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Özet 

Toplum, hemen her yerde aynı davranışları sergileyen, aynı ortak kodlara inanan, belirlenmiş ortak 

sınırları olan, en eskiden başlayarak günümüze kadar getirilmiş bir süreci paylaşan, eşya ve varlığa dair ortak 

bakışları olan bireylerden oluşur. O toplumun parçası olan bireyi harekete geçiren her ne kadar ferdi bilinç veya 

bilinçaltı fenomenler olarak görülse de aslında nomoslarla veya hukuksal kurallarla herkesin birlikte yaşamayı 

kabul ettiği ve uymak zorunda olduğu bir takım kurallar bütünüyle sınırları çizilmiş olan kolektife ait 

fenomenlerdir. Her türlü toplumsal etkinlik, şenlik, festival, dinî/resmî tören veya bayramlar katılan bireylere 

birçok fırsat sunar. Özellikle sportif etkinlikler, beraberinde sundukları moral değerlerle bireyi güdüleyen ve 

olumlayan en önemli faktörlerden biridir. Spor yapmak veya sportif bir etkinlik herhangi bir kısmında bulunmak 

ahlaklı olmayı gerektirir. Kişiye öğretilen her türlü sporda önce bu moral değerler üzerinde durulur. Özellikle 

hızlı bir gelişim ve değişime şahit olunan bu yüzyılda toplumlar, kendilerini modern olarak tanımlamakta ve bu 

modernliğin gereği olduğu kanısıyla hemen her toplumsal olguyu seküler bir platforma taşıma gayretindedirler. 

Bu gayret, spordan edebiyata, fenden beşeri ilimlere, şenliklerden bayramlara –dinî bir gereklilik olduğu dahi 

göz ardı edilerek- sürüp gitmektedir. Her ne kadar spor ve din veya moral değerlerin bir arada gösterilmesi ilginç 

olsa da etkinliğin dahilinde barındırdığı argümanlara bakıldığında bu durum şaşırtıcı olmaktan uzak bir hale 

gelmektedir. Sarıkmaş’a bağlı Karaurgan Köyü’nde her yıl ondokuz mayısta karakucak güreşleri yapılmaktadır. 

Güreşleri önemli kılan cumhuriyetten daha eski oluşlarının yanı sıra sosyal bir olumlama gibi toplumsal bir 

misyon üstlenmiş olmasıdır. Zira bu spor sünnet metaforu ile birlikte bireyin davranışlarında kimi değişikliklere 

sebep olurken aynı zamanda moral değerleri de kazandırır. Bu bildiride toplumsal bir olgunun bireyi nasıl 

olumladığı üzerinde durulurken diğer taraftan da Sarıkamış’ın yüzyıllık bir geleneğe sahip olmasına rağmen 

henüz yerel veya ulusal anlamda bilinmeyen bir geleneğinin tanıtılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sarıkamış, Karaurgan, Güreş, Sosyal Olumlama 

Abstract 

             A society  consists of  individuals who  show almost everywhere the same behaviours, believe in the 

same common codes, having common limits, sharing a process which has started from time immemorial and  has 

been  brought up  to present, having the common views about objects and creatures. Although the personal 

conscious or  unconscious phenomenons   are  considered as the moving factors of  individual of  that society, in 

fact, the nomos and certain stringent  rules that everyone has agreed to live together in legal relation  are the facts 

belong  to a completely defined corporation. All kinds of  social activities, festivals, rites, formal ceremonies, or 

festivities  give many opportunities to participants. Especially sport activities are one of  the most  important 



factors motivating the individuals by engraining in moral values. Play sports or  being in sports event requires 

moral values. In every sports taught person these moral values emphasized primarily. Especially in this century 

witnessing a rapid change the  societies define themselves as “modern” and  by force of this, they  make an effort  

to explain almost every fact  in terms of secular view point. This effort  yet  carries on being  ignored  its 

religious necessity from sport to literature, science to humanities, and fiestas to festivities. Although it is 

interesting to show  together  sports and moral or religious values  but  when the arguments in the activity is 

taken into account it is nonstriking. In Karaurgan village of Sarıkamış on May 19 of each  year  karakucak 

