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Taçtan 41 gol at›ld›Taçtan 41 gol at›ld›
Turkcell Süper Lig gollerinin detaylı
analizi, TamSaha’nın geleneksel
araştırma konularından biri haline geldi.
Daha önce 2007-2008 ve 2008-2009
sezonlarının sonunda, atılan golleri
mercek altına almıştık. Bu defa 
2009-2010 sezonunun ilk yarısında
atılan 359 golü inceliyoruz. Bir yandan
gollerin nasıl atıldığına, diğer yandan
da nasıl yenildiğine yakından bakarak,
ligimizin genel hücum özelliklerini ve
savunma zaaflarını bir arada görmeye
çalışıyoruz. Bu seferki araştırmamızın 
en çarpıcı verisi ise 359 golden tam 
41 tanesinin taç atışlarından gelmesi.  

Sezonun ilk yarısında atılan
gollerin büyük bölümü
maçların ikinci yarılarında
kaydedildi. İkinci yarılarda
207, ilk yarılarda ise 152 gol
atıldı. Yüzde 58’e yüzde
42’lik ikinci yarı üstünlüğü,
takımların kondisyonlarının
azaldığı ve
konsantrasyonlarının
zayıfladığı ikinci yarılarda
daha fazla gol üretildiği
gerçeğini net bir biçimde
ortaya koyuyor. 

Gollerin 103’ü, yani yüzde
26’sı rakip savunmadan
dönen-seken toplardan, 
yani karambollerden üretildi.
En çarpıcı istatistik, gollerin
41 tanesinin, yani 11.4’ünün
taç atışlarından gelen
paslarla kaydedilmesiydi. 
Bu veri, takımlarımızın
savunma konsantrasyonları
açısından sıkıntı yaşadığının
en çarpıcı göstergesi.Mürşid Memişoğlu

Turkcell Süper Lig’de 2009-2010 sezonunun 17 maçl›k
ilk yar›s› sona erdi ve Fenerbahçe bu bölümü zirvede
tamamlad›. Bu araflt›rma yay›nland›¤›nda ise sezonun
ikinci yar›s› bafllam›fl olacak. Ancak sezon sonuna
kadar önümüzde uzun bir yol var. Dolay›s›yla ilk
yar›da at›lan 359 golü mercek alt›na ald›¤›m›z,
tak›mlar›m›z›n hücum özelliklerini ve savunma
zaaflar›n› ortaya koyan bu araflt›rman›n futbol ailesine
›fl›k tutmas› aç›s›ndan yararl› olaca¤›n› düflünüyoruz. 

Gollerin at›l›fl biçimi

‹ncelememize gollerin nas›l at›ld›¤›yla
bafllayal›m. Bu konuyu 11 ana bafll›k alt›nda
incelemeye tâbi tuttuk. Bu ana bafll›klar “ata¤›n
bafllad›¤› bölge, atak bafllang›ç flekli, atak
bafllang›ç yönü, gol öncesi yap›lan pas say›s›,
atak bitifl yönü, gol öncesi topa temas say›s›, 
gol pas›n›n flekli, golün at›ld›¤› bölge, golün

at›l›fl flekli ve duran toplar ile kendi kalesine at›lan
goller” fleklinde s›raland›. fiimdi gelin bu ana bafll›klar
alt›nda 2009-2010 sezonunda at›lan toplam 359 golü
inceleyelim. 

‹kinci bölge a¤›rl›¤›

359 golü, ata¤›n bafllad›¤› bölgelere göre s›n›fland›rd›k.
Tak›mlar›n kendi ceza sahas› çevresini birinci bölge,

2009-2010 Sezonu Turkcell Süper Lig             ‹lk Yar› Gollerinin At›l›fl Biçimi



orta alan› ikinci bölge ve rakip
ceza alan› çevresini de üçüncü
bölge olarak de¤erlendirdik. 
Bu bak›fl aç›s›yla inceledi¤imizde,
gollerin a¤›rl›kl› olarak ikinci
bölgede haz›rland›¤›n› gördük.
Orta sahadan bafllayan ataklarla
toplam 174 gol kaydedildi. ‹kinci
s›rada ise üçüncü bölge olarak
adland›¤›m›z ceza sahas› çevresi

yer al›yor. Bu bölgeden bafllayan
ataklarla 104 gol at›ld›. Birinci
bölgeden, yani savunmadan
bafllayan ataklar son s›rada yer alsa
da bu bölgeden bafllayan ataklarla
at›lan gollerin say›s› hiç de
az›msanmayacak kadar fazla.
Birinci bölgeden bafllayan ataklarla
67 golün at›lmas›, savunmadan
düflünülerek ve do¤ru paslarla
yap›lan ç›k›fllar›n ne kadar önemli
oldu¤unu vurguluyor. Golleri bu
kritere göre oranlad›¤›m›zda ise
ikinci bölge yüzde 51, üçüncü
bölge yüzde 30 ve birinci bölge de
yüzde 19’luk a¤›rl›k paylar› tafl›yor.
Bu arada flunu da ekleyelim,
sezonun ilk yar›s›nda at›lan
gollerin büyük bölümü maçlar›n
ikinci yar›lar›nda kaydedildi. ‹kinci

yar›larda 207, ilk
yar›larda ise 152
gol at›ld›. Yüzde
58’e yüzde 42’lik
ikinci yar›
üstünlü¤ü,
tak›mlar›n
kondisyonlar›n›n
azald›¤› ve
konsantrasyonlar›n
zay›flad›¤› ikinci
yar›larda daha
fazla gol üretildi¤i
gerçe¤ini net bir

biçimde ortaya koyuyor. 

“Taçtan gol olmaz”
demeyin 

Gollerin atak bafllang›ç flekline
göre at›lmas›n›, top kazanarak,
normal hücum, rakibin bilinçli
ataklarda kaybetti¤i toplar, rakibin

bilinçsiz ataklarda
kaybetti¤i toplar,
dönen-seken toplar
ve taç at›fl› fleklinde
s›n›fland›rd›k.
‹lk s›ray›, rakip
savunmadan dönen
ve seken toplar ald›.
Gollerin 103’ü, yani
yüzde 26’s› bu
flekildeki
karambollerden
gelirken, ikinci s›ray›

yüzde 24’le olgun atak da
diyebilece¤imiz normal hücumlar
ald›. Olgun ataklarla 93 gol
kaydedildi. 86 gol top kazanarak
at›ld› ve bu kategorinin toplam
içindeki oran› yüzde
22’yi buldu. 
Bu kategorideki 
en çarp›c› istatistik,
gollerin 41 tanesinin
yani 11.4’ünün taç
at›fllar›ndan gelen
paslarla
kaydedilmesiydi. 
Bu veri, tak›mlar›m›z›n
savunma
konsantrasyonlar›
aç›s›ndan s›k›nt›
yaflad›¤›n› çarp›c› bir
biçimde ortaya koydu.
Rakibin bilinçli ve

bilinçsiz atak yaparken kaybetti¤i
toplarla at›lan gollerin oran› ise
yüzde 9’a tekabül etti. 

Tehlike kanatlarda

At›lan golleri de¤erlendirirken
seçti¤imiz parametrelerden biri de
ata¤›n bafllang›ç yönü oldu. At›lan
359 golün 217’si kanatlardan
bafllayan ataklarla kaydedilirken,
ortadan bafllayan ataklarla 130 gol
üretildi. Golleri ata¤›n hangi
kanattan bafllad›¤› yönünden
inceledi¤imizde ise 114 golün sa¤,

103 golün ise sol kanattan
bafllayan ataklarla geldi¤i ortaya
ç›kt›. 
Bir baflka parametremiz ise gol
pas›n›n verildi¤i nokta oldu. Bu
incelemeye göre de gollerin 234’ü,
yani yüzde 66’s› kanatlardan
verilen paslarla at›l›rken, ortadan
verilen paslarla at›lan 117 gol,
yüzde 34’lük orana tekabül etti. 

Goller 1-5 pasla at›l›yor 

Ana kriterlerimizden birisi de
gollerin kaç pasla at›ld›¤›. Bu

parametreyi de 1-5
pas aras›, 6-10 pas
aras›, 11-16 pas
aras› ve 17 pastan
sonras› olarak 4 ayr›
kategoriye böldük.
Gollerin 235
tanesinin 1-5 pas
aras›nda at›ld›¤›n›
gördük. Bu rakam›n
bu derece yüksek
ç›kmas›n›n temel
nedeni ise duran
toplardan gelen
paslarla at›lan
gollerin fazlal›¤›.  

1-5 pas aras›nda at›lan gollerin
genel toplam içindeki a¤›rl›¤› ise
yüzde 86’ya ulafl›yor. 6-10 pas
aras›nda at›lan gollerin say›s› 43,
yüzdesi ise 13. 11-16 pasla at›lan
goller 4’te kald› ve bu rakam
yüzde 1’e tekabül ediyor. 16 pas›n
üzerinde ise gol bulunmuyor. 

Golcüler tek vuruflçu 

Ana parametrelerimizden biri olan
gol öncesi temasta, golü atan
oyuncunun topa kaç kez
dokundu¤unu kriter olarak
belirledik. Bu parametreyi, 
1 temas, 2 temas, 3 veya daha

fazla temas fleklinde üç ayr›
kategoriye böldük. Golcüler 
235 golü tek temasla, 77 golü iki
temasla, 44 golü ise üç veya daha
fazla temasla a¤lara göndermifl. 
Bu rakamlar›n ortaya ç›kard›¤›
sonuç, Turkcell Süper Lig’deki
gollerin yüzde 66’s›n›n tek vuruflla
kaydedildi¤i. Yüzde 22’si iki
temasla at›lan gollerin yüzde 12’si
üç veya daha fazla temas
sonucunda a¤larla buluflmufl. 

Aya¤a toplar gol
kazand›r›yor

Ana parametrelerimizden
dördüncüsü gollerin nas›l paslarla

kaydedildi¤i.
Bu
parametreyi
de k›sa pas,
uzun pas ve
yan pas olarak
üç kategoriye
ay›rd›k.
Gollerin 128
tanesinin k›sa,
117 tanesinin
yan, 73
tanesinin de

uzun paslarla at›ld›¤›n› gördük.
K›sa paslar›n genel toplam içindeki
pay› yüzde 40’a ulafl›rken, yan
paslarla at›lan gollerin oran› yüzde
37, uzun paslarla at›lan gollerin
oran› ise yüzde 23 olarak
gerçekleflti. Bu rakamlar›n ortaya
ç›kard›¤› gerçek ise
kontrataklardan çok organize
ataklar›n ve aya¤a yap›lan paslar›n
golle sonuçland›¤›. 
Yan paslar› da kendi içinde üç
kategoriye ay›rd›k. Yan paslarla
at›lan 117 golden 42 tanesinin
ayak hizas›nda, 5 tanesinin bel
hizas›nda ve 69 tanesinin de kafa
hizas›nda kaydedildi¤ini belirledik.
Kafa hizas›ndaki toplarla at›lan gol

say›s›n›n
yüksek
olmas›n›n
ortaya
ç›kard›¤› bir
sonuç,
forvetlerin
hava
toplar›nda
daha etkili
oldu¤u
fleklinde

de¤erlendirilebilirse de
teknik yetersizlik
nedeniyle yerden yap›lan
orta say›s›n›n az oldu¤u
sonucuna ulaflmak da
mümkün görünüyor.

Goller yak›n
mesafeden 

Ana parametrelerimizden
biri de gollerin hangi
bölgelerden at›ld›¤›. 
Bu parametreyi de alt› pas içi, ceza
sahas› içi ve ceza sahas› d›fl› olarak
s›n›fland›rd›k. Alt› pas içinden 70,
ceza sahas› içinden 227, ceza
sahas› d›fl›ndan ise 49 gol at›ld›.
Alt› pas› da ceza sahas› içinde
de¤erlendirdi¤imizde kaleye yak›n
bölgeden at›lan gollerin say›s›
297’ye yükseldi. Bu iki kategorinin
oran› da yüzde 86. Ceza sahas›
d›fl›ndan at›lan gollerin yüzde 14’te
kalmas›, ligimizdeki flut eksikli¤ini
göz önüne seren çarp›c› bir veri.
Geçti¤imiz sezonun tümünde ise
ceza sahas› d›fl›ndan at›lan gollerin
oran› çok küçük bir farkla yüzde
15’ti. Ceza sahas› d›fl›ndan at›lan
49 golü, sa¤dan,
soldan ve ortadan
at›lan flutlar
biçiminde
ay›rd›¤›m›zda, 
bu gollerin 
yüzde 67’sinin
cepheden, yüzde
19’unun soldan,
yüzde 14’ünün
de sa¤dan at›lan
flutlarla
gerçekleflti¤ini
gördük. 

Sa¤ ayaklar daha çok
çal›flt› 

Beflinci ana parametremiz olan
gollerin at›l›fl fleklini, ayak ve kafa
fleklinde s›n›fland›rd›k. Ayakla
at›lan 279 gol, toplam gollerin
yüzde 80’ini oluflturdu. Kafayla
at›lan 71 gol yüzde 20’ye tekabül
etti. Ayakla at›lan golleri sa¤ ve sol
olarak kategorize etti¤imizde, 
sa¤ ayakla at›lan 172 gol, genel
toplam›n içinde yüzde 49’luk bir
paya sahip oldu. Sol ayakla at›lan
107 gol ise genel toplam›n içinde
yüzde 31’de kald›. 

TamSaha8 TamSaha 9

Futbol oyunundaki kanat ağırlığı bu araştırmada bir kez daha net
biçimde ortaya çıktı. Hem gol ataklarının başlaması hem de gol
paslarının verilmesi açılarından bakıldığında kanatlar, sahanın
ortasına göre çok daha tehlikeli. Golle sonuçlanan atakların
217’si kanatlardan, 130’u ortadan başladı. Gol paslarında ise
kanatların ağırlığı daha belirgin; 234’e, 117. 

Ceza sahası içinden atılan gollerin sayısı 297, ceza sahası
dışından atılan gollerin sayısı ise 49. Ceza sahası dışından atılan
gollerin yüzde 14’te kalması, ligimizdeki şut eksikliğini göz önüne
seriyor. Geçtiğimiz sezonun tümünde ise ceza sahası dışından
atılan gollerin oranı çok küçük bir farkla yüzde 15’ti.



yapt›ktan sonra hatalar›n hangi
say›da ve hangi oranlarda
yap›ld›¤›n› görelim. 
Kalecilerin yenilen gollerde yapt›¤›
522 hatan›n 176’s› pozisyon
hatas›, 123’ü zamanlama hatas›, 
2 tanesi pas hatas›, 52 tanesi
bireysel taktik hata ve 187 tanesi
ise bireysel teknik hata s›n›f›na
giriyor. Bu rakamlar› yüzdeye
döktü¤ümüzde pozisyon
hatalar›n›n yüzde 33, zamanlama
hatalar›n›n yüzde 23, taktik
hatan›n yüzde 9, teknik hatan›n
yüzde 35 oran›nda gerçekleflti¤i
ortaya ç›k›yor. Pas hatas› ise 
göz ard› edilebilir küçüklükte. 
Bu rakamlar hakk›nda bir yorum
yapmak gerekti¤inde, kaleciler için
birinci derecede teknik hatan›n
sorun teflkil etti¤ini rahatl›kla
söylemek mümkün. Bu da
ülkemizde kalecilik altyap›s›n›n 
ne denli yetersiz oldu¤unu ortaya
koyuyor. 
Pozisyon hatalar›n›n yüzde 33’e
varan bir oranda seyretmesi,
kalecilerin oyunu yeterince takip
etmekte zorluk çekti¤ini ve
konsantrasyon eksikli¤i yaflad›¤›n›
vurguluyor. 
Yüzde 23’lük bir payla kaleci
hatalar›nda üçüncü s›ray› alan
zamanlama hatalar› da yine
kalecilerin oyunu takip etmekteki
yetersizli¤i, konsantrasyon eksikli¤i
ve karar verme konusundaki
noksanl›¤›ndan kaynaklan›yor. 

Defans hatalar›

Defans hatalar›n› da kaleci
hatalar›nda oldu¤u gibi pozisyon
hatas›, zamanlama hatas›, pas
hatas›, bireysel taktik hata ve
bireysel teknik hatan›n yan› s›ra
adam paylafl›m› olarak 6 bafll›k
alt›nda toplad›k. 
Yap›lan hatalar› paylaflt›rd›¤›m›zda
ortaya ç›kan rakamlar flöyle:
Pozisyon hatas› 185, adam
paylafl›m› 203, pas hatas› 11,
zamanlama hatas› 76, taktik hata
116, teknik hata 80. 
Gelelim bu rakamlar›n yüzdelik
olarak paylafl›m›na. ‹lk s›ray› adam
paylafl›m› hatas› yüzde 30’luk
oranla al›yor. Futbolda defans›n
art›k a¤›rl›kl› olarak alan
savunmas› biçiminde yap›ld›¤›

günümüzde, zaman zaman ortaya
ç›kan adam paylafl›m› konusunda
defans oyuncular›n›n zaaf içinde
bulundu¤u gözlemleniyor. Yenilen
gollerdeki adam paylafl›m› hatalar›,
a¤›rl›kl› olarak duran toplarda ve
yan toplarda kendini gösteriyor. 
Yenilen gollerdeki defans
hatalar›n› yüzde 28’i pozisyon
alma hatalar› oluflturuyor.
Savunma oyuncular›n›n rakip
hücumlar› karfl›larken bulunmalar›
gereken en efektif noktada yer
almamalar› ön plana ç›k›yor.
Savunmac›lar›n kendilerini ya topa
ya da rakibe odaklamalar›, olmas›
gerekti¤i gibi ikisini birlikte kontrol
edememeleri, pozisyon hatalar›n›
oluflturuyor. 
Yenilen gollerdeki defans
hatalar›n›n yüzde 17’si bireysel
taktik hatalardan kaynaklan›yor.
Bireysel teknik hatalar ise defans
hatalar› içinde yüzde 12’lik bir yer
tutuyor ve oyuncular›n altyap›
e¤itimlerindeki yetersizli¤i göz
önüne seriyor. Zamanlama hatalar›
yüzde 11, pas hatalar› ise yüzde 2
oran›na tekabül ediyor. Burada
dikkat çekici nokta, geçti¤imiz
sezonun defansif hata oranlar›n›n
bu sezonun oranlar›yla neredeyse
birebir örtüflmesi. 

Orta saha hatalar›

Yenilen gollerdeki orta saha
hatalar›nda kulland›¤›m›z mihenk
tafllar›, defans hatalar›ndakiyle
ayn›. Orta saha oyuncular›n›n
gollerdeki toplam 481 hatas›n›n 
alt kategorilere da¤›l›m› flöyle:
Pozisyon hatas› 171, adam
paylafl›m› hatas› 138, pas hatas›
46, zamanlama hatas› 41, bireysel
taktik hata 88 ve bireysel teknik
hata 33. 
Yenilen gollerdeki orta saha
hatalar›n› a¤›rl›kl› olarak oluflturan
pozisyon hatalar›n›n toplam
içindeki pay› yüzde 33. Bu oran›n
geçti¤imiz sezon yüzde 49 oldu¤u
düflünüldü¤ünde, orta saha
oyuncular›n›n pozisyon alma
konusunda önemli bir geliflme
sa¤lad›¤›n› söylemek mümkün. 
Adam paylafl›m› hatalar› ise yüzde
27. Geçti¤imiz sezon bu oran›n
yüzde 22 oldu¤unu göz önünde
tutarsak, orta saha oyuncular›n›n

rakiplerini takip
etme konusunda
bir zaaf
yaflad›¤›n›n alt›n›
çizebiliriz.
Bu iki hata
kategorisinin
toplam içindeki
yüzdesi ise 60’›
buluyor. 
Bu veriler, orta
saha
oyuncular›n›n

tak›m savunmas›na istenilen
düzeyde katk› yapmad›¤› gerçe¤ini
ortaya ç›kar›yor. 
Di¤er hatalar› yüzdeye
vurdu¤umuzda ise bireysel taktik
hatalar yüzde 17, pas hatalar›
yüzde 9, zamanlama hatalar›
yüzde 8 ve bireysel teknik hatalar
yüzde 6 oran›nda. Geçen sezona
oranla bu rakamlarda zamanlama
konusunda olumsuz bir geliflme
yafland›¤›n› söylemek gerekiyor.

Forvet hatalar›

Forvet oyuncular› için de defans ve
orta sahalarda oldu¤u gibi ayn›
anahtar› kulland›k. Yenilen
gollerdeki forvet hatalar›n›n toplam

say›s› 58. Bu hatalar›n 7’si pas
hatas›, 18’i pozisyon hatas›, 
10’u bireysel teknik hata, 
12’si bireysel taktik hata, 4’ü adam
paylafl›m› hatas›, 7 tanesi ise
zamanlama hatas›. 
Bu hatalar› yüzde olarak ifade
edersek, ilk s›ray› yüzde 35’le
pozisyon hatalar› al›yor ki, bu da
forvet oyuncular›n›n defansif
anlamdaki yetersizli¤ini ortaya
koymas›
aç›s›ndan
oldukça
önemli bir
veri. 
Taktik
hatalar›n
yüzde 23
oran›n›
bulmas› da
forvetlerin,
oyunun
savunma
yönündeki
taktiklere
uyum
konusunda
s›k›nt›

çekti¤inin
göstergesi. 
Pas ve
zamanlama
hatalar› yüzde
13’erlik oranla
s›ralan›rken,
yüzde 8’erlik
payla da teknik
ve adam
paylafl›m› hatalar›
geliyor. 
Bu rakamlar,

forvet oyuncular›n›n
savunmalar›na yapacaklar›
katk›yla, yenilen gollerin say›s›n›
düflürebilece¤ini ortaya koyuyor. 

Defans hatalar› azald›

Baflta da söyledi¤imiz gibi, ayn›
araflt›rmay› geçti¤imiz sezonun
golleri için de yapm›flt›k. ‹ki
sezonun gollerini yenilifl biçimleri
aç›s›ndan k›yaslayarak
araflt›rmam›z› noktalayal›m. 
2008-2009 sezonunda defans
hatalar› yüzde 59’u bulurken, 
bu sezon ayn› hatalar›n yüzde 39’a
geriledi¤ini görüyoruz. Bu düflüfl,
Turkcell Süper Lig’de yer alan

savunma oyuncular›n›n
giderek daha yüksek bir
performans gösterdi¤ini
kan›tlamas› aç›s›ndan
son derece çarp›c›.
Kaleci hatalar›nda ise
düzenli bir art›fl dikkati
çekiyor. ‹ki sezon önce
yapt›¤›m›z analizde
kaleci hatalar› sadece
yüzde 21’ken, bu oran
geçti¤imiz sezon yüzde
25’e yükselmiflti. 

Bu sezonun ilk yar›s›nda kaleci
hatalar›n›n yüzde 30’a kadar
ç›kmas›, ülke futbolunun çözmesi
gereken temel bir soruna iflaret
ediyor.
Forvetlerin yenilen gollerdeki pay›
geçti¤imiz sezondaki gibi yüzde
3’te kal›rken, orta saha
oyuncular›n›n hata pay›n›n ise
yüzde 22’den yüzde 28’e
yükseldi¤ini görebiliyoruz.

Duran toplar

Bu sezon at›lan 359 golün 
105 tanesi duran toplarla elde
edildi. Bu gollerin 17’si
penalt›dan, 39’u kornerden,
40 tanesi direkt, 6 tanesi ise
endirekt vurufllardan geldi.
Geçen y›la oranla, serbest
at›fllardan gelen gol say›s›nda
ciddi bir art›fl gözlendi.
Geçti¤imiz sezon serbest
vurufllardan hafta bafl›na 1.80
gol at›l›rken, bu sezonun ilk
yar›s›nda bu gollerin oran›
hafta bafl›na 2.7’ye yükseldi.
Kendi kalesine at›lan gollerin
say›s› ise 9 oldu. 

Goller nas›l yenildi? 

Golleri, at›l›fl flekillerinin yan›
s›ra nas›l yenildikleri aç›s›ndan da
incelemeye tâbi tuttuk. Bu konuda
kaleci, defans, orta saha ve forvet
hatalar› olarak dört s›n›fland›rmaya
gittik. Tablolardaki rakamlarda,
yap›lan hata say›s›n›n, gol
say›s›ndan
fazla
oldu¤unu
göreceksiniz.
Bunun
nedeni, at›lan
gollerin
büyük
bölümünde
“kombine”
hatalar
yap›lmas›.

Yani bir tak›m›n
yedi¤i her bir golde
bazen kaleci, defans,
orta saha ve forvet
oyuncular› ortaklafla

hatalar yapabiliyor. Dolay›s›yla
böyle bir gol, hem kalecinin hem
defans›n hem orta sahan›n hem de
forvetin hatas› olarak
de¤erlendirmeye tâbi tutuluyor.
Ayr›ca tablolarda örne¤in sadece

defans hatalar›n›n bile at›lan gol
say›s›ndan fazla oldu¤u dikkat
çekebilir. Bu da yenilen gollerin
baz›lar›nda defans oyuncular›n›n
birden fazla hata yapmas›ndan
kaynaklan›yor. Ya da bir kaleci,
yedi¤i bir golde birden fazla
hata yapm›fl olabiliyor. fiimdi
gelelim yenilen gollerdeki
hatalar›n incelenmesine.

Genel da¤›l›m

359 golün yenilmesinde
kalecilerin hata say›s› 522,
defans oyuncular›n›n hata say›s›
671, orta saha oyuncular›n›n
hata say›s› 481, forvetlerin hata
say›s› ise 58. Bu rakamlar›
yüzdelik dilimlere paylaflt›r›rsak,
yenilen gollerde kalecilerin

yüzde 30, defans oyuncular›n›n
yüzde 39, orta saha
oyuncular›n›n yüzde 28 ve
forvetlerin yüzde 3 hatal›
oldu¤unu görebiliyoruz. Burada

dikkat çekici olan nokta, yenilen
gollerde orta saha ve forvet
hatalar›n›n toplam›n›n kaleci
hatalar›na eflit olmas›. 
Bu da modern
futbolun
gerektirdi¤i
“toplu oyun”
anlay›fl›n
ülkemizde
hâlâ istenilen
ölçüde
oturmad›¤›n›,
orta saha ve
forvet
oyuncular›n›n
gereksiz top
kay›plar› veya

gerekti¤i noktada savunmaya
kat›lmama gibi hatalarla 
gol yenilmesine yol açt›¤›n›
ortaya koyuyor. 

Kaleci hatalar› 

359 golde kalecilerin toplam
522 hata yapt›¤›n› belirtmifltik.
fiimdi bu hatalar›n niteliklerini
kategorilere ay›ral›m. Kaleci
hatalar›n› pozisyon hatas›,
zamanlama hatas›, pas hatas›,
bireysel taktik hata ve bireysel
teknik hata olarak 5 bafll›k
alt›nda inceledik. Öncelikle 
bu bafll›klar›n ne anlama
geldiklerine bir göz atal›m.
Pozisyon hatas›, kalecinin
pozisyon s›ras›nda bulunmas›
gereken yerde olmad›¤›
durumlar› belirtiyor.
Zamanlama hatas›, kalecinin
kaleye yaklaflan topa hamle
yapmakta gecikmesini ifade
ediyor. Pas hatas›, kalecinin
topu oyuna sokarken yapt›¤›
hataya karfl›l›k geliyor. Bireysel
taktik hata, kalecinin tak›m
oyununda arkadafllar›ndan
farkl› bir davran›fl sergilemesini

tan›ml›yor. Bireysel teknik hata ise
kalecinin kalecilik tekni¤i
aç›s›ndan yapt›¤› yanl›fllar
anlam›na geliyor. Bu aç›klamay›
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Yenilen gollerde kalecilerin yüzde 30, defansın yüzde 39, orta
sahanın yüzde 28 ve forvetin yüzde 3 hatalı olduğunu görüyoruz.
Burada dikkat çekici olan nokta, yenilen gollerde orta saha ve
forvet hatalarının toplamının kaleci hatalarına eşit olması. 
Bu da “toplu savunma” anlayışının ülkemizde hâlâ istenilen
ölçüde oturmadığını ortaya koyuyor. 

2008-2009 sezonunda defans hataları yüzde 59’u bulurken, 
bu sezon aynı hataların yüzde 39’a gerilediğini görüyoruz. 
Bu düşüş, Turkcell Süper Lig’de yer alan savunma oyuncularının
giderek daha yüksek bir performans gösterdiğini kanıtlaması
açısından son derece çarpıcı.

Kaleci hatalarında ise düzenli bir artış dikkati çekiyor. İki sezon
önce yaptığımız analizde kaleci hataları sadece yüzde 21’ken,
bu oran geçtiğimiz sezon yüzde 25’e yükselmişti. Bu sezonun ilk
yarısında kaleci hatalarının yüzde 30’a kadar çıkması, ülke
futbolunun çözmesi gereken temel bir soruna işaret ediyor.

HHaaffttaa KKaalleeccii DDeeffaannss OOrrttaa      FFoorrvveett

1 20 36 29        4
2 31 45 35        4
3 20 24 21        2
4 32 44 35        2
5 30 40 27        5
6 34 43 27        7
7 29 37 29 12
8 28 34 19 3
9 43 56 41 6
10 38 48 38 4
11 24 25 15 2
12 41 49 43 1
13 27 31 23 0
14 24 27 15 0
15 29 38 32 0
16 39 48 27 2
17 33 46 25 4
Toplam 522 671 481 58

Genel Hata Tablosu

SSaahhaa  
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Türkiye’nin yeni umudu Türkiye’nin yeni umudu 
Son 10 yıldır futbolda elde ettiği başarılarla Avrupa ve dünya kamuoyunun dikkatini çeken Türkiye, 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliğini üstlenebilmek için başlattığı kampanyanın ilk tanıtımını yaptı.

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası’ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu olan Avrupa
Futbol Şampiyonası’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesi için, ev sahibi ülkenin belirleneceği 27 Mayıs 2010
tarihine kadar sürecek olan kampanyayla, şampiyona için oy verecek UEFA Yönetim Kurulu Üyelerinin

desteği kazanılmaya çalışılacak.

D
aha önce 2008 ve 2012 Avrupa Futbol
fiampiyonalar›na aday olan Türkiye, EURO 2016
Avrupa Futbol fiampiyonas› için geçmiflte bu

organizasyona ev sahipli¤i yapan ‹talya ve Fransa ile
yar›fl›yor. Bu organizasyonun daha önce Türkiye ve
Türkiye gibi Müslüman bir ülkede yap›lmam›fl olmas›,
Türkiye’nin binlerce y›l farkl› din, dil, ›rk ve kültürden
toplumlara ev sahipli¤inde bulunmas›, sporun birlefltirici
özelli¤inin bir sembolü olarak ülkemize rakiplerine göre
avantajl› bir konum sa¤larken, UEFA için de tarihi f›rsat
yarat›yor.
EURO 2016 Avrupa Futbol fiampiyonas›’n›n Türkiye’de
gerçeklefltirilmesi amac›yla yap›lacak tan›t›m
kampanyas›n›n lansman›, Spordan Sorumlu Devlet Bakan›
Faruk Naf›z Özak, TFF Baflkan› Mahmut Özgener, 
TFF Baflkanvekilleri Lütfi Ar›bo¤an ve Servet Yard›mc›, 
TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekteri Ahmet
Güvener, Genel Sekreter Vekili ve 2016 Proje Direktörü
Orhan Gorbon ile U16 Milli Tak›m› oyuncusu Gökhan
Sürücü’nün kat›l›m›yla Swissotel’de gerçeklefltirildi.
Haz›rlanan tan›t›m filmleri, yeni logo ve tan›t›m

faaliyetlerinin gerçeklefltirilece¤i
platformlar›n tan›t›ld›¤› toplant›da,
flampiyonan›n yap›laca¤› flehir ve
stadyumlar resmen aç›kland›.
Tören Burcu Esmersoy taraf›ndan
sunuldu.

8 flehir, 9 stadyum

Adayl›k kapsam›nda UEFA EURO
2016 Avrupa Futbol fiampiyonas›
için ‹stanbul’da Atatürk Olimpiyat
Stad›’n›n üstü ve yanlar›
kapat›larak çevresel
düzenlemesiyle birlikte
flampiyonaya haz›r hale getirilecek.
‹nflaat›na bafllanan Türk Telekom
Arena da ‹stanbul’un bir di¤er stad›
olacak. Kayseri Kadir Has Stad›’n›n
yan› s›ra ‹zmir, Konya, Antalya,
Bursa, Eskiflehir ve Ankara’da
yap›lacak yeni statlar da
flampiyonaya haz›r hale getirilecek.
Tüm bu flehirlerin altyap›
yat›r›mlar› tamamlanacak, özellikle
ulafl›m ve konaklama konular›nda
büyük yat›r›mlar gerçeklefltirilecek.
Toplant›da, ülkenin tan›t›m› için
büyük önem arz eden böylesine
bir organizasyona hükümet olarak
tam destek vereceklerini belirten
Spordan Sorumlu Devlet Bakan›
Faruk Naf›z Özak, “1990’lar›n
ortas›ndan bu yana dünya ve
Avrupa futbolunda kendisinden
söz ettiren Türkiye, baflar›ya ve
geliflime en aç›k ülkelerin bafl›nda
geliyor. Bu nedenle futbol
yat›r›mlar›na önem veriliyor ve
Türkiye’deki futbol ekonomisine
istihdam ve altyap› aç›s›ndan
büyük yat›r›mlar yap›l›yor.
Büyüyen Türkiye ve futbol
ekonomisi, turnuvan›n tüm

gereksinimlerini rahatl›kla
karfl›layacakt›r” diye konufltu.

“Türkiye en uygun ülke”

Türk futbolunun geliflerek
Avrupa’da yeni bir futbol devi
haline gelmesinin önemine dikkat
çeken TFF Baflkan› Mahmut
Özgener altyap› ile istihdam
aç›s›ndan Türkiye’nin rakiplerine
göre geliflmeye ve büyümeye en
elveriflli ülke oldu¤unu söyledi.
Özgener ayr›ca
turnuvaya ilk defa
ev sahipli¤i
yapabilmek için
devletçe, milletçe
bir bütün olmak
gerekti¤inin alt›n›
çizdi. Türkiye’nin,
zaten büyümekte ve
geliflmekte olan
ekonomisiyle
turnuvan›n tüm
gereksinimlerini
karfl›layabilme
gücüne sahip
oldu¤unu belirten
Özgener, 2016
Avrupa Futbol
fiampiyonas› için 
üç adaydan birisi
olan ülkemizin,
geliflen ekonomisi,
bu tür
organizasyonlar ve
öncesindeki altyap›
haz›rl›klar›yla
flampiyonaya en
uygun ev sahibi
olaca¤›n› ifade etti.
Mahmut Özgener,
“Adaylar aras›nda

UEFA Avrupa fiampiyonas›’na
daha önce 
ev sahipli¤i yapmam›fl tek ülke
Türkiye. Türk halk› bu turnuva
organizasyonunu bir gurur vesilesi
olarak görüyor. Bu heyecan›n
yarataca¤› dinamizm ve coflku
flampiyonay› çok daha renkli hale
getirecek. 2016 Avrupa Futbol
fiampiyonas› ev sahipli¤i için,
flimdi tam zaman› oldu¤u
düflüncesindeyiz. Dünya tarihinin
iki büyük medeniyet noktas›n›

birlefltiren ve binlerce y›ld›r farkl›
inançlar› topraklar›nda yaflatan
Türkiye’nin, medeniyetler kavfla¤›
olarak dünya ve kültürleraras›
bar›fl› desteklemek ad›na, tarihi ve
benzersiz bir f›rsat oldu¤u
kanaatindeyiz” dedi.

“Sponsorlar için
kaç›r›lmayacak f›rsat”

Farkl› turizm seçenekleri,
rakiplerine göre en ucuz
organizasyon imkân› ve Türk
misafirperverli¤iyle Türkiye’nin
UEFA EURO 2016 Avrupa Futbol
fiampiyonas›’na ev sahipli¤i
yapaca¤›na inand›¤›n› belirten
Mahmut Özgener, Türkiye’nin
futbol sevgisi, futbol coflkusu,
kültürel özellikleri ve turizm
potansiyeli ile uzun süre ad›ndan
söz ettirecek önemli bir ülke
oldu¤unu söyledi. Özgener ayr›ca
“Avrupa Futbol fiampiyonas›
sayesinde ülke futbolumuz 
on y›llarca sürecek bir zihin
de¤iflimini alt› y›l gibi k›sa bir
sürede aflacakt›r. 2016 adayl›¤›n›
kazand›¤›m›z takdirde ülke
futbolunda pek çok fley de¤iflecek.
Hâlihaz›rda yo¤un olarak
çal›flt›¤›m›z futbol geliflimi, fliddetin
önlenmesi, pazarlama ve stat
yönetimi gibi bafll›klarda bir
devrim, 2016 Avrupa fiampiyonas›
vesilesiyle gerçekleflecektir” dedi.  

İlker Uğur
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‹lk kez 24 tak›m kat›l›yor

Adayl›k ve turnuva hakk›nda bilgiler
veren TFF Genel Sekreter Vekili ve
EURO 2016 Adayl›k Proje
Sorumlusu Orhan Gorbon ise bir ay
boyunca 2.2 milyon kiflinin statta, 
6 milyon kiflinin sokaklarda, 4.8
milyar kiflinin televizyon bafl›nda ve
1.2 milyar kiflinin internette izledi¤i
futbol turnuvas›nda, dünyan›n en iyi
futbolcular›, antrenörleri ve
hakemleriyle 51 maç oynanaca¤›n›
söyledi. Gorbon, 2016 y›l›nda ilk
kez 24 tak›m ve 6 gruptan oluflacak
turnuva boyunca bir flehirde en az 
4 maç yap›laca¤›n› belirtti.

Rakamlarla EURO 2016

En son 2008 y›l›nda 
‹sviçre-Avusturya ortakl›¤›yla
gerçekleflen Avrupa
fiampiyonas›’nda toplam 1.1 milyon
bilet için 8.7 milyon kifli baflvurmufl,
140 milyon euro bilet geliri elde
edilmiflti. 7 bin medya mensubunun
takip etti¤i flampiyona 200 ülkede
canl› yay›nlanm›flt›. 2004’ten 2008’e
kadar Avrupa fiampiyonas›’n›n ciro
büyümesinin yüzde 60 oran›nda
oldu¤u düflünüldü¤ünde, 2016
y›l›nda 16 yerine 24 tak›m›n
mücadele edecek olmas› ve 31 maç
adedinin 51’e ç›kacak olmas›

nedeniyle 2012 y›l›na göre ciroda
en az yüzde 50 büyüme bekleniyor.
2008 y›l›nda ‹zmir’in 140 bin olan
ayl›k ortalama turist say›s›n›n 2016
Haziran ay›nda 540 bine,
Bursa’n›n 25 bin olan ayl›k
ortalama turist say›s›n›n 250 bine
yükselmesi öngörülüyor. 
UEFA için en önemli konular›n
bafl›nda, on binlerce seyircinin bir
flehirden di¤erine ulaflt›r›lmas›
geliyor. Bu do¤rultuda, havaalanlar›,
tren istasyonlar›, otobüs garlar›,

flehirleraras› tafl›ma, flehir içi toplu
tafl›ma ve stadyuma ulafl›m
konular›nda yat›r›mlar yap›lacak.
Türkiye’yi yeni kitlelere ve yeni
pazarlara Avrupal› bir ülke olarak
pazarlaman›n yolunu açacak bu
turnuvay› yurtd›fl›ndan 10 bin
medya mensubu takip edecek ve 
6 y›l boyunca medyada görünürlük
sa¤lanacak. 
Günümüzün en büyük iletiflim
araçlar›ndan internet vas›tas›yla da
milyarlarca kifliye ulafl›lacak.

15 bin metrekare kapal› alan›, 800
metrekare uydu yerleflim alan›, 2
bin metrekare depo alan› ve 300
oto kapasiteli otopark› olan
Harbiye’deki Kongre Vadisi,
Avrupa Futbol fiampiyonas›’n›n
medya merkezi olarak
kullan›lacak.

Adayl›k süreci

2008 Aral›k ay›nda bafllayan
UEFA 2016 Avrupa fiampiyonas›
adayl›k çal›flmalar› kapsam›nda,
Türkiye, Fransa, ‹talya ve 
‹sveç-Norveç, geçti¤imiz Mart
ay›nda UEFA’ya baflvurarak 
EURO 2016 Avrupa Futbol
fiampiyonas›’na ev sahipli¤i için
adayl›klar›n› aç›klam›flt›.
Norveç ve ‹sveç’in resmi olarak
çekilmelerinin ard›ndan yar›flta 
üç ülke kald›. Türkiye, Fransa ve
‹talya.
15 fiubat 2010 tarihinde UEFA’n›n
Nyon merkezinde düzenlenecek
bir törenle dosya teslimi yap›lacak
ve adaylar üzerindeki yurtd›fl›
tan›t›m engelleri bu tarihte
kalkacak. Ard›ndan Mart ve Nisan
aylar› içerisinde UEFA’dan iki
heyet aday ülkeleri ziyaret
edecek. Bu ziyaretlerde öncelikle
adayl›k dosyas›n›n teknik yönleri
incelenecek ve aday flehirler
gezilecek.
‹kinci ziyaret ise politik destek
ziyareti olacak. Ülkelerin siyasi
kurumlar›n›n organizasyona olan
desteklerini ölçecek olan UEFA
heyeti, bunu da genel
de¤erlendirme raporuna
ekleyecek.
28 May›s 2010’da Cenevre’de
toplanacak UEFA Yönetim Kurulu,
adayl›k dosyas›yla ilgili yap›lan
de¤erlendirmeleri içeren raporlar›
tart›flacak ve UEFA Yönetim
Kurulu üyeleri oy kullanarak
EURO 2016’n›n ev sahibini
belirleyecek.
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götürdü. Öyle bir noktaya geldim ki,
ya okula devam edecektim ya da
futbol oynamay› sürdürecektim.
Liseyi bitirmeme bir sene kala
futbolu seçtim ve yoluma oradan
devam ettim. Zaten bu karar›mdan
k›sa bir süre sonra da Hamburg’a
transfer oldum.
▼▼  Baflka spor dallar› ile ilgilendin mi?
▲▲  Baflka sporlar da yapt›m ama
futbol d›fl›ndakiler tamamen e¤lence
amaçl›yd›. Bofl vakitlerimde pek çok
kez basketbol oynad›m.
▼▼  O dönemde örnek
ald›¤›n bir idolün

var m›yd›?
▲▲  Altyap›
oyuncusuyken, Hannover 96 
2. Bundesliga’da mücadele
ediyordu. Futbolcular dünya
y›ld›zlar› de¤ildi ama hepimizin
a¤abeyi konumundayd›lar.
Hamburg’da Tony Yeboah ile
oynama flerefine nail oldu¤um için
gerçekten çok mutluyum. Kendisi
sayg› duydu¤um bir oyuncuydu ve
18 yafl›nda onunla birlikte
oynayabilmek benim için çok
heyecan vericiydi. Thomas Doll ve
Maurizio Gaudino da 13 yafl›nda
oldu¤um dönemde favori
oyuncular›md›. 

Kaybetmekten 
nefret ederim

▼▼  Neden futbol? Para ve flöhret 
için mi? Seni motive eden baflka
neler var?
▲▲  Bunun arkas›nda benim rekabeti
ve yar›flmay› seven bir yap›ya sahip
olmam yat›yor. Kaybetmekten nefret
ederim. Bu duygunun hem
kariyerimde ilerlememe hem de
performans›ma olumlu etki yapt›¤›na
inan›yorum. 
▼▼  Kaybetmeyi sevmemenden h›rsl›
bir kiflili¤e sahip oldu¤unu
anl›yoruz. Peki ya yedek kalmak
seni nas›l bir ruh haline sokar?
▲▲  Ben yedek kalmaktan dolay›
mutlu olacak bir futbolcu oldu¤unu
zannetmiyorum. Bu benim de pek
kolay kald›rabilece¤im bir fley de¤il.
Bu gençken de böyleydi flimdi de
ayn› flekilde. Hamburg’daki ikinci
y›l›md› ve 19 yafl›ndayd›m. Yine de
yedek kalmay› bir türlü kendime
yak›flt›ram›yordum. Bu her futbolcu
için böyle olmal›. Bir futbolcu için
hayat›n yar›s› ailesi ise di¤er yar›s›
da futboldur. E¤er ikinci yar›mda bir

problem varsa,
bu ciddi bir
s›k›nt› demektir. 
▼▼  Türkler
Almanya’da
oldukça yo¤un
yaflayan bir grup.
Almanya’da hiç Türk arkadafl›n
var m›yd›? Orada yaflad›¤›n
dönemde Türkler hakk›nda
neler düflünüyordun,

buraya geldikten sonra
düflüncelerinde bir de¤ifliklik 
oldu mu?
▲▲  Birçok Türk arkadafl›m oldu¤u
gibi, yine birço¤u ile ayn› tak›mda
oynad›m. Örne¤in Hannover 96’da
bir dönem Galatasaray’da da forma
giyen Volkan Arslan benim tak›m
arkadafl›md›. 18 yafl›na kadar
beraber oynad›k. Türkler hakk›nda
düflüncelerim hep olumluydu.
Buraya gelmeden önce zaten Türk
kültürü hakk›nda fikir sahibiydim.
Buraya gelince de görüfllerimde
bir de¤ifliklik olmad›.
▼▼  Türk kültürü deyince akl›na
neler geliyor?
▲▲  Dost canl›s›, aç›k fikirli
insanlar ve konukseverlik.
Bu noktada Almanya’da
yaflayan Türklerle burada
yaflayanlar aras›nda
hiçbir fark yok.
Oradakiler de sizi
gördükleri zaman
evlerine ça¤›r›rlar,
yeme¤e davet ederler.

Türkiye’deki iyi fleyler
Almanya’dan daha fazla

▼▼  Befliktafl senin ilk yurt d›fl›
transferin, ancak ço¤u oyuncuda
gördü¤ümüz al›flma süresi denilen
olay› sende görmedik. Tak›ma gelir
gelmez adapte oldun ve sanki uzun
zamand›r Befliktafl’ta oynuyormufl
gibisin. Bu kadar çabuk adapte
olmay› nas›l baflard›n. O dönemde
ne gibi zorluklar yaflad›n?
Türkiye’deki sosyal hayata al›flt›¤›n›
söyleyebilir misin?
▲▲  Baflka bir ülkeye gitti¤iniz zaman
sizin esas al›flman›z gereken fley
oradaki yaflam biçimidir.
Adaptasyonun futbolla pek fazla

Almanya’da çok parlak bir kariyeri bulunmas›na karfl›n gereken
flöhret ve sayg›nl›¤› göremedi¤ine inand›¤› için rotas›n› de¤ifltirdi

ve Befliktafl’a geldi. ‹lk sezonunda çifte flampiyonluk yaflarken
bu zaferlere yapt›¤› büyük katk›yla hak etti¤i flöhrete ve

sayg›nl›¤a kavufltu. Tak›m› için 90 dakika boyunca her fleyini
veren yap›s›yla tribünlerin sevgilisi oldu. “Bir futbolcu için
hayat›n yar›s› ailesi ise di¤er yar›s› da futboldur. E¤er ikinci
yar›mda bir problem varsa, bu ciddi bir s›k›nt› demektir” 

sözleri onun futbol felsefesini özetliyor. 
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Türker Tozar
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Profesyonel futbolcu olmaya karar
vermedim aslında. Şartlar beni 
o noktaya doğru götürdü. Öyle bir
noktaya geldim ki, ya okula devam
edecektim ya da futbol oynamayı
sürdürecektim. Futbolu seçtim ve
yoluma oradan devam ettim. 
Zaten kısa bir süre sonra da
Hamburg’a transfer oldum.

Hamburg’da Yeboah’la oynama
şerefine nail olduğum için gerçekten
çok mutluyum. Kendisi saygı
duyduğum bir oyuncuydu ve 
18 yaşında onunla birlikte
oynayabilmek çok heyecan
vericiydi. Thomas Doll ve Maurizio
Gaudino da 13 yaşında olduğum
dönemde favori oyuncularımdı. 

Futbolcu olma motivasyonumun
arkasında rekabeti ve yarışmayı
seven bir yapıya sahip olmam
yatıyor. Kaybetmekten nefret
ederim. Bu duygunun hem
kariyerimde ilerlememe hem de
performansıma olumlu etki
yaptığına inanıyorum. 

Türkler deyince aklıma dost canlısı,
açık fikirli insanlar ve konukseverlik
geliyor. Bu noktada Almanya’da
yaşayan Türklerle burada
yaşayanlar arasında hiçbir fark
yok. Oradakiler de sizi gördükleri
zaman evlerine çağırırlar, yemeğe
davet ederler.

Eşim ve ben İstanbul’daki hayata
alıştık. Türkiye’deki sosyal hayatı
Almanya ile karşılaştırdığımda
burada iyi olan şeyler çok daha
fazla. Çalıştığım menajerlik
şirketinin yetkilisi İstanbul’a geldiğim
ilk 2-3 hafta benimle birlikte kaldı
ve şehri tanıttı. Trafik 
dışında İstanbul’un
hiçbir şeyinden 
şikâyetçi 
değilim.

▼▼  Geçen sezonun ikinci yar›s›nda geldi¤in
Befliktafl’la k›sa dönemde önemli baflar›lara imza
atm›fl ve oynad›¤›n futbolla tarafl› tarafs›z herkesin
be¤enisini kazanm›fl bir
oyuncusun. Biz de
futbolumuza
de¤erler katan
Ernst’i daha
yak›ndan
tan›mak
istiyoruz. 

▲▲  30 May›s 1979’da Hannover’de do¤dum. 
Annem ev han›m›, babamsa belediyenin muhasebe
servisinde çal›fl›yordu. Bir a¤abeyim, bir de erkek
kardeflim var. Henüz 3.5 yafl›ndayken futbola
bafllad›¤›m› söyleyebilirim. Zar zor koflabiliyordum

ama yine de futbol oynuyordum. Üstelik ailem
de benim futbol oynamam› destekledi,

a¤abeyim ve kardeflimle birlikte beni
Hannover 96’n›n altyap›s›na götürdü.

A¤abeyimle genç tak›mlardayken
beraber oynad›k. A¤abeyim 12 yafl›nda
futbolu b›rakt›. Kardeflim ise bir süre
amatör liglerde forma giydi. Daha sonra
da iki çocu¤u olunca konsantrasyonunu
onlara yöneltti. 
▼▼  Futbolla tan›flman nas›l oldu?
▲▲  Çok küçük yaflta futbola bafllad›¤›m›
söylemifltim. Tabii ilk y›llarda futbol
benim için sadece bir e¤lenceden
ibaretti. Ailem de beni ciddi bir
ortamda spor yapmam için kulübe
götürmüfltü. 12-13 gibi yafllara
ulaflt›¤›n›zda ifller biraz daha
profesyonelleflmeye bafllad›. 
Bilirsiniz, her sezon altyap›

sporcular›ndan oluflan flehir ve bölge
karmalar› seçilir. Ben de öncelikle

Hannover karmas›na, daha sonra da
bölgemizin karmas›na seçildim. Ard›ndan da

ilk kez milli oldu¤um Almanya U15 Milli
Tak›m›’na seçildim. Profesyonel futbolcu

olmaya karar vermedim asl›nda.
fiartlar beni o noktaya do¤ru

Hayat›m›n yar›s›  ailem    yar›s› futbol

Bundesliga’da yüksek seviyede futbol oynadım ama
insanlar bir süre sonra buna alışıp önemli bir özellik
değilmiş gibi algılamaya başladı. Bunun üzerine bir
değişiklik yapmaya karar verdim. Almanya’daki şöhretimin
ve saygınlığımın, olması gerektiğinden daha düşük
olduğunu hissetmeye başlamıştım. 

Ön liberonun iyi oynayabilmesi için deneyim sahibi olması
gerek. Oyunu iyi okumalı ve zeki olmalı.  Sahada neler
olduğunu ve neler olabileceğini önceden tahmin edebilmeli.
Böylece çok da fazla koşmasına gerek kalmaz. Ön libero,
diğer oyunculardan farklı bir düşünce yapısına sahip olmalı.

Bu pozisyondaki futbolcunun yüksek disiplinli olması
gerekir. Takım için riskli olacak hareketlerden kaçınmak
gerekiyor. Bu da Türk oyuncuların en iyi yaptığı şeylerden
bir tanesi değil maalesef. Türk oyuncular genellikle aceleci.
Ön libero olarak Emre Belözoğlu’nu beğeniyorum. Fabian Ernst Fabian Ernst 



pek sevmem. Maçlar› izlersem de
analiz etmek için de¤il, e¤lence
amaçl› seyrederim. O yüzden isim
vermek istemiyorum. 
▼▼  Bugüne kadar birçok teknik
direktörle çal›flt›n. Mustafa
Denizli’yi geçmiflte çal›flt›¤›n 
teknik direktörlerden
ay›ran en önemli özellik
nedir sence?
▲▲  Futbolcu gençken
teknik direktörlerden pek
çok fley ö¤reniyor. fiimdi
olgunluk dönemindeyim
ve geliflmemin büyük
bölümünü tamamlad›m.
Ancak insan her zaman
yeni fleyler ö¤renebiliyor.
Werder Bremen’de teknik
direktörümüz olan Thomas
Schaaf’tan 5 y›l boyunca
çok fleyler ö¤rendim. 
Tabii olay› sadece teknik
adamlara ba¤lamamak
lâz›m. Birlikte oynad›¤›n›z
tak›m arkadafllar›n›zdan da
ö¤rendikleriniz oluyor.
Mustafa Denizli’yi
geçmiflte çal›flt›¤›m teknik
direktörlerden ay›racak
özel bir fley
söyleyemiyorum. 
Ancak flu var; Denizli,
oyuncunun maç günü
fiziksel ve mental olarak
maça haz›r olmas›n›
istiyor. Bunun için de
futbolculara rahatl›k
tan›yor. Örne¤in,
Almanya’da s›k› bir
disiplin vard›r.
Yemeklerden bile ayn›
anda kalk›l›r. Masalar birer
birer terk edilmez. Burada
ifller biraz daha rahat. 
▼▼  Kendinde eksik
gördü¤ün yönler var m›?
▲▲  Tabii var ama bunlar›
size söyleyemem!
(gülüyor)
▼▼  Bundesliga ve Turkcell Süper
Lig’de flampiyonluk yaflam›fl bir
oyuncu olarak iki lig aras›nda 
ne gibi farkl›l›klar gördün?
▲▲  Almanya’da maçlar›n taktiksel
yönüne daha çok vurgu yap›ld›¤›n›
söyleyebilirim. Bu da baz›
maçlar›n ciddi anlamda
s›k›c› olabilece¤i
anlam›na gelir.
Türkiye’de ise
maçlar her an 
her fley olabilecek
flekilde
gelifliyor.
Çünkü

tak›mlar hücum futbolu oynamay›
seviyor. Bunu yaparken de oyun
stratejisi üzerinde çok fazla
düflünülmüyor. Bu bazen iyi, bazen
de kötü sonuçlar do¤urabiliyor.
Örne¤in, temponun yüksek olmas›na
katk› yap›yor. 

▼▼  Türkiye Ligi’ndeki rekabeti nas›l
yorumluyorsun? Geçen sezon
Sivasspor vard›, bu sezon da
Bursaspor ve Kayserispor

flampiyonluk yar›fl›n›n
içinde yer al›yor.
Türkiye’ye gelmeden
önce büyüklerin
d›fl›ndaki tak›mlar›n da

bu denli zorlay›c› olaca¤›n›
düflünüyor muydun?

▲▲  Bu tak›mlar›n
büyükleri bu
denli

zorlayaca¤›n› hiç tahmin etmezdim.
‹stanbul tak›mlar›n›n ve
Trabzonspor’un baflar›lar›n› tabii ki
daha önce duymufltum ama
di¤erlerinin sadece isimlerini
biliyordum. Ligdeki konumlar› ve
hedefleri konusunda hiçbir fikrim

yoktu. Bu sezon baflar›l› olan
Bursaspor ve Kayserispor geçen
sezon yapt›klar› ç›k›flla dikkatleri
çekmifllerdi. Bu sezon da yukar›da
bulunmalar› benim için hiç de
sürpriz olmad›. Sivasspor geçen
sezon tak›m olarak çok iyi mücadele

ediyordu ve
bafllar›nda da iyi bir
hoca vard›. Ama bu
sezon tak›m de¤iflince
ayn› baflar›y›
tekrarlamalar›
mümkün olmad›. 

Türkiye’de
hiçbir fleyin
ortas› yok

▼▼  Befliktafl sezona
kötü bir bafllang›ç
yapt› ama herkesin
“Art›k yar›fltan
koptular” dedi¤i bir
dönemde yeniden
zirveye ortak oldu.
Ard›ndan yine kötü
sonuçlar geldi. 
Bu inifl-ç›k›fl› nas›l
yorumluyorsun?
▲▲  Bazen futbolda
böyle fleyler oluyor.
‹lk baflta çok da kötü
oynad›¤›m›z›
düflünmüyorum. 
Buna ra¤men maçlar›
kazanam›yorduk. 
Bu yüzden de
moralimiz bozuldu.
Bu noktadan sonra iyi
oynamamaya
bafllad›k. Ancak
sonras›nda kalitemizi
ortaya koyduk. 
Tabii bu ligde baflka
iyi tak›mlar da var.
Kendimizi ciddi bir
rekabetin içinde
bulduk. Ayr›ca,
Türkiye’de kifli ve

tak›mlar› çok çabuk
yarg›l›yorlar. Bir fleye ya iyi ya
da kötü olarak bak›l›yor. 
Hiçbir fleyin ortas› yok gibi. 
Az gol atmam›z›n da
özgüvenimizi düflürdü¤ü bir
gerçek. ‹lk bafllarda çok
pozisyona da giremiyorduk ama

flimdi ifller de¤iflti, daha çok
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ilgisi yoktur. Bence teknik direktörümüz Mustafa
Denizli hangi özelliklere sahip bir oyuncu arad›¤›n›
ve tak›m›n ne tür bir oyuncuya ihtiyac› oldu¤unu
çok iyi biliyordu. Buraya gelmem benim için de iyi
bir seçim oldu. Tak›ma son derece kolay adapte
oldum. Tak›m arkadafllar›m da bana bu konuda çok
yard›m etti. Futbol aç›s›ndan kesinlikle hiç problem
yaflamad›m. ‹lk baflta benim için en büyük zorluk,
ailemin ‹stanbul’da olmamas›yd›. Eflim hamile
oldu¤u için Almanya’da kalm›flt›. Çocu¤umuz
do¤duktan sonra onlar›n da benim yan›ma
gelmesiyle tam anlam›yla yerlefltik ve ‹stanbul’daki
hayata al›flt›k. Türkiye’deki sosyal hayat› Almanya
ile karfl›laflt›rd›¤›mda burada iyi olan fleyler çok
daha fazla. Çal›flt›¤›m menajerlik flirketinin yetkilisi
‹stanbul’a geldi¤im ilk 2-3 hafta benimle birlikte
kald›. ‹stanbul’u çok iyi bildi¤i için gidilebilecek,
gezilecek yerleri bana gösterdi. Neler yapmamam
gerekti¤ini de anlatt›. ‹stanbul’un da trafi¤i d›fl›nda
hiçbir fleyinden flikâyetçi de¤ilim. 
▼▼  Bundesliga gibi önemli bir ligden vazgeçip
Türkiye’ye gelmeni sa¤layan neydi?
▲▲  Bundesliga’da 300’e yak›n maç oynad›m.
Özellikle son 5-6 y›ld›r istikrar›m› hiç bozmadan
yüksek seviyede performans sergiledim. 
Bence herkes bir süre sonra bu duruma al›flt› ve
sanki önemli bir özellik de¤ilmifl gibi alg›lanmaya
baflland›. Yani insanlar benim üst seviyede
oynamam› kan›ksad›. Ben de bunun üzerine bir
de¤ifliklik yapmam gerekti¤ine karar verdim. 
Hatta bu de¤ifliklik baflka bir Alman kulübüne
gitmekten de ötesi olmal›yd› diye düflündüm. Yeni
bir heyecana, yeni bir rekabet ortam›na ihtiyac›m
vard›. Almanya’daki flöhretimin ve sayg›nl›¤›m›n
olmas› gerekti¤inden daha düflük oldu¤unu
hissetmeye bafllam›flt›m. Schalke ve Werder
Bremen’de oynarken de bu hisse kap›lm›flt›m. 
▼▼  Befliktafl’a gelmeden önce Türkiye’den ya da
baflka bir ülkeden teklif alm›fl m›yd›n? Befliktafl’›
tercih etmenin sebebi neydi?
▲▲  Ben hiçbir zaman kulüp aramad›m. fiu ana dek
kariyerimde her fley planlad›¤›m gibi gitti.

