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…Sporun Efendisi Anılarında...   

 
 
 

"Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabının çıktığı ilk 
haftalarda Oygur bey mesaj gönderip Zafer ORBAY ile söyleşimi okuduğunu, Turgut ATAKOL 
hakkında bir kitap üzerinde çalıştığını ve Ferit ORBAY ile ilgili soruları olduğunu belirtti. 
 

Kendisine henüz çıkan kitabımın bir bölümünün Zafer ORBAY'a ait olduğunu, bu aradaki 
bilgi ve kullanılan fotoğraflarla destek olmaya hazır olduğumu belirttim.  
 

Ardından, Sema hanım aradı; babasının hayatı ile ilgili bu kitaba verdiği önem ve önceliği 
hissettim ve Zafer bey ile görüşmesi için yardım ricasını memnuniyetle kabule ettim. Bu 
görüşme gerçekleşemese de, gerekmesi halinde Zafer bey ve saygıdeğer eşleri Dilek hanımla 
bizzat görüşerek ilave bilgi ve belge alınmasına da yardımcı olmayı kabul ettim. 
 

Oygur bey ve Sema hanımla paylaştığım kitabım sonrasında Oygur beyden gelen “bilgi 
paylaşıldıkça büyüyor...” belirlemesi ile bitirilen cevap "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin 
Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabının ilk iz idi, bana bildirilen; “Dr. Oygur YAMAK” başlığı ile 
paylaştım… 
 

Oygur bey, hazırlamakta olduğu kitaba paralel olarak, sportif havacılık alanda planör ile uçan 
ilk Türk İsmail TÜRSAN hakkında hazırladığı ve  TürkSpor dergisinin 165’inci sayısında 
yayınlanan makalesinde "Can'ca Türkiye'de, Endüstrinin Gelişiminde İz Bırakanlar" kitabının 
izini derinleştiriyordu; "Planörle İlk Uçan Türk" başlığı ile paylaştım. 
 

Ve ardından, geçen Sema hanım arayarak babası ile ilgili “Turgut Atakol: Sporun Efendisi 
- Türk Basketbolunu Yücelten Adamın Yaşam Öyküsü” kitabın dağıtım aşamasına geldiğini, 
benimle de paylaşmak için adresimi beklediği müjdesini verdi… 
 

Bugün, kargodan aldığım büyük kitabın kapağını aç(A)madan sanırım bir 10 dakika öylece 
bakakaldım… 
 

 
 

Bir Türk büyüğünün ardından yapılmış bu değerli çalışmayı, 

 Babası hakkında böyle bir eseri çıkarmayı amaçlamış bir kızın zaferle sonuçlanmış 
mücadelesini, 

 İçeriğine bile nüfuz etmeden, manevi özellikleri yanında olağanüstü fiziki yapısı ve 
estetiği ile dikkatimi çekip beni adeta hareketsiz bırak kitabın yazarının gururunu, 
ve  

 Sadece belli kişi, grup ve örgütlerle özel olarak paylaşılmak üzere sınırlı sayıda 
basılmış böyle bir eserin bana da gönderilmiş olmasını,  

düşündüm. 

http://canerel.com/v2/index.php/kitap
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/CanCaTEGIB/KitapIzleri/20140405OygurYAMAK.pdf
http://www.canerel.com.tr/v2/images/publication/CanCaTEGIB/KitapIzleri/20151031Turkspor163-IsmailTursan.pdf
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Kitaba hızlı bir göz atış sonrası,  

 Bir evladın yapabileceği en güzel ve anlamlı hizmeti başarı ile gerçekleştiren ve sınırlı 
sayıda basılan bu eseri benimle de paylaşmak zarafeti gösteren Sema ATAKOL 
KASAPOĞLU’na, 

 Bir yazara nasip olacak en güzel eserlerden birini tamamlayarak okuyucusu ile 
buluşturan Dr. Oygur YAMAK’a, 

telefon ile  teşekkür ettim. 
 

… 
 

Merakla beklediğim akşamda, daha rahat bir ortamda göz gezdirdim, kitabın hazırlanması 
aşamasında İZ bırakılmış olduğu belirtilen bölümü okudum…  
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Buruk da olsa mutluğumu tarifsiz! 
 
 
 

 


