kaydedilmiştir. İlerleyen yıllarda oyunu tekrar canlandırmak için 1998 Dünya Kupası’nda, 2003 yılından 

olana ulaşmak için sporun bireysel yönünün keşfedilmesine dayanmaktadır. Atletlerin ızdırap, rekabet, çile, zorluk 
kavramlarına hiç de yabancı olmadıkları böyle bir ortamda spor mekânları kentsel yerleşmelerde de kendisini 
göstermektedir. Buradan hareketle bu dönemde önemli iki spor mekânı dikkati çeker. Bunlardan birincisi her 
türlü çalışma tesisinin bulunduğu Gymnasion, diğeri ise güreş müsabakalarının gerçekleştirildiği Palaistralardır. 
Çıplak olarak 17-18 yaşlarına kadar eğitim alan gençler, bu eğitimlerini Gymnasion’larda ve Palaistralar’da almıştır. 
18 yaşından 20 yaşına kadar ise yetişkin eğitimine tabi tutulur, askeri bir eğitimin de gerekleri olan ata binme ve 
muhtelif silahları kullanma gibi çeşitli eğitimler görürler. Palaistralar’da ise fiziksel eğitimin en önemli kısmı olan 
güreş eğitimi verilir, çeşitli egzersizleri birleştirip uygulamaları beklenirdi (Dürüşken, 1995, s. 1-2).
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beri Vendome’de her Eylül ayının başında, 2017’de Saint-Césaire-de-Gauzignan’da 16 oyuncu 15 
dakikalık 4 periyot halinde oyunların oynandığını görmekteyiz. Bu canlandırma girişimlerinin dışında 
Soule bugün Rugby’nin de atası olarak kabul edilmektedir (Wikipedia The Free Encylopedia, 2020).

Fotoğraf 1: Fransa’nın Normandiya ve Picardie bölgelerine has geleneksel sporlardan olan Soule’nin 
19.yüzyılın ortasında çizilmiş gösterimi. Kaynak: https://lasueur.com

Spor, toplumsal etkileşimin en sert şekilde karakterize olduğu savaşların yansıması olarak da 
kendisini göstermiştir. Savaşa hazırlık dönemlerinde toplumlar bireyleri savaşa iyi hazırlamak için çoğu 
defa sportif faaliyetlerden yardım almıştır. Bu açıdan verilebilecek en iyi örneklerden birini ise Türkler 
oluşturmaktadır. Türk topluluklarında sporun gelişimi içinde bulundukları coğrafyayla sıkı sıkıya 
bağlantılıdır. Kabaca Himayalar’ın kuzeyinde Tanrı Dağları ile Aral ve Baykal Gölü arasındaki coğrafya 
Orta Asya olarak adlandırılır. Orta Asya’daki Türk toplulukları gerek savaşların, gerek coğrafi şartların 
gerekse de ekonomik faaliyetlerin etkisiyle göçebe kültürü benimsemiştir. Orta Asya’da başlayan 
bu kültür zamanla farklı coğrafyalara da yayılabilmiştir. Hun, Uygur, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı 
İmparatorluğu olmak üzere yaklaşık 6.000 yıllık bir tarihi barındıran bu süreçte, Türklerde spor çoğu 
zaman savaşa hazır olmak için bir araç olarak kullanılmıştır. İlk Türklerden kalan birçok kabartmadaki 
ifadeler ise Türklerin olimpik şölenlerinin en canlı tanıklarıdır. Aradan geçen 6.000 yıllık sürede 
avcılık, atıcılık, binicilik, kılıç, okçuluk, güreş, atlama, cirit, futbol gibi spor dallarında Türklerin başarılı 
bir performans gösterdikleri bilinmektedir (Hiçyılmaz, 1974, s. 13; Güven, 1992, s. 1; Tayga, 1990, s. 
2-3). Türklerde kuşkusuz bu tarihsellik içinde ata sporu haline gelmiş spor faaliyetlerinde öne çıkanı 
güreştir. Pehlivanlık kavramı Türklerde mertlik ve yiğitlikle eş anlamlı tutulduğu için güreşin diğer 
spor branşlarından ayrılan daha özel bir yeri bulunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak Osmanlı’daki 
pehlivan tekkeleri güreşe verilen önemin bir göstergesidir. Günümüzdeki Türk güreşçileri ise geçmişten 
aldığı bu mirasla gerek olimpiyatlar gerekse de diğer uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi başarıyla 
temsil etmektedirler (Şekil 1).
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Şekil 1: Türk spor hayatında 
geçmişten bugüne birçok başarılı 
güreşçi yetişmiştir. Sağdaki görsel bu 
güreşçilerden bazılarını göstermektedir.

A=Filiz Nurullah ve rakibi Çiya

B=Koca Yusuf

C=Yaşar Doğu

D=Taha Akgül

E=Rıza Kayaalp

F=Yasemin Adar

Fakat belirtmek gerekir ki karakucak, yağlı, aba, şalvar gibi farklı türleri olan ata sporumuz 
güreşin özellikle yereldeki durumu pek parlak değildir. Günümüz spor politikaları açısından yereldeki 
güreş faaliyetlerinin teşvik edilmesi elzem durumdadır. Böyle bir tarihsellik modern sporların ortaya 
çıkışı ve yaygınlığını kavramada bize yardımcı olacak ipuçlarını da sunmaktadır. Toplumların erken 
aşamalarında ortaya çıkmış birçok yerel spor, günümüzün küreselleşen dünyasında hızlı bir şekilde yok 
olma eğilimi içerisindedir. Yok olma sürecine direnen sporlar ise çoğu zaman form değiştirerek özünü 
kaybetmektedirler. Örneğin Günay Özdemir ve Vedat Çalışkan’ın 2018 yılında yaptıkları çalışmada 
yağlı güreşte kullanılan zeytinyağının maddi yükünün fazla olması sebebiyle organizatörlerin ayçiçeği 
yağına yöneldiği belirtilmektedir (Özdemir & Çalışkan, 2018, s. 509). Bu tarz radikal değişiklikler 
de esasında geleneksel sporlardaki çözülmenin ve değişmenin başka bir karşılığıdır. Nihayetinde 
günümüzde spor açısından belirgin olan başta futbol, basketbol, tenis, voleybol gibi belirli spor 
branşlarının tüm dünyada baskın hale gelmesidir. Bu gelişim trendinin bir yansıması modern sporların 
baskınlığında kendisini gösterirken, diğer bir yansıması da bu spor branşlarına ait spor mekânlarındaki 
görünümün artmasıdır.

Spor mekânlarının yer seçim tercihinde ise kentsel mekânların baskınlığı küreselleşen dünyanın 
gelişim dinamikleri açısından ayırt edici durumdadır. Günümüzde gerçekleşen Şampiyonlar Ligi, 
Avrupa Kupası, Dünya Kupası, olimpiyatlar gibi birçok uluslararası organizasyonun gerçekleştirildiği 
yerler kentlerdir. Dolayısıyla kentsel alanlardaki sporun gelişimi kent politikalarına dair birtakım 
farklı tartışmaların yapılmasına da önayak olmaktadır. Ağırlıkla kentsel alanlardaki spor mekânlarının 
dönüşümü şeklinde kendisini gösteren bu süreçte geleneksel sporlar ve bunlara ait mekânlar, yerini 
modern sporlara bırakmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi 
sporlara ait mekânlar bu dönüşümdeki baskınlığın temel ve göze çarpan örnekleridir. Bu dönüşüm 
beraberinde geleneksel sporların radikal biçimde ortadan kalkması sorunsalını doğurmaktadır. Böyle bir 
perspektif üzerinden hareket edildiğinde bu çalışmada Gaziantep’e odaklanılmasının esas sebebi, spora 
dair gerçekleşen bu dönüşümün net bir şekilde izlenebilmesinden kaynaklanmaktadır.  Spor-Coğrafya 
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ilişkisinin tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması ve Gaziantep’teki sporun gelişimi ve güncel durumunun 
gösterilmesi çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bunu yaparken her iki tarafı -geleneksel ve 
modern- temsil ettiği düşünülen aba güreşi ve futbol üzerinden güncel durum tartışıldıktan sonra, 
kentteki modern sporların gelişiminin mekânsal yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böyle bir 
çalışma Türkiye’de ve dünyada yerele özgü sporların güncel tespitine yardımcı olacağı gibi, bu sporların 
gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından yöneticilere rehberlik yapma potansiyeline de sahiptir.
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SPOR COĞRAFYASI: TARİHSEL SÜREÇ VE GELİŞİM

Spor, insanlığın toplumsal gelişim sürecinde varlığını sürekli kılarak günümüze ulaşan faaliyetler 
arasında gelmektedir. Toplumsal gelişim sürecine paralel olarak, spor faaliyetleri de günümüze gelene 
kadar birçok açıdan farklılaşmış ve gelişim göstermiştir.  Tarihsel süreç anlamında insanın doğadaki 
faaliyetleriyle yakından ilgili olan spor üzerine günümüzde birçok bilim dalı farklı yaklaşımlar ekseninde 
araştırmalar yapmaktadır. Örneğin psikoloji bilimi sporcunun iç dünyası ve düşünüş yapısıyla şekillenen 
bir araştırma eğilimi içindeyken, sosyoloji daha çok sporun toplumsal yönüyle ilgilenebilmektedir. 
İktisat bilimi ile uğraşanlar ise kuşkusuz sporun yarattığı ekonomik etkilere odaklanacaktır. Esasında 
buradaki tartışmanın düğüm noktası her bilim dalı için sporun özne konumunda olabilmesidir. Spor, 
bir kez temel araştırma öznesi olarak kavrandığı takdirde çeşitli bilim dalları kendi temel prensip ve 
araştırma yöntemleriyle sporun çeşitli etkilerine odaklanabilmektedir. Kuşkusuz coğrafyacılar sporu 
kendilerine bir araştırma alanı olarak benimsediğinde sayılan bu bilim dallarıyla kesişen konulara da 
ilgi duyabilirler. Fakat Coğrafya biliminin temel odak noktası mekândır. Dolayısıyla mekânı Coğrafya 
dışında biricikleştiren, onu odak noktasına alan bir başka bilim dalı yoktur. Mekânı bu derecede 
özümsemiş, araştırma sürecinde odak haline getirmiş Coğrafya biliminin spor çalışmalarında odaklandığı 
temel konu sporun ve spor mekânlarının coğrafi çevre üzerinde yarattığı etki ve etkileşimdir. Fakat 
süreç sadece bu makro başlıklarla sınırlandırılamaz. Daha alt düzeyde profesyonel sporcu göçleri, spor 
neticesinde ortaya çıkan ekonomik etkiler, spor takımlarının lokasyon tercihleri, spordaki kültürel yapı 
gibi başlıklar da Coğrafya-Spor ilişkisinde öne çıkan diğer araştırma konularını oluşturmaktadır. Spor 
Coğrafyası üzerine geçmişten günümüze yapılmış çalışmalar yukarıda sayılan araştırma konularının 
gelişmiş olduğunu doğrular niteliktedir.

Spor Coğrafyası, Coğrafya’nın günümüzde hızla gelişen alt araştırma alanlarından biri olma 
özelliğini hemen hemen 1960’ların sonu, 1970’lerin başından sonra kazanmaya başlamıştır. Kent 
Coğrafyası, Ekonomik Coğrafya, Siyasi Coğrafya gibi Coğrafya’nın diğer araştırma alanlarından ayrılan 
ve belki de onu dezavantajlı kılan tarafı ise bu alt araştırma alanlarından sonra gelişmiş olmasıdır. Fakat 
bu geç gelişim süreci Spor Coğrafyası çalışmalarına dair zengin bir literatür birikiminin oluşmasına 
engel teşkil etmemiştir. Bugün dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacılar Spor Coğrafyası çalışmalarına 
gittikçe artan bir ilgi göstermektedir. Önemli olan, bu literatürün çağdaş coğrafi yaklaşımlara entegre 
edilebilmesidir.

Spor Coğrafyası çalışmaları her ne kadar 40-50 yıllık bir geçmişe sahipse de değerlendirmeler 
Coğrafya’nın bu alt araştırma alanının gelişiminin daha yeni olduğunu belirtmektedir  (Gil, 2012, 
s. 401). Son dönemde Spor Coğrafyası’na artan ilgi sporun günümüzde mekân, toplum, zaman, 
mobility, kimlik gibi kavramlarla geçmişte olduğundan daha coğrafi bir perspektif kazanmasını da 
sağlamaktadır (Wise & Kohe, 2018). Bale & Dejonghe (2008)’e göre ise sporun coğrafi yönüne atıf 
yapan öncü (dolaylı) çalışmalar çok daha önceye tarihlenmektedir. Bu çalışmalar arasında Reclus 
(1875); Hılderbrand (1919) dikkat çekicidir. Özellikle Reclus’un Géographie Universelle’sinde kriket 
hakkında aktardığı bilgiler sporun coğrafi yönüne dair ilk izlenimleri almamızı sağlamaktadır (Bale 
& Dejonghe, 2008, s. 1). Daha sonraları Alfred Hettner, Ellsworth  Huntington ve Ellen Churchill 
Semple Spor Coğrafyası ile doğrudan bağlantılı olmasa da bağlamsal açıdan ilk kategorik çalışmaları 
oluşturmuşlardır. İlk kategorideki çalışmalar, dönemin şartlarına uygun olarak ağırlıkla çevreci 
deterministtik tartışmalardan beslenmiştir (Bale, 2002). Bu anlamda Spor Coğrafyası çalışmalarında 
deterministik yaklaşımlardan beslenme eğilimi ileriki yıllarda geçmişten aldığı mirasla varlığını 
korumayı başarabilmiştir. Spor Coğrafyası’ndaki deterministik yaklaşım ilk ve etkisi hâlihazırda devam 
eden yaklaşım biçimini oluşturmaktadır. Bugün deterministik yaklaşıma ek olarak yöntem ve konusal 
açıdan Spor Coğrafyası çalışmaları farklılaşarak gelişimini sürdürmektedir.
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ABD’deki asıl gelişimini Rooney’in 
1969 yılında Geographical Review’de 
yayımlanan üst klasmandaki sporcuların 
lokasyon ve göç kalıplarını araştıran 
çalışmasıyla bulan Spor Coğrafyası (Rooney, 
1969), Kıta Avrupası’ndaki esas gelişimini 
ise John Bale ile gerçekleştirmiştir. Bale & 
Gowing (1976) Avrupa’daki öncü çalışmayı 
oluştururken, 1989 ve daha sonra 2003 yılında 
ikinci baskısı yapılan Spor Coğrafyası kitabı 
ile John Bale, Spor Coğrafyası çalışmalarının 
temel hatlarını çizmeyi başarmıştır (Bale 
& Dejonghe, 2008, s. 2). Bale, bu kitabında 
spora coğrafi bir bakış açısı getirerek bugün 
klasikleşen yer, mekân, bölgesel analiz, 
ekonomi gibi geleneksel Spor Coğrafyası 
çalışmalarının da başlangıcını oluşturmuştur. 

John Bale, ilk baskısı 1989 yılında yapılan Sports 
Geography adlı kitabıyla günümüzdeki Spor 

Coğrafyası çalışmalarının da ana hatlarını çizmiştir.

Bale’in bıraktığı miras günümüzde araştırma alanlarını geliştirerek devam etmektedir. Örneğin 
Spor Coğrafyası kapsamında ülkelerin veya ülkeler içerisindeki bölgelerin sporcu üretimlerinin 
araştırılması (Bale, 1983; Bruner, Macdonald, Pickett, & Côté, 2011; Côté, Macdonald, Baker, & 
Abernethy, 2006; O’Connell, 2015; Decosse & Norcliffe, 2020) veya kıtalararası gerçekleşen sporcu 
göçlerinin ortaya konulması (Storey, 2011; Conner, 2014; Overton, 2013; O’Connell, 2015) Spor 
Coğrafyası çalışmalarının gelişen yönüne sadece birkaç örnektir. Bunun dışında günümüz Spor 
Coğrafyası çalışmaları birçok farklı konudan beslendiği gibi, Coğrafya’nın diğer alt bilim dallarıyla 
ve diğer bilimlerle daha fazla beraber olma eğilimindedir. Bu açıdan Spor Coğrafyası çalışmalarının 
ilk eklemlenme alanı kent ve Kent Coğrafyası çalışmalarıyla gerçekleşmektedir (Koch, 2018). Kent 
çalışmalarında yeni liberal politikalarla birlikte son dönemde atfedilen en önemli çalışma konularından 
biri kentsel dönüşümdür. Yabancı literatürde kentsel dönüşüm, kentlere birer müdahale olarak 
değerlendirilmektedir. Fakat kentsel dönüşüm uygulamalarını Spor Coğrafyası özelinde önemli kılan 
araştırma alanlarının başında büyük spor organizasyonları ve bunların kentsel mekân üzerinde yarattığı 
etkiler gelmektedir. Olimpiyatlar, Şampiyonlar Ligi, çeşitli spor branşlarının final müsabakalarının 
gerçekleştirildiği organizasyonlar, sermayenin spor mekânlarını kurgulamasındaki temel araçlardan 
biri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla spor ve Spor Coğrafyası özelinde son dönemde ilgi 
çeken konulardan biri büyük sportif organizasyonlar çerçevesinde kentlerin şekillendirilmesidir 
(Wainwright, 2008; Gold & Gold, 2008; Chen & Spaans, 2009; Degen & Garcia, 2012; Koch, 2018). 
Bu organizasyonların en önemli ve kitlesellerinden olan Olimpiyatlar, Spor Coğrafyası çalışmalarında 
ele alınan temel araştırma konularından biridir. Ağırlıklı olarak büyük sermaye yatırımlarının 
gerçekleştiği bu sportif etkinlikler yarattığı maddi değerlerin niceliğiyle belirginleşmektedir. Yapılan 
çalışmalar olimpiyatların değerlendirilmesi, spor mekânlarının ekonomik yapılanma üzerindeki 
olumlu veya olumsuz etkisi, göç kalıpları gibi çok farklı perspektifler üzerinden tartışılmaktadır. 
Bu açıdan büyük sportif organizasyonların kentsel alanı pozitif dönüştürme gücünün en somut 
deneyimlendiği örneklerin başında 1992 Barselona Olimpiyatları gelmektedir. Küresel kentler liginde 
yer alabilmenin önemli araçlarından biri olan büyük spor organizasyonları Barselona’yı yarışan kentler 
klasmanında üst sıralara taşıyabilmiştir (Degen & Garcia, 2012). Barselona’ya yapılan yatırımlar metro 
ağının genişletilmesinden, havaalanının genişletilmesi ve yeniden tasarlanmasına, telekomünikasyon 
sisteminin modernize edilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Ayrıca 
oluşturulan Olimpik köyle 4500 daire, 5000 yeni otel, müze gibi kültürel yatırımlar gerçekleştirilmiştir 
(Coaffee, 2011).  Farklı tarihlerde düzenlenen olimpiyatlardan 2000 Sidney Yaz Olimpiyatları (Chen 
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& Spaans, 2009), 2004 Atina, 1996 Atlanta Oyunları (Gold & Gold, 2008) mekânsal ve toplumsal 
etkileri açısından benzer ve farklı yönleriyle ortaya çıkmıştır.

Spor ve Spor Coğrafyası çalışmalarının kent üzerinden şekillenmesi ağırlıklı olarak büyük 
organizasyonlar üzerinden değerlendirilirken, son dönemde sporun şekillendirici etkisinin politik 
okumalar üzerinden gerçekleştirildiği çalışmalar da mevcuttur. Ağırlıklı olarak Spor Coğrafyası’nın 
eleştirel kolu ekseninde gelişen bu çalışmalar (Wise, 2016; Koch, 2017), yer ve mekân üzerinden 
gerçekleşen geleneksel Spor Coğrafyası çalışmalarının dışında bir yaklaşım benimsemektedir. Yer ve 
mekânın yerini bu çalışmalarda ağırlıklı olarak mekânın üretimi ve güç ilişkileri (Kohe, 2015; Liston, 
2016; Koch, 2017) almaktadır. Dolayısıyla Spor Coğrafyasına eleştirel bakış açısı sistemin güç ilişkileri 
özelinde spor mekânlarını şekillendirmesine odaklanmaktadır. Bu alanda yapılmış önemli iki çalışma 
mevcuttur (Koch, 2013; Koch & Valiyev, 2015). Her iki çalışma da Hazar Denizi etrafında yer alan 
Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın başkentlerine odaklanıp sorgulamalar yapmaktadır. Koch 
(2013)’de Astana’nın kentsel alandaki gelişimi, küresel bir imaj çizen profesyonel bisiklet takımı 
üzerinden değerlendirilmektedir. Yazara göre yarı-otoriter Astana’da bu şekilde bir imaj çizmek pozitif 
bir algı yaratmanın bir yoluyken, sistemin kendi devamlılığını sürdürmesi anlamında da oldukça 
önemlidir (Koch, 2013).

Dünyada Spor Coğrafyası çalışmalarının gelişimi yukarıda anlatılan süreç perspektifinde 
multidisipliner ve çok yönlü çalışmalarla güçlendirilirken, Türkiye’de ise son 15 yıla tarihlenen ve 
süreklilik açısından zayıf olan Beşeri Coğrafya’nın alt araştırma alanı olarak gelişim devam etmektedir. 
Böyle bir araştırma zemininde ilerleyen Spor Coğrafyası çalışmaları ağırlıklı olarak spor branşlarının 
ve bu branşlara ait spor mekânlarının etkilerinin araştırılması özelinde belirginleşmektedir (Avcı, 2006; 
Avcı, 2008; Avcı, 2010; Uzun, 2018; Özdemir & Çalışkan, 2018; Avcı, 2007). 

Türkiye’de yapılmış Spor Coğrafyası çalışmalarından en tipik olanı ise Avcı (2010)’a aittir. 
Bu çalışma sporun en belirgin coğrafi etkilerini oluşturan spor mekânlarından olan stadyumlara 
odaklanmaktadır. İstanbul örneği üzerinden hareket edilen çalışmada Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Beşiktaş kulüplerine ait stadyumlar arazi kullanımı, çevresel etkiler ve taraftar algıları üzerinden ele 
alınmaktadır. Her üç stadyumun da yapılan analize göre üç parametrede birbirinden farklılaşan veya 
aynılaşan özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışma, klasikleşmiş Spor Coğrafyası çalışmalarının güzel 
bir örneğini oluşturması bakımından öne çıkmaktadır. Bunun dışında belirli bir spor branşını öne 
çıkararak durumu ele alan diğer çalışma Özdemir & Çalışkan (2018)’e aittir. Bu çalışmada yazarlar 
yağlı güreşi Edirne ve Çanakkale örnekleri üzerinden incelemiştir. Pehlivanlar ve izleyiciler gibi farklı 
bileşenlerin görüşlerinin alındığı saha araştırmasının temel veri kaynağı olduğu araştırma sürecinde 
yağlı güreşlerin Türkiye’deki dağılışı gösterilmeye çalışılmıştır. Sıcaklık, mevsimsel özellikler ve yükselti 
gibi farklı etmenlerin yağlı güreşe olan olumlu veya olumsuz etkileri tartışıldıktan sonra, sonuç bölümü 
bu sporun devam ettirilmesiyle ilgili çeşitli tavsiyelerle şekillendirilmiştir.
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GELİŞİM SÜRECİ AÇISINDAN GAZİANTEP

Gaziantep Osmanlı topraklarına katıldığı 16.yüzyıl (1516) ve daha öncesinde bölgesi için 
önemli bir yerleşme olma halini korumuştur. Kentte günümüzde baskın olduğu bilinen sanayi, ticaret 
ve turizm fonksiyonları tarihsel süreç içerisindeki farklı gelişim dönemleri neticesinde şekillenmiştir. 
Bu açıdan Gaziantep üzerine yapılmış çalışmalar, kentin gelişiminin tarihsel süreç anlamında oldukça 
geriye götürülebileceğini göstermektedir. Gaziantep, geçmişten bugüne coğrafi konumundan kaynaklı 
olarak Anadolu, Mısır ve Mezopotamya’yı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerinde yer almış olup 
kendisini kültür ve ticaret merkezi olarak geliştirmeyi başarmıştır (Şen & Sandal, 2017, s. 43). 

16. yüzyılda döneminin önemli bir kenti olmasını ticari fonksiyonu ile birleştiren Gaziantep’te 
(Şıvgın, 2000; Özünlü E. E., 2010) ticaretin baskınlığı dönemin tahrir defterlerinin incelenmesi 
neticesinde anlaşılabilir. 1574 yılında 226.100 gibi yüksek bir ticari vergiye sahiptir. Bu rakam, döneminde 
önemli kentler olan Ankara, Manisa, Trabzon ve Kayseri gibi kentlerden daha yüksektir (Özünlü E. 
, 2010, s. 267). Kentsel gelişimin hızlı olduğu Gaziantep’te kentsel yapılar bu dönem içerisinde hızla 
inşa edilmiştir. Döneminin ünlü seyyahı Evliya Çelebi’nin aktardıklarına göre 17.yüzyılda Gaziantep’te 
32 mahalle, 8067 toprak ve kireçten yapılmış ev, 16 camii, 140 mekteb, 6 han, 40 tekke, 14 hamam ve 
300’den fazla özel hane hamamı, 3900 dükkanlık çarşı ve 2 bedesten bulunmaktadır (Çelebi, 2011, s. 
379-381). Hızlı gelişim sonucunda nüfus 1536’da 10.600, 1543’te 10.746, 1574’te ise 17.138 olarak 
karşımıza çıkar. Kentte yaşayanların hâkim çoğunluğu ise Müslümanlardan oluşmaktadır (Çakır, 2010, 
s. 3). İlerleyen yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan savaşlar, yeniçeri isyanları, aşiret saldırıları 
gibi birçok faktör devletin egemenliği üzerinde zayıflatıcı etkiler yaratmıştır  (Şıvgın, 2000, s. 518). 
Özellikle 17. yüzyılda gerçekleşen Celali İsyanları yerleşmeyi olumsuz etkilemiş, bundan sonra kent 
ekonomisini dokuma sanayisini geliştirerek sürdürmüştür (Sönmez M. , 2012, s. 86). 

Kurtuluş Savaşı yıllarında Gaziantep gerek toplumsal gerekse mekânsal açıdan yıkıma uğramıştır. 
Genç Cumhuriyet’in kurulmasından sonra hızla tekrardan yapılanan kentte başta ekonomik olmak 
üzere birçok alanda kısa sürede başarılar elde edilebilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nin sanayileşme 
hamlelerine ayak uydurabilmiş kentte, 1927 Sanayi Sayımlarının sonucuna göre 2.008 adet küçük 
sanayi tesisi tespit edilmiştir (Yıldırım & Örnek, 2012, s. 7). Türkiye’deki gelişim trendine uygun olarak 
kent nüfusundaki değişim de 1950 sonrası hızlanmıştır. 1923-1950 yılları arasına kadar nüfus ortalama 
‰ 25 oranında artmıştır (Şekil 2). 1960-1965 yılları arasında Gaziantep kentinin yıllık nüfus artışı 
‰ 51,01 oranında gerçekleşmiş ve kent nüfusu da 160.152 olmuştur. Devam eden 5 yıllık periyota 
denk gelen 1965-1970 yılları arasında ise artış oranı ‰ 70,34’e ulaşmış ve Gaziantep kent nüfusu 
227.652’ye çıkmıştır (Ayik & Enterili, 2020, s. 225). Hızlı nüfus artış süreçleri Gaziantep kentini 1966 
yılında Türkiye’deki kentler içinde İstanbul’dan sonra en fazla ev inşa edilen ikinci kent olma durumuna 
getirmiştir. 1966 yılında Gaziantep’te 806 ev yapılmıştır (Tuncel, 1996: 475). İlerleyen yıllarda gerek 
kent gerekse il toplam nüfusu artmış, Gaziantep gelişimini hızlı bir şekilde devam ettirmiştir. İl toplam 
nüfusu günümüzde 2 milyonu aşmış ve kentsel yayılmanın sınırları genişlemiştir (Fotoğraf 2). Bu 
rakam Gaziantep’i günümüzde Güneydoğu Anadolu Bölgesi içindeki diğer illerden ayıran farkların 
başında gelmektedir. 
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Şekil 2: Tarih Aralıklarına göre Türkiye’de ve Gaziantep’te Kentleşme (‰).

Cumhuriyet’in 1923 yılında kurulmasından sonra kentsel alandaki en önemli gelişmelerden 
biri kente dair yapılan planlama çalışmalarıdır. Özellikle başkent Ankara’da simgeleşen bu planlama 
çalışmaları genç Cumhuriyet’in kentsel alan üzerinden ülkeyi yapılandırmasının örneklerini 
oluşturmaktadır. Bu planlama çalışmaları yapılırken, yurtdışından planlamacılar da getirilmiştir. 
Bunlardan en önemlisi Ankara başta olmak üzere Gaziantep, Mersin, İzmit gibi şehirler üzerinde 
planlama çalışmaları yapan Hermen Jansen’dir. 1930’ların sonunda Jansen’in Gaziantep üzerinde 
yaptığı planlama çalışması kente dair ilk bütünlüklü planlama çalışmasını meydana getirmiştir. 1950’ler 
sonrasında kentleşme hareketlerinin kırdan kente göçün etkisiyle hızlanması, kentleri planlama 
çalışmalarının ilerleyen yıllarda da devam etmesini sağlamıştır. Gaziantep’e yönelik yapılan planlama 
çalışmaları 1950 sonrası 3 çalışmayla simgeleşmiştir. Bunlar 1955, 1970 ve 1990 yıllarına tarihlenmekte 
ve kendilerine has mekânsal etkileriyle belirginleşmektedir.

Gaziantep’te Planlama Süreçleri ve Planlarda Spor Mekânları

1938 yılında yapılan Jansen Planı 1/2000 ölçekli hazırlanmış olup, toplamda 600 hektar alanı 
kapsamaktadır. Planın ana yapılanmasında geniş bulvarların ve caddelerin açılması, anıtsal mimarlık 
örnekleri yer almaktadır (Yenice & Yenice, 2018, s. 555). Kentin kuzeyi için sanayi alanları ve buna 
bağlı olarak işçi konutları tanımlanırken, konut gelişimi tarihi merkezin hemen dışında batı ve güney 
eksenli olacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 3).  Suburcu, Karagöz ve Gaziler Caddesi’nin genişletilmesi, 
Atatürk Bulvarı ve İsmet İnönü Caddelerinin açılması 1938 planının etkisiyle gerçekleşmiştir. Planda 
dikkat çeken detaylardan biri de spor mekânlarına yöneliktir. Kentin kuzeybatısında tarihi çekirdekteki 
yerleşmelerin yanında başta hipodrom, yarış alanı olmak üzere çeşitli spor mekânları planlanmıştır 
(Şekil 3). Jansen her ne kadar burayı spor alanı olarak tanımlasa da pratikte herhangi bir inşa süreci 
gerçekleşmemiştir.

1950’li yıllar Türkiye’de temel bazı değişimleri gözlemek açısından ilginç bir dönemdir. Kırsal 
alandaki makineleşme eğilimleri büyük çapta işgücü fazlası ortaya çıkarmış, kırsalda işsiz kalan bu 
nüfus başta İstanbul, İzmir ve Ankara, daha sonra bölge merkezlerindeki gelişmiş kentlerde yeni 
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gelişen sanayinin olduğu alanlara hızlı ve kitlesel bir şekilde göç etmeye başlamıştır. Kırdan kente 
göç hareketinden etkilenen kentlerimizden biri de Gaziantep’tir. Bu hareketlerin neticesinde kentsel 
gelişimin hızlanması Gaziantep için yapılan planlama çalışmalarında bir nevi ikinci aşamanın başlamasını 
sağlamıştır. Bunun neticesinde 1955 yılında Kemal Ahmet Aru ve Hamit Kemal Söylemezoğlu’nun 
yaptığı planlama çalışması Gaziantep’in hızlanmaya başlayan kentleşme hareketinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. 