Menajerimle bir araya geldik. Benim ne istedi¤imi
dinledi. Birlikte benim için neyin en do¤ru seçim
olaca¤› konusunda düflündük ve bir karara vard›k.
Bize gelen teklifleri de¤erlendirmek yerine biz
do¤ru tak›m› arad›k. Ayr›ca, ben bir sene orada,
di¤er sene baflka bir yerde olmay› seven bir futbolcu
de¤ilim. 

Ön libero deneyim ister

▼▼  Günümüz futbolunda senin oynad›¤›n ön libero
mevkiindeki oyuncudan çok fley bekleniyor. Rakibin
ataklar›n› kesmenizin d›fl›nda hücuma da destek
vermeniz isteniyor. Yani iki yönlü bir oyuncu
olman›n d›fl›nda yüksek bir kondisyona da sahip
olman›z gerekiyor. San›r›m bu mevki, oynamas› 
en zor bölgelerden birisi. 
▲▲  Bu noktada iyi oynayabilmeniz için biraz
deneyim sahibi olmak gerek. Ön libero oyunu iyi
okumal› ve zeki olmal›. Sahada neler oldu¤unu ve
neler olabilece¤ini önceden tahmin edebilmeli.
Böylece çok da fazla koflmas›na gerek kalmaz. 
Ön libero için belki de futboldaki en önemli
mevkilerden bir tanesi diyebilirim. Ön libero olan
futbolcular›n, forvet ya da kanat oyuncular›ndan
farkl› bir düflünce yap›s› içinde olmalar› gerekti¤i
görüflündeyim.
▼▼  Otoriteler Türk futbolunda bir ön libero sorunu
oldu¤unu söylüyor. Sence Türk futbolunun böyle
bir sorunu var m›? Mevkiinde oynayan Türk
oyuncular içerisinde en be¤endiklerin hangileri?
▲▲  Bu pozisyondaki futbolcunun yüksek disiplinli
olmas› gerekir. Belki de sorun bununla ilgilidir.
Çünkü bu mevkideki oyuncunun tak›m› için riskli
olacak hareketlerden kaç›nmas› gerekiyor. Bu da
Türk oyuncular›n en iyi yapt›¤› fleylerden bir tanesi
de¤il maalesef. Türk oyuncular genellikle aceleci.
Ön libero olarak Emre Belözo¤lu’nu be¤eniyorum.
Kendisi yurtd›fl›nda da oynayarak kalitesini ispat
etmifl, deneyimli bir oyuncu. 
▼▼  Ligimizde be¤endi¤in baflka oyuncular var m›? 
▲▲  Antrenman ve maçlar d›fl›nda futbol düflünmeyi

Mustafa Denizli, oyuncunun maç
günü fiziksel ve mental olarak
maça hazır olmasını istiyor. 
Bunun için de futbolculara rahatlık
tanıyor. Örneğin, Almanya’da sıkı
bir disiplin vardır. Yemeklerden
bile aynı anda kalkılır. Masalar
birer birer terk edilmez. Burada
işler biraz daha rahat. 

Almanya’da maçların taktiksel
yönüne daha çok vurgu yapıldığını
söyleyebilirim. Bu da bazı maçların
sıkıcı olabileceği anlamına gelir.
Türkiye’de ise maçlar her an 
her şey olabilecek şekilde gelişiyor.
Çünkü takımlar hücum futbolu
oynamayı seviyor, bu da temponun
yüksek olmasına katkı yapıyor. 

Türkiye’de kişi ve takımları çok
çabuk yargılıyorlar. Bir şeye ya iyi
ya da kötü olarak bakılıyor. 
Hiçbir şeyin ortası yok gibi. Az gol
atmamızın da özgüvenimizi
düşürdüğü bir gerçek. Eğer bu
kadar pozisyona giriyorsanız,
bunları harcama lüksünüz de yok. 

Sahada ne olursa olsun Fink’e
güvenebileceğimi biliyorum. 
Zaten ikili şeklinde oynayan
herkesin verimli çalışması gerek.
Sivok ve Ferrari için de aynı şeyi
söyleyebiliriz. Fink’in hücuma
yaptığı katkıyı da çok
beğeniyorum. Bir ön libero olarak
goller atabilmesi onun artısı. 

İkizlerim 10 aylık oldu.
Büyümelerini bekliyorum. Ondan
sonra her şey daha da eğlenceli
olacak. İkizler doğunca sanki
hayatımın merkezi oldular. Mesela,
mağlup olduğumuz bir maçtan
sonra eve geldiğimde onlara
sarılıyorum, seviyorum. Onlar da
bana gülümseyince bütün
üzüntümü unutuyorum. 

Beşiktaş taraftarını hiçbir kulübün
taraftarıyla karşılaştıramam.
Tezahüratları kesinlikle çok
etkileyici. Coşkuları ve
heyecanlarından, kulübe 
yürekten bağlı olduklarını
anlayabiliyorsunuz. Takımı için 
her şeyi yapan futbolcuyu
gördüklerinde, sevgilerini ifade
etmekten hiç çekinmiyorlar.
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f›rsat yakal›yoruz ama az at›yoruz.
E¤er bu kadar pozisyona
giriyorsan›z, bunlar› harcama
lüksünüz de yok. Bir sonraki aflama
hem daha çok f›rsat yakalamak hem
de daha çok gol atmak olacak. Ad›m
ad›m ilerleyece¤imizi düflünüyorum. 
▼▼  Orta alanda Fink’le herkesin
imrendi¤i bir ikili oluflturdunuz.
Fink’in futbolunu nas›l
de¤erlendiriyorsun? Vatandafl
olman›z, ayn› dili konuflman›z 
ve ayn› futbol ekolünden gelmeniz
bir avantaj say›labilir mi?
▲▲  Asl›nda ikimizin pek
karfl›laflt›r›labilece¤imizi
sanm›yorum. En önemlisi sahada 
ne olursa olsun ona
güvenebilece¤imi biliyorum. 
Zaten tak›mda ikili fleklinde oynayan
herkesin verimli çal›flmas› gerek.
Sivok ve Ferrari için de ayn› fleyi
söyleyebiliriz. Fink ile bizim
aram›zda da gayet güzel bir uyum
var. Fink’in hücuma yapt›¤› katk›y›
da çok be¤eniyorum.
Almanya’dayken de ayn› flekilde
oynuyordu. Bir ön libero olarak
goller atabilmesi onun bir art›s›. 
Ayn› zamanda güçlü bir oyuncu.
▼▼  Altyap› e¤itimini Almanya’da
alm›fl birçok Türk oyuncu ligimizde
mücadele ediyor. Sence bu
oyuncular›n Türk futboluna etkisi
nas›l oluyor? 
▲▲  Önemli olan sizin sahip
oldu¤unuz yetenek ve ne kadar
çal›flkan biri oldu¤unuz. E¤itimi
nerede ald›¤›n›z›n pek de bir önemi
oldu¤unu düflünmüyorum. Bence
Türkiye’deki büyük kulüplerin
altyap›lar›ndan ç›kan gençler de son
derece yetenekli ve baflar›l›
futbolcular olabilir. Art›k kulüplerin
altyap› organizasyonu çok daha
profesyonelleflti. Örne¤in ben
çocukken Almanya’da kulüplerin
futbolcu adaylar›n›n e¤itimlerini de
sürdürebilece¤i kolejleri yoktu. 
Art›k var. 
▼▼  Türkiye’deki genç oyunculara
yeterince flans verildi¤ini 

düflünüyor musun? 
▲▲  Kendi tak›m›m›zdan örnek
verebilirim. A tak›mla idmana ç›kan
yetenekli genç futbolcular›m›z var.
Bazen A2 tak›mla haz›rl›k maçlar›
oynuyoruz. Orada da umut vaat
eden oyuncular var. Burada önemli
olan 18-19 yafl›ndan itibaren düzenli
olarak oynay›p deneyim kazanmak.
Bundan sonra da oyuncu e¤er 
A tak›mda forma giyemiyorsa mutlaka
kiral›k olarak baflka tak›ma gitmeli.
▼▼  Sosyal hayatta Almanya’da ve
Türkiye’de ünlü bir oyuncu olmak
aras›nda ne gibi farkl›l›klar var?
▲▲  Çok büyük bir fark yok. Burada
insanlar sizi sokakta görürse müthifl
sevgi gösterilerinde bulunuyor.
Almanya’da bu daha az olsa da
yine var. Ayr›ca, ben
ailemle vakit geçirmeyi
seven evcimen bir
insan›m. Gece hayat›yla
fazla aram yok. 
Bu yüzden
Almanya’dakine benzer 
bir yaflam sürüyorum. 

‹kizler hayat›m›n
merkezi

▼▼  Biraz futbolun d›fl›na
ç›kal›m. ‹kiz çocuklar›n
oldu¤unu biliyoruz. Çocuklar›n
olduktan sonra hayata bak›fl›nda
herhangi bir farkl›l›k oldu mu? 
▲▲  fiimdi 10 ayl›k oldular. Onlar›n
bak›m› için evde bana da ifl düflüyor.
Büyümelerini bekliyorum. Ondan
sonra her fley daha da e¤lenceli
olacak. ‹kizler do¤unca sanki
hayat›m›n merkezi oldular. Mesela,
ma¤lup oldu¤umuz bir maçta sonra
eve geldi¤imde onlara sar›l›yorum,
seviyorum. Onlar da bana
gülümseyince bütün üzüntümü
unutuyorum. 
▼▼  Befliktafl taraftar› UEFA taraf›ndan
defalarca en etkileyici gruplar
aras›nda gösterildi. Daha önce
oynad›¤›n tak›mlar›n taraftar› ile

Befliktafl taraftar›n› k›yaslar
m›s›n? Taraftar›n durumu
saha içindeki oyuncuyu
nas›l etkiliyor?
▲▲  Onlar› daha önce
oynad›¤›m hiçbir kulübün
taraftar›yla karfl›laflt›ramam.
Tribünlerdeki tezahüratlar
kesinlikle çok etkileyici.
Coflkular› ve
heyecanlar›ndan kulübe
yürekten ba¤l› olduklar›n›
anlayabiliyorsunuz. 
Tak›m› için her fleyi yapan
futbolcuyu gördüklerinde
ona olan sevgilerini
ifade

etmekten hiç
çekinmiyorlar.
Schalke’deyken de çok iyi
bir taraftar kitlemiz vard›.
Ancak tak›ma bak›fllar›
biraz elefltireldi. Örne¤in,
maç›n bafl›nda ilk 10 dakika
tezahürat yaparken, kötü oynamaya
bafllarsan›z, hemen susarlar. Hatta
sizi yuhalamaya bile bafllayabilirler.
Böyle bir fley belki Befliktafl’ta da
bafl›m›za gelebilir ama gerçekten çok
kötü oynamam›z halinde olabilece¤i
inanc›nday›m. 
▼▼  Almanya Milli Tak›m›’nda 24 kez

forma giydin ancak uzun
zamand›r tak›ma davet
edilmiyorsun? Bu durumu
nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲▲  Gerçekten bilmiyorum ama
bu konu da art›k benim için
çok önemli de¤il. Milli
Tak›m’la ilgili bana çok soru
soruluyor ama hiçbir fley
oldu¤u yok. 2006 Dünya
Kupas› finallerinin
kadrosunda yer almad›m.
Ondan sonra da ça¤r›lmad›m.
Milli Tak›m defterini
kapatt›m. Bir daha da
ça¤r›laca¤›m›
zannetmiyorum. Ben de zaten
oynamak istemiyorum.
▼▼  Bundan sonras› için
kariyer planlamanda 
neler var? 

▲▲  Gelecek için bir plan›m var ama
bunu size söyleyemem. fiu anda
Befliktafl’ta mutluyum. 1.5 sene daha
sözleflmem var. Belki de kontrat›m
bitince, yenilerim.
▼▼  Transferinden önce Türkiye’ye
gelmifl miydin? ‹stanbul’da seni en
çok etkileyen ne oldu?
▲▲  Werder Bremen’deyken neredeyse
her sezon Antalya’da kamp yapt›k.
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde Alman
Milli Tak›m›’n›n oynad›¤› turnuvalara
kat›ld›m. Bir milli maç için yine
‹stanbul’a gelmifltik. O zaman
Ç›ra¤an Oteli’nde kalm›flt›k. Tekne
gezisi yapm›flt›k ve ‹stanbul Bo¤az›
çok etkileyici gelmiflti. Gerçekten
Bo¤az, özellikle yaz›n müthifl oluyor.
▼▼  Futbol d›fl›nda kalan
zamanlar›nda neler yapars›n?
▲▲  Bizim için bofl zamanlar
gerçekten çok k›ymetli. Eflimle
al›flverifle ya da yeme¤e gideriz.
Normal bir günde antrenmandan
sonra eve gider biraz uyurum.
Uyand›¤›mda eflime çocuklarla ilgili
yard›mc› olurum. Çocuklar 9 gibi
yatt›ktan sonra bize de bofl vakit
kal›r. Eflimle birlikte televizyon
izleriz. Daha sonra da uykuya
dalar›z. S›k›c› bir yaflam diyebiliriz.
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ve 3 maçta hiç
kart görmeyen
Trabzonspor’un
4 karfl›laflmada
ise 1 tane sar›
kart› bulunuyor.

Manisaspor

Turkcell Fair
Play Ligi’nde 
bu sezon ilk
defa yer alan
Manisaspor’un
oyuncular› 
17 haftal›k
periyotta 39 sar›,
2 k›rm›z› kart
gördü. K›rm›z› kart nedeniyle PFDK’dan ekstra
ceza almalar›, puanlar›n› 51’e yükseltti ve listede
7. s›rada 
yer almalar›na yol açt›.

Galatasaray

‹lk 9 haftal›k periyotta zirveyi zorlayan ve 3 hafta
lider olan Galatasaray, bu haftadan itibaren
istikrar›n› koruyamad›, sinirlerine hâkim olamad›
ve h›zl› bir düflüfl yaflad›. Sar›-k›rm›z›l›
futbolcular›n gördü¤ü 38 sar›, 2 k›rm›z› kart›n
yan› s›ra PFDK’dan al›nan ekstra cezalarla birlikte
puan› 53’e ulaflt›.

Antalyaspor

Geride kalan 17 haftada 35 sar›, 3 k›rm›z› kart
gören Antalyaspor 9. s›rada yer al›yor. K›rm›z›
kart nedeniyle PFDK’dan ekstra ceza alan 
k›rm›z›-beyazl› ekip bu nedenle daha az k›rm›z›

kart gördü¤ü Denizlispor’un dört
basamak gerisinde bulunuyor.

Kas›mpafla

Turkcell Fair Play Ligi’nin yenilerinden
Kas›mpafla,17 haftal›k periyotta 39 sar›, 
2 k›rm›z› kart gördü. PFDK taraf›ndan
verilen hak mahrumiyeti cezas› ile
birlikte ceza puan› 63’e yükselen
lacivert-beyazl› tak›m, 10. s›rada 
yer ald›.

Sivasspor

Turkcell Fair Play Ligi’nde en çok sar›
kart gören tak›m olan Sivasspor, 52 sar›
kartla maç bafl›na 3.05’lik ortalama ceza
puan›na yükseldi. Ayr›ca 2 k›rm›z› kart
ve PFDK’dan al›nan ekstra cezalar,
k›rm›z›-beyazl› tak›m›n ceza puan›n›
85’e ç›kard›. Sivassporlu oyuncular›n 
17 maçl›k maratonun 5 maç›nda 5’er
sar› kart görmesi de ilginçti.

B. Belediyespor

‹lk 9 haftal›k periyotta
Turkcell Fair Play Ligi’nde
üst s›ralar için umut vaat
eden Büyükflehir Belediye,
10. haftada ald›¤› cezalar
nedeniyle 5 basamak
birden gerileyerek üst
s›ralar için avantaj›n›
kaybetti. Büyükflehir
Belediyespor 40 sar›, 
5 k›rm›z› kart ve ayr›ca
PFDK’dan ald›¤› cezalar
nedeniyle 90 puanla 
12. s›rada yer ald›.

Kayserispor

Tolunay Kafkas’›n
ö¤rencileri, futbol
oynarken gösterdikleri
baflar›y› 
Fair Play
konusunda
tekrarlayamad›.
Kayserispor,

ligin en çok sar› kart gören ikinci
tak›m› konumunda. 49 sar›, 2 k›rm›z›
kart›n yan› s›ra PFDK’dan ekstra
cezalar alan Kayserispor, 95 puanla
13. s›rada bulunuyor. ‹lginç bir
istatistik ise Kayserispor’un bu sezon
bir maçta 7 sar› kart gören tek tak›m
olmas›.

Fenerbahçe 

Turkcell Süper Lig’de ilk yar›y› lideri
bitiren Fenerbahçe ayn› baflar›y›
Turkcell Fair Play Ligi’nde
gösteremedi. Oyuncular›n›n gördü¤ü
38 sar›, 2 k›rm›z› kart ve PFDK’dan
ald›¤› cezalarla birlikte 102 puana
ulaflan Fenerbahçe, Turkcell Fair Play
Ligi’nde 14. s›rada yer ald›. 
‹lk 9 haftal›k periyotta üst s›ralarda yer

alan Fenerbahçe, bu
üstünlü¤ünü ilerleyen
haftalarda koruyamad›.

Eskiflehirspor

Turkcell Fair Play Ligi’nin ilk 7 haftas›nda baflar›l›
bir performans göstererek orta s›ralarda yer alan
Eskiflehirspor, kulüp baflkan› ve yöneticisinin
alm›fl oldu¤u PFDK cezalar› neticesinde bir hafta
sonra 8 basamak birden gerileyerek 15. s›raya
indi. ‹lk 7 haftada 21 sar›, 1 k›rm›z› kartla üst
s›ralar› zorlayan ekip, 8. hafta itibariyle telafisi
zor ceza puanlar› ald›. Eskiflehirspor, 17 hafta
sonunda 43 sar›, 2 k›rm›z› ve ilave PFDK cezalar›
ile 15. s›rada bulunuyor.

Ankaragücü

Oyuncular›n›n gördü¤ü 32 sar›, 3 k›rm›z› kartla
Turkcell Fair Play Ligi’nde orta s›ralarda yer almas›
gereken Ankaragücü, kulüp yöneticilerinin
PFDK’dan ald›¤› cezalar nedeniyle puan›n› 5 kat
art›rarak son s›ralara indi. ‹lginç bir istatistik ise
Ankaragücü’nün 17 haftal›k periyodun 
11 maç›nda 2 ve daha az sar› kart görmesi. Kartlar
nedeniyle 50 ceza puan› alan Ankaragücü’nün
hanesine di¤er puanlar eklendi¤inde, Baflkent
ekibi 302 puanla 16. s›rada yer ald›.

Diyarbak›rspor

Turkcell Fair Play Ligi’nde son s›rada yer alan
Diyarbak›rspor’un bu noktada bulunmas›n›n
nedeni t›pk› Ankaragücü örne¤inde oldu¤u gibi
yönetici, kulüp baflkan›, teknik heyet ve
taraftarlar›n ald›¤› cezalar. 43 sar›, 2 k›rm›z› kartla
lige devam eden Diyarbak›rspor, ayn› baflar›y›
tribünlerde gösteremedi. Kart ceza puanlar›na
eklenen di¤er cezalar, Diyarbak›rspor’u
kaç›n›lmaz olarak son s›raya itti. 395 ceza
puan›na sahip olan Diyarbak›rspor’un, lider
Gençlerbirli¤i ile aras›nda 366 puan bulunuyor.
K›rm›z›-yeflilli tak›m›n oynad›¤› tüm maçlarda kart
görmesi ise dikkat çeken bir baflka konu.
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T
ürkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell
iflbirli¤iyle 2008-2009 sezonunda
uygulanmaya bafllanan Turkcell Fair-Play

Ligi’nde 2009-2010 sezonu ilk yar›s›n›
Gençlerbirli¤i zirvede tamamlad›. Ankaraspor’un
ligden düflürülmesi nedeniyle 17 tak›m aras›nda
de¤erlendirilen ligde, puan cetveli, tak›mlar›n
sezon boyunca maçlarda gördükleri sar› ve
k›rm›z› kartlar ile PFDK taraf›ndan verilen
cezalar›n de¤erlendirilmesiyle olufluyor. 
En az ceza puan›na sahip ilk üç tak›m›n para ile
ödüllendirildi¤i bu ligde tak›m oyuncular› kadar
teknik heyet, yönetici ve taraftarlara da 
ifl düflüyor. Nitekim puan cetvelinin son s›ras›nda
yer alan iki tak›m, gerek yönetici, gerekse taraftar
ve teknik heyetin alm›fl oldu¤u cezalar
sonucunda telafisi zor durumlarda kald›. 
Hafta baz›nda haz›rlanan puan cetveli, o haftaki
maçlarda görülen sar› ve k›rm›z› kartlar›n ceza
puan›na göre oluflturuluyor. Daha sonra PFDK
taraf›ndan verilen ilave cezalar›n eklenmesi ve
Tahkim Kurulu kararlar›n ifllenmesiyle son halini
al›yor. Puanlama sisteminde tak›mlar Turkcell
Süper Lig’de görülen her sar› kart için 1, k›rm›z›
kart için 3, hak mahrumiyeti için hafta baz›nda 6,
saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalar› için
de 5 ceza puan› al›yor.

Kartlarda azalma var

Turkcell Fair Play Lig uygulamas›na bafllan›lan
geçen sezonla bu sezonu karfl›laflt›rd›¤›m›zda,
ortaya ç›kan tablo olumlu. Geçti¤imiz sezonun
17 maçl›k ilk periyodunda hakemlerin cebinden
k›rm›z› kart›n ç›kmad›¤› hafta say›s› sadece 1’di.
Bu sezon ise hakemler 3 haftada hiçbir oyuncuyu
k›rm›z› kartla cezaland›rmad›. Geçti¤imiz
sezonun ilk bölümünde k›rm›z› kart say›s› 53’ü,
maç bafl›na ortalamas› ise 0.34’ü bulurken, bu
sezon ayn› periyotta kart say›s›n›n 37’ye, haftal›k
ortalaman›n ise 0.26’ya düflmesi sevindirici bir

geliflme. Sar›
kartlarda da
660’tan 639’a bir düflüfl var. Ancak geçti¤imiz
sezon 17 maçl›k periyotta 153, bu sezon ise 
140 maç oynand›¤› düflünülürse, maç bafl›na
ortalaman›n 4.31’den 4.56’ya ç›kt›¤›n› görüyoruz.
Bu arada geçti¤imiz sezonun hiçbir haftas›nda 
30 sar› kart›n alt›na inilmezken, bu sezon 12, 13
ve 14. haftalarda 30 sar› kart›n alt›na düflüldü.
fiimdi tek tek tak›mlar›n Turkcell Fair Play
Ligi’ndeki performanslar›na bir göz atal›m.

Gençlerbirli¤i

Geçti¤imiz sezon ilk üç s›ray› son haftada
kaç›ran Baflkent ekibi, bu sezon ifli s›k› tutuyor.
29 puanla zirvede yer al›yorlar ve ald›klar› tek
ceza puan› da gördükleri 29 sar› karttan
kaynaklan›yor. Befliktafl’›n ard›ndan
Trabzonspor’la birlikte ligin en az sar› kart gören
tak›m› olman›n yan› s›ra üç karfl›laflmada hiç kart
görmediler, dört karfl›laflmay› ise sadece 1’er sar›
kartla tamamlad›lar.

Bursaspor

Yeflil-beyazl› tak›m, saha içi performans›n› 
Fair Play Ligi’nde de tekrarl›yor. 17. hafta
sonunda sadece 34 ceza puan› ald›lar ve bu
puanlar gördükleri 31 sar›, 1 k›rm›z› karttan
kaynaklan›yor. PFDK’dan ald›klar› ekstra bir ceza
yok. Dört karfl›laflmada hiç kart görmediler. 
Oysa ilk dört haftada 12 sar› kart görmüfl ve 
11. s›rada yer alm›fllard›. Daha sonraki 9 maçl›k
periyotta kart oranlar›n› yüzde 50 düflürmeyi
baflard›lar ve h›zla üst s›ralara t›rmand›lar.

Befliktafl

Onlar da t›pk› Bursaspor gibi flampiyonluk ve 
Fair Play yar›fl›n› at bafl› götürüyor. Sadece 

28 sar› kart gördüler ve bu alanda liderler. 
Ancak ayn› performans› k›rm›z› kart konusunda
tekrarlayamad›lar. Siyah-beyazl› oyuncular›n
gördü¤ü 2 k›rm›z› kart, Befliktafl’› listenin 
3. s›ras›na indirdi. 17 hafta sonunda 
11 karfl›laflmada iki ve daha az kart gören
Befliktafl’›n listede ekstra bir cezas› bulunmuyor.

Gaziantepspor

Geçen sezonun Turkcell Fair Play Ligi flampiyonu
Gaziantepspor, bu sezonun ilk yar›s›nda unvan›n›
koruyamad›. Oyuncular› 33 sar›, 2 de k›rm›z› kart
gören k›rm›z›-siyahl› ekip, 4. s›rada yer ald›. 
12 karfl›laflmada 2 ve alt›nda kart gören
Gaziantepspor, di¤er 5 müsabakada ise 
4 ve üzeri kart görerek zirveden 10 puan geride
kald›. Gaziantepspor’un kart cezalar› d›fl›nda eksi
puan› bulunmuyor.

Denizlispor

30 sar›, 4 k›rm›z› kart görerek listede 5. s›rada yer
alan Denizlispor, Turkcell Fair Play Ligi’nde
geçen sezon son maçta yakalad›¤› üçüncülü¤ü
bu sezon arar gibi gözüküyor. Ege ekibi 3 maçta
hiç kart görmezken, sadece bir maç› tek kartla
geçti. Denizlispor’un listede yer alan ekstra
cezas› bulunmuyor.

Trabzonspor

Geçen sezon sonunda Turkcell Fair Play Ligi’ni
ilk üç s›rada bitiren Trabzonspor, 47 ceza puan›
ile ilk yar›y› 6. s›rada tamamlad›. Gençlerbirli¤i
ile ayn› ceza puan›na sahip olan bordo-mavililer,
son hafta ald›klar› PFDK cezas› nedeniyle zirveyi
son hafta Baflkent ekibine kapt›rmakla kalmay›p 
5 basamak da geriledi. K›rm›z› kart› bulunmayan

Turkcell Fair Play LigiTurkcell Fair Play Ligi

Futbol maç kazanmak ve kaybetmekten ibaret
bir oyun değil. Her iki halde de “beyefendi”
kalabilmek, oyunu kuralına göre oynayabilmek,
insanlığını hırsına kurban etmemek de önemli.
Ve bu hasletlerin de artık bir karşılığı var. 
TFF ile Turkcell’in iki sezondur yürüttüğü Turkcell
Fair Play Ligi’nde ilk üç dereceye giren takımlar
ödüllendiriliyor. Bu sezonun ilk periyodunu
Gençlerbirliği zirvede tamamladı. İkinci ve
üçüncü sırada ise Bursaspor ile Beşiktaş
bulunuyor. Son iki sırayı ağır ceza puanlarıyla
paylaşan Ankaragücü ve Diyarbakırspor’un
ortak özelliği ise oyuncularından ziyade yönetici
ve taraftarlarından kaynaklanan olumsuzlukların
ceremesini çekmesi. 

Ali Fuat Şen

Centilmenler ve h›rç›nlarCentilmenler ve h›rç›nlar

Turkcell Fair Play Ligi

Tak›mlar O KK SK SHK SO MH P
Gençlerbirli¤i 17 0 29 0 0 0 29
Bursaspor 17 3 31 0 0 0 34
Befliktafl 17 6 28 0 0 0 34
Gaziantepspor 17 6 33 0 0 0 39
Denizlispor 17 12 30 0 0 0 42
Trabzonspor 17 0 29 0 0 18 47
Manisaspor 17 12 39 0 0 0 51
Galatasaray 17 15 38 0 0 0 53
Antalyaspor 17 18 35 0 0 0 53
Kas›mpafla 17 6 39 0 0 18 63
Sivasspor 17 33 52 0 0 0 85
B. Belediyespor 17 50 40 0 0 0 90
Kayserispor 17 28 49 0 0 18 95
Fenerbahçe 17 36 38 0 10 18 102
Eskiflehirspor 17 12 43 0 0 48 103
Ankaragücü 17 18 32 0 0 252 302
Diyarbak›rspor 17 66 43 5 5 276 395

O: Oynad›¤› Maç, KK: K›rm›z› Kart, SK: Sar› Kart, 
SHK: Saha Kapatma, SO: Seyircisiz Oynama,

HM: Hak Mahrumiyeti, P: Puan 

Haftal›k Kart Say›lar›
2008-2009 sezonu 
Hafta Sar› K›rm›z›
1 36 3
2 40 4
3 39 9
4 36 4
5 41 2
6 37 1
7 49 4
8 44 2
9 49 1
10 45 2
11 43 2
12 32 -
13 43 6
14 31 3
15 31 4
16 30 2
17 34 4
Toplam 660 53

2009-2010 sezonu 
Hafta Sar› K›rm›z›
1 48 -
2 46 2
3 43 2 
4 38 3
5 39  -
6 37 1
7 40 1
8 44 -
9 37 4
10 31 6
11 45 1
12 26 3
13 24  5
14 29 2
15 41 2
16 42 3
17 29 -
Toplam 639 37



tak›m› olsalar da (2 galibiyet), 
ilk 10 s›ran›n alt›nda yer al›p
onlardan az yenilen sadece 2 tak›m
var. Yani güçlü rakiplerini yenemese
de onlara yenilmeyip hem çelme
takt›lar hem de puan kazand›lar. 
‹lk 10 s›rada yer alan Boluspor,
Adanaspor, Kartalspor ve Çaykur
Rizespor, yeflil-siyahl›lar›n gazab›na
u¤rayan tak›mlar. Kaptan Serdar ise
7 gol att›. Bu golleri att›¤› maçlarda
Kocaelispor 6 puan kazand›.
Toplad›¤› 12 puan›n yar›s› Serdar’›n
golleriyle geldi. 33 yafl›ndaki
futbolcu, hem tak›m›n kaptan› 
hem gençlerin a¤abeyi hem teknik
direktör Cihat Arslan’›n yard›mc›s›.
K›sacas› Körfez ekibinin herfleyi.

Siyahî forvetler

Bank Asya 1. Lig’de geçen sezon
bafllayan yabanc› oyuncu izni, 
bu sezon meyvelerini vermeye
bafllad›. Dünyan›n dört bir yan›ndan
gelen futbolcular tak›mlar›na katk›da
bulunarak, tribünlerin sevgilisi oldu.
Bu konuda bafl› çekenler ise siyahî
forvetler. Hem gole yatk›n olmalar›
hem de sempatik hareketleriyle
kendilerine has bir taraftar kitlesi
oluflturmufl durumdalar.
Adanasporlu Mbillia, Karabüksporlu
Emenike, Kartalsporlu Yakubu,
Çaykur Rizesporlu Riberio,
Giresunsporlu Fabiano bunlardan
baz›lar›. Gol krall›¤› listesine
bak›nca da bu isimlerin hâkimiyetini
görüyoruz. Bank Asya 1. Lig’in en
golcü ismi 10 gollü Shaibu Yakubu.
Onu 8 gollü Elionar Riberio ve 
7 gollü Emmanuel Emenike takip
ediyor. Geçen sezonun gol kral›n›n
yine bir siyahî forvet oldu¤unu da
hat›rlatal›m. 
(Ordusporlu Bruno-21 gol)

Yasin Avc›

Yasin Avc›, Bank Asya 1. Lig’in ilk
17 haftas›nda en çok gol atan 
Türk futbolcu. 
8 gol att›. 
Sezon bafl›nda
Altay’dan
Karabükspor’a
transfer olan
tecrübeli
oyuncu, Ege’de
yapamad›¤›
patlamay›
Karadeniz’de
gerçeklefltirdi.
Altay’da sa¤
kanatta oynayan
Yasin,
Karabükspor’da
ise bu bölgenin
d›fl›nda forvetin
arkas›nda da
görev yap›yor.

26 yafl›ndaki futbolcu, altyap›s›ndan
yetiflti¤i kulübü Altay’da bekleneni
veremedi. Bunda, beklentinin fazla
olmas› da etkiliydi. Altay’da 10
golün üzerine hiç ç›kamayan Yasin,
flimdiden 8 gole ulaflm›fl durumda.
Kardemir Karabükspor’u zirveye
ç›karan Yasin, gol krall›¤›nda da
iddial›. 

Geçen sezonun
flampiyonlar›

Geçen sezon Bank Asya 1. Lig’i ilk
iki s›rada tamamlay›p tak›mlar›n›
do¤udan Turkcell Süper Lig’e
ç›kartan iki teknik adam, Coflkun
Demirbakan ve Levent Erifl bu sezon
da Bank Asya 1. Lig’de yer ald›.
Diyarbak›rspor ile zoru baflaran
Coflkun Demirbakan yeni sezonda
Boluspor’un bafl›na geçti. Disiplinli
ve otoriter yap›s›yla bilinen Coflkun
Demirbakan, Boluspor’da sadece 
11 hafta kalabildi. Kayseri
deplasman›nda Kayseri
Erciyesspor’a 2-0 yenildikleri
maçtan sonra görevini noktalad›. 
11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik
alabilen Demirbakan ve talebeleri
Türkiye Kupas›’na da erken veda
etti. Durum böyle olunca geçen
sezonun en iyi teknik direktörü
seçilen Coflkun Demirbakan için
Boluspor maceras› beklenenden k›sa
sürdü.
Geçen sezon Manisaspor ile
flampiyonlu¤a ulaflan Levent Erifl,
Coflkun Demirbakan’›n tersini
yaflad›. Demirbakan sezon ortas›nda
görevinden ayr›l›rken, Erifl sezon
ortas›nda bafllad›. Bank Asya 
1. Lig’in 5. haftas›nda
Giresunspor’da görevalan deneyimli
teknik adam, galibiyeti olmayan bir
tak›m› devralad›. ‹lk galibiyetini 
6. haftada ‹zmit’te elde eden
Giresunspor, ilerleyen haftalarda
istikrars›z bir tablo çizdi. 
Levent Erifl yönetiminde 6 galibiyet,
1 beraberlik alan Giresunspor,

beklenen hedeflere flu anda
uzak kalm›fl durumda.

‹zmir tak›mlar›

Türk futbolunun en çok
konuflulan konular›ndan
biri, Turkcell Süper Lig’de
‹zmir tak›m›n›n olmamas›.
‹zmir tak›mlar› uzun
y›llard›r Süper Lig’e hasret.
Fakat mücadeleye Bank
Asya 1. Lig’de devam
ediyorlar. Bu sezon üç
‹zmir tak›m› Bank Asya 
1. Lig’de. Altay ve
Karfl›yaka’ya Bucaspor da
eklendi. ‹zmirliler flu an ilk
6 içinde yer al›yor ve Süper

Lig için iddial› konumlar›n›
sürdürüyorlar. Altay, ‹zmir flehrinin
en baflar›l›s› olarak gözüküyor. 
17 maçta 34 puan toplad›lar ve
klasmanda 3. s›rada yer al›yorlar.
Geçen sezon play-off finali oynayan
Karfl›yaka ise 29 puan toplad›. 
6. s›rada yer alan ekip kötü
bafllad›¤› sezonda, sonradan
toparlanmas›n› bildi. Bucaspor, 
yeni yükseldi¤i Bank Asya 1. Lig’de
4. s›raya kuruldu. Toplad›¤› 
32 puanla, bu sezon figüran
olmayaca¤›n› kan›tlad›.

Gaziantep BB savunmas›

Bank Asya 1. Lig’in tek Güneydo¤u
ve Do¤u Anadolu temsilcisi
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor,
ilginç tak›m olma özelli¤ini koruyor.
fiampiyonluk yolunda olan
tak›mlara sürekli ters gelen ekip, 
alt s›ralarda gezinse de Bank Asya
1. Lig’e veda etmiyor. Oynad›¤› sert
ve mücadeleci futbolla dikat çeken
ekibin en önemli özelli¤i az gol
yemesi. 17 maç sonunda 13. s›rada
yer al›p 17 puan toplayan, küme
düflme bölgesinin sadece 3 puan
üzerinde olan mavi-beyazl› ekip,
Konyaspor’dan sonra Bank Asya 
1. Lig’in en az gol yiyen tak›m›. 
17 hafta sonunda 16 golü kalesinde
gören tak›m›n 13. s›rada yer almas›,
Bank Asya 1. Lig’in di¤er liglere
benzemedi¤inin en önemli kan›t›
olarak dikkatimizi çekiyor.
Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor’un Bank Asya 1. Lig’in
en az gol yiyen
tak›mlardan biri olmas›na
ra¤men hâlâ eksi averajda
bulunmas› da bu tak›m›n
gol k›s›rl›¤› çekti¤inin en
aç›k göstergesi. De¤iflmeli
olarak oynayan kaleciler
Bora Sevim ve Harun
Avg›n ile savunma
oyuncular› Onur Kalafat
ve Osman F›rat bu
baflar›n›n bafl aktörleri
olarak ortaya ç›k›yor.

Forvetsiz Orduspor

Orduspor, geçen sezon
Bank Asya 1. Lig’de gol
kral› ç›karm›fl bir tak›m.
Brezilyal› Bruno 21 golle
tüm Türkiye’nin dikkatini
çekmiflti. Baflar›l› bir sezon
geçiren Bruno’yu
Türkiye’de tutmak
mümkün olmad› ve
Orduspor’dan ayr›ld›. 
Mor menekfleler için
s›k›nt›l› süreç tam da 
o zaman bafllad›. Bank
Asya 1. Lig’in belki de en
pozitif futbol oynayan

tak›m› olan
Orduspor, forvet
elemanlar›n›n
yetersizli¤i
nedeniyle istedi¤i
sonuçlar› alamad›. Son s›radaki
Kocaelispor ile Bank Asya 1. Lig’in
en az gol atan tak›m› durumundalar.
Son noktada yaflanan s›k›nt›
nedeniyle 17 maçta sadece 12 gol
atabildiler. ‹flin ilginç taraf›, geçen
sezon Orduspor’un gol yükünü
çeken Bruno bile ilk 17 maç
sonunda 15 gole ulaflm›flt›. 

Yeni ç›kanlar

Bu sezon Bank Asya 1. Lig’e yükselen
üç tak›m da ilk yar›y› iyi yerlerde
noktalad›. Bucaspor’dan üst sat›rlarda
defalarca bahsettik. Di¤er iki tak›m
Dardanelspor ve Mersin ‹dman Yurdu
ise alt alta diziliyor. Dardanelspor 
23 puanla 10. s›rada, ilk 10 s›ra
içinde yer ald›. Mersin ‹dman Yurdu
ise 22 puanla 11. s›rada. Mersin
‹dman Yurdu, toplad›¤› 22 puanla bu
3 tak›m aras›ndaki en baflar›s›z tak›m.
Oysa geçen sezon ilk yar› sonunda
Güngören Belediyespor 22 puan
toplayarak, yeni gelenler aras›nda 
en yüksek puana sahip olmufltu.
Kardemir Karabükspor 18, 
Adanaspor ise 20 puan toplam›flt›.
Bu sezon Bank Asya 1. Lig’e yükselen
tak›mlar, geçen sezonun
yükselenlerine üstünlük kurdu. Hatta
bu sezon Turkcell Süper Lig’den
gelen tak›mlardan daha çok puan
toplad›lar. Konyaspor üst s›ralarda 
yer alsa da Hacettepe ve Kocaelispor

küme düflme
hatt›nda
bulunuyor.
Yukar›dan gelen
üç tak›m toplam
63 puan
toplarken,
afla¤›dan
gelenler 77 puan
toplama
baflar›s›n›
gösterdi.
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B
ank Asya 1. Lig’de ilk yar› sona
erdi. 17 haftal›k heyecan,
futbolseverleri oldukça tatmin

etti.  fiimdi bu heyecana yaklafl›k 
1 ayl›k bir ara verilecek. Bu aray›
f›rsat bilerek, 17 haftan›n iyisiyle
kötüsüyle öne ç›kanlar›n› bu
sayfalara tafl›d›k. Herhangi bir
s›ralama söz konusu de¤il. 
Her madde Bank Asya 1. Lig’in ilk
yar›s›na ayr› ayr› renkler katm›flt›r.
Biri di¤erinden ne daha az ne de
daha çok öneme sahip. 
‹flte Bank Asya 1. Lig’in ilk
devresinin öne ç›kanlar›...

Kardemir Karabükspor

Bank Asya 1. Lig’in liderini buraya
tafl›mamak olmazd›.  Sezonun ilk
yar›s›nda 37 puan toplad›lar. Rakip
filelere  40 gol yollad›lar. 40 gol
önemli bir rakam. Bu sezon Türkiye
Liglerinin en çok gol atan tak›m›
konumundalar. Geçen sezon
yükseldi¤i Bank Asya 1. Lig’de ilk
sezonda ilk devreyi 18 puanla 
15. s›rada tamamlayan 
mavi-k›rm›z›l› tak›m, bu sezonun
17. haftas›n› tepede noktalayarak,
Süper Lig’e göz k›rpar duruma geldi.

Buca Arena

Bucaspor, Bank Asya 1. Lig’e yeni
ç›kan tak›mlardan. Toplad›¤›
puanlarla üst s›ralara t›rmand› ve
herkesi flafl›rtt›.
Toplad›¤› 32
puan›n 22’sini
‹zmir’de ald›.
Atatürk Stad›’nda
oynad›¤› Altay
maç›n› saymazsak,
19 puan›n› da
kendi stadyumunda
kazand›. Buca
Arena’da oynad›¤›
maçlarda
rakiplerini gol
ya¤muruna tuttu.
Mesela
Kocaelispor’u 4-0,
Adanaspor’u 4-1,

Samsunspor’u 3-0,
Ç.Rizespor’u 
6-1’lik skorlarla
devirdi. Buca
Arena’da hiç
yenilmediler,
sadece 1 kez
berabere kald›lar.
fiampiyonlu¤un
güçlü
adaylar›ndan
Boluspor ile 2-2
berabere
kald›klar› maç,
o stadyumda
yaflad›klar› tek
puan kayb› oldu.
Bucaspor’un
rakipleri bask›
alt›na alan, kendi
futbolcusuna güç
veren, küçük ama etkili stadyumu
sadece bu dönemde de¤il, geçen
sezonda da tak›m›n baflar›s›nda pay
sahibi olmufltu. 
2009 y›l›n›n Ocak ay›nda aç›lan
stadyumda Bucaspor sadece 1 kez
ma¤lup oldu. 
Sar›-lacivertliler geçen sezonun son
maç›nda, Bank Asya 1. Lig’e
yükselmeyi garantiledikten sonra
oynanan Mersin ‹dman Yurdu
maç›nda rakibine 2-1 ma¤lup
olmufltu. Fakat yaflanan
flampiyonluk nedeniyle Bucaspor
taraftarlar› o karfl›laflma sonras›ndan
bile stadyumdan mutlu ayr›lm›flt›. 

Sürpriz
golcüler

Gol, golcülerin ifli.
Veya hücuma
yönelik orta saha
oyuncular›n›n. Fakat
bu sezon savunma
özellikleri ile
kadrolarda yer bulan
baz› futbolcular›n
skora do¤rudan etki
yapt›¤›n› görüyoruz.
Mesela Konyasporlu
Kaue Da Silva.
Brezilyal› solak
oyuncu, gollerinin
ço¤unu serbest
at›fltan atsa da rakip
fileleri flimdiden 
4 kez sarst›. 
Bu ilk bak›flta az

gözükebilir, fakat Türkiye’de 
4. sezonunu geçiren sambac› için
yüksek bir rakam. 3 sezonda toplam
7 gol atan Kaue, sezonun bitmesine
17 hafta kala 4 gole ulaflt›. Bu 4 gol,
flimdiden onun Türkiye’deki 
en verimli sezonunu yaflad›¤›n›
göstermifl oluyor. Konyaspor
forvetlerinden Eser Ya¤mur’un 3,
Mehmet fien’in 2 , Ferdi Bafloda’n›n
ise sadece 1 gol atabildi¤ini
hat›rlatal›m. Erdal K›l›çaslan ise
Kaue’den sadece 1 gol fazla atarak,
Brezilyal›’n›n önünde yer almay›
baflard›.
Kardemir Karabükspor’un sa¤ beki
Engin Aktürk 5 gol att›. Bir sa¤ bek
için çok iyi bir rakam. 40 gol atan
bir tak›m için normal denilebilir.
‹lginç olan, Engin’in sadece 9 
Bank Asya 1. Lig maç›nda oynam›fl
olmas›. Forvetleri k›skand›ran bir
ortalama. Profesyonel liglerdeki 
10. sezonunu yaflayan Engin, 
2005-06’da Boluspor formas›yla
sezonu 5 golle tamamlam›flt›.
Geriye kalan 17 haftada 1 gol daha
atarsa kariyerinin en yüksek gol
say›s›na ulaflacak.
Altay’›n genç y›ld›z› Musa Ça¤›ran,
ön libero oynamas›na ra¤men bu
sezon 5 gole ulaflt›. 1992 do¤umlu
futbolcu, sadece yafl›tlar›ndan

de¤il, y›llard›r bu liglerde oynayan
bir çok futbolcudan daha güçlü bir
fizi¤e sahip. Bunun faydas›n› duran
toplarda ileri ç›k›p, kafa golleri
atarak görüyor. Att›¤›  5 golün 
4 tanesinden kafas›n› kulland›. 
Musa’n›n att›¤› 5 gol de hayati
öneme sahipti. Gol att›¤› hiçbir
maç› Altay kaybetmedi ve Musa
att›¤› her golle tak›m›n› ya
beraberli¤e tafl›d› ya da öne geçirdi.

Serdar Topraktepe ve 
genç Kocaelispor

Kocaelispor 2 sezon önce Bank
Asya 1. Lig’i flampiyon olarak
bitirmiflti. Geçen sezon, 5 sene
aradan sonra döndü¤ü Turkcell
Süper Lig’de baflar›l› olamad›. 
Bu sezon Bank Asya 1. Lig’e geri
döndü. Hâkim düflünce, 
yeflil-siyahl› tak›m›n flampiyonlu¤a
oynayaca¤› yönündeydi. Fakat
sezona genç tak›mla bafllamak
zorunda kald›lar. Tak›m›n iki
tecrübeli ismi d›fl›nda kalanlar›n yafl
ortalamas› 20 civar›ndayd›. ‹ki
tecrübeli isim ise Serdar Topraktepe
ve Cem Sinan Vergül. ‹lk defa
profesyonel liglerde mücadele eden,
üstelik bu ilk deneyimlerini Bank
Asya 1. Lig gibi mücadelesi yüksek,
zor bir ligde geçiren bu gençler, 
her fleye ra¤men kaptanlar› ve
a¤abeyleri Serdar önderli¤inde 
12 puan toplamay› baflard›. Puan
tablosunda son s›rada yer alsalar da
ikinci yar› için umut saçt›lar. Bank
Asya 1. Lig’in en az galibiyet alan

Bank Asya 1. Lig ‹lk Yar› De¤erlendirmesi Bank Asya 1. Lig ‹lk Yar› De¤erlendirmesi 

Heyecan f›rt›nas›Heyecan f›rt›nas›
Hem zirve adaylarının sayısı fazla hem de kümede kalma savaşında büyük bir çekişme yaşanıyor. 
Hiç kimse rakibinin ismine bakmıyor. Turkcell Süper Lig’den yeni düşenler bir alt lig gitmemek için
uğraşırken, 2. Lig’den gelenlerin gözü bir üst kata dikilebiliyor. Herkesin herkesi yenebildiği, sonuçların
asla önceden tahmin edilemediği Bank Asya 1. Lig’de gerçek bir futbol keyfi yaşanıyor. 

Bank Asya 1. Lig
P
u
a
n

D
u
r
u
m
u

Tak›mlar O G B M A Y P
K. Karabükspor 17 11 4 2 40 16 37 
Konyaspor 17 11 4 2 29 15 37 
Altay 17 10 4 3 29 17 34 
Bucaspor 17 10 2 5 34 19 32 
Adanaspor 17 8 5 4 23 18 29 
Karfl›yaka 17 9 2 6 25 21 29 
Boluspor 17 7 4 6 24 26 25 
Kartalspor 17 7 4 6 19 21 25 
Ç. Rizespor 17 7 4 6 22 28 25 
Dardanelspor 17 7 2 8 21 25 23 
Mersin ‹. Y. 17 7 1 9 18 25 22 
Giresunspor 17 6 2 9 23 25 20 
Gaziantep B.B. 17 4 5 8 14 16 17

Remzi Kılıç / Kutay Ersöz



Gazeteci bir anne baban›n o¤lu. Özel okullarda e¤itim ald›, Ege Üniversitesi BESYO’da okuyor ve 
iyi derecede ‹ngilizce biliyor. Altyap›s›ndan yetiflti¤i ‹zmirspor’da 14 y›l forma giydikten sonra

Kas›mpafla’ya geldi. 3 sezondur lacivert-beyazl› tak›mda oynuyor. Bu sezon gösterdi¤i performansla
futbolseverlerin favorileri aras›na girmeyi baflard›. Sürati, çabuklu¤u ve oyun zekâs›yla öne ç›k›yor.

Gerçeklefltirdi¤i  ç›k›fl›, 6 ay önce yapt›¤› evlili¤in hayat›n› düzene sokmas›na ba¤l›yor. 

Yekta KurtuluşYekta Kurtuluş
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Mazlum Uluç

Performans›m› 
evlili¤e borçluyum

Performans›m› 
evlili¤e borçluyum



▼▼  Bu sezon Kas›mpafla yükselen bir performans
gösteriyor ve sadece elde etti¤i sonuçlarla de¤il
oynad›¤› futbolla da dikkat çekiyor. Bu baflar›da
pay› olan oyunculardan biri olarak Yekta
Kurtulufl’u bize biraz anlat›r m›s›n?
▲▲  11 Aral›k 1985 ‹zmir do¤umluyum. Futbola 
7 yafl›nda ‹zmirspor’da bafllad›m. Yaklafl›k 14 sene
orada oynad›m. 18 yafl›nda profesyonel oldum.
▼▼  Ailenden bahseder misin biraz? 
▲▲  Annem ve babam gazeteci. Ben ailenin tek
çocu¤uyum. Ama hiçbir zaman tek çocuk
olman›n s›k›nt›s›n› yaflamad›m çünkü hep
kuzenlerimle beraberdim. Dolay›s›yla kardefl
eksikli¤i hissetmedim.
▼▼  Ailen futbolcu olmana nas›l bakt›?
▲▲  Annem ve babam›n futbolla pek fazla ilgileri
yok. fiu anda Narl›dere Belediye Baflkan› olan
enifltem Abdül Batur sayesinde futbolcu oldum
diyebilirim. ‹yi bir futbolcuydu ve üniversitede
okudu¤u dönemde Narl›derespor onu maçlara
uçakla getirip götürürdü. Ben de sürekli onu
izleyerek büyüdüm ve onun etkisiyle futbolcu
oldum. 
▼▼  Futbol oynarken e¤itimini nas›l sürdürdün? 
▲▲  Ege Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu ö¤rencisiyim ama derslere
giremedi¤im için devams›zl›k nedeniyle sürekli
s›n›fta kal›yorum. Mesle¤imin e¤itimini al›yorum
ama bu konuda bize hiçbir kolayl›k sa¤lanma¤›n›
da söylemelim. 
▼▼    Peki, üniversiteye gelene kadar nas›l bir
ö¤renciydin?

▲▲  Asl›nda baflar›l› bir ö¤renciydim. Balçova
‹lkö¤retim Okulu’nun ard›ndan Özel Ege
Lisesi’nde, Özel Avni Akyol Lisesi’nde okudum
ve futbol hayat›m›n yo¤unlaflt›¤› son dönemde de
‹nönü Lisesi’nde mezun oldum. 
▼▼  Özel okullarda e¤itim ald›¤›na göre yabanc›
dil biliyorsundur
▲▲  Oldukça iyi düzeyde ‹ngilizce biliyorum. 

Futbolu zevk alarak oynuyorum

▼▼  Futbolcu olma motivasyonun neydi? Enifltene
özendi¤ini anlatt›n ama para kazanmak, flöhret
sahibi olmak gibi düflünceler var m›yd› kafanda?
▲▲  Futbola bafllamam›n alt›ndan asl›nda ailemin,
“Bu çocuk spor yaps›n da serseri olmas›n”
düflüncesi vard›. Klasik tâbirle “gençleri kahve
köflelerinden kurtaral›m” mant›¤› yani. Daha
sonra futbolu sevdim. Antrenmanlarda vaktin
nas›l geçti¤ini anlam›yordum. Bütün
dertlerimden, tasalar›mdan uzaklafl›yordum.
Kafamda futboldan para kazanma düflüncesi 
hiç yoktu. Çünkü Allah’a flükür ailemin maddi
durumu iyi. Para h›rs›yla girmedim bu ifle. 
Her zaman zevk alarak futbol oynad›m, hâlâ da
öyleyim. Çocukken de zaman›m›n ço¤unu evde
de¤il, d›flar›da top oynayarak geçirdim. 
Mesela bana hediye al›rken hiç oyuncak araba
almam›fllard›r. Hediyelerim her zaman futbol
topu olurdu. 
▼▼  Bugüne kadar pek çok antrenörle
çal›flm›fls›nd›r ama üzerinde en fazla eme¤i

bulunan teknik adamlar
hangileriydi? 
▲▲  ‹zmirspor’da ‹smail Hamarat,
Altan Çetinda¤ ve Y›ld›r›m
Urhan’›n üzerimdeki emekleri
gerçekten çok büyük. Asl›nda beni
ilk yedek b›rakan hocam da ‹smail
Hamarat’t›r ama bunun benim
daha iyi olmam için yap›lan planl›
bir davran›fl oldu¤unu da çok iyi
biliyorum. 
▼▼  Futbol oynayan her genç
oyuncunun kafas›nda “Onun gibi
olay›m” dedi¤i y›ld›zlar vard›r.
Senin de benzemek istedi¤in böyle
bir oyuncu var m›yd›?
▲▲    Ben hep farkl› mevkilerde
oynad›¤›m için idollerim de
de¤iflti. Sa¤ bek oynad›¤›m
dönemdeki idolüm Fatih Akyel’di.
Galatasaray’da çok baflar›l› bir
dönem geçiriyordu. Daha sonra
Kas›mpafla’da onunla birlikte
oynama flans›n› da yakalad›m.
Daha sonra orta saha oynad›¤›m
dönemde idolüm Tugay Kerimo¤lu
oldu. fiu dönemde ise bir idolüm
yok.
▼▼  Oynad›¤›n mevkilerin farkl›
oldu¤unu söyledin. Bugün de orta
sahan›n sa¤›nda görev al›yorsun.
Futbola bafllad›¤›nda ilk mevkiin
hangisiydi?
▲▲    Ben hep kendimden daha
büyük yafl gruplar›yla oynad›m.
Kendi yafl kategorimde forvet
ikilisinin arkas›nda oynarken,
büyük tak›mlarda sa¤ bek olarak
görev al›yordum. ‹zmirspor’da ilk
profesyonel oldu¤umda da sa¤
bektim. Daha sonra Y›ld›r›m
Urhan Hocam beni ön libero
olarak de¤erlendirdi. Kas›mpafla’ya
transferim ise sa¤ bek olarak
gerçekleflti. Ancak Kas›mpafla’da
Werner Lorant beni orta sahan›n
sa¤›nda hücuma dönük bir oyuncu
olarak kullanmay› tercih etti ve
flimdi de bu flekilde devam
ediyorum.
▼▼  Peki, sen nerede oynamaktan
mutlusun? Ya da daha do¤ru bir
deyimle hangi bölgede daha
verimli oldu¤unu düflünüyorsun?
▲▲    Sahan›n içinde oldu¤um sürece
bir sorun yok. Nerede oynad›¤›m
de¤il, ilk on birde olmam önemli.
▼▼    Kas›mpafla’da zaman zaman
yedek kald›¤›n dönemler de oldu.
Yedek kalmak neler hissettiriyor
sana?
▲▲    Futbolcu hangi tak›mda olursa
olsun, yetenekleri k›s›tl› bile olsa
oynamak istiyor. Çünkü sahan›n
içinde olmak bambaflka bir duygu.
Yedek kalmak aç›kças› üzüyor
insan›. 
▼▼  Ümit Karan’›n yedek kald›¤›
dönemle ilgili flöyle bir yorumu
vard›; bazen oyunu kenardan
izlemenin oyuncunun iç
muhasebesini yapmas›na yard›mc›

oldu¤unu ve dolay›s›yla geliflimine
katk›da bulundu¤unu söylüyordu.
Bu görüfle kat›l›yor musun?
▲▲  Do¤ru. D›flar›dan her fley çok
daha iyi görünebiliyor. Saha
içindeyken sadece kendi
bölgenizde neler yapt›¤›n›z›
görebiliyorsunuz. Ama kenardan
oyunun bütünüyle ilgili bir fikriniz
olabiliyor. Yine de ben kenarda
olmaktan hofllanm›yorum. 
▼▼    ‹zmirspor’daki ç›k›fl›n nas›l
gerçekleflti? 2. Lig’den Turkcell
Süper Lig’e s›çramay› nas›l
baflard›n?
▲▲  Asl›nda Kas›mpafla’ya gelmeden
önce birçok tak›m beni istemiflti.
Ben de ayr›lmay› istiyordum çünkü
‹zmirspor’daki geliflimimi
tamamlam›flt›m. Art›k gerilemeye
bafllad›¤›m› hissediyordum.
‹zmirspor’un niyeti ise benden
daha fazla para kazanmakt›. 
Bu nedenle transferim biraz uzad›.
Son sezonumda yine de iyi futbol
oynad›m ve Kas›mpafla’ya transfer
oldum. 
▼▼  Kas›mpafla’daki ilk sezonunda
küme düflme talihsizli¤ini yaflad›n.
Böyle bir olayla karfl›laflmak
oyuncuya neler hissettiriyor? 
▲▲  Küme düflmek berbat bir fley.
Kimsenin bafl›na gelmesini
dilemem. Biz herhalde o dönemde
Turkcell Süper Lig’i kald›rabilecek
bir tak›m de¤ildik. ‹lk yar›y› 
9 puanla tamamlam›flt›k. Daha
sonra U¤ur Tütüneker Hoca geldi
ve ikinci yar›da 21 puan toplad›k
ama bu çabam›z da ligde kalmaya
yetmedi. 