wrestlings are performed. In addition to being older than republic period , its carries a common  meaning like 

social affirmation, yet this sports leads to certain personality change and gains moral values at the same time. In 

this paper  it is analysed  that  how a social fact  affirms  the  individual, on the other hand,  being  a centenary 

tradition , a convention  of  Sarıkamış  which is yet  unknown  as  part of local and  national  is aimed  to 

introduce. 
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Giriş  

Kolektif zihin, insanları bir arada tutmak için bireyler arasında çeşitli davranışlar, 

inançlar, nomoslar, ritüeller, normlar veya eşyaya/varlığa ortak bakış açısı oluşturur. Toplum 

olmanın ve sosyalleşmenin en temel olgularından biri budur. Aynı platformu paylaşan 

insanlar sosyal bir grup olma adına kendilerine sunulan bu ortak kodları peşinen kabul 

ederler. Bireyi harekete geçiren her ne kadar ferdi bilinç veya bilinçaltı fenomenler olarak 

görülse de aslında ister nomoslarla ister hukuksal kurallarla herkesin birlikte yaşamayı kabul 

ettiği ve uymak zorunda olduğu bir takım kurallar bütünüyle sınırları çizilmiş olan ve makro 

bakışla toplum dediğimiz kolektifin bilincinde veya bilinçaltında yatan fenomenlerdir. Bu 

fenomenler arasında hukuk yasaları, moral değerler, dinî dogmalar, mitik ritüeller, lokal inanç 

pratikleri vs. gösterilebilir. Fert çoğu zaman bu toplumsal dinamikleri pratiğe dönüştürerek 

hem kendisinde hem de çevresinde aktifleştirdiğinde aidiyet mefhumunun sağladığı psişe ile 

kendini o toplumun parçası hisseder. Kısaca topluma ait her davranışın olumlanması veya tam 

tersi olumsuzlanması ferdin hareketinde önemlidir. “Bir toplumsal olgu, bireyler üzerinde icra 

ettiği ya da icra etme yeteneğini taşıdığı dışsal zorlayıcı güçle kendisini gösterir; bu gücün 

varlığı ise belirli bir yaptırımın varlığı ya da olgunun onu ihlâle yeltenen her bireysel girişime 

karşı gösterdiği direnişle kendisini belli eder.”
1
 Tekil bilinç değişik kodlar halinde kendisine 

iletilmiş çoğu hazır kalıpları belleğinde tutarak davranışlarını bu sistematiğe göre düzenler. 

Teker teker her ferde ait bu tekil bilinç argümanları aynı zamanda aynı olaya, aynı durumda 

aynı davranışa dönüştüğünde başka bir ifadeyle tekil bilinçler ortak hareket ettiğinde kolektif 
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bir davranış ve tutumlar düzeni ortaya çıkar ve toplumsal olgular bu şekilde tamamlanır. Bu 

durumda bireyler toplumu oluşturmuş ve toplumsal bir durum yaratmış hem de ait oldukları 

topluma karşı vazifelerini yerine getirmiş olurlar.  

 Herhangi bir toplumsal etkinliğe katılım, bireylere aynı zamanda tüm geçmişi ile 

kendisine iletilmiş olan verilerin senkretiğini yapma ve geleneğin icrası yoluyla da atalarını 

yad etme/ kutsama, kendi hüner veya becerisini başkalarına gösterme, toplum mirasını ifade 

etme gibi toplumsal kimliğini dışa vurma fırsatı verir.
2
 Bireyler hem kendilerinin hem de 

çevrelerinin farkındalığını, grupsal bir iletişimi ve etkileşimi bu olgularla yaşarlar. Bu durum 

kimi ortaklıklardan oluşan birlikteliğin en önemli sacayaklarından biridir. Birey 

davranışlarında içinde bulunulan topluma uygun olabilmesi için bazı sınırlılıklar gözlemlenir. 

Bu sınırlılık aslında disiplin sözcüğü ile karşılanabilir ve düzenleyicilik misyonu taşır. 

