am
aha
T S
TFF’nin Ayl›k Futbol Dergisi

● May›s 2011

● Say›: 79

Türkiye Futbol Federasyonu
Adına Sahibi:
Mahmut Özgener
Yayın Yönetmeni:
Zeki Çol
Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mazlum Uluç
Yazıişleri:
Bağış Erten
İlker Uğur
Barış Tarık Mutlu
Nihat Özten
Türker Tozar
Gürsel Kuru
Aydın Güvenir
Görsel Tasarım:
Hasan Teoman
Fotoğraf Editörü:
Haydar Tanışan
Baskı:
Elma Basım
Halkalı Caddesi
No: 164 B-4 Blok
Sefaköy/İstanbul
Tel: (212) 697 30 30
Faks: (212) 697 70 70
Yazışma Adresi:
Türkiye Futbol
Federasyonu
Medya İletişim
Departmanı
İstinye Mahallesi
Darüşşafaka Caddesi
No: 45 Kat: 2
34460
Sarıyer/İstanbul
Telefon: (212) 362 22 22
Dahili: 22 70 / 22 71
e-mail: tamsaha@tff.org.tr
Web Sitesi:
http://www.tff.org
YEREL SÜRELİ YAYIN
Para ile satılmaz
Bu sayıya foto¤raf katkısı sa¤layan
foto muhabiri
dostlar›m›z Alaattin Kazanc›, Do¤an
Çil ve Raﬂit Ateﬂ’e
teﬂekkür ederiz.

4 TamSaha

Korcan Çelikay
68

Ziraat Türkiye Kupas›
6

Erkan Zengin
38

Kenny Miller
14

De¤eri geç
anlaﬂ›ld›

Kupa kimin
olacak?

Türkiye’de
futbolcular kral
gibi

Ben döviz
bürosu de¤ilim!

Tolga Zengin
25

Jose Mourinho
20

Orhan Erpek
30

Küllerinden
do¤du

Çok özel bir
9 y›l

Es-Es’in Kuvayi
Milliye ruhu!

Rogerio Ceni
60

Selçuk Kaya
43

Bank Asya Play-Off
18

Ali Güzeldal
60

100’ler
kulübünde bir
kaleci

Çizgideki
duayen

Tek tak›ma
bilet var!

Sakatl›¤›m
sayesinde pas
vermeyi
keﬂfettim!

Futbol Demografi

Futbol Ekonomi

Kafkasya Futbolu

Hukuk

‹kinci Adamlar

Il Grande Torino

FC United

10

28

36

44

48

50

64

Portekiz ve
Türkiye
altyap› fakiri

‹spanyol
futbolunun
di¤er yüzü

Çeçenlerin
umudu Gullit

Sporda ﬁiddet
Kanunu’nun
getirdikleri

Arkadaki
kahramanlar

Siste
kaybolan
efsane

Demokrasinin
beﬂi¤i
TamSaha 5

Ziraat Türkiye Kupas›

Kupa
sahibini
buluyor
por Toto
Süper Lig’de
ﬂampiyonluk
yar›ﬂ› tüm h›z›yla
sürüyor.
Fenerbahçe ile
Trabzonspor
aras›ndaki
çekiﬂme
sezonun
sonuna kadar
sürece¤e
benziyor. Futbolun
iki numaral› organizasyonu Ziraat
Türkiye Kupas›’nda ise kazanan 11 May›s
günü belli olacak. Kayseri’deki Kadir Has
Stad›’nda oynanacak final maç›nda
Beﬂiktaﬂ ve ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’dan biri 49. Türkiye
Kupas›’n› kald›racak.
Ziraat Türkiye Kupas›’nda büyük
mücadele 1 Eylül günü oynanan
1. kademe maçlar›yla baﬂlad›.
Büyükﬂehir Belediyespor Play-Off
aﬂamas›ndan, Beﬂiktaﬂ ise gruplardan
kat›ld›klar› kupada rakiplerini geride
b›rakarak kupan›n birer kulpuna yap›ﬂt›.

S

ﬁimdi iki tak›m›n kupadaki
yolculuklar›na ve gösterdikleri
performanslara bir göz atal›m.

Beﬂiktaﬂ’›n 20 golü var
Bugüne dek 8 kez Türkiye Kupas›’n›
müzesine götüren Beﬂiktaﬂ, bu sezon
da kurdu¤u özel kadroyla sadece
kupada de¤il ligde ve Avrupa’da da
büyük baﬂar›lar kovalamay›
amaçl›yordu. Ancak siyah-beyazl›
tak›m›n hem ligdeki hem de Avrupa’daki
iﬂleri hiç de umdu¤u gibi gitmedi.
Sezona Alman Teknik Direktör Bernd
Schuster yönetiminde Guti, Quaresma,
Hilbert gibi önemli oyuncu transferleriyle
giren Beﬂiktaﬂ, kötü sonuçlar üzerine
sezonun 25. haftas›n›n ard›ndan
Schuster’le yollar›n› ay›rd›. Siyah-beyazl›
tak›m›n hedeften kopmad›¤› tek kulvar
ise Ziraat Türkiye Kupas› oldu. Bugün
kupan›n kulpundan tutan iki tak›mdan
birisi olan Kartallar, asl›nda bu yola da
kaza yaparak baﬂlam›ﬂt›. Ziraat Türkiye
Kupas›’nda B Grubu’nda yer alan
Beﬂiktaﬂ’›n rakipleri Trabzonspor,

49. Ziraat Türkiye Kupası, 11 Mayıs günü Kayseri Kadir Has
Stadı’nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Bir yanda
13 kez çıktığı finallerde 8 kez kupa kaldıran Beşiktaş var, diğer
yanda ilk kez final tecrübesi yaşayacak olan İstanbul Büyükşehir
Belediyespor. Siyah-beyazlılar 8 maçta 20 gol atarak finale
yükselirken, Belediyespor 10 golle finale kadar geldi.
İki takım arasındaki 9 resmi maçta ise Belediyespor’un
4-2’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
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Beﬂiktaﬂ m›?