Süper Lig daha kolay

▼▼  Üç farkl› ligde oynam›fl bir
oyuncu olarak bu ligler aras›nda
ne gibi farklar görüyorsun?
▲▲  Özellikle 2. Lig’deki futbol
rakibin oyununu bozmak üzerine
kuruludur. Tak›mlar çok fazla pas
yapmay›, risk almay› yani futbol
oynamay› düflünmez. O aç›dan
bak›ld›¤›nda Turkcell Süper Lig’de
oynamak daha kolay. Herkes
kendi yetene¤ini ve kalitesini
göstermeye çal›fl›yor. 
▼▼  Bu anlamda Avrupa’n›n önde
gelen ligleriyle Turkcell Süper Lig’i
k›yaslarsan nas›l bir de¤erlendirme
yapabilirsin?
▲▲  Bir kere ‹ngiltere Ligi’ni hiçbir
ligle k›yaslayamam. ‹ngiltere Ligi
bir futbolcunun zevk alabilece¤i
tek lig. Biraz da ‹spanya tabii…
Asl›nda Turkcell Süper Lig de
söylendi¤i ya da zannedildi¤i
kadar kalitesi düflük bir lig de¤il.
Sadece biz öyle gösteriyoruz.
Medyas›, yöneticisi ve futbolcusu
böyle bir imaj oluflturuyor. Oysa
bu ligde çok kaliteli oyuncular var.
▼▼  Bir yandan söyledi¤in do¤ru

ama özellikle yabanc› teknik
adamlar ya da futbolcularla
konufltu¤umuzda Turkcell Süper
Lig’de taktik anlamda problemler
oldu¤unu söylüyor. 
▲▲  Bu durum altyap› eksikli¤inden
kaynaklan›yor. Bizim
ligimizde oyuncular
saha içinde görev
alanlar›n›n d›fl›na
ç›k›p do¤açlama
davran›fllar
sergileyebiliyor. 
Ama oyuncular›m›z
Avrupa’ya
gittiklerinde bir
s›k›nt› yaflam›yor.
Önümüzde birçok
baflar›l› örnek var.
Demek ki Türk
oyuncusunun
yetenekleri, sözünü
etti¤imiz önemli
liglerde oynamaya
müsait. 
▼▼  Bir futbol yazar›
olsan, özellikleri ve
varsa eksikleriyle
Yekta Kurtulufl’u
nas›l tan›mlard›n?
▲▲  Olumsuz
yönlerimi söylersem
dahi iyi olur. Galiba
biraz golden uza¤›m.
Gol att›rmaktan daha
fazla zevk al›yorum.
Eksik taraf›m gol
atmay› çok fazla
düflünmemem
olabilir. Bir de
zaman zaman oyun
içinde dal›yorum,
duygusal
davran›yorum.
Konsantrasyonumu
biraz daha yüksek
tutmam gerekiyor. 
▼▼  Sen özelliklerini
anlatmaktan imtina
ediyorsun madem, 
o zaman
“Antrenörlerin senin
hangi yönlerini
be¤eniyorlar?” diye
soray›m.
▲▲  Süratli ve çabuk
oldu¤umu
söylüyorlar. Bir k›sm›
da oyun zekâm›
be¤eniyor. 

‹yi futbolcular›
izleyerek
gelifliyorum

▼▼  Futbol geliflmeye
aç›k bir oyun.
Ö¤renmenin ve
kendini
gelifltirmenin de yafl›
yok. Van Hooijdonk

36 yafl›nda hâlâ saatlerce frikik
çal›flmas› yap›yordu. Sen de özel
antrenmanlarla kendini
gelifltirmeye çal›fl›r m›s›n?
▲▲  Ben daha çok mental olarak
kendimi gelifltirmeye çal›fl›yorum.
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Şu anda Narlıdere Belediye Başkanı
olan eniştem Abdül Batur sayesinde

futbolcu oldum diyebilirim. 
İyi bir futbolcuydu ve üniversitede
okuduğu dönemde Narlıderespor

onu maçlara uçakla getirip
götürürdü. Ben de sürekli onu

izleyerek büyüdüm ve onun etkisiyle
futbolcu oldum. 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencisiyim ama

derslere giremediğim için devamsızlık
nedeniyle sürekli sınıfta kalıyorum.

Mesleğimin eğitimini alıyorum ancak
bu konuda bize hiçbir kolaylık
sağlanmağını da söylemeliyim.

Para hırsıyla girmedim bu işe. Her
zaman zevk alarak futbol oynadım,

hâlâ da öyleyim. Çocukken de
zamanımın çoğunu evde değil

dışarıda top oynayarak geçirdim.
Bana hediye alırken hiç oyuncak

araba almamışlardır. Hediyelerim
her zaman futbol topu olurdu. 

Başlangıçta kendi yaş kategorimde
forvet ikilisinin arkasında oynarken,

büyük takımlarda sağ bek olarak
görev alıyordum. Daha sonra

Yıldırım Urhan Hocam beni ön libero
olarak değerlendirdi. Kasımpaşa’da

ise sağ kanat oyuncusu oldum. 

Alt liglerdeki futbol, rakibin oyununu
bozmak üzerine kurulu. Takımlar çok
fazla pas yapmayı, risk almayı yani

futbol oynamayı düşünmez. 
O açıdan bakıldığında Turkcell

Süper Lig’de oynamak daha kolay.
Herkes kendi yeteneğini ve kalitesini

göstermeye çalışıyor. 

Galiba biraz golden uzağım. 
Gol attırmaktan daha fazla zevk

alıyorum. Eksik tarafım gol atmayı
çok fazla düşünmemem olabilir. 

Bir de zaman zaman oyun içinde
dalıyorum, duygusal davranıyorum.

Konsantrasyonumu biraz daha
yüksek tutmam gerekiyor. 

Mental olarak kendimi geliştirmeye
çalışıyorum. Dünya futbolundaki

önemli oyuncuların maçlarını
izliyorum ve hangi pozisyonlarda

nasıl davrandıklarını gözlemliyorum.
Maçtan çok o oyunculara

odaklanıyorum. Iniesta ve Xabi Alonso
özel olarak takip ettiğim oyuncular.



Dünya futbolundaki önemli
oyuncular›n maçlar›n› izliyorum 
ve hangi pozisyonlarda nas›l
davrand›klar›n› gözlemliyorum.
Maç› izlerken oyunun genelinden
çok o oyunculara odaklan›yorum.
Faydas›n› da görüyorum aç›kças›.
▼▼  Bu anlamda hangi oyuncular›
izliyorsun?
▲▲  Iniesta ve Xabi Alonso özel
olarak takip etti¤im oyuncular. 
▼▼  ‹kisi de orta alan›n ortas›nda
görev yapan oyuncular. “Nerede
oynarsam oynayay›m” demene
ra¤men galiba gönlünde o bölge
yat›yor.
▲▲  Biraz öyle. Topla hafl›r neflir
olmay› seviyorum çünkü. 
▼▼  Türkiye’de genç oyunculara
verilen flans› yeterli buluyor
musun?
▲▲  Yavafl yavafl genç oyuncular
tak›mlarda flans bulmaya bafllad›.
Bence eskisiyle k›yaslanamayacak
kadar fazla genç oyuncu
tak›mlar›nda oynayabiliyor.
Kas›mpafla’da da Bar›fl Bafldafl ve
fiahin Taflk›ran bu anlay›fl›n önemli
örnekleri. 
▼▼  Trabzonspor ve Fenerbahçe
maçlar›n›n ard›ndan ad›n
medyan›n da gündemi girdi. 
Hatta bir yazar seni Galatasaray’›n
almas› gereken oyuncular listesine
koydu. Bu tip geliflmeler seni nas›l
etkiliyor?
▲▲  Bana onur veriyor. Galatasaray
gibi bir camiayla ad›m›n geçmesi
bile beni mutlu ediyor. Bu tip
haberler ve yaz›lar beni motive
ediyor, cesaret veriyor. 
▼▼  Bir tak›ma körü körüne
ba¤lanmay›p da sadece futbol
izlemek isteyen insanlar›n ilk
tercihi haline geldi Kas›mpafla.
Sadece Trabzonspor ve
Fenerbahçe’yi yendi¤iniz
maçlarda de¤il, Galatasaray ve
Befliktafl’a kaybetti¤iniz maçlarda
da büyük be¤eni toplam›flt›n›z.
Nedir Kas›mpafla’n›n oynad›¤› bu
futbolun s›rr›?

▲▲  Y›lmaz Hoca geldi¤inden
itibaren yapt›¤›m›z idmanlar
tamamen pasa dönük. Dolay›s›yla
antrenmandaki bu yo¤un
çal›flman›n semeresini maçlarda da
çabuk ve isabetli pas yaparak
al›yoruz. Ortaya da hem göze hofl
gelen bir futbol ç›k›yor hem de
oyunun hâkimiyeti elimizde
oluyor. Bir de yap›lan son
transferlerle Turkcell Süper Lig’de
uzun y›llar forma giymifl çok
tecrübeli oyuncular aram›za
kat›ld›. 

Kalitesiz yabanc›lar
kaliteyi düflürüyor

▼▼  Bir de yabanc›s›z oynayan
tak›m say›l›rs›n›z. Birçok tak›m›n 
8 yabanc›l› kadrolar›na ve
“Yabanc› kontenjan› kald›r›ls›n”
taleplerine karfl›l›k Kas›mpafla’n›n
ilk on birinde Moritz d›fl›nda
banko oynayan yabanc› oyuncu
bulunmuyor.
▲▲  O da Adanal› zaten (Gülüyor).
Moritz mükemmel Türkçe
konuflmas›n›n yan› s›ra okuyor ve
yaz›yor. Kas›mpafla’da ortaya ç›kan
bu tablo Y›lmaz Hocan›n
cesaretinin bir ürünü. Fenerbahçe
maç›nda sadece iki yabanc›m›z
vard› ama neler yapt›¤›m›z› herkes
gördü. Türk futbolunun kalitesiz
görünmesinin nedenlerinden birisi
de yabanc› oyuncular. Kaliteli
olanlar›n yan› s›ra çok say›da
kalitesiz yabanc› oyuncu geliyor
ülkemize. Kas›mpafla, Türk
oyuncusuna güvenildi¤i takdirde
neler yap›labilece¤inin en belirgin
örne¤i bence.
▼▼  Y›lmaz Vural oyuncusuna
güvenen, bu arada kendisine de
güvenen bir teknik direktör.
Rahatl›kla ortaya ç›k›p, “Milli
Tak›m Teknik Direktörlü¤ünü
bana verin” diyebiliyor. Onu
yak›ndan tan›yan biri olarak bu
iste¤ini nas›l de¤erlendiriyorsun? 

▲▲  Ben Y›lmaz Hocan›n
baflar›l› olaca¤›na
inan›yorum. Kendisinin
de söyledi¤i gibi
Trabzonspor d›fl›nda
büyük tak›mlarda 
görev almam›fl, küçük
tak›mlarda büyük ifller
baflarm›fl bir teknik
direktör. Milli Tak›m’›n
bafl›nda güzel ifller
yapabilece¤ine,
tak›m›n› iyi noktalara
getirebilece¤ine
inan›yorum. En az›ndan
pas yapabilen, oyunun
kontrolünü elinde
bulundurabilen bir
Milli Tak›m ç›kart›r
ortaya.

▼▼  Kas›mpafla’ya dönersek, say›
olarak az ama ateflli bir taraftar
grubuna sahipsiniz. Senin
taraftarla diyaloglar›n nas›l?
▲▲  Dedi¤iniz gibi gerçekten de
tak›m›na ba¤l› bir taraftar
grubumuz var. Sa¤ olsunlar beni
de seviyor ve destekliyorlar. 
Ancak ben oyuncular›n
taraftarlarla içli d›fll› olmas›n›
do¤ru bulmuyorum. Çünkü yeri
geliyor kötü oynuyorsunuz, hata
yap›yorsunuz. O dönemde içli
d›fll› oldu¤unuz insanlar size farkl›
tepkiler gösterebiliyor. Bu da daha
çok can s›kar herhalde.
▼▼  Bugüne kadar hiç milli formay›
giymemifl bir oyuncu olarak
gelecekteki hedeflerin aras›nda
Milli Tak›m da var m›?
▲▲  Benim seçilmedi¤im yafllarda
Genç Milli Tak›mlarda forma giyen
birçok oyuncu flu anda kahve
köflelerinde oturuyor. Çok fazla
golü düflünen bir oyuncu
olmad›¤›m› söyledim ama
altyap›larda sa¤ bek oynad›¤›m
dönemde bile her sezon en az 
10 golüm vard›. O dönemdeki
performans›m bugünkünden daha
iyiydi. Milli Tak›mlarda forma
giymemifl olmam› belki saha
içinde biraz agresif oynamama
ba¤layabilirim. Yoksa o dönemde
Genç Milli Tak›mlara giden
oyunculardan bir eksi¤im
oldu¤unu düflünmüyorum. 
Bugün de elbette Milli Tak›m’da
oynama hedefim sürüyor. 
▼▼  Bugünkü kadroya bakt›¤›nda
kendini Milli Tak›m’da
oynayabilecek kapasitede 
görüyor musun? 
▲▲  Bana sorarsan›z, her tak›mda
oynar›m. Zaten böyle
söylemezsem s›k›nt› olur. 
Oyuncu kendisini oynayacak
düzeyde görmüyorsa bu ifli

yapmas›n›n bir anlam› kalmaz.
▼▼  Gelecekle ilgili kariyer
planlamanda neler var?
▲▲  Her futbolcunun oldu¤u gibi
benim de büyük tak›mda oynama
hevesim var. Avrupa’ya
gitmektense büyük tak›mla 
Avrupa kupalar›nda baflar›l› olmak
istiyorum. O baflar›y› yakalad›ktan
sonra Avrupa’da oynamak da
güzel olur. 
▼▼  Özel hayat›nda neler var? 
▲▲ 6 ayd›r evliyim ve bence
performans›m›n yükselmesindeki
en önemli etken de eflim. 
Bana büyük destek veriyor. 
Evlilik insana daha düzenli bir
hayat sa¤l›yor. Bekârken sizi eve
ba¤layacak bir fley olmad›¤› için
gezip tozabiliyorsunuz ama
evlendikten sonra art›k hayat›
paylaflt›¤›n›z birisi ve ona karfl›
sorumluluklar›n›z var. Art›k evden
ifle, iflten eve yafl›yorum. 
D›flar› ç›kacaksam da eflimle
birlikte ç›k›yorum. Sinemaya
gitmeyi, birlikte seyahat etmeyi
seviyoruz. Genellikle eski tak›m
arkadafllar›m›n bulundu¤u
Konya’ya veya ‹zmir’e gidiyorum.
S›k s›k Marmaris’teki ailemi ziyaret
ediyorum. 
▼▼  Hobilerin var m›?
▲▲  Araba kullanmay› ve arabayla
u¤raflmay› seviyorum. Geçen ay
bir BMW 3.20 ald›m. Eskiden
arabam›z›n tamir ifllerini babamla
birlikte yapard›m. O nedenle
arabadan ve motor ifllerinden
anl›yorum. Onun d›fl›nda tekne
kullanmay› seviyorum. 
Marmaris’te bir yelkenli teknemiz
var. Baba taraf›m Rizeli oldu¤u
için damarlar›mda denizci kan›
dolafl›yor. Bu arada eflimle birlikte
televizyonda dizi izlemeyi
seviyorum. Favorilerim Ezel ve
Genifl Aile.
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Türk futbolunun kalitesiz görünmesinin
nedenlerinden birisi de yabancı
oyuncular. Kaliteli olanların yanı sıra
çok sayıda kalitesiz yabancı oyuncu
geliyor ülkemize. Kasımpaşa, Türk
oyuncusuna güvenildiği takdirde 
neler yapılabileceğinin en belirgin
örneği bence.

Benim seçilmediğim yaşlarda Genç
Milli Takımlarda forma giyen birçok
oyuncu şu anda kahve köşelerinde
oturuyor. Milli Takımlarda forma
giymemiş olmamı belki saha içinde
biraz agresif oynamama
bağlayabilirim. Başka bir eksiğim
olduğunu düşünmüyorum.



Mönchengladbach’›n kalorifer
üreticisi Erdgas’la, Anderlecht’in
bira markas› Belle-Vue ile,
Nantes’›n Frans›z televizyonu
Europe 1’le ve FC Zürich’in
foto¤raf markas› Agfa ile yapt›¤›
anlaflmalar ses getirmifl, öncü
olmufltu. Bu arada UEFA da
Avrupa kupalar›nda reklam
konmas›n› yasakl›yordu o y›llarda.
Yasa¤› ilk delenler ise Belçika
kulüpleri olmufltu. 1982 Kupa
Galipleri Kupas›’nda Standard
Liege kulübü formas›nda Belçika
bira üreticisi Maes Pils’in
reklam›yla mücadele etmiflti. 
Ertesi y›l da Anderlecht UEFA
Kupas› finalinde (ki UEFA 
o dönemde Liege’in giriflimiyle
sadece final d›fl›ndaki turlarda izin
vermiflti reklama) gö¤sünde
kocaman bir “G” harfiyle maça
ç›km›flt›. Bu Generale Bank’›n
logosuydu. Belçikal›lar bu iflin
önderli¤ini üstlenmiflti. 

‹ngiltere’de sanc›l› süreç

Günümüzde forma reklam› için en
büyük paralar›n ödendi¤i Ada’da
ise adaptasyon biraz daha 70’lerin
sonu, 80’lerin bafl› gibi sa¤lanmaya
bafllanm›flt›. Fakat bu süreç biraz

sanc›l› olaca¤a benziyordu,
çünkü hem federasyon hem
de televizyon kanallar› bu
konuda taviz vermeye
niyetli de¤ildi. Lâkin
Eintracht Braunschweig ve
Günter Mast’›n yapt›¤›,
Frans›z ‹htilali misali tüm
Avrupa’y› sarmaya bafllayan ilk
profesyonel reklam anlaflmas›n›n
dalgalar› ‹ngiltere k›y›lar›na sertçe
vuruyordu. Birleflik Krall›ktaki ilk
giriflim bir Southern League tak›m›
olan Kettering Town’un direktörü
Derek Dougan taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Ocak 1976’da
Bath City’ye karfl› oynanan maçta
yerel bir lastik firmas› olan
Kettering Tyres ismini formaya
reklam olarak alan Dougan’›n bu
giriflimine dört gün sonra Futbol
Federasyonu taraf›ndan hemen
yasaklama geldi. Bunun üzerine
Dougan fikrini gelifltirerek formaya
“Kettering T” yazd›r›p kulübün
ismiymifl gibi davranarak bir ak›l
oyununa baflvurdu. Ancak
Federasyon 
ceza tehdidiyle o yaz›y› da hemen
kald›rmas›n› istedi. Bu geliflmeler
sonras›nda Kettering Town, Derby
County ve Bolton Wanderers
kulüpleri federasyona bu yasa¤›n

kalkmas› için
baflvuruda bulundu.
3 Haziran 1977’de
kulüplerden gelen
bask›lara
direnemeyen Futbol
Birli¤i, reklamlar›
serbest b›rakt›¤›n›
aç›klad›. ‹flin ilginci
bu karardan sonra
kulüpler bir bir
reklam anlaflmalar›
imzalarken, ertesi
y›l Kettering Town
kulübü ve Dougan
reklam verecek
flirket bulamad›. 
1977’de ‹skoçlar›n
ünlü kulübü
Hibernian
formalar›n› da
üreten Bukta’y›
reklam olarak
gö¤süne iflledi.
Derby County ise
ünlü ‹sveç otomobil
firmas› Saab’la
anlaflma imzalad›
ancak tafl›maya
f›rsat bulamad›. 

‹lk devrimi yapan ise Liverpool
oldu. 1978’de Japonlar›n ünlü
Hitachi firmas› ile anlaflma
imzalayan Liverpool, o dönem
televizyon kanallar›n›n tepkisini
çekiyordu. BBC ve ITV, maçlar
televizyonda yay›nlan›rken
Liverpool’un reklaml› forma
giymesini istemiyordu. Ancak art›k
devir de¤iflmeye bafllam›flt›.

Ticaretin kurallar› yeniden
yaz›l›yordu ve Manchester United
gibi di¤er kulüpler de Liverpool’un
yolunda gitmeye bafllay›nca
1983’te medya da pes etti. Art›k
kulüplerin formalar›na reklam
almas› tamamen serbestti. Ancak
gö¤üste belli boyutlarda ve
sektörel s›n›rlamalar dâhilinde…
Belli kaidelere uyulmas›
gerekiyordu. Tütün ürünleri ile
alâkal› reklam almak yasakt›.
Böylece Liverpool’un önce Crown
Paints, ard›ndan 80’lerin sonunda
‹talyan beyaz eflya firmas› Candy
ve sonras›nda 1992’de bafllay›p
bugüne kadar uzanan Danimarkal›
bira üreticisi Carlsberg reklamlar›
kulüp tarihiyle özdeflleflen
duygusal meta yolculu¤una bu
flekilde bafllam›flt›. fiimdilerde
Crown Paints ve Candy
reklamlar›n›n bulundu¤u retro
formalar› bulabilmek çok daha
de¤erli. Art›k forma reklamlar›n›n
bir dönemi simgelemesi,
futbolsevere duygusal aç›dan 
o markan›n bulundu¤u formay›
tafl›yarak eski günlerdeki an›lar›
yaflat›yor. Sharp markas› belki de
forma reklam› tarihinin en önemli
hikâyelerinden birine Manchester
United ile imza atm›flt›. Bu marka
ile 1982’de bafllayan yolculuk,

say›s›z kupan›n kazan›ld›¤› ve
Busby’nin Bebeklerinden
sonra asl›nda Ferguson’un
her fleyi kazanan
armadas›n› simgeliyordu. 

Art›k tamamen
duygusal!

fiimdilerde art›k iflin
simge ve duygusal
yönünün yan› s›ra

kapitalist düzenin
gerçe¤i olarak formaya

reklam almak, kulüplerin
ekonomisi anlam›nda çok de¤erli
bir vazife üstleniyor. Genç
taraftarlar do¤ru sponsor ismiyle
kulüplerini efllefltiriyor. Ayn›
zamanda markalar da kulüplerle
reklam anlaflmas› imzalarken
kulübün imaj›na, taraftar
altyap›s›na dikkat ediyor. Örne¤in
geçti¤imiz aylarda Liverpool
1992’den bu yana iflbirli¤i
içerisinde oldu¤u Carlsberg’den
ayr›l›p daha çok Güney Afrika,
Do¤u ve Güneydo¤u Asya ile
Britanya’da yat›r›mlar› olan
Standard Chartered bankas›yla 
4 y›ll›¤›na 88 milyon euroluk bir
anlaflma imzalad›. Standard
Chartered’›n bu teklifi
vermesindeki en büyük
etkenlerden biri Liverpool’un
bankan›n özellikle faaliyetlerini
yo¤unlaflt›rd›¤› ülkelerde çok fazla
say›da taraftar›n›n bulunmas›.
Manchester United da ayn› flartlara

“Reklamc›l›¤› tan›mlamak
gerekirse, para yaratmaya yetecek
süre kadar insanlar›n akl›n›
durdurma bilimi denebilir” demiflti
zaman›nda 20. yüzy›l›n ünlü
ekonomistlerinden Stephen 
B. Leacock. Kan›mca dünyada
insanlar›n akl›n› bafl›ndan en etkili
ve uzun süreler boyunca alan
aktivite için “futbol” diyebiliriz.
Günümüzde küresel kapitalizmin
a¤›r etkisiyle art›k saha kenar›nda,
televizyonda ve futbolla ilgili her
yerde reklam kullan›l›yor zaten bu
“bilim”in ifllevselli¤i amac›yla.
Lâkin bu araçlar aras›nda futbolu
hatta tüm reklam araç gereçlerini
genel olarak inceledi¤imizde
hâlihaz›rda en etkili, en büyük
pazarlama gücüne sahip olan›n›n
ise kulüplerin formalar› oldu¤unu
görüyoruz. 
Kulüplerin gelir kaleminde,
özellikle de büyük kulüplerin uzun
süreli kontratlar imzalad›¤›n›
hesaba katarsak çok önemli yer
tutan forma reklamlar›, y›llar
içerisinde baz› kulüplerin
özdeflleflti¤i, beraber simgeleflti¤i
ticari meta d›fl›nda duygusal
metalar haline geldi. Hatta iflin
ticari boyutu bir yana, durum öyle
bir hal ald› ki, geçti¤imiz
haftalarda fiampiyonlar Ligi
maçlar›nda baz› tak›mlar›n gö¤üs
reklamlar› olmadan maçlara
ç›kmas› futbolseverleri
yabanc›laflt›rd›, maçlar› izlerken
bir garipseme hissedildi. 
Baz› tak›mlar›n maçlara formada
reklam olmadan ç›kma sebeplerine
de¤inece¤im ancak formalara
reklam alma hadisesi nas›l bafllad›,
bu reklamlar›n kulüplerin
amblemleri kadar de¤ere sahip

olmas› ne zamana
dayan›yor, bunun için
1960’l› y›llar›n
Almanya’s›na uzanmak
gerekiyor. 

Forma reklam›n›n
do¤uflu

Günter Mast, 20’li yafllar›nda
amcas›n›n firmas› olan
Jagermeister için çal›flmaya
bafll›yor. Jagermeister sindirime
yard›mc› olan, Almanya’da büyük
üne sahip bir tür likör. Mast, sporla
hiç alâkas› olmayan, hiç de ilgi
duymayan bir ifladam›. Ancak
oldukça ak›ll› ve cin fikirli biri
olarak tan›mlanabilir. O y›llarda
giderek flirketlerin, markalar›n spor
sponsorlu¤u yapmaya bafllad›¤›n›
görüyor. Mesela Martini 1968’de
yar›fl tak›m› kuruyor. 1972’de de
Mast bundan ilham alarak bir yar›fl
tak›m› kuruyor ve hemen akabinde
Damon Hill’in o dönem çok ünlü
olan babas› Graham Hill,
Jagermeister arac›n›n içerisine
kuruluyor. Velhas›l bu sportif
olaylara bafllad›ktan birkaç ay
sonra Mast kendisi gibi zengin,
ayr›ca aristokrat ailelerin de
bulundu¤u bir partiye kat›l›yor.
Parti s›ras›nda bir anda herkesin
kayboldu¤unu fark ediyor. 
Evin içerisinde dolafl›rken sesler
duyuyor ve bir bak›yor herkes
mutfakta toplanm›fl, futbol maç›
izliyor. Mast o günü, “Anlad›m ki,
zannetti¤im gibi futbol sadece alt
s›n›f›n ve iflçi s›n›f›n›n ilgilendi¤i
bir spor dal› de¤ildi. Futbol
arac›l›¤›yla toplumun tüm
kesimlerine hitap edebilirdiniz”
diye ifade ediyor. Zaten kafas›nda
hemen bir ›fl›k beliriveriyor.
“Jagermeister markas›n› futbolun
içine sokmal›y›m” diyor. Ama
nas›l? Önce, “Motor sporlar›nda
oldu¤u gibi bir kulüp mü sat›n
al›y›m?” diye düflünüyor, “Yoksa
bafltan bir tak›m kurup en alttan m›
bafllayay›m?” diye tasarl›yor
kafas›nda. Lâkin hiçbiri mant›kl›

gelmiyor. Çünkü Almanya Futbol
Federasyonu’nun çok kat› 
anti-ticari kurallar› bulunuyor. 
O dönemde amatörlük çok büyük
önem verilen bir vas›f ve henüz
futbol profesyonelli¤in derin ilaç
etkisine girmemifl durumda. 
Mast ne yap›p edip markas›n›
futbolla iliflkilendirmek istiyor. 
O zamanlarda formaya reklam
almak tek tük örnekler hariç
neredeyse hiçbir yerde kullan›lan
bir yöntem de¤il. 50 ve 60’l›
y›llarda Uruguay’›n ünlü tak›m›
Penarol formas›na hay›r amaçl› bir
fleyler yazd›r›yor. Baz› Frans›z
tak›mlar› da kötü giden mali
tabloda para toplamak için baz›
markalar› formaya yazd›r›yor.
Ancak hiç biri profesyonel bir
reklam amaçl› forma anlaflmas›
de¤il. Biraz da Avusturya ve
Danimarka’da federasyonlar,
tak›mlar para toparlayabilsinler
diye izin veriyor. Onun d›fl›nda
bilinen tüm büyük liglerde formaya
reklam almak, profesyonel reklam
anlaflmas› yapmak yasak. Hatta
1967’de Almanya ‹kinci Ligi’nde
mücadele eden Wormatia Worms
tak›m› iflâs bayra¤›n› çekmifl,
reklam alabilmek için
federasyondan izin istiyor.
Caterpillar reklam vermek için
para ödemeyi teklif ediyor. Ancak
federasyon kat› tutumuyla hemen
reddediyor bu teklifi. 1972’ye geri
dönersek, Mast beyin f›rt›nas›
yaparken do¤du¤u yer olan ve
flirketinin de bulundu¤u
Braunschweig kentinin tak›m› olan
Eintracht Braunschweig’in
ekonomik anlamda zor durumda
oldu¤unu görüyor. Hemen kulüp
baflkan› Ernst Fricke ile görüflüp, 
5 y›ll›¤›na 800 bin marka forma
sponsorlu¤u için anlafl›yor. Bunu
hemen federasyona götürüyorlar.
Lâkin cevap çok net bir flekilde
“Hay›r” olarak geliyor. Mast ve
Fricke kafa kafaya verip alternatif
bir fikir gelifltiriyorlar ve Ocak
1973’te kulüp üyelerine
götürdükleri teklifle kulüp

ambleminde bulunan geleneksel
k›rm›z› aslan›, geyik kafas›yla
de¤ifltirmek istiyorlar. Üyeler bu
teklifi, yapt›klar› oylama sonucu
kabul ediyor. Geyik kafas›
“Jagermeister” markas›n›n simgesi
olarak kulüp amblemine iflleniyor.
Sonras›nda kulüp amblemi yavafl
yavafl formada boyut anlam›nda
büyütülüyor ve forman›n tam
ortas›na do¤ru kayd›r›l›yor.
Almanya Futbol Federasyonu’nun
kat› kurallar›n› bir flekilde arka
kap›dan aflarak reklam›n› yapmaya
bafll›yor Günter Mast. Ancak ilk
maç olan Offenbach karfl›s›na
ç›kmadan önce Federasyon maç›
engellemek için her fleyi yap›yor.
Bu formalarla maça
ç›kamayacaklar›n›, bu durumun 
ve belgelerin lig komitesi
taraf›ndan incelenmesi gerekti¤ini
belirtiyor. Fakat her fleyi inceleyen
komite, ellerinin kollar›n›n 
ba¤l› oldu¤unu görüyor ve 
18 santimetreye kadar büyütülen
amblemin 14 santimetreye
küçültülmesi gerekti¤ini
bildirmekten baflka bir yapt›r›mda
bulunam›yor. Hatta o sezon
Eintracht maçlar›nda hakemler
ellerinde mezuralar, maç öncesi
amblemin boyutlar›n› ölçerken çok
resmedilmifltir. Günter Mast ve
Braunschweig kulübünün bu
ortakl›¤› bir devrimin bafllang›c›
oluyor ve bu olaylardan 7 ay sonra
federasyon formaya reklam
alman›n yasal oldu¤unu aç›kl›yor.
Muhtemelen birçok kulübün ayn›
yöntemi uygulay›p o geleneksel
armalar›n› de¤ifltirece¤inden
korkuyorlar. Bu karar›n ard›ndan
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg ve
Duisburg kulüpleri hemen reklam
anlaflmalar› imzal›yor. O dönemde
Belçika, Fransa, ‹sviçre kulüpleri
de bu modaya ayak uydurup
reklam anlaflmalar› imzalamaya
bafll›yor. Hatta flimdi söyleyince 
o zamanlar› hat›rlayanlar›n akl›na
gelecek birkaç örnek vermek de
mümkün. Hamburg’un elektronik
eflya üreticisi Hitachi’yle, Borussia
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Bir reklam hikâyesi Bir reklam hikâyesi 
Forma reklamları artık futbolun ayrılmaz bir parçası, olmazsa olmazı.
Ancak tarihi çok da eskilere dayanmıyor. 1970’lerde Almanya’da
başlayan formaya reklam alma uygulaması, bugün için futbol
ekonomisinin önemli gelir kapılarından biri. Bu yazıda, forma
reklamlarının futbolun içine nasıl girdiğini, hangi zorlu süreçlerden
geçtiğini ve günümüzdeki uygulamaları inceleyeceğiz.



sahip bir anlaflmay› (4 y›ll›k ve
y›ll›¤› 22 milyon euro) Amerikan
finans kuruluflu Aon Corporation
ile imzalad›. Görüldü¤ü üzere
rakamlar çok yükselmifl durumda.
Bayern Münih telekomünikasyon
ve cep telefonu firmas› T-Home ile
yapt›¤› sözleflmeden y›ll›k 
19 milyon euro, Real Madrid
Avusturya kökenli bahis firmas›
Bwin’den y›ll›k 15 milyon euro
(sözleflme bu sene bafl›nda üç
y›ll›¤›na yenilendi), Chelsea
elektronik ve cep telefonu firmas›
Samsung’dan y›ll›k 14 milyon
euro, Schalke 04, Rus do¤algaz
flirketi GazProm’dan y›ll›k 
13 milyon euro, AC Milan bahis
firmas› Bwin’den y›ll›k 12 milyon
euro kazan›yor. Bir di¤er ilginç
nokta ise Bundesliga’daki
tak›mlar›n forma reklam› gelirinin
Avrupa’n›n en yükse¤i olmas›.
Premier Lig’de tam bir dengesizlik
söz konusu. Üst taraftaki kulüpler
ile daha alt s›ralardaki tak›mlar›n
rakamlar› aras›nda derin bir
uçurum var. Hatta baz›lar› reklam
dahi almakta zorlan›yor. 
Alman araflt›rma firmas›
SPORT+MARKT’›n onuncu kez
yapt›¤› araflt›rmaya göre hem bu
uçurumun yaratt›¤› etki hem de
sterlinin euro karfl›s›nda de¤er
kaybetmesi bu s›ralaman›n
oluflmas›na sebep oluyor.
Avrupa’n›n önde gelen 5 büyük
liginin y›ll›k forma reklam›
anlaflmalar› topland›¤›nda, geçen
y›l›n 393.2 milyon euroluk
rakam›ndan bu y›l›n 395.5 milyon
euroluk rakam›na do¤ru belli bir
yükselifl var. Geçen y›l krizin a¤›r
vurdu¤u dönemde 410 milyon
eurolardan 390 milyon eurolara
düflen mebla¤, bu y›l tekrar
yükselifle geçti. Bundesliga 
bu rakam›n 108.6 milyon euroluk
k›sm›n› oluflturuyor. Premier Lig ise

83.5 milyon euroluk genel
bir gelire sahip bu konuda.
Frans›zlar ise özellikle
ülkede kumar ve alkol
firmalar›n›n reklamlar›
yasakland›¤› için 12.2
milyon euroluk bir düflüfl
yaflad›. ‹flin enteresan› ise
bu genel rakam›n 56.4
milyon euroluk bölümünü
özel bahis ve flans oyunlar›
flirketleri sa¤l›yor. 
Lâkin Avrupa’da birçok
ülkede tam tersine 
bu flirketlerin reklam
vermesini yasaklayan
kanunlar ç›kmaya bafllad›.
En son Polonya’da
kulüplere her y›l 20 milyon
euro gelir sa¤layan bahis
flirketlerinin forma
reklamlar›n›n yasaklanmas›
için bir kanun ç›kar›lmaya
çal›fl›l›yor. Rusya’da ve
Ukrayna’da zaten
hâlihaz›rda yasaklanm›fl
durumda. Olympique Lyon,
Real Madrid, Milan gibi
kulüpler Fransa topraklar›nda
maça ç›karken bahis firmalar›n›n
reklamlar›na sahip olduklar› için
gö¤üsleri bofl bir halde sahada yer
alabiliyor. Liverpool “Carlsberg”’li
formas›n› Fransa’da giyme flans›na
sahip de¤il. Forma reklam› olgusu,
yerel beyaz eflya üreticisi ve sanayi
kurulufllar› çerçevesinden ç›k›p,
art›k büyük bahis flirketlerinin,
finans kurulufllar›n›n, otomobil
firmalar›n›n, telekomünikasyon ve
cep telefonu devlerinin
birbirleriyle yar›flt›¤› çok büyük bir
pazar haline gelmifl durumda.
Durum öyle bir hal ald› ki, 
Bask bölgesinin milli tak›m› diye
adland›r›lan Atletic Bilbao dahi
düzenin sert kurallar›na boyun
e¤erek formas›na Bask bölgesinin
(yine de bir gelenek var) petrol

firmas› Petronor’u reklam olarak
ald›. Geçti¤imiz y›llarda ise yine
formas›na milli tak›m, kutsal forma
muamelesi yapan Barcelona da
para almadan, tam tersine para
vererek ve devaml› yard›m
kampanyas› düzenleyerek UNICEF
yaz›s›n› gö¤süne ald›. 

Samantha Fox’lu formalar

Ülkemizden bahsetmek gerekirse,
ilk reklam alma dönemi 1980’lerin
bafl›n› iflaret ediyor. Yine Bat›’dan
öykünerek bafllayan bir olaylar
zinciri söz konusu. Bu konuda
Coflkun Çelik’in geçti¤imiz y›llarda
FourFourTwo dergisinde yazd›¤›
çok güzel bir, “Türkiye’de forma
reklam› hikâyesi” yaz›s› mevcut.
Ben onun izniyle o güzel yaz›dan

bir hikâyeyi yaz›ma
aktarmak istedim.
Altay’›n 1988-89
sezonunda ligin ikinci
haftas›nda
Fenerbahçe’ye karfl›
giydi¤i forman›n
öyküsü bu. 1988 Eylül
ay›nda ‹ngiliz flark›c›
Samantha Fox konser
için ‹zmir’e gelecektir.
Bunun da en iyi
duyurusunun
Fenerbahçe maç›yla
yap›laca¤› düflünülür
ve Altay’›n on biri
gö¤üslerinde Samantha
Fox yaz›l› bir formayla
sahaya ç›kar.
Karfl›s›nda on bir tane
Samantha Fox’u gören
Fenerbahçe sahadan
4-0’l›k galibiyetle
ayr›l›r.
Do¤al olarak 80’lerden

bugüne bir çok forma reklam›
hikâyesi ve herkesin an›lar›nda yer
eden bir reklam-forma
özdeflleflmesi söz konusu. 
Bunlar›n hepsine de¤inmek için
çok zamana ve hatta belki de bir
kitaba ihtiyaç var. Napoli’nin
Maradona’n›n da etkisiyle 
“Mars” reklam›yla kurdu¤u ba¤ 
ve özellikle futbolseverin hâlâ
üzerinde var olan etkisi
yads›namaz. Kimileri için Real
Madrid’in Teka reklaml› formas›
baflka bir anlam ifade ederken,
kimisi için de AC Milan’›n
Mediolanum reklaml› formalar›
çok de¤erlidir. 
Inter-Pirelli, Juventus-Sony,
Arsenal-JVC, Parma-Parmalat,
Lazio-Cirio, Marsilya-Panasonic 
ve hatta Befliktafl-Beko, 
Galatasaray-Marshall 
(UEFA Kupas›), Fenerbahçe-Emlak
Bankas› gibi belli bir dönemi
anlatan, özdeflleflen “ortakl›klar”
vard›r. Forma reklam› kültürü ve
tarihi belki çok eskilere dayanmasa
da günümüz futbol dünyas›nda
hem maddi hem manevi aç›dan
çok önemli bir konuma sahip
oldu¤u aflikâr olan, zaman zaman
kültleflen bir futbol âlemi
parças›d›r. 
Peki, bunu futbolun bir parças›
haline getiren hikâyenin ilk
harflerini yazan Alman ifladam›
Günter Mast sonra ne mi yapt›?
1983’e kadar sponsorlu¤a devam
etti, sonra kulübün ismini
Jagermeister Braunschweig olarak
de¤ifltirmeye çal›fl›nca federasyon
bunu reddetti ve o da 1985 y›l›nda
futbol dünyas›ndan kopup
uzaklaflt›. ‹ki y›l sonra da Eintracht
kulübü amblemini tekrar eski
k›rm›z› aslanl› haline dönüfltürdü.

34 TamSaha



T
amSaha’n›n Aral›k say›s›nda
filmlerde rol alan, hatta
kendine sinema ve

televizyonda oyuncu olarak
kariyer edinen futbolculardan
bahsetmifltik. Bu sefer ise yeflil
sahalar›n sanatkârlar› aras›nda
kendine baflka bir alanda yer
açmaya çal›flanlar› konu edece¤iz.
Keyifli bir maç ya da kazan›lan bir
kupa sonras› soyunma odas›nda
söylenen flark›lar› ciddiye bindirip
solu¤u stüdyoda alan 
flark›c›-futbolculardan
bahsediyoruz. Görünen o ki, eline
mikrofon alan futbolcular›n say›s›
aktörlü¤e soyunanlar› solda s›f›r
b›rakacak düzeyde. 
Tabii aralar›nda flark›lar› çok baflar›l›
olanlar kadar, notalar› tribünlere
gönderenler de var. Bu yaz›y›
yazarken pek çok futbolcunun
flark›s›n› dinledik. Bir k›sm›n›
hat›rlat›p dikkatinizi çekmek için,
bir k›sm›n› ise bizim yapt›¤›m›z
hatay› yap›p siz de dinlemeyin diye
sunmakta fayda var.
fians›n› müzik alan›nda deneyen
ya da en az›ndan e¤lenmek için
stüdyoya giren futbolcular aras›nda
çok önemli isimler, hatta efsaneler
var. Futbolun gelmifl geçmifl en
büyüklerinden Pele, yaln›zca flark›
söylemedi, ayn› zamanda Brezilya
halk müzi¤ine epeyce besteyle de
katk›da bulundu, Pele belgeselinin
müzikleri de tamamen “Siyah ‹nci”
taraf›ndan bizzat bestelenmiflti.

Avrupa’da ise belki en eski örnek
yine önemli bir isim, Franz
Beckenbauer. Alman Kaiseri,
1966’da, yani daha y›ld›z›
Bayern’de yeni yeni parlarken
ç›kard›¤› “Gute Freunde Kann
Niemand Trennen” (‹yi Dostlar
Asla Ayr›lmaz) isimli plakla o y›l
Almanya listelerinde 31. s›raya
kadar yükselmiflti. Kariyeri
boyunca Beckenbauer’le defalarca
zirvede karfl› karfl›ya gelen ama
1974 Dünya Kupas› finali gibi epik
mücadelelerde genelde Kaiser’e
kaybeden Johan Cruyff, rakibini bu
alanda da yaln›z b›rakmad›. Cruyff,
“Oei Oei Oei” isimli parças›yla 
bu kez Beckenbauer’i ma¤lup etti
ve listelerde 21. s›ray› gördü. 
“Sar› Fare”nin pla¤› top koflturdu¤u
‹spanya’da da “Un Buen Chut” 
(‹yi Bir fiut) ad›yla piyasaya
sürüldüyse de Akdenizliler bu
Polkavâri esere fazla ra¤bet
etmedi. Hollanda’n›n di¤er futbol
ilâhlar› da mikrofonlardan çok

uzak durmad›. Hollanda’n›n
1980’lerdeki alt›n kufla¤›ndan
Ruud Gullit futbol y›llar›nda “Not
the Dancing Kind” isimli bir reggae
albümü ç›kar›rken, efsane üçlünün
di¤er ikisi Van Basten ve Rijkaard
da ‹talya 90 Dünya Kupas›’na
giderayak bir flark› kaydetmeyi
ihmal etmedi. Günümüzde ise
“flak›yan Hollandal›lar”› rap icra
eden Ryan Babel&Royston Drenthe
ikilisi temsil ediyor. Alman
cephesinde Beckenbauer’i yaln›z
b›rakmayan ise Berti Vogts. 
Hayat›n hemen her alan›nda
aralar›nda bir rekabet bulunan
‹ngiltere ile Fransa, 
futbolcu-flark›c›lar konusunda da
birbiriyle yar›flan iki ülke. Manfl’›n
iki k›y›s›nda da neredeyse kaset
ç›karmayana flut çekme izni bile
verilmiyor. ‹ngiltere’deki pub
kültürünün beraberinde getirdi¤i
müzikal medeni cesaret, belli ki
‹ngiliz futbolcular› da epeyce
etkilemifl. ‹ngiltere’de flark›

söyleyen
futbolcular
aras›nda kimler
yok ki? 
‹lk “single”› ile
zirveyi zorlay›p
ikincisiyle küme
düflen Liverpool
efsanesi Kevin
Keegan’dan tutun,
“Fog on the Tyne”
ile 90’larda
özellikle Kuzey
‹ngiltere’yi
fetheden Paul

Gascoigne’e kadar onlarca
futbolcu müzik piyasalar›na ad›m
atm›fl. 1980’lerin “synth-pop”
modas›ndan nasibini al›p üç single
piyasaya süren Chris Waddle&Glenn
Hoddle ikilisini, giydi¤i disko
pantolonlar›n›n ne kadar cevval
oldu¤u konusunda flark› yaz›p
söyleyen günümüzün Sunderland
Baflkan› ‹rlandal› Niall Quinn’i,
“Anfield Rap” parças›ndaki
performans›yla insan›n ensesindeki
tüyleri flöyle bir havaland›ran John
Barnes’› ve Manchester United’›n
R&B’ci forveti Andy Cole’ü de
unutmamak gerek. 
Fransa’da da geçmiflten bugüne
uzanan genifl bir flark›c›-futbolcu
portföyü var. 1980’lerin bafl›ndaki
Avrupa flampiyonu unvanl› millî
tak›m›n kalecisi Joel Bats,
“L’Escargot” (Salyangoz) isimli
çal›flmas›yla bu listede de 
“bir numara”y› kimselere
b›rakm›yor. E¤er tak›ma bir yedek

kaleci lâz›msa, bu isim zaten
Bats’›n gerisinde beklemeye al›flk›n
olan Pascal Olmeta olabilir.
Fransa’da “Ünlüler Çiftli¤i”
yar›flmas›nda da boy gösteren,
hatta yar›flmay› zirvede bitiren
Olmeta da 80’li y›llar› kasetsiz
geçmeyenlerden. Defansa gelince,
Bordeaux’nun unutulmaz ismi
Marius Trésor “Sacré Marius”
(Kutsal Marius) parças›yla mütevaz›
olmaya pek niyetli de¤il gibi
gözüküyor. Onun önünde ise
“Vive dans ta lumiere” (Kendi
Ifl›¤›nda Yafla) ile Youri Djorkaeff
ve “Un an deja” (fiimdiden bir
sene) ile Emmanuel Petit var. 
Bu iki isme üç sene süren
profesyonel futbol kariyerini, 
iki sene süren müzik kariyerine
ba¤layan Jean-Pierre François ve
kaset kapa¤›ndan bize bakan delici
mavi gözleri de eklenebilir. Gol
yollar›nda da Djibril Cissé ve DJ
seti at›lacak paslar› bekliyor. fiu an
futbol hayat›n› Panathinaikos’ta
sürdüren golcü oyuncu, “The DJ
inside me” albümüyle “içindeki
DJ” ile buluflmufl vaziyette.
‹ngiltere-Fransa rekabetinin tatl›ya
ba¤land›¤› yer ise Basile Boli-Chris
Waddle düeti; “We’ve got a
feeling” (‹çimizde bir his var). 
Tabii ki futbolcular›n eline

mikrofonu ald›¤›
tek yer Manfl
k›y›lar› ya da
Avrupa de¤il.
Afrika’n›n futbol
efsanelerinden
Kamerunlu Roger
Milla, k›rk yafl›na
merdiven dayad›¤›
y›llarda Dünya
Kupalar›’nda att›¤›
gollerin ard›ndan
yapt›¤› danslarla
zaten ritim
duygusunun ne
kadar güçlü

oldu¤unu cümle âleme
kan›tlam›flt›. 1980’lerin sonundan
itibaren Fransa’da birbiri ard›na
sürülen “Boulevarde des Hits”
kar›fl›k kasetlerinin on ikincisini
inceleyenler, Milla’n›n bu
derlemeye “Sandy” isimli bir
parçayla kat›ld›¤›n› görecek. 
Bu flark› ayn› zamanda bir single
olarak da piyasaya sürülmüfl. 
Hem futbolun hem de müzi¤in 
çok sevildi¤i Lâtin dünyas› da tabii
ki futbolcu-flark›c› furyas›ndan
ba¤›ms›z de¤il. ‹spanyolca
konuflulan dünyada, bu konuda
kimsenin eline su dökemeyece¤i
isim ise hiç kuflkusuz erken biten
futbol kariyerinin sonras›nda
romantik flark›lar›n “kadife sesli”
yorumcusu ve iflah olmaz bir
gönülçelen olarak haf›zalara
kaz›nmay› baflaran Julio Iglesias.

Burada Iglesias’›n müthifl müzik
kariyerinden bahsetmeyi tabii ki
lüzumlu görmüyoruz, ancak futbol
kariyeri biraz daha bilgi vermeyi
gerektiriyor. Julio Iglesias, 
18 yafl›ndayken Real Madrid’in
genç tak›m›na kaleci olarak girmiflti.
Ancak 1963 y›l›nda geçirdi¤i bir
trafik kazas›, bel kemi¤ine spor
yapmas›n› engelleyen flekilde zarar
verince bu kariyer A tak›ma
yükselemeden sona erdi.
Lâtinlerin müzik ve futbol
dünyas›na efl zamanl› katk›s›ndan
bahsederken an›labilecek iki isim
daha var. Bunlardan birincisi West
Ham’dan Manchester United’a
ortal›¤› birbirine katarak gelen ama
k›rm›z›-siyahl› ekipte pek
tutunamay›p solu¤u kentin di¤er
ucunda alan Arjantinli Carlos
Tevez. Carlito, Piola Vago isimli
bir hiphop grubunun solistli¤ini
yap›yor, ayn› grupta kardefli Diego
da var. Grubun, Tevez’in United’a
olan aflk› hakk›nda da bir flark›s›
bulunuyor. Ancak bu flark›n›n
Tevez’in flu anki kulübü
Manchester City’nin taraftarlar›n›n
müzik çalarlar›nda olmad›¤› kesin.
Müzikte kendine bir yol çizen
di¤er isim ise hem River Plate hem
de Atletico Madrid kalesini
korumufl ve tarz›yla “ç›lg›n kaleci”
lâkab›n› hak eden German Burgos.
Burgos, ‹spanya y›llar›ndan itibaren
birbiri ard›na piyasaya sürdü¤ü
rock parçalar›yla epeyce popüler
olmay› baflard›. O saçlar› senelerce
bofluna uzatmad›¤›n› da kan›tlam›fl
oldu.
Rock müzik
alan›nda Burgos çok
yaln›z say›lmaz.
Aksine, futbol
dünyas›ndan rock
dünyas›na transfer
olan bir isim. 
‹ki alanda da son
derece baflar›l›.
H›rvatistan’›n genç
ve baflar›l› teknik
direktörü Slaven
Biliç, ayn› zamanda
ülkenin hat›r› say›l›r
rock gruplar›ndan
biri olan
Rawbau’nun ritm
gitaristi. 
Biliç bu grupta geri
vokallerden de
sorumlu. 
2008 y›l›nda hem
grupla hem de
H›rvatistan Millî
Tak›m›’yla büyük
baflar›lar yakalayan

Slaven Biliç, ayn› y›l içinde hem
Avrupa fiampiyonas›’nda tur
atlamay› baflaran en genç teknik
direktör oldu hem de H›rvat müzik
listelerinde bir numaray› yakalad›.
Ancak H›rvatistan, 2010 Dünya
Kupas›’na kalmay› baflaramay›nca
Biliç’in keyfi biraz kaçt›. 
2008’deki baflar›y› konu eden bir
single ç›karan Rawbau’dan, bu kez
H›rvat taraftarlar›n Dünya Kupas›
maçlar› s›ras›nda dinleyebilece¤i
hüzünlü bir ballad bekliyoruz.
Önerimiz, “fiimdi uzaklardas›n”›
H›rvatçaya çevirip yorumlamalar›.

Keyifli bir maç ya da kazanılan bir kupa sonrası soyunma
odasında söylenen şarkıları ciddiye bindirip soluğu stüdyoda

alan şarkıcı-futbolculardan bahsediyoruz. Görünen o ki, eline
mikrofon alan futbolcuların sayısı aktörlüğe 
soyunanları solda sıfır bırakacak düzeyde. 

Tabii aralarında şarkıları çok başarılı olanlar 
kadar, notaları tribünlere gönderenler de var. 

Bu yazıyı yazarken pek çok futbolcunun 
şarkısını dinledik. Bir kısmını hatırlatıp 

dikkatinizi çekmek için, bir kısmını 
ise bizim yaptığımız hatayı yapıp 

siz de dinlemeyin diye 
sunmakta fayda var.
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Bir flark›s›n sen!Bir flark›s›n sen!

Dağhan Irak
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Al›flkanl›klar tehlikelidir 

▼▼  FIFA’n›n hakemlere “Maç›
karn›n›zdan de¤il, akl›n›zla yönetin”
diye bir sözü var. Bu söz ne anlama
geliyor, biraz açabilir misiniz?
▲▲  FIFA yöneticileri bu sözü son
Dünya Kupas›’ndan önce 
sarf etmiflti.
Hakemlik
belli
bir

zaman sonra otomasyona
ba¤lan›yor. Araba kullanmak gibi. 
‹lk bafltaki tedirginli¤i att›ktan sonra
dikkatiniz da¤›labiliyor. Tecrübeniz
artt›kça “Ben nas›l olsa bu maçtan
da ç›kar›m” diyorsunuz. Ama bazen
pozisyonu düflünmüyor ve hata
yap›yorsunuz. FIFA yöneticileri iflte
buna “Karn›ndan maç yönetmek”
diyor. Bence de çok güzel bir tabir.
Çünkü hakemin maçtan hiç
kopmadan her pozisyonu ak›l
süzgecinden geçirmesi gerekiyor. 
▼▼  Aday hakem oldu¤unuz dönemde
birlikte yola ç›kt›¤›n›z birçok insan
piyasadan çekilirken, siz bu noktaya
geldiniz. Sizi di¤erlerinden ay›ran ve
bu düzeye gelmenizi sa¤layan
özellikleriniz nelerdi? 
▲▲  Bence özveri ve futbolu çok
sevmek. Sadece hakemli¤i de¤il,
futbolu ve futbol ailesini çok
sevmeniz gerekiyor. Çünkü hakemlik
bir hayat. Hayatta nas›l inifl ve
ç›k›fllar varsa hakemlikte de benzer
inifl-ç›k›fllar yaflanabiliyor. Ama siz
bu ifli severseniz, özveriyle
çal›fl›rsan›z mutlaka sonuca
var›rs›n›z. Ben bunu yaflad›m.

‹kinci hayat›m›
yafl›yorum

▼▼  Kocaeli’de
hakemli¤e
bafllad›¤›n›z›
söylemifltiniz,
sonras›nda neden
Alanya’ya
tafl›nd›n›z?
▲▲  Kocaeli’de
1999 depremini
yaflad›m. Hatta
göçük alt›nda
kald›m. O
gece bir

arkadafl›m›n do¤um günündeydim.
Saat 3’e birkaç dakika kala evime
döndüm ve birkaç dakika sonra da
deprem oldu zaten. O gece do¤um
gününü kutlad›¤›m›z arkadafl›m›z›
kaybettik. Ben biraz daha
flansl›yd›m. Çünkü binam›z yan yatt›
ama bizim dairemizin oldu¤u tarafa
de¤il de di¤er yöne… Binan›n o
bölümünde yaflayan insanlar
hayat›n› kaybetti. Bunu Allah’›n
bana verdi¤i ikinci bir flans olarak
görüyorum. Benim ikinci bir do¤um
günüm daha var, 17 A¤ustos. 
Bu flans› da sonuna kadar iyi
kullanmaya çal›fl›yorum. 
O depremde 17 akrabam›,
ö¤retmenlerimden tutun da okul ve
hakem arkadafllar›ma kadar 25 yak›n
dostumu kaybettim. Benim için
hayatta bir k›r›lma noktas›yd›.
Hakemli¤i bu kadar sevmemin
sebeplerinden birisi de bu depremdi
belki. O travmay› atlatmamda birinci
öncelik ailem ve arkadafllar›msa,
ikincisi de hakemlikti. Hayata
tutunmam› sa¤layan önemli
faktörlerden birisi hakemlik. 
Bu nedenle önem veriyorum, özveri
gösteriyorum. Ailemden, iflimden,
özel hayat›mdan k›s›p hakemli¤e
vakit ay›r›yorum. 
▼▼  Yard›mc› hakemlerin hepsine,
“Neden hakemlik de¤il de
yard›mc›l›k?” diye soruyorum. 
Ayn› soruyu size de yönelteyim.
▲▲  Bunun net bir cevab› yok.
“fiundan dolay› yard›mc› hakemlik”
diyemem. Bu bir yoldu ve ben

yard›mc› hakemlik yolunda
yürüdüm. Bursa’da klasman
hakemiyken Alanya’ya

geldim. 
O s›rada
Kuddusi
Müftüo¤lu

üst klasman
hakemiydi.

