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Kırkpınar başpehlivanı Cengiz Elbeye hayatını kaybetti

11/02/2010 

Kırkpınar eski başpehlivanlarından Cengiz Elbeye hayatını kaybetti.
Cengiz Elbeye, bugün saat 15.40 sularında tedavi görmekte olduğu
hastanede yaşamını yitirdi.

Elbeye, 1994 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuştu.

CENGİZ ELBEYE, İKİ KEZ KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI OLMUŞTU

Kırkpınar eski başpehlivanlarından Cengiz Elbeye'ye Mayıs 2009'da beyin
tümörü teşhisi konmuştu. Önce Antalya'da ardından Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi
gören Elbeye, burada ameliyat olmuştu.

Ameliyatının ardından Antalya'ya geri dönen Cengiz Elbeye, geçen ay yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Yaklaşık bir aydır Antalya'da özel bir hastanede yoğun bakımda tutulan Kırkpınar başpehlivanı yakalandığı
amansız hastalıktan kurtulamadı.

Hastane yetkilileri yoğun bakımda tutulan Cengiz Elbeye'nin bugün saat 15.40 sularında yaşamının
yitirdiğini bildirdi. 1967 doğumlu Cengiz Elbeye, 1994 yılı Kırkpınar güreşlerinde Ahmet Taşçı'nın güreşi
bırakması üzerine başpehlivan olmuştu.

Cengiz Elbeye, 1982 yılında İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde güreşe başlamıştı. 4 yıl minder güreşi
yapan Elbeye, 1986 yılında Antalya'da yağlı güreşe başlayarak güçlü fiziği ile yeteneğini geliştirmişti.
Elbeye, 1998 yılında Kırkpınar'da Ahmet Taşçı'yı yenerek yine başpehlivan olmuştu. 2007 yılında güreşi
bırakan 43 yaşındaki Cengiz Elbeye, evli ve iki çocuk babasıydı. (CİHAN)

ELBEYE'NİN RAKİBİ: YAĞLI GÜREŞ SPORU ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETMİŞTİR

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski Başpehlivanı Cengiz Elbeye'nin iki kez altın kemeri elinden aldığı
rakibi Ahmet Taşçı, ''Yağlı güreş sporu çok büyük bir değerini kaybetmiştir. Tüm yağlı güreş camiasının
başı sağolsun'' dedi.

Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cengiz Elbeye'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu,
Elbeye'nin ata sporuna yakışır bir güreş hayatı olduğunu söyledi.

Elbeye'nin talihsiz bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bu rahatsızlığı süresince pek çok kere kendisiyle
görüştüğünü anlatan Taşçı, son olarak bir ay önce Elbeye'yi aradığını ve sağlık durumu hakkında bilgi
aldığını kaydetti.

Ahmet Taşçı, Elbeye ile 1994 ve 1998 yıllarında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde karşılaştıkları
hatırlatarak, ''Altın kemeri benim ondan aldığım, onun benden aldığı finallerimiz oldu. Anlayışlı, spor
terbiyesi içinde güreşlerimizi yaptık. Ancak saha dışında hiçbir zaman kötü bir anımız yoktu. Her zaman
olumluydu, karşılıklı sevgi, saygı içindeydi. Birbirimizi sever sayardık'' dedi.

Yaşanan olaydan son derece üzüntülü olduğunu belirten Taşçı, ''Yağlı güreş sporu çok büyük bir değerini
kaybetmiştir. Tüm yağlı güreş camiasının başı sağolsun'' diye konuştu.
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