‹BB mi?
Manisaspor,
Gaziantep
Büyükﬂehir
Belediyespor ve
Konya Torku
ﬁekerspor’du.
‹lk maç›n› 11 Kas›m
2010 günü
deplasmanda
Gaziantep
Büyükﬂehir
Belediyespor’la
oynayan Beﬂiktaﬂ,
Bank Asya 1. Lig
temsilcisi rakibine
1-0 yenilmekten
kurtulamad›.
Beﬂiktaﬂ’›n kupadaki
ilginç maçlar serisi
Spor Toto 2. Lig
tak›mlar›ndan Konya
Torku ﬁekerspor
karﬂ›s›nda da devam
etti.
Siyah-beyazl›lar›n
cezas› nedeniyle
Antalya’daki Mardan
Stad›’nda oynanan
karﬂ›laﬂmaya Schuster farkl› bir kadro ç›karm›ﬂt›. Savunmada
Furkan ﬁeker, forvette ise Ali Kuçik, ilk on birde görmeye
al›ﬂt›¤›m›z oyuncular de¤ildi. Ancak siyah-beyazl› tak›m
Gaziantep’te u¤rad›¤› ﬂoktan ders alm›ﬂ ve iﬂin ciddiyetini
kavram›ﬂ görünüyordu. Nitekim oyuna iyi baﬂlad›lar ve 3-0
öne geçtiler. Ancak Konya Torku ﬁekerspor oyundan kopmad›
ve 82. dakikada skoru 3-2’ye getirdi. Maç bir anda kritik bir
noktaya gitmiﬂti. Fakat Beﬂiktaﬂ son 8 dakikada baﬂka gole izin
vermedi ve böylece gruptaki ikinci maç›nda ilk galibiyetini
elde etmeyi baﬂard›.
Beﬂiktaﬂ’›n gruptaki üçüncü maç›, güçlü Manisaspor’layd›.
Manisa’daki maçta tam bir gol düellosu yaﬂand›. Önce
Manisaspor Simpson’la öne geçti, sonra Beﬂiktaﬂ Sivok ve
Nobre ile 2-1’i buldu. Manissapor Ömer Aysan’la skora denge
getirse de siyah-beyazl›lar Guti’nin 82. dakikada penalt›dan
att›¤› golle 3-2 kazand›.
Beﬂiktaﬂ için 26 Ocak günü Fiyap› ‹nönü Stad›’nda oynanan
Trabzonspor maç› bir erken finale dönüﬂmüﬂtü. Kim kazan›rsa
gruptan o ç›kacakt›. Trabzonspor, hafta sonunda Fenerbahçe
ile ligde oynayaca¤› zorlu maç› düﬂünmüﬂ ve bu karﬂ›laﬂmada
yedek a¤›rl›kl› bir kadroyla yer alm›ﬂt›.
Maça bask›l› baﬂlayan Beﬂiktaﬂ, daha yar›m saat dolmadan
Almeida ve Quaresma’n›n golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak
ikinci yar› siyah-beyazl›lar aç›s›ndan ayn› rahatl›kta de¤ildi.
Devrenin hemen baﬂ›nda Alanzinho ile bir gol bulan
Trabzonspor, son dakikaya kadar Beﬂiktaﬂ’› zorlad›. Yine de
kazanan Beﬂiktaﬂ’t› ve 2-1’lik skor siyah-beyazl›lar› çeyrek
finalist yapm›ﬂt›.
Çeyrek final kuralar›, Beﬂiktaﬂ’la Gaziantep Büyükﬂehir
Belediyespor’un yollar›n› bir kez daha kesiﬂtirdi. Ancak
Beﬂiktaﬂ’›n bu defa yeni bir sürprize izin verme niyeti yoktu.
Fiyap› ‹nönü Stad›’ndaki maçta sahada Beﬂiktaﬂ f›rt›nas›,
90 dakikan›n sonunda ise skor tabelas›nda 5-0’l›k galibiyet
vard›. Siyah-beyazl› tak›m, formaliteye dönüﬂen rövanﬂ› da
kolayl›kla 3-0 kazand›.
Ancak yar› final, bir önceki tur kadar kolay olmayacakt›.
Çünkü Beﬂiktaﬂ’›n karﬂ›s›nda, sezonun ikinci yar›s›nda müthiﬂ
bir performans ortaya koyan Gaziantepspor duruyordu.
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6 Nisan günü Fiyap› ‹nönü Stad›’nda
oynanan ilk maç›n 60 dakikal›k
bölümünde sahan›n hâkimi konuk
Gaziantepspor’du. Cezas› nedeniyle
boﬂ tribünler önünde oynayan
Beﬂiktaﬂ’› kaleci Rüﬂtü’nün müthiﬂ
kurtar›ﬂlar› ayakta tuttu bu 1 saatlik
bölümde. Sonra Simao ç›kt› sahneye
ve 64. dakikada Beﬂiktaﬂ’›n
kazand›¤› friki¤i usta bir vuruﬂla
a¤lara gönderdi. Gaziantepspor’un
coﬂkusu bir anda s›f›ra inmiﬂ,
Beﬂiktaﬂ ise toparlanm›ﬂt›. Almeida
ve Simao ile iki gol daha bulan
Beﬂiktaﬂ, umdu¤undan daha parlak
bir skor ulaﬂ›yor, 20 Nisan’daki
rövanﬂ için büyük bir avantaj
yakal›yordu.

Kamil Ocak’taki rövanﬂta
Gaziantepspor’un finalist olabilmesi
için 4 farkl› kazanmas› gerekiyordu.
Daha 4. dakikada Olcan’la
bulduklar› gol, ak›llarda “acaba”
iﬂaretlerini dolaﬂt›rsa da Beﬂiktaﬂ
32. dakikada kazand›¤› penalt›y›
Simao ile gole çevirerek bir sürprize
izin vermeyece¤ini deklare etti.
‹kinci yar›n›n baﬂ›nda Almeida ile
gelen ikinci gol de Beﬂiktaﬂ’› iyice
rahatlatt›. Gaziantepspor Olcan’la
bir gol daha buluyor ve maç 2-2
sona eriyordu ama bu skor
Beﬂiktaﬂ’›n finalistli¤ine halel
getirmeyecekti.
Finale gelen kadar oynad›¤› 8 maçta
6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi
alan Beﬂiktaﬂ, att›¤› 20 golle kupan›n
en golcü tak›m›. Siyah-beyazl›lar bu
maçlarda kalelerinde 8 gol gördü.
20 golün oyunculara da¤›l›m› ise
oldukça ilginç. “Yerli” oyunculardan
Mert Nobre’nin 2, Mehmet
8 TamSaha

Aurelio’nun da 1 golü bulunuyor.
Di¤er 17 gol ise yabanc› oyuncular
aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂ. Beﬂiktaﬂ’›n
kupadaki en golcü oyuncusu 4 gollü
Hugo Almeida. Almeida’y› bir baﬂka
Portekizli Simao 3 golle izliyor.
Quaresma, Bobo ve Guti’nin 2’ﬂer,
Sivok, Fernandes, Hilbert ve art›k
kadroda yer almayan Fink’in de
kupada 1’er golü bulunuyor.

‹BB can havliyle geldi
Spor Toto Süper Lig’de dördüncü
sezonunu geçiren ve her y›l üzerine
biraz daha koyarak yukar›lara
t›rmanan ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor, bu sezon baﬂ›nda da

kendisine iki hedef koymuﬂtu.
Birincisi ligde geçti¤imiz
sezonlardan daha iyi bir derece
yaparak ilk beﬂin içinde yer almak,
ikincisi ise Ziraat Türkiye Kupas›’na
sahip olmak. Do¤rusu Teknik
Direktör Abdullah Avc› yönetiminde
son derece istikrarl› bir kadro
oluﬂturan turuncu-mavili tak›m için
bu hedefler çok da uzakta
görünmüyordu. Sakatl›klar sebebiyle
bir çok oyuncusundan zaman zaman
yararlanma f›rsat› bulamayan
Belediyespor, derinlikli kadrosu ile
bu eksiklikleri kapatacak güce
sahipti.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor,
finale gelene kadar Beﬂiktaﬂ’tan farkl›
olarak play-off oynad› ve finale 9
maç sonunda ulaﬂt›. Aç›k söylemek
gerekirse, finale gelene kadar büyük
badireler atlatt›lar ve neredeyse her
maç› çok kritik noktalarda geçtiler.
Daha Play-Off’ta ilk maçtaki

performans bile tehlike sinyalleri
vermiﬂti Belediyespor için. 24 Ekim
2010 günü Olimpiyat Stad›’nda
oynanan maçta Belediyespor Teknik
Direktörü Abdullah Avc›, rakibin alt
liglerden olmas› nedeniyle özellikle
forvet hatt›nda y›ld›zlar›na yer
vermemiﬂti. Oyun uzun süre golsüz
devam etti. Belediyespor, Tum ve
‹brahim Ak›n’›n oyuna girmesinin
ard›ndan, 83. dakikada Cihan’›n
att›¤› tek golle maç› 1-0 kazan›p
gruplara girmeyi baﬂard›.
D Grubu’nda yer alan ‹BB’nin yeni
rakipleri son lig ﬂampiyonu
Bursaspor ile Kas›mpaﬂa, Karﬂ›yaka
ve K›r›khanspor’du. Turuncu-mavili
tak›m, Bursaspor’la birlikte grubun

favorisi görünüyordu.
Abdullah Avc›’n›n ö¤rencileri
gruplardaki ilk maç›n› 11 Kas›m
günü hemﬂerileri Kas›mpaﬂa ile
Olimpiyat Stad›’nda oynad› ve
Tum’la buldu¤u erken gole ra¤men
sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayr›ld›.
22 Aral›k günü ‹skenderun’da
oynanacak K›r›khanspor maç›n›n
telafisi yoktu art›k. Yola devam
etmek istiyorlarsa, bu maç›
kazanmalar› gerekiyordu.
K›r›khanspor’un bir 3. Lig tak›m›
olmas›, ka¤›t üzerinde iﬂlerinin kolay
oldu¤unu gösteriyordu. Ancak
‹skenderun’daki maç hiç de ka¤›t
üzerinde hesapland›¤› gibi geçmedi.
K›r›khanspor bu maçta
Belediyespor’u çok zorlad›. Kaleci
O¤uzhan ve direkler gole izin
vermezken, bizime 4 dakika kala
Can Arat’›n k›rm›z› kart görmesi,
Belediyespor’un iﬂini iyice zora
soktu. Ancak bu defa ﬂans