1955 Planı’nda gelişim açısından dikkat çeken detayların başında kente kuzeyden eklemlenen 
Karşıyaka Mahallesi ve güneydeki Düztepe Bölgesi gelmektedir. Bu iki mahalle için planlı bir gelişim 
öngörülse de günümüzde bu alanlar Gaziantep’in en büyük gecekondu mahallerine dönüşmüştür. 
680 hektar alanı kapsayan plan 1/2000 ölçeklidir (Yenice & Yenice, 2018, s. 556). Demiryolu kentin 
kuzeyinde yeni güzergâh noktasına taşınmış, İpek Yolu demiryolu hattına ve Gar binasına kuzeyden 
bağlanmıştır. Planın dikkat çekici taraflarından biri çok daha geniş bir alanın konut alanı olarak 
önerilmiş olmasıdır (Şekil 4). Bu durumun kentteki nüfus projeksiyonlarıyla ilgili olma ihtimali 
yüksektir. Planlamada konut alanlarının öne çıkması bir önceki planda spor alanı olarak tanımlanmış 
yerlerin de radikal bir şekilde değişimine neden olmuştur. Hipodrom ve yarış alanı ortadan kalkmış, bu 
alanda stadyum, tenis kortları ve yüzme havuzu alansal olarak daha küçük olacak şekilde tasarlanmıştır 
(Şekil 4). Planda stadyum olarak önerilmiş alanın 1974 yılında Kamil Ocak Stadyumu olarak hizmete 
açıldığı bilinmektedir. Stadın açıldığı tarih Gaziantep’e yönelik yapılan üçüncü planın yürürlüğe 
girmesinden 1 yıl sonrasına denk gelmektedir. 

Gaziantep’e yönelik yapılan üçüncü bütüncül planlama çalışması 1973 yılına tarihlenmektedir. 
Zühtü Can ve ekibi tarafından yapılan planın en önemli özelliği kente dair sanayi fonksiyonunun 
iyice belirginleşmiş olmasıdır. 8010 hektarlık planlama alanının %36’sı konut, %22’si sanayi, %17’si 
yeşil alan, %5’i ticaret alanı, %14’ü resmi alan, %6’sı eğitim alanı olarak tasarlanmıştır (Ay, 2001, s. 44). 
Kentteki sanayi fonksiyonunun artışını 1969 Gaziantep Organize Sanayi ve daha sonra 1974, 1987 ve 
1998 yıllarında kurulan organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerden anlamak mümkündür (Yenice 
& Yenice, 2018, s. 557-558). Kentin sanayi fonksiyonunun tarihsel süreç içerisinde baskın duruma 
gelmesi, spor mekânlarının gelişimine dair doğrudan bir engel oluşturmasa da, 1938 Jansen Planı ile 
belirginleşen alanın sıradan hale gelmesine neden olmuştur. Bu alan spor mekânı olma özelliğinden 
ziyade yapılaşmaya açılmış, 1990 sonrasında ise merkezi iş alanı (MİA) karakteri kazanmaya başlamıştır.

Kente dair hazırlanan 1990 yılındaki H. Oğuz Aldan Planı, önceki üç planda etkisi azalan alanın 
sadece stadyumla ve hemen yanındaki kapalı spor salonuyla özdeş hale geldiğinin somut kanıtlarını 
sunmaktadır (Şekil 5). Fakat belirtmek gerekir ki bu alan 1938’de kurgulandığı haliyle geniş bir spor 
mekânı olarak gelişmemiş, buna zıt bir şekilde süreç içerisinde MİA karakteri baskın hale gelmiştir. 
Dolayısıyla kentin bu alanı çok yakın bir zamanda MİA karakterini ve zayıflayan spor fonksiyonunu 
eşgüdümlü bir şekilde sürdürmek zorunda kalmıştır2. Bu durum, kent içi arazi kullanımı açısından 

2  Bu duruma çok benzer bir örnek olarak Galatasaray’ın eski stadyumu olan Ali Sami Yen Stadyumu gösterilebilir. Ali 
Sami Yen Stadyumu’nun çevresi açıldığı 1945 yılından (geniş kapsamlı açılış tarihi 1964) itibaren kentsel gelişimin 
hızlanmasına paralel olarak konutlar ve işyerleriyle dolmuştur. Süreç içerisinde stadyumun da içinde bulunduğu 
Mecidiyeköy’ün kentsel bir yapılanma geçirmesi, burada başta iş olmak üzere fonksiyonel çeşitliliğin de artmasını 
sağlamıştır. 2011 yılında yıkılan Ali Sami Yen Stadyumu, özellikle 2000’li yıllardan sonra kentsel arazi kullanımı 
açısından üstlendiği bu çoklu fonksiyonun dezavantajını yaşamaya başlamıştır. Maç öncesi ve sonrası yaşanan 
ulaşım sıkıntısı, park sorunu bu dezavantajlı olma halinin en somut yansımasıdır. Fakat arazi kullanımı açısından 
stadyum sonrası inşa edilen rezidans ve ofis tipi yüksek katlı yapı alandaki yoğunluğun daha fazla olmasına katkıda 
bulunmuştur. Dolayısıyla eskiden maç günleri gerçekleşen yoğunluk günün her saatine yayılır hale getirilmiştir. 
Stadyumların kent içindeki etkilerine dair daha detaylı bir analiz için bknz: Avcı, S. (2010). İstanbul Örneğinde 
Şehiriçi Arazi Kullanımı ve Stadyumlar. Türk Coğrafya Dergisi(54), 15-30. 
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başta ulaşım olmak üzere birtakım problemlerin de oluşmasına neden olmuştur. Bu ikili yapı 2019 
yılında stadyumun -Kâmil Ocak Stadyumu- yıkılmasıyla beraber büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bir 
şekilde geçmişten bugüne stadyuma bağlı olarak birer buluşma ve aidiyet mekânı olarak kendini ortaya 
koymuş kentin bu parçası, günümüzde yerini büyük ölçüde MİA fonksiyonuna bırakmıştır. 

Türkiye’nin kentsel alan politikalarında yeniden inşa sürecinin hızlanması Gaziantep’te de 
etkisini göstermiştir. Kentte alt ve üst yapı ölçeğinde hızlı bir imar hareketi deneyimlenmeye başlamış, 
bu durum kentin çeper alanlarının hızlı bir şekilde yapılanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu imar hareketinin 
yansıması olarak yeni stadyum -Kalyon Stadyumu- kentin dışına inşa edilmiştir. Yeni stadyumun 
konumlandığı alanın birer aidiyet ve toplanma alanı karakteri oluşturamadığı aradan geçen iki yıllık 
süreçte yapılan saha çalışmalarıyla gözlemlenmiştir. 

Gaziantep’in planlama anlayışındaki değişim 2000’li yıllardan sonrasına rastlar. Önceki 
yıllardaki kenti bütüncül planlama düşüncesi yerini 2000’li yıllardan sonra mikro planlama anlayışına 
karşılık gelen dönüşüm ve yenileme projelerine bırakmıştır (Yenice & Yenice, 2018, s. 560). Dolayısıyla 
birçok gecekondu ve işlevini yitirmiş alanlardaki mikro müdahaleler bu gelişimi karakterize etmektedir. 
Mikro alanda simgeleşen imar hareketlerinin bir diğer yansıması ise özellikle kent içi mikro spor 
mekânlarında etkisini göstermiştir. Bu spor mekânları günümüzde Gaziantep’in iki büyük ilçesi olan 
Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bir yandan büyük ölçekli spor mekânları 
tarihsel süreçte ortadan kalkarken, bunun yerine merkez ilçelerde konumlanan, daha mikro ve ağırlıkla 
modern spor branşlarına hizmet eden spor mekânları Gaziantep’te yaygınlaşmaktadır. 

Şekil 4: 1955 yılında hazırlanan Kemal Ahmet Aru ve Hamit Kemal Söylemezoğlu Planı. 
Orijinalinden tekrar çizilerek üretilmiştir.
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GAZİANTEP’TE GELENEKSEL VE MODERN SPORLARIN DEĞİŞİMİ: 

ABA GÜREŞİ VE FUTBOL

Alt ölçekte Gaziantep’te, üst ölçekte ise Türkiye’de sporun gelişimi Anadolu’daki iskân faaliyetleri 
ve bu faaliyetler sonucunda medeniyetlerin geliştirdikleri kültür yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. 
Özellikle Orta Asya’da yaşayan Türk boylarının Anadolu’ya gelişi, Türk kültürünün Anadolu’daki 
şekillenmesi açısından bir eşik noktası olmuştur. Türklerin göçebe kültüre olan yatkınlığı, savaşma 
ve savaşa hazır olma arzuları spor kavramının da bu durumdan etkilenmesine sebep olmuştur. Bu 
etkilenmenin en iyi yansıması, at binme, ok atma, cirit, avcılık, at üstünde ok atma, güreş gibi sporların 
toplum içinde kendiliğinden gelişmiş olmasından anlaşılmaktadır (Şahin, 1999, s. 9; Hiçyılmaz, 1974, 
s. 13). Türkler hangi dönemde olursa olsun, bahsi geçen bu sporları gündelik hayatlarında bir yaşam 
biçimi olarak uygulamayı başarabilmiştir. Böylece çeşitli oyunlarda, gösterilerde, yarışmalarda bu sporlar 
devrin sosyal, kültürel, politik yapısı çerçevesinde ele alınmış ve uygulanmıştır (Akyol, 1973, s. 3).

Aba Güreşinin Gelişimi

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları alışkanlıklar ve kültürel formlar zaman içinde 
Anadolu’nun kültürel kodlarında yer etmeye başlamıştır. Bu kültürel kodlar içerisinde şekillenmiş 
sporlardan biri de aba güreşidir. Aba güreşi tam olarak Türk kültürünün ve yaşayışının belirli bir 
coğrafyaya yansımış hâli olup, Orta Asya Türk Devletleri’nde yapılan kuraş, kuşak güreşi veya belbağlı 
güreşle benzer yönleri oldukça fazladır. Ayrıca dünyada elbiseli güreşin ilk formudur ve Japon judosunun 
da atasıdır (Öztek, 2011, s. 233).

Türk, Fars ve Arap kültürünün gündelik yaşam içerisinde tercih edilen bir üst giysisi olan abanın, 
kısa, orta ve uzun olmak üzere üç boyu olmakla birlikte yün, kendir, kıl ve pamuktan dokunabilmektedir. 
Beyaz, siyah, kırmızı, lacivert renklerde işlemeli hatta desenli formları da bulunmaktadır (Keskin, 1978, 
s. 17-18). Genelde yakasız, yarım kollu, koltuğun alt kısmı kesik olan bir formdadır. Gömlek ve diğer 
iç giysilerinin üstüne palto vazifesi görür. Abanın tamamlayıcısı ise kuşaktır (kemer). Kuşak gerek 
müsabakalarda gerekse de gündelik yaşamda abanın beline dolanır (İşler, 2013, s. 64). Adını sporcuların 
üstüne giydikleri aba denilen giysiden almakta olan bu sporun Türkiye’deki tarihine ilişkin net 
belgelerden söz etmek ise pek mümkün değildir. Terimsel olarak “aba güreşi”  Türklere özgüdür. Orta 
Asya’da bu sporun yapıldığı yerlerde terim olarak “aba güreşine” rastlanmaz (İmamoğlu, 1998, s. 10). 
16. yüzyıla kadar Osmanlı sarayında yapıldığı bilinmesine karşılık, bilgi sahibi olunan belgeler oldukça 
yetersizdir. Bu dönemden kalma bir Osmanlı minyatürü ise aba güreşinin Osmanlı’da yapıldığına dair 
somut bir kanıt oluşturmaktadır (Fotoğraf 3). 

Kuşkusuz ki Türklerin aba güreşiyle teması Osmanlı Dönemi’nden çok daha öncedir. Kesin 
olarak bilinen ise aba güreşinin Türkler tarafından Orta Asya’da çok uzun zamanlar boyunca yapıldığıdır 
(Keskin, 1978, s. 10). Anadolu coğrafyasında, özellikle Gaziantep’te aba güreşinin yapılması 12.yüzyılda 
buraya yapılan Türk göçleriyle yakından bağlantılıdır. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelmiş Beydilli, 
Kızık, Çepni, Bayındır, Bayat, Yazır, Alayutlu gibi Oğuz Boyları Gaziantep’te yeni köyler kurmuş, 
buna ek olarak köylerini terk etmiş insanların köylerinde yeniden iskân süreçlerini başlatmışlardır. 
Fakat hemen belirtmek gerekir ki gelen Türk boylarının çoğu aba güreşini bilmemektedir (Güner 
& Pekmezci, 1991). Sadece bir istisna olarak o dönemdeki oymaklardan olan Kızık Boyuna bağlı 
Damlıca, Karadinek, Karacaviran, Kızıkyalangöz, Üç Kilise (Yayıktaşı) ve Taşlıca köylerinde aba 
güreşinin yapıldığı kaydedilmiştir (Güner 1993’e atfen; Şahin, 1999, s. 52). 
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Hatay’da aba güreşinin gelişimi ise aynı yüzyıllar içinde Kızık Türkleri tarafından gerçekleşmiştir. 
Gaziantep’in Mihmatlı ve Bozatlı obalarındaki Kızık Türkleri Hatay’ın Altınözü Bölgesi’ne yerleşmiş, 
bu durum aba güreşinin buradaki devamlılığını sağlamıştır3 (Güner 1991’e atfen; Şahin, 1999, s. 52).  
Aba güreşi gerek Selçuklu ve Osmanlı gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde Gaziantep ve 
Hatay’da varlığını zayıflayarak da olsa sürdürebilmiştir4. 

Yukarıda özetlendiği haliyle Orta Asya ve Anadolu’da aba güreşinin uzun bir maziye sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Gündelik yaşam içerisinde Türklerin yaşam alışkanlıklarının güzel bir yansıması olan 
aba güreşi günümüzde Gaziantep’te aşırtmalı aba güreşi olarak bilinirken, Hatay’da sadece aba güreşi 
olarak bilinmekte ve uygulamada da farklılıklar göstermektedir (Keskin, 1978, s. 13). Buna karşılık 
Hatay ve Gaziantep’te yapılan aba güreşlerine bakıldığında Orta Asya Türk topluluklarına özgü 
dinamiklerin varlığını koruduğu anlaşılmaktadır. Hatay’da özellikle Kuzey Asya’daki Türkler ve akraba 
toplumlarındakine yakın bir tarzın hâkim olduğu, buna karşılık Gaziantep’te ise eski Türk giyim kuşam 
tarzının varlığını koruduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu iki yerde yapılan müsabakalar görünüş, şekil, 
geleneksel kültür motifi ve her türlü milli nitelikleriyle aba güreşinin Orta Asya kaynaklı olduğunu 
göstermektedir. 

3  Çetin & Çoşkun (2020) yakın dönemde Hatay’daki aba güreşine dair yapılmış çalışmalardan birini oluşturmaktadır. 
Çalışmada aba güreşinin tarihselliği ve mekânsal yayılımına dair önemli bilgiler edinmek mümkündür. Yazarların 
aktardığı bilgilere göre Hatay’daki aba güreşi M.Ö. 7.yüzyıllara kadar geriye götürülebilir. Aba güreşinin 
tarihselliğinde Türklük ve Anadolu vurgusu bu çalışmada da geçmektedir. Fakat mekânsal anlamdaki dağılışta 
dikkat çeken detaylardan biri yapılan dönemselleştirmelerle ilgilidir. 1921-1939 yani Genç Cumhuriyet’in ilk 
kuruluş yıllarında Hatay’da aba güreşi Halep merkezli bir gelişme göstermiştir. İlerleyen yıllarda da Halep merkezli 
gelişim ticari ve kültürel aktarım yoluyla varlığını devam ettirmiştir. Özellikle Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar 
aba güreşi güneyde Suriye, Hatay, Yayladağ’ın güneyinde, günümüzde Suriye sınırları içerisinde kalan Bayır-Bucak 
Bölgesi, güneydoğuda Cisr-i Şuğur, doğuda Halep ve çevresi ve Gaziantep odaklı gelişim göstermiştir. 1939-1990 
yılları arasında ise Hatay’da aba güreşi (Şekilsel Kültür Bölgesi özelinde) Antakya merkez ilçesinin bazı bölümleri 
ile Yayladağı ve Altınözü ilçelerinin idari sahalarındaki tüm köylerin nüfusundan oluşmuştur. 1990 yılından 
sonra ise Hatay’da aba güreşinin gelişimi kurumsal bir yapının etkisiyle işlevsel bölge olarak kendini Antakya’nın 
merkez olduğu Hatay il sınırlarıyla özdeş hale getirmiştir (Çetin & Çoşkun, 2020). Mekânsal yayılımın dışında 
Hatay’da aba güreşinin kurumsal tarihi hakkındaki kısıtlı kaynaklar arasında Sarı (1992) gelmektedir. Burada yer 
alan bilgilere göre Hatay’da aba güreşinin zirve yaptığı dönem Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarındaki kurumsal 
örgütlenme sürecine denk gelmektedir. Bu süreçte 1939 yılında Halkevi’nin bir şubesi olan Şeyhköyü Halkevi 
bünyesinde bir güreş kulübü kurulmuş, yöredeki pehlivanlar tek çatı altında toplanmaya çalışılmıştır. İlerleyen 
yıllardaki kurumsal örgütlenmenin devam ettirilememesi aba güreşinin zayıflanmasına neden olmuştur. Hatay’daki 
ikinci örgütlenme girişimi ise 1987 yılında Şenköy gençlerinin kendi aralarında örgütlenerek kurdukları Aba 
Güreşlerini Kalkındırma ve Koruma Derneğidir. Fakat dernek amaçlandığı gibi olmamış, faaliyetlerini ancak 2 yıl 
sürdürebilmiştir (Sarı, 1992, s. 18). Gerek Hatay’da gerekse Gaziantep’teki aba güreşindeki temel mesele bu sporun 
bugünkü koşullardaki altyapısının tarihsel, halk tabanlı bir örgütlenmeden yoksun kalmış olmasıdır. Dolayısıyla 
günümüzde gerçekleştirilen üst ölçekli ve daha çok devlet kontrolünde gelişen kurumsal örgütlenme arayışları 
ihtiyaçlara cevap verememekte, tam tersine aba güreşinin geleneksel formunu gittikçe zayıflatmaktadır. Bu açıdan 
yapılacak koruma ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yereli-köyü- kapsaması elzemdir. Bunun en önemli nedeni aba 
güreşinin kırsal alan kaynaklı bir spor olmasıdır. Köylülere tekrardan aba güreşinin hatırlatılması, düğünlerde aba 
güreşinin yapılmasının teşvik edilmesi, okuntuların tekrardan işlevlik kazanması gibi uygulamalar gittikçe kentli 
olmaya başlamış bu sporu özüne döndürme ve gelecek nesillere aktarma anlamında önemli adımlar olacaktır.

4  Aba Güreşi Gaziantep ve Hatay, Şalvar Güreşi ise Kahramanmaraş ile coğrafi olarak bir nevi sınırlı kalmıştır. 
Coğrafi dağılış ve yaygınlık açısından değerlendirildiğinde geleneksel güreşler arasında en iyi durumda olanı 
yağlı güreştir. Özdemir & Çalışkan (2018)’de yağlı güreş yapılan il sayısı 39 olarak belirtilmektedir.  Bölgesel 
açıdan bakıldığında ise yağlı güreş en fazla Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilirken, bu bölgemizi Ege, Akdeniz, 
Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri takip etmektedir (Özdemir & Çalışkan, 2018, s. 507).
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Fotoğraf 3: 16.yüzyılda Osmanlı ’da aba güreşi yapan iki sporcunun gösterimi. Üste giyilen aba, altta 
şalvar ve don, ayakkabı ve bele bağlanan kuşak bugün Orta Asya’da yapılan aba güreşiyle oldukça 

benzerdir. Kaynak: (İmamoğlu, 1998, s. 48).

1996 yılından itibaren aba güreşi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kapsamında 
varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Her ne kadar benzer bir forma sahip olsa da çıkış noktası olarak 
ortak olan bu sporun, halk içindeki gelişimi iki bölgede zaman içinde hem terimlerinde hem de 
kurallarında kısmi değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Bayraktar, Erkmen & Aka (2012)’de aba 
güreşi üzerine benzerlikler ve farklılıklar özetlenmektedir. Yazarlara göre çalınan müziklerin güreşçiye 
coşku verici olması, puanlamanın ve ihtarın olmaması, seyircilerin tezahürat yapmaması, güreşten 
önce peşrev çekilmemesi her iki bölgede yapılan aba güreşlerinin benzer yanlarını oluşturmaktadır. 
Yapılan aba güreşinin aşırtmalı olması, abada eklenti olmaması, abanın üzerine şal kuşak bağlanması 
gibi detaylar Gaziantep’te yapılan aşırtmalı aba güreşini, Hatay’da yapılan aba güreşinden ayıran 
temel farklılıklar arasında gösterilmektedir (Bayraktar, Erkmen, & Aka, 2012, s. 237). Farklılıkların ve 
benzerliklerin daha detaylı olarak gösterimi Tablo 1’deki gibidir.

Gaziantep’te yapılan aşırtmalı aba güreşi, kendisine özgü olma anlamında birtakım geleneksel 
uygulamalarla öne çıkmaktadır. Bunların başında belirtmek gerekir ki yakın zamanlara kadar köylerdeki 
güreşlerin pekmezciler ve fıstıkçılar olmak üzere iki temel mekânsal odakta yapılmış olması gelmektedir. 
Bahsi geçen dereciler (fıstıkçılar) ve pekmezciler (tahçiler) olarak yapılan ayrımda ise coğrafi vurgular 
dikkat çekmektedir. Nizip - Kilis Karayolu’nun kuzeyinde kalan köyler üzüm yetiştiriciliği ve bununla 
alakalı olarak pekmezciler olarak adlandırılırken, güneydeki köyler ise fıstık yetiştiriciliği sebebiyle 
fıstıkçılar (dereciler) olarak adlandırılmaktadır. Bu köylere dair bilgiler Şahin (1999)’da tahmini olarak 
okuyucuya aktarılmakla birlikte aba güreşinin güncel durumunu bu coğrafi kodlar üzerinden ele almak 
pek mümkün görünmemektedir. Bu durumun en başta gelen nedeni başta Büyükşehir Yasası ile birçok 
köyün mahalle statüsüne kavuşmasıyken, diğer bir neden ise bu köylerde meydana gelen ekonomik 
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Tablo 1: Gaziantep’te yapılan aşırtmalı aba güreşi ile Hatay’da yapılan aba güreşi arasındaki 
benzerlik ve farklılıklar. Kaynak: (Bayraktar, Erkmen, & Aka, 2012, s. 237).

faaliyetlerin değişmesidir. Dolayısıyla geçmişte bir şekilde pekmezciler ve fıstıkçılar olarak kategorize 
edilmiş ve bugün iyice unutulmuş bu köylerde (mahallerde) aba güreşi anlatılırken güncel ilçe sınırları 
üzerinden konuyu ele almanın daha doğru bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir (Şekil 6).

Pekmezciler köyleri (mahalleleri) tahminen 60 civarıdır. Bunlar Cevizli (Lohan), Göllüce, Telli 
İbrahim (Uğurtepe), Körüm, Çörekli, Mülk, Karasakal, Muhacir Osman (Keriz), Sarıt mezrası, Mizmiz 
(Deredüzü), Geneyik, Burç, Karakuyu, Zemze, Gülpınar (Kelpir), Kansak (Yukarı Kilisecik), Kuşku, 
Akpınar, Zevkir, Kaleboynu, Budak, Çakal, Ispatırın (Sarısalkım), İbrahimli, Zülfikar, Öğümsöğüt, 
Sam, Aktoprak (Güceğe), Erikli (Ceyde), Araptar, Karacaburç, Karayusuflu, Koçlu, Gelinbuğday, 
Beyberbeyi, Bedir, Dülük, Karahüyük, Akçaburç, Akçagöz (Cuba), Dağbaşı (Cibekir), Karakesek, 
Övündük, Suboğazı, Karaburun, Tokdemir, Salkım (Hıyam), Talıçak (Çağıt), Çanakça bu köylerdir 
(Yakar, 1984). Dereci köyleri ise Nizip, Akçakent, Kızılcakent, Yeniyazı (Cidet), Altındağ (Kefercebel), 
Battal, Arıl, Küllü, İbrahimşehir, Kocatepe (Tılfar), Söğütlü, Türkyurdu, Günbulur (Keferbostan), 
Taşlıca (Rumevlek), Çaybaşı (Çağdın), Yeşildere (Hacar), Yalnızdağ (Nafak), Aşağıkilisecik (Bayramlı),  
Kurtuluş (Bebilge), Yeşilkent (Nurgana), Oğuzeli, Körkün, Akbulut (Kehriz), Bağlarbaşı (Mahmar), 
Zeytinli (Ulumahsere), Yağdere (Küçükmahsere), Sekili (Orul), Uluyatır (Mızar), Bahçeli, Samanlı 
(Hamuş), Direkli, Mağracık’dır (Şahin, 1999, s. 56). 

FARKLILIKLAR BENZERLİKLER

Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi Hatay Aba Güreşi Çalınan müzikler 
güreşçiye heyecan, savaşma ve 

mücadele etme azmi verir.
Ağırlıkla folklorik özellikler 

gösterir
Ağırlıkla mücadeleye 

dayalı bir yapıdadır.
Son yıllardaki kurallara kadar 

güreşlerde puanlama yoktur.

Aba üzerinde eklenti olarak parça 
yoktur.

Abanın göğüs 
kısmında deri parçası vardır.

Son yıllardaki kurallara kadar 
güreşlerde ihtar yoktur.

El aşırma mevcuttur. Güreşçiler judodaki 
gibi abadaki deri kısımdan 

tutarlar.

Son yıllardaki kurallara kadar 
hakemler hakemler yaşlı ve güvenilir 

kişilerden seçilir.
Süre olarak ayakta 7 dakika, yerde 

ise 2 dakikadır.
Toplam süre en fazla 
13 dakikadır.

Güreşler eleme usulüne 
göre yapılır ve sıkletler kilolara göre 

belirlenir
Güreşler mekânsa olarak Dereci 

ve pekmezci olarak ikiye ayrılır. Bu 
ayrımda Nizip-Kilis karayolunun kuzey ve 

güneyi temel belirleyicidir.

Yöresel ayrım 
bulunmamaktadır.

Güreşlerde seyirciler tezahürat 
yapmaz.

Güreşler gündüz yapılır Güreşler gece de 
yapılmaktadır.

Yenilen güreşçi, yenen 
güreşçinin elinii öper, sırtında taşır. 
Yenen güreşçi de yenilen güreşçiyi 

alnından öper.
Abanın üzerine şal kuşak bağlanır. Abanın üzerine judo 

kemerine benzer sade bir 
kuşak bağlanır.

Hakemler düdük kullanmaz. 
Müdahaleyi güreşçilerin arasına girme 

yoluyla yapar.
Güreşler ayakta yapılır. 

Yerdeki güreş ayaktakinin devamıdır.
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Şekil 6: Pekmezciler ve Dereciler köylerinin günümüz idari sınırlar içindeki dağılışı. Haritanın 
oluşturulmasında Şahin’den (1999) bahsedilen köyler referans alınmıştır. Pekmezcilere ait olan Zemze ve 

Karaburun köylerinin yerleri tespit edilememiştir.

Aba güreşinin Gaziantep’te son yıllara kadar bahsi geçen bu köylerde (mahallelerde) yoğunlaşması, 
aynı zamanda aşırtmalı aba güreşinin birçok spor dalının aksine kırsal karakterli olduğunun da kanıtıdır. 
Bu kırsal karakterli olmanın ilk yansıması köylerdeki güreşin genellikle hasat sonunda ve düğünlerde 
yapılır olmasında belirginleşmektedir (Şahin, 1999, s. 53). Burada dikkatle üzerinde durulması gereken 
coğrafi ve toplumsal iki etki bulunmaktadır. Aba güreşinin Gaziantep’in köylerinde hasat sonunda 
yapılması coğrafi vurgu açısından oldukça değerlidir. Özellikle verimli geçmiş tarımsal üretim 
sonucunda köylülerin kutlama amacıyla aba güreşine yönelmesi, kırsal alandaki tarım fonksiyonunun 
yönlendirici etkisinin somutlaşmış halidir. Kırsal karakterli olma durumuyla bağlantılı bir diğer dikkat 
çekici özellik ise aba güreşinin gerçekleştiği spor mekânının (çukur/mersah) kendine özgülüğüdür. 
Kentsel alanlarda gerçekleşen birçok sporun tersi olarak aba güreşinde müsabakaların gerçekleştirileceği 
mekânlar fiziki çevrenin sunduğu imkânlarla şekillenmektedir. Köylerdeki müsabakalar için taşlardan 
arındırılmış harman yeri veya çimle kaplı bir düzlük, yumuşak bir toprak zemin yeterli olabilmektedir. 
Bu durum, aba güreşinin fiziki çevreyle kurduğu ilişkiye güzel bir örnek oluşturmaktadır. Fakat son 
yıllarda kentsel alanlarda yılın belirli günlerinde yapılan etkinlik boyutuna indirgenmiş aba güreşinde 
müsabakaların yapıldığı mekânlardaki coğrafi bağ da zayıflamıştır (Fotoğraf 4). Müsabakalar birkaç 
istisna festival hariç, çoğu zaman spor salonlarında veya stadyum çimlerinde yapılmaktadır.
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Fotoğraf 4: Gaziantep’in İbrahimşehir köyünde (güncel statüsü mahalle) yerel, ulusal ve uluslararası 
aba güreşi müsabakalarını gerçekleştirmek için oluşturulmuş müsabaka alanı. Mekânın kullanımındaki 

modern dokunuşlar oldukça belirgin durumdadır.

Aba güreşine dair ikinci dikkat çekici ve daha geleneksel olanı vurgulayan detay ise kırsal alandaki 
düğünlerde yapılmış olmasıdır. Toplumsal kaynaşmanın bir yansıması olarak da değerlendirilebilecek bu 
süreçte aba güreşi organizasyonunun düzenlenmesi başlı başına ilgi çekici bir durumdur. Gaziantep’teki 
köylerde özellikle 1980 öncesi yaygın olan bu gelenekte “okuntu” kavramı öne çıkmaktadır. Bir nevi 
modern davetiye olarak adlandırılabilecek okuntu ile düğün sahibi önceden belirlenmiş köylere bir nevi 
davet anlamına gelen okuntu ile haber gönderir. Okuntu giden köydeki köylüler daha önce tahmini 
olarak hesaplanmış misafir sayısı kadar kalacak yer ayarlar. Takribi olarak düğüne 1 hafta kala okuntu 
giden köylerden köylüler yanlarında güreşçilerle beraber gelirler. Geldiklerini davul zurna, havaya 
ateş açma gibi coşkulu bir şekilde haber veren köylüler harman yerinde ağırlanır, misafir edilirler. 
Güreş günü harman yeri temizlenir, civar köylerden gelen dereci ve pekmezci köylerinin pehlivanları 
birbirleriyle yenişmeye çalışırlar. Pehlivanı kazanan köy için birinci gelmek bir onur kaynağıdır. Yapılan 
saha çalışmaları neticesinde elde edilen bulgular, Gaziantep’te günümüzde okuntulu köy düğünlerinin 
kalmadığı üzerine yoğunlaşmıştır. 1980 öncesi gündelik hayata dair alışkanlık olmuş bu düğünler, 
günümüzde geçmişteki alışkanlıkları yaşatmak isteyen birkaç gönüllü kişinin düğünlerinde tekrardan 
canlanabilmektedir (Fotoğraf 5). 