Benim bir
maç›m› izlemifl.

“Sen iyi bir yard›mc›
hakemsin. Üst klasmanda

benim yard›mc› hakemim

olmay› düflünür müsün?” dedi. 
Ben de “Neden olmas›n?” cevab›n›
verdim ve bu yolda yürüdüm. 
‹yi ki de yürümüflüm.
▼▼  Turkcell Süper Lig’de ilk
ç›kt›¤›n›z maç› hat›rl›yor musunuz?
▲▲  Diyarbak›rspor-Gençlerbirli¤i
maç›yd› ve benim aç›mdan hatal› bir
maçt›. Bir ofsayt hatas› yapm›flt›m ve
o hata da golle sonuçlanm›flt›. Ama
ben bu hatadan ders ç›karmas›n›
bildim ve hatay› avantaja
çevirebildim. Bu hatay› neden
yapt›¤›m› sorgulad›m. ‹lk maç›m
oldu¤u için fazla heyecan
yapm›flt›m. Ayr›ca maç›n son
dakikalar›yd› ve ben “Art›k bitti”
diye düflünüp bir konsantrasyon
kayb› yaflam›flt›m. Bir hakem, maç
bitmeden “Tamam, bu ifli hatas›z
bitirdim” dedi¤i anda hata yapar.
Oradan ç›kard›¤›m ders bu oldu.
Art›k hakem maç› bitirip soyunma
odas›n›n kap›s›ndan içeri gidene
kadar benim için maç bitmiyor. 

Hakemlikte iletiflim 
çok önemli 

▼▼  Plaj futbolunda FIFA kokart›n›z
var. Yabanc› diliniz iyi olmal›.
▲▲  Kolej mezunuyum. Kolejdeyken
de lisan kursu için ‹ngiltere’ye gittim.
Bu benim için bir avantaj. ‹yi hakem
olmak önemli ama tek bafl›na yeterli
de¤il. Çünkü dünyada binden fazla
FIFA hakemi var. Siz iyi hakem
olabilirsiniz ama FIFA’daki
yetkililerin sizden haberi yoksa
bunun bir önemi yok. ‹flte burada
iletiflim devreye giriyor. Bir kere
verilen flans› iyi kullan›p maç›n›z› iyi
yöneteceksiniz. ‹letifliminiz de üst
düzeyde olacak. O insanlar›n, sizin
orada oldu¤unu bilmesi gerekiyor.
‹nsanlar bilmedikleri fleyden korkar
ve çekinir. Bunun için de onlarla
yola devam etmezler. Ama siz
kendinizi anlatabilir, insanlar da sizi
tan›rsa, yola devam ederken
yanlar›nda olursunuz. 
▼▼  Türkiye’de bir maç› yönetirken

Bir koltukta iki karpuz tafl›yor, Turkcell Süper Lig’de yard›mc›
hakemlik, plaj futbolunda ise FIFA hakemli¤i yap›yor. 

Bu y›l içinde plaj futbolunda önce Dünya Kupas› 
Avrupa elemelerinde, ard›ndan Avrupa Ligi’nde ve son olarak
da Dünya Kupas›’nda final maçlar›n› yöneterek zirveye ç›kt›.

30 yafl›nda elde etti¤i bu baflar›n›n arkas›nda ilginç bir
hikâye yat›yor. 1999’daki büyük depremde göçük alt›ndan
ç›kan, birçok akrabas›n› ve arkadafl›n› kaybeden bir gencin

hayata hakemlikle tutunma öyküsü bu. 

Serdar Akçer Serdar Akçer 
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Futbolun içinden gelen bir 
ailenin üyesiyim. Babam

Diyarbakırspor’da profesyonel
futbol oynayan Metin Akçer.

Kuzenim Ergin Parlar ve eniştem
Nuri Çolak da Fenerbahçe’de
oynamıştı. Annem Türkiye’nin 

ilk bayan gözlemcisi.

Annem Tüpraş’ta üst düzey
yöneticiydi. Kurstaki ilk hocam

Bedri Dölkeleş ona, “Gözlemcilik
yapmayı düşünmez misiniz?” diye
soruyor. Annem de kabul ediyor,

kursa katılıyor ve gözlemciliğe
başlıyor. Şu anda halen de

amatör ligde gözlemci.

Hakemlik belli bir zaman sonra
otomasyona bağlanıyor. Araba

kullanmak gibi. İlk baştaki
tedirginliği attıktan sonra
dikkatiniz dağılabiliyor.

Tecrübeniz arttıkça “Ben nasıl olsa
bu maçtan da çıkarım”

diyorsunuz. FIFA yöneticileri buna
“Karnından maç yönetmek” diyor. 

Kocaeli’de 1999 depremini
yaşadım. Hatta göçük altında

kaldım. Binamız yan yattı ama
bizim dairemizin olduğu tarafa
değil de diğer yöne… Binanın 
o bölümünde yaşayan insanlar

hayatını kaybetti. Yaşamamı
Allah’ın bana verdiği ikinci bir

şans olarak görüyorum.

Göçük alt›ndanGöçük alt›ndan Dünya Kupas› finalineDünya Kupas› finaline

▼▼  Sizi daha çok plaj futbolunda
yönetti¤iniz maçlarla tan›d›k ama
ayn› zamanda Turkcell Süper
Lig’de yard›mc› hakemsiniz. 
Son olarak Plaj Futbolu Dünya
Kupas›’nda final yöneten Serdar
Akçer’in kim oldu¤unu ö¤renerek
bafllayal›m. 
▲▲  1979 Kocaeli do¤umluyum.
Uluda¤ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi mezunuyum. Alanya’da
yafl›yor ve mesle¤imi
sürdürüyorum. Sakarya
Üniversitesi’nde ‹flletme Yönetimi
üzerine master yap›yorum. 
▼▼  Futbolla ilginiz nas›l bafllad›,
geçmiflte futbol oynam›fl
m›yd›n›z?
▲▲  Futbolun içinden gelen bir
ailenin üyesiyim. Babam eski bir
futbolcu. Diyarbak›rspor’da
profesyonel futbol oynayan Metin
Akçer. Kuzenim Ergin Parlar
Fenerbahçe’nin eski
stoperlerinden. Enifltem Nuri
Çolak Kocaelispor ve
Fenerbahçe’de uzun y›llar futbol
oynam›flt›. Annem Türkiye’nin ilk
bayan gözlemcisi.
▼▼  Annenizin gözlemci olmas›
ilginç. Geçmiflte hakemlikle bir
ilgisi var m›yd›?
▲▲  Benim ilk kurs hocam 
Bedri Dölkelefl. Hakemli¤e
bafllad›¤›m dönemde ailem de
bütün maçlar›ma geliyordu. 
O maçlardan birinde annem Bedri

Hocayla tan›flm›flt›. Annem
Tüprafl’ta üst düzey yöneticiydi.
Bedri Hoca, anneme “Gözlemcilik
yapmay› düflünmez misiniz?” diye
soruyor. Annem de kabul ediyor,
kursa kat›l›yor ve gözlemcili¤e
bafll›yor. fiu anda halen amatör
ligde gözlemcili¤ini sürdürüyor.
Ama sadece gözlemci de¤il.
Hakemlere ablal›k yap›yor,
yöneticilikten gelen tecrübelerini
aktarmaya çal›fl›yor. Böyle bir
anneye sahip oldu¤um için gurur
duyuyorum. 
▼▼  Siz hakemli¤i nas›l seçtiniz?
▲▲  Hakemli¤e 16 yafl›nda
bafllad›m. Annemin iflyerinde bir
hakem a¤abeyimiz kurs aç›ld›¤›n›
ö¤reniyor ve “Serdar’› neden
hakem yapm›yoruz?” diyor.
Annem de bu teklifi bana getirdi
ve böylece kursa bafllad›m. 
15 y›ld›r da hakemlik yap›yorum. 
▼▼  Be¤endi¤iniz yard›mc›
hakemler var m›? 
▲▲  ‹sim vermek çok
do¤ru mu bilmiyorum
ama Mustafa Emre
Eyisoy, Bahattin
Duran, Serkan Ok,
Baki Tuncay Akk›n
gibi yard›mc›
hakemler çok ufuk
aç›c› insanlar.
Hakemlik sadece
sahan›n içinde
bafllay›p biten bir olay

de¤il; sahan›n d›fl›nda da devam
ediyor. Bu sayd›¤›m isimler hakem
toplant›lar›nda futbola bir fleyler
katabilen, pozisyonlar› farkl›
aç›lardan de¤erlendirebilen
insanlar. Farkl› bak›fl aç›lar›
getirebiliyor, farkl› bir yorum
yapabiliyorlar. Bizi farkl›
pencerelere yönlendirebilen ve
esas›nda liderlik
yapan, genç
hakemlerin
mutlaka
izlemesi
gereken
insanlar.



ediyor?” dedi¤im oldu. Ama üst
klasman hakemleri piramidin en
üstündeki seçilmifl insanlar. Oraya
gelenler zaten etkilenmedikleri için
seçilmifller. Bu konuda yo¤un bir
e¤itim al›yorsunuz. Ben maç
s›ras›nda tribünleri duymuyorum.
Kula¤›ma sadece bir u¤ultu geliyor.
Tribünden biri bana küfür de
edebilir, “Seni çok seviyorum” da
diyebilir. Ama ben bunu sadece
u¤ultu olarak alg›lar›m.
Konsantrasyonum maçtad›r. Kafam
tribüne giderse da¤›l›r›m. Beynimin
sa¤ taraf›n› maça, sol taraf›n› tribüne
verebilmek gibi bir yetene¤im yok. 
▼▼  Biraz da iflinizden bahsedelim. 
▲▲  Ziraat mühendisiyim ve ihracat
yapan bir flirkette 200 kadar çiftçiye
dan›flmanl›k yap›yorum. Uzmanl›k
alan›m sebzeler. Bu sebzelerin ihraç
edilebilmesi için hangi k›staslarda
üretilmesi gerekti¤i konusunda
çiftçilere dan›flmanl›k yap›yorum.
Hakemlik de ifl hayat›ma olumlu
yans›yor. Karfl›n›zdaki insanla ilk
tan›flt›¤›n›zda önce futbol
konuflmaya bafll›yorsunuz ve diyalog
kurmak için kap›y› aç›yorsunuz. 
Köy köy gezdi¤im zamanlar oluyor.
Bir seray› gezdi¤inizde çevrenizde
insanlar toplan›yor ve pozisyonlar
üzerinde konufluluyor. Orada
insanlar›n yanl›fl bilgilerini de
düzeltme f›rsat› buluyorsunuz. 
▼▼  Plaj futbolu hakemli¤ine gelelim
isterseniz. Nereden akl›n›za geldi
plaj futbolu hakemli¤i? 
▲▲  Önce plaj futbolundan biraz 
söz edeyim. Plaj futbolu
organizasyonlar› 1992’den beri
düzenleniyor. Brezilya futbolda bir
ekol. Brezilyal› futbolculara
bakt›¤›n›zda, kuvvetli, h›zl› ve
çevikler, dar alanda inan›lmaz
hareketler yapabiliyorlar. Bunun
sebebi, plaj futbolunun ata sporlar›
olmas›. Copacabana plajlar›ndan
Ronaldinho’lar, Zico’lar ç›km›fl.
Brezilya bunu uzun y›llar bir s›r
olarak saklam›fl. Ama 1992’de bir
flirket, plaj futbolu organizasyonu
yap›yor. 2005’te ise FIFA,
Brezilya’n›n s›rr›n›n plaj futbolu
oldu¤unun, bu oyunun genifl bir
izleyici kitlesi bulundu¤unun fark›na
var›yor ve oyunu bünyesine al›yor.
2005’ten bu yana da FIFA
bünyesinde Plaj Futbolu Dünya
Kupas› düzenleniyor. Avrupa’da
Avrupa fiampiyonas› ve Avrupa Ligi
var. fiimdi milli tak›mlar düzeyinde
bir Dünya Ligi Projesi var. 
▼▼  San›r›m yurtd›fl›nda plaj
futbolunun ciddi bir izleyici
potansiyeli var. 
▲▲  Dubai’deki son Dünya
fiampiyonas› 6 bin kiflilik bir statta
oynand› ve tribünler doluydu.
Tribünler yetmedi¤i için stad›n
d›fl›na dev ekranlar kuruldu. 
Ben Rio’da yoktum ama hakem
arkadafllar›n anlatt›¤›na göre 16 bin
kiflilik stad›n tamam› dolmufl ve
d›flar›da yine dev ekranlar kurulmufl.

Kuraldaki yaz›m hatas›n›
düzelttirdim

▼▼  Peki, sizin plaj futbolu
hakemli¤iniz nas›l bafllad›?
▲▲  2005’te plaj futbolu FIFA
bünyesine al›nd›¤›nda, Türkiye
Futbol Federasyonu da Alanya’da bir
plaj futbolu turnuvas› düzenledi. 
Plaj futboluyla orada tan›flt›m. 
Ama tabii kulaktan dolma bilgilerle.
Merak ettim ve FIFA’n›n internet
sayfas›ndan ‹ngilizcesini ald›m,
okudum, Türkçeye çevirdim. Derken
2007’de FIFA ile TFF, Çeflme’de
uluslararas› bir seminer düzenledi. 
O seminere kat›ld›m ve FIFA
yetkilileriyle tan›flt›m. Bu sporu
sevmeye bafllad›m ve seminere
kat›lan yetkililerle irtibat›m› hiç
koparmad›m. Sürekli maillefltim,
gerekti¤i zaman telefon aç›p sordum.
Hatta kurallardaki bir yaz›m hatas›n›
görüp mail att›m ve bu yaz›m
hatas›n›n düzeltilmesini sa¤lad›m. 
▼▼  Nas›l bir hatayd›?
▲▲  Plaj futbolunda kurallar gere¤i
baraj yok ve faul kazand›¤›n›zda
bütün oyuncular toptan 5 metre
uzakta durmak zorunda. Buna rakip
kaleci de dâhil ancak kuralda bu
yazm›yor. Uygulamada tabii ki
kaleci kalesinde duruyor ama kural›
okuyan bir kaleci gelip de topun
önünde dursa ve hakeme “Bak›n,
kuralda böyle yaz›yor” dese yapacak
bir fleyiniz yok. Bunu FIFA’daki
‹spanyol e¤itimcimize mail atarak
sordum. Geri döndü ve “Do¤ru
söylüyorsun. Çok dikkatlisin”
cevab›n› verdi. Sonra da kural›n
yaz›m› düzeltildi. Bu olay

‹spanya’daki Dünya Kupas› Avrupa
elemeleri öncesinde olmufltu.
Castellon’daki turnuvaya beni de
davet ettiler. 15 gün süren turnuvada
maçlar›m çok iyi geçti ve final
maç›na da ikinci hakem olarak
ç›kt›m. Döndükten sonra görüflmeye
devam ettik. Ard›ndan beni
Portekiz’deki Avrupa Ligi finallerine
ça¤›rd›lar. Oradaki finali de ben
yönettim. Derken Eylül ay›nda
Dubai’deki Dünya Kupas› finaline
ç›kt›m.
▼▼  Dünya Kupas› ya da Avrupa
fiampiyonas› finalleri bafllamadan
önce çeyrek finalden itibaren
maçlar› hangi hakemlerin
yönetebilece¤i üç afla¤› befl yukar›
tahmin edilebilir. E¤er çok büyük
hatalar ya da kura talihsizlikleri
olmazsa bu tahminler tutar. 
Siz Castellon’daki ilk uluslararas›
turnuvan›za giderken Dünya Kupas›
Avrupa elemelerinde final
yönetece¤inizi düflünüyor
muydunuz?
▲▲  Bizdeki iflleyifl de normal
futboldakiyle ayn›d›r. Çünkü
FIFA’daki hakem komitesi hem
futbol hakemlerini hem de plaj
futbolu hakemlerini tayin eder.
Zaten plaj futbolu hakemleri
ülkelerinde futbol hakemli¤i yap›yor
ve büyük bölümü üst düzeyde
maçlara ç›k›yor. Castellon’a
gitti¤imde turnuvaya 22 hakem
ça¤›r›lm›flt›. ‹lk maçlar›n ard›ndan 
12 hakeme düfltük. Oraya gitti¤imde
final yönetece¤imi akl›ma
getirmemifltim çünkü FIFA’daki ilk
y›l›md›. Ama oradaki insanlar beni
2007’deki seminerden beri tan›yordu

hissettiklerinizle Avrupa’daki bir
maç› yönetirken hissettiklerinizi
k›yaslar m›s›n›z?
▲▲  Türkiye’nin bir medya gerçe¤i
var. Yurtd›fl›nda bir maça
gitti¤inizde, müsabaka biter, uça¤a
biner dönersiniz ve her fley orada
kal›r. Ama Türkiye’de durum
farkl›. Maçtan döndü¤ünüzde de
hayat devam ediyor. Bir ifliniz, bir
çevreniz var. Sizi tan›yan insanlar
o maç› devam ettiriyor. Birisi
elinde gazeteyle geliyor ve “Bak
senin için flunu yazm›fllar”
diyebiliyor. Sonuçta biz tafl veya
herhangi bir nesne de¤il, insan›z,
duygusal yarat›klar›z. Dolay›s›yla
“Ben etkilenmem” desek de
olumlu ya da olumsuz
etkileniyoruz. ‹flte bu etkilenmeyle
bafla ç›kmak sizin
profesyonelleflmeniz ve
e¤itiminizle alâkal›. MHK bu
konuda bize çok yard›mc› oluyor.
Sadece hakem e¤itimi de¤il,
psikolojik destek ve e¤itim de
veriyor. Buradaki yöntem de çok
önemli. ‹kimiz farkl› karakterleriz.
Ben tribünden veya medyadan
etkilenmeyi farkl› yaflar, farkl› bir
flekilde engellemeye çal›fl›r›m, 
siz farkl› bir yol izlersiniz. MHK da
bize bu konuda sadece yol
gösteriyor. Yani bize bal›k
vermiyor, bal›k tutmay› ö¤retiyor.
▼▼  Baz› hakemler etkilenmemek
için gazete okumuyor ya da TV

izlemiyor. Baz›lar› TV’deki
pozisyonlar› izliyor ama

sesi k›s›yor. Siz etki
alt›nda kalmamak

için nas›l bir yol
izliyorsunuz? 

▲▲  Ça¤›m›zda televizyon
seyretmemek do¤ru bir yol gibi
gelmiyor bana. TV’nin sesini
k›smak da öyle. Siz TV’nin sesini
k›sacak kadar kendinize
güvenmiyorsan›z, zaten maç›
yönetemezsiniz. Orada sesi
kapat›yorsan›z, 50 bin kiflinin
önüne ç›kt›¤›n›zda maç› nas›l
yöneteceksiniz? Bence oradaki
kiflinin fikirlerine sayg›
duyacaks›n›z ama kendi
do¤rular›n›z› uygulamaya 
devam edeceksiniz. 
▼▼  Yönetti¤iniz bir maç›n ard›ndan
iç muhasebenizi nas›l
yap›yorsunuz?
▲▲  Bir kere her maç›n CD’sini tek
bafl›ma izlerim. Elimde kalem
kâ¤›tla kendimi sorgular›m. E¤er
maç canl› yay›ndaysa zaten evde
bir gözlemcim var. Annem maç›n
notlar›n› yaz›yor. “fiu dakikada flu

hatay› yapt›n. ‹zle ve irdele” diyor.
O pozisyonu bir kez daha
izliyorum. E¤er kendim
çözebiliyorsam çözebiliyorum.
Çözemiyorsam dan›flaca¤›m
insanlar var. Kuddusi
Müftüo¤lu’na, “A¤abey biz
burada niye hata yapt›k?” diye
soruyorum. O farkl› bir fikir
söylüyor. Siz ne kadar iyi
olursan›z olun bazen ikinci
bir yolu göremeyebilirsiniz.
Bir insan gelir “Bak bu var
ama bir de flu var” diyebilir.
Onun için arkadafllar›mla,
güvendi¤im kiflilerle “Ben
burada niye hata yapt›m?”
diye konufluyorum,
tart›fl›yorum. Çünkü siz
“Pozisyonda hata yapt›m”
deyip geçerseniz iyi
hakem olamazs›n›z.
Ama onu

çözebilirseniz, “Ben bu hatay›
bunun için yapt›m” diyebilirseniz,
bir daha tekrarlamazs›n›z.

Dedi¤im dedikçilik 
büyük hata

▼▼  Burada ikinci yolu gösterenleri
dinlemek, hatta aray›p bulmak
önemli. Çünkü baz› insanlar
“Benim bildi¤im do¤ru” deyip
kendi yollar›nda yürürler.
Baflkalar›n›n fikirlerine kulaklar›n›
t›karlar. Sen “dedi¤im dedikçi”
birisi de¤ilsin demek ki.
▲▲  Ben yönetim bilimi konusunda
master yap›yorum. Dedi¤im
dedikçi olmak yöneticinin
hatas›d›r. Elefltirilmek demek,
olumsuzluk demek de¤ildir. 
Yanl›fl yapt›¤›n›zda “Yanl›fl yapt›n”
diyecekler, do¤ru yapt›¤›nda, “Evet

bu do¤ru” diyecekler. Elefltiri
budur. Siz o olgunlu¤a sahipseniz
bu elefltirilerden ders ç›kar›rs›n›z.
E¤er de¤ilseniz, sizin bir eksi¤iniz
vard›r. O zaman bafla dönüp o
eksi¤i tamamlayacaks›n›z. O da
çok uzun bir süreçtir. Sen zaten
ikinci yolu görebilseydin o hatay›
yapmayacakt›n. 25 katl› bir
binan›n dam›ndan düfltü¤ünüz
zaman ölürsünüz. Bunu bilmek
için dama ç›kman›za gerek yok.
Birisi size der ki, “Bak bu adam
dama ç›kt›, düfltü ve öldü.” Bunu
göremiyor ve dama ç›kmaya
kalk›yorsan›z o da sizin
sorununuz.
▼▼  Yard›mc› hakemler tribünlere
çok yak›n bir yerde görev yap›yor.
O atmosfer sizi etkilemiyor mu?
▲▲  Hakemlik hayat›m›n bafllar›nda
etkileniyordum. Daha maça
ç›karken küfürler bafll›yor. Benim
de “Bu adam bana niye küfür
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Bu şansı sonuna kadar iyi
kullanmaya çalışıyorum. 

O depremde 17 akrabamı,
öğretmenlerimden tutun da okul
ve hakem arkadaşlarıma kadar

25 yakın dostumu kaybettim.
Hayata tutunmamı sağlayan
önemli faktörlerden birisi de

hakemlik oldu. 

İyi hakem olabilirsiniz ama
FIFA’daki yetkililerin sizden

haberi yoksa bunun bir önemi
yok. İşte burada iletişim devreye
giriyor. Siz kendinizi anlatabilir,

insanlar da sizi tanırsa, yola
devam ederken yanlarında

olursunuz. 

Çağımızda televizyon
seyretmemek doğru bir yol gibi

gelmiyor bana. TV’nin sesini
kısmak da öyle. Siz TV’nin sesini

kısacak kadar kendinize
güvenmiyorsanız, zaten maçı

yönetemezsiniz. Orada sesi
kapatıyorsanız, 50 bin kişinin

önüne maçı nasıl
yöneteceksiniz? 

Siz ne kadar iyi olursanız olun
bazen ikinci bir yolu

göremeyebilirsiniz. Onun için
arkadaşlarımla, güvendiğim

kişilerle “Ben burada niye hata
yaptım?” diye konuşuyorum.
Çünkü siz “Pozisyonda hata
yaptım” deyip geçerseniz iyi

hakem olamazsınız. 

Dediğim dedikçi olmak
yöneticinin hatasıdır. Eleştirilmek

demek olumsuzluk demek
değildir. Yanlış yaptığınızda

“Yanlış yaptın” diyecekler, doğru
yaptığınızda, “Evet bu doğru”

diyecekler. Eleştiri budur. 
Siz o olgunluğa sahipseniz 

bu eleştirilerden ders çıkarırsınız. 

2007’de FIFA ile TFF’nin
düzenlediği plaj futbolu
seminerine katılıp FIFA

yetkilileriyle tanıştım. Bu sporu
sevmeye başladım ve seminere
katılan yetkililerle irtibatımı hiç

koparmadım. Hatta kurallardaki
bir yazım hatasını görüp
düzeltilmesini sağladım. 

Fransa’nın kaybettiği maçın
ardından Cantona yanıma
gelip elimi sıktı ve “Tebrik

ederim, çok güzel maç
yönettiniz” dedi. Baktım,

maçın gözlemcisi ile FIFA
temsilcisi gülüyor. “İlk kez

böyle bir şey oluyor.
Cantona bir hakemin elini

sıktı, ona gülüyoruz”
dediler. 

Dünya Kupası’nda açılış ve
final dâhil 5 maça çıktım.

Bir hakemin en büyük
hedefi ve hayali Dünya

Kupası’nda maç
yönetmektir. Ben bu
hedefime ilk yılımda

ulaştım. Bana göre bu bir
şans değil, 2007’den bu
yana gelen bir birikim ve

çalışmanın ürünüydü. 

Plaj futbolunda çok dar bir
sahada, hızlı oynanan bir

futbol var. Fiziksel temaslar
çok daha fazla. Dolayısıyla

pozisyonları sezebilme
yeteneğiniz gelişiyor. 

Ben bu yeteneği yardımcı
hakemliğime taşıdığım anda

hakeme büyük yardım
sağlayabilirim. 
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ve aradaki iletiflim hiç kopmam›flt›.
O iki y›l› iyi de¤erlendirmifltim. 
Bu iletiflimi ileriye dönük bir yat›r›m
olarak da düflünmemifltim aç›kças›.
Ben ayn› zamanda plaj futbolu
hakem e¤itmeniyim ve bu konuda
bilgi almak için de irtibat› sürdürmek
durumundayd›m. Castellon’a
gitti¤imde beni tan›yorlard› ama
hakem olarak ilk kez izleyeceklerdi.
‹lk maç›mdan sonra bana “Sen final
yöneteceksin” deseler, “Dalga
geçmeyin” diye gülerdim. 
Çünkü orada daha önceki Dünya
Kupalar›’nda final yönetmifl üç, yar›
final yönetmifl iki, çeyrek final
yönetmifl iki hakem vard›. 
Son iki maç kald›¤›nda önce
üçüncülük-dördüncülük maç›n›n
dört hakemi aç›kland›. Benim ismim
yoktu. Final maç›n›n hakemleri
aç›klanmadan önce, “Tamam,
demek ki bana görev yok, tribündeki
8 hakemin aras›nda olaca¤›m” diye
düflündüm. Ama hakemler
aç›kland›¤›nda finaldeydim.
Gerçekten çok da iyi bir maç
yönettim. 

Cantona elimi s›kt›!

▼▼  Castellon’daki maçlarla ilgili bir
hat›ran›z var m›?
▲▲  Asl›nda o hat›ra hakemlik
kariyerimin en ilginç an›s›. Maç›m
Fransa ile Rusya aras›ndayd›. 
Eric Cantona Fransa Milli Tak›m›’n›n
Teknik Direktörü ve hakemlerle
sürekli sorun yaflayan, maç s›ras›nda
ba¤›r›p ça¤›rabilen bir insan. 
Fransa yenildi ve elendi. Maçtan
sonra soyunma odas›na giderken
bakt›m karfl›dan Cantona geliyor.
Maç öncesi FIFA yetkilileri de hakem
arkadafllar da “Aman dikkat et,
çünkü Cantona her fleyi yapabilecek
bir insan” diye beni uyarm›flt›.
Çünkü daha önce yapt›¤› birçok
olumsuz davran›fl vard›. 
Ben Cantona’dan kötü bir tepki
beklerken yan›ma gelip elimi s›kt› ve
“Tebrik ederim, çok güzel maç
yönettiniz” deyip gitti. Kafam›
çevirdim ve maç›n gözlemcisi ile
FIFA temsilcisini gördüm. ‹kisi de
gülüyordu. “Neden gülüyorsunuz?”
diye sordum. “‹lk kez böyle bir fley
oluyor. Eric Cantona bir hakemin
elini s›kt›, tebrik etti, ona gülüyoruz”
dediler. 
▼▼  Dünya Kupas› Avrupa
elemelerinde ve Avrupa Ligi’nde
final maçlar›n› yönettikten sonra
Dünya Kupas› geldi. ‹nsan üst üste
iki final yönetince herhalde 
Dünya Kupas›’na da davet edilmeyi
bekliyor de¤il mi?
▲▲  Bekliyorsunuz tabii ancak
alternatifiniz çok. Plaj futbolunun
100’den fazla FIFA hakemi ve 6 tane
Konfederasyon var. Bütün
hakemlerin Avrupa’dan gelmesi de
söz konusu de¤il. Avrupa’dan
gelecek hakemler aras›na girebilir
miydim, bilmiyordum. Ama davet

geldi ve çok mutlu oldum. Burada
TFF’nin ve MHK’n›n bana büyük bir
deste¤i var. Çünkü FIFA, Dünya
Kupas›’na giden hakemden çok
detayl› bir sa¤l›k raporu ve testler
istiyor. TFF ve MHK bana bu konuda
çok yard›mc› oldu. Özellikle de
Hakem ‹fllerinde çal›flan herkese çok
teflekkür ederim. Ev sahibi Birleflik
Arap Emirlikleri’nin Portekiz’le
oynad›¤› aç›l›fl maç›n› yönettim.
Toplam 5 maça ç›kt›m ve bunlar›n
sonuncusu finaldi. Bir hakemin 
en büyük hedefi ve hayali Dünya
Kupas›’nda maç yönetmektir. 
Ben bu hedefime ilk y›l›mda ulaflt›m.
Bana göre bu bir flans de¤il,
2007’den bu yana gelen bir birikim
ve çal›flman›n ürünüydü. 
▼▼  Dünya Kupas› finalleri s›ras›nda
Türkiye’den nas›l tepkiler ald›n›z?
▲▲  En büyük heyecan, 29 hakemin
16 hakeme indirilece¤i dönemde
yafland›. 16 hakem aras›na kald›¤›m
ö¤renildi¤inde TFF ve MHK
yetkilileri hem telefon hem de mail
arac›l›¤›yla bana ulafl›p tebriklerini
bildirdi. Final maç›n› yönetece¤im
aç›kland›¤›nda MHK Baflkan›m›z
O¤uz Sarvan Hocam, Plaj
Futbolundan Sorumlu MHK üyemiz
Galip Bitigen Hocam ve Hakem
‹flleri Müdürümüz Sürhat Müniro¤lu

sürekli telefonla aray›p bana destek
verdi. Hepsinin aramas›ndan gurur
duydum. Sonra TFF Genel Sekreteri
Ahmet Güvener aray›p kutlad› ve
deste¤ini bildirdi. Orada tek
bafl›nas›n›z ve Dünya Kupas›’nda
final yöneteceksiniz. Türkiye’den
böyle sesler duymak size büyük
moral veriyor. Türkiye’ye
döndü¤ümde ise TFF Genel Sekreter
Vekili Ali Parlak sabah saat 06.00’da
beni havaalan›nda çiçeklerle
karfl›lad›. Aç›kças› o saatte böyle bir
karfl›lama beklemiyordum. 
Bu TFF’nin hakemine verdi¤i de¤erin
göstergesiydi. Benim için çok büyük
bir gurur ve mutluluktu.
▼▼  Peki, plaj futbolundaki bu
baflar›n›z futboldaki yard›mc›
hakemli¤inizi nas›l etkileyecek?
▲▲  Ben ikisini çok net ay›rabiliyorum.
Hayatta da bu ayr›m› çok iyi
yapabiliyorum. Ailemi, iflimi, özel
hayat›m› ve hakemli¤i birbirine
kar›flt›rm›yorum. Kar›flt›rd›¤›n›z an,
bir tarafta yaflad›¤›n›z sorun di¤erine
de yans›r. Hakemlikte de böyle. 
Üst klasman yard›mc› hakemli¤i
benim için plaj futbolu
hakemli¤inden ayr› bir dal. 
Ama avantajlar› oldu¤unu da
söylemeliyim. Ben üst düzeyde
düdük çald›m. Brezilya, Portekiz,

‹spanya gibi çok üst düzey
tak›mlar›n maçlar›n› yönettim. 
Çok dar bir sahada, h›zl› oynanan
bir futbol var. Fiziksel temaslar çok
daha fazla. Üstelik kum da bir
dezavantaj. Çünkü bazen ayakla
yap›lan fauller kumun alt›nda
kalabiliyor. Dolay›s›yla sizde de 
bu pozisyonlar› sezebilme yetene¤i
gelifliyor. Ben bu yetene¤i yard›mc›
hakemli¤ime tafl›d›¤›m anda hakeme
büyük yard›m sa¤layabilirim. Bir de
plaj futbolunda hakemlik yaparken
yard›mc›n›zdan neler istedi¤inizi
ö¤reniyorsunuz. Futbolda yard›mc›
hakemlik yaparken de hakemin ayn›
fleyleri sizden istedi¤ini biliyor ve
ona göre yard›mda
bulunabiliyorsunuz. 
▼▼  Hakemlikten bundan sonraki
beklentileriniz neler?
▲▲  Plaj futbolu ve futbolun sezonlar›
birbiriyle çak›flmad›¤› için ikisini bir
arada yürütebiliyorum. Bir hakem
ancak bir kategoride FIFA hakemi
olabiliyor. Ben flu anda plaj
futbolunda FIFA hakemiyim ve 
en iyisini yapmaya çal›fl›yorum.
Umar›m en iyisini yap›yor ve ülkeme
de bir fleyler kat›yorumdur. Çünkü
FIFA Hakem Komitesi Baflkan›’yla,
üyeleriyle günlerce yak›n diyalo¤a
giriyorsunuz. Ülkemizi onlara daha
yak›ndan anlatabilme f›rsat›
bulabiliyorsunuz. Ben Türk
hakemli¤inin baflar›l› olaca¤›na
inan›yorum. Çünkü TFF bu yolda
elinden geleni yap›yor. UEFA ve
FIFA ile yak›n temasta. Yetkililer
sürekli Türkiye’ye geliyor ve sizi
tan›yor. Tan›d›kça da güvenmeye
bafll›yorlar.
▼▼  Futbol d›fl›ndaki hayat›n›zda 
neler var? 
▲▲  Bir kere çok evcimen bir insan›m.
Alanya gibi çok güzel bir kentte
yafl›yorum. Bir köpe¤im var, onunla
oynuyorum, birlikte idman yap›yoruz.
Anne ve babamla arkadafl gibiyim.
Birlikte maç seyrederiz çünkü ikisi de
futbolun içinde. Sinemaya, yeme¤e,
tatile birlikte gideriz. Her gün
antrenman yapar›m. Bunun sebebi
sadece hakemlik de¤il. Spor benim
için hayat tarz› haline geldi. 
Tüm stresimi antrenman yaparak
atabiliyorum. Bu arada
antrenmanlar›m›n bir k›sm›n› çimde,
bir k›sm›n› da kumda yap›yorum.
Yaz›n sadece kumda çal›fl›yorum. 
Ali K›z›let Hocam da antrenman
programlar›n› buna göre gönderiyor.
Plaja özel antrenman program›
haz›rl›yor. Benim için Alanya’ya gelip
FIFA’n›n istedi¤i testleri uygulad›.
Ona da verdi¤i destek için çok
teflekkür ediyorum. 
▼▼  Yapt›¤›n›z baflka sporlar var m›? 
▲▲  9 yafl›ndan beri kayak yap›yorum.
K›smetse bu sene ‹sviçre’ye gitmeyi
düflünüyorum. Plaj futbolundaki
hakem arkadafl›m ça¤›rd›. Hakemli¤in
bir avantaj› da bu. Dünyan›n dört bir
yan›nda arkadafl edinebiliyorsunuz. 
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Bu Dünya Kupas›’nda ölüm
grubu olarak adland›r›lacak iki
grup varsa onlar›n ikincisi 
D Grubu. Tabii ki Almanya favori
ama S›rbistan da Gana da
Avustralya da bu flampiyonan›n
sürprizi olabilecek ekipler.
Daha önce yedi kez final
oynayan Almanya elbette bir
turnuva tak›m› olarak öne
ç›k›yor. Sadece bu da de¤il. 
Son iki büyük kupada oynad›klar›
oyun da onlar› favori k›l›yor.
Serdar Taflç› ve Mesut Özil’in de
muhtemelen forma giyece¤i
Almanya’n›n bu sefer nereye
kadar gidebilece¤i merak konusu. 
Gana muhtemelen Afrika
k›tas›n›n en büyük üç sürpriz
aday›ndan biri. Kara Y›ld›zlar çok
genç bir tak›mla gittikleri
2006’dan sonra bir kez daha
futbol sahnesine ç›k›yor, ama bu
onlar›n gücünü az›msamak
gerekti¤i anlam›na gelmiyor. 
U20 Dünya fiampiyonu olan
ekip, E¤er Inter’li genç y›ld›z
Balotelli’yi de ‹talya U21
tak›m›nda oynam›fl olmas›na
karfl›n anavatan› Gana formas›
giymeye ikna ederse çeyrek final
onlar için hiç de sürpriz
olmayacak. 
S›rbistan, eski Yugoslavya
topraklar›nda turnuvaya gelen iki
tak›m›n daha güçlü olan›. 
Üstelik grubun favorisi
Almanya’y› da gayet iyi
tan›yorlar. Çünkü pek çok
oyuncular› Almanya’da oynuyor.
Vidic, Pantelic ve Stankovic gibi
tecrübeli y›ld›zlar› Krasic ve
Tosic gibi genç isimlerle
harmanlayan S›rplar›n geçti¤i
hiçbir tur sürpriz olmayacak.
Avustralya 32 y›l süren Dünya
Kupas› hasretine geçen kupada
son vermiflti. Art›k daha üst
basamaklar› hedefliyor. 
Bu sefer Hiddink’in ard›ndan 
bir baflka Hollandal› Verbeek’le
geliyorlar ve kupaya gelmeyi 
en çabuk garantileyen tak›m
olmakla övünüyorlar.

Dünya Kupası finallerinin grup kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. 8 gruptaki eşleşmelere bakıldığında
favori takımlar 6 grupta oldukça rahat görünüyor. Almanya, Sırbistan, Gana, Avustralyalı D Grubu ile

Brezilya, Portekiz, Fildişi Sahili ve Kuzey Koreli G Grubu’nun üçer favorisi var. 
Bu iki gruptan her halükarda birer yıldız kayacak. 
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F
utbolun en büyük festivaline,
Dünya Kupas›’na daha alt› ay
var. Taktik belirlemek, öngörüde

bulunmak, hatta tutulacak tak›mlar›
seçmek için bile çok erken. Ama
heyecan› daha flimdiden sard›,
çünkü Güney Afrika’daki günlerin
nas›l geçece¤ini art›k üç afla¤›-befl
yukar› biliyoruz. Grup kuralar›ndan
yola ç›karak hayal kurmak serbest
oldu¤una göre, gelin kuralara ve
gruplar›n da¤›l›m›na bir bakal›m.

Fransa favori,
Meksika 
gizli favori

Her zamanki gibi ev sahibi tak›m›n
seri bafl› olarak yer ald›¤› grup, 
A Grubu oldu. Ama bu duruma 
en çok sevinen Frans›zlard›. Thierry
Henry’nin hiç de Tanr›’n›n eli gibi
gözükmeyen bir “el çabuklu¤uyla”
asist olan o gol, Frans›zlar› Dünya
Kupas›’na götürmeye yetmiflti. 
Ama seri bafl› olamayan bir tak›m
olarak kuran›n azizli¤inden
korkuyorlard›. Ancak korktuklar›
bafllar›na gelmedi ve güç aç›s›ndan
pek çok seri bafl›ndan daha iyi bir
kura çekmeyi baflard›lar. 
A Grubu’nda kuraya sevinmeyen 
hiç kimse yok. Meksika da Uruguay
da Bafana Bafana (Güney Afrika’n›n
orijinal ad›) da umut biriktirecek bir
flanslar› oldu¤una inan›yor. ‹kinci
tura ç›kamam›fl hiçbir ev sahibi
tak›m olmamas› Güney Afrika’y›
umutland›r›yor haliyle. Daha önce
iki kez kat›ld›klar› kupada (1998,
2002) bunu hiç baflaramam›fllard›.
Bu sefer fleytan›n baca¤›n› k›rmak
istiyorlar. Ama bugüne dek hem

Fransa’y› hem de Uruguay’› 
hiç yenememifl olduklar›n› ve 
FIFA s›ralamas›nda 86. s›rada
bulunduklar›n› hat›rlamakta da 
yarar var. 
Fransa tabii ki grubun favorisi. 
Üst üste dördüncü Dünya Kupas›’na
gidecek olan Henry, tak›ma da
öncülük edecek. Domenech ise
Fransa’da en uzun süre milli tak›m
teknik direktörü olma rekorunu
büyük bir baflar›yla süslemek istiyor.
Beklentisi haks›z da say›lmaz. 
12. kez Dünya Kupas›’na kat›lan
Fransa, 1998’deki baflar›y›
tekrarlamak için her fleye sahip. 
Meksika ise bu grubun gizli favorisi.
Son dört Dünya Kupas›’nda gruptan
ç›kmay› baflaran Meksika bir türlü
ötesini göremiyor, ama bu bile onlar›
grupta favorilerden biri yapmaya
yetiyor. ‹ki kez ev sahipli¤i yapt›klar›
kupada, çeyrek finalden ötesini
göremediler. Ama flans bu kez
ayaklar›na kadar gelmifl gibi. 
Uruguay grubun plasesi gibi
görünüyor. Grupta oynad›klar› bütün
tak›mlar› daha önce yenmeyi
baflard›lar ve bir kez de kupada
bunu yapmak istiyorlar. 
A Grubu’yla ilgili söylenebilecek son
fley Bafana Bafana’yla ilgili. 1966
y›l›nda kendi evinde düzenlenen
kupada ‹ngiltere de Uruguay,
Meksika ve Fransa’yla eflleflmifl ve
sonunda da kupay› kazanm›flt›.
Bakal›m tarih tekerrür edecek mi?

‹lginç gruplardan biri B Grubu.
Çünkü ABD’de düzenlenen 1994
Dünya Kupas›’nda da Arjantin,
Yunanistan, Nijerya ayn› gruptayd›

ve Maradona’n›n o son kupas›nda
Arjantin büyük bir hüsran yaflam›flt›.
Tabii ki grubun aç›k ara favorisi
Arjantin. Gerçi elemelerde iflleri hiç
de kolay olmad›. Bolivya’ya 6-1
yenildikleri maç, durumun
vahametini ortaya koymaya yetiyor.
Ama La Albiceleste lâkapl› Güney
Amerikal›lar›n kupada her zaman 
ifl gördü¤ü de unutulmamal›. 
Tabii bir de Messi faktörü var.
Bu sene toplad›¤› bütün ödülleri bir de
en büyük kupayla kapatmak istiyor
genç Arjantinli. Maradona’dan
bayra¤› almak için bunu yapmas›
flart. Gruptaki hiçbir tak›ma
yenilmediklerini de unutmamal›.
Nijerya, Dünya Kupas›’na gelen 
en tecrübeli Afrikal›lardan biri. 
Süper Kartallar art›k bu tecrübeyi
baflar›ya tahvil etmek istiyor. 
Bunu yapabilmeleri için öncelikle
hiç yenemedikleri Kore’yi
devirmeleri gerekiyor. 
Kore Cumhuriyeti ise asl›nda pek de
iyi bir kura çekmeyenlerden.
Sonuçta Yunanistan da Nijerya da
böyle turnuvalarda önemli tak›mlar
ve Kore de bunu biliyor. Park’›n
önderli¤inde iyi ifller yapmak
istiyorlar, ama kendi evlerinde
oynad›klar› kupadaki yar› final
d›fl›nda pek bir baflar›lar› yok.
Grubun anahtar tak›m› Yunanistan
olacak gibi. 2004 Avrupa fiampiyonu
ekip, muhtemelen Otto Rehhagel’le
son turnuvas›na gidiyor. 
Ukrayna’y› play-off’ta geçen komflu,
bu kez Dünya Kupas›’nda da varl›k
göstermek istiyor. 16 y›l sonra
geldikleri kupada bu sefer sadece
kalelerini iyi savunmak yetmeyecek
gibi.

Anglo-Amerikan özelli¤iyle öne
ç›kan C Grubu’nda tabii ki ‹ngiltere
ve ABD favori. Ama ‹ngiltere’nin 
bu sefer bambaflka bir güçle geldi¤i
unutulmamal›. Capello’nun tak›m›
13. kez Dünya Kupas›’na kat›l›yor,
ancak bu sefer gerçekten en büyük
favorilerden biri olmay› da baflar›yor.
Kendi ülkeleri d›fl›nda hiç kupa
kazanamayan Adal›lar, günefl
batmayan imparatorluk topraklar›
döneminde yönettikleri Güney
Afrika’da bunu baflarmak istiyor.
Oynad›klar› 10 maç›n 9’unu
kazand›lar ve elemelerde tam 34 gol
att›lar. Bakal›m sahip olduklar› alt›n
jenerasyonun son kupa maceras›nda
bir ödül alabilecekler mi? Son bir
not; ‹ngiltere 2009 Eylül’ü öncesinde
gruptaki tak›mlardan sadece ABD’yle
daha önce karfl›laflt›. 
Alt›nc› kez üst üste kupaya kat›lan
ABD, 1994 ve 2002’den sonra bir
kez daha çeyrek finalleri zorlamak
istiyor. Konfederasyon Kupas›’nda
kupan›n en büyük iki favorisi
‹spanya ve Brezilya’ya zor anlar
yaflatan Amerikal›lar yine bir sürpriz
peflinde. Avrupa’n›n beklenmedik
finalistlerinden Slovenya’n›n grupta
ne yapaca¤› merak konusu. 
2 milyonluk bir ülke için çok büyük
bir ifl baflard›klar› kesin. Hele de
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya
gibi tak›mlar› elemeleri az buz bir ifl
de¤il. Cezayir ise M›s›r’la oynad›klar›
ve büyük olaylar nedeniyle dünya
gündemine oturan karfl›laflma sonras›
kupa bileti alm›fl olmaya seviniyor
hâlâ. Gerçekten de futbolun asla
sadece futbol olmad›¤›n› gösteren 
bu olay belki de Cezayir’e bir
motivasyon kayna¤› olabilir. 
Çöl Tilkileri 1986’dan sonra ilk kez
Dünya Kupas›’na kat›l›yor.
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Dü¤üm iki gruptaDü¤üm iki grupta

A Grubu Güney Afrika
Uruguay
Meksika
Fransa

B Grubu Arjantin
Nijerya
Güney Kore
Yunanistan

C Grubu ‹ngiltere
ABD
Cezayir
Slovenya

D Grubu Almanya
Avustralya
S›rbistan
Gana

Aç›k ara
Arjantin

‹ngiltere çok
farkl›

Zor dostum
zor...

E Grubu Hollanda
Danimarka
Japonya
Kamerun

Üçlü
çekiflme

F Grubu ‹talya
Paraguay
Yeni Zelanda
Slovakya

‹talya-Paraguay
çok yak›n

G Grubu Brezilya
Kuzey Kore
Fildifli Sahilleri
Portekiz

Ölüm 
grubu

H Grubu ‹spanya
‹sviçre
Honduras
fiili

‹spanya’n›n
rakibi yok

Nihayet bir büyük turnuvaya,
hem unvan›yla hem de
kadrosuyla favori olarak geliyor
‹spanyollar. Üstelik görece rahat
da bir gruptalar. Grubun resmi
dili ‹spanyolca. Çünkü üç tak›m
‹spanyolca konufluyor. 
FIFA’n›n ve UEFA’n›n ev sahibi
‹sviçre de genç tak›mlarda
gösterdi¤i baflar›n›n meyvelerini
bu kupada almak derdinde. 
fiili ve Honduras gibi görece
zay›f tak›mlarla oynamak onlar›n
da ifline geliyor.
fiili bu grubun plasesi olarak
çakt›rmadan tur peflinde.
Özellikle Avrupa’da oynayan
oyuncular›yla bunu
yapabileceklerine güveniyorlar.
Honduras ise turnuvaya renk
katmak derdinde. Onlar için
al›nan her puan baflar› say›lacak.

Asl›nda ölüm grubu bu grup.
Üstelik en renkli olan da. 
Kuzey Kore hariç kim ç›karsa
sevinece¤iz, kim elenirse
üzülece¤iz.
Tüm kupalara kat›lan
Brezilya’n›n oldu¤u yerde ilk
favori onlard›r. Ama bu sefer

iflleri kolay de¤il.
Sömürülen ile
sömürenin
derbisinde
Portekiz’le
yapacaklar› maç›n ayr› bir önemi
var. Ama kupay› daha önce befl
kez kald›ran Seleção her zaman
bir yolunu bulup bir üst tura
ç›kmay› baflar›yor.
Portekiz’in ifli zor gibi. Çünkü
Fildifli Sahilleri hem çok güçlü
geliyor hem de kupay› sarsma
peflinde. Ama Ronaldo’dan 
çok fley bekleyen Portekizliler
2006’daki yar› final baflar›s›n› bir
t›k ileri götürmek derdinde.
Fildifli ise bu yoldaki en büyük
tehdit. Drogba ve arkadafllar›
elemelerde hiç yenilmedi. Ama
t›pk› son turnuvada oldu¤u gibi
zorlu bir kura çektiler. Bakal›m
turu geçip istim alabilecekler mi?
Kuzey Kore ise siyasi yap›s› gibi
futbol aç›s›ndan da kapal› kutu.

Son kupa flampiyonu ‹talya’n›n
domine etmesine neredeyse

kesin gözüyle bak›lan F Grubu
asl›nda en az ilgi çekecek grup
gibi gözüküyor. Tabii ki daha
önce gruptaki hiçbir rakibine
yenilmeyen Gök Mavililer bu
durumdan mutsuz de¤il. 
Hele de zor günler yaflad›klar› 
flu günlerde rahat bir gruptan
ç›kmak performanslar›n› olumlu
etkileyebilir. Ama yine de daha
önce 16 kez kupaya kat›lm›fl
olan Azzuri’nin daha fazla
y›ld›za ihtiyac› oldu¤u kesin.
Paraguay, Güney Amerika’n›n
gizli favorisi. Tarihlerinin en iyi
eleme grubu performans›yla
geliyorlar. Salvador Cabanas,
Nelson Valdez ve Roque Santa
Cruz gibi golcüleriyle her tak›m›
tehdit edebilecek gibi
gözüküyorlar.
Yeni Zelanda ise Haka dans›
d›fl›nda ne yapabilece¤i merak
konusu olan ekiplerden. 
T›pk› Çek Cumhuriyeti dururken
kupaya gelmeye hak kazanan
Slovaklar gibi. Her iki ekibin de
kat›lmalar› büyük baflar›yd›,
bakal›m devam›n›
getirebilecekler mi?

Birbirine yak›n güçteki tak›mlar›n
bulundu¤u gruplardan biri 
E Grubu. Tabii ki Hollanda öne
ç›k›yor ama Danimarka da
Kamerun da Japonya da bir üst
tura ç›kmaya hevesli. 
FIFA dünya s›ralamas›n›n
üçüncüsü Hollanda do¤al favori.
Gruptaki bütün maçlar›n›
kazand›lar ve sadece iki gol
yediler. Ama turnuva baflka
elbette. Son y›llarda hep hayal
k›r›kl›¤› yaflayan Portakallar›n
yeni teknik direktörü Van
Marwijk’in de bunu ispatlamas›
flart. 
Danimarka son iki büyük
turnuvay› kaç›rm›fl olman›n
ac›s›n› bu kupadan ç›karmak
istiyor. Daha önceki üç
kat›l›mlar›nda hep ikinci tura
ç›kt›lar. Elemelerde Portekiz’in
önünde grubu lider kapatan
Vikingler bu sefer de minimum
bu beklentiyle geliyor. 
Kamerun kupan›n en güçlü
Afrikal›lar›ndan. ‹lk kez 1990’da
gönül çelen Aslanlar, bu sefer
kendi topraklar›nda daha büyük
baflar›ya göz dikmifl durumda.
Eto’o önderli¤inde bunu yapacak
güçleri de var.
Japonya grubun en zay›f halkas›.
Ama futbol kültürü aç›s›ndan her
geçen sene daha iyi bir konuma
yükselen Japonlar› da az›msamak
hata olabilir.

Favorilerin arasındaki en rahat takımlar İngiltere,
İtalya ve İspanya gibi görünüyor. A Grubu’nda
Fransa ile Meksika, E Grubu’nda Hollanda,
Danimarka ve Kamerun birincilik için çekişecek.
Güney Kore, Cezayir, Kuzey Kore, Yeni Zelanda,
Honduras gibi takımlara ise pek şans tanıyan yok.



Güney Afrika’n›n avantaj›
ev sahipli¤i 

Ev sahibi Güney Afrika, Dünya Kupas›
finallerine üçüncü kez katl›yor. 
1998 ve 2002’de gruplardan öteye
gidemediler. Toplam 6 maçta 
1 galibiyet al›rken 8 gol att›lar.
Bu kez yer ald›klar› zorlu grupta
Meksika, Uruguay ve Fransa ile
mücadele edecekler. Ev sahibi
olman›n avantaj›n› kullanabildikleri
takdirde Fransa ile birlikte bir üst tura
yükselme flanslar› var gibi görünüyor.
Sezon bafl›nda Joel Santana’dan teknik
direktörlük görevini devralan Carlos
Alberto Parrerira, Güney Afrika
futbolunun yabanc›s› de¤il. Bundan
önce 2007-2008 y›llar› aras›nda da
milli tak›m› çal›flt›rm›flt›. 
Fenerbahçe ile Türkiye’de
flampiyonluk yaflayan Carlos Alberto
Parreira, finallerle ilgili flu yorumu
yap›yor:
“Ev sahibi olman›n avantaj› kadar
dezavantaj› da var. Taraftar bask›s›
bazen iyi, bazen de kötü sonuç verir.
Bask›y› bir motivasyon olarak
de¤erlendirmek gerek. Elimizde
kaliteli futbolculardan kurulu bir
kadromuz var. Oyuncular›
iyi tan›yorum ve nas›l bir
sistemde oynamam›z
gerekti¤ini biliyorum.”
Güney Afrika, k›ta ülkeleri
aras›nda tak›m oyununu
baflar›yla uygulayan en etkili
ekip olarak gösteriliyor. Orta
sahan›n meastrosu Evertonlu
Steven Pianaar bu bölgeye
büyük bir dinamizm
getiriyor. Hollanda’n›n
Excelsior tak›m›n›n genç orta
saha dinamosu Kermit
Eraskus ise gelecek için
önemli bir yetenek olarak
gösteriliyor. Kanatlarda
Siboniso Gaxa (Mamelodi
Sundowns) ile Tsepho
Masilela (Maccabi Haifa) iki
etkili savunmac›.
Tak›m›n gol yollar›ndaki en
önemli ismi olan Benni

McCarthy’nin formsuzlu¤u
Parreira’y› düflündürüyor.
Blackburn’den Wigan’a transfer
olan McCarthy’nin beklenen
geliflmeyi gösterdi¤i takdirde
tekrar milli formaya kavuflaca¤›
belirtiliyor.

Tecrübenin ad›
Kamerun

Kamerun ilk kez 1982’de boy
gösterdi¤i Dünya Kupas›’na 6. kez
kat›l›yor. 1990’da çeyrek finale ç›kma
baflar›s›n› gösterdiler. Toplam 
17 maçta 4 galibiyet elde edip 
15 gol att›lar. Hollanda, Danimarka
ve Japonya’n›n bulundu¤u grupta 
yer alan Kamerun, Hollanda ile
birlikte gruptan ç›kmaya en yak›n
aday gösteriliyor.
Kamerun için 2009’da Frans›z Teknik
Direktör Paul Le Guen’in göreve
gelmesiyle hayat buldu denilebilir.
Onlar için eleme grubu maçlar› tats›z
bafllam›flt›. Togo yenilgisi ve Fas
beraberli¤i beklenmedik puan
kay›plar›yd›. Alman teknik adam 
Otto Pfister ile yollar›n› ayr›lan
Kamerun, 45 yafl›ndaki Paul Le
Guen’le yükselifle geçti. Onlardan
beklenen, h›rsl›, tempolu ve organize
futboldu. Paul Le Guen’le bu
beklentiler karfl›lan›rken, tak›mda
disiplin sa¤land› ve oyuncular
aras›ndaki uyumsuzluk sorunu da
ortadan kalkt›.
Kamerun, Dünya Kupas›’n› kazanmak
için en az Fildifli Sahilleri ve Gana
kadar büyük ümitler besliyor. 
Le Guen’in talebeleri, Afrikal›

rakiplerine göre
daha deneyimli
ve mental olarak
haz›r bir ekip
görünümünde.
Göze hofl geldi¤i
kadar etkili
futbollar› gözden
kaçm›yor. 
Sezon bafl›nda
Barcelona’dan
Inter’e geçen
Samuel Eto’o
dünyan›n belli
bafll› santrforlar›
aras›nda
gösteriliyor.
Kariyerinin en üst
noktas›nda olan
usta golcü,
çabuklu¤u,
tekni¤i ve
çevikli¤i ile

dikkati çekiyor. Mallorcal› Pierre
Webo ekibin di¤er y›ld›z›. 
Kamerun’un orta sahas› Avrupa’n›n
önemli tak›mlar›nda deneyim
kazanm›fl oyunculardan meydana
geliyor. Kayserispor’dan Alioum
Saidou, Lyon’dan Jean Makoun,
Marsilya’dan Stephane M’bio, 
Real Betis’ten Achille Emana,
Arsenal’den Alex Song, savunmada
Gaziantepspor’dan Armond Deumi,
Trabzonspor’dan Rigobert Song,
Burnly’den Bikey, Newcastle’dan
Geremi, Tottenham’dan Assou Ekotto
ve Bassong, Monaco’dan N’Koulou
kalite düzeyleri yüksek oyuncular.
Tak›m›n kalecisi ise t›pk› Song, Saidou
ve Deumi gibi futbol hayat›n›
ülkemizde sürdüren Kayserisporlu
Souleymanou Hamidou.
Disiplini üst düzeyde tutan Paul Le
Guen yönetimindeki Kamerun.
1990’daki çeyrek final baflar›s›n›n
ötesine geçmek
isteyecek. 