turuncu-mavililerin yan›ndayd›.
89’da Gökhan Süzen’in kaleye
ortalad›¤› top gol oluyor,
K›r›khanspor ise son dakikada bir
kez daha direkten dönüyor ve
Belediyespor neredeyse aslan›n
midesinden galibiyet ç›kart›yordu.
Zorluklar serisi, Olimpiyat
Stad›’ndaki Karﬂ›yaka maç›nda da
devam etti. Ortada geçen maçta
Karﬂ›yaka bir kez direkten dönüyor,
Belediyespor ise Tevfik Köse’nin
penalt› golüyle 1-0 kazanarak rahat
bir nefes al›yordu.
15 Ocak’taki Bursaspor-Belediyespor
maç› grubun finali gibiydi. Kim
kazan›rsa o ç›kacakt› çeyrek finale.
Bursaspor, Beﬂiktaﬂ maç›ndan önce
ç›kan olaylar nedeniyle cezal›
oldu¤u için maç boﬂ tribünler
önünde oynand›. Belediyespor yine
son bölümlerde, bu kez Holmen’le
bir gol buldu ve çeyrek finale
yükseldi.
Turuncu-mavili tak›m›n çeyrek
finaldeki rakibi yak›n bir tan›d›kt›.
Ayn› gruptan ç›kan Belediyespor ile
Kas›mpaﬂa, çeyrek finalde de
birleriyle eﬂleﬂmiﬂti. Çift maçl›
eliminasyon sistemiyle oynanan
çeyrek finalin ilk randevusu
Olimpiyat Stad›’ndayd›. Koca stad›n
tribünlerinde 50 kiﬂi var veya yoktu.
Karﬂ›l›kl› ak›nlardan gol sesi
ç›kmay›nca 90 dakika golsüz sona
erdi. ‹ki tak›m kozlar›n› 3 Mart günü
Recep Tayyip Erdo¤an Stad›’nda
paylaﬂt›. Yenilecek bir golün çok
ﬂeyi de¤iﬂtirece¤ini bilen tak›mlar
son derece kontrollü bir oyun
ç›kar›nca 90 dakika golsüz bitti ve
maç uzatmaya gitti. Uzatmalar›n ilk
15 dakikal›k bölümünden de gol
ç›kmad›. Bitime 10 dakika kala, bir
süredir Kas›mpaﬂa kalesine
rahats›zl›k veren Holmen, kaleci
Murat’› nihayet avlamay› baﬂard› ve
Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi.
Kas›mpaﬂa son dakikada Varela’n›n
penalt›s›yla karﬂ›l›k verse de 1-1’lik
skor Belediyespor’u yar› finalist
yapmaya yetti.
Yar› finaldeki rakip Gençlerbirli¤i,
ilk buluﬂma yeri ise Olimpiyat
Stad›’yd›. 7 Nisan günü oynanan
maçta sahan›n hâkimi
Gençlerbirli¤i’ydi ama Baﬂkent ekibi
onca gol pozisyonundan sadece
birisini Mustafa Pektemek’le
de¤erlendirebildi. Buna karﬂ›l›k ilk
yar›n›n sonunda ‹brahim Ak›n’la bir
penalt› at›ﬂ›ndan yararlanamayan
Belediyespor, ikinci yar›da kazand›¤›
ikinci penalt›y› Holosko ile gole
çevirerek maç› 1-1’lik beraberlikle
tamamlad›. ‹lk maç›n manzaras›na
bakanlar için finale yak›n tak›m
Gençlerbirli¤i’ydi. Ancak 21 Nisan
günü Ankara 19 May›s Stad›’nda
bambaﬂka bir Belediyespor vard›.
Abdullah Avc›’n›n ö¤rencileri,
Gençlerbirli¤i’ne ne oldu¤unu
anlayamadan 25 dakika içinde 3 gol

atarak iﬂi erkenden bitirdi ve final
biletini cebine koyuverdi.
Finale gelene kadar 9 maç oynayan
Belediyespor, 5 galibiyetin 4’ünü
1-0’l›k skorlarla ve genellikle son
dakika golleriyle elde etti, 1 kez
yenildi, 3 kez berabere kald›. Att›¤›
10 gole karﬂ›l›k kalesinde 5 gol
gördü. Att›¤› 10 golün alt›nda 7
oyuncunun imzas› var. ‹brahim Ak›n,
Tum ve Holmen 2’ﬂer, Cihan,
Gükhan Süzen, Tevfik ve Holosko
da 1’er golle Belediyespor’u finale
taﬂ›d›.

Belediye daha çok kazand›
Kupadaki performanslar›na
bakt›¤›m›zda Beﬂiktaﬂ’›n daha verimli
bir sezon geçirdi¤ini söylemek
mümkün. Ancak iki tak›m›n kendi
aras›nda oynad›¤› maçlarda
Belediyespor’un üstünlü¤ü var.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor
1990’da kurulmuﬂ ve Süper Lig’de
2007-2008 sezonundan itibaren yer
alm›ﬂ bir tak›m oldu¤u için iki tak›m
aras›ndaki maç say›s› da fazla de¤il.
Bugün Ziraat Türkiye Kupas›’n›n
sahibi olabilmek için karﬂ› karﬂ›ya
gelecek iki tak›m aras›nda geçmiﬂte
9 resmi maç oynand›. 8’i lig, 1’i de
kupa organizasyonunda olmak üzere
oynanan bu 9 maçta Belediyespor 4,
Beﬂiktaﬂ 2 galibiyet elde ederken,
2 maç da beraberlikle tamamland›.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor’un
galibiyet say›s›nda oldu¤u gibi gol
say›s›nda da Beﬂiktaﬂ’a üstünlü¤ü
bulunuyor. Belediyespor’un 10
golüne karﬂ›l›k Beﬂiktaﬂ 9 maçta 8 gol
kaydedebildi. ‹ki tak›m›n ilk
randevusu 2007-08 sezonunda
gerçekleﬂti. 28 Ekim 2007 günü
sezonun 10. hafta maç›nda Beﬂiktaﬂ
ile Büyükﬂehir Belediyespor ‹nönü