Fotoğraf 5: 2001 yılında Gaziantep’in tanınmış simalarından olan Abdo Katmerci’nin oğlu için 
düzenlediği okuntulu düğünden bir kare görülmektedir. Görselde aşırtmalı aba güreşine dair mekânın 

geleneksel formu dikkat çekmektedir. Güreşin yapıldığı çukur, geniş bir izleyici kitlesi ilk bakışta dikkati 
çeken detaylar arasındadır. 2001 yılında yapılan bu düğün aynı zamanda Gaziantep’te son yıllarda 

yapılmış ender okuntulu köy düğünleri arasında gösterilmektedir. Kaynak: Abdo Katmerci fotoğraf arşivi.
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Günümüzde geleneksel sporların karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike küreselleşme sürecinin 
yarattığı tahribat neticesinde, kuşaklar geçtikçe önemini yitirmesi ve zamanla unutulmasıdır5. Bu 
unutulma süreci günümüzde Gaziantep’te yapılan aşırtmalı aba güreşinde oldukça belirgindir. 
Gaziantep’in köylerinde aşırtmalı aba güreşi günümüzde eski önemini büyük ölçüde kaybetmiş 
olmakla beraber, kentlerdeki aba güreşleri yılın belirli günlerinde yapılan sembolik festivallere sığdırılır 
hale gelmiştir (Fotoğraf 6 ve Fotoğraf 7). Bu gerileme sürecinin aba güreşi açısından birtakım olumsuz 
yansımalarından söz etmek mümkündür. Bunların başında kırsal karakterli olarak gelişim göstermiş 
bu sporun, festivallere sığdırılır hale gelmesi neticesinde kentli bir etkinlik düzeyine doğru geçiş 
yapması sorunsalı gelmektedir. Dolayısıyla kırsal alandan kentsel alana geçiş yaparken, kendine özgü 
geleneksel formlarının da tahrip olma durumu söz konusudur. Bu açıdan aba güreşi sadece bir spor 
değil, aynı zamanda Türk kültür ve yaşayışının toplumsal alana yansımış halidir. Yapılacak koruma ve 
sürdürülebilirlik çalışmalarında yöneticilerin aba güreşinin bu yapısını dikkatle göz önünde bulundurması 
zorunluluktur. Değişim sürecinin bu hususta yarattığı ikinci etki ise aba güreşini temsil edecek gelecek 
nesillerde bu spora duyulan istek ve arzunun geçmişe göre oldukça zayıflamış olmasıdır. Günümüzde 
pekmezciler ve fıstıkçılar olarak adlandırılan köylerdeki gençlerin aba güreşiyle ilgili bilgilerinin çok 
zayıf olması yapılan saha çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Bu gelişimin en makro düzeydeki yansıması, 
Gaziantep başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada modern sporların gelişiminin hızlı bir şekilde 
artmasıdır. Türkiye’de ve dünyada futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlar kentli, hatta kırsal 
alanda yaşayan nüfus gruplarının daha fazla ilgisini çeker hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak planlama 
çalışmalarında modern sporlara ait mekânlar daha belirgin hale gelmiştir. Bu trend Gaziantep için de 
geçerliliğini korumaktadır. Sonraki bölümlerde örnek bir çalışma olarak Gaziantep’te futbolun gelişimi 
açıklandıktan sonra, kentin modern sporlarla kurduğu ilişkinin mekânsallığı somut veriler üzerinden 
tartışılacaktır.

5  Türkiye’de olduğu gibi dünyada da geleneksel sporları yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya dair birtakım 
çalışmalar yapılmakta, kurumsal örgütlenmeler gerçekleştirilmektedir. Örneğin Gaelic Athletic Association 
(GAA), World Ethnosport Confederation, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bunlardan bazılarıdır. 
Türkiye’de de aba güreşi 1996 yılından bu yana Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesine alınmıştır. 
İlk etapta olumlu bir çalışma gibi görünen bu müdahalenin sonuçlarına dair (Çetin & Çoşkun, 2020)’de bu 
koruma sürecinin aba güreşine gönül verenler, sevenler açısından tamamen olumlu bir tablo ortaya çıkarmadığı 
belirtilmektedir. Çalışmada vurgulandığı şekliyle kurumsallaşmayla beraber getirilen daha kurallı yapının, aba 
güreşinin geleneksel yapısında değişiklikler oluşturduğuna dair ortak bir kanı vardır (Çetin & Çoşkun, 2020, s. 
15). Bu duruma çok benzer bir çalışma olan Tuzcuoğulları (2019)’da aynı durum Gaziantep’teki aşırtmalı aba 
güreşi için vurgulanmaktadır. Aba güreşinin Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından yılda 1 kez 
yapılır olmasına değinilen çalışmada, bu organizasyonlarda yapılan aşırtmalı aba güreşinin geleneksel formda 
gerçekleşen müsabakalardan oldukça farklı olduğu belirtilmektedir. İlgili çalışmada bu durum, giyilen şortların 
geleneğe aykırılığı, müsabaka esnasında su içebilmenin değişmesi gibi töresel ve geleneksel davranışların değişimi 
olarak özetlenmektedir (Tuzcuoğulları, 2019, s. 261-262). Yine bir başka koruma önlemi, 2009 yılında Prof. Dr. 
İbrahim Öztek tarafından başlatılan Aba Güreşi Tanıtım, Yaygınlaştırma, Geliştirme ve Aba Güreşi Enerjisinin 
Yönlendirilmesi Projesi’dir (Bayraktar, Erkmen, & Aka, 2012, s. 7). Proje kurulu tarafından ilk kez 2010 yılında 5 
ülkenin katıldığı (Türkiye, Azerbeycan, Özbekistan, Türkmenistan, Suriye) 1. Uluslararası Geleneksel Aba Güreşi 
Turnavası düzenlenmiş, 2011 yılında ise aynı turnuvanın ikincisi 8 ülkenin (Türkiye, Azerbeycan, Özbekistan, 
Bulgaristan, Rusya Dağıstan Cumhuriyeti, Almanya, Türkmenistan ve Gürcistan) katılımıyla tekrarlanmıştır. Bu 
koruma ve organizasyon çalışmalarının hareket zemini oldukça kırılgandır. Aba güreşleri ilk etapta kurumsallaşma 
çalışmalarıyla olumlu bir gidişat seyri gösterse de, bu durumun geleneksel formu zedeleyici ve resmileştirici bir yönü 
de bulunmaktadır. Yapılacak gelecek tartışmalarında bu durum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Fotoğraf 6: Yakın yıllarda Gaziantep’te yapılan aşırtmalı aba güreşi müsabakalarından bir görüntü. 
Aba güreşinin geleneksel formu izleyici kitlesi ve hakemlerden anlaşılmaktadır. Kaynak: Halit Ziya Biçer 

fotoğraf arşivi

Fotoğraf 7: 2017 yılında yapılan Gaziantep 1.Uluslararası Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası ’ndan bir 
görüntü. Düzenlenme yeri, seyirci formu aşırtmalı aba güreşinin daha resmi bir yapıya büründüğünü 

göstermektedir. Kaynak: milligazete.com.tr
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ABA GÜREŞÇİLERİMİZ

Gaziantep denildiğinde geleneksel sporlar anlamında kuşkusuz ki aşırtmalı aba güreşinin 
ayrı bir yeri bulunmaktadır. Coğrafi olarak yayılmasında Türklerin Orta Asya ve Anadolu’daki iskân 
faaliyetlerinin rolünün fazla olduğu bu spor, günümüze gelene kadar duraklama ve gelişim dönemleri 
geçirmiştir. Cumhuriyet’ten önce ve sonra köylerde geleneksel olarak yapılmış aşırtmalı aba güreşimiz 
özellikle 20.yüzyılın ortasından sonra duraklama ve unutulma sürecine girmiştir. Bu durum üzerinde 
kitabın birçok yerinde vurgulandığı üzere modern sporların baskınlığı, kırsal alandaki dönüşüm gibi 
birçok faktör etkili olmuştur. Yakın dönem açısından gelişim süreci ele alındığında Gaziantep’te 
aşırtmalı aba güreşinin gelişiminde 1980 sonrasındaki kurumsallaşma çabaları dikkat çeker. 1980 
sonrasındaki gelişimde yapılan mülakat çalışmalarından el edilen bulgular dönemin Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü’nde görev yapan Sabri Yakar’ın girişimlerinin önemli olduğunu göstermiştir. Yakar, başta 
güreş olmak üzere amatör sporlara yakından ilgi göstermiş, aşırtmalı aba güreşini tekrar canlandırmak 
için köy köy gezerek bugüne kadar gelen bir canlanma sürecinin de başlangıcını oluşturmuştur. Bu 
çalışmada Gaziantep’te tarihselliği oldukça uzun olan aşırtmalı aba güreşini yapan sporcuların hepsine 
ulaşmak mümkün olmamıştır. Sporcuların seçilmesinde ulaşılabilirlik, başpehlivanlık gibi birçok 
faktörün rolü olmuştur. Dolayısıyla burada adını yazamadığımız ve bu spora gönül vermiş birçok aba 
güreşçisi bu mirası kolektif şekilde bugünlere kadar ulaştırmıştır.

1980’lerin hemen başında Sabri Yakar’ın öncü olduğu aşırtmalı aba güreşini tekrar canlandırma 
faaliyetleri sonrası Kamil Ocak Stadyumu’nda düzenlenen müsabakalardan bir görüntü.   

Kaynak: Mehmet Yalçın Fotoğraf Arşivi.
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İzzet Kıllı (Tılfarlı)

1939 yılında Gaziantep’in Kocatepe (Tılfar) köyünde doğan İzzet Kıllı doğduğu köyün adıyla 
ün salmıştır. Güreşe başlamasında çocukluk döneminde köyde yapılan güreşlerin etkisi fazladır. Soydan 
güreşçi olan Kıllı, ilk güreşini 1955 yılında 16 yaşındayken Akçakent’te yapılan okuntulu bir köy 
düğününde yapmıştır. 20.yüzyılın ortalarında Gaziantep’teki köylerde aşırtmalı aba güreşinin yaygın 
olması sebebiyle birçok köy düğününde güreşmiştir. Hıyam, Batal, Kocatepe İzzet Kıllı’nın güreştiği 
köylerin başında gelmektedir. Başaltında birçok defa birinci geldikten sonra, 1965 yılında güreş hayatını 
sonlandırmıştır. Güreş hayatını sonlandırdıktan sonra güreşe dönmesi 1980 sonrasında Gaziantep’te 
aşırtmalı aba güreşinin tekrardan canlanmasıyla olmuştur. 1980’li yıllardan sonra köylerde antrenörlük 
yaparak yeni güreşçilerin yetişmesini sağladığı gibi, kurumsallaşan aşırtmalı aba güreşlerinde de 
hakemlik yapmıştır. 

1980’ler sonrası Gaziantep’te tekrar canlanan aşırtmalı aba güreşinde ün yapmış bazı sporcular ve 
Türk Spor Kültüründe Aba Güreşi adı kitabın yazarı Hacı Murat Şahin. Üstte ayaktakiler sağdan sola: 

Mahmut Çalışkan, Hacı Murat Şahin, Tılfarlı İzzet, Fevzi Kurt, Dede; oturanlar soldan sağa: İsmet 
Özdemir, Mehmet Özen (Çeto). Kaynak: Şahin, M. (1999). Türk Spor Kültüründe Aba Güreşi. Ankara: 

Setma Matbaacılık.
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Mahmut Kılıç (Kör Mahmut)

1942 yılında Gaziantep’in Kızılcakent köyünde doğmuştur. Gaziantep’teki birçok güreşçi gibi 
güreşe başlamasında 1950’li yıllarda köylerde yapılan aşırtmalı aba güreşlerinin etkisi oldukça fazladır. 
Bu dönemde Kızılcakent ile Akçakent arasında düzenlenen güreşler köylerde düzenlenen aşırtmalı aba 
güreşleri açısından ayrı bir rekabete sahne olmaktadır. 

Mahmut Kılıç güreşe 1959 yılında 17 yaşında başlamıştır. 1971 yılında güreşi bırakmasına 
kadar geçen zamandaki katıldığı tüm güreşleri okuntulu köy güreşlerinde yapmıştır. Tılfar, Bebirge, 
Körkün, Araptar, Cidet, Akçakent köyleri Mahmut Kılıç’ın okuntulu düğünlerde güreştiği köylerden 
bazılarıdır. Bu köylerdeki güreşler dışında 20.yüzyılın ortalarında Gaziantep’te her iki dini bayramda 
dere ve pekmez köylerinin karşı karşıya geldiği güreş müsabakalarında da güreşmiştir. 1980 sonrası 
Gaziantep’te tekrar canlanan güreşlerde ise hakem olarak görev yapmıştır.

Mahmut Kılıç’ın aba güreşi yaptığı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı. Soldan ikinci Mahmut Kılıç.
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Şafak Çelikel

1948 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’nde doğmuştur. Güreşle ilk 
tanışması ortaokul çağında gerçekleşmiştir. Dönemin Güreş Federasyonu Bölge Sorumlusu Mehmet 
Ali Güner’in kendini keşfetmesi ile güreş sporuna olan ilgisi başlamıştır. 1962-1993 yılları arasında 
aktif olarak güreşle ilgilenmiştir. İlkokul çağındaki yetenekli çocukları keşfedip güreşle tanışmasını 
sağlamak üzere birçok okulu taramıştır. O dönemde taranılan Gazi Mustafa Kemal, Saçaklı, Sakarya, 
Kurtuluş ve Kayacık ilkokulundan birçok yetenekli öğrenci güreş sporuna kazandırılmıştır. Amatör 
olarak aşırtmalı aba güreşi ile ilgilenen kişileri serbest güreşle tanıştırmıştır.

 Serbest, grekoromen ve aba güreşi dallarında dereceye girerek 
madalyalar kazanmıştır. 1968 Gençler Güreş Müsabakasında 
Bölge 2.’si olmuştur.  Ayrıca birçok güreş müsabakasında hakemlik 
yapmıştır. 1993 yılında Mersin’de yapılan güreş müsabakasından 
dönerken gerçekleşen trafik kazasında 13 genç güreşçiyi ve kendini 
güreşle tanıştıran Antrenörü Mehmet Ali Güner’i kaybetmesi ile 
güreşi bırakmıştır.

Şafak Çelikel ’in güreş yaptığı yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı
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Mehmet Özen (Çeto)

Gaziantep’in çıkardığı güreşçiler arasında en bilinenlerden biri babasının ona taktığı lakapla 
anılan Mehmet Özen’dir. 1942 yılında İbrahimli köyünde doğan Çeto lakaplı Mehmet Özen, 15 yıl 
sigorta hastanesinde işçi olarak çalışmıştır. Güreşe başlamasında ve Gaziantep’te tanınır hale gelmesinde 
1980 sonrasında güreşlerin tekrar canlanmasının rolünün fazla olduğunu belirtmektedir. Aşırtmalı aba 
güreşine başlama hikâyesini ise bizlere şu şekilde aktarmakta: “Biz aba güreşimizi dedelerimizden, 
babamızdan, köyümüzün büyüklerinden gördük. Bizim güreş, sülalaye çeker. Baban, deden, emmin, 
güreşçiyse senin de güreşe ilgin varsa o işi devam ettirirsin. Bizim aşırtmalı aba güreşi eskiden köylerde 
okuntulu olarak yapılırdı. Durumu iyi olan köylere okuntu gönderir, dere köyleri ve pekmezciler 
güreşirdi. Biz bunlarla karşı karşıya geliriz. O zaman elemeli güreş yoktu. Bir baş pehlivan olur. Onun 
da çalhacısı olurdu. Eğer buranın çalhacısı oranın başpehlivanını yıktıysa buradaki başpehlivan birinci 
olur. Eğer bunun çalhacısını yıktıysa iki başpehlivan karşı karşıya gelir. O zaman hangi pehlivan yıkarsa 
o birinci olur. Birinci gelene 2-3 metrelik top bez verirler. O bez de bayrak yapılıp, köye silah sıka sıka 
gelinir” (Özen, 2020).

Yaptığı aba güreşi müsabakaları arasında unutamadığı anları sorduğumuzda iki karşılaşmanın 
kendisi için önemli olduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi, ilk karşılaşması olduğunu belirttiği 
Mustafa Sert ile yaptığıdır. Bugün 78 yaşında olan Çeto o karşılaşmayı şöyle anlatıyor: “İlk güreşiyorum 
daha. Kimse tanımıyor beni. Biz Mustafa Sert ile finale kaldık. O zaman güreş üç başlı. Dört başlı değil. 
Mustafa Sert 120 kg, altın kemerin sahibi. Ben onu tepeye kaldırdım, kaldırmamla yere indirmem bir 

Bir güreş müsabakası esnasında Mehmet 
Özen (Çeto).

Mehmet Özen (Çeto) rakibi Mehmet 
Yalçın (Gül Mehmet) -Günbulur köyü- ile 
1987 yılında Kamil Ocak Stadyumu’nda.
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oldu yani. Tozun dumanın içinde kaldık. Ben bu adamı aşırınca bana dediler ki sen ufaksın, bu adam 
babayiğit biraz engin güreş dediler. Engin güreşince tabi adam aldı bizi arkaya yalangoz gibi çevirdi. 
Para atma sırası geldiğinde o zaman Yahya’nın oğlu var esas Antep’in başpehlivanlarından. Babayiğit 
sonra. Bu adam, onu tutuyor, beni tutmuyor. Attı parayı, aşırtmayı bana getirdi. Şimdi ben aşırttım bu 
adama. Yanıma çekiyorum gelmiyor, öteye itiyorum gitmiyor, sonra ters ters kaldırmayı denedim. Sonra 
o bana eşşek bağdası atınca kıçımın üstüne oturdum ben. Orada yıkıldım. Bu işte benim ilk güreşim”  
(Özen, 2020). 

Çeto’nun son güreşi Gaziantep’teki popülerliği açısından dönemin gazetelerinde haber olacak 
kadar ilgi çekmiştir. Bu güreşe dair de şunu anlatıyor: “Son güreşim de Recep Bakır’la. Çocuğum 
yaşındaydı. 50 yaşımda birinci geldim. Böyle işte benim bu işe, güreşe sevgim vardı.”  (Özen, 2020). 
Gaziantep’in yetiştirdiği önemli aba güreşçilerinden olan Çeto lakaplı Mehmet Özen cümlelerini 
günümüzde aba güreşinin kötü duruma gittiğini, köylerde eski geleneklerin kalmadığını vurgulamaktadır.

Hürriyet Gazetesi Çeto’yu “50’lik başpehlivan” olarak haberleştiriyordu. Son aba güreşi müsabakası olan 
bu mücadelede finalde Özen, oğlu yaşındaki Recep Bakır’ı yenmeyi başarmıştı.



52 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

Mehmet Yalçın (Gül Mehmet)

1959 yılında Şehitkamil’e bağlı Günbulur köyünde doğan Mehmet Yalçın çocukluğundan 
itibaren köydeki güreşlere ilgi duymuştur. Güreşe başlamasını ise 1980 sonrasında Gaziantep’te 
aşırtmalı aba güreşinin tekrar canlanmasına borçlu olduğunu belirtmektedir. İlk güreşini 1983 yılında 
Kamil Ocak Stadyumu’nda düzenlenen güreş müsabakalarında gerçekleştirmiştir. 

1990’lara doğru birçok güreş müsabakasına katılan Mehmet Yalçın çeşitli kategorilerde 
birçok başarıya imza atmıştır. Aşırtmalı aba güreşi müsabakalarında başta güreşmiş, bu kategoride 
2 defa altın kemer almayı başarmıştır. Üst üste 3.defa başpehlivan olmayı müsabakalara 1 ay kala 
hasta olması sebebiyle kaçırmıştır. Güreşte başarılı olmasında babasının emeklerinin oldukça fazla 
olduğunu belirten Yalçın, bu güreşin soydan gelmesi sebebiyle babasının başarılı olmasını çok istediğini 
belirtmektedir. Günümüzde özellikle köylerde aşırtmalı aba güreşinin unutulmasının bu sporun en 
önemli sorunlarından biri olduğunu belirtmektedir.

1980’lerin başında Gaziantep’te aşırtmalı aba güreşi tekrar canlanmıştır. 1980’li yıllarda Mehmet 
Yalçın’ın (sağda) Kamil Ocak Stadyumu’ndaki güreşlerinden bir görüntü. 
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Recep Bakır

1980’li yıllardan sonra Kamil Ocak Stadyumu’nda çekilmiş bir fotoğrafta Recep Bakır.

Recep Bakır, 1956 yılında Gaziantep’in Akçakent köyünde doğmuştur. Aşırtmalı aba güreşine 
başlamasında ailesinin rolü, Akçakent ve Kızılcakent köyleri arasındaki rekabetin etkisi oldukça 
fazladır. Ailesinde Fatih Bakır, Hamza Bakır gibi güreşte ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde etmiş 
güreşçiler bulunmaktadır. İlk güreşini 1982 yılında Kocatepe (Tılfar) köyündeki okuntulu bir düğünde 
yapmıştır. İlerleyen yıllarda küçük orta, büyük orta ve başaltında güreşmiş ve bu müsabakalarda çeşitli 
dereceler aldıktan sonra başta güreşmeye başlamıştır. Aktif güreş hayatı 20 yıla kadar sürmüş Bakır, 
bu zaman zarfında çeşitli köy güreşlerine ek olarak Kamil Ocak Stadyumu, kapalı spor salonu ayrıca 
Hatay ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen müsabakalarda da güreşmiştir. 2001 yılında güreşi bırakmıştır. 
Günümüzde Gaziantep’te güreşçilere yeterli desteğin verilmemesinin aşırtmalı aba güreşinin temel 
sorunu olduğunu vurgulamaktadır.



54 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

Muzaffer Kıllı (Torunoğlu)

1962 yılında Gaziantep’in Günbulur köyünde doğan Muzaffer Torunoğlu’nun güreşe 
başlamasında aile ve çevre faktörü oldukça etkili olmuştur. Ailesinde ve köyünde aşırtmalı aba güreşinde 
ün salmış kişilerin olması çocukluğunda Muzaffer Kıllı’nın güreşe yönelmesindeki ana etkenlerdir. İlk 
güreşini 1983 yılında Cidet köyünde yapmış ve burada Memiş Kurt’u finalde yenerek birinci olmuştur. 
Sonraki süreçte küçük orta, büyük orta, başaltında çeşitli birincilikler aldıktan sonra başta güreşmeye 
başlamıştır. Okuntulu çeşitli köy düğünlerindeki birinciliklerine ek olarak, Kamil Ocak Stadyumu, 
Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen güreş müsabakalarında da başpehlivanlık unvanlarını 
almıştır.

Kıbrıs’ta yaşayan Muzaffer 
Torunoğlu, geçmişte Körkün, Arıl, 
Ispatırın, gibi köylerde yapılan aşırtmalı 
aba güreşlerinde birincilikler elde 
ederek başpehlivanlıklar kazanmıştır. 
Mustafa Sert, Recep Bakır, Memiş 
Kurt gibi Gaziantep’in tanınmış aba 
güreşçileriyle güreşmiştir. Fotoğrafta 
Hatay’dan gelen aba güreşçileriyle 
yapılacak müsabakalar öncesinde 
çekilmiş bir fotoğraf görülmektedir. 
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Mehmet Emin Tatlı

Geçimini tarım gibi kırsal karakterli işlerle sürdürmeye çalışan Mehmet Emin Tatlı ’nın fıstık 
hasadı zamanında çekilmiş fotoğrafı.

Mehmet Emin Tatlı 1964 yılında Yukarı Arıl köyünde doğmuştur. Gaziantep ve Hatay olmak 
üzere birçok yerde güreşmiştir. Tatlı, 1996 yılında Kamil Ocak Stadyumu’nda yapılan altın kemer 
turnuvasına katılmış ve birincilik elde etmiştir. Okuntulu şekilde köylerde yapılan aba güreşlerine de 
katılmıştır. Bu okuntulu güreşlerden olan Cibekir (Bağbaşı) köyünde yapılan güreşleri unutamadığını 
belirtiyor Tatlı. O yıllarda elektriğin dahi olmadığı Cibekir’de yapılan harmandaki güreşlerle, şimdiki 
güreşlerin mukayese edilmeyecek düzeyde olduğunu da belirtmektedir. 

Aba güreşinin Gaziantep’te tekrardan 
canlanmasında 1980’den sonraki çabaların etkili 
olduğunu belirten Tatlı, gençliğinde aba güreşlerine ilgi 
duyduğunu, fakat 100. Yıl Güreş İhtisas Kulübü’nde 
lisans alarak güreş hayatına daha farklı bir yön 
verdiğini belirtmektedir. Aba güreşine başlamasının 
soydan kaynaklı olduğunu, bunun da bir nevi kişiyi aba 
güreşine yönlendirdiğini belirtmektedir. Günümüzde 
aba güreşi açısından gençlerin ilgisizliği Telli’ye göre 
esas problemi oluşturmaktadır. İbrahimşehir, Arıl 
gibi birkaç köyün (mahalle) dışında aba güreşine dair 
güreşçi yetişmediğini belirtmektedir. Belediyelerin 
düzenlediği festivallerin de aba güreşinin özünü 
yansıtması açısından birçok eksiği olduğunu 
belirtmektedir.

Kazandığı altın kemerle Mehmet Emin Tatlı.
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Settar Tatlı (Yaslı)

1954 yılında Gaziantep’in Arıl köyünde doğan Settar Tatlı, çocukluğundan beri aba güreşi ve 
gençlik yıllarından itibaren de minder güreşiyle ilgilenmiştir. Askerden geldiği tarih olan 1970’li yılların 
ortasında aba güreşinin Gaziantep’te bir durgunluk dönemi içerisinde olduğunu hatırlatmaktadır. 
Bu durgunluğun aşılmasında 1980 yılından sonraki kurumsallaşma çabalarının önemli olduğunu 
belirtmektedir. 1992 yılında 38 yaşında güreşi bırakan Tatlı, güreş hayatında birçok başarılar elde 
etmiştir. 60 kilogramda birçok birincilik elde etmiş, buna ek olarak Kahramanmaraş’ta 2.lik, Bursa’da 
Türkiye 4.lüğü elde etmiştir. 

Settar Tatlı okuntulu birçok köy güreşine de katılmıştır. Bunun yanında 2004 yılında GASKİ’de 
yapılan güreşleri yaşadığı ilginç bir anı sebebiyle unutamadığını belirtmektedir. Organizasyon 
esnasında güreşi bırakmış ve hakemlikle görevlendirilmiş 50 yaşındaki Settar Tatlı, müsabakalar için 
isminin okunması üzerine kendisini bir anda minderde bulmuştur. Geç yaşına rağmen yarı finale kadar 
yükselmeyi başarmışsa da müsabakayı yenmesine rağmen köprü kemiğini kırdığı için final maçına 
çıkamamıştır. 2015-2018 yılları arasında Gaziantep Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Lisesi’nde 
öğretmenlik yapmış ve yetiştirdiği genç güreşçiler çeşitli güreş organizasyonlarında başarılar elde 
etmiştir.

Bursa’da müsabakalar için otelde konaklarken dönemin ünlü simalarından Hulusi Kentmen ile çekilmiş 
bir fotoğraf. Ayakta en sağda Settar Tatlı.
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Mustafa Kurt

Gaziantep’in Arıl köyünde doğan Mustafa Kurt’un aşırtmalı aba güreşine başlamasında Fevzi 
Kurt’un payı fazladır. İlk güreşini Bağbaşı (Cibekir) köyünde yapmış ve bu ilk güreşinde birinci olmuştur. 
Güreş hayatı boyunca başaltında 2 kez birincilik elde etmiştir. 1980 sonrası Gaziantep’te aşırtmalı aba 
güreşinin tekrar canlanması üzerine birçok güreş müsabakasına çıkmıştır. Son güreşini 2002 yılında 
Kamil Ocak Stadyumu’nda yapmış ve aktif güreş hayatını sonlandırmıştır. Güreşi bıraktıktan sonra 
kendi köyü olan Arıl’da antrenörlük yaparak yeni güreşçilerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. 
Hâlihazırda çeşitli aşırtmalı aba güreşi organizasyonlarında hakemlik yapmaktadır. Günümüzde 
Gaziantep’teki aşırtmalı aba güreşine dair belirli sorunların olduğunu dile getiren Mustafa Kurt, 
özellikle eski güreşçilerin toplanacağı, fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir ortamın olmamasının bu 
sporun ana sorunlarından biri olduğunu belirtmektedir.

Mustafa Sert

1948’de Gaziantep’in Karacaburç köyünde doğan Mustafa Sert’in güreşe başlamasında 
çocukluğunda köylerde yapılan aşırtmalı aba güreşinin etkisi fazladır. Arıl, Hıyam, Akçagöze gibi 
köylerde 18-20 yaşlarında güreştikten sonra, Kamil Ocak Stadyumu’nda yapılan güreşlere de katılmıştır. 
Yapılan bu güreşlerde birçok kez başpehlivanlık da elde etmiştir. Recep Bakır, Recep Kılıç, Çeto, 
Mahmut Çalışkan (Bozo) gibi Gaziantep’in tanınmış güreşçileriyle güreşmiştir. Yaşamına Mersin’de 
devam eden Mustafa Sert, hâlihazırda aşırtmalı aba güreşi müsabakalarında hakemlik de yapmaktadır. 

Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Necati İkizoğlu Mustafa Sert’e altın kemeri takarken 
görülüyor.
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Coşkun Güreşçi

1968 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İlk güreşini 1983 yılında 15 yaşında Kızılcakent köyünde 
düzenlenen okuntulu bir köy düğününde yapmıştır. Bu güreşlerde kendi kategorisinde birinci olmuş ve 
ödül olarak güreşleri temsilen 1 adet battaniye almıştır. 1980’li yıllardan sonra Gaziantep’te aşırtmalı 
aba güreşinin tekrar canlanması üzerine hem okuntulu köy düğünlerinde hem de Kamil Ocak Stadyumu 
ve kapalı spor salonunda düzenlenen güreşlerde güreşmiştir. Arıl, Frenk, Tılfar, Keferbostan, Oğuzeli, 
Körkün, İbrahimli, İbrahimşehir katıldığı köy güreşlerinden bazılarıdır. Bunun dışında çeşitli 
zamanlarda Nizip’te düzenlenen fıstık festivali, Oğuzeli’nde düzenlenen aba güreşleri müsabakaları ve 
Kamil Ocak Stadyumu’nda düzenlenen resmi müsabakalarda da başpehlivanlık almıştır. En son 
güreşini 2000’li yılların hemen başında Oğuzeli’nde düzenlenen Nar Festivali’nde yapmış ve aktif 
güreş hayatını noktalamıştır. Güreşi bıraktıktan sonra yöresel organizasyonlarda hakemlik yapmıştır. 
Buna ek olarak köylerde yerel olarak genç güreşçilerin yetişmesi için antrenörlük faaliyetlerinde de 
bulunmuştur.   

Ogün Özen

1967 yılında Gaziantep’in İbrahimli köyünde 
doğmuştur. Babası Mehmet Özen’in (Çeto) 
güreşmesi güreşe ilgi duymasındaki başlangıcı 
oluşturmuştur. İlk güreşini 15 yaşında yapmış, 
Sarısalkım, Tılfar, İbrahimşehir, Cibekir, Arıl gibi 
köylerde güreşmiştir. 1980 sonrası düzenlenen 
resmi müsabakalarda 2 defa başpehlivan olmuştur. 
Mehmet Emin Tatlı, Recep Bakır, Sait Kıllı, 
Muzaffer Kıllı gibi tanınmış aba güreşçileriyle 
güreşmiştir. Güreşi 2009 yılında bırakmış ve aktif 
şekilde hakemlik yapmaktadır. Gaziantep’teki 
aşırtmalı aba güreşinin federasyon kapsamına 
alınmasının bu sporun geleceği açısından pozitif 
gelişmeleri doğuracağını düşünmektedir.



59Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

Adnan Özaslan

Gaziantep’in aşırtmalı aba güreşi ile ilgili tanınan simalarından biri Adnan Özaslan’dır. 1980 
yılında başlayan güreş hayatı, 1999’a kadar devam etmiştir. Adnan Özaslan 1999 yılında doğduğu köy 
olan İbrahimşehir’e muhtar olarak seçilmiş ve halihazırda muhtarlık görevini sürdürmektedir. Aba 
güreşi ile kurduğu ilişki muhtar olduktan sonra yöneticilik boyutuna doğru evrilmiş, köydeki diğer 
kişilerin katılımıyla Aşırtmalı Aba Güreşi Yaşatma ve Dayanışma Derneği kurulmuştur. Kurulan 
dernek Gaziantep’te her yıl aba güreşi müsabakaları düzenlemektedir. 2019 yılında 16. Aşırtmalı Aba 
Güreşi Müsabakaları düzenlenmiş, 17.si yaşanan pandemi sebebiyle bir sonraki yıla ertelenmiştir. 
Adnan Özaslan halihazırda Aşırtmalı Aba Güreşini Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını 
yürütmektedir.

Özaslan’a göre aşırtmalı aba güreşi, Gaziantep’te ikili bir süreç halinde gelişim göstermiştir. 
İlk dönem güreşleri köylerde yaygın olan harman (çukur) güreşleri, diğeri ise günümüzde yaygın olan 
kura güreşleridir. Aşırtmalı aba güreşinin kurumsallaşma çabalarında katkısı olan biri olarak Özaslan 
kura güreşlerinin birinciliği, yiğitliği daha fazla vurgulaması açısından köy güreşlerinden ayrıldığını 
belirtmektedir. 

Gaziantep’te aşırtmalı aba güreşinde Özaslan’a göre belirli köyler ön plana çıkmaktadır. Bunlar 
arasında Akçakent, Kocatepe, Yeniyazı, Arıl önemlidir. Bu köylerdeki birçok güreşe katıldığını belirten 
Özaslan, özellikle eski güreşçilerin günümüzde yeni güreşçi yetişmesine olan katkılarının az olmasının 
Gaziantep’teki aşırtmalı aba güreşinin en önemli sorunu olduğunu belirtmektedir.