Nijerya 
özüne döndü

Nijerya finallere dört kez
kat›ld› ve iki kez ilk
16’lar turuna yükseldi.
Toplam 11 maçta 
4 galibiyet al›rken 14 gol
att›. Tak›m›n bafl›ndaki
Nijeryal› Shaibu Amodu
deneyimli bir teknik
adam. Daha önce de
birçok kez Nijerya’y›
çal›flt›ran Amodu,
baflar›s›z olan Bertie

Vogts ve James
Peters’in ard›ndan
geçti¤imiz y›l
yeniden göreve
getirildi ve güvenini
kaybetmifl, kopuk futboluyla da¤›lmak
üzere olan tak›m› toparlamay› baflard›.
Amedo’nun yönetiminde uyum
sa¤land› ve disiplin ön plana ç›kt›. 
“Nijerya, Güney Afrika’da ne yapar?”
diye soruldu¤unda “Gana ile Fildifli
Sahilleri gibi güçlü ekiplerin arkas›nda
kal›r” deniliyor. Ancak, “Mucizelere
aç›k olan futbolda her fley mümkün”
diyen Amedu Shaibu tak›m›na
güveniyor. 
Kadroda bir çok y›ld›z› bulunan
Nijerya’da Evertonlu golcü Aiyegbeni
Yakubu, Lokomotiv Moskova’n›n
golcüsü Peter Odemwingie,
Portsmouthlu forvet Nwengo Kanu ile
orta alanda Real Zaragozal›
Ikechukwu Uche ve Chelsea’li John
Obi Mikel, savunmada da Everton’l›
Joseph Yobo önemli oyuncular.
Arjantin, Güney Kore ve
Yunanistan’›n bulundu¤u grupta yer
alan Nijerya, ilk ikiye girdi¤i takdirde
sürpriz yapm›fl olmayacak.

Cezayir sürprize aç›k

Cezayir ilk kez kat›ld›¤› 1982 Dünya
Kupas›’ndan bu yana üçüncü kez
finallere geliyor. 1982 ve 1986’da da
gruplara kadar ç›kabildiler.
Oynad›klar› 6 maçta iki galibiyet al›p
6 gol att›lar.
Teknik direktörlü¤ünü Rabah
Saadena’n›n yapt›¤› Cezayir,
turnuvalarda ald›¤› sürpriz sonuçlarla
dikkati çekiyor. 1982 Dünya Kupas›
grup maç›nda Avrupa flampiyonu Bat›
Almanya’y› 2-1 yenmifller, 1986’da
grup maç›nda Kuzey ‹rlanda ile 1-1
berabere kalm›fllard›.
Cezayir, 2010 Güney Afrika Dünya
Kupas›’na hak kazanabilmek için
play-off maç›nda M›s›r’la zorlu bir
mücadeleye girdi. Sudan’›n
Ondurman kentindeki olayl› üçüncü
maç› 1-0 kazanarak Güney Afrika
vizesini ald›. Cezayir de di¤er Afrika

temsilcileri gibi Avrupa’n›n
önemli tak›mlar›nda forma
giyen oyunculara sahip.
Bochumlu Antar Yahia,
Portsmouth’lu Nadir
Belhadj, Rangers’l› Madjid
Bougherra, Wolfsburglu
Karim Ziani, Laziolu
Maurad Meghni ve Borussia
Mönchengladbach’l› Karim
Matmour Cezayir’in Dünya
Kupas›’ndaki kozlar›
olacak. 
‹ngiltere, ABD ve
Slovenya’n›n grubunda yer
alan Cezayir’in gruptan
ç›kmas› için yine bir sürpriz
yapmas› gerekiyor.

Dünya Kupası’nın ilk kez Afrika’da düzenlenecek olması, finallere bu kıtadan katılan 6 takımın iştahını iyice
kabartıyor. Bugüne kadar hep Avrupa ile Latin Amerika takımları arasında gidip gelen kupada zaman

zaman yaptıkları sürprizlerle dikkat çeken Afrika ekipleri, bu defa daha fazlasını istiyor. En iştahlıları Fildişi
Sahilleri, Gana ve ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Güney Afrika Cumhuriyeti. Kamerun ve Nijerya

tecrübelerini konuşturmak, Cezayir ise geçmişte olduğu gibi sürprizlere imza atmak amacında. 
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A
frika’y› 2010 Dünya Kupas›’nda
temsil edecek 6 tak›m hem
kendi aralar›nda hem de

kupaya sahip olabilmek için di¤er
güçlü rakipleriyle mücadele edecek.
Dünya Kupas› Afrika k›tas›nda 
ilk kez düzenleniyor ve ev sahipli¤i
yapacak olmak Afrika tak›mlar›n›n
kupa ifltah›n› iyice kabart›yor. 
Ev sahibi Güney Afrika, Nijerya,
Cezayir, Gana, Kamerun ve Fildifli
Sahili, bir sürprizi gerçeklefltirerek 
ipi gö¤üslemek amac›nda. 

‹lk bileti Gana ald›

Gana elemelere kat›l›p 2010 Dünya
Kupas› finallerine bilet alan ilk Afrika
ülkesi unvan›n› tafl›yor. Dünya
Kupas› finallerine ikinci kez
kat›l›yorlar.
Bundan önce
kat›ld›klar› ilk
finallerin 2006
Almanya oldu¤u
düflünülürse,
istikrarl› bir çizgi
ve baflar›l› bir
jenerasyon
yakalad›klar›
söylenebilir.
Gruptan ç›k›p ilk
16 tak›m aras›na
kald›klar› 2006
Dünya Kupas›
finallerinde
oynad›klar› 4 maçta 2 galibiyet al›p
2 yenilgiye u¤rad›lar ve 4 gol att›lar. 
Gana, eleme grubunda Mali, Benin
ve Sudan gibi sürpriz yapmaya aç›k
tak›mlar› geçme¤i baflard›. Finallerde
D Grubu’nda mücadele edecekler.
Rakipleri ise Almanya, Avusturya ve
S›rbistan. Gana’n›n bafl›nda bulunan
S›rp Milovan Rajevac, oldukça
deneyimli bir teknik direktör. Görevi
2008’de Frans›z Claude Le Roy’dan
devrald› ve tak›m›n omurgas›n›
korudu. Afrika futbolunun güçlü
ekiplerinden Kamerun ve Fildifli
Sahilleri’nden hiç de afla¤› kal›r bir
taraflar› yok. Tak›m›n kalesini tan›d›k
bir isim koruyor. Ülkemizde de

de¤iflik tak›mlarda forma giyen
Richard Kingston oldukça deneyimli
bir file bekçisi. Tak›m›n en sa¤lam
yanlar›ndan biri savunma hatt›.
Sunderland’li John Mensah, tak›m›n
defans›ndaki en dikkat çekici
oyuncu. Orta alanda ise Interli
Sulley Muntari hücum gücüyle,
Chelsea’nin y›ld›z› Micheal Essien
ise oyunun her iki yan›n› baflar›yla
oynayabilen özellikleriyle Gana’y›
tehlikeli bir tak›m haline getiriyor.
Orta sahan›n bir baflka önemli ismi
ise bir zamanlar Fenerbahçe’nin de
formas›n› giyen ve halen ‹talya
Ligi’nde Bologna’da top koflturan
Stephen Appiah. Gana’n›n forvet
hatt›nda Rennes’li Asamoah Gyan
çabuklu¤u ve deneyimiyle oldukça
önemli bir golcü. Apollon Limasollu
Manuel Agogo ve NAC Breda
formas›n› giyen Matthew Amoah da
Gana’n›n di¤er gol silahlar›. 

Gana’n›n 20 yafl alt›
tak›m› M›s›r’da
düzenlenen Dünya
Kupas›’nda
flampiyonlu¤u elde
etti. Bu baflar›, 
A tak›m için de
önemli bir
motivasyon kayna¤›
olarak gösteriliyor.
Genç yetenekler
aras›nda Andre Ayew,
Dominic Adiyiah ve
David Addy, 2010
Dünya Kupas›
kadrosu için

düflünülen oyuncular. Gana’n›n
dezavantaj› ise zaman zaman tak›m
oyunundan uzaklaflan bir görüntü
sergilemesi. Essien, Muntari, Mensah
ve Gyan gibi üst düzey yeteneklerin
zaman zaman kiflisel özelliklerini 
ön plana ç›karmak istemesi, tak›m›n
uyumunu bozabiliyor. Bu ay 10-31
Ocak tarihleri aras›nda Angola’da
düzenlenecek Afrika Uluslar Kupas›,
Gana için önemli bir haz›rl›k ortam›
olacak.  Oyuncular birbirlerine
uyum sa¤lama aç›s›ndan deneyim
kazanacak. Otoriteler, Gana’n›n
Dünya Kupas› finallerinde 
D Grubu’nda liderlik için Almanya
ile çekiflece¤i görüflünde. 

Fildifli Sahilleri 
y›ld›zlar toplulu¤u

Onlar da Gana gibi Dünya Kupas›
finallerine ikinci kez kat›l›yor. ‹lk kez
kat›ld›klar› 2006 Almanya’da
gruptan ç›kamad›lar. Üç maçta 
1 galibiyet, 2 yenilgi al›rken 
5 gol att›lar. 
Fildifli Sahilleri’nin bafl›nda, Türk
futbolseverlerin de yak›ndan tan›d›¤›,
Trabzonspor’un eski teknik direktörü
Boflnak Vahid Halilhodziç
bulunuyor. Fildifli Sahilleri tak›m›,
yetenekli, kuvvetli ve tekni¤i üst
düzeyde oyunculardan olufluyor.
Her yönü ile mükemmel bir ekip
olan Fildifli’nin finale kadar
gelebilece¤i ihtimali hiç de sürpriz
olarak görülmüyor. Tam bir y›ld›zlar
toplulu¤u olan Fildifli Sahilleri’nin
kadrosuna bak›ld›¤›nda, bir Afrika
tak›m›n›n ilk defa bu denli iddial›
oldu¤u söylenebilir. Savunmada
Premier Lig tak›mlar›ndan Arsenal’in
formas›n› giyen Emmanul Eboue ve
Manchester City’den Kolo Toure’nin
yan› s›ra Bundesliga tak›mlar›ndan
Stuttgart’ta oynayan Arthur Boka
dikkat çekiyor. Fildifli Sahilleri, 
orta sahada ise Barcelona’dan Yaya
Toure, Marsilya’dan Bakari Kone,
Sevilla’dan Didier Zokora ve
Sevilla’dan N’dri Romaric gibi
oldukça yetenekli oyunculara sahip.
Forvetlerinde ise dünyan›n en iyi
golcülerinden biri olarak Chelsea’li
Didier Drogba ile tak›m arkadafl›

Salomom Kalou’nun yan› s›ra
Galatasaray’da forma giyen 
Abdul-Kader Keita yer al›yor. 
Oyuncular›n›n hemen hemen
tümünün Avrupa’n›n belli bafll›
liglerinde ve önemli tak›mlar›nda
forma giymesi, Fildifli Sahilleri’nin 
ne denli tecrübeli bir tak›m
oldu¤unu ortaya koyuyor. 
2006 Dünya Kupas› finallerinde
gruptan ç›kamasalar da oynad›klar›
futbolla tüm dünyan›n ilgisini ve
hayranl›¤›n› toplam›fllard›.
fianss›zl›klar›, Hollanda, Arjantin ve
S›rbistan-Karada¤’la birlikte “ölüm
grubu”nda yer almalar›yd›. 
Fildifli Sahilleri’nin zay›f noktas› ise
baz› kritik ortamlarda oyuncular›n
dikkatlerinin da¤›lmas›. Bu zafiyet,
taktik uyum konusunda s›k›nt›
yaflayan tüm Afrika tak›mlar›n›n
ortak problemi asl›nda. 
Tak›m›n silah› Didier Drogba sezona
üstün bir form tutarak bafllad›.
Modern futbolun tüm özelliklerini
üstünde tafl›yan bu futbolcu
ola¤anüstü yeteneklere sahip önemli
bir golcü. Futbol merakl›lar›
Drogba’y› Güney Afrika’da izlemek
için flimdiden sab›rs›zlan›yor. Fildifli
Sahilleri gol yollar›na Drogba ile
yetinmeyecek elbette. Chelsea’de
form tutan Salomon Kalou ile
Marsilya’dan Bakari Kone de
rakiplerin korkulu rüyas› olmaya
aday. En zorlusu olarak ifade edilen
G Grubu’nda Brezilya ile Fildifli
Sahili favori gösteriliyor. Kuzey Kore
ile fiili ise sürprize aç›k ekipler.
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▼▼  Günümüzde futbol seviyesi, oyunun
h›zl› oynan›fl› ve taktiksel anlay›fllar
nedeniyle bir hayli yükseldi. 
Bu de¤iflikli¤in hakemlere ne tür etkileri
oldu¤unu düflünüyorsunuz?
▲▲  Günümüz futbolunu on y›l öncesiyle
bile karfl›laflt›rmak mümkün de¤il. Art›k
daha yüksek h›zda oynanan futbolda daha
fazla fiziki temas oluyor. Oyuncular›n fizik
kondisyonlar› yükseldi, medya bask›s›
artt›. Tüm bunlar›n hakemlere büyük etkisi
oldu. Art›k hakemin, hem fiziksel anlamda
hem de mental anlamda kendisini en üst
seviyede tutmas› gerekiyor. Yaflanan
de¤iflim, hakemlerin pozisyon alma ve
hareketlenme gibi teknik yönlerini de
etkiledi. 
▼▼  Bir hakemin fiziksel, mental ve oyun
kurallar› bilgisi bak›m›ndan baflar›l› olmas›
için gerekli olan nedir?
▲▲  Ailesi, kendi mesle¤i ve hakemlik
görevi aras›nda do¤ru bir denge kurmas›
gerekiyor. Sadece iyi dengeyi kurabilen
hakemler baflar›l› olur. Ö¤renmeye aç›k ve
kendi kendisini elefltirme olgunlu¤una
sahip olmal›. Ve tabii ki hakemlik camias›
d›fl›ndan gelecek elefltirileri de
gö¤üsleyebilmesi gerek.
▼▼  “‹deal hakem”i nas›l tan›mlars›n›z?
▲▲  ‹deal hakem diye bir kavram yoktur.
Herkes üst seviyeye ulaflmak ve hakemlik
karakterini oturtmak için kendi yolunu

çizmelidir.

Bask› sadece
Türkiye’de yok

▼▼  Türkiye’de
hakemlerin medya ve
kulüpler taraf›ndan
yo¤un bask› alt›nda
tutuldu¤unu
biliyorsunuz. Bu tür

bir ortamda hakemlerin psikolojik
haz›rl›klar› nas›l olmal›?
▲▲  Böyle bir ortam sadece Türkiye’de yok.
Üst seviye liglerin hepsinde hakemler,
medya ve kulüplerin bask›s›yla karfl›lafl›r.
Hakemli¤e bafllayan ve zirveye
yükselmeyi hedefleyen hakemler, bunu
göz önüne almal› ve bu bask›n›n ifllerinin
bir parças› oldu¤unu bilmeli. Do¤ru ve
âdil yorumlar›, olumsuz olsa bile dikkate
almal›lar. Haks›z ve gerçeklikten uzak
yorumlara ise kulak asmamal›lar.   
▼▼  Türkiye’deki hakem e¤itimi ve
geliflimiyle ilgili düflünceleriniz neler?
▲▲  Burada özellikle son y›llarda hakem
e¤itimi ve geliflimi konusunda birçok
çal›flma yapan Türkiye Futbol
Federasyonu’nun hakk›n› teslim etmek
gerekir. Art›k organizasyonel anlamda da
Türkiye, UEFA Hakem Konvansiyonu’na
üye oldu. Bu da UEFA’n›n Türkiye’deki
hakemlik müessesesinin organize edilifl
fleklini onaylad›¤› anlam›na geliyor. 
Bu üyelik, birçok yükümlülü¤ü de
beraberinde getiriyor. Türkiye de do¤ru
yolda ilerliyor. 
▼▼  Türkiye, UEFA Hakem
Konvansiyonu’na üye oldu¤una göre, 
bu Türk hakemli¤ini nas›l etkileyecektir?
Bu konu, ‹talya, ‹spanya ve ‹ngiltere gibi
ülkelerin konvansiyona üye olmamas›
nedeniyle Türk medyas›nda genifl flekilde
yer almad›, Federasyonun baflar›s› tam
olarak anlat›lamad›.
▲▲  Bu ülkelerin üye olamamas› bir fleyi
aç›k olarak gösteriyor. Organizasyonel
yap›lar›nda bir s›k›nt› oldu¤u belli. Sözünü
etti¤iniz bütün ülkeler konvansiyona
üyelik konusunda çal›flmalar yap›yor.
Hatta ‹talya üye oldu bile. ‹ngiltere de
yapaca¤› de¤iflikliklerle 2010’da
konvansiyona aday olacak. Unutmayal›m
ki futbolun ilerlemifl oldu¤u Almanya,
Fransa ve benim ülkem Hollanda da bu
konvansiyona üye.

İtalya konvansiyona
üye oldu. İngiltere de
yapacağı
değişikliklerle
2010’da
konvansiyona aday
olacak. Unutmayalım
ki futbolun ilerlemiş
olduğu Almanya,
Fransa ve benim
ülkem Hollanda da 
bu konvansiyona üye.

Türkiye’de hakemlik
konusunda uzun yıllar
yeterli çalışma
yapılmamış. Bu da
Türk hakemlerinin
kalitesi üzerinde
olumsuz bir etki
oluşturmuş. Bu durum,
onların Avrupa hakem
camiasındaki yerlerini
de negatif yönde
etkilemiş. 

Bence en iyi sistem
yarı profesyonellik.
Böylelikle hakemleri
ayda 2-3 kez
toplantılara
çağırabiliyoruz.
Hakemler, her gün
idman yapabiliyor ve
maçlara
hazırlanabiliyor.
Ayrıca, başka bir
işleri olması iyi bir
şey, çünkü hakemliği
bıraktıktan sonrası için
de hazır olmalılar. 

Avrupa U21
Şampiyonası, milli
takımlar seviyesinde
UEFA’nın ikinci önemli
organizasyonu. 
Bu turnuvada Cüneyt
Çakır çok iyiydi.
Öncelikli hedef,
“Premier” kategorisine
bir hakemi
çıkartmaktı. O hakem
Şampiyonlar Ligi maçı
yönetebilecek ve
Cüneyt Çakır da bu
yükselişi başardı.  
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UEFA Hakem Komitesi’nin Hollandal› üyesi, Türk hakemli¤ini
yak›ndan izliyor. Çünkü sorumlu oldu¤u 5 ülke aras›nda

Türkiye de yer al›yor. Hakemin baflar› s›rlar›n› aç›klarken,
“Ailesi, mesle¤i ve hakemlik görevi aras›nda do¤ru bir
denge kurmas› gerekiyor. Sadece iyi dengeyi kurabilen

hakemler baflar›l› olur. Hakem ö¤renmeye aç›k ve kendi
kendisini elefltirme olgunlu¤una sahip olmal›. Ve tabii ki

hakemlik camias› d›fl›ndan gelecek elefltirileri de
gö¤üsleyebilmesi gerek” cümlelerini kuruyor.

Jaap UilenbergJaap Uilenberg

Denge kuran hakem
baflar›l› olur

Denge kuran hakem
baflar›l› olur
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Türkiye uzun y›llar çal›flmam›fl!

▼▼  Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve
Futbol Gelifltirme Merkezi, Türkiye’de hakemlikten
sorumlu olan kurumlar. Aralar›ndaki dayan›flma ve
projeleri konusunda ne düflünüyorsunuz?
▲▲  UEFA Hakem Komitesi üyesi olarak ben 5 ülkeden
sorumluyum. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. 
Bilgileri içeriden alabiliyorum ve projelerle ilgili
söyleyebileceklerim hep pozitif. Yaln›z, unutulmamal› ki
hakemlik konusunda uzun y›llar yeterli derecede çal›flma
yap›lmam›fl. Bu da Türk hakemlerinin kalitesi üzerinde
olumsuz bir etki oluflturmufl. Bu durum, onlar›n Avrupa
hakem camias›ndaki yerlerini de negatif yönde etkilemifl.
Ama mevcut MHK ve FGM birlikte çok iyi çal›fl›yor.
Bunun olumlu etkisi olacakt›r ama bu biraz zaman
alacakt›r. Gerçekten Türkiye’den çok umutluyum.
▼▼  Türkiye’de hakem seçimi ve aday hakemlerin

haz›rlanmas› konusunda en önemli faktörler hangileri?
Hakemli¤e hangi yaflta bafllanmal›? Boy/kilo oran› ne
olmal›? Hangi mesle¤i yapanlar hakemlik için en elveriflli
kiflilerdir?
▲▲  Bunlar çok zor sorular. fiüphesiz hakemli¤e bafllamak
için en iyi yafllar 15-16. Genç tak›mlar›n maçlar›n›
yöneterek ifle bafllars›n›z. Samimiyetle söyleyeyim, ideal
bir meslek ya da boy/kilo oran› yok. Avrupa’da
uluslararas› maç yöneten hakemlere bak›n, hepsinin
meslekleri farkl›. Baz›lar› uzun, baz›lar› ise k›sa boylu.
Hakemli¤e yatk›n olup olmad›¤›n›z›n do¤ufltan gelen
yeteneklerle de ilgisi var. 
▼▼  Hakemlikte baflar›y› getiren etkenlerden bir tanesi de
deneyim. Avrupa’daki hakemlerle Türk meslektafllar›n›
karfl›laflt›rd›¤›n›zda ne gibi yorumlar yapabilirsiniz?
▲▲  Hakemlikte daha çok maç yönetmekle deneyim
kazan›l›r. Üst klasmandaki hakemler neredeyse her hafta
müsabaka yönetmelidir. Yetenekli genç hakemler için de
ayn› fley söylenebilir. Bu flekilde otomatik olarak tecrübe
kazan›rlar. Tabii zamanla da ilgili olan bir konu bu.
Türkiye geçmifle nazaran ad›m ad›m iyiye gidiyor. 
Bunun da hakemlik standard›na olumlu etkisi olacakt›r. 

▼▼  “Profesyonel hakemlik” kavram›na nas›l
bak›yorsunuz? Bunu Hollanda’da hayata geçirmek gibi
bir plan›n›z var m›? ‹ngiltere’yi inceledi¤inizde size göre
olumlu-olumsuz yönleri neler?
▲▲  Hollanda’da tam profesyonel hakemlik kavram› yok.
Hollanda’da hakemler yüzde 50 kendi iflleriyle, yüzde 50
de hakemlikle ilgileniyor. Bence en iyi sistem yar›
profesyonel olan›. Böylelikle hakemleri ayda 2-3 kez
toplant›lara ça¤›rabiliyoruz. Hakemler, her gün idman
yapabiliyor ve maçlara haz›rlanabiliyor. Ayr›ca, baflka bir
iflleri olmas› iyi bir fley, çünkü hakemli¤i b›rakt›ktan
sonras› için de haz›r olmal›lar. 
▼▼  1974 Dünya Kupas›’nda düdük çalan Do¤an Babacan
ve 1996 Avrupa fiampiyonas›’nda görev alan Ahmet
Çakar d›fl›nda büyük turnuvalarda görev alan baflka Türk
hakemi olmad›. Bu neden kaynaklanm›fl olabilir? Neden
Türk hakemli¤inin düzeyi hem milli tak›m hem de kulüp
tak›mlar›nda aflama yapan Türk futbolunun seviyesinin

alt›nda kald›?
▲▲  FIFA hakemlerinde son y›llarda sürekli de¤ifliklik
yaflanmas›, do¤ru mentörlük ve e¤itim programlar›n›n
uygulanmamas›n› buna gerekçe olarak gösterebiliriz.
fiimdiki MHK farkl› ve iyi bir felsefe ile çal›flmalar›n›
sürdürüyor. Hakemlerle bire bir, yüz yüze görüflüyorlar.
Adeta bir terzi itinas› ile çal›fl›yorlar. Bu flekilde hakemler
mutlaka aflama kaydedecektir. Bunu yapmak için zaman
ve do¤ru insanlarla çal›flmak gerekli. Türk hakemlerinin
önümüzdeki y›llarda ciddi ad›mlar atacaklar›na
inan›yorum. Bu sene UEFA Avrupa Ligi’nde çok iyi
maçlar ç›kard›lar. Cüneyt Çak›r da UEFA U21
fiampiyonas› finallerinde ‹sveç ile ‹ngiltere
karfl›laflmas›nda mükemmel bir performans sergiledi.
▼▼  En yak›n ne zaman bir Türk hakemini önemli
turnuvalarda düdük çalarken görebilece¤iz?
▲▲  Unutmay›n ki Avrupa 21 Yafl Alt› fiampiyonas›, 
milli tak›mlar seviyesinde UEFA’n›n ikinci önemli
organizasyonu. Bu büyük turnuvada Cüneyt Çak›r çok
iyiydi. Öncelikli hedef UEFA’da “Premier Hakem”
kategorisine bir hakemi ç›kartmakt›. “Premier Hakem”
olacak kifli fiampiyonlar Ligi maç› yönetebilecek. Cüneyt
Çak›r da bu yükselifli baflard›. 

Baskı sadece Türkiye’de yok. Üst seviye liglerin
hepsinde hakemler baskıyla karşılaşır. 
Hakem, bu baskının işinin bir parçası
olduğunu bilmeli. Doğru ve âdil yorumları,
olumsuz olsa bile dikkate almalı. Haksız ve
gerçeklikten uzak yorumlara ise kulak
asmamalı.   

Türkiye, UEFA Hakem Konvansiyonu’na üye
oldu. Bu da UEFA’nın Türkiye’deki hakemlik
müessesesinin organize ediliş şeklini
onayladığı anlamına geliyor. Bu üyelik, 
birçok yükümlülüğü de beraberinde getiriyor. 
Türkiye de doğru yolda ilerliyor. 



Do¤u Bloku kucak aç›yor

Libya, Ürdün ve Irak gibi ülkelerde
oynanan maçlarda rahat sonuçlar alan
Cezayir, yavafl yavafl Arap dünyas›n›n
d›fl›na da ad›m atmaya bafllad›.
Özellikle Fransa ve Bat›’ya karfl›
FLN’in davas›n› destekleyen Do¤u
Bloku, bu tak›ma kap›lar›n› açm›flt›.
Üstelik gidilecek ülkelerden dördü
(Sovyetler Birli¤i, Yugoslavya,
Çekoslovakya ve Macaristan) 
1958 Dünya Kupas›’nda mücadele
etmifl ülkelerdi. Hatta bunlardan
Yugoslavya, gruplarda Fransa’ya 
tek yenilgiyi ald›ran tak›md›. Özellikle
Aleksandar Petakoviç ve ileride
Fenerbahçe’yi çal›flt›racak Todor
Veselinoviç gibi golcüleriyle ‹sveç’te
sükse yapanlardand›. 
Turne boyunca bütün Do¤u Bloku,
FLN tak›m›n› ilgiyle izledi. Sovyetler
Birli¤i’nde Leningrad, Odessa, Rostov
ve Harkiv’de maçlar yapan ekip; bir
galibiyet, bir yenilgi, iki de beraberlik
al›rken be¤eni toplam›flt›. Tak›m,
Sovyetler Birli¤i’nde krallar gibi
a¤›rlanm›flt›. Asl›nda FLN tak›m›n›n
Sovyetler turnesi, Stalin sonras›
dönemde ülkenin d›fl dünyadaki
imaj›n› yumuflatmaya çal›flan Kruflçev
için de önemli bir f›rsatt›. Hatta ayn›
dönemde daha önce fazla iliflki
kurulmam›fl baflka ülkelerden de
tak›mlar ülkeye davet edilmiflti.
Örne¤in Fenerbahçe’nin Moskova ve
Leningrad’da oynad›¤› o meflhur
maçlar bu döneme rastl›yor. Cezayir
tak›m›n›n yolu ise Do¤u Bloku’ndaki
di¤er ülkelerden sonra Kuzey
Vietnam’a kadar uzand›. Burada
kazan›lan maçlardan sonra tak›m›
kabul eden Kuzey Vietnam Savunma
Bakan› General Diap, oyunculara
flöyle diyordu: 
“Biz Frans›z Ordusu’nu yendik, 
siz de sahada bizi yendiniz. Yani siz
de Fransa’y› yenmifl say›l›rs›n›z.” 
Ancak Cezayir’in Fransa’y›
yenebilmesi için daha üç sene
geçmesi gerekiyordu. 

Merhaba ba¤›ms›zl›k

1962 y›l› Cezayir için bar›fl› ve
ba¤›ms›zl›¤› getirmiflti. FLN, Frans›z
Ordusu’yla giriflti¤i kanl› savafltan
istedi¤ini alarak ç›km›fl, 6 Temmuz
1962’de Fransa, Cezayir’in
ba¤›ms›zl›¤›n› tan›rken ac›larla dolu
bir dönem geride kalm›flt›. Bu, Cezayir
için oldu¤u kadar, kaçak yollardan
kurulan millî tak›m için de ifllerin
normalleflmesi anlam›na geliyordu.
Ba¤›ms›zl›k ilân›yla beraber, Cezayir
Futbol Federasyonu kurulmufl ve ilk ifl
olarak FIFA’ya üye olmufltu. 
6 Ocak 1963’te ilk FIFA onayl› millî
maç, FLN günlerinde kendisini yaln›z
b›rakmayan eski dostlardan biriyle,
Bulgaristan’la oynan›yordu. Cezayir
bu maç› 2-1 kazanacakt›. 
Cezayir, ba¤›ms›zl›¤›na kavuflurken,

FLN tak›m›n›n baz› oyuncular› için de
Fransa’ya dönüfl zaman› gelmiflti. 
FLN tak›m› Cezayir’e dönüflürken,
tak›m›n kahramanlar›ndan Mehlufi 
o günleri flöyle anlat›yordu: 
“FLN bu tak›m› kurarken dünya
çap›nda bir futbol oynayaca¤›m›z›
düflünmemiflti. Tamamen politik bir
eylemdi. Ama biz millî tak›mlara ikizi
gibi benzeyen flehir karmalar›yla bafla
bafl oynuyorduk. Yugoslavya’y› 6-1
yenmek, hepimizin içinde bir iz
b›rakt›. Biz ba¤›ms›zl›k için savaflt›k.
Hayat›m›z›n en güzel y›llar›yd›.” 
Mehlufi, Saint-Etienne’e döndü¤ünde
“yefliller”in kalbini yeniden kazanmas›
uzun sürmedi. Alt› y›l daha St. Etienne
formas› giydi ve kariyerinin son
maç›nda iki gol birden atarak ekibe
Fransa Kupas›’n› kazand›rd›. Fransa’ya
döndü¤ünde iyi karfl›lanan bir baflka
oyuncu ise Abdallah Settati’ydi.
Settati, daha sonra devlet baflkanl›¤›
yapacak ve Bordeaux’nun maçlar›n›
oynad›¤› stada ad›n› da verecek olan
Belediye Baflkan› Jacques 
Chaban-Delmas’tan kaç›p gitti¤i için
özür diledi¤inde, “Sen yaln›zca
görevini yapt›n” cevab›n› alm›flt›. 
FLN tak›m›n›n oyuncular› Cezayir’de
ve Fransa’da hak ettikleri sayg›y›
gördüler. Ayn› zamanda zor zamanlar
yaflayan pek çok ülkeye, hayata
futbolla tutunma konusunda örnek
oldular. (FLN tak›m› hakk›nda daha
ayr›nt›l› bilgi için Kader Abderrahim’in
“L’indépendance comme seul but/Tek
hedef ba¤›ms›zl›k” adl› kitab›
incelenebilir.) 

Toparlanma süreci

FLN döneminden sonra ba¤›ms›z
Cezayir, futbolda uzun süre büyük
baflar›lar gösteremedi. Bunun bir
nedeni, savafl y›llar›nda ülke
futbolunun tesisleflme ve
kurumsallaflma anlam›nda oldukça
geri kalm›fl olmas›yd›. FLN tak›m›
dünya çap›nda bir ekipti ancak onlar
Cezayir’e geldiklerinde zaten
profesyoneldi ve kendi
performanslar›n› korumak d›fl›nda
fazla bir fley yapmalar› gerekmedi.
Ancak Cezayir Millî Tak›mlar›nda
oynayacak yeni oyuncular için art›k
ciddi bir altyap› sistemi, düzgün

iflleyen bir federasyon ve lig sistemi
flartt›. 1962 gibi geç say›labilecek bir
y›lda kurulan Cezayir Futbol
Federasyonu için bu flartlar› sa¤lamak
zaman ald›. Hatta ülke Dünya Kupas›
elemelerine ilk kez 1970 y›l›nda
kat›labildi. Ancak 1980’ler geldi¤inde
hem Fransa’da yerleflik oyuncular
hem de ülkenin kendi yetifltirdi¤i
isimler Cezayir futbolunu yeniden
yükselifle geçirebilecek duruma
gelmiflti.

Almanya’y› yendi 
flirketi aflamad› 

1982 y›l›nda ‹spanya’da yap›lacak
Dünya Kupas› için Afrika elemeleri
1980 yaz›nda bafllad›. FLN tak›m›n›n
kahramanlar›ndan Mehlufi’nin
çal›flt›rd›¤› Cezayir, ilk turda Sierra
Leone’yle eflleflmiflti. Deplasmandaki
2-2’lik beraberlikten sonra rakibini
evinde 3-1 yenen tak›m tur atlad›.
‹kinci turda Sudan karfl›s›nda da
benzer bir performans sergileyen
Cezayir, yine evde kazan›p d›flar›da
berabere kalarak tur geçti. Üçüncü
turda Nijer karfl›s›nda Konstantin’deki
ilk maç› 4-0 alan tak›m, deplasmanda
1-0 yenilmesine ra¤men final turuna
kalmay› baflard›. 1981 Ekim’inde
Nijerya’yla oynanan iki maç› da
kazanan Cezayir, tarihinde ilk kez
Dünya Kupas›’na kat›lmay› baflarm›flt›. 
Kupada Bat› Almanya, Avusturya ve
fiili’yle eflleflen tak›m›n ‹spanya’da
neler yapabilece¤i merak konusuydu.
‹lk maç güçlü Bat› Almanya
karfl›s›ndayd›. 0-0 geçilen ilk yar›n›n
ard›ndan tak›m›n o güne kadar hiç
Cezayir d›fl›nda oynamam›fl iki
oyuncusu sahneye ç›kt›. 54. dakikada
soldan Lahdar Bellumi’nin getirdi¤i
topta flut kaleci Schumacher’den
döndü. Seken topa havada aya¤›n›
uzatan Rabah Madjer tak›m›n› 1-0
öne geçirdi. Gijon’daki maçta 
67. dakika Almanya’n›n
Rummenigge’yle beraberli¤i
yakalamas›na sahne oldu. Ancak bir
dakika sonras›nda Cezayir yine h›zl›
gelmifl ve soldan yap›lan ortada
Bellumi tak›ma galibiyeti getiren golü
atm›flt›. Cezayir herkesi flafl›rt›rken,
dünya futboluna da iki büyük y›ld›z

arma¤an ediyordu. Cezayir, daha
sonra Avusturya’ya 2-0 yenildi
ve fiili’yi 3-2 ma¤lup etti. Fikstüre
göre grubun son maç› bir gün
sonra Almanya ile Avusturya
aras›nda oynanacakt›.
Almanya’n›n bu maçtaki 1-0’l›k
galibiyeti iki tak›ma da yetiyor,
Cezayir’i averajla kupa d›fl›nda
b›rak›yordu. Almanya bu golü
onuncu dakikada Littbarski’nin
ortas›nda Hrubesch’le buldu.
Sonras›ndaki seksen dakikada iki
tak›m›n oyuncular› Gijon’daki
k›rk bin seyircinin yuhalamas›na
ald›rmadan top çevirdi. Kupan›n
en renkli tak›mlar›ndan biri olan

Cezayir, tarihe “utanç maç›” olarak
geçen bu çirkin gösteri nedeniyle
evine dönmek zorunda kald›. Bu
turnuvadan sonra FIFA ve UEFA,
böylesi bir rezaletin bir daha
yaflanmamas› için gruplardaki son
maçlar› ayn› anda oynatma kural›n›
getirdi. Cezayir, dört y›l sonra
Meksika’da yap›lan Dünya Kupas›’na
da kat›ld› ancak Brezilya, ‹spanya ve
Kuzey ‹rlanda’n›n oldu¤u grupta fazla
varl›k gösteremedi. Bu kupada
Cezayir tak›m›n›n tek golünü ise
Zinedine Zidane’›n amcas› 
Camel Zidane atm›flt›. 

Madjer efsanesi

1982 tak›m›n›n efsane
oyuncular›ndan Rabah Madjer,
kupan›n ard›ndan bafllad›¤› Avrupa
kariyerinde özellikle Porto formas›yla
efsane mertebesine ulaflt›. 1986-87
sezonunda Viyana’n›n Prater
Stadyumu’nda oynanan fiampiyon
Kulüpler Kupas› Finali’nde Madjer,
Porto’nun Bayern karfl›s›ndaki ilk
golünü kaleye s›rt› dönükken
topu¤uyla att› ve bugün “akrep
vuruflu” olarak bilinen vuruflun mucidi
oldu. Maç› Porto 2-1 kazan›rken
enteresan nokta Madjer’in kupay› bir
Alman tak›m›na karfl› Avusturya’da
kazanm›fl olmas›yd›. Sanki futbol
ilahlar› Madjer’e hakk›n› teslim
ediyordu. Cezayir tak›m›n›n bir di¤er
efsanesi Bellumi ise Madjer’in aksine
Avrupa’da hiç oynamad›, Cezayir
d›fl›na yaln›zca kariyerinin son
senesinde Katar’a giderek ç›kt›. 
Sonraki yirmi y›l Cezayir için koca bir
sessizlik oldu. Cezayirliler, kendi
çocuklar› Zinedine Zidane’›n
dünyan›n zirvesine ç›k›fl›yla teselli
buldu. fiimdi ise yine a¤›rl›kl› olarak
Fransa’da top koflturan bir kadroyla
Dünya Kupas›’nda olacaklar.
Cezayir’in 1982’dekine benzer bir
baflar› göstermesi, Fransa’y› tercih
etmeyi düflünen Cezayir kökenli
futbolcular›n da akl›n› çelebilir. Zira
gurbetteki Cezayirlilerle ana yurt
aras›ndaki büyük duygusal ba¤
1958’in elli y›l sonras›nda hiç de
zay›flam›fl say›lmaz. Bir sonraki
Zidane’› yeflil-beyazl› formayla tozu
dumana katarken izleyebiliriz.

CCeezzaayyiirr

B
u y›l Güney Afrika’da
düzenlenecek Dünya Kupas›,
bir zamanlar›n en heyecan verici

ekiplerinden birinin dünya sahnesine
geri dönüflüne tan›k olacak. Asl›nda
onlar dünya futbolundan, hatta
zirveden çok da uzak kalmad›lar.
Uzakta kalm›fl yurtlar›n› temsil eden
pek çok oyuncu, baflka bir formayla
da olsa o ülkeyi temsil etti ve ço¤u
kez o ülkenin vatandafllar›n› da
soka¤a döktü. Kendileri büyük
turnuvalar› göremese de yeflil-beyazl›
forma, futbolun gitti¤i her yere 
bir flekilde ulaflt›. Ve flimdi kendi
k›talar›nda yap›lacak ilk Dünya
Kupas›’yla geri dönüyorlar. Cezayir,
M›s›r’› epeyce badireli bir eleme
sürecinden geçerek ma¤lup etti ve
1986’dan sonra ilk kez dünya
futbolunun en büyük turnuvas›nda 
yer alma hakk› kazand›. Bu baflar› hiç
kuflkusuz Cezayir’de yaflayanlar kadar
birço¤u Fransa vatandafl› olan göçmen
Cezayirlileri de sevince bo¤du. Zaten
önce sömürgecilik, sonras›nda da göç
nedeniyle Cezayir’de olan Fransa’y›,
Fransa’da olan Cezayir’i hep etkiledi,
hele ki futbol konusunda. Ülke
futbolu da ayaklar› Fransa’da, gönlü
Cezayir’de kalanlar›n ellerinin
üzerinde yükseldi, ta bafl›ndan beri.
Fransa’daki Cezayirliler pek
unutmad›lar göçtükleri yurtlar›n›, 
hatta daha ülke kurulmadan ilk millî
tak›m› kuran yine onlard›.

Fransa’da kaybolan
Cezayirliler

Sene 1958. Elemelerde Belçika’ya alt›,
‹zlanda’ya on üç gol atan Fransa,
‹sveç’te yap›lacak Dünya Kupas›’na
haz›rlan›yor. Ülke ise g›rtla¤›na kadar
Cezayir Savafl›’na batm›fl durumda.
Bir tarafta Frans›z ordusu, di¤er tarafta
Cezayir’in ba¤›ms›zl›¤› için savaflan
Ulusal Ba¤›ms›zl›k Cephesi (FLN).
1958’e gelindi¤inde iki taraf›n da
kulland›¤› yöntemler ve sivilleri de
hedef almalar› savafl›n dehfletini daha

da büyütmüfl durumda. Hatta savafl
art›k yaln›zca Cezayir’de de¤il,
Paris’te de sürüyor. Paris’in baz›
mahallelerindeki Cezayirliler
tutuklanarak iflkenceye maruz
b›rak›l›yor, buna karfl›n FLN de Fransa
baflkentindeki hedeflere sald›r›lar
düzenliyor. Fransa’da Dördüncü
Cumhuriyet çat›rd›yor ve General 
De Gaulle, Beflinci Cumhuriyet’i ilân
etmek üzere tekrar bafla geçiyor.
Fransa kar›fl›k, Cezayir can derdinde.
Dünya Kupas› sath› mailine bu
koflullar alt›nda giriliyor. 
Fransa Millî Tak›m› o günlerde
ülkenin kendisine göre çok daha
sakin. Kupaya iki ay kala, yani Nisan
ay›nda yavafl yavafl haz›rl›klar
bafll›yor. Büyük golcü Just Fontaine ve
arkadafllar›n›n pek bir derdi yok,
kupada da favoriler aras›nda olaca¤a
benziyorlar. Derken bu sükûneti 
AS Monaco Kulübü’nden Fransa
Futbol Federasyonu’nun Paris’in
Londra Caddesi’ndeki merkezine
edilen bir telefon bozuyor. Tak›m›n
oyuncusu Mustafa Zituni’yi ‹sviçre’yle
oynanacak maç için kadroya
gönderemediklerini, çünkü nerede
oldu¤unu bilmediklerini söylüyor
Monaco yöneticileri. Üstelik ayn›
kulübün Cezayir kökenli di¤er millî
oyuncular› Behlufi, Bubekeur ve
Bentifur’dan da haber al›nam›yor.
Di¤er kulüplerde Fransa Millî
Tak›m›’nda oynamayan baz› Cezayir
kökenli oyunculara da ulafl›lamad›¤›
bilgisi geliyor k›sa sürede FFF
merkezine. Özellikle defans›n
kalbinde yer alan Zituni’nin kayboluflu
hem Fransa’da hem de Monaco
kulübünde panik yarat›yor. 

Cezayir için oynamak 
“vatan borcu”

K›sa bir süre sonra, gazeteciler
oyuncular hakk›ndaki ilk ipucuna
kavufluyor. Oyuncular›n Tunus’ta
oldu¤u bilgisine ulafl›l›yor. Gazeteciler
hemen oraya ak›n ediyor ve

oyuncular›
buluyor, 
ama kimse
bir aç›klama
yapm›yor. 
Bu arada
Monacolu
oyuncular›n
d›fl›nda ikinci
bir grubun da
Roma ve
Lozan
üzerinden
gelerek ilk
grupla buluflaca¤› ö¤reniliyor. 
Bu grubun içinde Raflit Mehlufi de
var. Ancak St. Etienneli bu oyuncunun
son maçta bafl›ndan sakatland›¤› ve
hastanede oldu¤u biliniyor. Bir süre
sonra di¤er Cezayirli oyuncular›n
kendilerini Mehlufi’nin akrabalar›
olarak tan›t›p hastaneye girdikleri ve
bafl›na yaras›n› gizleyecek bir flapka
tak›p Mehlufi’yi hastaneden
kaç›rd›klar› anlafl›l›yor. 
16 Nisan 1958’de Tunus’a ulaflan 
ilk grup bir bas›n toplant›s› düzenliyor
ve bundan böyle FLN taraf›ndan
kurulan millî tak›mda oynayacaklar›n›
aç›kl›yor. Bu aç›klaman›n d›fl›nda
a¤›zlar›ndan ç›kan tek söz; “Bu
vatan›m›za karfl› borcumuzdu” oluyor.
FLN yetkilileri, toplant›dan önce ikinci
grubun yolculu¤unu tehlikeye
atmamak için oyunculardan fazla
detay vermemelerini isteyince, baflka
bir fley söylenmiyor. 
‹kinci grubun da Tunus’a ulaflmas›n›n
ard›ndan FLN, Fransa’da oynayan
Cezayirlilerin kulüplerine geri
dönmeyece¤ini, Cezayir’deki
kulüplerin de faaliyetlerini
durdurduklar›n› aç›kl›yor. Art›k
ülkenin tüm futbol faaliyeti, FLN’in
elçisi olarak görev yapacak millî
tak›ma yükleniyor. Bu tak›m›n FLN
için önemini Geçici Cezayir
Yönetimi’nin baflkan› Ferhat Abbas
oyunculara flöyle anlat›yor: “Siz
buraya gelerek Cezayir’in davas›nda
on y›ll›k mesafe almas›n› sa¤lad›n›z.” 

M›s›r rekabeti 
Nas›r’la bafll›yor

FLN Millî Tak›m›, bir süre Cezayir’de
antrenman yapt›ktan sonra 1959
y›l›nda Cezayir’in davas›na sempati
duyan ülkelere turne düzenlemeye
bafllad›. Fransa Futbol
Federasyonu’nun FIFA nezdinde
koydurdu¤u tedbirler nedeniyle
oyuncular millî tak›mlarla ya da kulüp
tak›mlar›yla oynayam›yordu ancak bu
tak›mlar›n oyuncular›ndan oluflan
“flehir karmalar›” FLN tak›m›n›n
karfl›s›na ç›kabiliyordu. Buna ra¤men
Fas, FIFA’n›n gazab›ndan
kurtulamam›fl ve FLN ekibiyle maç
yapan Fas tak›mlar› nedeniyle ülke bir
y›l men cezas› alm›flt›. Bu arada
M›s›rl›lar da FIFA Yönetim Kurulu’nda
üyeleri olmas› nedeniyle tak›mla maç
yapmay› sürekli erteliyordu. M›s›r’›n
Cezayir tak›m›yla maç yapmaktan
kaç›nmas›n›n bir nedeni de General
Nas›r liderli¤inde Arap dünyas›n›n
liderli¤ine soyunan ülkenin futbol
tak›m›n›n profesyonellerden oluflan 
bir baflka Arap tak›m› karfl›s›nda
alabilece¤i a¤›r bir yenilginin
yapaca¤› etkiydi. M›s›r, yap›lmayan
maçlar› tazmin etmek için FLN’e
yard›m yapmay› önerdi, ancak FLN
bu maddi yard›m› reddetti. Bu olay,
futbol sahalar›ndaki Cezayir-M›s›r
rekabetinin belki de ilk aya¤›n›
oluflturmufltu. 

Dağhan Irak

Cezayir’in Fransa ile giriştiği kanlı bağımsızlık savaşı sırasında,
Fransa Millî Takımı’nda oynamak yerine “ülkelerine borçlarını

ödemek üzere” kaçan oyuncular kurdu Cezayir Millî Takımı’nı.
Dünya Kupası’na ilk kez 1982’de katıldılar ve Almanya’yı
yenerek büyük sükse yaptılar. Ancak “Almanya-Avusturya
kardeşliği”ni geçmeyi başaramadılar. Son olarak 1986’da

Dünya Kupası finali gören Çöl Tilkileri, 
24 yıl aradan sonra sahneye geri dönüyor. 
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A
lmanya Bat› ve Do¤u olarak iki
ayr› ülkeyken, Varflova Pakt›’na
ait bölümün futbolu

komflusununki kadar iyiydi. 
Öyle ki; Lokomotive Leipzig Dinamo
Dresden, Magdeburg, Dinamo
Berlin, Carl Zeiss Jena, gibi Do¤u
tak›mlar›, Avrupa kupalar›nda
Bat›l›lar›n korkulu rüyas›yd›. 
Bunlardan FC Magdeburg, 
1973-74 sezonunda final maç›nda
AC Milan’› 2-0 yenip, Kupa Galipleri
Kupas›’n› müzesine götürmeyi bile
baflarm›flt›. Tam 20 y›l önce iki
Almanya’n›n birleflmesiyle birlikte,
Do¤u taraf›nda futbol art›k eskisi
kadar parlak de¤il. Hatta içler ac›s›
bir durumda varl›¤›n› sürdürmeye
çal›fl›yor. Geçmiflin büyükleri
flimdilerde üçüncü, dördüncü, hatta
beflinci liglerde (*). Bu çöküflün en

önemli nedeni olarak, ekonomik
koflullarla kulüp yönetimlerinin
izledikleri yanl›fl politikalar
gösteriliyor. Ç›k›fl noktas› olarak ise
Bat› sermayesi ve do¤ru yönetim
formülleri telaffuz ediliyor. 

Para ve tesis sorunu 

Avrupa kupalar›nda final oynayan
tek Do¤u Alman tak›m› 
FC Magdeburg de¤ildi. 1980-81
sezonunda Carl Zeiss Jena ve 
1986-87 sezonunda da Lokomotive
Leipzig, Kupa 2’de isimlerini finale
yazd›rm›fl ancak FC Magdeburg gibi
mutlu sonu yaflayamam›fllard›. 
Do¤u Alman futbolunun efsanevi
oyuncular›ndan bir tanesi olan ve
flimdilerde Frankfurt yak›nlar›nda
yaflayan Jürgen Sparwasser, iki
Almanya’n›n birleflmesinden sonra
Do¤u Alman futbolunun çöküflünü,
“Ekonomik flartlar oldukça kötü.
Tak›mlarda kaliteli oyuncu yok, 
iyi olanlar da kariyerlerini Bat›’da
sürdürmeyi tercih ediyor. Ayr›ca
tesisler de oldukça eski. Bu olumsuz
tablonun son bulmas› için fazlas›yla
zamana ihtiyaç var” fleklinde
de¤erlendiriyor. Sparwasser’›
destekleyecek aç›klama 
FC Magdeburg’un 51 yafl›ndaki
baflkan› Volker Rehboldt’tan geliyor:
“Bizim gibi 3 milyon euro bütçesi
olan bir kulüp, 200 civar›nda küçük
sponsorla yaflam mücadelesi veriyor.
‹flimiz hiç de kolay de¤il.” 
‹flsizlik sorunu da Almanya’n›n
do¤usunda futbol için ciddi bir
olumsuzluk. Bu konuda bir dönem
Magdeburg’un genç tak›m›n›

çal›flt›ran Mirko Eichentoph,
“Buradaki kulüplerin maddi
imkânlar› oldukça s›n›rl›. Bunun için
Bat›l›lar, gelecek vadeden
gençlerimizi (**) erken yafllarda,
ailelerine para ya da ifl teklifi
sunarak elimizden al›yor. 
Bu bölgelerde iflsizlik oran›n›n 
yüzde 20’lerde dolaflt›¤›n› ve halk›n
da fakir oldu¤unu unutmamak
gerekiyor” fleklinde konufluyor. Do¤u
Alman futbolunu geriye götüren bir
baflka neden de yanl›fl transfer
politikalar›. Özellikle 90’l› y›llar›n
sonunda, kariyerlerinin sonuna
gelmifl Roland Wolfarth, Darko
Pancev gibi futbolculara ödenen
yüksek transfer ücretleri, baz›
kulüpleri iflasa kadar sürüklemifl.
fiimdilerde eski Do¤u Almanya’n›n
en baflar›l› temsilcileri olarak, 
2. Lig’de mücadele eden Hansa
Rostock ve Energie Cottbus
gözüküyor. Ortaya ç›kan bu tablo,
“Geçmiflin büyükleri çok fazla yanl›fl
yap›nca, Hansa ve Energie gibi 
20-30 y›l önce Do¤u Alman
futbolunda pek esamisi okunmayan
tak›mlar do¤ru yönetim stratejileriyle
ön plana geldi” fleklinde yorumlan›yor.

Sponsor deste¤i flart

Her ne kadar genel tablo kötü
gözükse de umut veren geliflmeler
de söz konusu. 6 ay önce Avusturya
menfleli bir enerji içece¤i olan 
Red Bull, Avusturya, Amerika ve
Brezilya’dan sonra eski 
Do¤u Almanya’da da bir tak›m
sahibi oldu. Leipzig kentinden 
FC Markranstadt’›n lisans›n› sat›n

alan Avusturyal›lar, Alman 
5. Ligi’nde mücadele eden tak›m›n
ismini RB Leipzig olarak de¤ifltirdi.
Red Bull’cular›n hedefi, 6 ila 8 y›l
içinde RB Leipzig’i Alman 1. Ligi’ne
ç›kartmak. Bu süreçte yap›lacak
toplam yat›r›m miktar›n›n ise 100
milyon euro olaca¤› ifade ediliyor.
Asl›nda Red Bull, FC Markranstadt’›n
yerine daha popüler bir kulüp olan
FC Magdeburg’u da tercih edebilirdi.
“Avusturyal›larla görüfltük” diyen 
FC Magdeburg’un Baflkan› Rehboldt,
anlaflma sa¤lanamamas›n›,
“Magdeburg’un mavi-beyaz
renklerini Red Bull’un renkleri olan
k›rm›z› ve siyah ile de¤ifltirmek
istediler. Ayr›ca kulüp isminin bafl›na
da RB’yi koymam›z› talep ettiler.
Bizim gibi gelene¤i olan ve geçmifli
zengin bir kulübün bu de¤ifliklikleri
kabul etmesi elbette kabul
edilemezdi” cümleleriyle aç›kl›yor. 
Bir baflka olumlu unsur da sportif
baflar›s›zl›¤a karfl›n Almanya’n›n
Do¤u’sundakilerin futbola ilgisinin
devam etmesi. Her ne kadar statlara
giden kifli say›s› on binleri bulmasa
da dikkat çekici oranda taraftar
kitlesi alt liglerde var olma savafl›
veren tak›mlar›n› yaln›z b›rakm›yor.
Alman 4. Ligi’nde oynayan
Magdeburg’un maçlar›n› ortalama 
7 bin kifli izliyor. 5. Lig’deki
Lokomotiv Leipzig ise maçlar›n›
ortalama 3-4 bin kifli önünde
oynuyor. Hem kulüplerin hem de
futbolseverlerin dikkate almas›
gereken formülü, Leipzig’in gelmifl
geçmifl en önemli futbolcular›ndan
bir tanesi olan 67 yafl›ndaki Henning
Frenzel (***) elefltirel bir yaklafl›mla
veriyor:  “Eskisi gibi baflar›l› olmak
istiyorsak, çok çal›flmal›y›z.
Geçmiflte biz çok çal›fl›rd›k.
fiimdikilerin 8 günde yapt›klar›n› biz
3 günde yapard›k. Sabahlar› 3 saat
kondisyon antrenman›, ö¤leden
sonralar› da 2 saat top çal›flmas›
yapard›k. ‹tiraz etmek yerine
söylenenleri aynen uygulard›k.” 

(*) H.Rostock, U.Berlin ve E.Cottbus Alman 
2. Ligi’nde, R. W. Erfurt, C. Zeiss Jena, Aue ve
D. Dresden 3. Lig’de, FC Magdeburg ve 
D. Berlin 4. Lig’de, L. Leipzig 5. Lig’de.
(**) Kas›m ay›nda Nijerya’da düzenlenen 
17 yafl alt› Dünya Futbol fiampiyonas›’nda
Alman Milli Tak›m›’nda oynayan Kevin
Scheidhhauer, 16 yafl›nda L. Leipzig’den
ayr›l›p, Wolsfburg’a transfer olmufltu.
(***) Leipzig tarihinin gelmifl geçmifl en büyük
futbolcusu olan Henning Frenzel, kulüp
formas› alt›nda 420 maçta 152 defa fileleri
havaland›r›rken, 56 defa oynad›¤› Do¤u
Alman Milli Tak›m›’nda da 19 gol att›.

Do¤u Almanya Futbolu 

Duvar›n alt›ndan ses geliyor Duvar›n alt›ndan ses geliyor 
Doğu ve Batı Almanya’yı
ayıran Berlin Duvarı’nın
20 yıl önce çökmesinin
ardından, Doğu Alman
futbolu da göçük altında
kaldı. Bir zamanların
korkulu rüyaları
Magdeburg, Carl Zeiss
Jena, Lokotive Leipzig,
Dinamo Dresden gibi
kulüpler, zaman içinde
kendilerini alt liglerde
buldu. Doğu fakirdi,
tesisleri eskiydi ve yanlış
yönetiliyordu. Ama şimdi
ufukta sponsorların
yaktığı bir umut ışığı var.
Red Bull, 5. Lig’deki 
FC Markranstadt’ı 6-8 yıl
içinde Bundesliga’ya
taşımak hedefiyle satın
aldı. Bir başka olumlu
unsur da sportif
başarısızlığa karşın
Doğu’daki futbol ilgisinin
sürmesi ve statlara
azımsanmayacak kadar
çok sayıda futbolseverin
gitmesi. 

Son dönemde Do¤u 
Alman futbolunun Bat›
Alman futboluna sundu¤u 
en önemli isimlerden bir
tanesi Rene Adler. Bayer
Leverkusen’de forma giyen
24 yafl›ndaki Adler, baflar›l›
performans› sayesinde milli
tak›ma kadar yükseldi. 