Düzenlemek bir durumdan vazgeçirmekle beraber diğer bir durumu yaşanabilir kılar hatta 

teşvik eder. Zira sınırlanma sürekli özgür olmayı hayat gayesi edinmiş birey için sıkıcı ve 

kaçınılan bir durumdur. Oysa bahsedilen sosyal etkinlikler sınırlamak yerine düzenleme 

amacı güder ve bireyin bu durumu kabullenmesi daha kolay olur. Bir kurallar bütününe boyun 

eğme zorunluluğu bir tür soyutlama, egemen iradenin bir tecellisi gibi algılandığında onu 

kabullenmek kolaylaşacaktır. Bireyin üstünde onu zorlayan bir varlık olduğunda ahlaki 

yükümlülük öznel olmaktan çıkar.
3
  

Her türlü toplumsal etkinlik, şenlik, festival, dinî/resmî tören veya bayramlar katılan 

bireylere birçok fırsat sunar. Özellikle sportif etkinlikler, beraberinde sundukları moral 

değerlerle bireyi güdüleyen ve olumlayan en önemli faktörlerden biridir. Spor yapmak veya 

sportif bir etkinliğin herhangi bir kısmında bulunmak ahlaklı olmayı gerektirir. Kişiye 

öğretilen her türlü sporda önce bu moral değerler üzerinde durulur. Özellikle hızlı bir gelişim 

ve değişime şahit olunan bu yüzyılda toplumlar, kendilerini modern olarak tanımlamakta ve 

bu modernliğin gereği olduğu kanısıyla hemen her toplumsal olguyu seküler bir platforma 

taşıma gayretindedirler. Bu gayret, spordan edebiyata, fenden beşeri ilimlere, şenliklerden 

resmi ve dinî bayramlara –dinî olanlarının bir gereklilik olduğu dahi göz ardı edilerek- sürüp 

gitmektedir. Ancak davranış ve tavırların düzenlenmesinde yine etikin kuralları az da olsa 

geçerlidir. Ata sporu olarak bildiğimiz güreş ise tüm bu gayretlere rağmen seküler olmak 

yerine sünnet metaforunu da arkasına alarak hem etiği hem ahlakı hem de dini aynı olguda 
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toplayabilmektedir. Sonuçta güreş, toplumda neredeyse kendine mahsus bir tip yaratmaktadır. 

Böylece modernitede kendine göre bir moral işlevsellik üstlenmektedir.   

 Her ne kadar spor ve din veya moral değerlerin bir arada gösterilmesi ilginç olsa da 

etkinliğin dahilinde barındırdığı argümanlara bakıldığında bu durum şaşırtıcı olmaktan uzak 

bir hale gelmektedir. Daha güreşe başlamadan yapılan salavatlama, Hz. Muhammed’e, Hz. 

Ali’ye veya Hz. Ömer’e yapılan göndermeler, kodları kolektifin bilincine özellikle aktarılan 

olumlama pratikleridir. Bu işle meşgul olan biri bu göndermelerle tutum, tavır ve 

davranışlarını düzenlemektedir. Bu olgunun bizzat icrasında olmasa dahi yaşamasında ve 

ayakta kalmasında vazife üstlenen diğer bireyler/izleyiciler de güreşçilerle birlikte aynı 

duyguları yaşarlar. 

 Özellikle henüz daha çocuk olmasına rağmen bireyin böyle toplu bir organizasyona 

katılımı, onu o toplumun ortaklık dairesine sokmasına ve kendisine temsiliyet kodlarını 

vermesine yarar. Bu temsiliyet kodlarının etik, din, görgü, anane gibi argümanlarla örülü 

oluşu bireyin sonraki yaşantısında davranışları için edimler sağlayacaktır. Bu durum bir çeşit 

toplumun kendi kendini bir sosyal etkinlikle olumlama ve geleceğe aktarma durumudur.    