16. İbrahimşehir Aşırtmalı Aba Güreşi Müsabakaları esnasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Adnan Özaslan ve köylülerle sohbet ederken çekilmiş bir görüntü.
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Dede Öztürk

Elde ettiği derece sonrası dönemin Belediye Başkanı Celal Doğan ve diğer sporcular gazetecilere poz 
vermektedir. Kürsüde sol tarafta Dede Öztürk görülmektedir.

1965 yılında Gaziantep’in Kızık Karasakal köyünde doğmuştur. Aşırtmalı aba güreşine 
başlamasında çocukluk döneminde köydeki büyüklerin kendilerini güreştirerek yönlendirmesi etkili 
olmuştur. İlk güreşini 1990 yılında 25 yaşındayken Oğuzeli’nde düzenlenen bir organizasyonda 
güreşerek yapmıştır. Daha sonraki süreçte Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve stadyumu, GASKİ gibi 
tesislerde düzenlenen aba güreşi müsabakalarında da güreşmiştir. 2013 yılında Aktoprak mahallesinde 
yapılan müsabakalarda aktif güreşi bırakmış, bir süre daha aşırtmalı aba güreşi organizasyonlarında 
hakemlik yapmıştır. Gaziantep’teki aşırtmalı aba güreşlerine dair ilginin az olmasının bu spora dair 
en güncel sorun olduğunu belirtmektedir. Özellikle Öztürk’e göre günümüzde yapılan aşırtmalı aba 
güreşlerinin sayısının arttırılması gerekmektedir.

Düzenlenen aşırtmalı aba güreşi müsabakası sonrası dönemin önemli kişileri aynı karede görülmektedir. 
Baştan ikinci Abdo Katmerci, ortada çömelen Mehmet Özen (Çeto), arkasında ayakta ise Dede Öztürk 

görülmektedir.
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Beşir Tosun

1973 yılında Gaziantep’in Sam köyünde doğmuştur. Güreşe başlamasında ailesinin ve çevresinin 
rolü fazladır. İlk güreşine 1986 yılında 13 yaşındayken okulda minder güreşi yaparak başlamıştır. 
Aşırtmalı aba güreşiyle tanışması ise daha sonra olmuştur. Muzaffer Kıllı ve diğer kişilerin teşvik ve 
yardımlarıyla 1989 yılında seçmelere gitmiştir. 1990 yılında ise Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapılan 
güreşlerde 65 kg’da birinci olarak ilk başarısını kazanmıştır. 2004 yılında Gaziantep’te daha sonraları 
ise Nizip ve Oğuzeli’nde birincilikler elde etmiştir. 24 yaşından beri antrenörlük yapmakta olan Beşir 
Tosun Barış Güngör, Sedat Tatlı gibi tanınmış güreşçileri de yetiştirmiştir. 2012 yılında Nizip’te son defa 
güreşerek aktif güreş hayatını noktalamıştır. Halihazırda ulusal ve uluslararası güreş müsabakalarında 
hakemlik ve Kalyon Spor Merkezi’nde antrenörlük yapmaktadır.

Mustafa Palamut

1970 yılında Gaziantep’in Kocatepe 
(Tılfar) köyünde doğan Mustafa Palamut ’un 
güreşe başlamasında köyündeki geleneksel güreşler 
oldukça etkili olmuştur. Aşırtmalı aba güreşine 
12-13 yaşında başlamış, ilk aşırtmalı aba güreşi 
müsabakasını ise 1980’li yıllardan sonra Arıl köyünde 
düzenlenen okuntulu bir köy düğününe katılarak 
gerçekleştirmiştir. Güreş kariyeri boyunca yaklaşık 
40 birinciliği olmuş, bunların altısını başta güreşerek 
gerçekleştirmiştir. Aktif olarak güreşe devam etmeyen 
Palamut, Gaziantep’teki aşırtmalı aba güreşine dair 
sorunların olduğunu da belirtiyor. Özellikle gençlerin 
aşırtmalı aba güreşine ilgisizliği, desteklerin yeterli 
düzeyde olmaması bu sorunların en başta gelenleridir.
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Necdet Doğan

1973 yılında Gaziantep’in İbrahimşehir köyünde doğmuştur. Güreşe başlamasında çocukluk 
dönemindeki aile ve çevre faktörünün etkisi fazladır. İlk güreşini 1985 yılında 12 yaşındayken, Arıl’da 
Fevzi Kurt’un oğlu için düzenlediği okuntulu köy düğününde yapmıştır. 1987 yılında Kamil Ocak 
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen güreş müsabakalarında kolu kırılmış ve sakatlığı sebebiyle bir süre 
güreşten uzak kalmıştır. Aşırtmalı aba güreşi kapsamında 2006 yılında Kamil Ocak Spor Salonu’nda 
düzenlenen aşırtmalı aba güreşi müsabakalarında birincilik, 2009 ve 2011 yıllarında İbrahimşehir’de 
düzenlenen Yöresel Aşırtmalı Aba Güreşi müsabakalarında başpehlivanlık ve en son 2017 yılında Dünya 
Etnospor Konfederasyonu’nun düzenlediği organizasyonda da birincilik elde etmeyi başarmıştır. Aktif 
güreş hayatına devam eden Nejdet Doğan, en son güreşini 2019 yılında Oğuzeli ve İbrahimşehir’de 
yapmıştır.

Aktif güreş hayatına devam eden Necdet Doğan’ın İbrahimşehir’de düzenlenen aşırtmalı aba güreşi 
müsabakaları öncesinde rakibiyle antreman yapılırken çekilmiş bir fotoğrafı.

Bekir Karakan

1981 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinin Gökçeli (Kürep) köyünde doğan Karakan’ın güreşe 
başlamasında öğretmeni Mehmet Aydınlık’ın payı oldukça fazladır. İlkokul zamanlarında grekoromen 
ve serbest güreş yapmış, aba güreşine yönelmesi ise daha sonraları gerçekleşmiştir. Aba güreşine 
yönelmesinde dedesinin etkili bir faktör olduğunu belirten Karakan, dedesinin bir güreş müsabakası 
esnasında vefat ettiğini de belirtmektedir. İlk aşırtmalı aba güreşi müsabakasını 1995 yılında Nizip’teki 
Fıstık Festivali’nde 14-15 yaşlarındayken yapmış, 2003 yılında Kamil Ocak Stadyumu’nda yapılan 
Türkiye Aşırtmalı Aba Güreşi Şampiyonası’nda ise birincilik elde ederek başpehlivan olmuştur. Sonraki 
yıllarda Keçiören (Ankara), Denizli gibi kentlerde yapılan aba güreşi müsabakalarında çeşitli dereceler 
elde etmiştir. Aktif güreşi 2004 yılında bırakmış, en son güreşini ise 2015 yılında Kahramanmaraş’ta 
düzenlenen 1. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali’nde gerçekleştirmiştir. 
2015 yılından beri çeşitli aba güreşi müsabakalarında hakemlik yapmaktadır.
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Abdulselam Kıllı

Müsabaka sonrası ödül kürsüsünde Abdulselam Kıllı (Kürsüde sol tarafta)

Abdulselam Kıllı, 1970 yılında Gaziantep’in Kocatepe (Tılfar) köyünde doğmuştur. Güreşe 14-
15 yaşlarında köydeki güreşleri izleyerek ilgi duymaya başlamıştır. 1998 yılında Kocatepe Belediyesi’nin 
düzenlediği güreş müsabakalarında ve daha sonra çeşitli organizasyonlarda güreşerek dereceler elde 
etmiştir. 2015 yılında Aktoprak’ta düzenlenen güreş müsabakasında birincilik elde ederek aktif 
güreş hayatını sonlandırmıştır. 2015 yılından itibaren Gaziantep’te düzenlenen aşırtmalı aba güreşi 
müsabakalarında hakem olarak görev almaktadır. Aşırtmalı aba güreşinde nitelikli güreşçilerin 
yetişmemesi, desteklerin yetersiz olması gibi birçok güncel sorunun olduğunu belirtmektedir.

Mustafa Kemal Dağcı

1981 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır mahallesinde doğan Dağcı, güreşe 
1996-1997 yıllarında ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin teşvikleriyle başlamıştır. Güreşe 
başladığı yıllarda serbest ve grekoromende dereceler alması üzerine Ceyhan Belediyespor’a, daha 
sonra ise Konya Tekelspor ve İzmir Tekelspor’a transfer olmuştur. Aba güreşine başlaması Mehmet 
Sarıkaya’nın teşvikleriyle gerçekleşmiştir. İlk aşırtmalı aba güreşi müsabakasını 1995 yılındaki Nizip 
Fıstık Festivalinde yapmıştır. 2001 yılından itibaren 12 yıl başta güreşen Dağcı, bu zaman diliminde 
3 güreş müsabakası hariç dereceye girmeyi başarmıştır. Aktif güreşi ise 2018 yılında bırakmıştır. 2012 
yılından itibaren güreş antrenörlüğü ve güreş hakemliği yapmaktadır. Halihazırda Talat Özkarslı Spor 
Salonu’nda güreş antrenörü olarak çalışmaktadır.
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Barış Güngör

1992 Gaziantep doğumlu olan Barış Güngör, son yıllarda Gaziantep’in yetiştirdiği başarılı 
güreşçiler arasında yer almaktadır. Güreşe Gaziantep’in antrenman salonlarında başlamış, daha sonra 
İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’ne transfer olmuştur. Sonraki yıllarda Ankara’da MTA Spor Kulübü’nde 
güreşirken 20 yaşında katıldığı Taylan’da düzenlenen Gençler Greko-Romen Dünya Şampiyonası’nda 
birincilik elde etmiştir. Aba güreşiyle tanışması ise 11-12 yaşlarında babasının teşvikleriyle gerçekleşmiştir. 
Aktif güreş hayatına devam eden Barış Güngör, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı kazanmıştır. Bu başarılardan bazıları şunlardır: 2005 yılında 
Minikler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 66 kg’da birincilik, 2008 yılında 19.Karakucak Güreş 
Festivali’nde 75 kg’da birincilik, 2009 yılında Konya’da Türkiye Yıldız Erkekler Greko-Romen Güreş 
Şampiyonası’nda 76 kg’da üçüncülük, 2012 yılında Tayland’da 84 kg’da Gençler Greko-Roman Dünya 
Şampiyonası’nda birincilik, 2013-2014-2015 yıllarında İbrahimşehir Yöresel Aşırtmalı Aba Güreşi 
Şampiyonaları’nda birincilik, 2013 yılı Antakya Belediyesi’nin düzenlediği 4.Geleneksel Aba Güreşi 
Dünya Kupası’nda 90 kg’da birincilik,  2016 yılı Hatay 15 Temmuz Şehitleri ve Şehit Ömer Halis Demir 
anısına düzenlenen aba güreşi müsabakalarında ikincilik, 2018 yılı Hırvatistan Zagrep Golden Grand 
Prix Greko-Romen’de 97 kg’da beşincilik, 2018-2019 yılları Oğuzeli 10. ve 11. Kültür, Sanat, Nar ve 
Yöresel Kurutmalık Festivali’nde birincilik, 2019 Hatay Yayladağı 19.Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi 
Kültür ve Sanat Festivali’nde +80 kg’da birincilik elde etmiştir.
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Erol Öztürk

4. Etnospor Kültür Festivali’nde Erol Öztürk.

1996 yılında Gaziantep’te doğan Erol Öztürk son yıllarda Gaziantep’ten çıkan ve dereceler 
alarak adını duyuran güreşçiler arasında gelmektedir. Güreşe başlamasında babası Dede Öztürk’ün 
rolü fazladır. İlk güreşini GASKİ tesislerinde düzenlenen aba güreşi müsabakalarında yapmış ve kendi 
kategorisinde üçüncü olmuştur. Ulusal ve uluslararasında düzenlenen birçok güreş müsabakasında 
dereceler elde etmiştir. Romanya’da düzenlenen güreş organizasyonunda 95 kg’da birinci olmuştur. Aynı 
şekilde Gürcistan’da düzenlenen güreş müsabakalarında da birincilik elde etmiştir. Ayrıca 2019 yılında 
düzenlenen 4.Etnospor Kültür Festivali’nde aşırtmalı aba güreşinde başta güreşerek birincilik elde 
etmiştir. İbrahimşehir’de her yıl düzenlenen yöresel aşırtmalı aba güreşlerinde de iki defa birincilikler 
elde etmiştir. Erol Öztürk’e göre günümüzde Gaziantep’teki aşırtmalı aba güreşinin en önemli sorunu 
sporcuların geçim kaygısıdır.

İbrahimşehir’de düzenlenen aşırtmalı aba güreşi müsabakaları sonrası 1.lik kürsüsünde Erol Öztürk 
görülmektedir.
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Şaban Uludağ

1980 yılı Gaziantep Şehitkamil doğumlu olan Şaban Uludağ, güreşi çocukluk ve ilk gençlik 
çağlarında sevmediğini belirtmektedir. Fakat özellikle gençlik yıllarında soydan kaynaklı olarak 
güreşe ilgi duymaya ve öğrenmeye başlamıştır. İlk güreşini 1990’lı yıllarda düzenlenen köy güreşinde 
gerçekleştirmiştir. Aşırtmalı aba güreşini öğrenmesinde Halil Kıllı ve Frenk (Tuluktaş) köyünün 
etkisi oldukça fazla olmuştur. Aşırtmalı aba güreşindeki ilk resmi müsabakasını 2006 yılında Körkün 
Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonda gerçekleştirmiştir. Burada 2.turda elenmesine rağmen 
ertesi yıl GASKİ tesislerinde düzenlenen güreş müsabakalarında başaltında birincilik elde ederek 
adını duyurmayı başarmıştır. 2009-2010 yıllarında İbrahimşehir’de birincilik ve ikincilik, 2010-2011 
yıllarında İbrahimşehir’de düzenlenen güreş müsabakalarında ise üst üste birincilikler elde ederek adını 
duyurmayı başarmıştır. Ayrıca 2010 yılında Nizip’te düzenlenen aşırtmalı aba güreşi müsabakalarında 
Türkiye başpehlivanı olmuştur. 2014 yılında aktif güreşi bırakmıştır. Günümüzde aşırtmalı aba güreşi 
müsabakalarında hakemlik yapmakla birlikte, işletmecilik de yapmaktadır.
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 GAZİANTEP’TE FUTBOLUN GELİŞİMİ

Futbol üzerine yapılan gerek akademik gerekse gündelik sohbetlerde tartışma çoğu zaman çok 
boyutlu bir hal alabilmektedir. Bu çok boyutlu olma hali kuşkusuz ki futbolun 19.yüzyıldan başlayarak 
gittikçe küresel hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde neredeyse Amerika Kıtası’nın 
kuzeyi hariç dünyanın birçok yerinde bir spor branşı olarak futbol modern sporlar içerisinde en fazla 
talep edilen, kitleleri peşinden en fazla sürükleyen spor branşı olma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla 
futbola dair gerçekleşen sermaye akış süreçleri, nüfusun mekânsal hareketlenmeleri, futbola bağlı 
kimliklerin oluşumu, mekânsal yer seçim tercihleri çok önemli hale gelmiştir. Futbolun küreselleşen 
dünyanın yegâne spor temsiliyeti haline gelmesinin yarattığı en önemli etkilerden biri gelişim gösterdiği 
ülkelerdeki geleneksel spor dallarını baskılayıcı yönüdür. Bu baskılama süreci çoğu zaman o ülkenin 
veya bölgenin gençlerinin geleneksel sporlarını unutmasına, hatta çoğu zaman bu spor dallarının adını 
dahi bilmemesiyle sonuçlanmaktadır. Gaziantep’te 1950’li yıllardan sonra futbolun hızlı bir gelişim 
trendi içerisine girmesi, kentte böyle bir sürecin şekillenmesini de beraberinde getirmiştir. 

Gaziantep’in gelişim tarihi içerisinde futbolu ve sporu konumlandırmak çok zor değildir. Bunun 
en önemli nedenlerinden biri özellikle Kurtuluş Savaşı’ndan sonra şehrin yapılanmasında sporun 
oynadığı roldür. Dönemine tanıklık etmiş kişilerle yapılan mülakatlarda da vurgulanan hususların 
başında kentin sporla kurduğu bağın vurgulanması gelmektedir  (Biçer, 2019). Gaziantep’in futbolla 
kurduğu bağda da aynı durumun etkisinden bahsetmek mümkündür. Gaziantep’te futbol Cumhuriyet’in 
ilk dönemlerinden beri yapılan bir spordur. Her ne kadar Gaziantep’i ulusal anlamda temsil eden 
bir futbol kulübünün kuruluşu için 1969 yılını beklemek gerekecekse de birtakım yerel girişimlerin 
sonucunda kurulmuş kulüpler çok daha önceleri amatör ve mahalli çapta futbol oynamaktaydılar. Bu 
açıdan bahsedilebilecek derli toplu tarihsel bilgileri Talimciler (2011)’den edinmek mümkündür. Burada 
aktarılan bilgiler, futbolun 1923 yılında Amerikan Koleji’nin girişimleriyle başladığını göstermektedir. 
Daha sonraki süreçte bugün de Gaziantep’in önemli özelliklerinden olan yerel girişimciliğin futbola 
yakınlık gösterdiğini öğrenmekteyiz. Ali Kemal Ocak, Ahmet Barlas, Beşir Akınal ve Mehmet Ali 
Budak bir araya gelerek Altınışık adında bir spor kulübü kurmuşlardır. Hemen peşinden bu kulüple 
paralellik taşıyan bir diğer kulüp olan Kilis İdman Yurdu Spor Kulübü kurulmuştur (Talimciler, 2011, 
s. 563). Bundan sonraki süreçte şahısların tutumları, ayrışmaları Gaziantep’te futbolun gelişimini de 
şekillendirmiştir. 

Gaziantep’in yakın dönem tarihine tanıklık 
etmiş önemli simalardan biri olan Halit Ziya Biçer, 
Gaziantep’in sporla kurduğu bağın tarihselliğini 
şu cümlelerle açıklamaktadır: “Gaziantep’in sportif 
kalkınması harp sonrası başlamış. Taş taş üstüne 
konma tabiri oradan geldi. Harpten çıktık, hiçbir 
sağlam binamız yok, yolumuz yöremiz yok, camimiz 
yıkık. 80.000 mermi sallamışlar Antep’e. Harp sonrası 
demişler ki başımızı sokacak bir delik yok. Bunun 
neticesinde ev yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla taş 
taş üstüne koyandan Allah razı olsun demişler. Taş taş 
üstüne koyarken gençleri de organize etmişiz. Yarışlar, 
çeşitli eğlenceler, sportif faaliyetler düzenlemişiz. 
Fakat ilerleyen yıllarda imar hareketleri, uyduruk 
gecekondular o kadar hızlı gelişti ki spor yapılan sahalar 
bu yapılarla doldu. Size şunu kesin söyleyebilirim ki 
harpten sonra Antepli spora ilgi göstermiştir.”
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İlerleyen yıllarda Türk Ocağı Spor Kulübü, Sanatkârlar Spor Kulübü, Gaziantep İdman Yurdu, 
Çınarlı Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Gençlikspor ve Şehreküstü Gençlik Kulübü Gaziantep’te 
kurulmuş kulüplere örnek verilebilir (Talimciler, 2011, s. 563-564). Yukarıdaki kulüplerin kuruluşları 
genç Cumhuriyet’in ülke içinde hızla örgütlendiği yıllara tekabül etmektedir. Gaziantep de bu yıllarda 
gerek kent planları gerekse spor örgütlenmeleri anlamında bu süreçten pay alabilmeyi başarmıştır. 
1950’li yıllar ve daha sonra 1960 darbesi sonrası gerçekleşen planlı kalkınma dönemi İstanbul, İzmir 
ve Ankara’da ağırlıkla yoğunlaşmış futbolu Anadolu’ya yaymıştır. 1963-64’te 2. Lig, 1967-68 yılında 
da 3. Ligin kurulması bu liglerde ihtiyaç duyulan takımların da Anadolu’da kurulmasını beraberinde 
getirmiştir (Fişek, 1985, s. 68-69). Başta Bursaspor (1963), Eskişehirspor (1965), Adanaspor (1965), 
Samsunspor (1965), Denizlispor (1966), Trabzonspor (1967) ve Gaziantepspor (1969) böyle bir 
futbol atmosferi içinden filizlenmiştir (Talimciler, 2011, s. 565). Gaziantep’e ait bir futbol takımının 
kurulması ve 1970-1971 yılında ilk defa 3. Ligde futbol oynamaya başlaması futbolun en önemli özelliği 
olan aidiyet duygusunun gelişmesine de ön ayak olmuştur. Bugün bu aidiyet duygusunun ne ölçüde 
başarılı olduğu elbette tartışılabilir. Fakat ısrarla belirtmek gerekir ki 1970’li yıllara kadar Gaziantep’in 
ulusal anlamda kendisini temsil edecek bir takımının olmaması günümüzde kentteki futbolun yeterli 
düzeyde sahiplenilmemesinde bir etken olmuş olabilir. 20. yüzyılın başıyla başlayan, ortasında etkisini 
arttıran futbolun baskın hale gelmesi, diğer modern sporların gelişimiyle devam etmiştir. Bu süreçte 
Gaziantep’e özgü yerel oyunlar ve sporlar ise tam tersi bir gerileme süreci içerisine girmiştir.

İlerleyen yıllarda Gaziantep’in futbolla kurduğu ilişkide birtakım tarihsel eşikler yaşanmıştır. 
Kronolojiye göre bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

1-1979-1980 sezonunda Gaziantepspor’un 1.Ligde futbol oynamaya başlaması

2-1982 yılında Mahalli Spor Kulüplerini Koruma Derneği’nin kurulması

3-1986 yılında Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun kurulması

4-1988 yılında Sankospor (Gazişehir FK) kurulması

5-2016-2017 sezonunda Gaziantepspor’un 1.ligden düşmesi ve hızla gerilemesi

6-2018-2019 sezonunda Gazişehir Gaziantep’in 1.lige yükselmesi

Yukarıda sayılan tarihsel eşiklere ara birtakım dönemler eklenebilir. Fakat kabaca kentin 
futbolla kurduğu bağ yukarıdaki gibidir. Son dönemde kentteki futbola dair kırılmayı yaratan ise 
Gaziantepspor’un dramatik bir şekilde futbol hayatına veda etmesidir. Kent yöneticileri ve Gaziantepliler 
için büyük bir ders olması gereken bu durum, kent ile Gaziantepspor’un bütünleşememesinin de bir 
yansıması olarak değerlendirilebilir. Fakat çok geçmeden kenti temsil eden bir diğer takım Gazişehir 
Gaziantep (Gaziantep FK) süper lige yükselmiştir. Kentte spor kulübü özelinde gerçekleşen dönüşüme 
spor mekânlarının dönüşümü de eşlik etmiştir. 1974 yılında dönemin devlet bakanı ve Milletvekili 
Mehmet Kamil Ocak’ın girişimleriyle Kamil Ocak Stadyumu6  (Fotoğraf 8) hizmete girmiştir. Kamil 
Ocak Stadyumu 2019 yılında yıkılmıştır. Fakat arazi kullanımı ve kentsel fonksiyonlar açısından 

6  Kamil Ocak Stadyumu açılmadan önce kente hizmet eden başka bir saha bulunmaktaydı. Fakat bu saha yıkılmış 
ve kent bir süre futbol oynanacak bir alandan mahrum kalmıştır. Bu durum, kentteki futbol atmosferini de kötü 
etkilemiş, sahaları yıkılan Antepliler çevre illerde sahası olan yerlerde futbol oynamışlardır. Ayrıca bu süreçte karma 
takımlar yapılıp müsabakalar da gerçekleştirilmiştir (Çelik, 2016).
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burada bir tespiti yapmak gerekir. Kamil Ocak Stadyumu’nun kurulduğu alan ve çevresi, aynı zamanda 
Gaziantep’in Merkezi İş Alanı’dır (Fotoğraf 9). Bu alanın temel karakteristiği finans, bankacılık, hizmet, 
sigorta gibi faaliyetlerin burada toplanması ve gündüz hareketliliğinin fazla olmasıdır. Dolayısıyla 
1990’lı yıllardan sonra MİA karakterinin baskınlık kazanması neticesinde spor fonksiyonu kentsel 
arazi kullanımı açısından ikili bir açmaz yaratmıştır.

Belki bu açmazın farkında olan kent yöneticileri stadyum yerine farklı planlama arayışlarına 
girmiş ve Kamil Ocak Stadyumu yıkılmıştır. Bunu takiben 2017 yılında açılışı yapılan ve 33.502 kişi 
kapasiteli Kalyon Stadyumu kentin en büyük futbol stadyumu olma durumunu kazanmıştır (Fotoğraf 
10). Fakat Kalyon Stadyumu’na dair yapılan gözlemler stadyumun henüz bir aidiyet mekânı olmadığı 
gerçeğini göstermiştir. Gaziantep Futbol Kulübü’nü destekleyen sınırlı sayıdaki taraftar, maçtan kısa 
bir süre önce stada gelip, maçtan kısa bir süre sonra alanı terk etmektedir. Bu durum Kamil Ocak 
Stadyumu’nda ise çok daha farklı işlemekteydi. Eski stadyumun altındaki köfteciler, dükkanlar insanlar 
için bir buluşma mekânı, sosyalleşme aracı işlevine de sahipti. Bu halin Kalyon Stadyumu için ne zaman 
kurulabileceği, sahiplenmeyle bağlantılı olduğu gibi, Gaziantep’teki futbol atmosferinin gelişimiyle de 
yakından ilgilidir.

1982 yılında kurulan Mahalli Futbol Kulüplerini Koruma Derneği’nin kurucusu olan Ömer 
Yıldırım, Antep’teki futbol atmosferini şu şekilde aktarmaktadır: “Antep’te bizden önce yaklaşık 12-
13 tane amatör kulüp vardı. Bu kulüplerin gelişimi Cumhuriyet’in kurulmasından sonra, özellikle 

1950 sonrasıdır. Bunlar Beden Terbiyisine bağlılar. Biz bu derneği kurunca bunlardan 3 kişiyi bizim 
futbolculara ağabeylik yapsın diye oynatıyorduk. Fakat size şunu söyleyeyim. Bizim kurduğumuz oluşum 
gayri-federe, bizden önce oynayanlar ise Beden Terbiyesi’ne bağlı kulüpler. Fakat daha sonra Celal Doğan 

bu işe ciddi bakmadı. Zamanla büyük heveslerle başlattığımız mahalli futbol kulüpleri de zayıflayarak 
ortadan kalktı. Daha sonra gençliğin futbolla kurduğu bağ Antep’te hiçbir zaman yakalanamadı.”
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Gaziantep’te futbola dair bahsedilebilecek son detay, 1980’lerin başında başlayan ve 2000’lerin 
hemen başında etkinliğini kaybeden mahalli spor kulüplerinin oluşumuna ilişkindir. Gerçekten de 
Gaziantep’te kurulan Mahalli Spor Kulüplerini Koruma Derneği yerellik açısından çok farklı bir tarihsel 
pratik olmuştur. Çıkış noktası olarak gençliği spora çekmenin mikro örgütlenme çabası olan oluşum 
dönemindeki birçok siyasi figürün de ilgisini çekmiştir. Gönüllü örgütlenmeler neticesinde kamuya 
veya şahıslara ait arazilerin işgal edilerek, futbol oynanmaya hazır hale getirilmesiyle bu kulüplere 
kentin çeşitli yerlerinde futbol sahaları oluşturulmuştur. Kırmızı Şimşek, Şeker Spor, Bozoklar gibi 
farklı isimler almış kulüpler, amatör ruhun dışında mahalleye özgü kentte farklı bir futbol kültürü 
yaratmıştır. Bu çalışma kapsamında bu harekete öncülük etmiş Ömer Yıldırım ile yapılmış kent içi 
arazi çalışmasıyla oluşuma ait futbol sahalarının güncel durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında 18 adet futbol sahasının güncel durumu araştırılarak günümüzde hangilerinin 
spor fonksiyonuna hizmet ettiği anlaşılmaya çalışılmıştır (Şekil 7). Elde edilen veriler, 2000’lerin 
başında ortadan kalkmış oluşuma ait sahaların da günümüzün kentsel gelişim sürecine direnemediğini 
ortaya çıkarmıştır. Tespit edilen 18 futbol sahasının sadece 3 tanesinin spor fonksiyonuna hizmet ettiği, 
geriye kalan 15 sahanın kamu binası, donatı alanı, konut alanı ve AVM fonksiyonuna dönüştüğü tespit 
edilmiştir. Örneğin bu sahalardan biri olan Batur Stadı, günümüzde spor fonksiyonunu devam ettiren 
alanlardandır. Hatta Spor Toto Bölgesel Amatör Lige düşmüş Gaziantepspor, 2019 yılındaki maçlarını 
Batur Stadı’nda oynamıştır.

Şekil 7: 1980’lerin hemen başında yerel bir örgütlenme hareketi olarak doğmuş Mahalli Futbol 
Hareketi yaklaşık 10 yıl boyunca birçok genci aktif bir şekilde futbola kazandırmıştır. Bunun dışında 
kente kazandırdığı çeşitli spor mekânları da dikkat çekmektedir. Fotoğraflar Ömer Yıldırım Fotoğraf 

Arşivi’nden edinilmiştir.
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Yabancı Futbolcular ve Göç Kalıpları: Türkiye ve Gaziantep

Spor Coğrafyası çalışmalarında ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleşen sporcu göçlerinin 
açıklanması ayrı bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Özellikle dünyada Bosman Kuralları olarak 
bilinen yasal değişiklikten sonra profesyonel sporcu göçleri daha serbest hale gelmiştir. Bu değişiklik 
ülkelerin transfer politikalarında radikal değişiklikler yaratabildiği gibi, altyapıdan futbolcu üretiminin 
gerileyen payı gibi birçok farklı tartışmanın da doğmasını sağlamıştır. 

Türkiye’nin gerek kulüpler gerekse de milli takımlar düzeyinde başarıları 2000’li yıllar sonrasına 
denk gelmektedir. Avrupa ve Dünya Kupaları’ndaki hatırı sayılır başarılar bu yıllarda daha fazla öne 
çıkmaktadır. Daha ulusal ölçekte bu başarının altında yatan dinamikler sorgulandığında transfer 
politikaları özellikle kulüp düzeyindeki başarının da önemsenmesi gereken bir nedenselliğini oluşturur. 
İstanbul takımları olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yaptıkları transferler esasında kısa 
zamanda büyük başarılar elde etmenin de diğer karşılığını oluşturmuştur.

Gerçekleşen transfer süreçleri, aynı zamanda ülkemizdeki tüm profesyonel takımlardaki 
futbolcuların doğdukları ülkelere göre belirli göç kalıplarının da oluşmasını sağlamaktadır. Makro 
ölçekte Türkiye’de gerçekleşen profesyonel yabancı futbolcuların göç kalıplarını anlamak için iki dönem 
analiz edilmiştir. Bu analizden sonra Gaziantep’in iki kulübü olan Gaziantepspor ve Gaziantep FK 
kulüplerindeki profesyonel yabancı futbolcuların doğdukları ülkelere göre analizi gerçekleştirilmiştir. 

1990-1991 sezonunda Türkiye’de profesyonel statüye sahip liglerde toplamda 3947 profesyonel 
lisansa sahip futbolcu tespit edilmiştir. 1990-1991 sezonu için tespit edilen 3824 profesyonel lisansa 
sahip futbolcu (%97) yerlidir. 1990-1991 sezonunda tüm profesyonel liglerdeki yabancı futbolcu sayısı 
ise sadece 123’tür (%3). 123 yabancı oyuncu ise 21 farklı ülkedendir (Şekil 8). Sadece dört yabancı 
futbolcunun doğum yeri üst başlıkta Yugoslavya olarak verilmiştir. Mevcut 123 futbolcunun ülkelere 
göre dağılışına bakıldığında iki ülke dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi Bulgaristan, diğeri ise 
Almanya’dır. Bu iki ülke sırasıyla 1990-1991 sezonunda 123 olan yabancı futbolcu sayısının sırasıyla 27 
ve 22 tanesini oluşturmaktadır. Bu iki ülkeyi Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Kosova, Romanya, 
Karadağ gibi ülkeler takip etmektedir. Bu sezon için Türkiye’deki yabancı futbolcular özelinde ikili bir 
tartışma süreci yürütülebilir (Ayik, 2021).

