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Modern olimpiyatların yapıldığı ilk stadyumda, Sürat Koşularındaki 
ilk şampiyonumuz.

Ekteki belge ve fotoğraflar,Türk atletizmine 1938-
1944 yılları arasında şampiyonluklar kazandırmış bir 

atletin, Muzaffer Baloğlu’nun spor anılarıdır.

Atletizme gönül verenlere bu sporu yapan 
gençlerimize atletizm yazarlarımıza ikinci dünya 

savaşı yıllarında bu spora verilen önem ve güzelliği 
göstermek istedim.
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Uzun atlama Türkiye rekortmeni ve 100/200 
metre Balkan Şampiyonu Muzaffer Baloğlu



Helen, Romalı, Mısırlı atletler, İmparatorlarının, Firavunlarının önünde saygı ile eğildikleri, takdis 
edildikleri, çiçeklerle döşenmiş caddelerden binlerce halkın alkışları ve yükselen kahramalık 
menkibeleri, şarkıları, duaları içerisinde geçirdikleri devirden yüzlerce yıl sonra genç bir Türk atleti 
Atina Stadında yüzbine yakın insanın yürekten gelen coşkun alkışları arasında Helenler Kralının 
huzurunda hayatının en mutlu saniyelerini yaşadı.

Filhakika, Muzaffer Baloğlu altmışbeş milyon Balkanlı arasında 1939 yılı 100 ve 200 metre birincisi 
olmuştu.

• 1938  Uzun atlama Türkiye rekortmeni
• 1939 Atina’da yapılan onuncu Balkan Oyunlarında   
 100m ve 200m Balkan Şampiyonu
• 1940 İstanbul’da yapılan onbirinci Balkan Oyunlarında   
 100m üçüncü, 200m ikinci; 4x100m Balkan    
 Şampiyonu olan takımımızda yer almıştı
• 1940 Mısır’da yapılan uluslar arası yarışmalarda 100 ve   
 200m ikincilik
• 1941 200m Türkiye Şampiyonu
• 1944 200m Türkiye Şampiyonu

Naili Moran Hız koşuları (1947)



10. Balkan Oyunları 1939 Atina - Muzaffer Baloğlu

100m Balkan Şampiyonluğu



200m Balkan Şampiyonluğu



200m Şampiyonluk Kupasını Yunan Kralının 
Elinden Alışı



Kral George tarafından açılışı yapılan oyunların açılış töreni bitince; 18 yaşında 
Balkan Şampiyonu olan Türk çocuğu Muzaffer Baloğlu, sevinçten hepimiz gibi 
onunda gözleri yaşlı olduğu halde galibiyet kürsüsüne çıkarak Onuncu Balkan 
Olimpiyatlarının ilk mükafatını aldı, böylece alkışlarla zafer direğine çekilen ilk 
bayrak, Türk bayrağı ve 50 bin kişi tarafından ayakta saygı ile dinlenen ilk Marş, 
İstiklal Marşı oldu.

01.10.1939

Saat 13’de başlayan müsabakaların dördüncü günü de statda geçti. 200 metrede 
Muzaffer Baloğlu birinci gelerek yine bayrağımızı şeref direğine yükseltti, marşımızı 
dinletti.
Mükafatlar bizzat Majesteleri Kral’ın eliyle müsabakaların galiplerine verildi. Mükafat 
tevzii, Yunanistan’da her sınıf halk tabakası tarafından, Türk Dostluğuna verilen 
büyük kıymetin tezahürüne güzel bir vesile oldu. Şimdiye kadar hiçbir atlete nasip 
olmayan bir mazhariyetle iki şampiyonluğun birden sahibi olan Muzaffer Baloğlu, 
günün kahramanı olarak sahadan çıktı.

07.10.1939

Burhan Felek 1939 – Birinci teşrin

Burhan Felek 1939 – Birinci teşrin



Muzaffer Baloğlu’nun Atletizm Albümünden Seçmeler

100m Seçme



Muzaffer Baloğlu’nun Atletizm Albümünden Seçmeler

100m Seçme Çıkışı



Muzaffer Baloğlu’nun Atletizm Albümünden Seçmeler

10. Balkan Oyunları Türk Milli Takımı Resmi Geçiti



10. Balkan Oyunları 200m Bayrak Merasimi

Muzaffer Baloğlu’nun Atletizm Albümünden Seçmeler



Muzaffer Baloğlu’nun Atletizm Albümünden Seçmeler

10. Balkan Oyunları 100m Bayrak Merasimi



Türk atletizm tarihinin şanlı sayfaları arasında bir “Sarışın Owens” yer alır. Atletizm dünyasının ünlü 
siyahi fırtınası Owens’in parlak devirlerinde pistlerimize çıkan ve onun mesafelerinde parlak başarılara 
ulaşan bu sarışın Türk atletine onun adı verilmişti.

Pistlerimizde unutulmaz bir yıldız olarak parlayan “Sarışın Owens”imizin adı MUZAFFER BALOĞLU idi.

1919 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelmiş; atletizme tahsilini yaptığı Haydarpaşa Lisesi’nde başlamıştı. 
Fenerbahçe klubünde yetişip parladıktan sonra yine sarı-lacivert renkler altında başarılı atletizm 
hayatını kapattı.

Muzaffer Baloğlu, ilk büyük başarısını 1938 yılında elde etmişti. Fenerbahçe stadında yapılan 
müsabakalarda, İzmirli Hüseyin Şükrü’ye aid bulunan 6.88 metrelik Türkiye uzun atlama rekorunu tam 
22 santimlik farkla kırarak 7 metre 10 santime ulaştırmasını bilmişti.

Bu derecesiyle, aynı zamanda “uzun atlamada 7 metreyi geçen ilk Türk atleti sıfatını da kazanan genç 
liseli bütün dikkatleri üzerinde toplanmıştı.