 Sporun/güreşin üstlendiği bir diğer misyon da bedenî kuvvetin veya kabaca şiddetin 

yasal, sıradan, doğal bir yolla dışa vurumunu ve rahatlamayı sağlamasıdır. Şiddet psikanalize 

göre ödip kompleksi diye tavsif edilen süreç ile bireyde spontane gelişen bir olgudur. Aile içi 

hiyerarşi veya aile bireylerinden birisinin sahiplenilmesi arzusu -ki bu durum aslında iktidarın 

veya edilgen değil etken olmanın istenmesi durumudur- bireyde şiddeti, kıskançlığı veya 

ayrışımı başlatır. Özdeşim süreci içerisinde öznenin öteki olana karşı bilinçdışı özdeşim 

kurarak kendi öznelliğini ve onun başkalığını tanıması diye bilinen rekabet
4
 bu noktada 

devreye girer. Birey kendi iç dünyasında yaşadığı bilişsel süreçlerden olumlu kurtulmalar bir 

tarafa bırakılırsa tıkanma durumlarında şiddet veya gücün başka taraflara kanalize edilmesi ile 

çıkar. Özellikle bedeni kuvvete dayanan şiddet ve güç gösterimi artık sözün veya mantığın 

bittiği anda başlamakta ve çoğu zaman yıkımla sonlanmaktadır. Sporun bir çok dalı işte böyle 

durumlarda birikmiş bu türden olumsuz enerjinin farklı tahliyesi olarak görülebilir. Güreş 

yolu ile birey kendi içinde bulundurduğu olumsuzlukların tümünü rakip olana yönlendirebilir. 

Ancak bu yönlendirme sınırları ve kuralları daha önceden belirlenmiş, tikel pratikleri olan, 

toplumun önünde ve desteği ile gerçekleşen bir sportif aktivite ile yapılmaktadır. Dolayısıyla 

birey hem şiddet ihtiyacını gidermiş hem de yıkım yerine üyesi olduğu grup tarafından 

desteklenmiş ve olumlanmış olacaktır.  
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Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Karaurgan Köyü’nde 2013 yılında 96.’sı 

gerçekleştirilecek olan Karakucak Güreş Şenlikleri her yıl 19 Mayıs’ta kutlanmaktadır. 95 

yıldır ara verilmeden gerçekleştirilen bu güreşlerin tarihinin daha eski olduğu tahmin 

edilmektedir. Zira takip edilebileni 95’tir ve bunun daha önceleri de olmalıdır. Güreşler daha 

önceleri Karaurgan’a 600 metre mesafede bulunan ve Türk- Rus sınırını belirleyen bir 

gümrük şehri olan Kötek’te gerçekleştirilmekteyken Türk hakimiyeti başlayınca Karaurgan’a 

kaydırılmış. Karaurgan, 93 Harbinde kaybedilen Türk topraklarından sonra Rus ve Türk 

elçilerinin sınırı belirlemek üzere kullandıkları siyah bir urgandan alır. Topraklar geri alınınca 

her yıl at yarışları ve güreşler olmuş o ilk günkü heyecan yaşatılmaya çalışılmıştır. Yani bu 

güreşler bir nevi kurtuluş gününü yad etme özelliği kazanmıştır. 

 Güreşlere Karaurgan civarında bulunan 15- 20 köyün hemen tamamı katılmaktadır. 

Bunun yanında başta Erzurum ve ilçeleri olmak üzere (özellikle Pasinler, Oltu ve Şenkaya 

ilçeleri) Ardahan’dan (özellikle Posof), Erzincan’dan, Sivas’tan, Antalya’dan, Ordu’dan 

pehlivanlar ve izleyiciler gelmektedir. 2010 yılında yapılan güreşlerde Diyarbakır’dan hatta 

İskenderun’dan da katılan güreşçiler vardı.  

 Karaurgan’da güreşen pehlivanlardan bazıları şunlardır:  Mahmut Demir (Milli 

güreşçi), Bardızlı Nizam Pehlivan, Alaeddin Yıldırım, Gıyaseddin Yılmaz,  Savaş Yıldırım 

(Edirne Kırkpınar’da da Baş Pehlivan oldu),  Reşit Karabacak,  Necdet Çınar, Özkan Turan,  

Erdal Turan, Beşir Pehlivan, Erdal Karakaş, Adem Altuntaş (1996 54 Kg. Türkiye Gençler 

Şampiyonu ve 1996 Romanya Uluslararası Büyükler 2.’ si).  

 Meydanda güreşecek olan pehlivanlar önce Karaurgan muhtarlığı tarafından 

oluşturulan komisyona gelerek burada tartılır ve kilolarına göre kategorilere ayrılır. Listeler 

daha sonra meydandaki komisyona verilir ve komisyon aynı kategoride yazılı isimler arasında 

kura yoluyla eşleştirmeler yapar.  