Bunlardan birincisi Almanya’ya yöneliktir. Almanya’nın Türkiye ile olan ilişkisinin ise tarihsel 
kökenleri bulunmaktadır. Türkiye ile Almanya arasında 1950 ve 1960’larda başlayan işgücü değişim 
anlaşmaları Almanya’ya Türk göçünü tanımlamıştır (Franz, 1994). Dolayısıyla Almanya’ya göç eden 
ilk kuşaktaki insanların çocuklarının bir kısmı Türkiye’deki futbol takımlarında futbol oynamayı tercih 
etmişlerdir. Bulgaristan’dan gelen futbolcuların ise fazla olmasının altında iki sebep bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi Bulgaristan’ın Türkiye’ye olan coğrafi yakınlığıyken, diğeri ise Bulgaristan’daki 
Türklerin Türkiye ile olan bağının devam etmesidir. 1990-1991 sezonu için bu aşamada yapılacak 
son yorum bu yıllar içerisinde Türkiye’ye yönelen futbolcu göçünün Avrupa ile benzer yönünün 
açıklanmasıdır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Yugoslavya’nın dağılması burada yer alan 
ülkelerden hem Batı Avrupa’ya hem de Türkiye’ye futbolcu göçünün yaşanmasına neden olmuştur. 
Toplamda Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Sırbistan olmak üzere 30 profesyonel 
futbolcu 1990-1991 sezonunda Türkiye’de futbol oynamıştır (Ayik, 2021).
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2019-2020 sezonunda yabancı futbolcuların sayısında ciddi artışlar görüldüğü gibi, Türkiye’deki 
profesyonel liglerde oynayan yabancı futbolcuların ülkelerindeki çeşitlilik de artış göstermiştir. 
2019-2020 sezonunda oynayan 3123 futbolcu yerli (%83), 654 (%17) futbolcu ise yabancıdır. 2019-
2020 sezonundaki yabancı futbolcuların sayısı 1990-1991 sezonuna göre yaklaşık olarak 6 kat artış 
göstermiştir. 2019-2020 sezonu için dünyadaki 81 farklı ülkeden futbolcu Türkiye’deki profesyonel 
liglerde oynamaktadır (Şekil 9). Bu rakam 1990-1991 sezonunun yaklaşık olarak 4 katıdır. Kıyaslama 
yapılırsa Türkiye’deki profesyonel liglerin aradan geçen 30 yılda hızlı bir şekilde uluslararasılaştığı 
anlaşılmaktadır (Şekil 9). 2019-2020 sezonu için tespit edilen 654 yabancı futbolcunun 480’i (%73) 
Avrupa Kıtası’ndan, 92’si (%14) Afrika Kıtası’ndan, 61’i (%9) Amerika Kıtası’ndan, 17’si (%3) Asya 
Kıtası’ndan, 4’ü (%1) ise Okyanusya’dandır. Ülkesel düzeyde bakıldığında ise Avrupa Kıtası içinde 
Türkiye’ye en fazla futbolcu ihraç eden ülkenin 174 futbolcuyla Almanya olduğu anlaşılmaktadır. Bunu 
sırasıyla Fransa 76, Hollanda 40, Belçika 20 ve Portekiz 18 futbolcu ihracıyla takip etmektedir. Fakat 
burada özellikle Avrupa Kıtası için özel bir tartışma yapmak gerekir. Kıtanın Türkiye’ye ihraç ettiği 
480 futbolcunun 278’i (%58) Türk uyrukludur. 278 Türk uyruklu futbolcunun dağılımına bakıldığında 
ise 1990-1991 sezonuyla benzer bir sonuca ulaşılmaktadır. Yabancı bir Avrupa ülkesinde doğmuş 278 
Türk uyruklu futbolcudan 161’i (%58) Almanya doğumludur. Dolayısıyla Almanya’ya 1970’li yıllarda 
gerçekleşmeye başlamış işçi göçünün geri dönüşleri, kuşaklar çoğaldıkça tekrardan nitelikli işgücü 
olarak Türkiye’ye geri dönmektedir. Yabancı bir ülkede doğmuş Türk kökenli futbolcularda Almanya’yı 
Fransa 27, Hollanda 24, Belçika 18, Avusturya 11, Bulgaristan 6, İsviçre 6, İngiltere 3, İsveç 3, KKTC 
3, Danimarka 1, Finlandiya 1, Bosna Hersek 1 futbolcu ile takip etmektedir. Toplamda ise yabancı 
ülkede doğmuş 278 Türk uyruklu futbolcunun 265’i Avrupa Kıtası’ndan Türkiye’ye ihraç edilmiştir 
(Ayik, 2021).

Gaziantep’te yabancı futbolcuların göç kalıplarını Türkiye ile bütüncül olarak karşılaştırmanın 
birtakım zorlukları bulunmaktadır. Türkiye’deki sporcu verilerinin sezonlara göre ayrımının yapılmamış 
olması bu zorluğun ilk nedenidir. Gaziantep’te profesyonel olarak var olmuş Gaziantepspor ve 
Gaziantep FK’nın 1990 yılından 2020 yılına kadarki her sezonda forma giymiş yabancı ülke doğumlu 
futbolcularının veri seti çıkarılabilmiştir. Fakat şüphesiz ki bunu tüm Türkiye’deki profesyonel 
takımlara uygulamak oldukça zordur. Bu sebeple Türkiye’ye ilişkin veri seti oluşturulurken 1990-1991 
ve 2019-2020 sezonları analiz edilmiş ve Gaziantep’in analizinde Türkiye’deki yabancı futbolcuların 
göç kalıplarıyla aynı veri seti üzerinden hareket edilememiştir. Bu sebeple 1990 yılından başlayarak 
2020’ye kadar geçen süre 3 kısma ayrılmıştır. Bunlar 1990-2000, 2000-2010 ve 2010-2020 yılları 
arasıdır. Burada 1990-2000 arası ve 2010-2020 yılları arasındaki göç kalıpları tahmin yürütebilmek 
açısından Türkiye’nin 1990-1991 ve 2019-2020 sezonlarıyla kıyaslanmıştır. Peş peşe veya farklı 
sezonlarda Gaziantep’te forma giymiş yabancı futbolcular ise veri setinde sadece 1 kere yer almıştır.

Elde edilen bulgulara göre 1990-2000 yılları arasında Gaziantep’te bulunan yabancı futbolcuların 
sayısı 37’dir. Bu futbolcuların ülkelere göre dağılışına bakıldığında Almanya kökenli futbolcuların sayısı 
12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu 7 futbolcuyla Brezilya, 4 futbolcuyla Gana, 2’şer futbolcuyla 
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti ve 1’er futbolcuyla Fransa, Hollanda, 
İsveç, Mali, Polonya ve Ruanda takip etmektedir. Bu göç kalıbının 1990-1991 sezonu için Türkiye ile 
en benzer tarafı Almanya doğumlu futbolcuların sayısının fazlalığıdır. Fakat hemen belirtmek gerekir 
ki Gaziantep’teki Almanya doğumlu futbolcuların hepsi Türk uyrukludur. Bu açıdan da Türkiye ile 
benzerlik söz konusudur. 

2000-2010 yılları arasına gelindiğinde ise Gaziantep’teki yabancı futbolcu sayısının 
yaklaşık 2 kat artış göstererek 63’e ulaştığı tespit edilmiştir. Sayısal olarak artma durumu, yabancı 
futbolcuların doğdukları ülkeler açısından da çeşitliliği beraberinde getirmiştir. 1990-2000 yılları 
arasında Gaziantep’te 13 farklı ülkeden futbolcu bulunurken, 2000-2010 yılları arasında bu sayı 31’e 
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yükselmiştir. Bu ülkelerden öne çıkanı 13 futbolcuyla Almanya doğumlu ve aynı zamanda Türk uyruklu 
futbolculardır.  Almanya doğumlu yabancı futbolcuları sırasıyla 12 futbolcuyla Brezilya, 3’er futbolcuyla 
Tunus, Belçika ve Fransa 2’şer futbolcuyla Belarus, Bulgaristan ve Kamerun, 1’er futbolcuyla Angola, 
Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovakya, Suudi Arabistan, Şili, Ukrayna, 
Zimbabve, Fas, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kolombiya, Kosta Rika, Libya, Meksika, 
Mısır, Romanya, Rusya doğumlu futbolcular takip etmektedir (Türkiye Futbol Federasyonu, 2020b).

Son olarak 2010-2020 yılları arasında Gaziantep’teki yabancı futbolcuların sayısı ise 2000-2010 
yılları arasına göre 2 katından biraz daha fazla artarak 136’ya ulaşmıştır. Bu rakam 39 farklı ülkeyle 
temsil edilmektedir. Belirgin olan ülkeler arasında ise Almanya doğumlu Türk uyruklu futbolcular başı 
çekmektedir. Toplamda Almanya doğumlu futbolcuların sayısı 26’dır. Bunu 17 futbolcuyla Brezilya ve 
10 kişiyle Fransa doğumlu futbolcular takip etmektedir. Kıtasal ölçekte bakıldığında ise Avrupa Kıtası 
mevcut 136 yabancı futbolcunun 78’ini oluşturmaktadır. Avrupa Kıtası’nı 34 futbolcuyla Afrika Kıtası, 
22 yabancı futbolcuyla Amerika Kıtası takip etmektedir. Asya kıtası ise 2010-2020 yılları arasında 
sadece 2 futbolcuyla Gaziantep’te temsil edilmektedir (Türkiye Futbol Federasyonu, 2020b).

Nihayetinde 1990-2020 yılları arasında Gaziantep’in iki kulübü olan Gaziantepspor ve 
Gaziantep FK’da futbol oynamış yabancı futbolcuların analizinde birtakım somut özellikler öne 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki 30 yıllık süreçte Gaziantep’teki yabancı futbolcuların doğdukları ülkelere 
göre dağılışında Almanya’nın başı çekmesidir. Özellikle 1-2 istisna hariç bunların uyruk olarak Türk 
olmaları, Türkiye’nin aynı zaman dilimlerindeki göç kalıplarıyla benzerlik taşımaktadır. Bu hususta 
vurgulanması gereken ikinci nokta ise aynı yıllar içinde ikinci sırayı Brezilya doğumlu futbolcuların 
almasıdır. Dolayısıyla Gaziantep’te Brezilyalı futbolculara dair bir talebin olduğu söylenebilir. Son 
olarak ise Türkiye ölçeğinde bir tespit yapmak gerekirse 2019-2020 sezonu ile 2010-2020 yılları 
karşılaştırıldığında yabancı futbolcular açısından oldukça benzer sonuçlara ulaşılmaktadır. Türkiye 
düzeyinde 2019-2020 sezonunda forma giyen yabancıların kıtasal dağılışında sırasıyla Avrupa, Afrika 
ve Amerika Kıtaları başı çekmektedir. Aynı durum 2010-2020 yılları arasında Gaziantep için de 
geçerlidir (Türkiye Futbol Federasyonu, 2020b).
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GAZİANTEP’TEKİ ÖNEMLİ FUTBOL OLAYLARI

Sene 1963 Şehreküstü Galatasaray’ı Ağırlıyor

Gaziantep’te futbol kültürü tartışıldığında ön plana çıkması gereken kuşkusuz ki amatör ve 
mahalli çaptaki futbol kulüpleridir. Ülkemizdeki diğer pek çok ilde tarihsel süreçte amatör kulüplere 
rastlanılsa da Gaziantep’teki amatör futbol kulüpleri bir futbol kültürü yaratmayı başarmıştır. 1970’lerin 
hemen başında, Gaziantepspor’un kurulmasına kadar şehirde futbol amatör olarak oynanmıştır. 
20.yüzyılın ortalarına denk gelen bu süreçte amatör futbol oynamış kişilerle yapılan röportajlarda da 
bu durum sıklıkla vurgulanmıştır (Çelik, 2016). Eskiden diye başlayan birçok cümlede Gaziantep’teki 
futbolun maddi birtakım değerler için değil, dostluk ve futbol oynama arzusu üzerine inşa edildiği 
vurgulanmaktadır. 

Bu dönemin ünlü amatör kulüpleri arasında Kalespor, Atletik Mekikspor, Şehreküstü, 
Çınarlıspor, Gazispor, Akyol ilk etapta dikkat çekenlerdir. Kuruluşları 1930-1940’lı yıllara tekabül 
eden bu kulüplerden iki tanesinin kuruluşu oldukça ilginçtir. Bir nevi Türkiye’deki Galatasaray-
Fenerbahçe rekabetini Gaziantep’te yaratmak için 1939’da Şehreküstü, 1940 yılında ise Kalespor 
dönemin Gaziantep Valisi’nin talimatlarıyla kurdurulur. Bu çabalar ilerleyen dönemlerde de devam 
etmiş 01.12.1940 tarihinde ilk defa 15 Mart’tan önce bitirilmesi şartıyla bölge futbol birinciliklerinin 
yapılması kararlaştırılır. Yapılan bu ilk müsabakaları Çınarlı birincilikle tamamlar. Kentteki futbol 
atmosferini canlandırmanın da karşılığı olan bu çabaların en belirgini 18 Şubat 1963 yılında 
gerçekleştirilen Şehreküstü-Galatasaray maçıdır (Alisinanoğlu, 2019). 

Fotoğraf 11: 18 Şubat 1963 yılında oynanan Şehreküstü-Galatasaray maçı Gaziantep futbol 
tarihi açısından önemli bir andır. Fotoğrafta ayaktakiler: Metin Oktay, Turgay Şeren, Küçük Erol, Talat 
Özkarslı, Uğur, Küçük Ahmet, Büyük Ahmet, Kaleci Yavuz Sözmen, Halil, Solak Yaşar, Urfalı Mermer, 
Kilisli Şükrü, ? Oturanlar: Kahkeci Durdu, Tartarı Mehmet Ali, Sermet Özkarslı, Şekerci Ali, Coşkun 
Koçak. Bu maçın anlatımı aynı zamanda Gaziantep’teki ilk canlı radyo yayını olma özelliğiyle de öne 

çıkar (Çelik, 2020).
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Şehreküstü gibi amatör bir kulübün zamanının büyük takımlarından Galatasaray ile yaptığı 
maç yerel ve ulusal anlamda ilginç bir deneyim olmuştur. 57 yıl önce yapılan bu maçta Galatasaray’ın 
kadrosunu Turgay Şeren- Ahmet Karlıklı, Ahmet Berman- K.Erol Boralı, Ergun Ercins, Kadri Aytaç 
- Tarık Kutver (İlhan geliş), Talat Özkarslı, Uğur Köken (Ayhan Elmastaşoğlu), Metin Oktay, Turan 
Doğangün (İbrahim Ünal) oluşturmaktaydı. Maç Galatasaray’ın 8-1 üstünlüğü ile sonuçlanmış, 
Galatasaray’ın golleri 6.dakikada Tarık Kutver, 40.dakikada Uğur Köken, 41.dakikada Talat Özkarslı, 
46 ve 52.dakikalarda Metin Oktay, 54.dakikada İbrahim Ünal, 60.dakikada Ayhan Elmastaşoğlu 
ve 73.dakikada İlhan Geliş’ten gelirken, ev sahibi Şehreküstü takımının tek golünü ise 77.dakikada 
penaltıdan Ali Altınöz atmıştır (Alisinanoğlu, 2019). Gaziantep’teki futbol için önemli bir dönüm 
noktası olan maçtan kalan fotoğraf karesi ise bugün Gaziantepliler için hem tebessüm hem de hüzün 
kaynağı olarak kalmıştır (Fotoğraf 11).

Nam-ı Diğer Koçero: Antep’ten Yetişen Bir Futbolcu Talat 
Özkarslı

Futbol açısından her kente kısmet olmayacak gelişmelerden 
birini Gaziantep 20.yüzyılın ortalarında yaşamıştı. Tarihler 1961 
yılını gösterdiğinde Antep’in yetiştirdiği önemli futbolculardan olan 
Koçero Talat, Şehreküstü’nden Göztepe’ye transfer olmuştu. Bir kentte 
futbolun sevilmesi ve daha tanınır olması adına oldukça önemli olan 
bu adım burada kalmamış, Talat Özkarslı’yı ve Gaziantep’i ulusal 
anlamda daha fazla tanıtacak gelişme Galatasaray’a transfer olmasıyla 
devam etmişti. Galatasaray formasıyla birçok başarıya imza attıktan 
sonra, Galatasaray’ın efsaneleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı 
Talat Özkarslı. 10 yıl Galatasaray’da top koşturduktan sonra Koçero 
için tarihler 1972’yi gösterdiğinde Gaziantep’e dönme vakti gelmiş, 
adeta içinden çıktığı kente vefa borcunu Gaziantepspor’da kaptanlık 
yaparak ödemişti. Seneler 1974’ü gösterdiğinde ise aktif futbol hayatını 
noktalamıştır.

1963 yılında yapılan Şehreküstü-Galatasaray maçından farklı bir  
görüntü. Ayaktakiler soldan sağa: Mehmet Cengiz, arada Naci Mamatoğlu, Hayri Urgan, Metin Oktay, 
Solak Yaşar, Hüseyin Bulut, Hayri Pekmezci, Hasan Hengirmen. Orta sıra: Eray Ozan, Kör Kadir Akıllar, 
Ali Altınöz, Talat Özkarslı. Oturanlar: Gömlekçi Mustafa, Karagücünden Nurettin, Sakıp Özberk, Kilisli 
Şükrü, Hengirmen. Fotoğraflar için kaynak: Çelik, O. (2016). Futbol Nostalji. Gaziantep: MB Holding.

Talat Özkarslı(Ayakta)   
Ali Altınöz ile birlikte.



81Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

 21 Mart 1938 doğumlu olan Talat Özkarslı kariyeri boyunca Şehreküstü, Göztepe, Galatasaray 
ve Gaziantepspor’da forma giymişti. Bu takımlarda gerek Türkiye gerekse Avrupa maçlarında başarılı 
bir performans göstermiştir. Okan Çelik’in aktardığına göre 40 kez de milli takımın formasını 
terletmişti Koçero Talat  (Çelik, 2016, s. 14).  Gaziantep’te adına 1 spor salonu bulunan Talat Özkarslı 
10.06.2020’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Gaziantep’in yetiştirdiği en önemli 
futbolculardan olan Koçero Talat, geride gençlere örnek olacak bir kariyer de bırakmıştır.

2013 yılında “Galatasaray Efsanelerini Anıyor, Türk Telekom Duyuruyor” projesi kapsamında 
Talat Özkarslı kendisine verilen plaketi alırken görülüyor. Galatasaray formasıyla 4 lig, 4 Türkiye Kupası 
şampiyonluğu yaşamış Talat Özkarslı, 1974 yılında aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra 1983 
yılında Gaziantepspor’da teknik direktörlük yapmıştır. Gaziantep’te yakın zamanda adına ayak tenisi 
turnuvası da düzenlenmiştir. Kaynak: www.haberler.com.

Kıl Payı Kaçan Şampiyonluk: 2000-2001 Sezonu

Gaziantepspor’un 1979-1980 sezonunda başlayan o zamanki adıyla 1.Lig serüveni farklı 
futbol sezonlarında kimi zaman başarılı, kimi zaman da başarısızlıklarla devam etmiştir. Bu düşüş 
dönemlerinden ilki, 1.Lige çıkışından hemen 3 yıl sonra gerçekleşmiş, 1982-1983 futbol sezonunda 
Gaziantepspor 1. Ligi 27 puanla 17.sırada tamamlayarak 2.Lige düşmüştür. Bu tarihten itibaren 
Gaziantepliler takımlarının tekrardan bir üst lige çıkması için 6 sene beklemek zorunda kalmıştır. 
1989-1990 senesinde Gaziantepspor, Bakırköy ve Aydınspor ile beraber 1.Lige çıkarak tam 27 yıl 
sürecek 1.Lig (Süper Lig) maratonunu da başlatmıştır. Kimi dönemlerde kesintilere uğrayan 1.Lig 
macerasında Gaziantepspor’un akıllarda kalan en önemli futbol sezonu kuşkusuz ki 2000-2001 futbol 
sezonudur. 
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Başarı sinyallerini önceden vermeye başlayan Gaziantepspor ilk olarak 1999-2000 sezonunu 
62 puanla 3. olarak tamamlamış, hemen ertesi sezon olan 2000-2001 sezonunu 68 puanla tekrardan 
3.sırada tamamlamıştır. 2000-2001 sezonunun ilk 17 haftasına denk gelen 1.devreyi, 32 puanla 4.sırada 
kapattıktan sonra 2.devrede başarı ivmesini arttırmıştır. 24.hafta Beşiktaş’ı evinde 3-1’lik skorla 
mağlup ederek lider Fenerbahçe ile olan puan farkını 8 puana kadar indirebilmiştir  (Türkiye Futbol 
Federasyonu, 2020). O sezon Gaziantep, savunma hattındaki başarısı ile dikkat çekmekte, pas oyununa 
dayalı oyununu etkili hücum anlayışıyla birleştirmeyi başarmıştır.

Tarihler 21.04.2001’i gösterdiğinde günümüzde Gazianteplilerin unutamadığı 4-3’lük 
Fenerbahçe yenilgisi yaşanmıştır. 29. haftaya denk gelen bu maça çıkıldığında lider Fenerbahçe ve onu 
takip eden Galatasaray’ın puanları 61, 3.sıradaki Gaziantepspor’un puanı ise 58’dir. Kadıköy Şükrü 
Saraçoğlu Stadı’nda oynanan maçta Gaziantepspor’un ilk 11’inde Mert Korkmaz, Erhan Albayrak, 
Yahimoviç, Fatih Tekke gibi başarılı ve tanınmış futbolcular bulunmaktadır. 

2001-2001 sezonu Gaziantep kadrosu. Soldan sağa Ayaktakiler: Mehmet Polat, Mert Korkmaz, Fatih 
Tekke, Hasan Özer, Ramazan Tunç. Oturanlar: Hasan Yiğit, Joao Batista, Andrei Krivov, Erhan 

Albayrak, Ömer Çatkıç, Hakan Bayraktar. Kaynak: https://www.gzt.com/

Fenerbahçe’de ise Elvir Baliç, Kennet Anderson, Lazetiç, Haim Revivo, Rüştü Rençber gibi 
Fenerbahçe’yi o sezon şampiyonluğa taşıyacak futbolcular vardı. Gaziantepspor maça hızlı başlamış 
16.dakikada Hakan Bayraktar, 40.dakikada Erhan Albayrak’ın golleriyle 2-0 öne geçmiş, 43.dakikada 
Hasan Özer’in golüyle ilk yarıyı 3-0 önde kapatmayı başarmıştır. Şampiyonluk için adeta psikolojik bir 
atmosfere dönen maçta Gaziantepspor için sonun başlangıcı ikinci yarıda gerçekleşmiş, 62.dakikada 
Revivo’nun ilk golü, 80.dakikada Milan Rapaiç’in son golüyle maç 4-3 Fenerbahçe’nin üstünlüğü 
ile sonuçlanmıştır. Bu maçtan sonra puan farkı 6’ya yükselmiştir. 31.haftada tekrardan puan farkı 3’e 
inse de Fenerbahçe 34.hafta sonunda 76 puanla şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştır  (Türkiye Futbol 
Federasyonu, 2020). Belki de Gaziantepspor 2009-2010 sezonunda Bursaspor’un 4 büyükler dışında 
Anadolu’da şampiyonluğa ulaşan takım unvanını 10 sene öncesinden yakalama fırsatına kavuşacaktı. 
Bunu yakalayamadığı gibi, 2000-2001 sezonundan Süper Lig’den düştüğü 2016-2017 sezonuna kadar 
şampiyonluğa bu kadar yaklaşamamıştır. 
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22.04.2001 tarihli Milliyet Gazetesi Fenerbahçe’nin 4-3’lük galibiyetini “Kadıköy’ün Büyüsü” başlığıyla 
veriyordu. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de o sezon evinde çıktığı hiçbir maçta puan kaybı olmamıştır. 

Gaziantepspor Fenerbahçe’nin 2000-2001 sezonundaki Kadıköy’deki yenilmezlik büyüsünü, hem de 
şampiyonluğu kaçırmıştı. Belki de gerek iki sezonda gelen 3.lükler gerekse de sonraki sezonlarda başarının 

aşağıya doğru ivmelenmesi Gazianteplilerin de futbola olan ilgilerinin azalmasına neden olmuştu. 
Fotoğraf Kaynak: Milliyet Gazete Arşivi.

İtalyanlara Farklı Bir Tarife: Gaziantepspor: 1-Roma: 0

2002-2003 sezonunu Gaziantepspor 57 puanla 4.sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde 
oynamaya hak kazanmıştır. Gaziantepspor’un 1999-2000 sezonundan başlayıp, 2003-2004 sezonuna 
kadar devam eden 5 senelik başarılı performansının en zirveye çıkıp popülerleştiği dönem 2003-
2004 UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı maçlarla gerçekleşmiştir. Neredeyse tüm Gazianteplilerin 
hafızalarında yer etmiş meşhur Gaziantepspor-Roma maçı da bu dönem oynanmıştır. Kupadaki 1.tur 
ilk maçında evinde oynadığı Hapoel Tel Aviv takımını Hasan Özer’in kafa vuruşuyla 1-0 yendikten 
sonra, deplasmanda 0-0’lık sonuçla 2.turda oynamaya hak kazanmıştır.  2.turda Fransa ekibi Lens ile 
eşleşen Gaziantepspor, ilk maçı 3-0, ikinci maçı da deplasmanda 3-1’lik skorla galip gelmeyi başarmıştır 
(Transfermarkt, 2020). Üçüncü tur Gaziantepliler için belki de hiçbir zaman unutulmayacak, ekranları 
başında izleyenleri duygulandıran iki farklı Roma maçıyla sonlanacaktı. 2000 yılında Galatasaray’ın 
aldığı UEFA Kupası’nı Türkiye’den bir Anadolu takımının alması demek, o zamana kadar Türk 
futbolunda yaşanmayan bir ilkin de yaşanması anlamına geliyordu.

Tarihler 26.02.2004’ü gösterdiğinde hakem Yuri Baskakov’un düdüğüyle tıklım tıklım Kamil 
Ocak Stadyumu’nda maç başlamıştır. Totti ve Cassano gibi önemli futbolcularından yoksun olan Roma 
takımına karşı Gaziantepspor Lazarov, Jaziri, Yusuf, Johnson, İbrahim Toroman gibi futbolculardan 
kurulu kadrosuyla çıkmıştır. Maça etkili başlayan Gaziantepspor 19.dakikada Yusuf Şimşek’in klas 
golüyle maçı 1-0’a getirmiş, 90 dakika sonuna kadar bu üstünlüğünü korumayı başarmıştır. Maçtan 
sonra ulusal ve yerel basında büyük bir sevinç yaratan bu galibiyet Gaziantepspor’un son 16’ya 
kalabileceğine dair de umutları fazlasıyla arttırmıştır  (Transfermarkt, 2020).

Rövanş müsabakası 03.03.2004 tarihinde Olimpico di Roma stadyumunda oynanmıştır. Roma 
takımında ünlü futbolcu Francesco Totti yedekler arasında yer alırken, Antonio Cassano ise ilk maçın 



84 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

aksine ilk 11’de yer almıştır. Maça umduğu gibi başlayamayan Gaziantepspor, 23.dakikada Emerson’un 
golüyle geriye düşmüş, ilk yarı bitmeden 43.dakikada Roma’nın efsane golcülerinden Antonio Cassano 
skoru 2-0’a getirmiş ve maç bu skorla sonuçlanmıştır  (Transfermarkt, 2020). 

 27.02.2004 tarihli Milliyet Gazetesi Gaziantepspor’un 1-0’lık Roma galibiyetini “Antep’te Şimşek 
Çaktı” başlığıyla veriyordu. Aynı akşam Gençlerbirliği Parma’yı deplasmanda 1-0 yenmiş, Galatasaray 

Olimpiyat Stadı’nda Villareal ’le 2-2 beraber kalmış, Beşiktaş ise Valencia’ya 90+4’te yediği golle 3-2 
yenilmişti. Kaynak: Milliyet Gazete Arşivi.

Roma maçları Gaziantepliler ve Gaziantepspor’u destekleyenler açısından ikinci kırılmadır. 
Bilindiği üzere ilk kırılma kuşkusuz ki 21.04.2001 tarihinde oynanan ve çoğu kişinin şampiyonluktan 
olunduğu maç olarak bildiği Fenerbahçe müsabakasıdır. 2004 yılında oynanan Roma maçları da belki 
de Gaziantepspor’un daha sonraki yıllardaki durağan lig performanslarının ve takıma olan seyirci 
desteğinin azalmasının da başlangıcını oluşturmuştu. Fakat her ne olursa olsun Gaziantepspor hem lig 
hem de UEFA Kupası’na bu kadar yaklaşan ender Anadolu takımlarından olmayı başarmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aynı Zamanda Kulüp Başkanıdır

Sportif ve politik deneyim anlamında eşine az rastlanır olaylardan biri 1993 yılında yaşanmıştır. 
1989 yılında yapılan yerel seçimlerde Celal Doğan Büyükşehir Belediyesi’ne başkan olarak seçilmiş 
ve 2004 yılına kadar görevini sürdürmüştür. Fakat asıl ilginç olaylar zinciri Büyükşehir Belediyesi’ne 
başkan olarak seçilen Doğan’ın 1992-1993 futbol sezonunda Gaziantepspor’a da başkan seçilmesiyle 
başlamıştır. Böylece dünyada eşine çok az rastlanır bir şekilde Celal Doğan hem belediye başkanlığını 
hem de kulüp başkanlığını aynı anda yürütmeye başlamıştır. Durumu daha da ilginç yapan ise Celal 
Doğan’ın Gaziantepspor’a başkan olduğu dönemde futbol takımının tarihinde bir daha ulaşamayacağı 
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düzeyde başarılara ulaşmasıdır. 1993-1994 futbol sezonunu sekizinci olarak tamamlayan Gaziantepspor 
sonraki yıllarda üst sıralarda mücadele etmeye başlamıştır. 1994-1995 ve 1995-1996 futbol sezonlarını 
sırasıyla yedinci ve altıncı bitirdikten sonra, 1997-1998 sezonunda takım sendeleyerek ligi 15.sırada 
bitirmiştir. Fakat 1999-2000 ve 2000-2001 futbol sezonlarında alınan iki üçüncülük Gaziantepspor’un 
üç büyüklerle yarışabilir duruma gelmesini sağlamıştır. 2002-2003 futbol sezonunu ise dördüncü olarak 
tamamlamıştır. 

Türkiye’deki başarılara ek olarak Gaziantepspor Celal Doğan döneminde Avrupa kupalarında 
da önemli başarılara imza atmıştır. 1996-1997 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda kendi grubunu 
4.sırada tamamlamış, 2000-2001, 2001-2002 yıllarında UEFA Kupası’na katılmıştır. Asıl başarı ise 
2003-2004 futbol sezonunda gelmiştir. Bu sezonda UEFA Kupası’nda 3.tura kadar yükselmiş ve 
Roma’ya İtalya’da kaybederek elenmiştir. Bu çalışmada 1993 yılından başlayarak kesintisiz 2006 yılına 
kadar giden başkanlık dönemini Celal Doğan’ın bakış açısından yansıtmak için kendisiyle mülakat 
gerçekleştirilmiş ve spora, futbola dair derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bundan sonraki satırlar 13 
yıllık dönemi sizlere aktarmak açısından soru-cevap şeklinde devam edecektir.

-Celal Bey, bize sporla olan sürecinizi anlatır mısınız? Çocukluğunuzda veya gençlik döneminizde 
futbola ilginiz var mıydı?

Ben köy kökenli bir ailenin çocuğu olarak Antep’e geldim. O dönem Antep Lisesi’nde futbol sahası 
var ve benim de futbola ayrı bir tutkum bulunmakta. Bu sebeple 15 yaşında Gaziantep Gençlikspor’da 
futbol oynamaya başladım. Şöyle düşünelim sırf antrenman yapmak için köyden Antep’e gelirken 2 
km’lik şose yolu kullanırdım. Futbolda da kaleciyim. Boyum 1.86, kilom da 76 o dönem. Neyse lise 
çağımız bitti. Ben 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım ve gittim. Daha 
üniversiteye yeni kaydolmuştum ki o zaman Talat Özkarslı’nın ağabeyi Sermet Özkarslı gelip beni aldı 
ve Galatasaray’a götürdü. 4 ay hiç okula gitmedim. Haftanın 4 günü antrenmana, 2 günü de maçları 
izlemeye gidiyordum. Öyle bir an geldi ki Turgay ceza aldı, Bülent’in de kolu kırıldı. Galatasaray 
mecbur bana lisans çıkaracak. Beni doğrudan Antep’e yolladılar lisansımı almak için. Ben lisansımı 
almak için Mehmet Uygun’un yanına gittiğimde daha sonra hayatımı değiştirecek kararı vereceğimin 
farkında değildim. Mehmet Uygun bana futbolcu olarak topluma sağlayacağım yararı iyi düşünmemi 
ve öyle karar vermemi söyledi.1 saat sonraya tekrar randevulaştık. Ben o zaman futbolu tamamen 
bıraktım ve aktif olarak bir daha dönmedim. Mehmet Uygun’a futbolu bıraktığımı söylediğimde ise 
bana sarılıp, öptü. O zaman anladım ki benim okumamı istiyormuş. Neyse okula gitmemiş, paranın da 
hepsini harcamıştım. Köye dönüp ailemden tekrar para aldıktan sonra İstanbul’un yolunu tuttum. 4 
aylık süreyi de iyi çalışarak kapattım ve üniversite hayatıma devam ettim.