Bu başarının verdiği şevkle çalışmaya koyulan Muzaffer Baloğlu, hemen ertesi sene; 1939 yılında 
Atina’da yapılan balkan oyunlarında atletizm hayatının en büyük başarısına, daha doğrusu başarılarına 
ulaştı. Genç Türk atleti 100 metrede 11.5 ve 200 metredeki net 23 saniyelik dereceleriyle ay-yıldızlı 
formaya çok kıymetli iki Balkan Şampiyonluğu hediye etti.

Bu, o tarihe kadar hiçbir Türk atletinin ulaşamadığı üstün bir başarı idi. 20 yaşındaki Türk atleti, 
Averof stadında kendisini çılgınca alkışlayan onbinlerce kişiye iki defa bayrağımızı ve İstiklal marşımızı 
selamlatmıştı.



Ve o günden sonra Muzaffer Baloğlu’nun adı “Sarışın Owens” oldu.

1940 yılında İstanbul’da yapılan balkan Oyunlarında Muzaffer, şampiyonanın en şanssız atleti olmuştu. 
200 metre koşusunun sonlarına doğru sakatlanan “Sarışın Owens”, buna rağmen takım arkadaşı Melih 
Kotanca’nın arkasından Balkan ikinciliğini kazanarak bayrağımızı şeref direğine çektirmeye muvaffak 
olmuştu.

Baloğlu, aynı gün yapılan 4x100 metre bayrak yarışına, takım listeleri daha evvelden verilmiş olduğu 
için, sakat ayakla katılmak zorunda kalmış ve canını dişine takarak, Fikret Taygun’dan aldığı stafeti 
Turan Çelikbaş’a kadar götürmüştü. Ve 43.6 ile kazandığımız Balkan Şampiyonluğunda hissesi 
bulunmuştur.

Aynı sene Mısır’da yapılan uluslararası yarışmalarda da 100 ve 200 metrelerde iki ikincilik kazanan 
Muzaffer Baloğlu, 1942 yılında en verimli bir çağında sakatlık yüzünden pistlerimizden uzaklaşmak 
zorunda kaldı.

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi sprinterlerinden biri olan değerli atletin en iyi dereceleri şunlardır : 

• 100 metrede  10.8 (1942 yılında)

• 200 metrede 22.5 (1944 yılında)

• 400 metrede 51.7 (1941 yılında)

• Uzun atlama 7.10 (1938 yılında)



Muzaffer Baloğlu, Türk atletizminde çığır açan bir atlet olmasına rağmen Türkiye rekorları bakımından 
oldukça şanssızdı. Uzun atlamada 7 metre 10 santimlik rekorundan başka ferdi bir rekora sahip 
olamamıştır maalesef. Bu arada 1941 yılında 4x200 metre bayrak yarışında Turan Çetinbaş, Sami Erdinç 
ve Sabahattin Tuç ile birlikte teşkil ettikleri takımla 1.33.4’lük Türkiye rekoruna ortak olmuştu. Atletizm 
hayatını kapattığı sene (1944)de 200 metrede Cezmi Or’un kırdığı 22.5’lik Türkiye rekorunu egale 
etmişti.

Cezmi Or gibi büyük bir rakibe rağmen 200 metrede 1941 ve 1944 yıllarının Türkiye şampiyonluklarını 
22.6 ve 22.5’lik dereceleriyle kazanmıştı. Ayrıca uzun atlamada da 1939 yılında 6 metre 66 santimlik ve 
1942 yılında 6 metre 86 santimlik dereceleriyle iki Türkiye şampiyonluğuna sahip olmuştu.

1940 yılında Fenerbahçeli atlet-futbolcu Melih Kotanca’nın ceza alması ile boşalan sarı-lacivertli 
takımın santrafor mevkiine konulacak süratli bir oyuncu aranırken Muzaffer Baloğlu’nun üzerinde 
durulmuş fakat o “çivili” ayakkabılarını “kramponlu” ayakkabılara tercih etmişti.

Muzaffer Baloğlu bilhassa 200 metrede eşine ender rastlanan bir atlet olarak temayüz etmişti. Bugüne 
kadar pistlerimize onun gibi viraj dönen ve bir 200 metreci daha gelmemiştir, dersek mübalağa etmiş 
sayılmayız. Virajda 45 dereceye yakın bir açı teşkil edercesine yatan Muzaffer ayrıca kuvvetli bir de finişe 
sahipti. Sessizce geldiği pistlerimizden büyük bir şöhret olarak yine sessizce uzaklaştı ve memleketi 
olan Adapazarı’na döndü.  Orada önceleri kurukahvecilik ve akaryakıt bayiliği yaptı. Sonra işini ilerletti 
ve motelciliğe başladı. Atletizm hayatı ile birlikte spor hayatımızdan da tamamen çekilmiş ve kendisini 
iş hayatına vermiştir.

Cem Atabeyoğlu



1941-1944 Yıllarında Türk atletiziminin efsanevi iki sürat koşucusu
Muzaffer Baloğlu-Cezmi Or



Muzaffer Baloğlu Albümünden Seçmeler



Muzaffer Baloğlu Albümünden Seçmeler



Muzaffer Baloğlu Albümünden Seçmeler



Muzaffer Baloğlu Albümünden Seçmeler



11. Balkan Oyunları - İstanbul Fenerbahçe Stadı 1940



CumhurBaşkanımız Sayın Fahri S. Korutürk’ün huzurlarında



Muzaffer Baloğlu 25 Eylül 2001’de Istanbul’da uzun yıllar yaşadığı 
göztepedeki evinde vefat etmiş ve doğduğu şehir olan Adapazarı’nda  

toprağa verilmiştir.