Stad›’nda karﬂ› karﬂ›ya geldi. Beﬂiktaﬂ att›¤› golle göstermiﬂti. Ancak
hafta içinde ﬁampiyonlar Ligi’nde
Belediyespor bu skor raz› olacak gibi
‹ngiltere’nin Liverpool tak›m›n› 2-1
durmuyordu. Nitekim. 57. dakikada
yenmenin moraliyle sahadayd›.
Adriano’nun golü maç›n 1-1
Ancak özellikle Delgado’nun top
bitmesini sa¤lad›. Bu beraberlik,
kay›plar›
Beﬂiktaﬂ’›n yine liderlik koltu¤undan
siyah-beyazl› tak›m› zor durumlara
düﬂmesi anlam›na geliyordu.
düﬂürüyor, Tjikuzu’nun organize
Beﬂiktaﬂ, Belediyespor’la rekabetinde
etti¤i Belediyespor, Kartal’›n kalesine
ilk galibiyetini 2007-08 sezonunun
tehlikeli biçimde iniyordu. Bu
ikinci yar›s›nda oynanan maçta elde
maçtan Beﬂiktaﬂ 1 puan ç›kard›ysa,
etti. 27 ﬁubat günü oynanan
bunu kaleci Hakan Ar›kan’›n baﬂar›l›
22. hafta maç›na ‹nönü Stad› sahne
kurtar›ﬂlar›na borçluydu dersek
oldu. O hafta lider Sivasspor,
abatm›ﬂ say›lmay›z. Ancak hemen
Fenerbahçe’yle oynayacakt› ve
eklemek gerekir ki 67. dakikada
Beﬂiktaﬂ averajla da olsa koltu¤a
Bobo’nun kafa vuruﬂunda topun üst
oturacak f›rsat› yakalam›ﬂt›. Tabii
direkten geri dönmesi de Beﬂiktaﬂ’›n
bunun için Belediyespor’u yenmesi
ﬂanss›zl›¤›yd›. Ayn› sezonun ikinci
gerekiyordu. Maçta 79. dakikaya
yar›s›ndaki maç 23 Mart’ta Olimpiyat kadar gol sesi ç›kmad›. Bu dakikada
Stad›’nda oynand›. Beﬂiktaﬂ art arta 5 Tello ile öne geçen Beﬂiktaﬂ’a
maç›n› kazanm›ﬂ ve haftaya lider
Belediyespor 84’te Barbosa ile cevap
girmiﬂti. Koltu¤unu korumak için bu
verdi. Fakat Beﬂiktaﬂ kafas›na
maç› kazanmak zorundayd› çünkü
ﬂampiyonlu¤u koymuﬂtu bir kere.
Fenerbahçe galip gelmiﬂ ve maç
85. dakikada Gökhan Zan’›n golüyle
fazlas›yla öne geçmiﬂti.
Beﬂiktaﬂ maç› 2-1 kazan›yordu. Ertesi
Siyah-beyazl›lar, ‹brahim Ak›n’›n
gün Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-2
golüne Holosko ile cevap verse de
yenerek koltu¤undan indirecek,
Bobo’nun oyundan at›lmas›yla zor
Beﬂiktaﬂ sezon sonunda
durumda kal›yor, Belediyespor
ﬂampiyonlukla kucaklaﬂaca¤› yar›ﬂta
Necati Ateﬂ’in 85. dakikadaki golüyle liderli¤e yükselecekti.
2-1 kazan›yor ve rakibini liderlikten
‹ki tak›m aras›ndaki beﬂinci maç,
indiriyordu. Beﬂiktaﬂ,
geçti¤imiz sezonun ilk haftas›nda
2008-2009 sezonunun
oynand› ve 1-1 sonuçland›. Atatürk
5. haftas›na da
‹ki Tak›m›n Maçlar›
lider olarak
girmiﬂti. Rakibi
Sezon
Statü Tarih
Maç
ise Büyükﬂehir
Lig
28.10.2007
Beﬂiktaﬂ-‹BB
Belediyespor’du. 2007-2008
2007-2008
Lig
22.03.2008
‹BB-Beﬂiktaﬂ
Liderli¤i
2008-2009
Lig
27.09.2008
‹BB-Beﬂiktaﬂ
kapt›rmak
2008-2009
Lig
27.02.2009
Beﬂiktaﬂ-‹BB
istemeyen
2009-2010
Lig
07.08.2009
‹BB-Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ daha
2009-2010
Kupa 16.01.2010
‹BB-Beﬂiktaﬂ
baﬂtan iﬂi s›k›
2009-2010
Lig
10.03.2010
Beﬂiktaﬂ-‹BB
tuttu¤unu
2010-2011
Lig
21.08.2010
Beﬂiktaﬂ-‹BB
4. dakikada
2010-2011
Lig
30.01.2011
‹BB-Beﬂiktaﬂ
Holosko’nun

Olimpiyat Stad›’ndaki karﬂ›laﬂmada
Fink’in 29’daki golüyle öne geçen
Beﬂiktaﬂ’a Belediyespor iki dakika
sonra ‹brahim Ak›n’la cevap verdi.
Beﬂiktaﬂ ile Belediyespor, Ziraat
Türkiye Kupas›’nda da bir kez karﬂ›
karﬂ›ya geldi. Geçti¤imiz sezonun
Ziraat Türkiye Kupas›’nda ayn› grupta
yer alan iki tak›m aras›ndaki maçtan
Belediyespor, ‹skender’in golüyle
1-0 galip ayr›ld› ve çeyrek final
yolunu tuttu. Beﬂiktaﬂ ise bu
yenilgiyle kupaya gruplardan
ç›kamadan veda etti.
Ligdeki ikinci yar› maç›n› ise Beﬂiktaﬂ
‹nönü Stad›’nda 43’te Bobo ve 62’de
bugün Belediyespor formas›n› giyen
Holosko’nun golleriyle 2-0 kazand›.
‹ki finalistin bu sezon oynad›¤› lig
maçlar›nda ise Belediyespor
üstünlü¤ü vard›. 21 A¤ustos’ta ‹nönü
Stad›’nda oynanan ilk maç› ‹skender
ve ‹brahim Ak›n’›n golleriyle 2-0
kazanan Belediyespor, 30 Ocak günü
Atatürk Olimpiyat Stad›’nda oynanan
ikinci maçtan da 35’te ‹brahim Ak›n
ve 90’da ‹skender’in golleriyle 2-1
galip ayr›ld›. Beﬂiktaﬂ’›n
66. dakikadaki tek golünün alt›nda
ise Simao’nun imzas› bulunuyordu.

Beﬂiktaﬂ’›n 8 kupas› var
Kupan›n iki finalistinden Beﬂiktaﬂ
için “usta”, Belediyespor için ise
“acemi” tan›mlar›n› kullan›rsak
haks›zl›k yapm›ﬂ say›lmay›z.
Çünkü Beﬂiktaﬂ kupada bugüne
kadar tam 13 kez final oynay›p
8 kez zafere ulaﬂ›rken,
Belediyespor tarihinde ilk kez final
maç›na ç›kacak. Belediyespor’un
bugüne dek kupada ulaﬂt›¤› en iyi
derece çeyrek final. Geçti¤imiz
sezon Beﬂiktaﬂ’›n da yer ald›¤›
gruptan çeyrek finale yükselen
turuncu-mavili tak›m,
Trabzonspor’a elenmiﬂti.
Beﬂiktaﬂ ise 13 kez ç›kt›¤›
finallerde ilk kupas›n› 1974-75
sezonunda finalde alt etti¤i
Trabzonspor karﬂ›s›nda kazand›.
1988-89’da Fenerbahçe’yi, ertesi
sezon da Trabzonspor’u yenerek
kupay› üçüncü kez müzesine
taﬂ›yan siyah-beyazl› tak›m.
1993-94 ve 1997-98 sezonlar›nda
Galatasaray’› finalde alt ederek
kupayla yeniden buluﬂan Beﬂiktaﬂ,
2005-06’da Fenerbahçe, ertesi
sezon Kayseri Erciyesspor
ve son olarak da
2008-09’da bir kez daha
Skor Fenerbahçe karﬂ›s›nda
0-0
finalde gülen taraf oldu.
2-1
Bakal›m 11 May›s günü
1-1
Kadir Has Stad›’nda
2-1
oynanacak finalde Beﬂiktaﬂ
1-1
9. kez kupay› kald›rmay›
1-0
m› baﬂaracak, yoksa
2-0
Belediyespor ilk kez
0-2
yükseldi¤i finalden mutlu
2-1
sonla m› ayr›lacak?
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Avrupa’daki Futbolcular›n Demografisi

Portekiz ve Türkiye altyap› fakiri
Profesyonel Futbolcular Gözlem Grubu’nun bu yıl üçüncüsüne
imza attığı “Avrupa’daki Futbolcuların Demografisi” isimli
rapor yayımlandı. 2010 yılını değerlendiren ilginç notların yer
aldığı rapora göre, altyapıdan yetiştirdiği oyunculara
en az şans tanıyan ülkeler Portekiz ve Türkiye.
Mustafa Taha / Ceyla Kütükoğlu
rofesyonel Futbolcular Gözlem
Grubu, nüfus, antrenman, emek
ak›ﬂkanl›¤› ve sahadaki
performans gibi konularda
futbolcularla ilgili olarak
karﬂ›laﬂt›r›labilir istatistiksel
çal›ﬂmalara imza atan, 2005 y›l›nda
kurulan bir araﬂt›rma grubu.
Bu araﬂt›rma grubu, 2008’den beri
içinde Avrupa’n›n beﬂ büyük ligi
olarak kabul edilen, Almanya,
Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya ve
‹talya’n›n da bulundu¤u UEFA’ya
ba¤l› 36 üst seviye ulusal ligle ilgili
araﬂt›rmalara imza at›yor.
Profesyonel Futbolcular Gözlem
Grubu’nun bu y›l üçüncüsünü
haz›rlad›¤› “Avrupa’daki
Futbolcular›n Demografisi” isimli
rapor yay›mland›. Raporda
Avrupa’da futbol hayat›n› sürdüren
oyunculara ve kulüplere dair ilginç
notlara yer verildi. Raporda Türk
futboluna da ›ﬂ›k tutan özel veriler
var.
1 Ekim 2010 itibar›yla Avrupa
liglerindeki durumu mercek alt›na
alan raporda, Avrupa’n›n birinci

P

seviye liglerinde mücadele eden
534 tak›m ve 13 bin 108 oyuncu
inceleniyor. 2010 y›l›nda
yay›mlanan raporla bu seneki rapor
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, tak›mlar›n
kadrolar›nda ortalama 24.5
futbolcuya yer verildi¤i görülüyor.
Bir önceki raporda ise tak›mlar›n
kadrolar›nda ortalama 23.7 futbolcu
bulunuyordu.
Tak›mlar›n kadrolar›nda bulunan
futbolculardan 5.2’si 21 yaﬂ ve
alt›nda. Ki bu rakam›n kadro
içerisindeki oransal de¤eri yüzde
21.4. Söz konusu oran bir önceki
rapora göre düﬂüﬂ göstermiﬂ.