-Anlıyoruz ki futbol hayatınızda hep varmış. Peki, kulüp başkanlığı nasıl gelişti? Oradaki süreci 
bizlere aktarır mısınız?

Abdülkadir Konukoğlu başkanlığı bıraktığı zaman kulüp bir dönem sendeledi. O ara bir başkan 
var. Onun da istifasından sonra kulüp başkansız kaldı. Kulübün borcu 11 milyon dolar olmuş. Sıralama 
olarak sondan ikinciyiz ve ligin ilk yarısı bitmiş. Şöyle düşünün kulübe kasap et, fırın ekmek, kahveci 
çay vermiyor. Futbolcular otelde bir başka futbolcunun kredi kartını kullanarak kalıyor. Neyse ligin ilk 
yarısı bitti, başkan istifa ettikten sonra Hüsnü Tuğlu yanıma geldi ve kulüp anahtarını masama bıraktı. 
Kulüp başkanı olmamak için çok dil döktüğümü hatırlıyorum. Fakat en son kardeşliğimiz devam etsin 
diyorsan kulüp başkanı olacaksın dedi ve ben böyle Gaziantepspor’un başına geçtim. Kulübün başına 
geçtiğimde kulübün kötü sportif ve mali durumuna ek olarak transfer döneminin sonlanması gibi bir 
riskle de karşı karşıyaydım. Transfer 31 Aralık’ta bitiyor, fakat kongre 3 Ocak’ta gerçekleşecek. Neyse 
takıma acil stoper, kaleci ve forvet lazım. 2 kişiyi Yugoslavya’ya gönderdim. Ama oradan getirdikleri 
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futbolcular ancak mahalle takımında oynayacak düzeydeydi. Galatasaray’dan Elvir Boliç, Beşiktaş’tan 
stoper Hamit ve Boluspor’dan da kaleci Ferhat’ı bir şekilde aldık. Takımı da Raşit Çetiner’e emanet 
ettim. O dönem küme düşecek denilen takım ligi 11. sırada tamamladı.

-Futboldaki yöneticilik sürecinize anlaşılan hızlı bir giriş yapmışsınız. Sonraki süreç nasıl gelişti? 
Tesisleşme, altyapıların oluşması. Bunları planlamış mıydınız?

Gaziantepspor’un başına geçtikten sonra hızlı bir tesisleşme ve alt liglerde mücadele edecek 
takımlar oluşturmaya başladık. Gaziantepliler ile kulüp arasında karşılıklı güvene dayanan bir 
bağ kurmaya çalıştık. Bu öyle bir sürece dönüştü ki toplamda 480 futbolcuya ulaştık. O dönemin 
Gaziantepspor’u adeta futbolcu fabrikasına dönüşmüştü. Ayrıca başta Brezilya, Rusya ve Afrika’da 
kulübe hizmet eden ve tek görevi futbolcu bulmak olan hocalarımız bulunmaktaydı. Bu kişiler yılda 
5 futbolcu bulur, biz buradan gönderdiğimiz hocalar vasıtasıyla sayıyı 2’ye indirir ve futbolcuları 
Gaziantepspor’a getirirdik. Mesela Batista böyle bir çalışmanın ürünüdür. Bunun dışında Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde turnuvalar düzenler, genç yetenekleri arardık. İbrahim Toroman, İbrahim Üzülmez, 
Ayhan Akman da bu çabalarımızın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Adeta çok iyi çalışan bir organizasyon 
kurmuştuk. Her sene bu futbolculardan birini satar o yılın bütçesini denkleştirirdik. Gaziantepspor 
Türkiye için örnek bir model, adeta bir akademiydi.

-Meşhur 2000-2001 futbol sezonu için ne düşünüyorsunuz? Gaziantepspor’un bu sezonun 
29.haftasında oynadığı Fenerbahçe maçı bugün dahi konuşulur. İlk yarıyı 3-0 önde bitiren Gaziantep, 
nasıl oldu da maçı 4-3 yenilerek tamamladı? O maça dair hatırladıklarınızı aktarır mısınız?

Bu yenilgi sportif açıdan normaldi. Sorduğunuz soruyu anlıyorum. O dönem de bu tarz haksız 
ithamlarla karşılaştık. Neden haksız ithamlar diyorum biliyor musunuz? O sezon Gaziantepspor 
şampiyon olsa bunun bizlere sağlayacağı gurur her şeyin üstünde olacaktı. Dolayısıyla üzüntüm bu 
gurura çok yaklaşmışken ulaşamamaktır. Yoksa sporda böyle sonuçlar her zaman olmuştur. 1989 yılında 
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasına karşılık, maç 4-3 
Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Bizim Fenerbahçe ile oynadığımız maçta ikinci yarıdaki 
kırılmanın bence birtakım nedenleri var. Öncelikle seyirci ikinci yarının başlamasıyla sahaya atmadık 
şey bırakmadı. Kaleci Ömer’in kafasına şemsiye, çanta her şey geldi. İkincisi Fenerbahçe’nin attığı ilk 
golde Batista’ya orta sahada yapılan faul verilmedi. Üçüncüsü ise Hakan Bayraktar’ın sakatlanmasıyla 
beraber zaten ekonomik oynayamayan takımımız iyice oyundan düştü. Oyundan düştükten sonra da 
goller peş peşe geldi zaten.

-Size Roma maçlarını sormak istiyorum. Bir Anadolu takımına kısmet olmayacak şekilde son 16’ya 
kaldınız. Bu maçın öncesi ve sonrasına dair neler söyleyebilirsiniz?

Düşünebiliyor musunuz Capello ile Nurullah Sağlam’ı Kamil Ocak’ta bir araya getirmişiz. 
Roma’yı Gaziantep’te yenmişiz. İkinci maça gidemedim. O dönem seçimler vardı. O maçta da 
talihsizlikler yaşadık. Jaziri önündeki topa vurmak yerine yere düştü. Döndüğünde sordum kendisine. 
Neden topa vurmadın? Başkanım penaltı ve kırmızı kart daha garantiydi dedi. Fakat hakem vermedi 
işte. Sedat son dakikalarda önündeki topa vuramadı. Bu şekildeki talihsizliklerle biz maçı 2-0 kaybedip 
elendik. Bizim açımızdan buraya kadar gelmek dahi büyük bir başarıydı. Daha fazlasını hayal ettiniz 
mi diye sorarsanız etmedim açıkçası. Gerçekçi olmak gerek. UEFA kupasını almak bizler için zordu. 
Bir taraftan milyon dolarlık kulüpler, diğer taraftan ise Gaziantepspor. En başarılı Avrupa sezonumuz 
da bu şekilde son buldu işte.
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Güzel Başlangıçlar ve Hüzünlü Vedalar: 1969-1988 ve 2017-2019

Yukarıdaki başlıkta yazan 4 tarih Gaziantep’teki futbolseverler açısından kuşkusuz ki çok farklı 
anlamlar barındıracaktır. Çınarlı Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Gençlik Spor ve Şehreküstü Gençlik 
Kulübü Gaziantep’in ilk resmi spor kuruluşları olmasına rağmen kentin en kitlesel şekilde sahiplendiği 
spor kulübü 1969 yılının ilk günlerinde kurulan Gaziantepspor’dur. Kentin önde gelen kişileri dönemin 
Belediye Başkanı Abdülkadir Batur başkanlığında bir toplantı yaparak kuruluşun ilk tohumlarını 
atarlar. Kuruluş açısından mutlaka belirtilmesi gereken detay Gaziantepspor’un forma renkleridir. 
Kurtuluş Savaşımızdaki 6317 şehit adına matemi temsil eden siyah, kanı temsil eden kırmızı renkler 
Gaziantepspor’un forma rengi olarak belirlenir. Gaziantepspor’un ilk kulüp başkanlığına kurucu üye de 
olan Beşir Bayram getirilmiştir. İlk kurulduğu yıl hazırlık maçlarıyla sezonu tamamlayan takım, 1970’te 
il takımlarının doğrudan 3.lige çıkmasını öngören kararname sayesinde 3.ligde mücadele etmeye 
başlamıştır (Gaziantepspor Kulübü, 2011). Kulübün 1979-1980 sezonunda başlayan 1.Lig serüveni 
farklı dönemlerde başarılı bir şekilde devam etmiş, bazı dönemlerde ise aşağı yönlü bir eğilim izlemiştir. 
Fakat Gaziantepliler için sıkıntı verici durumların sinyali 2016-2017 futbol sezonuyla iyice gün yüzüne 
çıkmış, takım o sezon bir alt lige düşmüştür. Bu düşüş diğer senelerde hızlanmış, Gaziantepspor 2019 
yılında açıklanan 145 milyon TL borç ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye başlamıştır. 

Gazianteplileri bir nebze sevindiren ve kentteki futbol bağının kopmasını önleyen diğer 
gelişme ise 1988 yılında Sankospor’un (Gaziantep FK) kurulmasıdır. Sankospor 1993’te 3.Lig, 1997-
1998 sezonunda ise o zamanki adıyla Türkiye 2.futbol ligine yükselmiştir. 1999-2000 sezonundan 
itibaren ilk isim değişikliği gerçekleşmiş ve takımın adı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olarak 
değiştirilmiştir. 2004-2005 sezonunda o dönemki adıyla 2.Lige çıkmış, Süper Lige ilk çıkış denemesini 
ise 2010-2011 futbol sezonunda Orduspor’a play-off ’larda elenerek gerçekleştirmiştir. 2017 yılında 
ikinci kez isim değişikliğine giden kulübün adı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak, forma 
renkleri ise kırmızı-siyah ve beyaz olarak değiştirilmiştir. 2017-2018 futbol sezonunda Süper Lige 
bir çıkış denemesi daha gerçekleştirilmesine karşılık tekrardan play off ’larda elenmiştir.  2018-2019 
futbol sezonunda ise Hatayspor’u final maçında penaltılarla 6-4 mağlup ederek Gazişehir Gaziantep 
Futbol Kulübü Süper Lige çıkmayı başarmıştır. 2019-2020 futbol sezonunu başarılı sayılabilecek 
bir performans göstererek 46 puanla 8.sırada tamamlamıştır. Takımdaki son isim değişikliği 2019 
yılında başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi tarafından gerçekleştirilmiş ve kulübün adı Gaziantep 
Futbol Kulübü olmuştur (Gaziantep Futbol Kulübü, 2020). Bugün Gaziantep FK, Gaziantepspor’un 
düşmesiyle azalan kentteki futbol ortamını tekrardan kurmaya çalışmaktadır. Fakat belirtmek gerekir 
ki Kamil Ocak Stadyumu’nun yıkılmasıyla spora dair mekânsal aidiyetin kaybolması, yeni stadyumun 
kent çeperinde kalması, kentte futbola dair ilginin azalması bu bağın istenen düzeyde kurulmasını 
güçleştiren nedenler arasındadır. 

Gaziantepspor kulüp logosu Gaziantep Futbol Kulübü logosu



88 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep



89Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

III. BÖLÜM

GAZİANTEP’TE SPOR VE

SPOR MEKÂNLARI
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GAZİANTEP’TE SPORUN VE SPOR MEKÂNLARININ GÜNCEL DURUMU

Günümüzün küreselleşen dünyasında futbol başta olmak üzere, modern sporlar kitleleri peşinden 
sürükleme anlamında başarılı bir performans sergilemektedir. Bu süreçte gerek bireysel sporcuları 
gerekse de takım sporcularını desteklemek amacıyla insanlar yüksek ücretler ödeyebilmekte, uzun 
mesafeler kat edebilmektedir. Spor amacıyla gerçekleştirilen seyahatlerin varış noktası, yani modern 
sporların gerçekleştiği mekânlar ise çoğu zaman kentler olmaktadır. Kentler, günümüzde basketbol, 
voleybol, futbol, yüzme başta olmak üzere birçok spor branşına ait spor mekânının yoğunlaştığı yerleşme 
birimleri olarak dikkat çekmektedir. Bahsi geçen spor branşlarına ait spor mekânlarının dışında, kent 
içinde amatör sporlara ait birçok spor mekânı da bulunmaktadır. Bu sporlara ait mekânlar ise çoğu zaman 
gündelik yaşam içerisinde stres atmak, vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından tercih edilmektedir. 
Dolayısıyla bir taraftan modern sporlara ait spor mekânları kentlerde etkinliğini arttırırken, ayrıca 
ülkeler içindeki sporcu üretiminde de kentsel alanların baskınlığı öne çıkmaktadır. Bu açıdan durum 
değerlendirildiğinde her ne kadar ülke içinde yetişen sporcular makro ölçekte ulusu temsil etse de, 
sporcunun yetiştiği bölge veya il de kentler için marka değeri olma açısından önem kazanmaktadır. 
Gaziantep, son dönemde yukarıda anlatılan gelişim trendine ayak uydurmaya çalışan ülkemiz kentleri 
arasında gelmektedir. Fakat Gaziantep’e geçmeden önce Türkiye’deki durumun analizi ilginç sonuçlar 
aktaracağı gibi, Gaziantep’in diğer kentler içindeki konumunu da anlamamızı sağlayacaktır.

Türkiye genelinde sporun mekânsallığının anlaşılması için bakılması gereken ilk verilerden 
biri illere göre sporcu sayılarının dağılışıdır. Burada yapılacak ikili ayrım durumun açıklığa kavuşması 
anlamında aydınlatıcı olacaktır. Bunlardan ilki lisanslı sporcu sayılarındaki dağılıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre lisanslı sporcu sayılarında İstanbul (775.648) tek başına 
lider durumdadır. Ankara (359.953) ve Gaziantep (294.041) ikinci sıradaki grubu oluşturmaktadır. Bu 
iki grubu Bursa (246.694), İzmir (245.882), Kocaeli (200.815), Antalya (171.667), Adana (145.976), 
Konya (132.846), Kayseri (119.484), Mersin’in (110.878) olduğu üçüncü bir grup izlemektedir (Şekil 
10). Verilerden hareketle edinebilecek ilk izlenim nüfus miktarının fazla olduğu büyük şehirlerimizde 
lisanslı sporcu sayılarının da fazla olduğudur. Buna karşılık lisanslı sporcu sayılarının dağılışına bölgesel 
düzeyde bakıldığında ülkemizin doğusu, batısına göre lisanslı sporcu sayısı anlamında daha geridedir.

Lisanslı sporcu sayısının dağılışı nüfusun spora olan eğilimini ölçme anlamında anlamlı veriler 
sunarken, faal sporcu sayılarının da açığa çıkarılması gerekmektedir. Bu açıdan bakılabilecek verilerden 
biri faal sporcu sayısındaki dağılıştır. 2021 yılı Eylül ayı verileri esas alındığında faal7 sporcu  sayılarının 
dağılışında İstanbul’un lisanslı sporcu sayısında olduğu gibi başı çektiği anlaşılmaktadır. İstanbul sahip 
olduğu 71.215, Ankara ise 34.561 sporcuyla Türkiye’de en fazla faal sporcuyu bünyesinde barındıran 
iller olarak dikkat çekmektedir. Bunları İzmir 19.292 faal sporcuyla takip etmektedir. Bursa (17.117) ve 
Antalya (11.909) ise faal sporcu sayısında öne çıkan diğer bir grubu oluşturmaktadır. Bu grubu Kayseri 
(9.665), Tokat (9.470), Kocaeli (9.301), Adana (8.747), Mersin (7.562), Konya (7.559), Elâzığ (7.460), 
Samsun (7.304) takip etmektedir (Şekil 11). 

Lisanslı ve faal sporcu sayıları Gaziantep özelinde yorumlandığında dikkati çeken farklılıklar 
olduğu anlaşılmaktadır. Gaziantep lisanslı sporcu sayısında Türkiye’de üçüncü sırada yer almasına 
rağmen, faal sporcu sayısında 6.114 sporcuyla on altıncı sıraya gerilemektedir. Bu durumun başat 
nedeni Gaziantep Valiliği’nin aldığı bir kararla her okula bir kulüp kurma zorunluluğunu getirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Okullarda kurulan kulüplere kayıtlı öğrenciler doğrudan lisanslı sporcu sayısını 

7  Faal sporcu: Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği’ne göre bağlı bulunduğu alt federasyonun vize yenileme 
tarihleri arasında vizesini yenilemiş sporcudur.
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yükseltmekte, bu durum da kenti lisanslı sporcu sayısında Türkiye’de üçüncü sıraya taşımaktadır. Fakat 
aktif sporculara gelindiğinde öğrencilerin mezun olması, lisansların yenilenmemesi, pandemi şartları 
nedeniyle yüz yüze eğitimin aksaması Gaziantep’te aktif sporcu sayısının dönemler içinde radikal artış 
ve azalışlar göstermesine sebebiyet vermektedir. Örneğin 2020 yılı Temmuz verilerine bakıldığında 
Gaziantep Türkiye’de 52.843 faal sporcuyla İstanbul’dan sonra ikinci sıradadır. Fakat aradan geçen 
1 yılda kentteki faal sporcu sayısındaki eksilme 46.000 civarındadır. Nihayetinde Gaziantep’te yerel 
düzeyde alınan kararın makro göstergelerde aşırı değişkenliğe sebep olduğu söylenebilir. 

Lisanslı sporcuların dağılışında olduğu gibi faal sporcuların dağılışında da büyük kentlerin 
baskınlığı dikkat çekmektedir. Bu kentlerin gelişmişlik düzeyi spora ve sporcuya dair yatırımları teşvik 
etmede oldukça önemlidir. Bu durumu destelemek amacıyla faal sporcu sayısının 10.000’in üzerinde 
olan illerimize bakmak durumu daha fazla aydınlatacaktır. 2021 yılı rakamlarına göre faal sporcu 
sayısı 10.000’in üzerinde olan il sayısı toplamda 5’tir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya bu 
illerimizi oluşturmaktadır. Bunları ortaklaştıran özelliklerin başında başta sanayi olmak üzere kentsel 
fonksiyonların gelişiminde öne çıkmış olmaları gelmektedir. Diğer bir ortaklaştırıcı özellik ise Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) başı çeken illerimiz olmalarıdır (Tablo 2). GSYH’de başı çeken İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bursa’nın sırasıyla faal sporcu sayısında da başı çekmektedir.  Kocaeli ve Antalya 
GSYH’de 5.ve 6.sıraları paylaşmasına karşılık, faal sporcu sıralamasında Antalya Türkiye’de beşinci 
olurken, Kocaeli ise sekizinci sıradadır. GSYH’ye katkısı açısından ülke düzeyinde onuncu sırada yer 
alan Gaziantep ise faal sporcu sayısında on altıncı sıraya kadar gerilemektedir. Her ne kadar kentte 
verinin alındığı dönemle paralel olarak Gaziantep’teki faal sporcu sayısı değişkenlik gösterecektir. 
Okul kulüpleriyle yakından bağlantılı olan bu durumun kentteki sporun gelişimine dönemsel açıdan 
niceliksel bir katkısı vardır. Fakat kentte özellikle profesyonel spor yapan bireylerin sayısı ve niteliğinin 
gelişimi açısından okul kulüplerinin kurulmasının ötesinde çabaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 
Kentteki faal sporcu sayısının Türkiye’nin diğer kentlerine oranla düşük kalması, sporu ve sporcuyu 
teşvik etmek açısından tüm bileşenlerin daha fazla çabalaması gerektiğini göstermektedir.

Tablo 2: Seçilmiş iller düzeyinde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Faal Sporcu İlişkisi. Kaynak: Türkiye 
İstatistik Kurumu. İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019. https://data.tuik.gov.tr/

Daha makro ölçekte faal sporcu sayısının dağı

İl Adı GSYH-2019 Yılı

(Cari Fiyatlarla TL)

Türkiye’deki 
Sıralaması

Türkiye’deki

GSYHPayı (%)

Faal Sporcu 
Sayısındaki Sıralaması

İstanbul 1.327.451.596 1 30,7 1
Ankara 395.730.879 2 9,2 2
İzmir 263.037.662 3 6,1 3
Bursa 178.362.994 4 4,1 4
Kocaeli 156.746.911 5 3,6 8
Antalya 149.701.206 6 3,5 5
Gaziantep 77.108.713 10 1,78 16

lışı bölgesel düzeyde analiz edildiğinde ülkenin 
batısının doğusuna göre daha fazla faal sporcuya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bunu bir örnekle 
açıklamak gerekirse Türkiye’deki iller arasında 2021 yılında faal sporcu sayısı 1.000’in altında olan 
il sayısı 11’dir. Bunun 6 tanesi Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir. Bu dağılış kalıbı esasında ülkemizin 
doğusunun batısına göre aktif spora katılan bireylerin üretimi anlamında geride olduğunu gösterir. 
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Sporcuların Türkiye düzeyindeki dağılışında bakılabilecek kriterlerden bir diğeri de kadın 
ve erkek sporcuların dağılışıdır. Türkiye’nin gerek lisanslı sporcu, gerekse de faal sporcu dağılışında 
kadın ve erkek dengesini sağlayabildiğini söylemek güçtür. 2021 rakamlarına göre Türkiye’de bulunan 
5.734.926 lisanslı sporcunun 3.740.768’i (%65) erkek, 1.994.158’i (%35) kadındır. Faal sporcuların 
dağılışında ise aynı yıl içindeki toplam rakam 392.024’tür. Bunun 248.112’si (%63) erkek, 143.912’si 
(%37) kadındır. Duruma Gaziantep açısından bakıldığında 294.041 lisanslı sporcunun 164.268’i 
(%56) erkek, 129.773’ü (%44) kadındır. Faal sporcularda ise 6.114 sporcunun 4037’si (%66) erkek, 
2.077’si (%34) ise kadındır (Tablo 3). Gaziantep’te lisanslı sporcuların cinsiyet açısından dağılımında 
Türkiye’ye kıyasla daha eşit bir dağılımın olduğu anlaşılmaktadır. Fakat faal sporcuların dağılışındaki 
katılım eşitsizliği Gaziantep’te de kendisini ortaya koymaktadır. Bu açıdan kentteki spora dair tüm 
bileşenlerin aktif kadın sporcuları desteklemeye yönelik teşvik edici politikalar izlemesi zorunludur. 

Tablo 3: 2002-2021 yılları arasında Gaziantep’teki sporcuların dağılımı. (Veri edinme tarihi 14.09.2021).

Günümüzdeki sporcu rakamlarının tarihsel g

Yıllar Lisanslı 
Kadın 
Sporcu

Lisanslı 
Erkek 
Sporcu

Lisanslı 
Toplam 
Sporcu

Faal Kadın 
Sporcu

Faal Erkek 
Sporcu

Faal 
Toplam 
Sporcu

2002 927 4.292 5.219 574 3.041 3.615
2003 1.208 5.476 6.684 363 1.582 1.945
2004 1.946 7.682 9.628 821 2.861 3.682
2005 2.777 10.190 12.967 810 2.737 3.547
2006 3.449 11.946 15.395 831 2.341 3.172
2007 4.224 14.576 18.800 922 3.698 4.620
2008 5.413 18.208 23.621 1.010 3.328 4.338
2009 7.646 22.731 30.377 2.222 5.057 7.279
2010 8.358 24.409 32.767 1.230 3.425 4.655
2011 10.714 28.386 39.100 1.990 3.881 5.871
2012 12.915 33.391 46.306 2.574 6.279 8.853
2013 22.233 42.574 64.807 8.087 8.570 16.657
2014 30.308 54.086 85.184 7.200 11.349 18.549
2015 30.305 60.059 95.364 3.743 5.306 9.049
2016 38.455 64.370 102.825 2.429 4.853 7.282
2017 41.878 70.242 112.120 3.934 7.347 11.281
2018 44.119 74.529 118.648 3.065 5.872 8.937
2019 52.565 84.400 136.965 10.501 13.231 23.732
2020 162.600 129.174 291.774 27.731 25.112 52.843
2021 164.268 129.773 294.041 4.037 2.077 6.114

elişimini anlamak, gelecekteki yönelimi tespit 
etmek açısından aydınlatıcı olacaktır. Buradan hareketle 2000’li yılların hemen başında Gaziantep’te 
5.000 civarında lisanslı sporcu bulunmaktayken, 2021 yılına kadar geçen 19 yılda bu rakam sürekli 
artarak günümüzde 294.041’e ulaşmıştır. Bu artışın altında okul kulüplerinin payı bulunsa da, spora 
yönelik teşviklerin Gazianteplilerin spora olan ilgilerini arttırdığı da bir diğer nedenselliktir. Faal 
sporcu sayılarının yıllara göre durumuna bakıldığında rakamların artış ve azalış eğilimlerinin daha kısa 
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sürede gerçekleştiği görülmektedir. Gaziantep’te 2002 yılında 3.615 olan faal sporcu sayısı, 2021 yılına 
gelindiğinde 6.114 kişidir (Tablo 3). 

Yukarıda aktarıldığı gibi Gaziantep’te gerçekleşen son yıllardaki sporcu artışının altında yatan 
dinamik, okullara spor kulübü kurma zorunluluğunun getirilmiş olmasıyla ilgilidir. Bu durumun bir 
diğer yansıması kendisini ildeki kulüp türlerinin dağılışında göstermektedir. Gaziantep’te 2020 yılı 
verilerine göre toplamdaki 1.006 spor kulübünden 752’si okul, 244’ü spor kulübü, 6’sı müessese, 4’ü 
ihtisas kulübüdür. Okul kulüplerinin sayısı 2018 yılında ise sadece 8’dir. Bu durum 2019 yılından 
itibaren uygulanan her okula kulüp kurma zorunluluğunun istatistiklere yansımasının en somut halidir. 
Sporcuların kulüp türlerine dağılışında da benzer bir durumla karşılaşılmaktadır. Bireysel sporcular 
çıkarıldığında Gaziantep’teki toplam 263.415 lisanslı sporcunun 170.364’ü (%64,6) okul kulübüne 
kayıtlıdır. 2020 yılında 52.190 faal sporcunun ise 48.209’u (%92,2) ise okul kulüplerine kayıtlıdır. Kalan 
3.981 sporcu ise spor kulüpleri başta olmak üzere ihtisas ve müessese kulüplerine kayıtlıdır (Şekil 12).

Şekil 12: 2020 yılında Gaziantep’te lisanslı ve faal sporcuların kulüp türlerine göre dağılışı. (Veri 
edinme tarihi 29.07.2020).

Kulüp türlerine göre dağılımda 2021 rakamlarına bakıldığında Gaziantep’te toplamda 1025 
olan kulübun 756’sı okul, 259’u spor, 6’sı müessese, 4’ü ise ihtisas kulübüdür. 264.917 olan lisanslı 
sporcu sayısının 170.616’sı ise okul kulübüne kayıtlıdır. 92.222 kişi spor kulübüne, 1.131 kişi müessese 
ve son olarak 948 sporcu ihtisas kulübüne kayıtlı gözükmektedir.  5.308 olan faal sporcularda ise 
2020 yılına göre farklılıklar bulunmaktadır. Gaziantep’te 2021 yılında bireysel sporcular dışarıda 
tutulduğunda 5.308 olan faal sporcunun 4276’sının spor kulübüne kayıtlı olduğu, okul kulübüne kayıtlı 
sporcu sayısının ise 545 olduğu görülmektedir. Müessese kulübüne kayıtlı sporcu sayısı 450, ihtisas 
kulübüne kayıtlı sporcu sayısı ise 37’dir. Böylece Gaziantep’teki sporcuların dağılımında verilerin 
alındığı dönemin etkisinin oldukça fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Mikro düzeyde yapılan spor coğrafyası analizlerinde bakılabilecek bir diğer kriter ise çeşitli 
spor branşlarındaki dağılımdır. Bu spor branşlarında gerçekleşen yoğunlaşmalar yerele özgü birtakım 
sportif dinamiklerin kavranması anlamında da ipuçları sunma potansiyeline sahiptir. Gaziantep’te 
spor branşlarındaki sporcu dağılışına bakıldığında lisanslı ve faal sporcular anlamında birtakım 
farklılaşmaların olduğunu anlamak mümkündür. Özellikle lisanslı sporcuların spor branşlarına 
dağılışında atletizm, masa tenisi, bocice bowling ve dart, voleybol, satranç, halk oyunları, badminton, 
tekvando, karate, jimnastik başı çekmektedir (Şekil 13). Spor branşlarının Gaziantep’teki dağılımında 
atletizm, badminton, jimnastik, halk oyunları, satranç gibi spor branşlarının başı çekmesi daha önce 
bahsedilen okul kulüplerinin baskın olmasından kaynaklanmaktadır.  Bunun dışındaki diğer branşlarda 
lisanslı sporcu sayısının dağılışı Gazianteplilerin modern sporlara olan ilgisini göstermesi açısından 
önemlidir.
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Şekil 13: Gaziantep’te lisanslı sporcuların ilk 10 spor branşına göre dağılımı. (Veri edinme tarihi 
14.09.2021).

Gaziantep’te faal sporcuların dağılışında ise Tekvandonun başı çektiği anlaşılmaktadır. Faal 
sporcuların spor branşlarına dağılımında hokey, kick boks, karate, atletizm, basketbol, yüzme ve 
geleneksel spor dalları, okçuluk ve bisiklet takip etmektedir (Şekil 14). Faal sporcu sayılarının dağılımında 
lisanslı sporcuların dağılımına göre farklılıklar oluşması veri alınış tarihiyle yakından bağlantılıdır. Her 
federasyonun yıl içindeki lisans vizesini yenileme tarihi birbirinden farklı aylarda olduğu için ortalama 
olarak vize yenileme tarihlerinin ortaklaştığı zaman dilimlerinde faal sporcu verilerinin alınması analiz 
edilen kentin faal spor branşlarının gerçeğe en yakın çıkmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla Gaziantep’te 
lisanslı sporcular özelinde atletizm, masa tenisi, bocce bovling dart, halk oyunları gibi okula dönük 
spor branşlarının öne çıkmasına rağmen, Eylül 2021 rakamlarında bu spor branşlarının gerilemesi 
pandemi şartlarında vizelerini yenilemeyen öğrencilerin faal sporcu kayıtlarından düşmüş olmalarıyla 
açıklanabilir.

Gaziantep’teki sporcu dağılımında bahsedilmesi gereken son unsur geleneksel spor dallarına 
yöneliktir. Gaziantep’te 2021 Eylül ayı verilerine göre geleneksel spor dallarına kayıtlı 844 lisanslı 
sporcu bulunmaktadır. Daha önceki bölümlerde de tartışıldığı üzere aba güreşinin Gaziantep için özel 
bir yeri bulunmaktadır. Bu durumun yansıması geleneksel spor dallarına lisansı bulunan 844 sporcunun 
438’inin yani hemen hemen yarısının aba güreşinde lisanslı olmasından anlaşılmaktadır. Faal sporcu 
anlamında ise rakam 64’e kadar düşmekteyse de toplamdaki 98 faal sporcunun yarısından daha fazlası 
aba güreşi ile ilgilenmektedir (Tablo 4). Fakat bu veriler, geleneksel spor dallarının geçmişte önemli 
bir konumda olduğu Gaziantep’te günümüzdeki gerileyen durumu açıkça ortaya koymaktadır. Aba 
güreşinin de içinde bulunduğu geleneksel spor dalları Gaziantep’teki spor branşlarının dağılımında 
ilk 10’a girememektedir. Bu durum son yıllarda niceliksel artışı savunan yöneticilerin Gaziantep’te 
başta aba güreşi olmak üzere kültürel bağ taşıyan diğer sporlara yönelik geliştirici spor politikalarına 
yönelmelerinin zorunluluğunu göstermektedir.
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Şekil 14: Gaziantep’te faal sporcuların ilk 10 spor branşına göre dağılımı. Gerek lisanslı, gerekse 
de faal sporcuların tüm spor branşlarına göre dağılımlarına Ek 1’de yer verilmiştir. (Veri edinme tarihi 
14.09.2021).