Dr. Cem Çetin



‹stanbul’a gelmekten
çekindim

▼▼  Gençlerbirli¤i’ni tercih
etmenin sebebi nedir?
▲▲  Asl›nda beni isteyen 5-6
tak›m vard› ve Befliktafl da bu
tak›mlar›n aras›ndayd›. Fakat
ben o zamanlar daha çok genç
oldu¤um için ‹stanbul’a
gelmekten biraz çekindim. 
16 yafl›na kadar ‹stanbul’a bir
ya da iki kez gitmifltim. Büyük
bir flehirde yaflama duygusu
beni biraz korkuttu. Çünkü hiç
al›flk›n oldu¤um bir fley de¤ildi.
Her ne kadar atletizmle
u¤raflt›¤›m dönemlerde karma
ile birlikte baflka flehirlere
gitsem de kafile ile birlikteydik.
Oysa transfer yapt›ktan sonra 
o flehirde tek bafl›na
yaflayacakt›m. Ayr›ca
Gençlerbirli¤i’nde oynayan
birçok arkadafl›m vard›. Bana
her konuda yard›mc› olurlard›.
Bir yandan da Konya’da
yaflayan aileme daha yak›n
olmak istedim. fiimdi bu tercihi
yapt›¤›m için hiç piflman
de¤ilim. Kendime “‹yi ki de
Gençlerbirli¤i’ni seçmiflim”
diyorum. 
▼▼  Gençlerbirli¤i’nde
merdivenleri h›zl› bir flekilde
t›rmand›n ve A tak›ma kadar

yükseldin. Kulüpte geçirdi¤in süreçlerle ilgili
neler söylersin?
▲▲  Tak›ma kat›ld›¤›m zaman, yafl›m B genç
kategorisini tutuyordu. Ancak o dönemde B genç
tak›m›n antrenmanlar› yoktu. Bunun üzerine ben

de idmanlar› PAF tak›m›yla
yapmaya bafllad›m. Hocam›z
Metin Diyadin’di. 1 hafta kadar
PAF tak›mla antrenmanlara
ç›kt›m. ‹yi de performans
gösterince, Metin Hoca beni 
B gence yollamak istemedi. 
O dönem eflyalar›m› toplamak
ve ailemle vedalaflmak için izin
alm›flt›m. Konya’dan dönünce
bana “PAF tak›mla idmanlara
ç›kacaks›n” dediler. Tabii
burada Metin Diyadin’in
düflüncesi etkili oldu. Kendisine
ne kadar teflekkür etsem azd›r.
Çünkü onun karar› benim
kariyerimde bir dönüm noktas›n›
oluflturdu. 20 yafl›ndaki
oyuncular›n oldu¤u PAF
tak›mda 16 yafl›nda bir tek ben
vard›m. O sezon ligin ikinci
yar›s›nda PAF tak›mla maçlara
ç›kt›m. ‹lk on bir bafllad›¤›m da
oldu, sonradan girdi¤im de. Bu
maçlar›n geliflimimde etkisi
büyük oldu. Küçük yaflta
a¤abeylerimle birlikte oynamak
bana sürekli bir mücadele h›rs›
getirdi. 
▼▼  2006’da Almanya’da
düzenlenen bir flampiyonada
“En iyi oyuncu” ödülünü
kazand›n. Bunun hikâyesini
dinleyebilir miyiz?
▲▲  Almanya’da hem kulüp
tak›mlar›n›n hem de milli
tak›mlar›n kat›ld›¤› bir dostluk
turnuvas› yap›lm›flt›.
Turnuvada Feyenoord, Werder
Bremen, Stuttgart, ‹spanya U17
Milli Tak›m› ve Gençlerbirli¤i
mücadele etti. O dönemde ben
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Konya Demirspor’dan yetiflti,
Genç Milli Tak›mlardaki
baflar›s›yla Gençlerbirli¤i’ne
transfer oldu. Yaflad›¤› sakatl›k
problemlerine ra¤men,
Karfl›yaka’daki kiral›k
dönemdeki performans›yla 
ay-y›ld›zl› formadan hiç
kopmad›. Eksikli¤i hissedilen
sol ayakl› oyuncular›n önemli
bir temsilcisi. Güçlü, h›rsl› ve iyi
bir flutör. Genç oyuncular›n
“Nas›l olsa Süper Lig
tak›m›nday›m” diyerek yedek
beklemeyi içine sindirmemesi
gerekti¤ini söylüyor ve “Oyuncu
ancak oynayarak kendisini
gelifltirir” görüflünü savunuyor. 
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Türker Tozar
▼▼  Bize kendini tan›t›r m›s›n?
▲▲ 2 Ocak 1989’da Konya’n›n
Bozk›r ilçesinde do¤dum.
Do¤du¤um y›l babam
Avusturya’ya çal›flmaya gitmifl.
Halen de orada yafl›yor. Annem,
bize hem annelik hem de babal›k
yapt›. Babam›n art›k emekli
olmas›n› istiyorum, yurtd›fl›na
gitmesini istemiyorum. Kendisini
y›lda 2 defa Türkiye’ye gelip 
3-4 hafta kald›¤› zamanlarda
görebiliyorum. 
▼▼  Aileden futbolla ilgilenen
baflkas› var m›?
▲▲  1996 do¤umlu bir kardeflim
var; Yusuf Serhat Kiraz. Kendisi 
flu an Hacettepe’nin altyap›s›nda
oynuyor ama flimdilik TK‹ Spor’da
kiral›k olarak forma giyiyor. 
Orta saha-forvet arkas› gibi
oynuyordu flimdi sa¤ bekte görev
al›yor. Önümüzdeki sezon tekrar
Hacettepe’ye dönece¤ine
inan›yorum. Onun yetenekli
oldu¤unu düflünüyorum. Er ya da
geç birisi onu fark edecektir. 
Ona karfl› oynamak heyecan
verici olabilir.
▼▼  Futbolla nas›l tan›flt›n? Neden
futbolcu olmaya karar verdin?
▲▲  ‹lkokul döneminde bizi spora
yönlendirmek için Gençlik ve
Spor ‹l Müdürlü¤ü’nden gelen
baz› arkadafllar›m›z vard›. Onlar›n
tavsiyesiyle futboldan önce

de¤iflik branfllarda spor yapmaya
bafllad›m. 4-5 ay karate ve
taekwondo yapt›m. Ama futbola
olan sevgim çok üst düzeyde
oldu¤undan bu sporlar beni tam
anlam›yla tatmin etmedi. 
Bu yüzden yine GS‹M’nin Spor ‹l
Merkezi’nde futbola geçifl yapt›m.
Konya Demirspor beni orada
görüp be¤endi ve kadrosuna katt›.
O zamanlar bir yandan futbol
oynuyor, bir yandan da okulum
için atletizm yar›fllar›na
giriyordum. Uzun mesafe
yar›fllar›nda dereceler elde ettim
ve hatta Konya karmas›na
seçildim. Asl›nda futbola 
nazaran atletizmi sevmiyordum
ama baflar›l› olunca ve
ö¤retmenlerimle arkadafllar›m da
bana destek verince devam ettim.
Futbolla atletizmi bir arada
götürürken, iki alanda da baflar›lar
elde ettim. Konya karmas›nda
baflar›l› olunca ‹ç Anadolu Bölge
Birincilikleri’ne kat›ld›m. 
Orada da önemli dereceler ald›m.
Neredeyse Atletizm Milli
Tak›m›’na seçilecektim ama kalça
kemi¤imden bir sakatl›k yaflad›m.
Bunun üzerine o dönem Konya
Demirspor’daki antrenörüm
futbolla atletizm aras›nda bir
seçim yapmam gerekti¤ini
söyledi. Atletizmde baflar›l› olsam
da futbol aflk› a¤›r bast›. 

Bu karardan sonra 10 ay süren bir
sakatl›k dönemim oldu, sonra
Demirspor’da devam ettim.
▼▼  Küçükken karate, taekwondo
ve atletizmle u¤raflm›fl olman,
futbolculu¤una herhangi bir 
katk› yapt› m›?
▲▲  Karate ve taekwondo
çocuklu¤umda yapm›fl oldu¤um
spor dallar› oldu¤u için bana pek
bir katk›lar›n›n oldu¤unu
söyleyemem. Ne faydalar›n›
gördüm ne de onlar› yapmaktan
zevk ald›m. Fakat atletizmle
futbol ba¤dafl›yor. Futbol da
sonuçta kofluya dayanan bir spor.
Atletizmin yarar›n› gördüm. Bir
futbolcu olarak geliflmemde
büyük rolü vard›r diyebilirim.  
3 bin metre gibi mesafeler
kofltu¤um için dayan›kl›l›¤›ma
katk› yapt›. 
▼▼  Konya Demirspor’dan
Gençlerbirli¤i’ne gelmen 
nas›l oldu?
▲▲  ‹yi bir tak›m›m›z vard›. Türkiye
flampiyonalar›na gidiyorduk. 
O dönemde Konya Demirspor’daki
teknik direktörümüz Sami
Özdedeo¤lu’nun eski ö¤rencisi
olan Ünal Karaman beni izledi ve
Genç Milli Tak›m seçmelerine
davet etti. 16 yafl›ndayken Milli
Tak›m kamp›nda beni be¤enen
tak›mlar aras›ndan
Gençlerbirli¤i’ni tercih ettim.

Ferhat KirazFerhat Kiraz

Atletizmle futbol
bağdaşıyor. Futbol da

sonuçta koşuya dayanan
bir spor. Atletizmin

yararını gördüm. 
Bir futbolcu olarak

gelişmemde büyük rolü
vardır diyebilirim. 

3 bin metre gibi 
mesafeler koştuğum için

dayanıklılığıma katkı yaptı. 

Genç Milli Takım
kampında beni beğenen

5-6 takımdan
Gençlerbirliği’ni tercih

ettim. Aslında Beşiktaş da
beni istemişti ama 

16 yaşında tek başıma
büyük şehirde yaşamak

beni korkutmuştu. Şimdi bu
tercihi yaptığım için hiç

pişman değilim. Kendime
“İyi ki de Gençlerbirliği’ni

seçmişim” diyorum.

Metin Diyadin beni 
16 yaşımda PAF takıma
aldı. Kendisine ne kadar

teşekkür etsem azdır. Onun
kararı, kariyerimde bir

dönüm noktasını oluşturdu.
20 yaşındaki oyuncuların
bulunduğu PAF takımda 
16 yaşında bir tek ben

vardım. Küçük yaşta
ağabeylerimle oynamak

bana sürekli bir mücadele
hırsı getirdi. 

Başlangıçta karate ve taekwondo
yaptım. Sonra futbola başladım
ve Konya Demirspor’un
altyapısına girdim. Bir yandan da
atletizm yapıyordum. Neredeyse
Atletizm Milli Takımı’na
seçilecektim ama kalça
kemiğimden bir sakatlık yaşadım.
Bunun üzerine atletizmi bırakıp
futbola devam ettim.

Genç oyuncu oynayaca¤›    tak›ma gitmeliGenç oyuncu oynayaca¤›    tak›ma gitmeli



A tak›mla antrenmanlara
ç›k›yordum. Maçlar› oynamak için
yafl›m tuttu¤undan, hocalar›m›z
beni de turnuvaya götürdü.
Gençlerbirli¤i olarak turnuvaya iyi
bafllad›k. ‹lk iki maç›m›z› kazand›k.
Ben de güzel bir futbol sergiledim.
Yaflça daha büyüklerle birlikte
oynaman›n bana sa¤lad›¤› fayday›
ilk kez orada fark ettim. 5 gol
att›m. Yar› finalde elendik.
Stuttgart’tan bir oyuncu final
maç›nda iki gol kaydederek
toplamda 6 gole ulaflt› ve gol kral›
oldu. Ancak turnuvan›n
organizatörleri, benim de bir ödülü
hak etti¤imi düflünmüfl olacaklar
ki, “En iyi oyuncu” ödülünü verdi.
▼▼  Gençlerbirli¤i’nin ligdeki
durumu ve hedefi konusunda 
neler söylersin?
▲▲  Transfer olmadan önce de
Gençlerbirli¤i altyap›s› ve
felsefesiyle benim için ilgi
çekiciydi. ‹çine girdikten sonra
hayran oldu¤um özelliklerin
gerçek oldu¤unu gördüm.
Gençlerbirli¤i, genç oyuncular›n
kendilerini gösterebilmeleri için
müthifl bir f›rsat. Geçen sezondan
kalan oyuncular, Hacettepe’den
gelenler ve nokta transferlerle
güzel bir tak›m oluflturuldu. 
fiu anda Gençlerbirli¤i iyi yolda.
Antrenmanlar›m›z verimli geçiyor.
Oyuncular istekli ve arzulu
çal›fl›yor. Herkes oynayacakm›fl
gibi haz›rlan›yor. UEFA Avrupa
Ligi’ni zorlayan bir tak›m olmaya
devam edece¤iz. Tak›m›m›z bu
potansiyele sahip. 
▼▼  Kiflisel performans›n› 
nas›l görüyorsun?
▲▲  Sezon bafl› haz›rl›k kamp›n› üst
adalemdeki y›rt›k nedeniyle
kaç›rd›m. Yaklafl›k 3-3.5 ay
tak›mdan uzak kald›m. Futbolcu,
iyilefltikten sonra kendini bulmas›
ve tak›ma uyum sa¤lamas› için 
1-1.5 ayl›k bir süreye ihtiyaç
duyuyor. Sakatl›ktan kurtulmam›n
ard›ndan ilk maç›m› Ümit Milli
Tak›m’la Ermenistan’a karfl›
oynad›m. fiimdi performans›mda
art›fl görüyorum. Yavafl yavafl
forma giriyorum. 

Kulüpler yabanc›y› 
tercih ediyor

▼▼  Geçen sezon Karfl›yaka’ya
transfer olman kariyerine farkl› bir
yön verdi. Oraya gitmeye nas›l
karar verdin?
▲▲  Gençlerbirli¤i’nde A tak›ma
ç›kt›ktan sonra bir sakatl›k sürecim
oldu. 17-18 yafllar›m› bu sakatl›kla
geçirdim ve beni çok geri b›rakt›.
Karfl›yaka’ya kiral›k giderek
kendimi buldum diyebilirim. 
O dönemde Teknik Direktör Mesut
Bakkal ve menajer Cem Onuk ile

bir görüflme yap›p kiral›k gitmek
istedi¤imi söyledim. Onlar da
bunun do¤ru olaca¤›n› ifade etti.
Sezon bafl›nda beni Hacettepe’ye
göndermifllerdi. Sezon bafl›
kamp›n› orada geçirdim. 
Sürekli oynad›m, iyi performans
sergiledim. TSYD turnuvas›
maçlar›na ç›kt›m. Ancak daha
sonra yap›lan yabanc› oyuncu
transferleri nedeniyle yerimi
kaybettim. Türk futbolunda bir
gerçek var. E¤er yabanc› futbolcu
sizinle ayn› yetenekteyse kesinlikle
tercih edilen o oluyor. Bizim gibi
gençler için büyük bir dezavantaj.
Tabii kulüpler de flöyle düflünüyor;
“Belirli bir para ödeyip ald›¤›m
yabanc› oyuncuyu oynatmal›, daha
sonra daha yüksek fiyata
satmal›y›m.” Bizim gibi altyap›dan
yetiflen oyunculara gereken özen
gösterilmiyor. Bizim de uygun
yerde fedakârl›k yapmaya haz›r
oldu¤umuzu bilmeleri gerekir.
Olsun, her fleyin hay›rl›s›. Belki de
Hacettepe’de kalsayd›m kendimi
gösteremeyecektim. Sezon
sonunda tak›m küme düfltü.
Transferin son dakikalar›nda
Karfl›yaka’ya imza att›m.
Karfl›yaka’ya gittikten sonra
da adalemde y›rt›k nedeniyle
bir sorun oldu. Sakatl›¤›m›
ilk baflta fark etmedim.
‹dmanlarda bile performans
göstermemi engelleyecek
duruma gelince, kontrole
gittim ve y›rt›¤› orada
ö¤rendim. Oysa
Gençlerbirli¤i’nde kaybolan
iki y›l ve Hacettepe’deki
sezon öncesi kamp›
sonras›ndaki kötü gidifl
yüzünden kendimi ispat
etmem flartt›. Sakatl›¤›m
geçince içeride oynad›¤›m›z
Samsunspor maç›nda
sonradan oyuna girdim.
Daha sonra deplasmandaki
Kas›mpafla maç›nda forma
giydim ve tak›m›m› 1-0 öne
geçiren golü att›m. Kendimi
gösterdim ve sonras›nda
sürekli ilk on bir oynamaya
bafllad›m. Sakatl›¤›m alt›
hafta sürse de sakat sakat
maçlara ve idmanlara
ç›kt›m. Bir genç oyuncu
kendisini gelifltirmek
istiyorsa sürekli oynamal›.
Bunun için ligin bir önemi
yok. Oynamad›ktan sonra
Süper Lig’de olman›n anlam› da
yok. Çünkü oynad›kça de¤erli
say›l›rs›n. Karfl›yaka’da oynad›kça
üzerine koydum. Tak›m›m›z›n da
potansiyeli vard›.
▼▼  Türk futbolunda yeterince sol
ayakl› oyuncu yetifltiremedi¤imiz
fleklinde bir yak›nma var. Bu
s›k›nt› nas›l afl›labilir?

▲▲  Ben sol ayakl› bir
futbolcu olmama ra¤men
idmanlarda sa¤ aya¤›m›
gelifltirecek çal›flmalar
yap›yorum. Bu flekilde çok
geliflme kaydetti¤imi
gördüm. Ayn› flekilde, 
sol ayakl› olmayan bir
futbolcu, yapaca¤›
çal›flmalarla bu aya¤›n›
yüzde 50-70 seviyelerine
getirebilir. 

Özel çal›flmalar
yapmak flart

▼▼  Bugün futbolda s›rad›fl›
yetenek olarak kendisini
ispatlam›fl birçok eski
oyuncunun, idmanlardan
sonra kendi bafl›na özel
çal›flmalar yapt›¤›n›
biliyoruz. Bunlara
Gheorghe Hagi ve Hami
Mand›ral›’y› örnek
verebiliriz. Sanki art›k
böyle özel çal›flmalar
yapan futbolcu kalmad›

gibi. Sen ne dersin?
▲▲  Bir oyuncu e¤er fark yaratmak
istiyorsa tak›m›yla idman yapt›ktan
sonra veya bir baflka gün ekstra
antrenman yapmak zorunda.
Konya Demirspor’da ben de bu tür
idmanlar yapman›n faydas›n›
gördüm. Her gün yar›m saatle 
45 dakika aras› frikik, yan top ve

duran top çal›flmas› yap›yordum.
3-5 ayda geliflmeler meyvesini
vermeye bafllam›flt›. Tak›mda
duran toplar› ve serbest at›fllar› ben
kullanmaya bafllad›m. 
▼▼  Gençlerbirli¤i’nin yo¤un ve
coflkulu bir seyirci kitlesine
olmamas› bir genç futbolcu olarak
seni olumsuz etkiliyor mu?
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▲▲  Bu hangi aç›dan bakt›¤›n›za
göre de¤iflir. Bir oyuncu, “Nas›l
olsa tribünlerde seyirci yok,
üzerimde de bask› yok”
diyebilir. Ama bence taraftar
olmadan futbol olmaz.
Taraftar›n deste¤i senin
oyununu olumlu etkiliyor. 
Bir yandan seyirci bask›s›
olmamas› avantaj gibi görülebilir
ama taraftar oyuncuya coflku, arzu
ve ateflleyici bir güç oluyor. 
▼▼  Kiflisel motivasyonunu 
nas›l sa¤l›yorsun?
▲▲  Bir oyuncunun maça iyi konsantre
olmas›, baflar›n›n yüzde 50’sini
oluflturuyor. Maça iyi haz›rlanmak da ikinci
k›sm›. Hakem, rakip ve taraftarlardan
etkilenmeden kendi oyununa bakacaks›n. 
▼▼  Futboldaki idolün kim?
▲▲  Türkiye’de bir Hakan fiükür gerçe¤i
oldu¤unu yads›yamay›z. Benim çocuklar›ma da
anlataca¤›m futbolcu odur. Hem saha içinde
hem de saha d›fl›ndaki davran›fllar›yla örnek
bir isim. Ayn› mevkide oynamasak da
Hakan fiükür’ü herfleyiyle örnek al›rd›m.
Bir gün onunla ayn› sahada oynamak
için her fleyi verebilirdim.  O kadar çok

seviyordum. Ne güzel bir tesadüf ki, futbolu
b›rakmadan önce Galatasaray ile Gençlerbirli¤i
aras›nda oynanan kupa maç›nda ona karfl›
oynama f›rsat›n› elde ettim. Onunla ikili
mücadeleye girmek, hatta ona faul yapmak bile
güzeldi. Avrupa’da da art›k bir Lionel Messi
gerçe¤i oldu¤unu kabul etmeliyiz. Messi’nin
yerinde olmay› çok isterdim. Komple bir
futbolcu. Ondan önce de Arjen Robben vard›
benim için. 
▼▼  Gelifltirmen gereken bir yönün oldu¤unu
düflünüyor musun?
▲▲  Kondisyon, dayan›kl›l›k ve hava toplar›nda
bir sorunum oldu¤unu düflünmüyorum. Duran
toplar ve teknik özelliklerimde de çok büyük
bir s›k›nt› görmüyorum. Biraz taktik bilgimi,
biraz da topu saklama konusundaki becerimi
gelifltirdi¤imde daha iyi yerlere gelece¤ime
inan›yorum. Karfl›yaka’da Reha Kapsal’›n
yönetiminde yapt›¤›m›z çal›flmalar, benim için
çok yararl› oldu ama bunu asla yeterli
görmemeliyim. 
▼▼  Kendine nas›l bir kariyer hedefi koydun?
▲▲  Gerçekçi olal›m; üç büyüklere transfer
olabilmek için Turkcell Süper Lig’de en az 
1-1.5 sezon üstün bir performans göstermeniz
gerekiyor. Öncelikli hedefim, üst üste iyi
maçlar ç›kar›p, Süper Lig’de kal›c› olabilmek.
Bir gün Türkiye’yi yurtd›fl›nda temsil edebilmek
gerçekten güzel olurdu benim için. Bir gün
gerçekten gitmek istedi¤im yer Avrupa. Bunun
için de mutlaka üç büyük tak›m›n birinde
oynamak ve kendini göstermek gerekiyor. 
Tabii A Milli Tak›m’›n de¤iflmez isimlerinden
olmak da istiyorum.
▼▼  Ümit Milli Tak›m’›n iniflli ç›k›fll› performans
sergilemesinin sebebi nedir? 
▲▲  Geçen sezon iyi oyunla ve net skorlarla
kazan›lan ‹rlanda Cumhuriyeti ve Ermenistan
maçlar›ndan sonra, yeni sezona girildi¤inde
tak›mda bir durgunluk olufltu. Gürcistan
maç›nda birçok önemli futbolcumuzun sakatl›k
nedeniyle tak›mdan ayr› olmas› bütünlü¤ü
olumsuz etkiledi. Bu maç› zaten unutmak

istiyoruz. Ermenistan maç›nda çok iyi
bir havam›z vard›. Belki de 5-0

bitecek maç› 90+4’te
att›¤›m›z golle kazand›k.

‹sviçre maç›nda çok
flanss›z goller yedik.
Skor avantaj›n›
lehimize çevirecek
pozisyonlar bulduk
ama topu kaleye

sokamad›¤›n›zda
kaybetmeye

mahkûmsunuz. 

Bu ma¤lubiyet bizi olumsuz etkilemedi.
Birbirimize daha çok kenetlendik. Herkes
birbirine sayg› duyuyor ve seviyor. Biz bu
ülkenin ve bayra¤›n de¤erini biliyoruz. 
Bizi finallere götürecek maçlar› kazanma
potansiyeline sahibiz. ‹sviçre bizi burada
yendiyse biz de onlar› orada yenebiliriz. 
▼▼  A Milli Tak›m’›n önünde Euro 2012 ve 2014
Dünya Kupas› elemeleri olacak. Bu elemelerde
yer alma flans›n› nas›l görüyorsun?
▲▲  16 yafl›ndan beri 66 kez 7’si Ümit Milli
olmak üzere Milli Tak›m’›n de¤iflik yafl
kategorilerinde forma giydim. Milli Tak›m’da
oynaman›n verdi¤i haz kelimelerle
anlat›lamaz. Kesinlikle kulüp tak›mlar›yla
k›yaslanamaz. Milli oldu¤um için kendimle
gurur duyuyorum. Art›k bundan sonra bizim
jenerasyona mensup oyuncular için yap›lacak
tek fley A Milli olmak. Jenerasyonumuz çok
yetenekli. Ümit Milli oldu¤umuz için bu
anlamda flansl›y›z, çünkü Milli Tak›m havas›n›
solumufluz, ortam› biliyoruz. Yafl›m›z
ilerledikçe A Milli Tak›m’da oynamak için 
her fleyi yapaca¤›z. En yüksek mertebede
ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kendimizi 

o yönde
haz›rl›yoruz. 

2012 ve 2014
elemelerinde

olmak için
elimizden
gelen her
fleyi
yapaca¤›z. 

Türk futbolunda bir gerçek var. 
Eğer yabancı futbolcu sizinle aynı

yetenekteyse kesinlikle tercih edilen 
o oluyor. Bizim gibi gençler için

büyük bir dezavantaj. Altyapıdan
yetişen oyunculara gereken 

özen gösterilmiyor. 

Bir genç oyuncu kendisini geliştirmek
istiyorsa sürekli oynamalı. Bunun için

ligin bir önemi yok. Oynamadıktan
sonra Süper Lig’de olmanın bir

anlamı da yok. Çünkü oynadıkça
değerli sayılırsın. Karşıyaka’da

oynadıkça üzerine koydum. 

Hakan Şükür’ü herşeyiyle örnek
alırdım. Ne güzel bir tesadüf ki,

futbolu bırakmadan önce
Galatasaray ile Gençlerbirliği

arasında oynanan kupa maçında
ona karşı oynama fırsatını elde ettim.

Onunla ikili mücadeleye girmek,
hatta ona faul yapmak bile güzeldi.
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zamanda kemikleflti ve oyun da
“rugby” ismini ald›. 
Yine Eton’da baflka bir kural seti
oluflturulmufltu. Di¤er taraftan
Cambridge, Sheffield gibi
bölgelerde ortak kurallarda
buluflabilmek için çal›flmalar
bafllam›flt›. Bu çabalar 1863
y›l›nda Football Association’›n
(Futbol Birli¤i-FA, günümüzde
‹ngiltere Futbol Federasyonu
hâlâ bu ismi kullanmaktad›r)
kurulmas›n› sa¤lad›. Bu birli¤in
getirdi¤i kurallar ise birli¤in
isminden dolay› “association
football” olarak an›lmaya
baflland›. Bildi¤imiz anlamdaki
futbol, moderniteye ad›m atm›fl
‹ngiltere’de tamamen modern
yaflam›n koflullar› içinde
flekillenmiflti.

‹flçiler futbola dönüyor

Di¤er taraftan ayn› y›llarda
‹ngiliz iflçi s›n›f› da çal›flma
koflullar›n›n iyilefltirilmesi için
direnmeye ve örgütlenmeye
bafllam›flt›. “Radikalizm” ad›
verilen hareket on sekizinci
yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
ortaya ç›km›fl ve bu mücadelede
kazan›mlar da elde etmeye
bafllam›flt›. ‹lk iflçi örgütleri ve
sendikalar da bu hareketin
içinden do¤du. Bu dönem ayn›
zamanda iflçi örgütlerinin ilk kez
devlet taraf›ndan tehdit olarak
alg›land›¤› dönemdi. Radikalizm

ak›m›na dâhil iflçi örgütlerinin
pek ço¤u k›sa sürede kapat›ld›
ama on dokuzuncu yüzy›lda
yeniden canlanarak ‹ngiliz
sosyalizminin do¤ufluna önderlik
ettiler. Bu yüzy›lda güç ve
popülerlik kazanan hareket,
taleplerini kabul ettirmeye
bafllad›. Yüzy›l›n son çeyre¤inde
çal›flma saatleri yeniden
düzenlendi, mesai haftada 
elli dört saate indirilirken,
Cumartesi de yar›m çal›flma
günü olarak ilân edildi. Bu mesai
düzenlemesi iflçi s›n›f›n›n futbola
dönüflü anlam›na geliyordu. 

Bu oyunda para var

Bu arada futbolun da üzerinden
para kazan›labilece¤i yavafl
yavafl anlafl›lmaya bafllam›flt›.
Daha iyi mücadele ve daha
kuvvetli futbolcular maç
organizatörlerine daha çok
hâs›lat b›rak›yordu. Bu da iyi
futbol oynayanlar›n k›ymetini
artt›rd›. Okullardaki ö¤rencilere
k›yasla fiziksel olarak çok güçlü
olan fabrika iflçileri k›sa sürede
oynad›klar› oyunlarda fark
yaratmaya bafllam›flt›. ‹flçiler,
futbol sahalar›nda tercih edilir
olmufltu. Ancak formlar›n›
koruyabilmeleri ve
artt›rabilmeleri için çal›flma
saatlerinden k›smalar› ve
antrenman yapmalar›
gerekiyordu, bu da tabii yevmiye

kayb› demekti. Sporla u¤raflan
iflçiler, fabrikada kaybettikleri
geliri maç organizatörlerinden
talep etmeye bafllad›. Böylelikle
sporda profesyonellik ortaya
ç›km›fl oldu. Zamanla futbol
daha fazla popülerleflip gelir
getirdikçe, profesyonel sporcular
fabrikalardan kopmaya ve spor
iflçisi olarak çal›flmaya bafllad›.
Ancak iflçi s›n›f› y›ld›z› oldu¤u
spor dallar›nda yönetim
kademelerine hiçbir flekilde
giremiyordu. Spor yönetimi
tamamen zaman›nda okullarda
spor yapan ve art›k toplumun üst
katmanlar›nda yer alanlar›n
elindeydi. Bu durum, spor
yöneticilerinin profesyonelli¤e
karfl› tav›r almalar›na yol açt›.
Pek çok spor dal›nda yöneticiler,
kendileri gibi okullarda ya da
üst-orta s›n›f kulüplerinde spor
yapan amatörlere ayr›cal›k
tan›yor, kürek gibi baz› dallarda
profesyonel sporcular
yasaklan›yordu. Di¤er taraftan
iflçilerin kulüplere girip amatör
olarak spor yapmalar›na da
imkân yoktu. On dokuzuncu
yüzy›lda en iyi maaflla çal›flan
bir iflçinin bile bir spor
kulübünün üyelik ücretini
ödeyebilmesine imkân yoktu.
‹flçiler spor yapabilmek için
profesyonel olmaya mecburdu,
ama bu sefer de kap›lar farkl›
flekilde yüzlerine kapan›yordu.
Y›llarca süren Modern Olimpiyat

Oyunlar›’na profesyonellerin
al›nmamas› kural› da tamamen
iflçi kökenli sporcular›
Olimpiyat’›n d›fl›nda b›rakmaya
yönelik bir karar›n sonucuydu. 
Zengin ailelerden gelen
amatörlerle, iflçi s›n›f›ndan gelen
profesyoneller aras›ndaki bu
ayr›m, iflçilerin kendi kulüplerini
oluflturmalar›n› zorunlu k›ld›. 
Bu y›llarda iflçi kentlerinde
halk›n iki ana sosyal buluflma
yeri vard›; iflçi sendikalar› ve
kiliseler. Bu buluflma yerleri,
futbol kulüplerinin de do¤du¤u
yerler oldu. Günümüzde ‹ngiliz
ve dünya futbolunu flekillendiren
pek çok kulüp, on dokuzuncu
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
fabrikalar, sendikalar ve
kiliselerde bu flekilde kuruldu.
Örne¤in, Newton Heath’teki
demiryolu iflçileri 1878’de
Manchester United’›, Kraliyet
Cephane Fabrikas› iflçileri ise
Arsenal’i kurdu. Ayn› flekilde
Villa Cross fiapeli’nin cemaati
Aston Villa’y›, St. Domingo
Kilisesi’nin pazar okulunun
takipçileri ise Everton’› kurdu.
Sendika ve fabrika tak›mlar›
kendilerine k›rm›z› rengi seçtiler,
mavi ise kilise tak›mlar›n›n rengi
oldu. ‹ngiliz futbolundaki
k›rm›z›-mavi rekabeti böylelikle
bafllam›flt›. 

Bir sonraki say›da: 
Futbol dünyaya aç›l›yor...

GGüüzzeell  ooyyuunnuunn  ddöönnüümm  nnookkttaallaarr››

Futbolun kökenleri Futbolun kökenleri 

F
utbolun kökeni zaman
zaman tart›fl›lagelir. Farkl›
bölgelerde farkl› oyunlar

delil gösterilerek futbolun ilk
olarak buralarda ortaya ç›kt›¤›
iddia edilir. Gerçekten de top ya
da top benzeri bir cismi
tekmelemek ya da tafl›mak
üzerine kurulu oyunlar milat
öncesinden itibaren dünyan›n
çok farkl› bölgelerinde ortaya
ç›km›flt›r. Antik Yunan ve
Roma’da oynanan “harpastum”
ve “feninda”, yine milattan önce
Çin’de ve Japonya’da oynanan
“tsu chu”, bundan birkaç yüz y›l
sonra Orta Asya Türk
uygarl›¤›nda ortaya ç›kan ve 
“tsu chu”ya ikiz kardefli kadar
benzeyen “tepük” bu oyunlar
aras›ndad›r. Bu oyunlar›n
herhangi birinin tek bafl›na
futbolun atas› oldu¤unu ya da
futbolun tamamen bu
oyunlardan evrildi¤ini söylemek
ise imkâns›zd›r. Zira bu
oyunlar›n baz› özellikleri futbola
çok benzerken, baz›lar› ise
baflka top oyunlar›n›
and›rmaktad›r. Örne¤in ekipman
(deri top ve bambu kaleler)
bak›m›ndan “tsu chu” ve “tepük”
futbola benzemektedir ama topu
havada tutma koflulu bu
oyunlar›n günümüzde de
Asya’n›n en popüler
oyunlar›ndan biri olan 
“sepak takraw”a futboldan çok
daha fazla benzedi¤ini
göstermektedir. Dolay›s›yla
futbolun bu oyunlardan
etkilenilerek ortaya ç›kar›ld›¤›n›
söylemek mümkündür, ama bu
oyunlar› futbol olarak kabul
etmek hatal›d›r. Bu yoldaki
çabalar, büyük oranda futbolun
mucitli¤ini sahiplenme
iste¤inden kaynaklanmaktad›r.

Ancak günümüzde
oynanan modern
futbol (association
football) tamamen
Britanya’da ortaya
ç›km›flt›r ve
oynan›fl flekli
büyük oranda bu
ülkenin sporun
ç›k›fl zaman›ndaki
koflullar›na ba¤l›
olarak
biçimlenmifltir. 

Köyden indim
flehire! 

On yedinci yüzy›la
gelindi¤inde
Britanya’n›n k›rsal
bölgelerinde çeflitli
top oyunlar›na rastlanmaktayd›.
Bu oyunlar t›pk› tarihteki
örnekler gibi futbola benzemekle
beraber günümüz futbolundan
oldukça farkl›lard›. Britanya’daki
k›rsal top oyunlar› çok genifl
alanlarda ve herhangi bir kat›l›m
s›n›rlamas› olmaks›z›n zaman
zaman ayn› anda onlarca kiflinin
oynayabildi¤i oyunlard›.
Herhangi bir zaman k›s›tlamas›
da yoktu. Bu oyunlar,
Britanya’n›n art arda iç savafllar
yaflad›¤› on yedinci yüzy›l
boyunca devam etti. 
On sekizinci yüzy›l ise hem
Britanya’n›n hem de k›rsal
kesimde yaflayanlar›n kaderini
büyük ölçüde de¤ifltirecekti.
Üçüncü ‹ç Savafl’›n sona ermesi
ve Britanya’n›n 1707 y›l›nda
siyasi birli¤ini sa¤lamas›, ayn›
zamanda ülkede feodalitenin de
büyük ölçüde geride
b›rak›lmas›n› beraberinde
getirmiflti. Zaten savafllar

s›ras›nda da köylüler toprak
a¤alar›na karfl› bafl kald›rmaya,
zaman zaman da bunlar›n
mallar›na el koymaya bafllam›flt›.
Bu baflkald›r›lar›n önemli bir
nedeni k›rsaldaki nüfusun
belirgin bir ifl gücü fazlas›
vermesiydi. Bir di¤er deyiflle
köylülerin bir k›sm›n›n yapacak
bir ifli yoktu ve çay›rlarda 
top oynamak da kar›n
doyurmuyordu. Di¤er taraftan
co¤rafi keflifler ve teknolojinin
ilerlemesiyle beraber Britanya
flehirleri art›k iyiden iyiye
Endüstri Ça¤›’na ad›m at›yordu.
El iflçili¤inin atölyelere, oradan
fabrikalardaki seri üretime
dönüfltü¤ü bu y›llarda, üretim
biçiminin de¤iflmesi büyük bir
iflgücü ihtiyac›n› da beraberinde
getirdi. Bu da k›rsaldaki iflsiz
nüfusun özellikle güneydeki
büyük flehirlere akmas›na neden
oldu. K›rsaldan flehre gelenler,
dünyan›n ilk endüstriyel iflçi

s›n›f›n› olufltururlarken
kendi kültürlerini de
flehre getirmifllerdi, tabii
ki top oyunlar›n› da. 

Futbol s›n›f atl›yor

Köylerden gelerek
flehirlerdeki fabrikalarda
ifle bafllayan yeni
flehirliler, bafllang›çta
çok a¤›r koflullara
tabiydiler. Mesailer
günde on sekiz saate
ulaflm›flt›, pek çok
fabrikada tatil günü de
yoktu. Bu koflullarda
fabrika iflçilerinin top
oynamaya ne vakti ne
mecali kalabiliyordu.
Top oyunlar› bu
dönemde daha üst

s›n›flar›n ilgisini çekti. Edward ve
Victoria dönemlerinde özellikle
orta-üst s›n›f ailelerin
çocuklar›n›n devam etti¤i
okullarda farkl› oyunlar ciddi bir
flekilde yayg›nlaflmaya bafllad›.
Tabii ki köylerden farkl› olarak,
ciddi bir zaman ve mekân
s›k›nt›s› vard›. Ayr›ca köylerde
oynanan oyunlar›n kurals›zl›¤›
da hayat› kurallara ba¤l› olarak
yaflayan flehirlileri pek
cezbetmemiflti. Bu y›llarda top
oyunlar›na kurallar getirilmeye
baflland›. Ancak bu kurallar
aras›nda bir ortakl›¤›n
oldu¤undan bahsetmek pek
mümkün de¤ildi. Zaman
içerisinde belli kurallar
popülerleflmeye bafllad›. Bu da
top oyunlar›n›n birbirinden
ayr›lmas›n› beraberinde getirdi.
Örne¤in Rugby’deki okulun
kurallar› topu ayakla vurmaktan
çok kollar›n aras›nda saklayarak
tafl›ma üzerineydi. Bu kurallar

Dağhan Irak

Futbolun kökeni tartışılagelir. Top ya da benzeri bir cismin tekmelenerek oynandığı milattan öncesine ait oyunlar,
futbolun anası olarak gösterilir. Futbolun bu oyunlardan etkilenilerek ortaya çıkarıldığını söylemek mümkündür,

ama bu oyunları futbol olarak kabul etmek hatalıdır. Bu yoldaki çabalar, büyük oranda futbolun mucitliğini
sahiplenme isteğinden kaynaklanmaktadır. Ancak günümüzde oynanan modern futbol (association football)
tamamen Britanya’da ortaya çıkmıştır ve oynanış şekli büyük oranda bu ülkenin sporun çıkış zamanındaki

koşullarına bağlı olarak biçimlenmiştir. 
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Strazburg’da otomobil yedek
parças› satan bir dükkân› olan
Alphonse Wenger, Fransa’n›n

Almanya s›n›r›ndaki Alsas-Loren
bölgesinde yaflayan birçok erke¤in
kaderini paylaflt›. II. Dünya 
Savafl›’nda Alman iflgalinin ard›ndan
24 yafl›ndayken Almanya taraf›ndan
askere al›nd›. Savafl›n sona ermesinin
ard›ndan Alphonse, kar›s›yla birlikte
daha önce do¤an o¤lu ve k›z›na
1949’da kat›lan Arsene’i de alarak
yine Alsas bölgesindeki küçük bir
flehir olan Duttlenheim’da bir pub
açt›. fiehrin tak›m›nda zaman zaman
oynayan, zaman zaman teknik
adaml›k yapan, daha sonra da
“onursal baflkan” olan baba Wenger,
Arsene için de iyi bir rol modeliydi. 
Babas›n›n mekân›nda sabahtan
akflama kadar futbol konuflulan bir

ortamda yetiflen küçük Arsene 
(daha sonra “Oras› futbol ö¤renmek
için en ideal yerdi” diyecektir), 
FC Duttlenheim’da bafllad›¤›
oyunculuk kariyerini 1969’da 
AS Mutzig’e geçerek sürdürdü. 
Bir yandan Strazburg Robert Schuman
Üniversitesi’nde elektrik mühendisli¤i
okuyan Wenger, daha sonra iktisat
yüksek lisans› da yapt›. 1973-75
aras›nda Mulhouse, 1975–78 aras›nda
ASPV Strasbourg tak›mlar›nda amatör
olarak oynamaya devam eden genç
oyuncu, 1978’de RC Strasbourg
tak›m›yla profesyonel sözleflmeye
imza att›. Esas olarak bir savunma
oyuncusu olan Wenger, burada
oynad›¤› üç y›l boyunca çok az forma
giyse de flampiyonluk baflar›s›n› da
yaflayan kadrodayd›. 
1981’de futbolu b›rakan, yine ayn› y›l
ald›¤› teknik adaml›k diplomas›yla
Strasbourg Genç Tak›m›’nda antrenör
olarak göreve bafllayan Wenger,
1983’te Jean Marc Guillou’nun
yard›mc›s› olarak AS Cannes’da
çal›flt›. 1984’te ise ilk tek adaml›k
deneyimine at›ld›. Ne var ki,
Nancy’deki bu ilk deneyim baflar›ya
ulaflmad›. Üç sene görev yapt›¤› tak›m
1987’de ‹kinci Lig’e düfltü. 
Wenger’in yeni kulübü Monaco’ydu. 

Fransa’dan Uzakdo¤u’ya 

Göreve geldi¤i ilk sezonda (1988)
tak›m› flampiyonlu¤a tafl›yan Wenger,
1989 ve 1991’de de Fransa Kupas›’n›

kazan›yordu.
1992’de ise Kupa
Galipleri Kupas›’nda
Werder Bremen’e
karfl› finale kadar
yükseliyor ancak
finalde 2-0
kaybediyorlard›.
Weah, Hoddle,
Klinsmann, Djorkaeff gibi y›ld›zlar
tak›m›n görünen yüzü olsa da
Wenger’in genç y›ld›z yaratma
becerisi o zaman kendini belli etmeye
bafllam›flt›. Zira zaman zaman forma
verdi¤i Monaco’nun gençleri aras›nda
Petit, Thuram, Henry gibi isimler de
vard›. Wenger’in yaratt›¤› tak›m›n
fark›na var›ld›kça talipleri de gittikçe
artt›. 1995’te Bayern Münih’in bafl›na
geçmesi Monaco yönetimi taraf›ndan
engellenince gerilen iplere, Marsilya
Baflkan› Bernard Tapie’nin Fransa
futboluna soktu¤u flaibeler eklenince,
Wenger’in Monaco hikâyesi sona
erdi. 
Frans›z›n yeni rotas› pek çok kifliyi
flafl›rtt›. Japonya’n›n Nagoya Grampus
Eight tak›m›na gidifli, Wenger için
futbolla yeni bir iliflki kurman›n
oldu¤u kadar yeni bir kültürel
deneyim yaflama arzusunun da
yans›mas›yd›. 18 ay kald›¤›
Japonya’da tak›m›na ‹mparatorluk
Kupas›’n› kazand›ran Wenger, 
“Y›l›n Teknik Adam›” ödülüne lây›k
görülen ilk yabanc› olma unvan›n› da
elde etti. 
Uzakdo¤u’dan sadece büyük bir

tak›mdan teklif al›rsa dönmeye kararl›
olan Wenger’in bekledi¤i teklif
1996’da ‹ngiltere’den geldi. Yeni hoca
aray›fl›ndaki Arsenal’e o dönem
Frans›z Futbol Federasyonu’nda
görevli Gerard Houllier’nin tavsiyesi
Wenger’di. Birçok “ünlü” adaya
ra¤men, Wenger’deki potansiyeli
sezen Arsenalli yöneticiler 1 Ekim
1996’da resmî olarak tak›m› kendisine
emanet etti. Arsenal tarihindeki ilk
yabanc› teknik adam, ülkede
flaflk›nl›kla karfl›land›. Özellikle görev
için çok daha kariyerli birini bekleyen
medya “Arsene Who?” (Arsene kim
dediniz?) bafll›klar›yla tepkisini ortaya
koydu. K›sa süre sonra ise onun
gerçek bir “futbol profesörü” oldu¤u
anlafl›lacakt›…

‹stikrar ve güzel futbol:
“Arsen”AL

‹lk sezonu averajla üçüncü s›rada
tamamlayan Wenger’in tak›m›,
“Profesör”ün hücuma dayanan, h›zl›
futbol anlay›fl›n› benimsedi¤ini 
1997-98’de lig flampiyonlu¤unu ve 

FA Cup’› kazan›p duble
yaparak gösterdi.
Frans›z›n tak›mdaki
tecrübeli isimlerle yavafl
yavafl kaynaflt›rmaya
bafllad›¤› gençler,
sonraki sezon
flampiyonlu¤u averajla
Manchester United’a
kapt›rd›. 1999-00
sezonunda da ligde yine
ikincilikte kalan tak›m,
UEFA Kupas›’nda finale
kadar yükseldi ancak
kupay› penalt› at›fllar›
sonucu Galatasaray’a
kapt›rd›. “Topçular”
ertesi sezon da makûs
talihlerini yenemedi,
ikincilikten kurtulamad›.
Buna FA Cup finalinde
Liverpool’a kaybetmek
de eklendi.  
2001-02 sezonu “güzel

oyun”un semeresini verdi¤i sezon oldu. Evinde hiç
kaybetmeyen ve oynad›¤› her maçta gol atma baflar›s›
gösteren Wenger’in ö¤rencileri, sezon sonunda FA Cup’›
da alarak bir kez daha “duble” yapmay› baflard›. Tak›m›
gittikçe gençlefltiren Wenger’in bu büyük baflar›s› 2002-03
sezonunda da sürecek gibi gözüküyordu. Ancak ligi uzun
süre önde götüren Arsenal, son haftalarda yaflad›¤› büyük
düflüflle flampiyonluktan oldu. Kazan›lan FA Cup ise teselli
mahiyetindeydi. 
Wenger’in Arsenal’i için 2003-04 sezonu ise kelimenin tam
anlam›yla tarih yaz›lan bir sezon oldu. ‹ngiltere
futbol tarihinde daha önce sadece 1888-89’da
Preston North End’in ulaflt›¤› “yenilgisiz
flampiyonluk” baflar›s›n› tekrarlayan tak›m
k›rm›z›-beyazl›lar oluyor; oyuncular›na ve
oturttu¤u flablona çok güvenen Wenger’in
“yenilgisiz bir tak›m olmam›z çok yak›n”
öngörüsü gerçeklefliyordu. Arsenal’in 
49 maçl›k yenilmeme rekoruna ise 2004
Ekim’inde  Manchester United son veriyordu. 
2004-05 bir kez daha hem ligde hem kupada
ikincilikle geçerken, 2005-06 ve 2006-07
Wenger’in Arsenal’deki en baflar›s›z sezonlar›
oldu. Tabii ligi dördüncü s›rada bitirmek
baflar›s›zl›k kabul edilecek olursa! 
2005-06’da fiampiyonlar Ligi’nde
ilerleyemedi¤i için sürekli elefltirilen tak›m›n
finale kadar yükselip Barcelona’ya 2-1
kaybetti¤ini de unutmamak lâz›m elbette. 
Wenger’in her geçen sezon daha da gençleflen

kadrosu,
oynad›¤› göze
hofl gelen
futbola ra¤men
tecrübesizli¤inin
ve nefes
yetirememesinin
ceremesini
2007-08
sezonunu
üçüncü, 
2008-09

sezonunu dördüncü s›rada tamamlayarak çekti belki ama
Frans›z teknik adam her durumda Arsenal taraftar› için
vazgeçilmez bir isim durumunda. Göreve geldi¤i günden
beri Arsenal’i adeta yeniden do¤uran, akçeli ifllerden stat
projesine kadar kulübün her fleyiyle ilgilenen, her sene 
bir-iki genç futbolcuyu mutlaka tak›ma kazand›ran bir
teknik adam Wenger. 
Sözleflmesinin bitme dönemleri yaklaflt›¤›nda tak›mdan
ayr›laca¤› yolunda ç›kan dedikodulara her zaman uzatma
ile cevap veren (kendisine “hayat boyu” sözleflme teklif
edildi¤i, teknik direktörlü¤ün ard›ndan yönetimde de görev
almas›n›n istendi¤i biliniyor), “y›ld›z almaya de¤il y›ld›z
yaratmaya” inanan Profesör, kuflkusuz sadece Arsenal’in
gidiflat›n› de¤ifltiren bir isim de¤il. Pasa ve yard›mlaflmaya
dayal›, maç içinde taktik de¤ifliklikleri etkili flekilde yapan,
sahay› en iyi biçimde paylaflan oyun felsefesi,
‹ngiltere’deki futbol anlay›fl›n› de¤ifltirdi¤i kadar dünya
futbolunu da etkilemifl durumda. Göreve geldi¤inden beri
Avrupa kupalar›ndan hiçbirini kazanamamas›na ra¤men,
her zaman konuflulan, övgüyle bahsedilen “Arsenal
futbolu” diye bir kavram›n varl›¤›n› baflka türlü aç›klamak
o kadar kolay de¤il herhalde.
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Kıvanç Koçak
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Bizim iflte en önemli fley
hayatta neyin önemli oldu¤unu
anlamakt›r. 20 yafl›ndayken
nas›l yaflayaca¤›n›z›
anlamazsan›z, bitersiniz.

Teknik adaml›k hayvan gibi
olmay› gerektiriyor. 
fiu bak›mdan; bir grup
oyuncuyu
kazanabileceklerine ikna
etmek için kesinlikle fiziksel
güce ihtiyac›n›z var. Bu güç
kaybolursa, dezavantajl›
duruma düflersiniz ama yine
de bunu tecrübeyle telafi
edebilirsiniz. 

Bir teknik adam olarak,
genelde kiflisel duygular›n›z›
bast›rman›z flartt›r. Tak›m›n
duygular› ilk s›ray› almak
zorundad›r. Ben, kendi
duygular›m› göstermemeye
al›flt›m. Daima tak›m›
düflünmeyi kendime 
âdet edindim. 

Bir çift donu olan biriyle
u¤rafl›rken o donlar› elinden
al›rsan›z, geriye hiçbir fleyi
kalmaz, ç›plakt›r. Onu
de¤ifltirmektense, kendisine
bir çift pantolon bulup onu
tamamlamay› denemek daha
yerindedir.   

Size iyi bir flarap sunarsam,
önce tad›n›n nas›l oldu¤unu
görürsünüz. Ancak ondan
sonra nereden geldi¤ini
sorars›n›z.

Yapabilece¤ine inanmazsan,
hiç flans›n yoktur.

Hiçbir tak›m her maçta 
göz al›c› ve fantastik olamaz.
Fakat taraftarlara mesaj›m flu:
Maçlara gelin ve mutlu olun.

Wenger’den inciler

Onu hızlıca tanımlayacak bir-iki cümle arasak
neler bulabiliriz? 1996’dan beri çalıştırdığı,
İngiltere’nin en gelenekçi futbol takımlarından
birini dünya markası haline getirmiş bir teknik
adam… İngiltere’de “duble” yapıp hem kupayı
hem ligi kazanmış ve bunu iki kez başarmış tek
yabancı… Premier Lig tarihinde yenilgisiz
şampiyonluğa ulaşmış tek takımın hocası…
İngiltere Şövalyelik Nişanı almış, onlarca ödüle
lâyık görülmüş bir Fransız… Büyük bir
taktisyen… Genç oyunculardan yıldız üretme
konusunda uzman bir isim… Futbolun
profesörlerinden… 

Wenger’in Arsenal’de göreve bafllar bafllamaz de¤ifltirdi¤i
fleylerden birisi de futbolcular›n yemek düzeniydi. Japonya’daki

yemek kültüründen oldukça etkilendi¤i belli olan Wenger için
bir futbolcunun kendisine bakmas› her fleyden önce geliyor:

“Abur cuburu ben de seviyorum. Ama bir futbolcunun bütün
hafta çal›fl›p, maçtan 24 saat önce yedi¤i adi bir fley yüzünden
oyununu berbat etmesini aptalca buluyorum. Arsenal’deki ilk

günümü hat›rl›yorum. Blackburn’e gidiyorduk, otobüste
futbolcular ‘Mars’lar›m›z› istiyoruz’ diye ba¤›r›yorlard›. Maçtan

önce enerji versin diye bunu yiyorlard›. Ama ben bu
uygulamay› kald›rd›m. Sa¤l›kl› beslenme elbette maç›

kazand›rmaz ama hassas karaci¤erli bir adam›n bütün
haz›rl›klar›n› da bozmaz. Yemek, ya¤ gibidir; e¤er araban›za
yanl›fl olan› koyarsan›z, olmas› gerekti¤i kadar h›zl› olmaz.”   
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➜

➜

➜

➜

➜
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Yeme¤in önemi

Arsene Wenger

‹ngiliz futbol kamuoyu taraf›ndan
Wenger’in kaybetmeyi kabullenmeyen

bir kiflili¤i oldu¤una, yenilgilerde hep bir
sorumlu arad›¤›na dair öteden beri ç›kan

haberleri besleyecek son olay,
Manchester City’nin Lig Kupas› çeyrek

finalinde Arsenal’i 3-0 yenmesinin
ard›ndan yafland›. Maçtan sonra 

Mark Hughes’un elini s›kmayan Wenger,
“El s›k›flman›n maçla bir alâkas› yok.

Diledi¤im kifliyle maçtan sonra 
el s›k›flma özgürlü¤üne sahibim” diyerek

tavr›n› ortaya koydu. Meslektafllar›
aras›nda da “so¤uk” oldu¤u için pek

sempatik bak›lmayan Wenger’in 
Fair-Play konusunda hassasiyetini ortaya

koyan bir olay ise kaz›n aya¤›n›n pek
öyle olmad›¤›n› da düflündürtüyor. 1999’da

oynad›klar› bir Sheffield United kupa maç›nda,
sahada bir sakat Sheffield’l› varken durmayan ve gol

atan Arsenalli futbolculara çok k›zan Wenger,
maç›n tekrar› için Federasyona baflvurmay› önerdi.

Her iki tak›m taraf›ndan yap›lan baflvuru kabul
edilince maç tekrar edildi. Kazanan yine Arsenal’di.

Japonya maceras›
“Japonya deneyiminin bana epey yard›m›
oldu. Her fleyden önce bask›dan biraz
kurtuluyorsunuz. Avrupa’da Japonya’ya göre
çok daha agresif bir ortam var. Onlar
olmadan yaflayamayaca¤›n›za inand›¤›n›z
fleylerle araya mesafe koymak da yararl› oldu.
Uzakl›k, hayat›n›zda iyi bir ara sa¤l›yor. Bu,
her fleyden biraz uzaklafl›p sonra geri dönmek
gibi bir fley. Oradaki tekni¤i kopyalamaktan
daha önemlisinin kendi deneyiminiz
oldu¤una inan›yorum. Japonlarda, içsel
olarak her fleyi iyi yapma arzusu var ki, bu
büyük bir güç. Avrupa’dan d›flar› ç›kt›¤›n›zda,
bazen baflka bir dünyada oldu¤unuzu
hissediyorsunuz. Dolay›s›yla düflündü¤ünüz
fleyle araya mesafe koymak hayati.”

Fair-play ve Wenger

Millilik mi? 
Wenger, futbolcular›n›n haz›rl›k
maçlar› için milli tak›mlar›na
gitmesine izin vermemesiyle de
tan›n›yor. Milli maçlar› anlams›z
buldu¤unu, gerçek futbolun
kulüpler seviyesinde oldu¤unu
ileri süren Wenger, Arsenal’in
bafl›nda ç›kt›¤› bir maçta
yedekler dâhil 16 kiflilik
kadronun tamam›n› yabanc›
oyunculardan oluflturarak da
‹ngilizlerin tepkisini çekmiflti. 

Gerard Houllier
“Futbol yiyebilir,
konuflabilir, uyuyabilir
ve içebilir. Ondan
sonra da daha fazlas›
için geri gelecektir.” 

Thierry Henry
“Kendinizi ifade
etmenize ve kim olmak
istiyorsan›z onu
olman›za izin verir. 
Bu çok özel bir haldir
ve herkesle
yaflayamazs›n›z. 
Bazen flov yapmak
isteyen hocalar›n›z olur.
Arsene öyle de¤ildir.
Harika bir teknik adam
olmas›n›n yan›nda,
harika bir insand›r da.” 

Lee Dixon
“Bir toplant› organize
edildi, oyuncular
sahaya topland›.
Karfl›m›zda uzun, ince
yap›l›, hiç teknik
direktör izlenimi
vermeyen bir adam
duruyordu. Oysa o,
futbol dünyas›nda
karfl›laflt›¤›m en bilgili
insanlardan birisidir.
Futbolcular›na çok
inan›r; bu inanç ve
güven, size hem
kendiniz hem onun için
baflar›ya ulaflman›zda
sürekli itici güç olur.”

Ne Dediler?

Gerçek bir futbol
profesörü
Gerçek bir futbol
profesörü



edildi. ‹¤ne ile kuyu kazmak gibi çal›flmalara
katlan›ld›. Her geçen gün, ay ve y›l bir ad›m
ileri gitmenin küçük mutluluklar› yafland›.
Bugün tam dört tane Bayan Milli Tak›m kadrosu
yarat›ld›. 
Gerisini de Hamdi Aslan’dan dinleyelim.

Tecrübe kazan›yoruz

▼▼  Dünya Kupas› elemeleri için genel
bir de¤erlendirme yapabilir

misiniz? Türkiye’nin bu elemeler
sonunda yeri ne olur?
▲▲  Uzun y›llar sonra ilk kez
Dünya Kupas› elemelerine
kat›l›yoruz. Bayan futbolunun
ülkemizde çok yeni olmas›
nedeniyle uzun süre
uluslararas› müsabakalara
kat›lmad›k. ‹ster istemez
di¤er ülkeler ve
rakiplerimizle aram›zda
denge ve güç aç›s›ndan
farkl›l›klar var. 
Bu nedenden ötürü
bizim için flu an
hedefimiz Dünya
Kupas›’na kat›lmak
de¤il. Zaten bu ifller
lâfla da olmuyor.
Kat›lmak istesek de
gerçeklefltirmemiz
mümkün de¤il. Bizim

ülke olarak yavafl
ama do¤ru bir
flekilde

Türkiye gibi yola yeni ç›km›fl ülkelerde bayan
futbolunun ilerlemesi ve geliflmesi pek de kolay
de¤il. Milli Tak›mlar Sorumlusu Hamdi Aslan ve
ekibi, bayan futbolunun geliflmesi için i¤neyle
kuyu kazmaya çal›fl›yor. En önemli mesele, 
bir oyuncu havuzunun oluflturulmas›. Dört y›l
önce ifle ilk baflland›¤›nda sadece 50 oyuncu aras›ndan iki Milli Tak›m kadrosu
oluflturulurken, bugün 700-800 kiflilik bir oyuncu havuzuna ve dört ayr› kategoride Milli
Tak›ma sahibiz. Ancak dünya futbolunda söz sahibi ABD, Brezilya, Almanya, ‹ngiltere gibi
ülkeleri yakalayabilmek için sab›rla ve inatla yol almak gerekiyor. 