Altyap›s› en zay›f
ülke Portekiz
Rapor hem Avrupa hem Türk
futbolunun önemli sorunlar›ndan biri
olan altyap›dan yetiﬂen oyuncu
say›s›na iliﬂkin veriler de içeriyor.
Araﬂt›rmaya göre Avrupa genelinde
tak›mlar, kendi altyap›lar›ndan
yetiﬂen oyunculara daha az yer
veriyor. 2009 y›l›nda Avrupa

Liglere Göre Altyap›dan Yetiﬂen Oyuncu Oranlar›

Liglere Göre Kulüplerin Ortalama Oyuncu Say›s› tak›mlar›n›n kadrolar›n›n
yüzde 24.2’si kendi
Tak›m Ortalama
Say›s› Oyuncu say›s› altyap›lar›ndan gelen
Lig
oyunculardan oluﬂurken
‹ngiltere Premier Lig
20
27.4
bu say› 2010’da yüzde
‹talya Serie A
20
26.3
23.4’e geriledi. Buna göre
Almanya Bundesliga
18
25.8
24.5 kiﬂilik kadroda yer
Türkiye Spor Toto Süper Lig 18
25.6
alan futbolcular›n sadece
‹spanya La Liga
20
24.6
5.7’si söz konusu kulübün
Fransa Ligue 1
20
24.1
altyap›s›ndan yetiﬂme.
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ve di¤er liglerde oynayan
futbolcular›n say›s› 39.
ﬁampiyonlar Ligi’nde mücadele eden
tak›mlar içerisinde kadrosunda en
fazla altyap› futbolcusu bulunduran
kulüp Barcelona. Kadronun yüzde
47.6’s› altyap›dan yetiﬂen Katalonya
kulübünde bu oran, bir önceki y›l
yüzde 52’ydi. Barcelona’y› yüzde
46.4 ile Ajax, yüzde 37.5 ile Bayern
Münih takip ediyor. Bu kategoride
son üç s›rada Braga, Rubin Kazan ve
Cluj yer al›yor. Braga’n›n
kadrosunun sadece yüzde 3.8’i
altyap›dan gelirken, bu oran Rus
temsilcisinde yüzde 3.7 (ki bir sezon
önce bu oran yüzde 11.1’di) Cluj’da
ise s›f›r. Bu sezon ﬁampiyonlar
Ligi’nde ilk kez yer alan Bursaspor,
Partizan’la birlikte önceki y›la göre
kadrosunda altyap›dan gelmiﬂ
oyuncu oran›n› en fazla art›ran
kulüp olarak dikkat çekiyor.

Liglerin ortalamas›
1.80’in üzerinde

“Avrupa’daki Futbolcular›n
takip ediyor. ‹spanya ve Almanya
Demografisi” araﬂt›rmas›nda Spor
liglerinin büyük tak›mlar›nda bu
Toto Süper Lig de “en”ler aç›s›ndan
oran yüzde 40’›n üstünde seyrediyor.
kendisine yer bulmay› baﬂard›.
Fransa’da kalecilerin yüzde 36.2’si,
Türk tak›mlar›, 2009 y›l›na göre
‹spanya’da defans oyuncular›n›n
kadrolar›nda kendi yetiﬂtirdikleri
yüzde 25.9’u, Hollanda’da orta saha
oyunculara daha fazla yer verse de
oyuncular›n›n yüzde 28.1’i, forvet
bu oyuncular›n kadro içindeki oran›
oyuncular›n›n ise yüzde 20.6’s›
yüzde yüzde 7.7’den sadece yüzde
kulübün altyap›s›ndan gelen
8.9’a yükseldi. Ayn› oran Serie A’da
futbolculardan oluﬂuyor.
da görülürken, kulüplerin
Dinamo Kiev fabrikas›
kadrolar›nda altyap›dan yetiﬂen
oyuncusu say›s› aç›s›ndan en son
s›rada yüzde 6.4 ile Portekiz
Kadrosunda en fazla altyap›dan
bulunuyor. Altyap›dan gelen
yetiﬂen futbolcu bulunduran kulüp,
futbolcu oran›n›n en yüksek oldu¤u
20 futbolcu ile Estonya temsilcisi
lig ise ‹zlanda.
Tammeka Tartu. Dinamo Kiev,
Avrupa’da forvet
altyap›s›ndan yetiﬂen
hatt›nda yer alan
futbolcular›n di¤er
ﬁampiyonlar Ligi’nde
futbolcular›n
Altyap›dan En Çok Oyuncu kulüplerde oynamas›
altyap›dan gelme
istatisti¤i aç›s›ndan
Oynatan Kulüpler
yüzdesinin en düﬂük
ilk s›rada yer al›yor.
oldu¤u ülke de
Kulüp
Oyuncu Oran› Ukrayna kulübünün
Türkiye. Forvet
Barcelona
%47.6
altyap›s›ndan yetiﬂen
oyuncular›n›n sadece Ajax
%46.4
44 futbolcu
yüzde 3.9’u
Bayern Münih %37.5
Avrupa’daki di¤er
altyap›dan geliyor.
Zilina
%34.5
liglerde forma
Geçen sezonun
Arsenal
%34.5
giyiyor. Altyap›dan
ﬂampiyonu Bursaspor
yetiﬂen futbolcular›n
ﬁampiyonlar
Ligi’nde
yüzde 15.4 ile
Altyap›dan En Az Oyuncu kendi liglerinde
altyap›dan yetiﬂen
oynama yüzdesi
Oynatan Kulüpler
futbolcular›n lig
en düﬂük ülke olan
maçlar›nda en fazla
Kulüp
Oyuncu
Oran›
Portekiz, Sporting
süre veren tak›m.
CFR Cluj
0
Club ile kategoride
Bursaspor’u yüzde
%3.7
ilk beﬂ kulüp
14.6 ile Gençlerbirli¤i, Rubin Kazan
Braga
%4
aras›nda yer al›yor.
yüzde 11.6 ile
Inter
%12
Lizbon temsilcisinin
Beﬂiktaﬂ, yüzde 11.1
Auxerre
%13
ile de Fenerbahçe
altyap›s›ndan yetiﬂen

2008 y›l›ndan beri yap›lan araﬂt›rma,
tak›mlar›n boy ortalamalar›n›n her
sene artt›¤›n› ortaya koyuyor. 2008
y›l›nda 181.70 cm olarak ölçülen
Avrupa ortalamas›, 2010 y›l›nda
181.96 oldu. Araﬂt›rmaya göre
kadrodaki oyunculardan 8.1’i 185
cm ve daha uzun. Bu istatisti¤in
kadrodaki oransal de¤eri yüzde 35.
Avrupa’n›n en uzun ligi 183.29 cm
boy ortalamas›na sahip olan Çek
Cumhuriyeti Ligi. Avrupa’n›n büyük
liglerinden Bundesliga, 183.2 cm
boy ortalamas› ile ikinci s›rada yer
al›yor. Spor Toto Süper Lig’in boy
ortalamas› ise 181.17 cm. Türkiye,

Pozisyona Göre En Uzun Oyuncular
Mevki
Kaleci
Defans
Orta Saha
Forvet

Oyuncu
Kristof Van Hout
Zarko Markoviç
Stefan Gislason
Lacina Traore

Tak›m
S. Liege
Gaz Metan
Bröndby
CFR Cluj

Boy
208 cm.
204 cm.
196 cm.
203 cm.

Pozisyona Göre En K›sa Oyuncular
Mevki
Kaleci
Defans
Orta Saha
Forvet

Oyuncu
Corrin Brooks-Meade
Valentin Sandu
Frederic Sammaritano
Tita

Romanya ve Bulgaristan’la birlikte
tak›mlar›n boy ortalamas› en fazla
artan ülkeler aras›nda yer al›yor.
Avrupa’daki 36 lig içerisinde en k›sa
boy ortalamas›na sahip lig ise
K›br›s Rum Kesimi Ligi. Söz konusu
ligde futbolcular›n boy ortalamas›
180.26 cm.