Kuşkusuz ki sadece sporcu sayıları açısından yapılacak analiz makro ölçeği ve dağılış kalıplarını 
anlamaya yetmez. Bu açıdan Gaziantep’teki sporcuların coğrafi dağılış kalıplarına da bakılması 
gerekmektedir. Bu durum ilçelerin sportif anlamda güncel durumunu açıklayacağı gibi, spora dair il 
içindeki yatırımlara ve ilçelerin gelişmişlik düzeylerine dair de ipuçları sunacaktır.

Tablo 4: Geleneksel Spor Dallarına ait branşların Gaziantep’teki dağılımı. (Veri edinme tarihi 
14.09.2021).

Gaziantep, birbirinden gelişmişlik açısınd

Geleneksel 
Spor 
Dalları

Lisanslı Faal

Spor Branşları Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Aba Güreşi 438 0 432 64 0 64
Bilinmiyor 392 3 395 29 1 30
Kuşak Güreşi 5 0 4 2 0 2
Rahvan Binicilik 3 0 2 1 0 1
Şalvar Güreşi 3 0 2 1 0 1
Toplam 841 3 844 97 1 98

an farklılıklar gösteren 9 ilçeden oluşmaktadır. Bunlar 
Şehitkâmil, Şahinbey, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Oğuzeli, Nurdağı ve İslahiye’dir. Bunlardan 
Şehitkâmil, Şahinbey ve Oğuzeli merkez ilçeler durumundadır. Bu ilçeler arasında sporcu sayılarının 
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dağılışında ilçelere göre büyük farklılar bulunmaktadır. Özellikle Şahinbey ve Şehitkâmil gerek lisanslı 
sporcuların gerekse de faal sporcuların dağılışında başı çeken ilçeler durumundadır. Lisanslı sporcuların 
dağılışında Şahinbey 138.338 sporcu, Şehitkâmil ise 115.591 sporcuya sahiptir. Karkamış ise sadece 
438 lisanslı sporcuya sahip olup son sıradadır (Şekil 15). Faal sporcuların ilçelere göre dağılışına 
bakıldığında ise benzer bir durumla karşılaşılmaktadır. Şahinbey 3.255 sporcu, Şehitkâmil ise 1.613 
sporcuyla öne çıkmaktadır. Karkamış’ta ise aktif sporcu bulunmamaktadır (Şekil 16). Şahinbey ve 
Şehitkâmil’i gerek lisanslı gerekse de faal sporcu sayısında Nizip ilçesi takip etmektedir. Merkez 
ilçelerden biri olmasına karşılık Oğuzeli ilçesinde faal ve lisanslı sporcuların sayısında bu üç ilçenin 
oldukça gerisinde kalmaktadır. Hâlihazırda Oğuzeli, Araban, Nurdağı ve İslâhiye ilçeleri sporcu sayıları 
açısından birbirinden anlamlı düzeyde ayrışacak rakamlara sahip değildirler. 

Sporcu sayılarının ilçeler düzeyindeki dağılış kalıplarında farklı nedensellikler aranabilir. 
Belirtmek gerekir ki Şahinbey, Şehitkâmil ve Nizip Gaziantep’in en fazla nüfusa sahip olan ilçeleridir. 
2020 yılı verilerine göre Şahinbey 931.116, Şehitkâmil 817.412 ve Nizip 146.528 nüfusa sahiptir (Tablo 
5). Dolayısıyla sporcu sayılarının ilçeler düzeyinde yoğunlaşmasında nüfus ilk etkendir. Fakat ilçeler 
düzeyinde gerçekleşen bu dağılışta sosyo-ekonomik göstergeler de rol oynayabilmektedir. İlçelerin 
gelişmişlik seviyesini de dolaylı olarak gösteren sosyo-ekonomik göstergelerin sporla olan bağlantısında 
öne çıkan önemli detaylardan biri spor mekânlarının ilçelere göre dağılışıdır. Bir ilçede veya mahallede 
spor mekânlarının yaygınlığı orada bulunan nüfusu spora teşvik etmek açısından önemlidir. Bu açıdan 
spor mekânlarının dağılışına dair yapılacak analiz nüfus kriterinin göstermediği diğer bazı değişkenlerin 
görünür hale gelmesine yardımcı olacağı gibi, sporun Gaziantep’teki mekânsallığını anlamaya da katkı 
sunacaktır.

Tablo 5: 2020 yılında Gaziantep’te ilçelere göre nüfus miktarı. Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi.

Bu çalışmada spor mekânlarının il

İlçeler Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam Nüfus
Şahinbey 469.723 461.393 931.116

Şehitkâmil 412.759 404.653 817.412

Nizip 73.378 73.150 146.528
İslâhiye 34.949 32.913 67.862

Nurdağı 20.506 20.287 40.793
Araban 16.683 16.453 33.136

Oğuzeli 16.357 15.729 32.086

Yavuzeli 11.480 11.072 22.552

Karkamış 4.985 4.687 9.672

çeler düzeyindeki dağılışında kamu kurumlardan alınan 
verilere ek olarak, ilçelerde yapılmış saha çalışmalarından da faydalanılmıştır. Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Şehitkâmil Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden 
alınan spor mekânlarına dair bilgiler temel veri kaynakları olarak değerlendirilmiştir. Yapılan saha 
çalışmalarıyla beraber lokasyonlar teyit edilmiş ve ilgili spor mekânları fotoğraflanmıştır. Ayrıca özel 
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şahıslara bağlı olan halı saha, binicilik sahaları gibi spor tesisleri analizin dışında tutulmuştur8. 

Eldeki verilerden hareket edildiğinde sporcu sayılarındaki dağılışta öne çıkan Şahinbey ve 
Şehitkâmil ilçelerinin spor mekânlarının dağılışında da öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bu iki ilçedeki spor 
mekânlarının türüne göre dağılışında ise farklılıklar bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki aynı zamanda 
Gaziantep’in en gelişmiş iki merkez ilçesinden biri olan Şahinbey’de spor mekânları ağırlıkla çeşitli kurs 
faaliyetlerinin hizmet verdiği yapılarda yürütülmektedir. Dolayısıyla Şahinbey ilçesinde tespit edilen 
birçok spor mekânı yapılan haritalandırma çalışmasında diğer spor mekânları olarak adlandırılmıştır. 
Bunlar, genellikle herhangi bir yapının bir bölümünün spora hizmet edecek şekilde dönüştürülmesiyle 
oluşturulmuştur ve ilçede yoğunluk açısından dikkat çekmektedir (Şekil 17). Bunun dışında Şahinbey 
Spor Salonu, Akkent Olimpik Atletizm Pisti, Hasan Doğan Futbol Sahası, Talat Özkarslı Spor Salonu, 
Kâmil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu gibi dünya standartlarını yakalamış tesisler de bulunmaktadır. 
Gaziantep’in diğer bir gelişmiş ilçesi olan Şehitkâmil’de ise spora hizmet eden mekânlar Şahinbey’e 
göre az olmasına karşılık, yapısal olarak tipik bir spor mekânı olması açısından daha belirgin özellikler 
taşımaktadır. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi, İbrahimli Spor Merkezi, İlçe Stadyumu, 
Alleben Yüzme Havuzu 1-2, Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi bunların başında gelmektedir. Ayrıca 
Şehitkâmil’de Kuzey Şehir gibi yapılaşmanın yeni olduğu alanlarda da nüfusun ihtiyaç duyabileceği 
tesisler de hızlı bir şekilde yapılandırılmıştır.

Bahsi geçen iki ilçedeki spor mekânlarının yoğunlaştığı mahalleler aynı zamanda gündelik 
yaşayışın hızlı olduğu, ayrıca ticari faaliyetlerin yoğun gerçekleştirildiği yerlerdir (Şekil 18). Dolayısıyla 
dinamik bir yaşam, tercih edilme hali kamu kurumlarının bu alanlara sportif yatırım yapmasında 
etkili tercihlerdir. Bunun dışında burası aynı zamanda iki ilçenin nüfusunun en fazla yoğunlaştığı 
alanlara da karşılık gelmektedir. Bu mahalleler arasında Karşıyaka, Düztepe, Hoşgör gibi gecekondu 
mahalleleri bulunurken, Yeditepe, Karşıyaka, Güneykent gibi sonradan gelişmiş planlı mahalleler de 
bulunmaktadır. Gerek gecekondu alanları olsun gerekse de planlı gelişmiş alanlar olsun bu mahallelerin 
spor mekânları anlamında Gaziantep’te öne çıktığı, dolayısıyla il içindeki sportif yatırımların da bu 
mahallere yoğunlaştığını söylemek yanlış olmaz.

Şahinbey ve Şehitkâmil belediyelerinin dışındaki diğer ilçelerde gelişmişlik, nüfus miktarı gibi 
birçok etken sebebiyle spora hizmet eden mekânların sayısal olarak daha az olduğu tespit edilmiştir (Şekil 
17). Fakat belirtmek gerekir ki Gaziantep’te son dönemde spora yönelik yatırımlar dikkat çekmektedir. 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın il düzeyindeki yatırımları Oğuzeli, 
Karkamış, Araban, Yavuzeli, Nurdağı, İslâhiye ve Nizip’te standartlara uygun yüzme havuzları ve spor 
salonları gibi spora hizmet eden tesislerin de son yıllarda hızla artmasını beraberinde getirmiştir. İlçesel 
düzeydeki bu gelişim Türkiye’deki birçok ilimize örnek teşkil etmektedir.

8  Bu sahaların çalışma kapsamının dışında tutulmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında bu alanların 
kentte arazi kullanımı açısından çok parçalı halde bulunması ve kentin birçok yerine gelişigüzel dağılmaları 
sebebiyle tespitinin zor olması gelmektedir. Ayrıca bu sahalar, amatör veya profesyonel sporcu yetiştirmekten ziyade, 
insanların çoğu zaman gündelik hayatın stresini atmak üzere kullandıkları spor mekânlarıdır. Bu çalışmadaki kamu 
kurumlarına ait spor mekânları ise çoğu zaman sporcu yetiştirilmesine doğrudan ve/veya dolaylı hizmet etmektedir. 
Buna ek olarak özellikle Şahinbey Belediyesi’nde yoğunlaşan sosyal tesislerin spor amaçlı kullanımı söz konusudur. 
Bu tesisler çalışmanın kapsamına dâhil edilmiştir.
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GAZİANTEP’TEKİ SPOR MEKÂNLARI
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Gaziantep Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’36.41”K

Boylam: 37°24’42.61”D

2013 yılında 12 ilde 1’i paralimlik olmak üzere 17 farklı spor branşında faaliyet yürütmek için 
kurulan olimpiyatlara hazırlık merkezleri, aradan geçen 7 yılda gelişimini sürdürmektedir.  Trabzon, 
Samsun, Konya, Gaziantep, Erzurum, Kocaeli, Kayseri, Bursa, İzmir, Mersin, Antalya, Aksaray’da 
başlayan TOHM (Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi) projesi, bünyesinde barındırdığı imkânlarla 
olimpiyatlara hazırlanacak sporcuları desteklemektedir. 

2019 yılı rakamlarına göre 22 ilimizde olimpiyatlara hazırlık merkezi bulunmaktadır. 
Gaziantep’te bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi, bünyesindeki Çok Amaçlı Spor Salonu, 
futbol sahası, atletizm pistiyle devasa ve yaşayan bir kompleks özelliği göstermektedir. Güreş, atletizm, 
halter alanında faaliyet gösteren sporcular yatılı olarak burada kalabilmekte ve tüm ihtiyaçları devlet 
desteğiyle karşılanmaktadır. Toplamda 93 sporcu kapasiteli Gaziantep Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık 
Merkezi’nde sporcular ağırlıkla iki ve üç kişilik odalarda kalmaktadır. Yemekhane, duş, antrenör odaları 
tesisin diğer imkânları arasında yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle tesisler tadilat sürecindedir.
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Çok Amaçlı Spor Salonu 2017 yılında faaliyete başlamış olup, bünyesinde barındırdığı geniş 
imkânlarla sporcu yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Boks, halter, masa tenisi, güreş, karate, tekvando, 
voleybol, badminton gibi spor branşlarının kendisine ait antrenman odaları tesis kapsamında hizmet 
vermektedir. Salonda toplamda 1 adet spor salonu ve 6 farklı spor branşına hizmet eden salonla beraber 
toplamda 7 adet nitelikli salon bulunmaktadır. Çok Amaçlı Spor Salonu resmi ve özel müsabakalardan 
ziyade, daha çok sporcuların antrenmanlarını gerçekleştirmesine hizmet etmektedir. Ayrıca tesis 
kapsamında 6 adet sporcu soyunma odası, sağlık odası vb. odalar bulunmaktadır. Tesisle yan yana iki 
adet halı sahanın işletmesi özel bir şirkette olup, buralar daha çok dışarıdan gelen insanlara futbol 
hizmeti sunmaktadır.
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Akkent Spor Köyü 

(Şahinbey Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, Ampute Futbol Sahası, Atletizm Pisti)

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 2’58.63”K

Boylam: 37°19’4.72”D

86.500 m² alan üzerinde kurulu olan Akkent Spor Köyü, Şahinbey Belediyesi, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı gibi farklı kurumlara bağlı spor mekânlarının hizmet verdiği bir yapıdadır. Yüzme havuzu 
yarı olimpik olup, 12.5x25m ölçülerindedir. 5 kulvar halinde, 1,4 metre derinliğe sahiptir. Ayrıca spa, 
hamam, sauna ve jakuzi hizmeti de verilmektedir. 

Spor salonu standartlara uygun üretilmiş olup, içinde fitness salonu, voleybol, basketbol, hentbol 
gibi spor branşlarında hizmet vermektedir. Ayrıca özel yetenek ve fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık 
kursları da verilmektedir. 

Akkent Spor Köyü’nde ampute futbol maçlarına uygun sentetik çim zeminle kaplı bir saha 
bulunmaktadır. Soyunma ve hakem odaları, tuvaletler engelli sporculara özel olarak tasarlanmıştır. 
Spor Köyü’nde bulunan atletizm pisti 500 kişilik tribüne, 7 kulvara sahiptir. Burada koşu, atıcılık, 
çekiç, cirit, disk atma gibi sportif faaliyetler yürütülmekle birlikte, Türkiye şampiyonaları gibi sportif 
organizasyonlar da düzenlenmektedir.
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GAÜN Sporium Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şehitkamil

Enlem: 37° 4’36.41”K

Boylam: 37°24’42.61”D

Gaziantep’in en büyük spor komplekslerinden olan GAÜN Sporium Merkezi, Gaziantep 
Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bünyesinde kapalı spor salonu ve yüzme 
havuzu, fitness salonu, kapalı halı saha, plates-spinnig alanları, açık halı saha, tenis kortları, streetball 
sahası, tırmanış duvarı, oyun salonu, bowling merkezi, yürüme parkuru ve sauna barındırmaktadır. Her 
spor branşı için haftanın belirli gün ve saatlerinde gerek üniversite öğrenci ve personeline gerekse de 
üniversite personeli dışındakilere hizmet vermektedir. K-Q TSE-ISO-EN 9000 ve TSE TS 13811 
HSYS gibi belgelere sahip olan merkez, Gaziantep’in spor ve spor mekânları açısından büyük bir 
ihtiyacını karşılamaktadır. Bünyesindeki kapalı spor salonunda voleybol ve basketbol müsabakaları da 
düzenlenmektedir.



109Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep



110 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

TENİS SAHALARI
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Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 2’58.63”K

Boylam: 37°19’4.72”D

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi, 6 açık tenis kortundan oluşmaktadır. Bunlardan 5 tanesi 
toprak, 1 tanesi ise beton zeminden oluşmaktadır. Her kortun etrafı 4 metre yüksekliğinde tel örgüyle 
çevrili olup, bunların 2 metreye kadar olan kısmı rüzgârlıkla kaplanmış durumdadır. Ayrıca sporcuların 
karşılaşma öncesi ısınmaları için 4 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde duvar tenis kortu 
da bulunmaktadır. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi, ilk kurulduğu 2018 yılından bugüne birçok 
müsabakaya ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılında Türkiye Tenis Federasyonu ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından ortak düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası bunlardan 
biridir. Ayrıca kompleksin içinde fitness alanı, koşu yolu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı da bulunmaktadır.
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STADYUMLAR VE FUTBOL SAHALARI
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Kalyon Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 7’25.26”K

Boylam: 37°22’58.01”D

Kent merkezindeki Kâmil Ocak Stadyumu’nun yıkılmasından sonra daha fazla işlevsel hale 
gelen Kalyon Stadyumu’nda inşa çalışmaları 2013 yılında başlamıştır. Stadyumda oynanan ilk maç 
15.01.2017 tarihindeki Gaziantepspor-Antalyaspor karşılaşmasıdır. Müsabakayı Antalyaspor 3-0 
kazanırken, stadyumdaki ilk golü Antalyasporlu Mbilla atmıştır. Stadyum 33.502 seyirci kapasiteli 
olup, engelli tribünü, kapalı devre kamera sistemi, ışıklandırma gibi teknik özelliklere de sahiptir. 
Stadyumun çevresi konut hareketliliği açısından yenidir. Gaziray Projesi stadyuma ulaşım açısından 
fonksiyonellik katarken, karayoluyla ulaşım açısından ise farklı alternatifler bulunmaktadır. 2019 
yılında 4.Organize Sanayi Bölgesi’nden stadyuma 2.200 km uzunluğunda, 30 metre genişliğinde yeni 
bir yol açılarak ulaşım rahatlatılmıştır.
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Hasan Doğan Futbol Sahası (Hasan Doğan Spor Kompleksi)

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 3’26.03”K

Boylam: 37°20’15.15”D

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Doğan Spor Kompleksi temel 
sportif faaliyetlerini futbol üzerinden yürütmektedir. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAT) 
Gaziantep Şubesi ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği de kompleksin olduğu 
alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca işletmesi özel sektör tarafından yürütülen 1 adet spor salonu 
da hizmet verir durumdadır. 

Futbol sahasının ölçüleri amatör maçları yürütmek için uygun olmadığından sahada U-11,U-
12,U-13 ve U-14 küçük yaş müsabakaları gerçekleştirilmektedir. Futbol sahasının tribün kapasitesi 
ortalama 250 kişidir. Bunun dışında takımların antrenman sahası olarak da hizmet verir durumdadır.
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Batur Futbol Sahası

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 3’31.02”K

Boylam: 37°23’49.35”D

Gaziantep’in eski futbol alanlarından olan Batur Futbol Sahası, aktif olarak Gaziantep’teki 
futbol müsabakalarına ev sahipliği yapmaktadır. Ortalama 400 kişilik tribün kapasitesi bulunmaktadır. 
Saha futbol açısından iki temel fonksiyonelliğe sahiptir. Bunlardan birincisi küçük yaş gruplarında 
verilen futbol eğitimidir. Sahanın futbol açısından diğer fonksiyonel kullanımı ise amatör futbol 
müsabakalarıdır. 1.ve 2.amatör maçları U-16, U-17, U-19 yaş gruplarındaki maçlar Batur Futbol 
Sahası’nda oynanmaktadır. Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde futbol oynayan Gazikent Kadın Futbol 
Takımı antrenmanlarını ve müsabakalarını burada gerçekleştirmektedir. Ayrıca en son 2019 yılında 
Gaziantepspor da maçlarını Batur Futbol Sahası’nda oynamıştır.
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Hasan Celal Güzel Futbol Sahası

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 3’39.80”K

Boylam: 37°24’10.73”D

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde yer alan futbol sahası, futbol ve atletizm branşlarında 
hizmet vermektedir. 90x60 metre ölçülerinde olan sahanın seyirci kapasitesi ortalama 600 kişidir. 6 
soyunma odası, 2 antrenör odası ve tesis amir odası bulunmaktadır. Tesis kapsamında 7-14 yaş 
grubundakilere futbol okulu bünyesinde dersler verilmektedir.  Ortalama yaz döneminde 500’e yakın 
öğrenci eğitim almaktadır. Futbol kursları 12 ay devam etmektedir. 

Hasan Celal Güzel Futbol Sahası’nda okul turnuvalarından amatör maçlara kadar futbola dair 
farklı sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Cumartesi ve pazar günleri akşam 22.00’a kadar amatör 
kulüplerin maçları devam etmektedir. Ayrıca Gaziantep’teki veteran takımların maçları da bu sahada 
oynanmaktadır. Kadınlar 1.Lig takımlarından ALG Spor maçlarını ve antrenmanlarını Hasan Celal 
Güzel Futbol Sahası’nda gerçekleştirmektedir. 
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Çim Hokeyi ve Futbol Sahası

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 3’36.49”K

Boylam: 37°24’42.09”D

2016 yılında yapımına başlanan hokey ve futbol sahası, 2017-2018 sezonunda Hokey kadınlar 
1.Lig müsabakasıyla açılmıştır. Uzunluğu 91,4 metre, genişliği ise 55 metre olan hokey sahası 
dikdörtgen formdadır. Oyun alanını belirleyen çizgiler beyaz renktedir. Hokey sahasında Gaziantep 
Gençlik Hokey Kulübü, Polis Gücü Hokey Takımı, Şehitkâmil Halk Eğitim Hokey Takımı, Doruk 
Spor Kulübü, Nizip Belediye Hokey Takımı antrenmanlar ve müsabakalar gerçekleştirmektedir.
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Gazikent Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Şehitkamil

Enlem: 37° 5’36.60”K

Boylam: 37°25’56.42”D

2010 yılında hizmete açılan Gazikent Stadyumu, ortalama 1.000 kişilik seyirci kapasitesine 
sahiptir. Futbol sahası 68x105 metre ölçülerinde olup, zemini suni çimle kaplıdır. Sahada amatör ve 
Bal Ligi müsabakaları ve bu takımların alt yapılarındaki maçlar, okul turnuvaları gibi sportif etkinlikler 
gerçekleştirilmektedir. İlk açıldığı yıllarda profesyonel takımların ter antrenmanları da Gazikent 
Stadyumu’nda gerçekleştirilmekteydi. Tesis bünyesinde 4 soyunma odası, kadın ve erkek hakem 
odaları, idari bina, kum havuzları, şut duvarı, fitness salonları da bulunmaktadır. Ayrıca futbol sahasının 
yanında daha küçük ölçülerde halı saha da mevcuttur. Bu saha, ağırlıkla sıkışık fikstürlerde takımların 
maç öncesi ısınma hareketlerini gerçekleştirmesinde kullanılmaktadır.
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Şehitkâmil İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 5’21.48”K

Boylam: 37°23’50.39”D

2003 yılında faaliyete geçen Şehitkâmil İlçe Stadyumu, 2.500 seyirci kapasitesine sahiptir. Süper 
Amatör, 1.Amatör ve 2.Amatör liglerinin futbol maçları burada oynanmaktadır. Ayrıca U-17, U18 ve 
U-19 genç yaş grubundaki takımların maçları da gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak belediyelerin 
kültürel etkinlikleri, okulların sportif organizasyonları, belediyenin yaz okulu kursları için de stadyum 
aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Tesiste A ve B blokta 2’şer adet olmak üzere toplamda 4 adet soyunma 
odası, kadın ve erkek hakem odaları, futbolcular için fitness odası da mevcuttur.
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Şahinbey İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 2’58.03”K

Boylam: 37°20’12.47”D

1985 yılında kurulan Şahinbey İlçe Stadyumu, 2005 yılındaki kapsamlı yenileme çalışmalarından 
sonra zemini topraktan suni çime dönüştürülmüş, seyirci kapasitesi arttırılmıştır. Temel sportif faaliyet 
futboldur. Amatör ve mahalli kulüplerin futbol müsabakalarına ek olarak, kadınlar futbol turnuvaları 
da düzenlenmektedir. Statta ayrıca 8-15 yaş grubundakilere yaz okulu futbol kursları da 
düzenlenmektedir. Tesislerde 4 soyunma odası, 1 hakem odası ve 1 kulüp binası bulunmaktadır.
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Beykent Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 5’21.48’’K

Boylam: 37°23’50.39’’D

2018 yılında faaliyete giren Beykent Stadyumu, ortalama 400 kişilik tribün kapasitesine sahip 
olup, iki ana seyirci girişine sahiptir. Zemini suni çimle kaplıdır. Stadyumun da içinde bulunduğu tesisin 
ana kullanımı futbol üzerinedir. Bal Ligi ve alt amatör ligdeki takımların futbol müsabakaları Beykent 
Stadyumunda gerçekleştirilmektedir. Tesiste seminer odası, hakem odaları, idareci odası, soyunma 
odası ve mescit gibi kullanım alanları da bulunmaktadır. Futbolda 7-15 yaş grubuna yaz ve kış olmak 
üzere kurslar verilmektedir. Tesisin fitness salonundan erkekler ve kadınlar faydalanabilmektedir. 18 
yaş ve üzerindekilerin katılabildiği fitness eğitimi erkeklerde haftanın 3 günü, kadınlarda ise haftanın 
6 günü çeşitli saat dilimlerinde hizmet vermektedir.
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Aktoprak Semt Sahası

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37°11’ 6.65’’K

Boylam: 37°18’ 32.25’’D

2018 yılında hizmete açılan Aktoprak Profesyonel Semt Sahası, 8.600 m² alan üzerine kuruludur. 
Zemini suni çimle kaplı sahanın ortalama tribün kapasitesi 1.000 kişidir. Saha yüzeyinde ondülasyon 
(dalgalanma) olmadığından zemin futbolcunun oyununu negatif etkileyecek bir durumda değildir. Bu 
sebeple Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Star1 Belgesine layık görülmüştür. Sahada 
çeşitli amatör futbol müsabakaları ve antrenmanlar gerçekleştirilmektedir. Hâlihazırda sahaya ayrı bir 
eklenti olarak soyunma odaları inşa edilmektedir.
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Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 4’33.94’’K

Boylam: 37°15’57.46’’D

Gaziantep’in Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Gaziantep Futbol Kulübü antrenmanlarını 
kendisine ait tesislerde gerçekleştirmektedir. Şahinbey’in Sarısalkım mahallesinde yer alan tesisler 
kulübün antrenman sahası olarak kullanıldığı gibi, alt yaş kategorilerindeki futbol maçları ve 
antrenmanlar kapsamında da hizmet vermektedir. 2017 yılının sonlarında başlayan iyileştirme 
çalışmaları kapsamında tesisler daha nitelikli bir hal almıştır. Bu çalışmalar kapsamında saha zeminleri, 
drenaj sistemleri, aydınlatmalar, tribünler ve futbolcuların konakladıkları alanlarda çeşitli iyileştirmeler 
yapılmıştır.
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Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi
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Yavuzeli İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Yavuzeli

Enlem: 37°18’44.20”K

Boylam: 37°34’7.76”D

2011 yılında yenilenerek tekrardan hizmete açılan Yavuzeli İlçe Stadyumu Yavuzeli’nin en 
elverişli futbol sahası durumundadır. 2011 yılındaki yenileme faaliyetleri neticesinde zemini topraktan 
suni çime dönüştürülmüş, bunun sonucunda daha nitelikli bir hale kavuşmuştur. Sahada yapılan temel 
sportif faaliyetler futbol başta olmak üzere atletizmdir. Yıl içinde yerel amatör maçlara, okul sporlarına 
çeşitli sportif ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.

Araban İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Araban

Enlem: 37°25’38.32”K

Boylam: 37°41’3.50”D

1995 yılında hizmete açılmış olan Araban Stadyumu, ilçenin en nitelikli futbol sahası durumundadır. 
Stadyumda gerçekleştirilen temel sportif faaliyetler başta futbol olmak üzere atletizm ve çim hokeyidir. 
2010 yılındaki geniş yenileme çalışmaları neticesinde seyirci kapasitesi 250 kişiden günümüzde 1.100 
kişiye çıkarılmıştır. Ayrıca bu yenileme çalışmaları esnasında toprak olan zemin suni çime dönüştürülmüş, 
ayrıca sahanın çevresine atletizme uygun koşu alanları yapılmıştır. Bal Ligi müsabakalarına uygun olan 
stadyumda, okul sporları, amatör maçlar, çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler yürütülmektedir.
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Oğuzeli İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Oğuzeli

Enlem: 36°57’23.08”K 

Boylam: 37°30’38.08”D

2010 yılında hizmete alınan Oğuzeli Stadyumu ilçenin en nitelikli futbol sahasını oluşturmaktadır. 
Sahadaki temel sportif faaliyetler futbol ve atletizmdir. 2012 yılındaki kapsamlı yenileme çalışmaları 
sonucunda saha zemini suni çime dönüştürülmüştür. Stadyumda 1.ve 2. amatör lig futbol müsabakaları 
oynanmaktadır.

Nizip İstasyon Semt Sahası

Bulunduğu İlçe: Nizip

Enlem: 36°59’56.56”K

Boylam: 37°47’24.36”D

2014 yılında faaliyete girmiş Nizip İstasyon Semt Sahası, Nizip ilçesinin nitelikli futbol sahaları 
arasında yer almaktadır. Zemini suni çimle kaplı olan futbol sahasının ortalama seyirci kapasitesi 
1.000 kişidir. Stadyumda gerçekleştirilen başlıca sportif faaliyetler futbol başta olmak üzere atletizm, 
Amerikan futbolu ve çim hokeyidir. Futbol sahası, yerel amatör müsabakalar, okul sporları, spor kursları 
ve sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.
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Nizip İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Nizip

Enlem: 37° 0’46.64”K

Boylam: 37°48’1.69”D

Nizip’teki en eski futbol alanlarından olan İlçe Stadyumu’nda 1990 yılındaki yenileme 
çalışmaları sonrasında zemin topraktan çime dönüştürülmüştür. Futbol başta olmak üzere çim hokeyi, 
atletizm, badminton gibi farklı spor branşlarına da hizmet vermektedir. Ortalama 1.000 kişilik seyirci 
kapasitesine sahip stadyum Bal Ligi müsabakalarına uygundur. Birçok amatör maça ev sahipliği 
yapmakla birlikte, çeşitli zamanlarda farklı kurumların gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal faaliyetler de 
stadyum bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Nizip Şehit Furkan Doğan Spor Tesisi Futbol Sahası

Bulunduğu İlçe: Nizip

Enlem: 37° 1’2.23”K

Boylam: 37°47’15.90”D

Nizip’teki nitelikli futbol sahalarından olan tesislerde başta futbol olmak üzere, koşu, çim hokeyi 
ve atletizm gibi farklı spor branşlarına dair de sportif faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllardaki sportif 
faaliyetler ise futbolda yoğunlaşmıştır. Çeşitli yaş gruplarında futbol kursları verilmekle birlikte, okullar 
arası futbol müsabakaları da gerçekleştirilmektedir. Tesisler bünyesinde faaliyetlerini yürüten çim 
hokeyi takımı uluslararası alanda birçok başarı elde etmiştir. Bunun dışında sportif, kültürel ve sosyal 
faaliyetler kapsamında da kullanılmaktadır.
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Nurdağı İlçe Stadyumu

Bulunduğu İlçe: Nurdağı

Enlem: 37°11’0.90”K

Boylam: 36°44’7.83”D

Nurdağı ilçesinin en nitelikli futbol sahası durumunda olan stadyumda yürütülen temel spor 
faaliyetleri futbol ve atletizmdir. Yerel amatör maçlar başta olmak üzere, okul sporları ve çeşitli kültürel, 
sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Stadyumun ortalama seyirci kapasitesi 500 kişidir. Zemini 
suni çimle kaplı olan stadyumda, koşu pisti de bulunmaktadır.

