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Bir A n ı 

Güner Frik 

Yıllardır Türkiye'de atletizmin neden geli˛emedii' ara˛tırılırken "Parasızlık, sahasızlık, 

antrenör eksiklii, dı˛ temas azlıı, bilgi yokluu, gıdalanma hatası, yasa yetersizlii, 

kararnamelerin eskilii vb. (siz devam edin) tartı˛ılır. Spor ˛uralarında fikirler ortaya atılır, 

kararlar alınır. Konu˛ulanların çou havada kalır ve sonraki toplantılarda bunlar yeni 

konularmı˛ gibi tekrar-tekrar ele alınarak oyun ba˛tan oynanır. Politikacılar olacak, 

yapılacak, edilecek gibi cak-cuk'lu beyanat ve doruluklarından kendilerinin bile emin 

olmadıkları istatistiklerden bahsetmeye koyulurlar. ›dareciler ev, para, altın gibi vaatler-

le elit sporcu yaratmaya, kurulu˛lar ithal malı sporcularla ba˛arılarını kanıtlamaya çalı˛ırlar. 

Bu yazıdaki gayem sporda ileri ülkelerde mevcut olan 'gençlere spor zevkini a˛ılayarak 

elit sporcu yeti˛tirmek' metodunun Türkiye'de unutulan öncülerini hatırlamak ve ˛ükran-

la yadetmektir. 

Anılarım beni gençliimde ya˛adıım ve Türkiye'de atletizmin parladıı tatlı bir devreye 

götürüyor. Spor eitmeninin temel görevi olan te˛vik ve ki˛iyi yönlendirme metodunun 

ba˛arılı sonuçlarını sergiledii için anımı özet halinde anlatmaya çalı˛acaım. ›stanbul 

Erkek Lisesi'nin ona kısmında okurken Beden Eitimi öretmenlerimiz Selim Duru ve 

Neriman Tekil bize bir oyun örettiler. Oyunun adı Olimpiyat Oyunu' idi. Her örenci 

kendisine bir ülke adı seçti ve jimnastik derslerinde 50 m. ko˛u, gülle atma ve yüksek 

atlama disiplinlerinde yarı˛maya ba˛ladık. 30x40 cm. büyüklüünde, üzerinde Diskopol 

resmi ve 1, 2 ve 3. gelenlere ismi ve derecesi yazılı mavi renkli diplomalar verilir ve 

öretmenlerimizin sınıflara getirip tanıttıkları milli takım atletlerinin göüs kısmında beyaz 

T harfli kırmızı e˛ofmanları bizi büyülerdi. 

O kadar tesir altında kaldık ki tatil döneminde de Olimpiyat Oyununa devam ettik. 

Sultanahmet Camii imamının izin ve te˛vikleri ile cami yanında sürat ko˛usu, tur atarak 

mukavemet ko˛usu, topraktan topraa uzun atlama, ip üstünden yüksek atlama, süpürge 

sopaları ile cirit atma, ta˛ ile gülle atma bize mutluluk veren zevkli oyunlar olmu˛tu. 

Bir yıl sonra, ˛imdiki Adliye Sarayı'nın bulunduu yerde, karakol ve askerlik dairesinin 

de izinlerini alarak; kum havuzu yerine topraı kabarttık, kireç satın alarak kulvarları 

i˛aretledik, mahallemizdeki marangozdan, sırık atlamak için sopalar aldık (sık sık 

kırılırlardı). Harçlıkları toplayarak aldıımız çivili ayakkabılar olimpiyat oyununu cid-

dile˛tirdi ve geli˛en atletizm a˛kımızın ikinci safhasına girdik. 
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Öretmenlerimiz Selim Duru ve Neriman Tekil ile olu milli su sporcusu (Y. Müh. Toan 
Gökçay) olan, Türkiye'mizin en deerli eitimcilerinden Celâl Ferdi Gökçay örenci-
lerdeki heves ve masum spor sevgisini deerlendirdiler. Okulun arka bahçesine bir kum 
havuzu, sırık ve yüksek atlama sehpa ve çıtaları, gülle ve cirit malzemeleri salandı. 
Derslerde ba˛arılı olmak ˛artı ile bizlere haftada üç gün antrenman yapmak müsaadesi 
verildi. 

Derken, bir yıl daha geçti. Resmi yarı˛malarda 4. kategoriden üst kategorilere yüksel-
meye ba˛ladık. Birimiz 16 ya˛ında milli takıma girdi (Selim Yalın). Bir yıl daha geçti ve 
Türkiye rekorlarını kırmaya ba˛ladık (E˛ref Aydın, Güner Frik, Kemal Koksal). O devre 
Türk Milli takımına giren ›stanbul Erkek Liseli 8 atletin isimleri alfabe sırasına göre: Halit 
Arsever (Sırık), E˛ref Aydın (Mukavemet), Ethem Bölen (Tekadım), Mehmet Çaatay 
(Cirit), Güner Frik (Üçadım), Kemal Koksal (Cirit), Selim Yalın (Yüksek). 

›lginç olan husus o yıllarda dier lise öretmenlerinin de Duru ve Tekil'e benzer çalı˛malar 
yapmı˛ olmalarıdır. Nitekim Galatasaray Lisesinden: Ali Dikencik, Cezmi Or, CevatTugay, 
Fuat Yılbar. Haydarpa˛a Lisesi'nden: Kemal Aksur, Sezai Aytan, Ruhi Sarıalp, Kâmuran 
Tekil. Kabata˛ Lisesi'nden: Levent Demirel gibi isimler bir tutam örnektir. 

Atletizm yarı˛malarına ortalama 5000 seyirci gelmesi, iki Türk atletinin dünyanın en iyi 
on atleti arasına girebilmesi, olimpiyatta madalya (Sarıalp) alabilecek derecelere 
varılmasına yol açan: 'Gençlere spor zevkini a˛ılayarak elit sporcu yeti˛tirmede en ba˛arılı 
metodu uygulayan Duna, Saver, Tekil ve dier idealist Türk eitimcilerini ˛ükranla anarak 
Türkiye'de ana spor atletizmin neden geli˛medii sorusuna bu anının bir aydınlık getire-
bileceini umarım. 
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