En k›sa tak›m Barcelona
Avrupa’n›n en uzun boy
ortalamas›na sahip tak›m›, 186.68
cm boy ortalamas› ile Avusturya
ekibi SV Mattersburg. Türk ekipleri
boy ortalamas› aç›s›ndan uzun
ekipler aras›nda yer alamazken,
Antalyaspor, kadrosunun sahip
oldu¤u 178.10 cm boy ortalamas› ile
Avrupa’n›n en k›sa alt›nc› ekibi
olarak listeye girmeyi baﬂar›yor.
Katalonya temsilcisi Barcelona,
177.38 cm boy ortalamas› ile
Avrupa’n›n en k›sa tak›m› unvan›na
sahip.
Avrupa liglerinin en uzun
futbolcusu Standard Liege’in 208
cm’lik kalecisi Kristof van Hout.
Romanya Ligi tak›mlar›ndan Astra’da
forma giyen savunma oyuncusu

Tak›m
Alki
Astra
Auxerre
Antalyaspor

Boy
172 cm.
160 cm.
162 cm.
165 cm.

Valentin Sandu ise
160 cm’lik boyuyla
en k›sa futbolcu
unvan›n› elinde
bulunduruyor.
Spor Toto Süper Lig
tak›mlar›ndan
Eskiﬂehirspor,
Norveç’in Aalesund tak›m›yla
birlikte en k›sa futbolcusu ile en
uzun futbolcusu aras›ndaki boy
fark›n›n en yüksek oldu¤u ekip.
En uzun oyuncusu 205, en k›sa
futbolcusu ise 169 cm olan
Eskiﬂehirspor’da iki futbolcu
aras›ndaki fark 36 cm.

En istikrarl› lig ‹sveç,
kulüp Manchester United
“Avrupa’daki Futbolcular›n
Demografisi” raporu kadrolar›n
korunmas› aç›s›ndan Avrupa’daki en
istikrarl› ligin ‹sveç, en istikrarl›
kulübün ise Manchester United
oldu¤unu gösteriyor. ‹sveç Ligi’nde
bir futbolcunun kulübünde geçirdi¤i
ortalama sezon 3.2. ‹sveç’i 2.97
sezon ile La Liga, 2.95 sezon ile
Bundesliga takip ediyor. Bir
futbolcunun kulübünde geçirdi¤i
sezon aç›s›ndan Türkiye, 35 lig
içerisinde 26. s›rada yer al›yor.
Türkiye’de bir futbolcunun ayn›
kulüpte geçirdi¤i sezon 2.23.
Manchester United’da Alex
Ferguson’un istikrar›n›n tak›mdaki

oyunculara da yans›d›¤› görülüyor.
Manchester United’l› bir futbolcu,
kulübünde ortalama 5.71 sezon
geçiriyor. Dinamo Kiev 4.68 sezonla
kulüpler kategorisinde ikinci s›rada
yer al›yor. Manchester United ile
birlikte Barcelona, Milan ve Chelsea
de kadrolar›nda yer alan oyuncular›n
tak›mda kald›klar› sürenin uzun
oldu¤u ekipler. Katalonya
temsilcisinde bir futbolcu tak›mda
ortalama 4.48 sezon forma giyiyor.
Bunda altyap›dan gelen futbolcular›n
A tak›mdaki say›s›n›n fazla olmas›n›n
etkisi büyük. Milan 4.19 sezon,
Chelsea ise 4.13 sezon boyunca ayn›
futbolcuyu kadrosunda
bulunduruyor.

Olgun ‹talya,
ihtiyar Güney K›br›s

Söz konusu araﬂt›rma Avrupa
liglerini yaﬂ ortalamas› bak›m›ndan
da karﬂ›laﬂt›rmaya olanak sa¤l›yor.
Avrupa’n›n yaﬂ ortalamas› en yüksek
ülkesi 27.3 y›l ile ‹talya. Avrupa’n›n
en yaﬂl› kadrosuna sahip ilk yirmi
tak›m s›ralamas›nda alt› ‹talyan
tak›m›n›n olmas›, bu istatisti¤i
do¤rular nitelikte. Geçti¤imiz
En Yaﬂl› Tak›mlar
sezonun Avrupa ﬁampiyonlar Ligi
Yaﬂ
ﬂampiyonu Inter, 29.61 yaﬂ
Ortalamas› ortalamas›yla k›tan›n en yaﬂl›
Tak›m
Ülke
Inter
‹talya
29.61
kadrosuna sahip. Milan ve Roma ilk
Szolnoki
Macaristan
29.56
onda yer alan di¤er ‹talyan kulüpleri.
Alki
Güney K›br›s 29.48
Avrupa’daki ligler aras›nda Serie A
O. Nicosia Güney K›br›s 29.37
ile birlikte yaﬂl› kadroya sahip bir
Apoel
Güney K›br›s 29.25
di¤er lig de Güney K›br›s Ligi.
Avrupa’n›n en yaﬂl› kulüpleri
En Genç Tak›mlar
s›ralamas›nda ilk 10 içerisinde
Yaﬂ
beﬂ tane Güney K›br›s ekibi
Ortalamas› bulunuyor. Bu da 28.02 yaﬂ
Tak›m
Ülke
JFK Olimps Riga
Letonya 19.02
ortalamas› ile 35 lig içerisinde
FC Tranzit Ventspils Letonya 19.52
Güney K›br›s’› yaﬂ ortalamas›
Tammeka Tartu
Estonya 21.25
aç›s›ndan en yüksek lig yap›yor.
Tulevik Tiljandi
Estonya 21.33
Avrupa’n›n yaﬂ ortalamas› en
Klaipeda
L‹tvanya 21.55
yüksek yirmi tak›m› içerisinde
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Spor Toto Süper Lig’den de iki tak›m
bulunuyor. Kardemir Karabükspor
28.72 yaﬂ ortalamas›yla 12. s›rada
kendine yer bulurken, 28.38 yaﬂ
ortalamas›na sahip Beﬂiktaﬂ ise
18. s›rada.
Beﬂ büyük lig içerisinde ‹spanya,
‹talya, ‹ngiltere liglerinden en az bir
tak›m, yaﬂ ortalamas› en yüksek 20
tak›m listesinde kendine yer
bulurken, yaﬂ ortalamas› en düﬂük
20 tak›m s›ralamas›nda ise Balt›k
ülkelerinin egemenli¤ini görmek
mümkün. En genç ilk on tak›mdan
yedisi Letonya, Litvanya, Estonya ve
Belarus liglerinden.

aç›s›ndan ise Milan, Paris Saint
Germain ve Saturn Moskova ilk
s›rada bulunuyor. Her üç ekibin de
kadrosunda daha önce millî tak›m
formas› giyen 10 futbolcu yer al›yor.
H›rvatistan Millî Tak›m›’nda yer alan
futbolcular sekiz farkl› ülkedeki
24 kulüpte forma giyiyor. Sadece
Tottenham’da H›rvat Millî
Tak›m›’ndan dört oyuncu bulunuyor.
Oysa millî tak›mda yer alan ve yerel
ligde oynayan H›rvat futbolcu say›s›
sadece üç.