İslahiye Atatürk Stadyumu

Bulunduğu İlçe: İslâhiye

Enlem: 37° 2’16.91”K

Boylam: 36°38’9.56”D

İslahiye’nin en eski stadyumu ve futbol alanıdır. 2011 yılındaki geniş kapsamlı yenileme 
çalışmalarından sonra stadyum daha nitelikli bir duruma getirilmiştir. Yenileme çalışmaları sonrasında 
tribün kapasitesi genişletilerek 500 kişiye çıkarılmış, zemin topraktan suni çime dönüştürülmüştür. 
Stadyum kapsamında gerçekleştirilen temel sporlar futbol başta olmak üzere atletizmdir. Bal ligi 
müsabakalarına elverişli olup, çeşitli amatör maçlara da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca koşu pisti de 
bulunmaktadır.
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İslahiye Altınüzüm Stadı

Bulunduğu İlçe: İslâhiye

Enlem: 36°55’55.64”K

Boylam: 36°34’50.26”D

2014 yılında nitelikli hale getirilerek hizmete açılan Altınüzüm Stadı, Atatürk Stadyumu ile 
beraber ilçenin en nitelikli futbol sahasını oluşturmaktadır. Futbol sahasında gerçekleştirilen temel 
sporlar futbol ve atletizmdir. Zemini suni çimle kaplıdır. Yerel amatör maçlar, okul sporları ve çeşitli 
kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında da kullanılmaktadır.
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YÜZME HAVUZLARI
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Şahinbey Belediyesi Şahintepe Yüzme Havuzu (Mavera Spor Kompleksi)

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 0’59.07”K

Boylam: 37°20’10.89”D

Şahinbey Belediyesi Şahintepe Yüzme Havuzu ağırlıkla faaliyetlerini yüzme branşı üzerinden 
gerçekleştirilse de tenis kortu, halı saha, hamam, buhar odası, fitness salonu gibi farklı ticari ve sportif 
faaliyetlere de imkân tanımaktadır. Havuzu 25 metre uzunluğunda kademeli olarak 1,6-1,7-1,8 metre 
derinliğinde ve 5 kulvar şeklindedir.
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Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu, Spor ve Kültür Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 1’43.23”K

Boylam: 37°19’47.34”D

2013 yılında faaliyete giren ve ilk ismi Hanımlar Kültür Merkezi olan tesisin ismi 2015 yılında 
Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi olarak değiştirilmiştir. 5 katlı inşa edilen 
yapıda yüzme havuzu, spor salonları, Türk hamamı, sauna, çok amaçlı salon, sanat galerisi gibi farklı 
sportif ve kültürel faaliyetler yürütülmektedir. Yarı olimpik karakterde olan yüzme havuzu 25x12.5 
metre ölçüsünde ve 1,50 metre derinliğe sahiptir.
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Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’7.46”K

Boylam: 37°20’0.43”D

Yapımına 2011 yılında başlanan ve faaliyete girmiş Olimpik Havuz, Gaziantep’in ve Türkiye’nin 
en nitelikli yüzme havuzu olmaya aday durumdadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 
havuz, gerek kapasite gerekse de kullanım açısından Türkiye’deki en nitelikli yüzme havuzları 
arasındadır. Eğitmen odaları, erkek ve kadın antrenör odaları, erkek ve kadın cankurtaran odaları, 
sağlık odaları vb. birçok oda tesis kapsamındadır. Tesisin içinde biri standartlara uygun olimpik havuz, 
bir de atlama havuzu bulunmaktadır. Olimpik havuzun derinliği 2,10 metre olup, 10 kulvardan 
oluşmaktadır. Atlama havuzu ise 6 kulvarlıdır. Tesisin ortalama seyirci kapasitesi 3.500 kişidir.
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Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 3’40.24”K

Boylam: 37°24’5.77”D

Gaziantep Şehitkâmil ilçe sınırları içerisinde kalan Kamil Ocak Kapalı Yüzme Havuzu, Hasan 
Celal Güzel Millet Bahçesi içinde yer almaktadır. Yarı Olimpik Havuz 25 metre uzunluğunda olup, 2,2 
metre derinliğe sahip ve 8 kulvardan oluşmaktadır. Küçük havuz ise 1,4 metre derinliğe sahiptir. Tribün 
kapasitesi 500 kişiliktir. Tesis bünyesinde 7+ yaş grubuna tekvando ve yüzme kursları verilmekte olup, 
18+ yaş grubu fitness salonlarından yararlanabilmektedir.
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Alleben Yüzme Havuzu- I 

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’51.15”K

Boylam: 37°20’9.05”D

2012 yılında açılışı yapılan Alleben Yüzme Havuzu, 8200 m² kapalı alana sahip olup, 8 kulvarlı, 
2,10 metre derinliğinde yarı olimpik yüzme havuzuna ek olarak, 1 adet öğrenme havuzuna sahiptir. 
Yüzme havuzlarını çevreleyen tribünün kapasitesi 1.240 kişidir. Ayrıca içerisinde engelli tedavi merkezi, 
fitness salonu, squash ve plates odaları, jimnastik salonları, çocuk oyun odaları da tesis kapsamında 
hizmet vermektedir. Alleben Yüzme Havuzu’nda farklı dönemlerde yüzme başta olmak üzere 
bünyesinde bulunan sportif imkânlar neticesinde kurslar verilmektedir.
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Alleben Yüzme Havuzu -II

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’51.15”K

Boylam: 37°20’9.05”D

2011 yılında yapımına başlanan ve 2013 yılında resmi açılışı yapılan Aleben-II Yüzme Havuzu 
6.000 m² alan üzerinde kuruludur. Yapı 1600 m² alan kaplamaktadır. İçerisinde 25x12.5 metre 
ölçülerinde yarı olimpik yüzme havuzuna ek olarak 1 adet de öğrenme havuzu bulunmaktadır. Buna ek 
olarak kadın-erkek soyunma odaları, duş, çok amaçlı salon ve giriş fuayesinden oluşan yapılar bütünü 
olma özelliği de göstermektedir.  Yüzme başta olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde kurslar 
verilmektedir. Alleben Yüzme Havuzlarında yetişen çeşitli yaş gruplarındaki yüzücüler yerel ve ulusal 
yarışmalarda dereceler elde etmeyi başarmış, toplamda 200’ün üzerinde madalya kazanmışlardır.
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Gazikent Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 5’39.30”K

Boylam: 37°25’58.70”D

Son 1 yıl içerisinde Gaziantep’te mahalli düzeyde faaliyete girmiş yüzme tesislerinden biri 
Gazikent’te yer almaktadır. Gaziantep’in diğer ilçelerinde de aynı plan ve yapı bütünlüğü içerisinde 
inşa edilmiş bu havuzların birbirlerinden sadece bünyesinde düzenledikleri kurslar ve bunların günleri 
itibariyle farklılaşmaktadır. Dolayısıyla tesislere dair tüm yapısal özellikler birbirinin aynısıdır.

2020 yılında faaliyete giren Gazikent Yüzme Havuzu, 5 kulvardan oluşmaktadır. 5x12.5 metre 
uzunluğa sahip havuz, 1,40 metre derinliğe sahiptir. Ortalama 100 kişilik seyirci ve sporcu dinlenme 
alanı kapasitesine sahip tesiste kadın ve erkek 2 soyunma odası, 2 yüzme antrenörü, 1 idareci odası, 
fitness salonu, mescit alanları bulunmaktadır.
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8 Şubat Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 5’28.02”K

Boylam: 37°22’30.10”D

Son 1 yıl içerisinde Gaziantep’te mahalli düzeyde faaliyete girmiş yüzme tesislerinden biri 8 
Şubat Mahallesi’nde yer almaktadır. Gaziantep’in diğer ilçelerinde de aynı plan ve yapı bütünlüğü 
içerisinde inşa edilmiş bu havuzların birbirlerinden sadece bünyesinde düzenledikleri kurslar ve 
bunların günleri itibariyle farklılaşmaktadır. Dolayısıyla tesislere dair tüm yapısal özellikler birbirinin 
aynısıdır.

8 Şubat Yüzme Havuzu 2020 yılında faaliyete geçmiş olup, fitness ve yüzme kursları kapsamında 
hizmet vermektedir. 25x12,5 metre ölçülerinde olan havuzun derinliği 1,40 metre olup, 437 ton su 
kapasitesine sahiptir. 5 kulvarlıdır. Haftanın 7 günü kadın ve erkeklere çeşitli saat dilimlerinde hizmet 
vermektedir. Ayrıca bünyesinde yönetici odası, 3’ü kadın, 3’ü erkek olmak üzere toplamda 6 soyunma 
odası, engelli lavaboları gibi imkânlar bulundurmaktadır. 
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Gaziler Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 7’52.99”K

Boylam: 37°25’45.84”D

Son 1 yıl içerisinde Gaziantep’te mahalli düzeyde faaliyete girmiş yüzme tesislerinden biri 
Beykent mahallesinde yer alan Gaziler Yüzme Havuzu’dur. Gaziantep’in diğer ilçelerinde de aynı plan 
ve yapı bütünlüğü içerisinde inşa edilmiş bu havuzların birbirlerinden sadece bünyesinde düzenledikleri 
kurslar ve bunların günleri itibariyle farklılaşmaktadır. Dolayısıyla tesislere dair tüm yapısal özellikler 
birbirinin aynısıdır. Gaziler Yüzme Havuzu hâlihazırda bünyesinde yüzme kursuna ek olarak, fitness, 
tekvando ve karate kursları vermektedir.
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Yeditepe Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 2’9.77”K

Boylam: 37°19’55.64”D

Yavuzeli Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Yavuzeli

Enlem: 37°19’10.60”K

Boylam: 37°33’55.62”D
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Araban Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Araban

Enlem: 37°19’10.60”K

Boylam: 37°33’55.62”D

Oğuzeli Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Oğuzeli

Enlem: 36°57’29.48”K

Boylam: 37°30’52.75”D
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Nizip Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: Nizip

Enlem: 37° 1’32.15”K

Boylam: 37°47’41.78”D

İslahiye Yüzme Havuzu 

Bulunduğu İlçe: İslahiye

Enlem: 37° 1’31.92”K

Boylam: 36°38’40.34”D
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Karkamış Yüzme Havuzu

Bulunduğu İlçe: Karkamış

Enlem: 36°50’1.25”K

Boylam: 37°59’30.12”D

Nurdağı Yüzme Havuzu

Bulunduğu İlçe: Nurdağı

Enlem: 37°11’3.53”K

Boylam: 36°44’3.34”D
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SPOR SALONLARI
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Şahinbey Spor Salonu

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 1’14.01”K

Boylam: 37°20’46.70”D

2009 yılında 5.000 kişilik tasarlanan Şahinbey Spor Salonu, 2010 yılı sonunda faaliyete 
geçtikten sonra kapasitesi 6.400 kişiye kadar çıkarılmıştır. 12.456.000 TL yapım maliyeti olan salonda 
basketbol, voleybol, hentbol ve futsal gibi farklı spor branşlarına yönelik öğretici kurslar verilmektedir. 
Bunun dışında ısınma salonlarında kick-boks, tekvando, karate, boks, jimnastik ve judo dersleri de 
verilmektedir. Şahinbey Spor Salonu yerel ve ulusal düzeydeki birçok spor müsabakasına ev sahipliği 
yapmaktadır. 2019 yılındaki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko takımları arasında gerçekleşen 
Cumhurbaşkanlığı Kupa Final Müsabakası Şahinbey Spor Salonu’nda oynanmıştır.
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İbrahimli Spor Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’25.27”K

Boylam: 37°19’55.56”D

İbrahimli Spor Merkezi, toplamda 5000 m² alan üzerine kuruludur. Bunun yaklaşık olarak 
3.627 m²’si kapalı, 1.430 m²’si açık alan olarak kullanılmaktadır. Basketbol, badminton, fitness, pilates, 
temel jimnastik, geleneksel çocuk oyunları, masa tenisi, satranç gibi farklı sportif ve sosyal etkinlikler 
düzenlenebilmektedir.  İçerisinde 28x14 metre ölçülerinde iki potalı basketbol salonu, badminton 
kortları, iki adet toplamda 350 m² alan üzerine kurulu fitness salonu, pilates ve jimnastik salonları, 
geleneksel çocuk oyunları salonu, masa tenisi ve santraç alanları bulunmaktadır. İbrahimli Spor 
Merkezi’nde çeşitli yaş kategorilerinde sportif etkinlikler gerçekleştirilmekte ve kurslar verilmektedir. 
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Talat Özkarslı Spor Salonu

Bulunduğu İlçe: Şahinbey

Enlem: 37° 3’29.03”K

Boylam: 37°23’45.98”D

6.500 m² alan üzerine yapılan tesis, 2018 yılında hizmete açılmıştır. İsmini Gaziantep’in 
önemli futbolcularından olan Talat Özkarslı’dan alan spor salonu sosyal kompleks olma özelliği de 
taşımaktadır. Bünyesinde 1 adet spor salonu, karate, tekvando salonu, fitness salonu, antrenör ve sağlık 
odaları bulunan nitelikli bir spor tesisidir. Aralarında hemşire, diyetisyen, antrenör ve tesis müdürü 
olmak üzere 12 personel hizmet vermektedir. Spor salonunun seyirci kapasitesi 600 kişidir. Tesis 
bünyesinde tekvando, güreş, kick boks, basketbol, karate gibi spor branşlarında kurslar verilmektedir. 
Ayrıca tesisin 50 araçlık açık otoparkı da mevcuttur.

Kurs faaliyetlerinin yanı sıra Talat Özkarslı Spor Salonu’nda basketbol ve tekerlekli basketbol 
maçları da oynanmaktadır. Gaziantep Gazişehir Tekerlekli Basketbol Takımı ve Gaziantep’i Voleybol 
1.Lig Kadınlar Ligi’nde temsil eden Merinos Voleybol Takımı müsabakalarını Talat Özkarslı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirmektedir.
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Kalyon Spor Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 7’25.26”K

Boylam: 37°22’58.01”D

Eylül 2019’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak Kalyon Stadyumu’nda oluşturulan 
Kalyon Spor Merkezi karate, tekvando, kick boks, judo ve güreş branşlarında faaliyetlerini devam 
ettirmektedir. Bünyesinde bu spor branşlarına özel ayrı ayrı salonlar bulunmakla birlikte engelli 
bireylere özgü salon da bulunmaktadır. Tesiste bunlara ek olarak fitness, idareci, antrenör ve soyunma 
odaları da bulunmaktadır. Çeşitli yaş kategorilerinde kurslar verilmekte olup, ulusal ve uluslararası 
sporcu yetiştirilmesinde tesisin rolü fazladır.
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Gazikent Spor Salonu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 5’41.82”K

Boylam: 37°25’58.18”D

2012 yılında hizmete giren Gazikent Spor Salonu, 500 kişilik tribün kapasitesine sahiptir. 
Bünyesinde sporculara ait 4 soyunma odası, biri büyük salon, diğerleri antrenman salonu olmak üzere 
toplamda 4 adet salonu bulunan Gazikent Spor Salonu’nda halter, karate, tekvando, hentbol ve futsal 
branşlarına ait sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Büyük salon 20x40 metre, küçük salonlar ise 
23x50 metre ölçülerindedir. Gazikent Spor Salonu’nda sporcu yetiştirilmesine yönelik kurs faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.



150 Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil

Enlem: 37° 4’45.98”K

Boylam: 37°21’52.36”D

Gaziantep’in en eski spor salonlarından olan Atatürk Kültür ve Spor Merkezi 300 kişilik seyirci 
kapasitesine sahip ana salondan ve fitness ve pilates salonlarından oluşmaktadır. İçerisinde basketbol, 
voleybol, badminton gibi spor branşlarında resmi ve okul müsabakaları da gerçekleştirilmektedir. 
Tesis ayrıca bünyesinde 6 antrenör odası, 5 soyunma odası, 1 sağlık odası da barındırmaktadır. “Önce 
Öğren Sonra Eğlen”, “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At” adlı çeşitli projeler geçmişte Atatürk 
Kültür ve Spor Merkezi’nde yürütülmüş faaliyetler arasında sayılabilir. Tesis günümüzde dışarıdan 
gelen insanlara çeşitli sportif faaliyetler kapsamında kurslar düzenlemekteyken, ayrıca çeşitli spor 
müsabakalarına da ev sahipliği yapmaktadır.
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Perilikaya Spor Salonu   

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil          

Enlem: 37° 3’6.33”K

Boylam: 37°25’5.28”D

2019 yılında aktif olarak hizmete başlamış Perilikaya Spor Salonu, fitness, tekvando, karate, 
güreş, voleybol, badminton, basketbol gibi spor branşlarında faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir. 
Faaliyetlerini kurslar şeklinde devam ettirmekte olup, bünyesinde 1 ana salon, tekvando, fitness ve 
güreş salonları bulunduran tesiste, bunlara ek olarak 6 soyunma odası, 2 hakem, 2 antrenör odası, 1 
sağlık odası bulunmaktadır. 
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Kuzeyşehir Spor Salonu   

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil          

Enlem: 37°13’12.02”K

Boylam: 37°22’25.58”D

                                                                                                                                                      

             2020 yılı içerisinde faaliyetlerine başlamış Kuzeyşehir Spor Salonu, Gaziantep’te sonradan 
oluşturulmuş Kuzeyşehir Toplu Konut Alanı’nda kalmaktadır. Ağırlıkla alanda yaşayanlara hizmet 
veren spor salonunda çeşitli yaş gruplarında fitness, basketbol, voleybol, masa tenisi, karate, pilates 
kursları verilmektedir. Tesiste bir ana salon ve fitness salonu bulunmaktadır. Ayrıca hakem odası, teknik 
odalar, idareci odası, soyunma odaları tesisteki diğer kullanım alanlarını oluşturmaktadır.



153Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep

Sakıp Özberk Spor Kompleksi

(Ertuğrul Gazi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu)  

Bulunduğu İlçe: Şahinbey          

Enlem: 37° 1’26.70”K

Boylam: 37°21’25.60”D

2020 yılı sonunda faaliyete giren Sakıp Özberk Spor Kompleksi Ertuğrulgazi mahallesinde yer 
almaktadır. Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır. 
Fakat bulunduğu alanda spor salonu ve kapalı yüzme havuzunun olması kompleksi diğer tesislerden 
büyüklük yönünden ayırmaktadır. Yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı salon, fitness salonu, basketbol 
sahası, yürüyüş yolu ve kondisyon alanı bulunan tesisler farklı spor branşlarında kurslar da düzenlemektedir.

Mehmet  Vehbi Dinçerler Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil       

Enlem: 37° 6’20.79”K

Boylam: 37°22’36.32”D

2020 yılında  faaliyete giren Mehmet Vehbi Dinçerler Spor Salonu Karacaahmet mahallesinde yer 
almaktadır. Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.
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Fıstıklık Spor Salonu       

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil      

Enlem: 37° 7’2.78”K

Boylam: 37°23’33.17”D

2020 yılı sonlarına doğru faaliyete girmesi planlanan Fıstıklık Spor Salonu Fıstıklık mahallesinde 
yer almaktadır. Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.

İncilikaya Spor Salonu

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil          

Enlem: 37° 2’50.01”K

Boylam: 37°26’29.35”D

2020 yılı içerisinde faaliyetlerine başlamış İncilikaya Spor Salonunda fitness, basketbol, voleybol, 
masa tenisi, karate, pilates kursları verilmektedir. Tesiste bir ana salon ve fitness salonu bulunmaktadır. 
Ayrıca hakem odası, teknik odalar, idareci odası, soyunma odaları tesisteki diğer kullanım alanlarını 
oluşturmaktadır.
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Ulaş Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Şahinbey          

Enlem: 37° 2’44.66”K

Boylam: 37°22’10.09”D

2020 yılı sonlarına doğru faaliyete girmesi planlanan Ulaş Spor Salonu Ulaş mahallesinde yer 
almaktadır. Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.

Beykent Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Şehitkâmil          

Enlem: 37° 7’54.78”K

Boylam: 37°24’6.99”D

2020 yılı sonlarında faaliyete giren Beykent Spor Salonu Beykent mahallesinde yer almaktadır. 
Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.
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Dumlupınar Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Şahinbey          

Enlem: 37° 2’29.17”K

Boylam: 37°23’2.99”D

2020 yılı sonlarında faaliyete giren Dumlupınar Spor Salonu Dumlupınar mahallesinde yer 
almaktadır. Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.

Yeşilevler Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Şahinbey          

Enlem: 37° 2’6.89”K

Boylam: 37°20’24.29”D

2020 yılı sonlarında faaliyete giren Yeşilevler Spor Salonu Yeşilevler mahallesinde yer almaktadır. 
Son dönemde yapılan diğer mahalle tipi spor salonlarıyla plan ve yapı bakımından aynıdır.
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Yavuzeli Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Yavuzeli           

Enlem: 37°18’46.46”K

Boylam: 37°34’0.76”D

2007 yılında hizmete giren Yavuzeli Spor Salonu, aynı zamanda ilçenin en nitelikli spor salonu 
olma özelliğine de sahiptir. Güreş, voleybol, basketbol gibi farklı spor branşlarında hizmet vermektedir. 
Ana salonun ortalama seyirci kapasitesi 500 kişidir. Çeşitli kurs faaliyetlerine ek olarak, okullar arası 
sportif karşılaşmalara da ev sahipliği yapmaktadır.

Nurdağı M� Lütfullah Bilgin Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Nurdağı           

Enlem: 37°11’3.53”K

Boylam: 36°44’3.34”D

B ü n y e s i n d e futsal, hentbol, tekvando, karate, güreş, voleybol, basketbol, masa tenisi, badminton 
gibi farklı spor branşları bulunan M. Lütfullah Bilgin Spor Salonu aynı zamanda ilçenin en nitelikli spor salonu 
olma özelliğine de sahiptir. İçinde soyunma odaları, yönetici odası gibi farklı kullanım amaçlarına uygun alanlar 
da bulunan tesiste ana salonun ortalama seyirci kapasitesi 250 kişidir. Tesiste çeşitli spor branşları kapsamında 
kurs faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Buna ek olarak okullar arası müsabakalara da ev sahipliği yapmaktadır.
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Karkamış Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Karkamış           

Enlem: 36°50’18.94”K

Boylam: 38° 0’3.26”D

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Karkamış Spor 
Salonu’nda futsal, hentbol, karate, güreş, voleybol, basketbol gibi farklı spor branşlarına dair 
müsabakalar ve kurs faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ana salonun seyirci kapasitesi ortalama 500 
kişidir. Salonda okullar arası başta olmak üzere çeşitli spor karşılaşmaları gerçekleştirilmektedir. 
Bunun dışında sporcu yetiştirilmesi amacıyla kurs faaliyetleri de yürütülmektedir.

Araban Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Araban           

Enlem: 37°25’42.49”K

Boylam: 37°40’59.86”D

2006 yılında kullanıma giren Araban Spor Salonu, ilçedeki en nitelikli spor salonu olma 
özelliğine sahiptir. Voleybol, hentbol, basketbol, karate, güreş, futsal gibi farklı spor branşlarında sportif 
faaliyetler yürütülmektedir. Sporcu odaları, idareci odaları gibi farklı kullanım alanları da mevcuttur. 
Ana salonun ortalama seyirci kapasitesi 500 kişidir. Okullar arası, iller ve ilçeler arası birçok sportif 
müsabakaya ev sahipliği de yapmaktadır.
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                                                         Nizip Spor Salonu

Bulunduğu İlçe: Nizip           

Enlem: 37° 0’39.76”K

Boylam: 37°47’59.91”D

1987 yılında faaliyete giren Nizip Spor Salonu Gaziantep’in en eski spor salonlarından biri 
olma özelliğine de sahiptir. Futsal, hentbol, tekvando, karate, güreş, voleybol ve basketbol gibi farklı 
spor branşları kapsamında hizmet vermektedir. Salonda bu spor branşları kapsamında müsabakalar 
gerçekleştirilirken, aynı zamanda çeşitli yaş kategorilerinde kurslar da düzenlenmektedir. Ana salonun 
ortalama seyirci kapasitesi 750 kişidir. Sportif faaliyetler dışında çeşitli kurumların sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinde de kullanılabilmektedir.

Oğuzeli Spor Salonu  

Bulunduğu İlçe: Oğuzeli           

Enlem: 36°57’28.61”K

Boylam: 37°30’38.96”D

Kuruluşu 2000’li yıllardan sonra olan Oğuzeli Spor Salonu’ndaki kapsamlı yenileme çalışmaları 
devam etmekte olup, tesisin Kasım 2020’de tamamlanması planlanmaktadır.
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SONUÇ

Bu çalışmanın çoğu yerinde de vurgulandığı üzere spor insanlığın toplumsal evrim sürecinin her 
aşamasında bir şekilde yer almıştır. Bu yer alış süreci zamanla toplumların kültürel yapılarında anlamlı 
birtakım kodlamalar oluşturduğu gibi, zamanla fiziki çevre şartlarının da etkisiyle belirli coğrafyaların 
belirli sporlarla özdeş hale gelmesini sağlamıştır. 

Spor güncel eğilimler, gelişmeler ve etkiler perspektifinde birçok bilim dalının inceleme alanına 
girmektedir. Bu açıdan ele alınabilecek bilim dallarından biri ise Coğrafya’dır. Coğrafya, özellikle 1950’li 
yıllardan sonra betimsel olma halini giderek bir kenara bırakmış, bilimde gerçekleşen kantitatif devrimin 
etkisini bilim yapma metotlarında göstermeye başlamıştır. Bu süreç Coğrafya biliminin multidisipliner 
olma halini kuvvetlendirdiği gibi, ona yeni alt araştırma alanlarının kapısını da açmıştır. Bu açıdan 
Coğrafya’da yeni diyebileceğimiz araştırma alanlarının başında Spor Coğrafyası gelmektedir. Temelde 
sporu ve bununla bağlantılı olarak spor mekânlarının arazi planlama ve kullanım süreçlerine etkilerini, 
ayrıca profesyonel sporcu göçleri, bölgelerin sporcu üretimleri gibi spora dair geniş bir yelpazeyi 
çalışma alanı olarak benimseyen Spor Coğrafyası, dünyada ve Türkiye’de yapılmış birçok araştırmayla 
çalışma alanını giderek daha belirgin kılmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de ilk defa olarak bir ilimizi 
Spor Coğrafyası kapsamında ele almış ve sporun mekânsal ve toplumsal açıdan güncel durumunu 
Gaziantep özelinde tartışmaya çalışmıştır. Özellikle aba güreşi ve futbola dair yapılan tartışma ve bilgi 
aktarma süreci Spor Coğrafyası çalışmalarındaki küreselleşme, kentsel mekân-spor etkileşiminin ne 
yönde değiştiğini göstermesi açısından anlamlı ipuçları sunmaktadır.

Günümüzde akademik düzeyde kabul görmüş gerçeklerden biri de Türklerin geçmişten 
günümüze taşıdığı spor kültürüdür. Orta ve Kuzey Asya’nın göçebe kültürü, burada yaşayan 
topluluklarda askeri yapının, dolayısıyla insanlarını sürekli dinç ve sağlıklı tutmak gibi birtakım 
zorunlulukları doğurmuştur. Bununla bağlantılı olarak avcılık, binicilik, cirit atma, güreş gibi birçok 
spor burada yaşayanlar tarafından yapılmıştır. Tabi ki bu süreç Türk kültürünün çeşitli coğrafyalara 
yayılmasını beraberinde getirdiği gibi, Türklerdeki spor anlayışının da dünyanın farklı coğrafyalarında 
tanınır olmasını sağlamıştır. Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve nihayet Türkiye Cumhuriyet’inde 
spor geçmişten aldığı bu zengin birikim üzerine şekillenmiştir. 

Spora bağlı kültürel birikim süreci ve fiziki çevre faktörlerinin günümüze en somut yansıması 
ise ata sporumuz olarak bilinen güreşte somutlaşmıştır. Güreş, bugün hem Orta Asya hem de Anadolu 
coğrafyasında çok çeşitli formlarda yapılmaktadır. Yakın tarihte Türklerin uluslararası organizasyonlarda 
elde ettiği başarılar da güreşin önemini gösteren gelişmelerdir. Tabi ki güreş Türkiye’de ağırlıkla minder 
güreşi şeklinde algılansa da şalvar, aba,yağlı, karakucak gibi farklı formlarla da yapılmaktadır. 
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Bu çalışmada ele alınan aba güreşi günümüzde Gaziantep ve Hatay’da yoğunlaşmıştır. Coğrafi 
bir sınırlamaya da karşılık gelen bu yayılma kalıbı geçmişten bugüne yapılan tartışmalarda koruma ve 
sürdürülebilir olma halinin önemsenmesini de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada aba güreşine yönelik 
temel önerme koruma ve sürdürülebilir olma halinin yapısal değişikliklerle gerçekleştirilmesi üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bunun en önemli nedeni ise kültürel boyutları en az sportif boyutları kadar önem 
taşıyan aba güreşimizdeki kurumsallaşma çabalarının özünde birtakım değişiklikler yaratmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu değişikliklerin en başında geleni ise kırsal karakteriyle belirginleşmiş aba 
güreşinin kentsel alanla karakterize olmasıdır. Bu karakterize olma hali ise yılın belirli günlerinde 
yapılan organizasyonlarla sınırlı kalmakta, lisanslı ve faal sporcuların ise aba güreşinin kültürel yapısını 
ne kadar önemsediği gibi birçok soruyu akıllara getirmektedir. Dolayısıyla kent ve ülke yöneticilerinin 
uluslararası yarışmalardaki aba güreşlerini desteklemelerinin yanı sıra, köylerdeki eski gelenekleri, 
düğünleri, sünnet şölenlerindeki aba güreşlerini tekrar kendi geleneklerimiz içinde yaşatmaya yönelik 
önlemler alması gerekmektedir. Nihayetinde önerilen, özü kırsal karakterli olan bu sporumuzun 
yereldeki gelişimden kopmadan teşvik edilmesidir. 

Spora dair bu kitapta yapılan tüm tartışmaların ortaklaştığı temel sonuç esasında son yıllarda 
dünyadaki eleştirel Spor Coğrafyası çalışmalarıyla örtüşmektedir. Gaziantep üzerinden sorgulanan 
Spor-Coğrafya ilişkisi bize birtakım mekânsal örüntüler ve değişimler göstermiştir. Bunların en başında 
geleni kuşkusuz ki Gaziantep’te modern sporların hızlı bir şekilde baskınlığını arttırdığı gerçeğidir.  
Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme gibi sporlar Gaziantep’te gelişirken, bu sporlara ait spor 
mekânları da sayıca artmıştır. Dolayısıyla kentsel mekânda bu sporlara ait spor mekânlarının görünümü 
artarken, bu sporlarla uğraşan lisanslı ve faal sporcuların sayısında da artışlar gerçekleşmektedir. 

Tabi ki Gaziantep’te sporun mekânsallığında dikkat çeken bir diğer detay ise bu gelişimin eşit 
bir coğrafi yayılım göstermediğidir. İlin en büyük iki ilçesi olan Şahinbey ve Şehitkamil gerek spor 
mekânları gerekse de sporcuların sayısında diğer ilçelerin oldukça önündedir. Bu durum ilk etapta 
nüfusla bağlantılı olarak görülse de, il içindeki gelişimin eşit düzeyde dağılımında sorun oluşturma 
potansiyeline sahiptir. Bu açıdan Karkamış, Araban, Nurdağı gibi diğer ilçelerde de sporun ve buna 
bağlı olarak spor mekânlarının görünür hale gelmesi gerekmektedir.

Gaziantep, yerel dayanışma ağlarının kuvvetli olduğu bir ilimizdir. Dolayısıyla yapılan 
yatırımlarda yerelin rolü ve bunun ulusal olanla bağlantısı önemli bir köprü vazifesi görmektedir. 
Gaziantepspor’un hızlı bir şekilde Süper Lig’den düşmesine karşılık, Gaziantep FK’nın ilkini 
aratmayacak şekilde örgütlenerek açığı kapatması bu dayanışma ağının en güncel yansımasıdır. Fakat 
bu değişimle doğrudan bağlantılı olmayan bir diğer gelişme kent stadyumunun radikal denilebilecek 
dönüşümüdür. Bugün Gaziantep’i temsil eden Gaziantep FK’nın maçlarını kentin dışındaki Kalyon 
Stadyumu’nda oynaması, mekânsal yer değiştirme dışında yeni aidiyet sorunsallıklarının da belirmesine 
neden olmuştur. Gaziantep’te sınırlı sayıda olan futbol taraftarı Kamil Ocak Stadı’nda maç saatinden 
çok önceleri buluşup vakit geçirirken, yeni stadyumda aradan geçen 2 yıllık süreçte böyle bir yapının 
varlığı tecrübe edilememiştir. İnsanlar maçtan kısa bir süre önce gelip, maçtan hemen sonra alanı 
terk etmektedir. Bu durum, mekânın sporu örgütleme gücünün henüz istenen düzeyde olmadığını 
göstermektedir.

 Nihayetinde bu çalışma Spor Coğrafyası araştırmalarına mikro bir bakış açısı getirmeye 
çalışmıştır. Gaziantep’te sporun gelişimi kuşkusuz ki gelecekte yapılacak planlama çalışmaları, politika 
önerileri gibi çok farklı nedensellikler etrafında şekillenecektir. Mekânın bundan etkilenme durumu 
da kuşkusuz ki biz coğrafyacılar için bir merak konusudur. İlerleyen yıllarda Gaziantep’te spora dair 
ortaya çıkacak yeni gelişmeler ve arazi kullanımındaki spora bağlı değişimler bu kitabın da zamanla 
gelişmesini ve etki gücünü arttırmasını sağlayacaktır.
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