 Kategoriler 30-35 kilodan başlar.  

Minikler (35-40 Kg.) 

Yıldızlar (45-50 Kg.) 

Toz Koparan (50-55 Kg) 

Deste Boy (55-60 Kg.)  



Büyük Deste Boy (60-65 Kg.) 

Büyük Orta Boy (70-75 Kg.)  

Büyük Boy (80-85 Kg.)  

Baş Altı  (90 Kg.)  

Baş Pehlivan  (90+ Kg.)  

Meydanda önceden güreş tutmuş ve tanınmış pehlivanlar güreşlerde hakemlik 

yapmaktadırlar. Özellikle son yıllarda profesyonel kulüplerden güreşçiler de katıldığından 

resmi hakemler de katılmaktalar. Güreşlerin yapıldığı meydan düz çayırlık bir alandır. Ancak 

bu alan sabit bir yer değildir. Her yıl farklı bir çayırlıkta yapılmaktadır. Sabit bir yerin 

olmaması özellikle sporcuların giyinip soyunacakları bir yerin eksikliği, bir tribünün 

olmaması en büyük sorunların başında gelmektedir.  

Güreşler karakucak şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tarihinde sadece büyük 

pehlivanların katıldığı bir şenlikte yağlı güreşler olmuş onun dışında tamamen karakucak 

olarak gerçekleştirilmiştir. Kurallar da ona göredir.  

Güreşlerin duyurulması için asılan ilanlardan gelen misafirlerin yemekleri, sporcuların 

giderleri, kazananların ödülleri köy bütçesinden ve Sarıkamış Kaymakamlığı  tarafından 

karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak köy bütçesinin yetersizliği güreşlere de yansımakta ve gelen 

pehlivanların memnuniyeti büyük oranda sağlanamamaktadır.  

Başka bir gelir kaynağı olarak her yıl yapılan Meydan Ağası seçimi gösterilebilir. 

Açık artırma şeklinde siyasilerin ve işadamlarının katıldığı bu açık artırmadan elde edilen 

gelir de sporculara ödül olarak dağıtılmaktadır.    

Sonuç ve Öneriler 

 Ülkemizdeki en eski güreş organizasyonlarından biri olmasına karşın ne yerel ne de 

ulusal anlamda tanıtımı yeterince yapılmamış ve duyurulmamış olan ancak her türlü eksikliğe 

ve terk edilmişliğe rağmen yüzyıl gibi aksatılmadan gerçekleştirilen bir tarihe sahip bu 

organizasyon mutlaka her türlü ortamda duyurulmalı ve desteklenmelidir. Bu organizasyon 

sadece bir spor etkinliği olarak da düşünülmemelidir. Karaurgan meydanı ve bu meydanda 

güreşen isimlerle ilgili oldukça fazla sözlü anlatma bulunmaktadır. Bir pehlivanın yetişmesi 

için hazırlıklar evlerde başlar, özel besinler, yemekler yapılır. Eski pehlivanlara dair evlerde 



bir çok hikaye anlatılır. Güreşçilerin yetiştirilmesi, beslenmesi, karşılaşmaları gibi durumlar 

etrafında oluşturulan folklorik anlatımlar ve pratikler, bulunduğu yere sağlayacağı ekonomik 

ve turistik getiri göz önünde bulundurulmalıdır. 

 İlk elden her yıl farklı bir yerde yapılmak zorunda kalan güreşler için sabit bir yer 

temin edilmelidir. Bu sabit meydan etrafında dışarıdan gelen misafirlerin konaklayabilecekleri 

en azından tabii ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır. Güreşçilerin 

giyinebilecekleri, dinlenebilecekleri yerler yapılmalıdır. Güreşlere ulusal katılımların 

artırılması sağlanmalı ve desteklenmelidir.   

  Yapılacak bu işlerin sadece maddi getirileri değil asıl toplumsal katkıları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sağlıklı, donanımlı, sporun getirdiği olumlu edimlerle dolu bireyler ve bu 

bireylerin oluşturacağı düzenli toplum düşünülmelidir.  
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