Brezilyal› say›s› art›yor

Liglere Göre Yabanc› Oyuncu Oranlar›

kadrolar›n›n yüzde 37.8’inde
de¤iﬂikli¤e gitmiﬂ. 2010’da tak›mlar›n
yapt›klar› ortalama futbolcu transferi
Tak›mlar›n kadrolar›nda en fazla
say›s› 9.3. Bu rakam içerisinde
yabanc› oyuncu bulunduran ülke
Millî futbolcu zengini
kiralanan futbolcu say›s› ise 0.9.
Yunanistan do¤umlu oyuncular
Premier Lig
Türkiye ortalama 11.7 futbolcu
nedeniyle K›br›s Rum Kesimi.
transferiyle, oyuncu hareketinin en
Bu ligde mücadele eden ekiplerin
‹ngiltere, millî tak›mlarda forma giyen kadrolar›ndaki futbolcular›n yüzde
yo¤un oldu¤u ülkelerden biri
ya da daha önce millî tak›mlarda
durumunda. Kulüplerin yurtd›ﬂ›ndan
72.3’ü yurtd›ﬂ› do¤umlu.
forma giymiﬂ olan futbolcular
ortalama 3.84 futbolcu transfer etti¤i
Bu kategorinin ikinci s›ras›nda yüzde
aç›s›ndan en zengin ülke. Premier
2010 y›l›n›n transfer merakl›s› ligleri
58.3 ile ‹ngiltere yer al›yor.
Lig’de yer alan futbolcular›n yüzde
K›br›s Rum Kesimi, Portekiz ve
Ortalaman›n yüzde 33.6 oldu¤u
61.1’i kariyerlerinin bir bölümünde
Romanya. Geçen sene boyunca
yabanc› futbolcusu say›s›
ülkelerinin millî tak›m formalar›n›
ortalama 13.5 futbolcu transfer
kategorisinde Türkiye yüzde 46.5 ile
giymiﬂ. ‹ngiltere ayn› zamanda bu
edilmiﬂ Akdeniz ülkesinde. Portekiz,
yedinci s›rada bulunuyor (yabanc› ve
kategoride yüzde 50 baraj›n› aﬂan tek gurbetçi futbolcular da dâhil).
13.3, Romanya ise 12.4 transfer
ülke. Haziran 2009’dan bu yana en
ortalamas›na sahip. Avrupa
Bu kategorinin en düﬂük oranl› ülkesi
az bir millî maçta forma giyen
ortalamas›n›n 9.3 oldu¤u bu
yüzde 11.5 ile S›rbistan. Balkan
Premier Lig futbolcusu say›s› 269.
kategoride en az futbolcu transferinin
ülkesini yüzde 12.2 ile ‹zlanda,
Bundesliga, yüzde 49.6 ile Premier
yaﬂand›¤› ülke ise 6.4 ile Danimarka.
yüzde 12.8 ile Estonya takip ediyor.
Lig’i takip ediyor. Bu kategorinin
Geçen sezon yapt›¤› transferlerin
Avrupa liglerinde forma giyen
üçüncü s›ras›nda yüzde 45.4’le ‹talya yabanc› futbolcular›n uyruklar›na
yüzde 74.07’si ülke d›ﬂ›ndan olan
bulunuyor. Spor Toto Süper Lig ise
Celtic, yurtd›ﬂ›ndan yap›lan
bak›ld›¤›nda ilk s›rada Brezilyal›lar
‹ki oyuncudan biri ülke
yüzde 37 ile 36 lig içerisinde beﬂinci
transferler bak›m›ndan öne ç›kan
yer al›yor. Ayr›ca 36 ligde forma
s›rada yer al›yor.
d›ﬂ›nda forma giymiﬂ
tak›mlardan. Benfica ise
giyen Brezilyal› say›s›n›n 2009 y›l›na
Millî tak›mda forma giymiﬂ futbolcu
transferlerinin yüzde 44’ünü k›ta
göre artarak 493’ten 577’ye ç›kt›¤›
aç›s›ndan en fakir lig ‹rlanda. Ada
Profesyonel Futbolcular Gözlem
d›ﬂ›ndan gerçekleﬂtirerek bu
görülüyor. Kulüplerin kadrolar›nda
ülkesinin liginde kariyerinin bir
Grubu’nun “Avrupa’daki
kategoride ilk s›rada yer ald›.
bulunan yabanc› futbolcu say›s›n›n
bölümünde millî tak›m formas› giyen
Futbolcular›n Demografisi” isimli
Benfica’y› La Liga ekiplerinden
ortalamas› 8.2. Ki bu rakam›n 1.1’ini
futbolcu yüzdesi 2. Bu durumun
raporundaki ilginç bir baﬂka veri de
Almeria takip ediyor. ‹spanyol
Brezilyal› futbolcular oluﬂturuyor.
nedeni, çok say›da ‹rlandal›
tak›mlar›n kadrolar›nda yer alan
ekibinin transferlerinin yüzde 36.36’s›
Brezilya’n›n her y›l 1000’in üzerinde
futbolcunun kariyerinin Ada’n›n di¤er futbolcuyu dünya pazar›na ihraç
futbolculardan 11.2’sinin,
k›ta d›ﬂ›ndan gerçekleﬂti.
ülkeleri, ‹ngiltere ve ‹skoçya’da
kariyerlerinin herhangi bir
Mücadele etti¤i ligden futbolcu transfer
etti¤ini düﬂünürsek, bunu do¤al
sürdürmesi. ‹rlanda’dan sonra bu
döneminde uluslararas› transfer
eden tak›mlar s›ralamas›nda ilk s›rada
karﬂ›lamak gerekiyor. Yabanc›
kategoride ikinci s›rada yer alan ülke
gerçekleﬂtirmesi. Bu, kadroda yer
Manisaspor yer al›yor. Spor Toto Süper
futbolcu say›s›n›n kadrolardaki
yüzde 8.1 ile Estonya. Balt›k ülkesini
Lig’deki ekiplerden toplamda 15, 2010
yüzdesel oran› ise 33.6. Brezilyal›lar›, alan futbolcular›n yüzde 45.7’sinin
yüzde 8.6 ile H›rvatistan takip ediyor. Frans›z futbolcular takip ediyor. Ligue 1
en az bir kez yurtd›ﬂ›na transfer
y›l›nda ise 8 futbolcuyu kadrosuna
Birmingham City, Everton, Lens,
oldu¤unu gösteriyor. Tak›mlar›n
katan Ege ekibini, toplamda 13, 2010
d›ﬂ›nda forma giyen futbolcu say›s›
Liverpool, Real Madrid, Dinamo
kadrolar›nda yer alan ve futbol
y›l›nda ise 3 futbolcuyu kadrosuna
261. Üçüncü s›rada bir baﬂka Lâtin
Kiev, Manchester City, Metalist
oynad›klar› ülke ya da ikinci bir ülke
katan Fiorentina takip ediyor. Alt ve
Amerika ülkesi, Arjantin yer al›yor.
Harkiv, Spartak Nalçik, Stoke City,
vatandaﬂl›¤›na sahip oyuncusu say›s›
yabanc› ligler d›ﬂ›ndaki ligden yap›lan
Arjantinli futbolculardan eski k›tada
Tottenham Hotspur, Twente, Udinese forma giyenlerinin say›s› 233. Bir
ise 7.2. Ki bu say›n›n kadro
transfer kategorisinde bir di¤er Türk
ve Wolverhampton kadrosunda en az önceki sezona göre yurtd›ﬂ›nda forma içerisindeki yüzdelik karﬂ›l›¤› da 30.7. tak›m›, Bucaspor da ilk 20 içerisinde
bir defa millî tak›m formas› giymiﬂ iki giyen futbolcu say›s›n›n yüzde olarak
Araﬂt›rmada yer alan en önemli
kendine yer bulmuﬂ. ‹zmir ekibi,
kaleci bulunduran tak›mlar.
verilerden bir tanesi de kulüplerin
toplamda 11, 2010’da ise 8 futbolcuyu
en fazla artt›¤› ülke ise ‹spanya.
Kadrosunda en fazla millî tak›m
geçen sezon yapt›klar› oyuncu
kadrosuna katm›ﬂ.
2009’da 60 ‹spanyol futbolcu ülke
oyuncusu bulunduran kulüp,
transferi say›s›. Kulüpler geçen y›l,
Rapora konu olan 36 ligde mücadele
d›ﬂ›nda futbol hayat›n› sürdürürken,
22 futbolcuyla Tottenham
eden tak›mlar
Kulüplere ‹liﬂkin ‹lginç ‹statistikler
Hotspur. Tottenham’› 21
aras›nda en fazla
➜En Yaﬂl› Tak›m: Inter (‹talya) 29.61 y›l
futbolcu ile Manchester
transferi 20 futbolcu
➜En Genç Tak›m: JFK Olimps Riga (Letonya) 19.02 y›l
City, 20’ﬂer oyuncuyla
ile Rum Kesimi’nden
➜En uzun Tak›m: SV Mattersburg (Avusturya) ve FC Volin Lutsk (Ukrayna) 186.68 cm
Arsenal ve Fulham takip
AEP gerçekleﬂtirdi.
➜En K›sa Tak›m: Barcelona (‹spanya) 177.38 cm
ediyor. Süper Lig
Portekiz’den
➜En Fazla Millî Tak›m Oyuncusuna Sahip Tak›m: Tottenham Hotspur (‹ngiltere) 22
tak›mlar›ndan Fenerbahçe
Olhanense ve
➜Kadrosunda En fazla Yabanc› Futbolcu Bulunan Tak›m: Olimpiakos Larnaka (K›br›s Rum Kesimi) %85 Portimonense 19’ar
ve Galatasaray 15’er
➜Kadrosu En ‹stikrarl› Tak›m: Manchester United (‹ngiltere) 5.71 sezon
futbolcu ile 18 ve 19.
transferle k›tan›n en
➜2010 Y›l›nda Kadrosunu En Fazla Yenileyen Kulüp: Olimpiakos Larnaka (K›br›s Rum Kesimi) %95
s›rada yer al›yorlar. Bir
fazla transfer yapan
➜Di¤er Kulüplere En Fazla Futbolcu Kiralayan Kulüp: Udinese (‹talya) 14
dönem millî tak›m formas›
tak›mlar› aras›nda yer
➜En Fazla Futbolcu Kiralayan Kulüp: Unirea Urziceni (Romanya) %38.1
al›yor.
giymiﬂ futbolcular›n say›s›
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2010’da bu say› 100’e ç›kt›.
Araﬂt›rman›n verilerine göre, Spor
Toto Süper Lig’de forma giyen
yabanc› futbolcu say›s› 214.
Bu rakam›n, 46’s› Alman ve gurbetçi
futbolculardan oluﬂurken, 26
Brezilyal›, 10 da Arjantinli ve H›rvat
futbolcu ülkemizde top koﬂturuyor.
Premier Lig’de ise toplam 320
yabanc› futbolcu kariyerlerini
sürdürüyor. Bu oyunculardan 49’u
Frans›z, 21’i ‹rlandal›, 18’i ise ‹skoç.
Spor Toto Süper Lig’de yabanc›
futbolcular›n (gurbetçi futbolcular da
dâhil) oynama yüzdesinin en yüksek
oldu¤u kulüp Kayserispor. Yabanc›
futbolcular›n oynama yüzdesinin
87.5 oldu¤u Anadolu temsilcisini,
yüzde 58.4 ile Eskiﬂehirspor, yüzde
57.6 ile Beﬂiktaﬂ, yüzde 56 ile de
Gençlerbirli¤i takip ediyor.