Gürsel Kuru

ilerlememiz gerekiyor. 50 y›ld›r
bayan futboluna yat›r›m yapm›fl,
milyonlara ulaflm›fl sporcu say›lar›,
10 binlerce kulübü olan ülkelerin
milli tak›mlar› ile karfl›lafl›yoruz.
Tabii ki bu ülkelere karfl› ne kadar
istersek isteyelim büyük hedefler
belirleyemiyoruz. fiu an bizim için
oynad›¤›m›z maçlarda skorlar
istedi¤imiz gibi de¤il. Ama büyük
tecrübe kazan›yoruz. Bu nedenle
de moralimizi bozmuyoruz
aç›kças›. ‹ngiltere ve ‹spanya
grubumuzda iki güçlü ve favori
tak›m. Bizim d›fl›m›zda Avusturya
ve Malta var. Grubu ‹ngiltere ve
‹spanya’n›n ard›ndan üçüncü
bitirmek istiyoruz. 

▼▼  Dünya Kupas›’na kat›labilme
yolunda Bayan Milli Tak›m›m›z›n
nas›l bir süreç yaflamas› gerek? 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
▲▲  Dünya Kupas› bütün dünya
ülkelerinin kat›ld›¤› bir
organizasyon. Bayanlarda dünya
klasman›nda 50. s›raday›z. 
O nedenle Dünya Kupas›’na
kat›lmak gerçekten bizim için 
çok uzak bir hedef. Avrupa
fiampiyonas› daha yak›n. 
40-50 Avrupa ülkesinin aras›ndan
iyi bir yere gelebiliriz. Avrupa’n›n
ilk 10 tak›m› olmay› zorlayabiliriz.
50 y›ld›r bayan futboluna yat›r›m
yapan dünya ülkelerini bir anda
yakalamam›z mümkün de¤il. 

Bu ülkelerin sporcu say›lar›
milyonlar› bulmuflken, bizim
say›m›z bin civar›nda. K›yaslamay›
nas›l yapar›z? Örne¤in Avrupa’ya
bir göz atarsak, Almanya’n›n
bayan futbolundaki sporcusu say›s›
iki milyon, ‹ngiltere ile ‹spanya’n›n
700 bin. ‹ngiltere’yi gidip yerinde
inceledik. Yap›lanlar› ve
yap›lmakta olanlar› gördük.
Söylenecek o kadar çok fley var ki,
saymakla bitmez. Bizdeki oyuncu
azl›¤› bayan futboluna genel bak›fl
aç›s›ndan kaynaklan›yor. 
Son y›llarda bafllat›lan futbol
köyleri projesi çok do¤ru bir
yöntem. Bu köylerden çok güzel
bir U15 Bayan Milli Tak›m› olufltu. 
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Hamdi AslanHamdi Aslan

Dünya Kupası bütün dünya ülkelerinin katıldığı bir
organizasyon. Bayanlarda dünya klasmanında 
50. sıradayız. O nedenle Dünya Kupası’na katılmak
gerçekten bizim için çok uzak bir hedef. Avrupa
Şampiyonası daha yakın. 40-50 Avrupa ülkesinin
arasından iyi bir yere gelebiliriz. Avrupa’nın ilk 
10 takımı olmayı zorlayabiliriz.  

50 yıldır bayan futboluna yatırım yapan dünya
ülkelerinin oyuncu sayısı milyonları bulmuşken, bizim
sayımız bin civarında. Kıyaslamayı nasıl yaparız?
Son yıllarda başlatılan futbol köyleri projesi çok
doğru bir yöntem. Oyuncu sayımız 20-30 binleri
bulduğu zaman Dünya Kupası gibi büyük
organizasyonlarda söz sahibi olabiliriz.
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Yol uzun 
sab›r gerek
Yol uzun 
sab›r gerek

B
ir zamanlar Trabzonspor’un Küçük Hamdi’siydi.
Tak›m›n en efendi futbolcular›ndan biriydi.
Önce ilk on birin santrforu, sonra ise

savunmac›s›yd›…
fiimdi ise bayan futbolunun teknik patronu 
Hamdi Aslan…
Bundan tam dört y›l önce kendisine gelen bu
teklife “Hay›r” diyemedi. Teklifi yapan rahmetli
Gündüz Tekin Onay’› k›ramad›. Varl›¤›n› bile
bilmedi¤ini Bayan Milli Tak›mlar›n Sorumlusu
ve Bayan A Milli Tak›m Teknik Direktörü
oluverdi.
Süreç kolay de¤ildi. Türkiye’de bayan
futbolcu yoktu. Yoktan Milli Tak›m var 

İngiltere ile İspanya’nın antrenmanlarını
izledim. Gerçekten çok profesyoneller.
Onlarla aramızdaki en büyük fark
fiziksel güç. Fiziksel güç farkı da tüm
dengeleri bozuyor. İngiltere’nin fiziksel
gücüne baktığınızda neredeyse erkek
futbolcuları yakalamış durumdalar.
Teknik ve bakış açısı olarak
değerlendirdiğinizde ise aramızda 
çok büyük farklılıklar yok. 

Avrupa’da hiç kuşkusuz Almanya 
1 numara. Ardından İngiltere geliyor.
Sonrasında Norveç ve İsveç sayılabilir.
Dünyada ise ABD ve Brezilya en iyi
ülkeler. Başarılarının nedeni ise uzun
yıllardır altyapılarına büyük yatırımlar
yapmaları ve kız çocuklarına bayan
futbolunu sevdirmek için uğraşmaları.
Gelişim sürecine bakıldığında bu ülkelerin
bugün burada olması çok doğal.

Bu organizasyonlar› ço¤altmak
lâz›m. Bu köyler sayesinde hem
oyuncular kulüplere, hem de
kulüpler oyunculara daha kolay
ulaflabiliyor. Sonuçta biz de sporcu
say›s› olarak 20-30 binleri
buldu¤umuz zaman Dünya Kupas›
gibi büyük organizasyonlarda söz
sahibi olabiliriz diye düflünüyorum.

Fiziksel güç aç›s›ndan
gerideyiz

▼▼  Bayan A Milli Tak›m›’n›n flu anda
rakiplerine göre en büyük eksikleri
nelerdir?
▲▲  Bizim bir fleyleri do¤ru
yapabilmek için gerçekleri
görmemiz lâz›m. Son olarak ‹zmir’e
geldiklerinde ‹ngiltere ile
‹spanya’n›n antrenmanlar›n› izledim.
Çal›flmalar›n›, davran›fllar›n›,
maçlar›n› gözlemledim. Bakt›¤›n›z
zaman gerçekten çok profesyonel
olduklar›n› görebiliyorsunuz.
Onlarla bizim aram›zdaki en büyük
fark fiziksel güç fark›. Fiziksel güç
fark› da tüm dengeleri bozuyor.
Bunu kapatmak bir anda olmuyor.
Temelden gelen baz› fleyler,
sonradan onar›lam›yor. Örne¤in
‹spanya maç›nda biz fizik olarak
oyundan düfltük ve sonras›nda fark
geldi. ‹ngiltere’nin fiziksel gücüne
bakt›¤›n›zda neredeyse erkek
futbolcular› yakalam›fl durumdalar.
Teknik ve bak›fl aç›s› olarak
de¤erlendirdi¤inizde aram›zda çok
büyük farkl›l›klar yok. Ayr›ca onlar›n
oyuncular› ile bizim oyuncular›m›z
aras›nda sosyo-ekonomik farkl›l›klar
da var. Bu zaten Türkiye’nin genel
sorunu. Bu durum ister istemez
oyuncular›m›z›n güven sorunlar›na
do¤rudan etki yap›yor.
▼▼  Bayanlar›n maçlar›na
futbolseverlerin ilgi gösterdi¤ini



söyleyemeyiz. 
Bu konuda neler
yap›labilir? 
▲▲  Gelen seyirciye
bakt›¤›n›z zaman
gerçekten çok k›s›tl›.
Bayan futbolu
ülkemizde henüz
çok fazla bilinmiyor.
Topluma
sevdirilmesi
gerekiyor. Bunun
için çaba sarf
edilmesi lâz›m.
Asl›nda Avrupa’n›n
ve dünyan›n en iyi
milli tak›mlar›
ülkemize geliyor. 
Bir ‹ngiltere’yi
izlerken keyif
al›yorsunuz. Bayan
futbolunun ne kadar
estetik oldu¤unu
görüyorsunuz.
Medyan›n skor
rekabetini ortaya
koymadan farkl› bir
bak›fl aç›s› ile bayan
futbolunun
tan›t›m›na katk›
yapmas› faydal›
olacak.
▼▼  Kulüpler sizce
neden bayan
futboluna az ilgi
gösteriyor?
▲▲  Ben ve teknik
kadromuz kulüplerle
sürekli olarak iç içe
yafl›yoruz. Gerek
kulüp baflkanlar›m›z,
yöneticilerimiz,
gerekse antrenör
arkadafllar›m›zla her
türlü konuyu
konufluyoruz,
dertlefliyoruz.
Kulüplerimiz gerek
çal›flma flartlar›
aç›s›ndan gerekse
ekonomik olarak çok
iyi durumda de¤iller.
Bütçelerin büyük
bölümleri
profesyonel erkek
tak›mlar›na
harcan›yor. Bayan
futbolunun gelifliminde Turkcell
Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de
yer alan kulüplerimizin katk›s›
daha büyük olabilir. O nedenle 
bu liglerdeki kulüplerimiz bayan
futbolunu önemsemelerini
diliyorum. Ekonomik özgürlü¤ü
olan bireysel kulüpler de bayan
futbol tak›m› oluflturabilir. 
Bunun da büyük faydas› olur.
▼▼  Türkiye Futbol Federasyonu’nun
bayan futboluna bak›fl aç›s›
üzerine neler söyleyebilirsiniz?
▲▲  Biz flu anda Federasyonumuzun
verdi¤i destekle ayakta kalmaya
çal›fl›yoruz. Bayan futbolunu bir

yerlere götürmeye u¤rafl›yoruz. 
4 yafl grubunda Milli Tak›m›m›z
olufltu. Ne zaman kamp yapmak,
ne zaman özel maç oynamak
istesek bizimle yak›ndan
ilgileniliyor. Yurtd›fl› seminerlerine
gidiyoruz, incelemelerimizi
gerçeklefltiriyoruz. Futbol köyleri
projesi sistemli bir flekilde devam
ediyor. Kulüplerle ilgili de
çal›flmalar devam ediyor. 
Lig say›lar› artt›. 2006 y›l›nda 
ben sorumluluk ald›¤›mda
Türkiye’de 15 kulüp vard›. Bugün
bu say› 40 oldu. Sporcu say›m›z
300’lerden 700’lere ulaflt›.

Bundesliga tak›mlar›na
zorunluluk getirildi

▼▼  Bayanlarda hangi ülkeler bugün
en iyi durumdalar? En iyi
olmalar›nda en büyük etkenler
neler?
▲▲  Avrupa’da hiç kuflkusuz
Almanya 1 numara. Ard›ndan
‹ngiltere geliyor. Sonras›nda
Norveç ve ‹sveç say›labilir.
Dünyada ise Amerika Birleflik
Devletleri ve Brezilya en iyi
ülkeler. Baflar›lar›n›n nedeni ise
uzun y›llard›r altyap›lar›na büyük
yat›r›mlar yapmalar› ve k›z

çocuklar›na bayan
futbolunu
sevdirmek için
u¤raflmalar›.
Geliflim sürecine
bak›ld›¤›nda bu
ülkelerin bugün
burada olmas› çok
do¤al. Son olarak
Almanya Futbol
Federasyonu,
Bundesliga
kulüplerine bayan
futbol tak›m› kurma
zorunlulu¤u getirdi.
Bu karar Alman
bayan futbol
tak›m›na hiç
kuflkusuz biraz
daha güç katacak.
Böyle
uygulamalar›n
önemi büyük.
▼▼  Sizin göreve
bafllad›¤›n›z Milli
Tak›m ile flimdiki
Milli Tak›m
aras›ndaki farklar
ve geliflmeler neler?
▲▲  Bayan Milli
Tak›m›’nda göreve
bafllamam
enteresan oldu. Bir
gün beni rahmetli
Gündüz Tekin
Onay Hocam
ça¤›rd› ve Bayan
Milli Tak›mlar›nda
görev almam› istedi. 
Do¤al olarak görevi
kabul ettim. 
O süreç içerisinde
Fethi Demircan
Hocam da bana
yard›mc› oldu.
Kendisine buradan
teflekkür ediyorum.
‹lk göreve
bafllad›¤›mda 
50 oyuncu
aras›ndan 18 kiflilik
bir Milli Tak›m›
oluflturduk. 
Bu 50 kiflilik
oyuncu grubu
içersinde

voleybolcu, basketbolcu,
hentbolcu olanlar vard›. Kadroyu
zor tamamlad›k desem yalan
olmaz. Bayanlarda o dönemde iki
Milli Tak›m›m›z vard›. Biri A,
di¤eri ise U19 Tak›m›. Bugün
bak›ld›¤›nda ise oyuncu say›m›z
fazlalaflt›, seçme flans›m›z olufltu,
oyuncular›n teknik ve fizik
kaliteleri artt›. 4 ayr› Milli
Tak›m›m›zla mücadele ediyoruz.
Ve bu geliflmelere ra¤men
yap›lacak çok iflimiz var. 
Özetle yolumuz uzun ve sab›r
gerektiriyor.
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futbolcu
transferlerine
astronomik rakamlar
öderken, Barça’n›n
kendi evlâtlar›yla
mutlu sonlar› hayal
etmesi ve ulaflmas›
elbette çok önemli.
Bu baflar› tablosunun
sürpriz bir geliflme
olmad›¤› da bir
gerçek. Yaklafl›k 
10 y›l önce
Barcelona’y›
çal›flt›rd›¤› dönemde
Hollandal› Louis van
Gaal, “Bir gün
Barcelona kendi
altyap›s›ndan
yetifltirdi¤i
futbolcularla
fiampiyonlar Ligi’ni
kazanacak” fleklinde
bir görüfl ortaya atm›flt›. 

Ödülü kolektif oyun getirdi

Barcelona’n›n göz kamaflt›ran bir sezon
geçirmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de
tak›m›n teknik direktörü Pep Guardiola. Kulübün
altyap›s›ndan gelenlere verdi¤i flansla ön plana
ç›kan Katalan teknik direktör, Messi’nin kazand›¤›
Alt›n Top’la ilgili olarak, “Bu ödülü Messi kadar
Barcelona da fazlas›yla hak ediyor” yorumunu
yap›yor. Haks›z da say›lmaz. Bu konuda Arjantinli
y›ld›z da hocas›ndan farkl› düflünmüyor: 
“Elbette Barça’n›n oyun yap›s›, pek çok unsuru
kolaylaflt›rd›. Bu ödülü kazanmam için tak›m
arkadafllar›m bana çok fazla yard›mc› oldu.” 
Bu noktada insan›n akl›na, “Messi Barcelona’da
de¤il de baflka bir tak›mda olsayd›, bu ödülü yine
kazanabilir miydi?” sorusu fazlas›yla tak›l›yor. 
Bugüne kadar Alt›n Top’u birden fazla kazanan
sadece 8 futbolcu (***) var. Acaba bu isimlere,

önümüzdeki y›llarda Messi de eklenebilir mi? 
Bu konuda Arjantinli y›ld›z, “Her zaman daha
fazlas›n› isteyen bir karakterim var. Tüm bu ödüller
benim için bir motivasyon kayna¤›. Daha flimdiden
ikinci Alt›n Top’u kazanman›n hayallerini
kuruyorum” diyor. Yafl› genç oldu¤undan Süper
Tangocunun hayalleri k›sa sürede gerçekleflebilir.
Önümüzde Güney Afrika’da düzenlenecek 
2010 Dünya Kupas› var. Messi’li Arjantin’in
flampiyon olmas› halinde, Rosario’lu müthifl solak
Alt›n Top’a ikinci defa sahip olabilir. E¤er bu ihtimal
gerçekleflmez ve mutlu sonu ‹spanya görürse, 
o zaman da bir baflka Barcelonal›n›n Alt›n Top’u
kazanmas› yüksek bir ihtimal. 

(*) Toplam 96 gazeteciden 90’› Messi’yi ilk s›ray›
yerlefltirirken, 5 gazeteci ikinci, biri de üçüncü
s›rada gösterdi. Arjantinliyi birincili¤e lây›k
görmeyen ülke gazetecileri Kamerun, Kuzey Kore,
H›rvatistan, M›s›r, Liechtenstein ve Senegal oldu. 
(**) Alt›n Top’u kazanan en genç futbolcu olarak
Ronaldo’nun ismi ön plana ç›k›yor. Inter’de
oynad›¤› dönemde Ronaldo, 1997 y›l›nda daha 
21 yafl›ndayken Alt›n Top’la tan›flm›flt›. Messi gibi
22 yafl›nda Alt›n Top’u kazanan di¤er futbolcular ise
George Best (1968) ve Michael Owen (2001).
(***) Alt›n Top’u Cruyff, Platini ve Van Basten 3’er,
Beckenbauer, Di Stefano, Keegan, Ronaldo ve
Rummenigge 2’fler defa kazand›.
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F
rance Football’un Alt›n Top’u, futbol
dünyas›n›n en prestijli ödüllerinden bir tanesi.
Bu y›l›n birincisi, beklenildi¤i gibi Arjantinli

Lionel Andres Messi oldu. Pablo Aimar’› idolü
olarak gösteren FC Barcelonal› y›ld›z, podyumun
en üst basama¤›na ç›karken, maksimum puan
olan 480’in 473’ünü alarak önemli bir rekora da
imzas›n› att›. Messi’nin toplad›¤› puan kadar, 
FC Barcelona’n›n ilk 5’e soktu¤u futbolcu say›s›
da fazlas›yla dikkat çekici. 2009 y›l› içinde
kazan›lmad›k kupa b›rakmayan bordo-mavilerin 
4 oyuncusu (Messi, Xavi, Iniesta ve Eto’o) ilk 5’te
yer ald›. Bu 4 isimden Messi dahil 3’ünün
kulübün altyap›s›ndan gelmesi, FC Barcelona’n›n
yaratt›¤› de¤er ve bundan ç›kart›lmas› gereken
dersler aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. 

Alt›n Top’taki ilk Arjantinli

Maradona, Kempes, Batistuta... Bu üç futbolcu
Arjantin’in dünya futboluna sundu¤u y›ld›z
isimler. Kariyerleri boyunca att›klar› gollerle
tak›mlar›n› flampiyonluklara tafl›yan bu
üçlüden hiçbiri Alt›n Top’u kazanamam›flt›.
Arjantin futbolu ad›na ortaya ç›kan bu
talihsizli¤i, bir bak›ma Messi giderdi. 
Art›k Tangocular›n da Alt›n Top’u kazanan
bir futbolcusu var. Maradona, Messi için,
“Hayat›m boyunca pek çok iyi
futbolcu gördüm ama
Messi gibisini
görmedim. Onun bir
benzeri yok. Sanki top
aya¤›na yap›fl›k ve
onun bir organ› gibi”
diyor. Messi’yi
Arjantin’de keflfedip, Barcelona’ya getiren kifli
olarak tan›nan Carles Rexach ise Arjantinlinin en
önemli özelliklerini, “Top aya¤›na gelmeden önce
ne yapaca¤›n› biliyor. Teknik olarak gerçekten
mükemmel ama en güçlü taraf› h›z›. Ayr›ca az
konuflan, çok iyi bir dinleyici. Kendisine ne
söyleniyorsa hemen anl›yor ve zaman
kaybetmeden uyguluyor” sözleriyle s›ral›yor.
Dünyan›n dört bir taraf›ndaki gazetecilerin
(toplam 96) oylar›yla seçilen Alt›n Top sahibi, 
en fazla 480 puan toplayabiliyor. De¤erlendirme
sonunda bir rekora imza atan Arjantinli y›ld›z,
473 puanla (*), oylar›n yüzde 98.54’ünü ald›.

Bundan önceki rekor, yüzde
98.46 ile 1984 y›l›n›n Alt›n Top
sahibi Frans›z Michel Platini’ye
aitti. 22 yafl›ndaki Messi’nin rekor
bir oy oran›yla bu y›l 54.’sü
düzenlenen Alt›n Top’u
kazanmas›nda pek çok etken
bulunuyor. Asl›nda flöyle bir
geriye dönüp bak›ld›¤›nda,
Barcelonal›n›n son 3 y›ld›r 
“Ben bu ödülü kazanaca¤›m”
mesaj›n› verdi¤i aç›kça görülüyor.
2007’de üçüncü olan Messi,
geçen y›l ise ikincili¤e
yükselmiflti. 2009’da ise hayalleri
gerçek oldu Arjantinlinin. Böylece
Alt›n Top’u kazanan en genç
dördüncü (**) futbolcu s›fat›yla
tarihteki yerini ald›.
Bu y›lki Alt›n Top’u Messi’nin

kazanmas›nda
Barcelona’n›n göz

kamaflt›ran
performans›n›n da
rolü çok büyük.

‹spanyol

kulübü kat›ld›¤› bütün organizasyonlarda
(‹spanya Ligi, ‹spanya Kral Kupas›,

‹spanya Süper Kupas›,
fiampiyonlar Ligi,
Süper Kupa ve FIFA
K›talararas› Kulüpler
Dünya Kupas›) 
1 numara oldu.

Ortaya ç›kan bu
muhteflem tablonun mimar›, att›¤› ya da att›rd›¤›
gollerle her ne kadar Messi olarak gözükse de
Barcelona’n›n tak›m oyunun hakk›n› da vermek
gerekiyor. Nitekim Messi d›fl›nda üç Barcelonal›
oyuncu (Xavi, Iniesta ve Eto’o) da ilk 5 içinde
kendilerine yer buldu. Bu isimlerden Kamerunlu
Eto’o hariç di¤er ikisinin Messi ile birlikte
Barcelona’n›n altyap›s›ndan (MASIA) gelmesi,
ortaya ç›kan muhteflem tabloyu daha da anlaml›
k›l›yor. Pek çok kulüp baflar›ya giden yolda y›ld›z

France Football’un 1956’dan bu yana geleneksel hale gelen
Altın Top ödülünü bu yıl Barcelona’nın Arjantinli oyuncusu

Lionel Messi kazandı. Genç oyuncu, 54.’cü Altın Top’a rekor
oyla sahip olurken, ilginç olan taraf ilk beş sırada dört

Barcelonalı oyuncunun yer almasıydı. İkinci sırayı
Manchester United’dan Real Madrid’e geçen Cristiano

Ronaldo’nun elde ettiği yarışmada Xavi, Iniesta ve
Barça’dan Inter’e transfer olan Eto’o da bu ikilinin hemen

ardında sıralandı. İlk beşteki dört Barçalıdan üçünün
kulübün altyapısından yetişmesi ise oldukça çarpıcıydı. 

Dr. Cem Cetin

Messi

Alt›n Top 2009’un ilk 10 futbolcusu

Futbolcu Kulübü Puan
Lionel Messi Barcelona 473
Cristiano Ronaldo M. United/R. Madrid 233
Xavi Hernandez Barcelona 170
Andres Iniesta Barcelona 149
Samuel Eto’o Barcelona/Inter 75
Kaka Milan/R. Madrid 58
Zlatan Ibrahimoviç Inter/Barcelona 50
Wayne Rooney M. United 35
Didier Drogba Chelsea 33
Steven Gerard Liverpool 32

59 maçta 36 gol att›
Lionel Messi 2009 y›l›n›n ilk 11 ayl›k

bölümünde 59 maça ç›k›p tam 36 defa
fileleri havaland›rd›. Maç bafl›na düflen gol

ortalamas› 0.61. Oyunda kald›¤› toplam süre
(59 maç, 4684 dakika) dikkate al›nd›¤›nda

ise her 130 dakikada bir gol at›yor. Arjantinli
futbolcu ‹spanya Ligi’nde 28 maçta 20 gole

imzas›n› atarken, bu oranlar fiampiyonlar
Ligi’nde 5 maç, 11 gol fleklinde kay›tlara

geçti. Gollerinin ço¤unu Messi, 76 ila 
90. dakikalar aras›nda kaydediyor. Bu zaman

diliminde Arjantinlinin gol say›s› 9. Messi
2009’da oynad›¤› 59 maç›n 43’üne ilk 

on birde bafllad› ve sadece 6 maçta 
90 dakika oynamad›. 10 maçta ise oyuna

daha sonradan girdi. Bu süre zarf›nda
centilmenli¤iyle de ön plana ç›kan 

22 yafl›ndaki y›ld›z sadece 4 sar› kart gördü,
k›rm›z› kart ile tan›flmad›!

Barça’n›n 6. ‘Alt›n Top’lusu
Bu y›l 54.’sü da¤›t›lan Alt›n Top’u bugüne

kadar Barcelona formas› giyen 6 oyuncu
kazand›. 1960’ta Luis Suarez, 

25 yafl›ndayken, Real Madridli Puflkafl’›n
önünde Alt›n Top ödülünü kazanan ilk

Barçal› s›fat›yla tarihe geçti. Barça’ya ikinci
Alt›n Top’u Cruyff, 1973 y›l›nda getirdi.
Hollandal› y›ld›z 1974’te de Alt›n Top’u

rakiplerine kapt›rmayarak duble yapt›.
Barcelona, dördüncü Alt›n Top için tam 

20 y›l beklemek mecburiyetinde kald›.
Özlemi 1994’te Bulgar Stoitckhov giderdi.

Son üç Alt›n Top’u ise Rivaldo (1999),
Ronaldinho (2005) ve Messi (2009)

kazand›rd›. 

Cruyff-Maradona kar›fl›m›
Barcelona Baflkan› Joan Laporta, Arjantin’de

do¤an ancak futbolu Barcelona’n›n
altyap›s›nda ö¤renen Messi’yi öve öve

bitiremiyor: “O müthifl bir oyuncu. Cruyff
kadar hareketli, Maradona kadar teknik.

Messi, bir Cruyff-Maradona kar›fl›m›
diyebiliriz. Ronaldinho’dan da pek çok fley

ö¤rendi. Futbolcu kimli¤iyle, bu genç yafl›nda
tarih yazmaya bafllad›. 22 yafl›nda olmas›na

karfl›n Barça’n›n liderlerinden bir tanesi.
‹nan›n bana, çok güçlü bir karakteri var 

ve kafaca da oldukça sa¤lam. Messi bizim
kimli¤imizi d›fla vuruyor. Kazand›¤› Alt›n Top

hem kendisinin hem de bizim yapt›¤›m›z
çal›flmalar›n ve fedakârl›klar›n bir ödülü.”

Alt›n Top kime veriliyor?
France Football’un1956 y›l›nda bafllatt›¤›
Alt›n Top ödülü, 1956’dan 1994’e kadar

Avrupa liglerinde oynayan Avrupal›
futbolculara veriliyordu. Daha sonra bir
de¤iflikli¤e gidilerek, 1995-2006 y›llar›

aras›nda, Avrupa liglerinde top koflturan her
k›tadan gelen oyuncular da de¤erlendirmeye

al›nmaya baflland›. 2007’den itibaren ise
sadece Avrupa’daki liglerde de¤il, 

her k›tadaki liglerde forma giyen oyuncular
Alt›n Top’a aday gösterilebiliyor.

Ödül Messi’nin, onur    Barça’n›n Ödül Messi’nin, onur    Barça’n›n 

Eto’o

Iniesta

Xavi

Ronaldo



B
üyük turnuvalara ifltirak
ediyorlarsa, spikerin “Tribünler
çok renkli” ya da ambiyans›

anlatmas› için canl› yay›nda
ba¤lan›lan muhabirin, “D›flar›da tam
bir renk cümbüflü, taraftar festivali
var” ifadelerini kullanmalar›n›
sa¤layan taraftar gruplar›n›n bafl›nda
Hollandal›lar geliyor. Gittikleri her
yerde yine en son Euro 2008 de dâhil
olmak üzere en renkli taraftar ödülünü
pek kimselere b›rakmayan, tamamen
portakal turuncusu k›yafetleri,
müzikleri ve centilmence, taflk›nl›k
yapmadan tak›mlar›n› desteklemeleri
ile ünlü Hollandal›lar için bir de iflin
karanl›k yüzü var. Holiganizmin
dünyada kendisini fazlas›yla
hissettirdi¤i kulüp taraftar›
sosyolojisine sahip ülkelerinden biri
ayn› zamanda Hollanda. Ulusal tak›m
taraftar› olarak dünyan›n en keyifli
tribün gruplar›ndan biri olan bu
yap›dan kulüp tak›m› taraftar› olarak
bambaflka bir görüntü ortaya ç›kmas›
ilginç bir çeliflki. 
Tarihteki ilk parlamenter

demokrasilerden biri
olan, ayn› zamanda
Lahey Uluslararas›
Adalet Divan› dâhil,
hukuksal kurumlar›
ile dünyan›n adalet
befli¤i say›lan
Hollanda, modern
yaflam›n,
mükemmel e¤itim
sisteminin, her
anlamda özgürlü¤ün
simgesi olmas›n›n
yan› s›ra hukukun, kanunlar›n,
kurallar›n s›k› s›k›ya uyguland›¤› bir
yap› ayn› zamanda. Tüm bu faktörler
eflli¤inde ve dünyan›n en güçlü
ekonomilerinden birine sahip
olmas›yla, dünyan›n en müreffeh
toplumlar›ndan birine sahip. Ancak
tüm bu pozitif ve toplumu fliddetten
uzaklaflt›rmas› gereken yönler, 
ne yaz›k ki ülkenin futbol fliddeti
tarihinin yaz›lmas›n› engelleyemiyor. 
Daha önceki taraftar kültürü
yaz›lar›m›zda da de¤inmeye
çal›flt›¤›m›z gibi, futbol ve fliddetin
çetrefilli iliflkisinde topluluklar aras›
tarihsel, sosyal, ekonomik, politik ve

kültürel farkl›l›klar rolleri paylafl›r.
‹ngiltere’de sosyal s›n›f farkl›l›klar› 
bu konuda baflrolü oynarken, ‹skoçya
ve Kuzey ‹rlanda’da durum daha çok
dinsel ayr›mc›l›¤a kay›yor. ‹spanya’da
alt kültür milliyetçili¤i etkin olurken,
‹talya’da tarihi bölgesel çekiflmeler ve
›rkç›l›k, rolleri çalan faktörler.
Hollanda’da kulüpler aras› iliflkilere
bakt›¤›m›zda ise flehir çekiflmesinin,
tarihsel ve s›n›fsal baz› göndermelerin
yafland›¤›n› görüyoruz. Özellikle
Hollanda futbolunun iki devi 
Ajax ve Feyenoord karfl›laflt›¤›nda, 
bu göndermeler fliddete dönüflüp
topluma kavga, ölüm ve gözyafl›
olarak dönebilecek boyutlara
ulaflabiliyor. Hatta Utrecht,
Groningen, ADO Den Haag, Venlo
gibi tak›mlar da karfl›laflt›¤›nda fliddet
olaylar› görülebiliyor. Lâkin bu
fliddetin tarihi, di¤er birçok Avrupa

ülkesinde oldu¤u gibi çok
eskilere gitmiyor. Asl›nda
Hollanda’da futbolun tarihi
19. yüzy›l sonlar›na do¤ru
uzansa da ülkenin dünya
futbolunda etkisi ve
dolay›s›yla taraftar
kültürünün de derinleflmesi
1960’l› y›llara dayan›yor.
Futbola hatta spora bu
kadar yatk›n bir toplumun
bu gecikmeyi
yaflamas›ndaki sebep ise
ulusal ligin ve
profesyonelli¤in ülkede
ancak 1950’lerin bafl›nda
uygulanmaya

bafllanmas›yd›. KNVB olarak bilinen
Kraliyet Hollanda Futbol
Federasyonu’nun bu dönüflümlere hep
karfl› ç›k›p geciktirmesi, Hollanda’da
profesyonel ligin geç oluflmas›yla
beraber taraftar yap›lar›n›n da zay›f
kalmas›na yol açm›flt›. Fakat
Hollandal›lar bu aray› çabuk kapat›p,
Feyenoord ve Ajax’›n yerel
rekabetlerini yavafl yavafl Avrupa
kupalar›nda hissettirmeye bafllamas›
ve üzerine Cruyff’lu milli tak›m›n
1974 Dünya Kupas› ikincili¤ine kadar
uzanan hikâyesiyle beraber tribün
kültürü daha bir kendini göstermeye
bafllad›. Usta teknik adam Rinus

Michels’in kenarda, maestro Johan
Cruyff’un saha içinde yaratt›¤› futbol
devrimi olan “Total Futbol” felsefesi
tribünlere de sirayet edip “Total
Taraftar” haline dönüfltü. Ne yaz›k ki
fliddet olarak da ilk uluslararas›
etkisini 1974 UEFA Kupas› finalinde
Tottenham ve Feyenoord tak›mlar›
karfl›laflt›¤›nda ç›kan kavgalarda
gösterdi. Hollanda içerisinde
geçmiflten günümüze yaflanan göç
dalgalar›n›n oluflturdu¤u çok uluslu
toplumun yaratt›¤› etki, yerel
platformda tribün fliddetini ›rkç›l›k
boyutuna kadar getirdi. Asl›nda
›rkç›l›k konusunda bir yan›lsama
oldu¤unu hat›rlatmakta da yarar var.
Tribünlerde ›rkç›l›¤›n oldu¤unu
düflündüren en önemli durum ise
di¤er ekiplerin, özellikle Feyenoord,
FC Utrecht ve Den Haag gibi
tak›mlar› destekleyenlerin, Ajax
taraftarlar›n›n Yahudileri temsil
etmesiyle ilgili at›fta bulunduklar›
tezahüratlar› dillendirmesi. Gaz
maskesi takarak “HAMAS, HAMAS,
joden aan het gas” (Hamas Yahudileri
gaza yolla) isimli rahats›z edici flark›y›
söyleyen taraftar gruplar› bu yolla
rakiplerini k›zd›rmaya çal›flmakta.
Asl›nda Ajax’›n kuruluflunda da kulüp
kültüründe de Musevilik veya 
o kökten gelme dinsel ya da politik bir
temel yok. Ünlü yazar Simon Kuper’in
“Ajax; Hollandal›lar ve Savafl: 
II. Dünya Savafl›’nda Avrupa’da
Futbol” isimli kitab›nda da belirtti¤i
gibi, Ajax’›n Yahudilerle iliflkisi çok
derin temellere dayanm›yor. II. Dünya
Savafl› s›ras›nda Ajax’›n antrenman
yapt›¤› saha Amsterdam’›n Yahudi
mahallesinde bulunuyor ve
futbolcular›n baz›lar› da burada
yafl›yordu. Kulüp de buna benzer
dinamiklerle Yahudi kulübü etiketini
üstünde buluverdi. Burada as›l ilginç
olan, Ajax taraftarlar› aras›nda çok
uluslu yap›n›n getirdi¤i etkiyle her
kökenden birey olmas›na ra¤men,
Ajaxl›lar bu motifi bünyelerine kabul
edip benimsedi. Ülkenin geri
kalan›ndan biraz olsun sosyolojik ve
ekonomik olarak ayr›lan
Amsterdam’›n tak›m› olan Ajax
taraftarlar›, özellikle büyük rekabet

içerisinde olduklar› ve büyük
ço¤unlu¤unu Rotterdam’›n liman
iflçilerinin oluflturdu¤u Feyenoord
taraftarlar›na s›n›fsal farkl›l›¤›,
ekonomik üstünlü¤ü vurgulama
içgüdüsüyle “Kakkerlakken”
(Hamamböce¤i) diye seslenir. Buna
karfl›l›k Feyenoordlular karfl› tarafa
Yahudi etiketi sebebiyle biraz önce
bahsetti¤im tarzda tezahüratlarda
bulunur. Rakip taraftar› k›zd›rmak için
yap›lan bu sataflma ya da gönderme
türevleri kulüplerin homojen bir
flekilde sahip olduklar› bir kulüp
kültürü ya da gelene¤ini temsil
etmiyor. Bu durumu Glasgow
Rangers-Celtic gibi de¤erlendirmemiz
imkâns›z. Lâkin iflin ac› taraf› bu
durum, taraftarlar›n birbiriyle fliddet
tandans›nda buluflmas›n›
engellemiyor. 

Beverwijk Savafl›

“Battle of Bevewijk” (Beverwijk
Savafl›) olarak bilinen ve 23 Mart
1997’de Ajax ve Feyenoordlu
holiganlar›n buluflup girifltikleri
kavgada birçok kifli yaralanm›fl, 
Carlo Picornie adl› taraftar da hayat›n›
kaybetmiflti. Yine 1999’da bu sefer
Feyenoord-NAC Breda maç› öncesi
ç›kan kavgada 85 taraftar yaralanm›fl
ve gözalt›na al›nm›flt›. Yine Ajax ve
FC Utrecht taraftarlar› aras›nda
özellikle 2002-03 sezonunda büyük
kavgalar ç›km›flt›. Utrecht’in
“Bunnikside” adl› taraftar grubu olay
ç›karmakta ülkenin en ünlüsü belki
de.  Bu arada bu olaylar sadece ülke
içi olmaktan ç›k›p, zaman zaman t›pk›
2006’da Feyenoord-Nancy UEFA
Kupas› eflleflmesinde oldu¤u gibi
Nancy polisiyle çat›flmaya kadar
gitmifl durumda. Feyenoord kulübü 
bu olaylar nedeniyle Avrupa
kupalar›ndan men edilmiflti.
Günümüzde Ajax-Feyenoord
maçlar›nda deplasmana gitmenin

yasak olmas›na kadar uzanan bir
fliddet öyküsü asl›nda bu. Lâkin iki
tak›m›n en fanatik gruplar› tarafs›z bir
yerlerde buluflup kavga etmekten geri
kalm›yor. ‹flin ilginci, Hollanda’da
taraftarlar› birbiriyle rekabet halinde
olan neredeyse tüm kulüplerin
renklerinde k›rm›z›-beyaz
kombinasyonu mevcut. Hani “Rengini
belli et” demenin imkâns›z oldu¤u bir
taraftarlar aras› ayr›mdan
bahsediyoruz. Bu biraz da ülkede 
var olan futbol fliddetinin, kulüp
çekiflmesinden daha çok flehirsel,
bölgesel ve s›n›fsal farkl›l›klardan
kaynakland›¤›n› gösteriyor. 

Irkç›l›k kanayan bir yara

Fakat ›rkç›l›¤›n da bu durumda etkisi
oldu¤unu yads›mamak gerekiyor.
Geçen y›l yap›lan Hollanda ve Fas
Genç Milli Tak›mlar› aras›ndaki maçta
›rkç› temelli kavgalardan sonra
Hollanda Futbol Federasyonu, Fas’la 
5 y›l boyunca milli maç
yap›lmamas›n› kararlaflt›rd›.
Günümüzdeki Hollanda Milli
Tak›mlar›nda, Fas, Türkiye ve di¤er
birçok göçmen toplum mensubu
futbolcular forma giyse de ›rkç›l›k hâlâ
kanayan bir yara. Örne¤in Utrecht’in
taraftar grubu Bunnikside, içinde Nazi
sempatizanlar›n› bar›nd›ran ›rkç›
motiflere sahip bir topluluk.
Britanya’da “Let’s Kick Racism Out of
Football” ve ‹talya’da “No al
Razzismo” olarak var olan futboldaki
›rkç›l›¤a karfl› yürütülen sosyal
kampanyalardan bir benzeri de
Hollanda’da “When Racism Wins,
The Sport Loses” (Irkç›l›k
kazand›¤›nda, spor kaybeder) ad›yla
yürütülüyor.  
Gelen raporlara ve yaflanan olaylara
bak›ld›¤›nda, Britanya’y› bir kenara
b›rak›rsak Hollanda Avrupa’da futbol
fliddeti olaylar›n›n ‹talya, Almanya,
Fransa ve Belçika ile beraber en çok
yafland›¤› ülke olarak s›n›fland›r›l›yor.
Her sene oynanan maçlar›n yüzde
10’unda olay ç›kan ülkede, taraftar
profilinin de yüzde 10’unu fliddete
yatk›n holiganlar›n oluflturdu¤u
söyleniyor. 

Devletin sert önlemleri

Hollanda ise devlet olarak futbol
fliddetini önlemek için sert önlemler
alm›fl durumda. Atl› polislerden
motorize ekiplere kadar hepsinin bu
konuda özel e¤itim ald›¤›n›
söylemekte yarar var. Bu konudaki
en önemli oluflum ise CIV “Centraal
Informatiepunt Voetbalvandalisme”
(Futbol Vandalizmi Bilgi Merkezi)
adl› bir kurumun varl›¤› ve devlete
ba¤l› bu kurumun futbol fliddetine
her y›l çeflitli raporlar ve sosyal

çal›flmalar eflli¤inde son vermek, 
en az›ndan önlemek için yo¤un bir
biçimde çal›flmas›. Futbol vandalizmi
konusunda özel e¤itimli personele ve
güvenlik gücüne sahip bu oluflum,
di¤er ülkeler taraf›ndan da örnek
al›nmaya bafllad›. Bunlardan birinin
son günlerde bu konuda s›k›nt› çeken
ülkemiz oldu¤unu da söylemekte
yarar var. Hollanda Milli Tak›m›’n›n
gitti¤i her deplasmana ifltirak eden,
her büyük turnuvada kendileri için
özel yer ayr›lan ve müthifl bir
portakal festivali yaratan milli tak›m
taraftarlar›n›n 2010 Dünya Kupas›
için Güney Afrika’ya yapacaklar›
yolculukta dahi CIV’in güvenlik
ekipleri yanlar›nda olacak. “Orange
Legion” olarak bilinen Hollanda Milli
Tak›m taraftarlar› belki de dünyan›n
en organize ve düzenli flekilde
seyahat edip maçlar› izleyen taraftar
grubu. Amsterdam ve di¤er kentlerde
iletiflim bürolar› ve hatta ma¤azalar›
olan bu yap›n›n, bandovari
müzikleri, portakal renkli giysileri,
nefleli ve centilmence tav›rlar› ile her
ülkede müthifl sempatiyle karfl›land›¤›
bilinen bir gerçek. Kulüp taraftarl›¤›
bak›m›ndan can s›kan olaylara ve
istatistiklere sahip olan Hollandal›lar,
milli tak›m söz konusu oldu¤unda
dünyan›n en tatl› haleti-i ruhiyesine
ve rengine sahip taraftar gruplar›ndan
biri haline geliyor. Asl›nda milli
tak›m taraftarlar›n›n bu durumu
Hollanda’n›n sadece futboldaki
özelli¤i de¤il. 16 milyonluk nüfusa
sahip ülkenin yaklafl›k 5 milyonu
çeflitli dallarda var olan 35 bin spor
kulübünden birine kay›tl› olarak
profesyonelce spor yap›yor. 
15 yafl›ndan büyüklerin oluflturdu¤u
nüfusun yüzde 75’i her hafta mutlaka
düzenli olarak sporla u¤rafl›yor.
B›rak›n futbolu, Dünya Bisiklet
fiampiyonas› düzenlendi¤inde dahi
s›rf Hollandal› taraftarlar için özel
meydanlar düzenleniyor. Onlar için
ayr› organizasyon yap›l›yor. 
Spor kültürü bu kadar geliflmifl bir
ülkenin her ne kadar futbolda
fliddet problemleri olsa da bunlar
di¤er ülkelere bak›ld›¤›nda çok
daha çabuk ve rahat bir flekilde
minimize edilebiliyor. Hollanda
belki kulüp taraftarl›¤› baz›nda hâlâ
baz› fliddet problemlerine sahip
olsa da milli tak›m taraftarl›¤›
konusunda önümüzdeki yaz
yap›lacak 2010 Dünya Kupas›
finalleri gibi organizasyonlar›n
aranan rengi olmaya devam
edecek. Müzikleri, flark›lar›,
centilmenlikleri ile tribünlerin
önemli renkleri olmay›
sürdürecekleri kesin. Nitekim kulüp
taraftarl›¤›ndaki fliddeti önleme
konusunda da derin dersler içeren
çal›flmalar› var. Bunlar› örnek
almas› gereken adresler de belli…

TTrriibbüünn  KKüüllttüürrüü

Portakal›n farkl› tatlar› Portakal›n farkl› tatlar› 

Caner Eler
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HHoollllaannddaa

Gittikleri her yerde en renkli taraftar ödülünü pek kimselere bırakmayan, tamamen portakal turuncusu
kıyafetleri, müzikleri ve centilmence, taşkınlık yapmadan takımlarını desteklemeleri ile ünlü 

Hollandalılar için bir de işin karanlık yüzü var. Holiganizmin dünyada kendisini fazlasıyla hissettirdiği
kulüp taraftarı sosyolojisine sahip ülkelerinden biri aynı zamanda Hollanda. Ulusal takım 

taraftarı olarak dünyanın en keyifli tribün gruplarından biri olan bu yapıdan, kulüp takımı taraftarı
olarak bambaşka bir görüntü ortaya çıkması ilginç bir çelişki. 
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O
bir Adanal›… Duruflu,
yürüyüflü, konuflmas› ile
kendinden son derece emin

bir Adanal›… 
Tam befl yafl›nda atm›fl kendini
mahallenin arsas›na… Dalm›fl
erkek arkadafllar›n›n aras›na, futbol
topunu tan›mak ad›na.
Çok sevmifl futbol topunu. 
Bu sevgi ile düflmüfl futbol
topunun pefline. Aileden de destek
gelmifl. Baflta baba, sonra anne
“Biz senin yan›nday›z” diyerek
futbol tutkusuna, sevdas›na sahip
ç›km›fl. Üstelik de ailenin tek
çocu¤u olmas›na ra¤men.
5 yafl›nda mahalle aras›nda
bafllayan futbol sevdas› 12 yafl›nda
art›k iflin daha s›k› tutulmas› ad›na
kulüpçülük noktas›na getirilmifl ve
Adana ‹dmanyurduspor
Kulübü’nde lisans ç›kart›lm›fl. 
Ve art›k Eylül  Elgalp, bayan
futbolculu¤unu tescil ettirmifl.
O günden sonra Eylül’e Milli
Tak›m’›n kap›lar› da aç›lm›fl. Bayan
Milli Tak›mlar›n yafl gruplar›nda
sürekli olarak forma giymifl. fiimdi
de A Milli Tak›m’›n bazen sol
aç›¤›, bazen sa¤ aç›¤›, bazen de
santrforu olarak de¤iflmez
oyuncusu, golcüsü olmufl.
Bugün 18 yafl›nda emekli memur
bir ailenin k›z› olan ve Üniversite
birinci s›n›f› okuyan Eylül’le
‹spanya ile ‹ngiltere maçlar›n›n
kamp›nda konufltuk. Hem
kendisini yak›ndan tan›d›k, hem de
bayan futbolu üzerine k›sa bir
sohbet gerçeklefltik. Biz sorduk,
Eylül cevaplad›.

‹lgi her geçen gün art›yor 

▼▼  Futbolseverler taraf›ndan
Türkiye’de bayanlar›n futbol

oynamas› henüz daha tam
anlam›yla benimsenmifl
görünmüyor. Bayanlar›n
futbol oynamas›n› ve
futbolseverin bu konudaki
bak›fl aç›s›n› nas›l
yorumluyorsun?
▲▲  Bu konuda cinsiyet ayr›m›
yap›lmamal›. Nas›l ki di¤er
spor dallar›nda bu ayr›m yok,
futbolda da olmamal›.
Örne¤in voleybolu,
basketbolu, hentbolu hem
erkekler hem de bayanlar
oynayabiliyorsa futbolu da
oynayabilmeli. Aram›zdaki tek
fark fizik ve kuvvet fark›.
Ancak zaman içerisinde çok
çal›flarak bu aç›k
kapat›labiliyor. Bayanlar fizik
ve kuvvet olarak erkeklerle
ayn› seviyeye tam anlam›yla
gelmese bile bu seviye çok
yüksek noktalara ulaflabiliyor.
Futbolseverlerin bayan
futbolunu benimsemesi için
biraz daha zamana ihtiyaç
oldu¤unu düflünüyorum.
Türkiye son y›llarda bu
branfl›n üzerine gitmeye bafllad›.
Bizlere olan ilginin her geçen gün
artt›¤›n› görüyorum. 
▼▼  Baz› ülkelerin gerçekten çok iyi
bayan tak›mlar› var. Örne¤in
‹spanya ve ‹ngiltere. Siz de bu
tak›mlarla maçlar yap›yorsunuz.
Bu maçlarda nas›l bir duygu
içersinde oluyorsunuz?
▲▲  Biz onlar›n bugüne kadar çok
çal›flt›¤›n›, altyap›lar›n›n çok daha
iyi oldu¤unu biliyoruz. Kulüpler
baz›nda da gerçekten bizlerin çok
çok önündeler. Öncelikle bunlar›
bilmemiz ve kabul etmemiz
önemli. Bizde ise bayan futbolu
herkesin bildi¤i gibi yeni yeni

ilerleme göstermeye bafllad›. fiunu
rahatl›kla söyleyebilirim ki, bayan
futbolu son üç y›lda büyük aflama
kaydetti. ‹spanya ve ‹ngiltere
karfl›s›nda oynad›¤›m›z futbol
bunun en büyük göstergesiydi.
Skorlar belki istenilen gibi de¤il
ama bu maçlar›n ilk yar›lar›n› gol
yemeden bitirmek bile büyük
baflar›.  
▼▼  Bayan futbolunda biz
rakiplerini rahat yenebilecek,
Avrupa fiampiyonas›
elemelerinden ç›k›p Dünya
fiampiyonalar›na gidebilecek
duruma ne zaman geliriz?
▲▲  Bana göre bunlar çok uzak

de¤il. Üç sene içerisinde
çok iyi fleyler
yapabilece¤imize
inan›yorum. Son

oynad›¤›m›z maçlarda
baz› fleyleri

gösterdik. Bayan
futboluna bak›fl

aç›s› de¤iflti.
‹nsanlar bize
art›k
inanmaya
ve
güvenmeye
bafllad›.
Çal›flma
tempomuzu

artt›rarak
rakiplerimizle

aram›zdaki
eksikleri

kapataca¤›m›za
inan›yorum. O zaman

rakiplerimizle daha bafla
bafl mücadele ederiz,
istenilen sonuçlar› al›r›z ve
Dünya fiampiyonas›’na
kat›labiliriz.

Özel hayat
konusunda
avantajl›y›z

▼▼  Erkek futbolcular›n özel
yaflamlar› sürekli
gündemde tutuluyor.
Performans
düflüklüklerinde kendilerine
bakmad›klar› konusunda
büyük elefltiri al›yorlar.
Bayanlar için bu konuda
neler söylenilebilir?
▲▲  Bu çok do¤al. Ayn› fley
bizler içinde geçerli. Bir
bayan futbolcunun da özel
yaflam›na dikkat etmesi
gerekiyor. Gezmesinin,

e¤lenmesinin, gece hayat›n›n bir ölçüsü ve
s›n›r› olmal›. Ancak erkeklerle bu konuda
flöyle bir farkl›l›¤›m›z var. Erkekler bize
göre daha özgür ve daha rahat hareket
edebiliyor. Bayan futbolcular›n büyük bir
bölümü aileleriyle yafl›yor. Eve girifl-ç›k›fl
saatleri belli. O nedenle bizlerin yaflamlar›
daha düzenli, kontrollü. Aile ortam› da
zaten insana düzenli bir hayat› getiriyor.
Ayr›ca beslenme de çok önemli. Ailenin
bu konudaki rolü de hepimiz için oldukça
fazla.
▼▼  Bugün Milli Tak›m›m›zda dünya
çap›nda y›ld›z olabilecek oyuncular 
var m›? 
▲▲  Bence en az 4-5 y›ld›z oyuncu ç›kar.
Arkadafllar›m›n isimlerini saymak çok

do¤ru olmayabilir. Zamanla zaten
kendilerinden söz ettireceklerdir.
▼▼  Bayan tak›m›n› çal›flt›ran bir teknik
adam›n, erkek tak›mlar›n› çal›flt›ran
meslektafllar›ndan fark› olmal› m›? 
▲▲  Tabii ki olmal›. Bayan futbolcular›
çal›flt›ran teknik adamlar›n bu konuda özel
bir e¤itim almalar› gerekiyor. Türkiye’de
bu konuda bir çal›flma mutlaka yap›lmal›.
Ayr›ca bayanlar›n erkeklere göre çok daha
duygusal olmas› önemli bir faktör. Bizim
hocalar›m›z bu nedenle mutlaka psikoloji
e¤itimini de almal›.
▼▼  Bayan futbolunun gelifltirilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› için bundan sonra 
neler yap›lmal›?
▲▲  Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bayan
futbolunun gelifltirilmesi konusunda büyük
destek görüyoruz. Gerek kamp ortam›,
gerek çal›flma ortam› aç›s›ndan
Federasyonumuz elinden gelen tüm
imkânlar› bizlere sunuyor. Ayr›ca
Federasyonun köy okullar› projesi bence
mükemmel. Bu proje ile herkes birbirini
teflvik ediyor. Aileler çok k›sa sürede
k›zlar›n› futbolcu olsun diye kulüplere
getirecek. Bu da çok önemli bir ad›m
olacak. Bayan futbolunun en büyük
s›k›nt›s› kulüplerde. Çal›flma ortamlar› 
çok kötü. Do¤ru dürüst antrenman
yapacak saha ve antrenör bulunam›yor.
Deplasmanlara giderken çok büyük
sorunlar yaflan›yor. Küçücük arabalar
kullan›l›yor. Bir de medyaya büyük ifl
düflüyor. Ama nedense bas›n bizden uzak
kal›yor. Bayan futbolunu gündemde
tutmalar›n› istiyoruz. Bazen gitti¤imiz
yerlerde bayan futbolunu soruyoruz,
bak›yoruz kimsenin haberi bile yok. Bu
anlamda medyaya büyük görev düflüyor. 

Bayan futbolunda   s›k›nt› kulüplerdeBayan futbolunda   s›k›nt› kulüplerde

Gürsel Kuru

Türkiye’de emekleme devresini geçip yürümeye bafllayan bayan
futbolunun önemli isimlerinden birisi. Henüz 18 yafl›nda ve
Üniversite ö¤rencisi. Hem A hem de U19 Milli Tak›mlar›nda
forma giyiyor. Bayan futbolunun geliflmesi için TFF’nin yo¤un bir
çaba gösterdi¤ini söylerken, sorunun kulüpler baz›nda
yafland›¤›n› vurguluyor ve “Çal›flma ortamlar› çok kötü. Do¤ru
dürüst antrenman yapacak saha ve antrenör bulunam›yor.
Deplasmanlara giderken çok büyük sorunlar yaflan›yor.
Küçücük arabalar kullan›l›yor” diyor, medyay› da bayan
futboluna ilgi göstermeye davet ediyor 

Eylül ElgalpEylül Elgalp

Hamdi Aslan
“Eylül futbol afl›¤›”

“Kendisini 2006 y›l›nda tan›d›m.
Eylül, futbol afl›¤› bir oyuncu.

Hayat›nda her fleyini bir kenara
koyup, futbolu tafl›yabilecek bir
kiflili¤e sahip. Forvette istedi¤in

yerde oynat.  Yurt d›fl›nda
olsayd› bugün çok daha iyi

yerlerde olurdu. Her turnuvada
yabanc› ülkelerin teknik

adamlar› ve yöneticileri bana
Eylül’ü soruyor. Hatta transfer
etmek isteyenler var. fiu anda

hem A Milli Tak›m’da hem de
U19 Milli Tak›m›nda

oynat›yoruz. Yak›n bir gelecekte
çok daha iyi noktalara

gelece¤ine inan›yorum.”

Bayan futboluna bakış açısı değişti. İnsanlar bize
artık inanmaya ve güvenmeye başladı. Çalışma
tempomuzu arttırarak rakiplerimizle aramızdaki
eksikleri kapatacağımıza inanıyorum. O zaman
rakiplerimizle daha başa baş mücadele ederiz,
istenilen sonuçları alırız ve Dünya
Şampiyonası’na katılabiliriz.

Bayan futbolcular da özel hayatına dikkat etmeli.
Ancak erkeklerle bu konuda şöyle bir
farklılığımız var. Erkekler bize göre daha özgür
ve daha rahat hareket edebiliyor. Bayan
futbolcuların büyük bir bölümü aileleriyle
yaşıyor. Eve giriş-çıkış saatleri belli. O nedenle
bizlerin yaşamları daha düzenli, kontrollü.



Van Gaal’le
bafllayan
yükselifl

‹çinde
bulundu¤umuz
2009-2010
sezonuna
geldi¤imizde ise
Müller’in
kariyerindeki 
en büyük ivmeyi
daha sezonun
yar›s› bile bitmeden
yakalad›¤›n›
görüyoruz. 
Yeni sezona
Eredivise’de 
AZ Alkmaar’›
flampiyon yapan Hollandal› Teknik
Direktör Louis Van Gaal ile
bafllayan Bayern, Mario Gomez,
Olic ve Robben gibi kaliteli
oyuncular› alarak forvet hatt›n›
güçlendirmiflti. Üstelik Toni,
Ribery, Klose gibi y›ld›zlar da
tak›m›n kadrosunda bulunuyordu.
Dolay›s›yla hem ileriye dönük 
orta saha hem de santrfor
pozisyonlar›nda görev yapan
Müller’in ifli sezon bafl›nda
bak›ld›¤›nda oldukça zordu. 
Ancak genç oyuncularla aras›n›n
iyi oldu¤un bilinen Van Gaal’in,
12 Eylül 2009 günü Bayern’in ezeli
rakibi Dortmund karfl›s›nda genç
oyuncuya flans vermesi tüm
dengeleri bir anda de¤ifltirdi. 
Maça sonradan dâhil olan Müller,
tak›m›n›n 5-1’lik zaferle ayr›ld›¤›
maçta 2 gol kaydederek oldukça
göz doldurdu. Bu maçtan üç gün
sonra ise fiampiyonlar Ligi’nde
Maccabi Haifa deplasman›ndaki 
2 golüyle tak›m›na galibiyet
getirmesi, tüm gözlerin iyiden iyiye

bu oyuncuya çevrilmesini sa¤lad›.
Daha sonraki lig maçlar›nda
Freiburg ve Hannover a¤lar›na da
birer gol b›rakan genç forvet,
Almanya Kupas›’nda da 3 maçta 
2 gol kaydetti. 
Bu sezon att›¤› 8 golün 7’sini
deplasmanda kaydetmesi,
Müller’in ev sahibi tak›mlar için
asl›nda ne kadar tehlikeli bir
oyuncu oldu¤unu kan›tl›yor.
Bundesliga’n›n gelmifl geçmifl en
pahal› transferi Mario Gomez, 
iç saha maçlar›nda hava
hâkimiyetinden dolay› baflrole
ç›ksa da deplasmanlarda sahneyi
genç y›ld›z aday› Thomas Müller
al›yor. Hücuma dönük orta saha
oynayabilmesi de ayr› bir avantaj
kat›yor Müller’e. Van Gaal’in de
genç oyunculara flans verme
konusunda oldukça bonkör
oldu¤unu göz önüne al›rsak, güçlü
ve tecrübeli tak›m arkadafllar›na
ra¤men genç panzerin bu sezon
önü oldukça aç›k görünüyor. Tabii
ki Ribery’nin uzun süreli sakatl›¤›n›

ve Toni’nin Van Gaal’le
olan büyük sorunlar›n›,
Müller’in önünün bu
kadar aç›lmas›n›n di¤er
iki nedeni olarak
gösterebiliriz. 

