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Geçtiğimiz Cuma günü BESYO’da Eskrim Sempozyumu

Avangarde Yatak Odaları

vardı. Sabahtan akşama kadar eskrim konuşuldu. Ankara
ve İstanbul’un dışında İtalya’dan da 2 misafirimiz vardı.

Ev Dekorasyon Alışverişi

Alanları farklı olan pek çok konuşmacı, taşıdıkları sıfatlara
uygun olarak eskrimde nasıl değer yarattıklarını ya da

Top Tamir İlacı

nasıl yaratılması gereğini konuştular. Sempozyumun en
önemli eksiği, eskrim federasyon başkanıydı. Aslında 2 yıl

Cem Çetin önceki randevuda hazırdı başkan ancak bu defa Spor

Bakanı Suat Kılıç, sempozyumla aynı günde federasyon
başkanlarıyla bir toplantı yapınca, bu defa eskrimin 1 numaralı patronunu aramızda göremedik. Yazık oldu
kendisi için…
Bilinçli destek
Aslında şartlar ne olursa olsun Eskrim Federasyon Başkanı bu sempozyuma katılmalıydı. Çünkü bu tür
etkinlikler ülkemizde çok fazla yapılmıyor. Yapması gerekenler aslında üniversiteler. Bu konuda Kocaeli
Üniversitesi, spor eğitimi alanında üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiriyor. Son 2-3 yılda, biri
sürü federasyon başkanı, sporcu ve antrenörü davet edip, neler yaptıklarını neler yapmaları gerektiğini
konuştuk. Peki bu konuda federasyonlar ne yapıyor ? İşte bu soru Türk sporunun bir noktaya gelmesi
açısından çok önemli. Bakan’ın federasyon başkanlarıyla yaptığı toplantıya geri dönecek olursak; Eskrim
Federasyonu Başkanı, “Sayın bakanım, o gün Kocaeli Üniversitesi’nde eskrim sempozyumu var ve ben bu

Çok Okunanlar

programı aylar öncesinden biliyordum ve davetliyim. Kaldı ki, bu sempozyum benim spor dalıma ait alanda
yapılıyor. Türkiye’de bir ikincisi yok. Dolayısıyla o gün orada olmam gerekiyor” şeklinde bir konuşma yapsa,
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Bakan, “Hayır gidemezsin, benim toplantıma katılman şart mı” derdi ?Bence böyle bir şey demezdi ve belki
de derdi ki, “Birlikte gidelim”…
Biz sempozyumuma geri dönersek, ilgi uyandıran sunumlar yapıldı. En dikkat çekici olanlardan başlamak
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gerekirse; eskrimle ilgili hem Türkiye hem de Kocaeli’ne ait sayısal veriler aktarılırken, İtalyan misafirimiz
özellikle Türkiye ile ilgili sayısal verilerde, “Cem, bu değerler ülke verileri değil mi bir yanlışlık yok” şeklinde
bir soru sordu ve şaşkınlığını saklayamadı çünkü “Ülkenize ait bu sayısal değerler neredeyse bizim bölgenin
sayısal değerleriyle aynı” şeklinde bir ifade kullandı. Aslında bu tablo sadece eskrime ait değil. Türkiye’deki
tüm spor spor dallarına ait futbol da dahil. Yeri geldikçe her yazımda söylüyorum, Türkiye bir spor ülkesi
değil. Bu arada araya sıkıştırmak isterim, 2020 Olimpiyat Oyunları için Türkiye’nin şansı her geçen gün
artıyor. Nasıl mı derseniz, bu konu üzerinde bir yazıyı gelecek haftalarda kaleme alacağım. Çünkü Fransız ve
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İsviçreli arkadaşlarımdan, “Oyunları düzenlemeye hazır olun” şeklinde mesajlar alıyorum. En büyük rakibimiz,
Roma’nın çekilme ihtimali konuşuluyormuş…

Ve Yasin de milli oldu

Sayıyı artırmak
Önce il sonra ülke sınırları içinde eskrimi popüler yapmak istiyorsak, önce bunun alt yapısını hazırlamak
lazım. Alt yapının başlangıcı tesisleşmeden geçiyor. Bu konuda Kocaeli şanslı çünkü üniversitenin spor
tesisleri dört dörtlük olma yolunda ilerliyor. Atılacak ikinci adım, bu tesislerde düzenlenecek kamplar. Bu
konuda BESYO Müdürü Yavuz Taşkıran’ın desteğiyle, eskrim hocamız Ahmet Erim’in liderliğinde düzenlenen
yaz kampları çok önemli. Düşünün bu kamplar her yıl 100-200 çocukla düzenlense, en az 5 yıl sonra Kocaeli
bir eskrim kenti olur çıkar. Ve bu çocukların arasında da en az 10 tanesi üst düzey sporcu olarak kariyerlerini
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devam ettirirler. Bu kamplar gönüllülük ilkesi çerçevesinde düzenleniyor. Sistem yurt dışında da böyle işliyor.
Onlarla aramızdaki tek fark, yurt dışındakiler bu tür işlere soyunduğunda bunu gönüllülük esasına göre
yapıyor. Türkiye’de ise herkesin derdi para. Bu konuda, gönüllülük esasına göre çalışıp, varını yoğunu ortaya
koyan eskrim hocamız Ahmet Erim’i ayırıyorum. Sporda değer yaratmak istiyorsak, Ahmet Hoca gibi bu
gönüllülerin sayısını artırmak gerekiyor. Sempozyumu bir sonuca bağlamam gerekirse; eskrim antrenörü
sıfatıyla sempozyuma katılan ve yetiştirdiği dünya şampiyonlarıyla bilinen İtalyan Zenga, aslında bir hukukçu.
Ancak onun eskrime olan gönül bağı, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelince, Zenga hukuku bırakıp, eskrime
girmiş. Tablo ortada. Bizim de Zenga’lara ihtiyacımız var. Bunun için Ahmet’lerin sayısını artırmamız lazım….
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Okur yorumları, kişilerin kendi görüşleridir. Kocaeli Spor sorumlu değildir.
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