Komple bir
futbolcu

Otoriteler taraf›ndan
oldukça be¤eniyle izlenen
Thomas Müller için
Bayern Münih’in asistan
koçu Hermann Gerland
flöyle diyor: 
“Müller her an gol
atabilecek bir oyuncu.
Kötü oynad›¤› maçlar da

buna dâhil. Bana göre, onda bir
futbolcu için gerekli olan her fley
var. Do¤ufltan gelen yetenek, topla
oynama becerisi, topla nerede
buluflaca¤›n› çok iyi bilmek gibi…
Topla aras›nda enerji oldukça
fazla. Sahada kald›¤› ve oyunu
ö¤renmeye devam etti¤i sürece
daha da iyiye gidecek.” 
Bu sözlere de bakacak olursak,
Thomas Müller
uzun süredir
altyap›dan oyuncu
yetifltirmekte
zorlanan Bayern’in
bu eksikli¤ini biraz
olsun giderecek gibi
gözüküyor. Son
y›llarda oldukça
pahal› transferler
yapan, buna karfl›n
Bastian
Schweinsteiger ve
Philipp Lahm
d›fl›nda futbol
arenas›na hat›r›
say›l›r bir oyuncu
kazand›ramayan
Bavyera ekibinde Müller, belki de
bu ç›k›fl›yla bu gidiflata bir son
vererek, tak›m›n›n gözünü
tekrardan altyap›ya çevirmesini
sa¤layabilir. Üstelik geride
b›rakt›¤›m›z y›l Almanya’n›n bir
sene içinde U17, U19 ve U21
Avrupa fiampiyonalar›’n›
kazand›¤›n› düflünürsek, Alman
futbolunun oluflturdu¤u altyap›
stratejisi sayesinde oldukça baflar›l›
bir genç nesil yakalad›¤›n›
söylemek mümkün. Dolay›s›yla,
Bayern’in patronu Franz
Beckenbauer her sene maddi
aç›dan yüksek transferlere imza
atmaktan vazgeçip, tak›m›n
altyap›ya daha çok yat›r›m
yapmas›n› sa¤layabilirse, Müller’le

bafllayan bir ak›m sayesinde
Bayern eski y›llarda oldu¤u gibi
futbol piyasas›na yeni yetenekler
sunabilir.
Deparlar›, vurufl noktalar›ndaki
yetene¤i ve o anlarda kafas›n›n
fazla karmafl›k olmamas› gibi
nedenlerden ötürü Thomas Müller,
ileriki y›llarda Gerd Müller,
Rummenigge, Klinsmann gibi
efsane Almanlar›n taht›na aday
olabilir. Klose, Kuranyi, Mario
Gomez gibi santrforlara ra¤men,
son y›llarda Almanlar›n forvet
yetifltirme konusunda di¤er
ülkelere oranla oldukça geride
kald›¤›n› görüyoruz. Müller ise
yukar›da ismini sayd›¤›m›z efsane
Alman forvetler gibi tipik bir gol
makinesi. ‹flte bu durumda, henüz
20 yafl›ndaki bu genç forvetin
ileride Alman Milli Tak›m›’n›n
formas›n› da üzerinden kolay kolay
ç›karmayaca¤›n› söylemek
mümkün. Ancak tüm bunlar›n
gerçekleflebilmesi için Bayern
Münih’in ünlü Genel Menajeri 
Uli Hoeness’in sözlerine de iyice
bir kulak vermek gerekiyor: 

“Bayern’de daha önceden Toni
Kroos, Michael Rensing, Piotr
Trochowski gibi oyuncular oldukça
gelecek vaat etmelerine ra¤men
silinip gittiler. Bir anlamda da
harcand›lar. Müller’in de bafl›na
böyle bir fley gelmesini asla
istemiyorum. Almanya’da bazen
birkaç maçta Müller gibi y›ld›z›
parlayan oyuncular› bir anda
göklere ç›kar›yoruz. Müller’in
yafl›ndayken ben Alman Milli
Tak›m›’nda oynuyordum. 
Bu yüzden onu bir anda göklere
ç›karmak pek de iyi bir fikir de¤il.” 
Hoeness’in bu sözlerine bakarak
hem Alman futbolu hem de Türk
futbolu için bir ders ç›karmak
mümkün gibi görünüyor.

S
on y›llarda Premier Lig ve
La Liga’n›n kalite olarak
oldukça gerisinde kalan

Bundesliga’da üst düzey yerli
forvet oyuncular›n›n yetiflti¤ini
söylemek de bir hayli zor.
Özellikle Alman futboluna yön
veren Bayern Münih’in altyap›s› ise
yak›n geçmifle bakarsak bu alanda
tamamen teklemifl durumda.
Ancak bu sezon gösterdi¤i
performansla futbolseverlerin
dikkatini çeken genç forvet
Thomas Müler, gelecek y›llarda
gerek Bayern Münih’in, gerekse de
Alman futbolunun bu derdine
derman olacakm›fl gibi gözüküyor.
fiimdi bu genç panzeri hep beraber
tan›yal›m…

Adam olacak çocuk 

Berlin Duvar›’n›n y›k›ld›¤› y›l olan
1989’un 13 Eylül’ünde dünyaya
gelen Thomas Müller’in do¤du¤u
flehir, duvar›n y›k›lmas›ndan önce
Bat› Almanya’da bulunan
Weilheim. Çocukken futbol

oynamaya bafllad›¤›
kulüp olan TSV
Pahl’de bir sezonda
120 gol atmas›,
onun gelecekte
oldukça tehlikeli bir
gol makinesi
olaca¤›n›n mesaj›n›
daha o günlerden
veriyor bize. 
‹flte 2000 y›l›nda
Almanya’n›n en ünlü kulübü
Bayern Münih’in altyap›s›nda top
koflturmaya bafllayan bu golcü,
2007 y›l›na kadar kulübün çeflitli
genç tak›mlar›nda boy gösterir. 
Bu seneden itibaren ise Bayern
Münih’in bir alt tak›m› olan Bayern

Münih 2’de forma flans› bulmaya
bafllar. 2008-2009 sezonunda
Bayern Münih 2’nin mücadele
etti¤i ve yeni oluflturulmufl bir lig
olan 3. Liga’da tak›m›n en önemli
oyuncular›ndan biri olan Müller,
oynad›¤› 32 maçta 15 gol

kaydederek ligin gol krall›¤›
yar›fl›n› beflinci s›rada bitirir. Ayn›
sezon içinde A tak›mda da baz›
maçlarda forma flans› yakalayan
genç forvet, 4 Bundesliga, 1 de
fiampiyonlar Ligi maç›nda o
dönemin teknik direktörü Jürgen
Klinsmann taraf›ndan sahaya
sürülür. Daha ilk kez ç›kt›¤›
fiampiyonlar Ligi maç›nda 
72. dakikada oyuna girmesine
ra¤men, Bayern’in 7-1 ma¤lup
etti¤i Sporting Lizbon’un a¤lar›na
bir gol b›rakmay› da baflar›r.
Futbolculu¤u zaman›nda büyük bir
golcü olan Klinsmann, Müller’de
kendisini görmüfltür belki de…

Tarih boyunca Gerd Müller, Karl-Heinz
Rummenigge, Jürgen Klinssmann gibi
büyük santrforları dünya futboluna yıldız
olarak sunan Almanlar, son yıllarda bu
alanda eski başarılarından oldukça uzak.
Thomas Müller ise forvet dışında orta
sahada da görev alabilmesine rağmen,
90’lı yıllardan beri dünya çapında bir
forvet çıkaramayan Almanların bu
konudaki yeni umudu. Deparları, vuruş
noktalarındaki yeteneği ve o anlarda
kafasının fazla karmaşık olmaması gibi
özellikler, Müller’e yakın gelecekte yıldız
olabilmenin yolunu açacak gibi görünüyor. 

Aydın Güvenir
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yeni gol
makinesi

Thomas Müller

Hermann Gerland: “Müller her an gol atabilecek bir
oyuncu. Kötü oynadığı maçlar da buna dâhil. Bana göre,
onda bir futbolcu için gerekli olan her şey var. Doğuştan

gelen yetenek, topla oynama becerisi, topla nerede
buluşacağını çok iyi bilmek gibi… Topla arasında enerji

oldukça fazla. Sahada kaldığı ve oyunu öğrenmeye devam
ettiği sürece daha da iyiye gidecek.” 



TamSaha74

TTFFFF  GGüünnddeemmiiTTFFFF  GGüünnddeemmii

F
IFA kokartl› hakemlerimizden Cüneyt
Çak›r, büyük bir baflar› göstererek, UEFA
taraf›ndan 1. kategoriye yükseltildi.

Elit hakem kategorisinden sonra en üst
kategori olan 1. kategoride yer alan en iyi
28 hakem aras›na girme baflar›s› gösteren
Cüneyt Çak›r, 2. kategoriden bir üste
yükselme baflar›s› gösteren 4 Avrupal›
hakemden biri oldu. Çak›r böylece
fiampiyonlar Ligi’nde de maç yönetebilecek.
Türk hakemli¤i fiampiyonlar Ligi’nde son

olarak 2000 y›l›nda bugünün MHK Baflkan›
O¤uz Sarvan’la temsil edilebilmiflti. 
23 Kas›m 1976 ‹stanbul do¤umlu Cüneyt
Çak›r, 1996 y›l›nda hakemli¤e bafllad› ve
2001-2002 sezonundan itibaren Turkcell
Süper Lig’de maç yönetiyor. Süper Lig’de ilk
maç›na 29 Eylül 2001 tarihinde
Malatyaspor-Çaykur Rizespor
karfl›laflmas›yla ç›kt›. 8 sezondur Turkcell
Süper Lig maçlar›nda düdük çalan Çak›r,
FIFA listesine 2005 y›l›nda girdi ve 

o tarihten itibaren uluslararas› maçlarda
gösterdi¤i performansa UEFA’n›n
gözdelerinden birisi oldu. 
Cüneyt Çak›r’›n Türkiye’de elefltirilmesine
yol açan cesur ve standart yönetimi,
UEFA’n›n hakem hocalar› taraf›ndan hep bir
“art› de¤er” olarak yorumland›. ‹çeride 
“çok kolay k›rm›z› kart gösteriyor, çok kolay
penalt› çal›yor” gibi elefltirilen yönleri,
UEFA taraf›ndan “Kuralda ne deniliyorsa
onu uyguluyor. Sahada dik durabiliyor.
Hem yönetti¤i her maçta hem de ayn› maç
içinde verdi¤i kararlar belli bir standard›n
d›fl›na asla ç›km›yor” fleklinde yorumland›
ve Cüneyt Çak›r’›n önü aç›ld›. FIFA’n›n
hakem kategorilerini h›zla geçen Çak›r için
son önemli s›nav, Haziran ay›nda ‹sveç’te
düzenlenen U21 Avrupa fiampiyonas›
finalleriydi. UEFA’n›n hakem hocalar› bu
flampiyonay›, “Avrupa fiampiyonas›’ndan
sonra en önemli ikinci organizasyon” olarak
görüyordu ve Cüneyt Çak›r’a güvendiklerini
de ‹ngiltere ile Finlandiya aras›nda oynanan
aç›l›fl maç›nda görevlendirerek gösterdiler.
Çak›r’›n bu maçtaki baflar›s›, ona
turnuvadaki ikinci maç› da getirdi. Belarus
ile S›rbistan aras›nda oynanan grup maç›n›
da baflar›yla yöneten Çak›r, UEFA taraf›ndan
‹ngiltere-‹sveç yar› final maç›na atanarak
onurland›r›ld›. Bu büyük s›nav› baflar›yla
geçen Çak›r’›n önü art›k iyice aç›lm›flt›.
UEFA taraf›ndan Avrupa Ligi maçlar›nda 
s›k s›k görevlendirilmeyi sürdüren Çak›r, 
22 Aral›k’ta aç›klanan listede, UEFA
taraf›ndan 1. kategoriye yükseltildi. 

Bülent Y›ld›r›m’›n baflar›s›

Türk hakemli¤i Cüneyt Çak›r’›n yan› s›ra
Bülent Y›ld›r›m’la da sevindirici ve gurur
dolu bir geliflme yaflad›. FIFA kokart›n› 
2007 y›l›nda takan ve uluslararas› arenada
yönetti¤i baflar›l› maçlarla h›zl› bir yükselifl
yaflayan Bülent Y›ld›r›m, 6 ay içinde iki
kategori birden yükseldi. 2009 y›l›n›n
Temmuz ay›nda 3. kategoriye yükseltilen
Y›ld›r›m, 1 Ocak itibariyle 2. kategoriye
al›nd›.

Türk hakemli¤inin gururuTürk hakemli¤inin gururu

UEFA Pro-Lisans
Güncelleme Kursu
bafllad› TFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan,

baflkan yard›mc›l›¤›n› yürüttü¤ü Türkiye
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun genel
baflkanl›¤›na seçildi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu Genel Baflkan› Orhan Saka’n›n istifas›n›
aç›klamas› nedeniyle, TASKK Genel Merkezi’nde
toplanan yönetim kurulunda tüzük gere¤i yap›lan
oylama sonucunda tek aday olarak gösterilen Mehmet
Baykan, oybirli¤iyle Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu’nun 4. Genel Baflkan› oldu. 
Evli ve iki çocuk babas› olan Baykan, Türkiye Futbol
Federasyonu’nda da amatörlerden sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev yap›yor. 

TFF’nin Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de görev yapan 20 üst düzey teknik
direktör için Türkiye’de ilk defa düzenledi¤i UEFA Pro-Lisans Güncelleme Kursu
Antalya’da bafllad›. Kursun aç›l›fl konuflmas›n› gerçeklefltiren TFF Genel Sekreteri
Ahmet Güvener, Pro-Lisans diplomas›n›n, teknik direktörün UEFA üyesi 53 ülkede
görev almas›n›n önünü açt›¤›n› söyledi. Kursun ilk aflamas›, 20 teknik direktör, 
TFF ve UEFA e¤itimcilerinin kat›l›m›yla 5 Ocak’a kadar sürecek. Kursa Abdullah
Avc›, Coflkun Demirbakan, Erdo¤an Ar›ca, Ertu¤rul Sa¤lam, Giray Bulak, Güvenç
Kurtar, Hikmet Karaman, Levent Erifl, Mesut Bakkal, Mustafa U¤ur, Nurullah Sa¤lam,
Osman Özdemir, Raflit Çetiner, R›dvan Dilmen, R›za Çal›mbay, Samet Aybaba,
Tolunay Kafkas, Ünal Karaman, Yücel ‹ldiz ve Ziya Do¤an kat›ld›. 

Mehmet Baykan 
TASKK Genel Baflkan› oldu

Cüneyt Çak›r
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ürkiye Futbol
Federasyonu MHK ve
FGM Hakem Geliflim

Departman› taraf›ndan
düzenlenen “FIFA Kokartl›
Hakemler” çal›flma grubu
semineri ‹stanbul’da
gerçeklefltirildi.
‹ki günlük e¤itime, FIFA
kokartl› hakemlerimizin
yan› s›ra UEFA Hakem
Komitesi üyesi ve Türkiye
sorumlusu Jaap Uilenberg
ile MHK Baflkan› O¤uz
Sarvan da kat›ld›.
Seminerin 3 Aral›k
Perflembe günkü k›sm›nda
FIFA kokartl› hakemler
Selçuk Dereli, Cüneyt
Çak›r, Bülent Y›ld›r›m,
Yunus Y›ld›r›m, Halis
Özkahya, Hüseyin Göçek
ve F›rat Ayd›nus’un bu
sezon Turkcell Süper Lig’de
yönetti¤i baz› maçlar›n
analizi yap›ld›. Analizin
ard›ndan ayn› zamanda
UEFA gözlemcilerinin
sorumlusu olan
Uilenberg’in yönetti¤i ekip
çal›flmalar›nda da
müsabakalarda fiziki
müdahalelerdeki
standardizasyon,
futbolcular›n topa el
müdahaleleri ele al›nd›. 
Swissotel’deki seminerin
ikinci gününde ise Jaap
Uilenberg ve MHK
yöneticileri ile FIFA 
kokartl› hakemler,
tribünden izledikleri
Galatasaray-Panathinakos
Avrupa Ligi maç›n›n
videodan teknik analizini
yapt›lar.‹lk defa böyle bir
seminer gerçeklefltirildi¤ini
belirten MHK Baflkan›
O¤uz Sarvan, bu tarz
buluflmalar›n FIFA kokartl›
hakemlerimiz için çok
önemli kazan›mlar
sa¤lad›¤›n› söyledi ve 
2 günlük e¤itimin çok
faydal› geçti¤ini vurgulad›.

FIFA kokartl› hakemlere özel e¤itim FIFA kokartl› hakemlere özel e¤itim 

FIFA
kokartl›
hakemler
listesi
belirlendi

FIFA
kokartl›
hakemler
listesi
belirlendi

TFF, 2010 y›l›nda FIFA kokart› takacak
hakemler listesini belirleyerek FIFA ile
paylaflt›. Toplam 28 hakemin yer ald›¤›
listeyi FIFA onaylad›. Geçen y›l da FIFA
listesinde olan F›rat Ayd›nus, Cüneyt
Çak›r, M. Selçuk Dereli, Hüseyin
Göçek, Halis Özkahya, Bülent Y›ld›r›m
ve Yunus Y›ld›r›m, 2010’da da bu
konumda yerlerini korudu. Ancak
Selçuk Dereli, hakemli¤i b›rakt›¤›n›
aç›klad›. TFF, yapt›¤› aç›klamada
Dereli’ye bugüne kadar yapm›fl oldu¤u

hizmetlerden dolay› teflekkür edip,
baflar› diledi. FIFA kokart› takacak
yard›mc› hakemler ise Baki Tuncay
Akk›n, Bahattin Duran, M. Emre Eyisoy,
Serkan Gencerler, Bülent Gökçü,
Serkan Ok, Tar›k Ongun, Cem Satman,
Erdinç Sezertam ve Aleks Taflç›o¤lu
oldu. Aleks Taflç›o¤lu ilk kez FIFA
listesine girdi. Tu¤ba Tosun Ayer, 
Dilan Deniz Gökçek, Kadriye Gökçek,
yard›mc› hakemlerden de Seçim
Demirel, Belgin Kumru, Sevcan Sungur

ve Sibel Yamaç, 2010 FIFA listesindeki
bayan hakemler. Sevcan Sungur, ilk
kez FIFA listesine dâhil oldu. Bu y›l ilk
kez iki futsal hakemimiz de FIFA
kokart› takmaya hak kazand›. Kamil
Çetin ve Ozan Soykan uluslararas›
futsal müsabakalar›nda da görev
alabilecek. 2009 Dünya Plaj Futbolu
Kupas› Finali’nde görev alma baflar›s›
gösteren Serdar Akçer ile Arda Ergene
de plaj futbolu hakemi olarak, FIFA
listesinde yer almaya devam edecek. 

MHK ve FGM Hakem Geliflim Departman› taraf›ndan
her hafta lig maçlar› öncesinde gerçeklefltirilen Silivri

hakem kamp›na, ‹sviçreli ünlü spor psikolo¤u Dr. Mattia
Piffaretti kat›ld›.  Dr. Piffaretti, Klassis Golf Otel’de

gerçeklefltirilen devre aras› öncesi son kampta,
hakemlere mental haz›rl›k semineri verdi. Mattia

Piffaretti, yar›m günlük seminerde üst klasman
hakemlere müsabakalarda duygusal kontrol ve bask›yla

mücadele yollar› ile müsabaka öncesi mental haz›rl›k

konular›nda ders verdi. Ayn› zamanda, UEFA Hakem
Konvansiyonu’nda mental haz›rl›k sorumlusu ve Türkiye
sorumlusu olarak görev yapan Dr. Piffaretti, ayr›ca Euro

2008’deki kritik pozisyonlarda hakemlerin tutumunu,
stres alt›nda davran›fl flekillerini de örneklerle aç›klad›.
UEFA Hakem Konvansiyonu’na kat›lan 25 federasyon

aras›nda olan Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem
Kamp› için bundan sonra da dünyaca ünlü çeflitli

uzmanlardan destek almaya devam edecek.

Dr. Piffaretti, hakem kamp›na kat›ld› Dr. Piffaretti, hakem kamp›na kat›ld› 

Altan Kutucu’nun büyük ac›s›

TFF Temsilciler Kurulu üyesi Altan Kutucu, 
22 Kas›m’da babas› Fahrettin Kutucu’nun

vefat›n›n ard›ndan Aral›k ay›nda da annesini
kaybetti. Altan Kutucu’nun annesi ‹nci

Kutucu’nun naafl›, 17 Aral›k Perflembe günü
ikindi namaz›ndan sonra Bursa Ulu Cami’de

k›l›nan cenaze namaz›n› müteakip defnedildi.
Merhum ve merhume Kutucu’ya  Allah’tan

rahmet, ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

Mustafa Yapaklar 
hayat›n› kaybetti 

Eskiflehir ‹l Hakem Kurulu eski baflkan›, eski
hakem ve gözlemci Mustafa Yapaklar (58),

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu hayat›n› kaybetti. Kaza
s›ras›nda Mustafa Yapaklar’›n yan›nda

bulunan k›z› Özlem Yapaklar da yaraland›.
Mustafa Yapaklar’›n cenazesi Uflak Merkez

Ulu Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›n›n
ard›ndan Uflak’ta topra¤a verildi. Merhum

Mustafa Yapaklar’a Aallah’tan rahmet,
yak›nlar›na ve sevenlerine baflsa¤l›¤›, yaral›

k›z› Özlem’e de geçmifl olsun dileriz.

Amatör maç hakem ücretleri 
AFYS üzerinden ödenmeye baflland› 

2009-2010 sezonu bafl›nda Amatör Futbol Yönetim Sistemi’nde (AFYS)
amatör maçlarda görev yapan hakemlerin ücretleri de ifllem görmeye
bafllad›. Amatör futbolun hakemlik baz›nda, ülke çap›nda standardize
edilerek bilgi sistemleri yönetimine geçmesinin hedeflendi¤i AFYS ile
ilgili olarak 81 ilin il hakem kurulu AFYS sorumlular›na ‹stanbul ve
Ankara’da ikinci faz e¤itim düzenlendi. 31 A¤ustos’taki ilk e¤itimde
AFYS’yi tan›yan kurul baflkanlar›, ikinci toplant›da Türkiye genelindeki
amatör maçlarda görev yapan hakem ve gözlemcilerin ücretlerini
AFYS’ye nas›l girmeleri gerekti¤i konusunda uygulamal› e¤itim ald›. 
Bu e¤itimlerin ard›ndan amatör maçlar›n hakemlerinin birikmifl
ücretleri, TFF taraf›ndan direkt Amatör Futbol Yönetim Sistemi’ne
yat›r›lmaya baflland›.



TTFFFF  GGüünnddeemmiiTTFFFF  GGüünnddeemmii

Y
ap›m› tamamlanan
fianl›urfa Yeni Stadyumu,
fianl›urfaspor ile

‹skenderun Demir Çelikspor
aras›nda oynanan TFF 2. Lig 
4. Grup müsabakas› ile hizmete
aç›ld›. 26 bin 400 metrekarelik
büyüklü¤e ve 8 parkurlu
atletizm pistine sahip fianl›urfa
Yeni Stadyumu, 30 bin kiflilik
kapasitesiyle Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu’nun en
büyük stad› olma özelli¤ine
sahip. Stad›n teknik özellikleri
ise flöyle: 
• Çim saha ölçüleri: 68x105 m. 
• ‹kisi tak›mlar için olmak üzere
toplam 4 adet soyunma odas›
bulunuyor. Stadyum genelinde
di¤er sporlar için de
kullan›lmak üzere toplam 
18 soyunma odas› yer al›yor.

• Stadyumda 100 kifli kapasiteli
bas›n toplant› salonu bulunuyor.
Bunun yan› s›ra çok amaçl›
bas›n çal›flma salonlar› ile
birlikte bas›n tribünü teknolojik
altyap›ya sahip. 
• Soyunma odalar›, koridor
boflluklar›, temsilci ve hakem
odalar› gibi tüm birimler UEFA
standartlar›nda yap›ld›. 
• Güvenlik kontrol odas› ile 
TV ve radyo yorumcular› için
özel oda yer al›yor. 
• Stadyumun tribün bölüntüleri
bariyerlerle ayr›ld›.
• Turnikelerin düzenlenmesi ile
seyircilerin acil bir durumda
sahaya ç›kmas›n› sa¤layacak
merdiven ve kap›lar›n yap›m›
tamamland›.
• Stadyumda paratoner ve
engelli tribünü bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, kalite standartlar›na yönelik 2009 y›l› SGS denetiminden baflar›yla geçti. 
TFF Kulüp Lisans Müdürlü¤ü, 31 Temmuz 2009’da UEFA’n›n anlaflmal› oldu¤u SGS (Societe Generale de
Surveillance) adl› ba¤›ms›z denetim firmas› taraf›ndan denetlendi. Kulüp Lisans Müdürlü¤ü’nün
çal›flmalar›n› kusursuz olarak de¤erlendiren SGS, TFF’nin kalite standartlar› sertifikas›n›n geçerlili¤ini 

30 Kas›m 2009 tarihinde onaylad›. 
Bu sertifika, 2010 y›l›nda yap›lacak bir
sonraki denetlemeye kadar geçerlili¤ini
koruyacak. UEFA kendisine ba¤l› üye 
53 ülke federasyonunun Kulüp Lisans
Müdürlüklerini, y›lda en az bir kez
görevlendirdikleri SGS firmas› arac›l›¤›yla
denetliyor.

Kulüp Lisans Müdürlü¤ü’nün SGS sertifikas› yenilendi 

Ankara’da bulunan Cebeci ‹nönü
Stadyumu, Türkiye Futbol
Federasyonu’nun maddi deste¤i ile
Bank Asya 1. Lig kriterlerine
uyumlu hale getirildi. Bank Asya 
1. Lig ekiplerinden Hacettepe ile
TFF 3. Lig’den Ankara
Demirspor’un maçlar›na ev

sahipli¤i yapan stadyumun
protokol ve maraton tribünlerinin
yenilenen bölümleri 
Hacettepe-Karfl›yaka maç› ile
hizmete girdi. Yaklafl›k 
3 ay süren yenileme
çal›flmalar›nda flu de¤ifliklikler

yap›ld›:
• Engelli tribünü oluflturuldu.
• 2 adet seyirci sa¤l›k odas› infla
edilerek iç donan›mlar›
tamamland›.
• Bas›n tribünü UEFA
standartlar›na uygun hale getirildi.
• Naklen yay›n kamera
platformlar› oluflturuldu.
• Kullan›ma aç›lan tribünlerin
cephe ve duvar tadilatlar›
gerçeklefltirildi.
• Güvenlik kamera sistemi
kuruldu, kontrol odas› düzenlendi.
• Stadyuma elektronik skor
tabelas› yerlefltirildi.
• Eski ahflap oturak ve demir
konstrüksiyon sökülerek 6 bin 500
plastik koltuk monte edildi.
• 6 adet turnike ve bilet gifleleri
oluflturuldu.
• Anons ve ses sistemi yeniden
düzenlendi.
• Soyunma odalar›n›n zemin
kaplamalar› de¤ifltirildi.
• Kaleler ve yedek kulübeleri
de¤ifltirildi.

Cebeci ‹nönü Stadyumu’na makyajCebeci ‹nönü Stadyumu’na makyaj

UEFA’dan ‹lker U¤ur’a görev 
UEFA, TFF Euro 2016 Proje Ekibinden ‹lker U¤ur’u, UEFA Avrupa Ligi Medya Sorumlusu olarak atad›. Konuyla
ilgili olarak Ekim ay›nda ‹sviçre’de ve Aral›k ay›nda ‹stanbul’da oynanan Befliktafl-CSKA Moskova maç›nda
e¤itim alan ‹lker U¤ur, 18 ve 25 fiubat tarihlerinde oynanacak Avrupa Ligi 3. Tur maçlar›ndan itibaren medya
sorumlusu olarak bir tak›ma atanacak. Bu turun ard›ndan 4. turda son 16’ya kalan tak›mlar için yeni atama
gerçeklefltirilecek. UEFA Medya Sorumlulu¤u, UEFA turnuvalar›nda medyaya sa¤lanan hizmetleri yüksek
standartlarda gerçeklefltirmek üzere uzun y›llard›r uygulanan bir görev. UEFA Medya Sorumlusu, atand›¤›
kulübün veya milli tak›m›n bas›n sorumlusuyla ortaklafla çal›flarak medya mensuplar›n›n rahat görev yapmas›na
yard›mc› oluyor ve maç›n tüm medya operasyonunu yönetiyor. UEFA Medya Sorumlusu’nun görevleri aras›nda
maç sonu röportajlar›n›, bas›n toplant›lar›n› düzenlemek ve yönetmek de yer al›yor. 

fianl›urfa’ya modern stadyumfianl›urfa’ya modern stadyum

TFF Yönetim Kurulu’nun 24 Kas›m 2009 tarihindeki toplant›s›nda
onaylanan Hal› Sahalar›n Denetimi ve S›n›fland›rmas› Genelgesi,
TFF Resmi ‹nternet Sitesi www.tff.org’da 1 Aral›k 2009 tarihinde
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Genelge, Türkiye genelinde özel
kiflilerin mülkiyetinde bulunan bütün hal› sahalara iliflkin
standartlar›n belirlenmesi, hal› sahalar›n futbol oynamaya
elverifllilik bak›m›ndan sportif kriterler uyar›nca denetimi,
yeterliliklerine göre s›n›fland›r›lmas›, hal› sahalar için yeterlilik
belgesi verilmesi, bu belgelerin yenilenmesi ve iptaline iliflkin
usul ve esaslar› belirliyor.

Etik Kurulu Talimat›
yürürlü¤e girdi 

TFF Yönetim Kurulu’nun 24 Kas›m
2009 tarihli toplant›s›nda kabul edilen
Etik Kurulu Talimat›, TFF resmi
internet sitesi www.tff.org’da 2 Aral›k
2009 tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e
girdi. Talimat, Türk futbolunun etik
de¤erleri ve toplumdaki sayg›nl›¤›n›n
korunmas› için kurulan Türkiye Futbol
Federasyonu Etik Kurulu’nun çal›flma
usul ve esaslar›n›, futbol camias›n›n
uymas› gereken etik davran›fl ilkelerini
ve futbolun etik kurallar›n› düzenliyor.

Hal› Sahalara denetim ve s›n›fland›rma

TamSaha78



TamSaha80
TamSaha 81

TTFFFF  GGüünnddeemmiiTTFFFF  GGüünnddeemmii

P
olonya ve Ukrayna’n›n ortaklafla
düzenleyece¤i 2012 Avrupa
fiampiyonas›’n›n (Euro 2012)

grup eleme maçlar›n›n kuralar› 
7 fiubat 2010 tarihinde Varflova’da
çekilecek. Elemelere kat›lacak 
51 tak›m, UEFA milli tak›mlar
s›ralamas›ndaki puanlamalar›na göre
6 torbaya ayr›lacak. Kura çekimi
sonucunda belirlenecek 9 gruptan 
6 tanesi 6 tak›mdan, üç tanesi ise 
5 tak›mdan oluflacak. Eleme
maçlar›, Eylül 2010-Kas›m 2011
tarihleri aras›nda uluslararas› maç
takvimine denk gelen
Cuma/Cumartesi ya da Sal›
günlerinde oynanacak.  
Türkiye, kura çekiminde
ikinci torbada yer al›yor.
Eleme maçlar› sonunda
gruplar›n› birinci s›rada
tamamlayan tak›mlar ile en
iyi puana sahip ikinci
tak›m, ev sahibi ülkeler
Polonya ve Ukrayna ile
birlikte finallere direkt
kat›lmaya hak kazanacak.
Gruplar›n› ikinci s›rada
bitiren sekiz tak›m aras›nda
11-12 ve 15 Kas›m 2011
tarihlerinde çift maçl›
eliminasyon sistemine 
göre oynanacak maçlar
sonunda finallere
yükselecek son 4 tak›m›
belirlenecek. 

Euro 2012 kuralar› 7 fiubat’ta çekilecek Euro 2012 kuralar› 7 fiubat’ta çekilecek 
B

ayan A Milli Tak›m›m›z, 2011 UEFA
Bayanlar Dünya Kupas› Avrupa Elemeleri
5. Grup’taki ilk maç›nda ‹spanya’ya 5-0,

‹ngiltere’ye ise 3-0 ma¤lup oldu. 
Manisa 19 May›s Stad›’nda oynanan
‹spanya karfl›laflmas›n›n ilk yar›s›
0-0 sona erdi ancak rakip
tak›m ikinci yar›daki
a¤›rl›¤›yla maç› 5-0
kazand›. ‹zmir Yeni Buca
Stad›’nda oynanan
‹ngiltere karfl›laflmas›nda
da ilk golü 76. dakikada
yinen bayanlar›m›z,
sahadan 3-0’l›k yenilgiyle
ayr›ld›. 41 tak›m›n, 
8 grupta mücadele etti¤i
2011 FIFA Bayanlar Dünya
Kupas› elemelerinde, gruplar›n›
birinci bitiren tak›mlar 11-12 ve
15-16 Eylül 2010 tarihlerinde
oynanacak çift maçl› play-off müsabakalar›na
kat›lmaya hak kazanacak. Sekiz tak›m›n
kat›laca¤› play-off maçlar›n›n galipleri, Kuzey
ve Orta Amerika Futbol Konfederasyonu’ndan
gelen 4 tak›mla iki maçtan oluflan play-off
maçlar› oynayacak. Galip tak›mlar Dünya
Kupas› finallerine gitmeyi garantileyecek.
Öte yandan 2010-2011 U19 ve U17 Bayanlar
Avrupa fiampiyonas› eleme grubu kuralar›
çekildi. Kura çekimi sonunda U19 Bayan Milli
Tak›m›m›z, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve
Kuzey ‹rlanda ile birlikte 9. Grup’ta yer ald›.
Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipli¤ini yapaca¤›
grup maçlar› 11-16 Eylül 2010 tarihleri
aras›nda oynanacak. 44 tak›m›n 11 grupta
mücadele edece¤i 2010-11 UEFA U19
Bayanlar Avrupa fiampiyonas› 1. Tur elemeleri
sonunda gruplar›n› ilk iki s›rada tamamlayan

tak›mlar ile tüm gruplar aras›ndaki en iyi
üçüncü s›radaki tak›m 2. Tur’a ç›kmaya hak
kazanacak. Turnuvaya ev sahipli¤i yapacak

‹talya finallere direkt, Almanya ise 
2. Tur’dan kat›lacak.

U17 Bayan Milli Tak›m›m›z ise
‹ngiltere, Belçika ve

Ermenistan ile birlikte 
6. Grup’ta yer ald›.
Belçika’n›n ev sahipli¤ini
yapaca¤› grup maçlar› 
3-8 Ekim 2010 tarihleri
aras›nda oynanacak. 
40 tak›m›n 10 grupta
mücadele edece¤i 

2010-11 UEFA U17
Bayanlar Avrupa

fiampiyonas› 1. Tur elemeleri
sonunda gruplar›n› birinci

s›rada tamamlayan tak›mlar ile
ikinci s›rada yer alan en iyi 5 ikinci

tak›m 2. Tur’a yükselmeye hak kazanacak.
Turnuvaya ev sahipli¤i yapacak ‹sviçre 
1. Tur maçlar›n› bay geçecek.
Di¤er yandan U19 Bayan Milli Tak›m›m›z›n
2009-2010 Avrupa fiampiyonas› Grup Eleme
Elit Tur maçlar›n›n kuralar› da çekildi. 
U19 Bayan Milli Tak›m›m›z, ‹ngiltere, ‹sveç ve
‹rlanda Cumhuriyeti’nin bulundu¤u 1. Grup’ta
yer ald›. ‹sveç’in ev sahipli¤i yapaca¤› maçlar
27 Mart-01 Nisan 2010 tarihleri aras›nda
oynanacak. Grubu ilk s›rada tamamlayan
tak›mlar ile tüm gruplar aras›ndan grubunu
ikinci s›rada tamamlayan en iyi tak›m finallere
kat›lmaya hak kazanacak. 6 grupta 24 tak›m
finaller için mücadele edecek. U19 Bayanlar
Avrupa fiampiyonas› Finallerine Makedonya 
ev sahipli¤i yapacak. Finaller 25 May›s-02
Haziran 2010 tarihleri aras›nda oynanacak.

Bayanlar farkl› ma¤lupBayanlar farkl› ma¤lup

Dünya Engelliler Günü nedeni
ile Türkiye Futbol Federasyonu
ve Engelliler Federasyonu
taraf›ndan baz› illerde 
“Engel Tan›mayanlar
fienlikleri” düzenlendi.
Diyarbak›r, Erzurum, Kayseri,
Samsun, Trabzon, ‹stanbul ve
‹zmir’de düzenlenen flenliklere
iflitme, görme, zihinsel ve
bedensel engelliler kat›ld›.  

Engel Tan›mayanlar fienlikleri düzenlendi

TFF ile
TÜRSAB’dan 
ortak turnuva
TFF Futbol Gelifltirme
Merkezi (FGM) ile Türkiye
Seyahat Acentalar› Birli¤i
(TÜRSAB) 2010 Japon Y›l›
kutlamalar› kapsam›nda
bir futbol turnuvas›
düzenledi. Turnuvaya
kat›lan Türk ve Japon lise
futbol tak›mlar›, 120 y›ll›k
Türk-Japon dostlu¤una
katk›da buldu. 24-26
Aral›k tarihlerinde
Beylerbeyi Stad›’nda
düzenlenen turnuvan›n
aç›l›fl›na, TFF Genel
Sekreteri Ahmet Güvener,
TÜRSAB Baflkan› Baflaran
Ulusoy ile Japonya’n›n
‹stanbul Baflkonsolosu
Katsuyoshi Hayasi ve
‹stanbul Konsolosu Hideo
Shinozuka kat›ld›.
Turnuvaya Japonya’dan
Hamamatsu Lisesi futbol
tak›m›, Türkiye’den ise
Haydarpafla, Kabatafl ve
Galatasaray liseleri futbol
tak›mlar› kat›ld›. 

2010-2011 U19 ve U17 Avrupa
fiampiyonas› eleme grubu kuralar› çekildi.

U19 Tak›m›m›z, Galler, ‹zlanda ve
Kazakistan ile birlikte 1. Grup’ta yer ald›.

Galler’in ev sahipli¤ini yapaca¤› grup
maçlar› 20, 22 ve 25 Ekim 2010

tarihlerinde oynanacak. 52 tak›m›n 
13 grupta mücadele edece¤i 2010-11 UEFA

U19 Avrupa fiampiyonas› 1. Tur elemeleri
sonunda gruplar›n› ilk iki s›rada

tamamlayan tak›mlar ile grup birinci ve
ikincileriyle oynad›klar› karfl›laflmalarda 

en çok puan› alan iki üçüncü tak›m bir üst
tura ç›kmaya hak kazanacak. Turnuvaya 

ev sahipli¤i yapacak Romanya, 
1. Tur maçlar›n› bay geçecek.

U17 Milli Tak›m›m›z ise Çek Cumhuriyeti,
‹zlanda ve Ermenistan ile birlikte 7. Grup’ta
yer ald›. ‹zlanda’n›n ev sahipli¤ini yapaca¤›

grup maçlar› 22, 25 ve 27 Eylül 2010
tarihlerinde oynanacak. 52 tak›m›n 

13 grupta mücadele edece¤i 2010-11 UEFA
U17 Avrupa fiampiyonas› 1. Tur elemeleri

sonunda gruplar›n› ilk iki s›rada
tamamlayan tak›mlar ile grup birinci ve
ikincileriyle oynad›klar› karfl›laflmalarda 

en çok puan› alan iki üçüncü tak›m bir üst
tura ç›kmaya hak kazanacak. Turnuvaya 

ev sahipli¤i yapacak S›rbistan 
1. Tur maçlar›n› bay geçecek.

UEFA taraf›ndan bu y›l ilki düzenlenen “Bayan
Milli Tak›mlar› Teknik Direktörleri” semineri
‹sviçre’nin Nyon kentinde yap›ld›. Toplant›ya
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Bayan Milli
Tak›m› Teknik Direktörü Hamdi Aslan ile Futbol
Gelifltirme Merkezi HiF Müdürü Zeynepgül Ene
kat›ld›. Seminerde, “Teknik Direktörün Liderli¤i”
bafll›kl› bir sunum gerçeklefltiren UEFA Teknik
‹fller Direktörü Andy Roxburgh, konuflmas›nda
bir teknik adam›n oyuncular›n› nas›l
etkileyebilece¤ine, sorumluluk almas› gereken
noktalara, problemleri çözme yollar›na ve
baflar›l› sonuçlar elde etmeye de¤indi.
Almanya’da düzenlenecek 2011 Dünya Bayanlar
Futbol fiampiyonas›’n›n yerel organizasyon
komitesi baflkan› Steffi Jones da flampiyona için
yap›lan haz›rl›klar konusunda bilgiler verdi.

Türkiye Özel Sporcular Derne¤i
(TÖSSED) taraf›ndan gerçeklefltirilen
“Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal
Karma Futbol Turnuvas›”, 7-8 Aral›k
2009 tarihlerinde, TFF Beylerbeyi
Tesisleri’nde gerçeklefltirildi. 12
tak›mda, 72 Özel (Zihinsel Engelli) ve 48 partner
olmak üzere toplam 120 oyuncu karfl›laflt›.
7 Aral›k 2009 tarihinde,TÖSSED Yönetim Kurulu Üyesi
Aydemir Karaer ve TFF FGM Direktör Yard›mc›s› Rasim
Kara’n›n konuflmalar› ile gerçekleflen aç›l›fl töreniyle
bafllayan turnuva, grup maçlar› ile devam etti. Karma
futbol tak›mlar›nda, özel (zihinsel engelli) ve partner
(engeli bulunmayan) sporcular bir arada futbol
oynuyor. Tak›mlar 6 özel ve 4 partner sporcudan
olufluyor.Turnuva sonunda  A Grubu’nda ‹stanbul
Bizim Çocuklar E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi, B
Grubu’nda Bal›kesirspor Kulübü Engelliler tak›m›, C

Grubu’nda
Karabük ‹fl E¤itim
ve Uygulama
Okulu ve
D Grubu’nda
Manisa
Ö¤retmen fiükran
Bilginer ‹fl E¤itim
ve Uygulama
Okulu
birincilikleri 
elde etti.

U19 ve U17 Tak›mlar›m›z›n
rakipleri belli oldu

Elit Tur kuralar› çekildi
2009-2010 U19 ve U17 Avrupa
fiampiyonas› Elit Tur kuralar› çekildi. 
U19 Milli Tak›m›m›z, Norveç, ‹spanya ve
Azerbaycan ile 4. Grup’ta yer ald›. Milli
Tak›m›m›z›n ev sahipli¤ini yapaca¤› Elit Tur
maçlar›, 14, 16 ve 19 Nisan 2010
tarihlerinde oynanacak. Grubu birinci s›rada
tamamlayacak tak›m 18-30 Temmuz
tarihlerinde Fransa’da oynanacak UEFA U19
Avrupa fiampiyonas› finallerinde mücadele
etmeye hak kazanacak. U19 Millilerimiz, 
1. Tur elemelerinde Almanya, Moldova ve
Lüksemburg ile birlikte yer ald›¤› grubu 
7 puanla birinci s›rada tamamlayarak 
Elit Tur’a yükselmiflti. 
U17 Milli Tak›m›m›z ise Fransa, Galler ve
Norveç ile 5. Grup’ta yer ald›. Fransa’n›n 
ev sahipli¤ini yapaca¤› Elit Tur maçlar›, 26,
28 ve 31 Mart 2010 tarihlerinde oynanacak.
Grubu birinci s›rada tamamlayacak tak›m
18-30 May›s tarihlerinde Liechtenstein’da
oynanacak UEFA U17 Avrupa fiampiyonas›
finallerinde mücadele etmeye hak
kazanacak. U17 Millilerimiz, 1. Tur
elemelerinde Almanya, Finlandiya ve
Makedonya ile birlikte yer ald›¤› grubu 
6 puanla birinci s›rada tamamlayarak 
Elit Tur’a yükselmiflti.

U17 Tak›m›m›z Fransa ile berabere kald› 
Teknik Direktör Abdullah
Ercan yönetimindeki U17
Milli Tak›m›m›z Fransa ile
oynad›¤› iki özel maçtan
da 1-1’lik skorlarla
berabere ayr›ld›. Her ikisi
de Sakarya Atatürk
Stad›’nda oynanan
maçlar›n ilkinde maçta
gençlerimizin golünü

O¤uzhan Az¤ar kaydederken, ikinci karfl›laflmada ise golü Sad›k
Çiftp›nar att›. ‹kinci karfl›laflmada U17 Tak›m›m›z›n kaptan› Emre
Pehlivan’›n sol aya¤› k›r›ld›. Kocaeli Ac›badem Hastanesi’ne sevk
edilen Emre Pehlivan baflar›l› bir operasyon geçirdi.

Teknik Direktör Turhan Mesçi
yönetimindeki U15 Milli
Tak›m›m›z Hollanda ile
deplasmanda oynad›¤› iki özel
maç› da kaybetti. ‹lk maç› 4-1
kaybeden gençlerimiz, ikinci
maçtan da 2-1’lik yenilgiyle
ayr›ld›.

TFF ile SHÇEK aras›nda iflbirli¤i toplant›s› 

Türkiye Futbol Federasyonu ve SHÇEK Genel Müdürlü¤ü
aras›nda, TFF Futbol Gelifltirme Merkezi’nde bir iflbirli¤i
toplant›s› yap›ld›. Kurumlar aras›ndaki protokol kapsam›nda
gerçeklefltirilen toplant›da, SHÇEK’e ba¤l› kurumlardaki çocuk
ve gençler için planlanan futbol e¤itim ve etkinliklerine yönelik
projeler hakk›nda görüflmeler yap›ld›. Toplant›ya, Çocuk
Hizmetleri Daire Baflkan› Osman Bilgin, Gençlik Hizmetleri
Daire Baflkan› Aziz Sö¤ütlü, Özürlü Bak›m Hizmetleri Daire
Baflkan› Avni Özkaya, Yap› ‹flleri Daire Baflkan› Zekeriya Savafl

FGM Geliflimden Sorumlu
FGM Direktörü
Yard›mc›s› Rasim Kara,
HiF Müdürü Zeynepgül
Ene, Okul ve Çocuk
Futbolu Gelifltirme
Yönetmeni Dr. Sinan
Bozkurt kat›ld›. 

U15 Tak›m›m›z Hollanda’ya yenildiU15 Tak›m›m›z Hollanda’ya yenildi

Bayan Milli Tak›mlar› teknik
direktörleri ‹sviçre’de topland› 

Özel Olimpiyatlar
Türkiye Ulusal Karma
Turnuvas› yap›ld›
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Sporcularda temass›z ön çapraz ba¤
yaralanmalar›: Risk faktörleri ve

önleme stratejileri

Sporcularda temass›z ön çapraz ba¤
yaralanmalar›: Risk faktörleri ve

önleme stratejileri

Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu / Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

A
merika Birleflik Devletleri’nde
her y›l ortalama 100.000
Ön Çapraz Ba¤ (ÖÇB) cerrahisi

yap›lmakta ve bunun maliyeti 
(ifl gücü, spor kayb› ile rehabilitasyon
aflamas› hariç) 1 milyar dolar›
aflmaktad›r. Yaralanmay› önlemek
için, yaralanma mekanizmalar›n›n,
riski artt›ran etkenlerin ve yaralanma
biyomekani¤inin bilinmesini
gerektirir. Genel olarak potansiyel
risk faktörlerini ise afla¤›daki gibi
s›n›flayabiliriz.

Çevresel risk faktörleri

a. Dizlikler ve breysler: Her ne
kadar ilk çal›flmalar yaralanmay›
önlemede olumlu katk›lar› oldu¤unu
bildirmifllerse de ileri araflt›rmalar
dizlik veya breyslerin ÖÇB
yaralanmalar›n› önlemede, bilimsel
olarak bir katk›lar›n›n olmad›¤›n›
ortaya koymufltur.
b. Hava flartlar›: Afl›r› ya¤murlu ve
nemli hava flartlar›nda yap›lan
müsabakalarda, daha fazla ÖÇB
yaralanmas›n›n oldu¤u
bildirilmektedir. Ancak zeminle
beraber, giyilen ayakkab› da önem
tafl›r. Bu yüzden hafif sulanm›fl kuru
zeminlerin en az riski tafl›d›¤›
düflünülmüfltür.
c. Saha Zemini: Kötü zeminde
ayaklar›n beklenmedik ani
hareketlerinde kas aktivasyon modeli
de¤iflmekte ve ÖÇB yaralanmalar›
daha fazla olarak görülmektedir.
Suni yüzeylerde, ayakkab›-yüzey
sürtünme katsay›s›n›n artmas›
performansa olumlu katk›da bulunsa
da ÖÇB yaralanmalar›n›n art›fl›na yol
açmaktad›r.
d. Ayakkab›: Ayakkab›-yüzey aras›
çekim gücü fazla olursa, ÖÇB’›n
yaralanma riski artmaktad›r. 
Ancak özellikle atletik branfllarda
performans art›fl› için, özel tabanl›kl›
ayakkab›lar da kullan›labilmektedir.
K›sa konçlu ayakkab› giyilmesi, riski
azaltacakt›r. Futbol ayakkab›lar›nda,
kenarlardaki vidalar›n uzun,
ortadakilerin k›sa olmas› torsiyonel
bask›y› artt›rabilmektedir.

ÖÇB yaralanma
biyomekani¤i

Genel olarak ÖÇB yaralanmalar›n›n,
dizin anormal yüklenmesi ile
oldu¤unu söylemek mümkündür.
Yaralanmay› etkileyen dinamik

faktörler olarak diz çevresi
kinemati¤i (fleksiyon, dizilim, frontal
ve transvers planlarda hareket) ve diz
çevresi tork olarak
tan›mlayabilece¤imiz moment gücü
say›labilir. ÖÇB’›n en çok baflar›s›z
postürel hareket sonras›, diz
çevresine anormal dinamik yük
binmesi ile yaraland›¤› bilinmektedir.
Ani, beklenmeyen h›z kesme ve
dönüfller sonras› dize frontal ve
transvers planda afl›r› yük bindi¤i
gösterilmifltir.
A) Dinamik Yüklenme: ‹liflkili olan
ve e¤itimle modifiye edilebilecek 
3 komponenti vard›r:
1) Merkezi sinir sistemi: Belirli
hareket paternlerinde ve riskli
pozisyonlarda ö¤renilmifl
reaksiyonlar›n verilmesini sa¤lar.
2) Sinir-kas bileflkesi: Reaksiyon
zaman›, motor ünitenin
toparlanmas›, denge-koordinasyon
özellikleri mevcuttur.
3) Kas: Dayanma süresi, gerilme ve
aktivasyon flekli, mutlak gücü,
kas›lma zamanlamas› ve amplitüdü,
k›sacas› performans› e¤itimle
de¤ifltirilebilir.
Dinamik yüklenmeye negatif etkili
olan faktörler ise yorgunluk, azalm›fl
torsiyonel sertlik, kas dengesizli¤i,
beklenmedik h›z kesme ve inifl
s›ras›nda dik postürün (kalça ve
dizlerin dik gövde alt›nda tama yak›n
ekstansiyonda) olmas›d›r.
Dinamik yüklenmeye pozitif etkili
faktörler ise h›z kesme sezgisi veya
haz›rl›¤›n›n olmas›, diz çevresi
kaslar›n maksimum kas›lmas› ile
eklem sertli¤ini artt›rmas›, kas ve
durufl-yürüme e¤itimi, çeviklik ve
istemli kas›lma için en yüksek tork
gücüne en k›sa sürede ulaflmay›
amaçlayan pilometrik egzersizlerdir.
B)  Dinamik Aktiviteler: Yap›lan
çal›flmalarda, ani h›z kesme veya
z›plama sonras› düflüfl gibi dinamik
aktiviteler s›ras›nda kas fonksiyonlar›
de¤erlendirilmifltir. Güçlü
hamstringler, sert
diz, çevre kaslar›n
dayan›kl›
olmas›n›n tibian›n
öne kaymas›n›
engelledi¤i
gösterilmifltir.
Bunun yan›nda,
hamstringlere
göre daha güçlü
olan kuadriseps veya hamstring
zay›fl›¤› ile kas yorgunlu¤unun ise
(tipik aç›k zincir egzersizinin negatif

etkisi gibi) tam aksi yönde etkili
oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

ÖÇB yaralanmalar›n›
önleme stratejileri

Dansç› ve buz patencileri aras›nda
geriye dönük olarak yap›lan
çal›flmalar, temass›z ÖÇB
yaralanmalar›n›n son derece az
oldu¤unu göstermektedir. Zira bu
sporu yapanlarda, mükemmel gövde
kontrolü vard›r. E¤itimlerinin büyük
k›sm› güç, denge ve çeviklik ile
ilgilidir. Özellikle buz patenciler,
z›plama sonras› inifl s›ras›nda alt
ekstremitelerini eksternal rotasyonda
tutarken, parmak ucuna bas›p,
minimum ayakkab›-yüzey direnci
oluflmas›n› sa¤lamaktad›rlar.
Z›plamalar›n ço¤u fleksiyondaki diz
üzerine iniflle sonlan›r ve genellikle
de geriye do¤ru yaslan›rlar. Tüm
hareketleri ve kareografileri için
düzenli egzersiz yapt›klar›ndan,
beklenmeyen hareketle karfl›laflma
ihtimalleri çok azd›r.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda tüm ÖÇB
yaralanmas›n› önleme
programlar›n›n temelinde,
nöromuskuler e¤itimle beraber
dinamik yüklenme prensibi vard›r.
Özel egzersiz programlar›yla
temass›z ÖÇB yaralanmalar›n›n
azalt›labilece¤ini vurgulayan pek çok
çal›flma mevcuttur. Bu programlar›n
ço¤unun ortak içerikleri flunlard›r:
1) Germe-esneme
2) Güçlendirme
3) Aerobik kondisyon
4) Propriosepsiyon

a. Denge
b. Çeviklik
c. Koordinasyon

5) Pilometrik çal›flma
6) Riskli hareket çal›flmalar›
Genel olarak tüm program
prensipleri ise afla¤›daki gibi tablo
halinde gösterilebilir:

Sonuçta temass›z ÖÇB
yaralanmalar›n›n, birçok risk
faktörünün kompleks etkileflimi ile

olufltu¤u fikri kabul edilmekte ve en
az 4 ö¤eyi içermektedir:

a. Spora özgü detaylar
b. Sporcu ve rakip davran›fllar›
c. Tüm vücut biyomekani¤i
d. Eklem doku biyomekani¤i

Temass›z ÖÇB yaralanmalar›n›n
birço¤unun

a. Dizden baflka gövde, kalça,
ayak bile¤i gibi di¤er anatomik
bölgelerin de katk›lar›yla olufltu¤unu,

b. Düflerken, yön de¤ifltirirken,
acemi dinamik vücut hareketleri
yaparken meydana geldi¤ini,

c. Yaralanman›n parmak ucundan
ziyade tabandayken gerçekleflti¤ini
unutmamal›y›z.
Sporcuya uygulanacak programda:

a) Ayn› spor dal› için erkek ve
bayan sporcular›n antrenman
programlar›n›n farkl› olmas›,

b) Spora özgü yüksek risk tafl›yan
hareket ve pozisyonlar›n, sporcular
taraf›ndan belirlenip bu tür
pozisyonlara haz›rlay›c› çal›flmalar
içermesi,

c) Yüksek risk tafl›yan durumlarla
karfl›lafl›ld›¤›nda, koruyucu
nöromuskuler cevaplar› harekete
geçirecek stratejiler içermesi
gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Sonuç

Ön Çapraz Ba¤ yaralanmas›,
sporcunun uzun süre
müsabakalardan uzak kalmas›na yol
açabilen ciddi bir sakatl›kt›r.
Ço¤unlu¤unu temass›z yaralanmalar
oluflturur. Sporcunun, uygun
antrenman program›yla çal›flmas›,
sezon öncesi haz›rl›¤›n› iyi yapmas›,
spora bafllang›ç yafl›ndan itibaren
bilinçli yönlendirilmesi ile maruz
kalabilece¤i pek çok sakatl›¤›n
engellenmesi mümkündür. ÖÇB ile
ilgili yap›lan 3572 bilimsel

çal›flman›n
sadece 10
tanesi, gerçek
anlamda
yaralanman›n
önlenmesi ile
ilgilidir. Gerekli
e¤itimin tabana
yay›lmas› ve
yaralanmay›

engellemeye yönelik çal›flmalar›n
teflvik edilmesinin, sosyal bir
sorumluluk oldu¤u düflünülmüfltür.

ÖÇB Yaralanmas›n› Önleme Program› Stratejileri
Risk Strateji Nas›l?
Ekstansiyonda diz Fleksiyonda diz Yumuflak inifl
Ekstansiyonda kalça Fleksiyonda kalça Yumuflak inifl
Diz valgusu Minimal valgus ‹niflte kontrol
Denge kayb› Dengeyi gelifltir Dinamik denge e¤itimi
Yetersiz beceri Çevikli¤i artt›r Çeviklik e¤itimi