Kenny Miller

Ben döviz
bürosu
de¤ilim!
Rangers, Celtic ve yine Rangers formas›
giyen nadir oyunculardan birisi ‹skoç
golcü. Kariyerinin en olgun döneminde
Birmingham City, Fiorentina gibi kulüpler
onu isterken, o pek çok kiﬂinin
beklemedi¤i bir karara vard› ve
Bursaspor’la anlaﬂt›. Bu karar›n›
yurtd›ﬂ›nda futbol oynama arzusuna
ba¤larken, “Tercihinde para önemli bir
faktör müydü?” sorumuza oldukça ilginç
bir karﬂ›l›k verdi.
Caner Eler
▼Seni tan›yoruz ama klasik
sorumuzla baﬂlayal›m. Futbola nas›l
baﬂlad›n? Özel bir hikâyesi var m›?
▲Çok özel de¤il. Futbol oynamaya
8 yaﬂ›ndayken baﬂlad›m.
Mahalleden arkadaﬂlar›m
Edinburgh’da beni onlar›n oynad›¤›
tak›ma götürdü.
▼Hutchison Vale BC mi?
▲Evet, do¤ru bravo! Oradaki dört y›l
önemliydi. Futbolumun kökleri
oraya dayan›r çünkü. Sonra
oynamaya devam ettim ve 16
yaﬂ›ma geldi¤imde profesyonel
olarak Hibernian’a geçtim. Sonras›n›
biliyorsunuz zaten.
▼16-20 yaﬂ aras› dahi
korkusuzlu¤un ve gözüpekli¤inle
bilinirmiﬂsin.
▲(Gülüyor) Evet asl›nda o dönemde
ayakta kalabilmeniz, o zorlu
A tak›mda yer al›p kendinizi
göstermeniz ve cendere misali sizi
devaml› s›k›ﬂt›ran profesyonel
futbolda sert olman›z, iste¤iniz ve

konsantrasyonunuz çok önemli.
18 yaﬂ›ndayken Hibernian’da genç
oyuncu olarak kendimi göstermeye
çal›ﬂt›¤›m dönemdi. O zaman da
teknik direktörümüz Alex McLeish’ti.
Antrenmanlar keyifli ama sert
geçerdi. Hatta o da futbolu b›rakm›ﬂ
olmas›na ra¤men çift kalelere kat›l›r,
özellikle gençlerle ilgilenirdi. Bir gün
yine o maçlardan birinde ben
hücumda top almak isterken stoper
oydu. Sizi çok sert savunur ve
devaml› zorluk yarat›r, genç oyuncu
olarak ligde görebilece¤ini tüm o
ac›mas›z sertli¤e haz›rlamak için
biraz “pis” oynard›. Ben de o bu
pozisyonda beni tutarken “kazara”
dirsekle çenesine vurdum. A¤z› kan
içinde kald›. Tabii ki mutlu de¤ildi
ve ben “Futbol hayat›m orada bitti”
diye düﬂünürken, McLeish “‹yi, iyi
bu, bunlar hep iyi iﬂaret evlât, güçlü
ve pes etmeyen olmal›s›n, bu dirsek
iyi iﬂaret” diye s›rt›m› s›vazlay›p
direncim ve y›lmazl›¤›m için kutlad›.

Sonra daha çok süre almaya baﬂlad›m.
▼‹lginç bir baﬂlang›ç öyküsü olmuﬂ senin için…
▲Tabii ki dirsek bilerek de¤ildi ancak gerçekten genç
oyuncu olarak erken pes etmemek ve her saniye için
çal›ﬂmak, onun de¤erini bilmek çok önemli. Zihin olarak
güçlü kalmak zorundas›n.
▼Bu sezonun ilk yar›s›nda Rangers’ta f›rt›na gibiydin.
‹lk 6 maçta 10 gol att›n. Hatta iki kez hat-trick yapt›n.
‹lk yar›y› da 22 golle tamamlad›n. ‹skoç Ligi’nde hâlâ
gol kral›s›n. Sonras›nda seni bir anda Türkiye’de gördük.
Kontrat problemlerin de vard› ama nas›l karar verdin,
nas›l geliﬂti bu serüven?
▲Yurtd›ﬂ›nda oynamak hayallerimden biriydi. F›rsat
geldi¤inde bunu de¤erlendirmek istiyordum. Devre aras›
yaklaﬂ›rken farkl› ülkelerden birkaç teklif gelmiﬂti. Hepsi
iyi opsiyonlard›. Rangers’la kontrat›m sezonun sonunda
sona erecekti. Sözleﬂmeyi yenilemek için görüﬂme
yapmaya da yanaﬂm›yorlard›. Asl›nda ben Rangers’la
sözleﬂmemi uzatmak istiyordum ama sezon sonu
belirsizlik içinde, o dönemde anlaﬂamay›p saçma bir
ﬂekilde bavulumu toplayaca¤›ma Ocak ay›nda gitmeye
karar verdim. Bu kadar formdayken ve beni gerçekten
isteyen kulüpler varken, kal›p sezonun ikinci yar›s›nda
belki de sakatlan›p bu ﬂans› bu yaﬂa gelmiﬂken
kaybedece¤ime, do¤ru zaman›n bu oldu¤unu
düﬂündüm. Sonuçta hayatta önünüze baz› f›rsatlar gelir,
seçim yapman›z ﬂartt›r. Çünkü o f›rsatlar, ﬂanslar hayatta
ikinci kez karﬂ›n›za ç›kmayabilir. Ben de bu gelen f›rsat›
de¤erlendirmenin do¤ru olaca¤› fikrine vard›m. Özellikle

sadece benim için de¤il,
ailem için de.
▼Para da motivasyonlar aras›nda
önemli diyebilir miyiz?
▲Para tabii ki motivasyonlardan biri
ancak daha önce de söyledi¤im gibi
bu hikâyede temeli o oluﬂturmuyor.
Çünkü ben bir hayali, bir iste¤i
gerçekleﬂtirmek istedim. Ada d›ﬂ›nda
bir yerde hep oynamak istiyordum.
Ben hayat›m boyunca hep futbol
oynamak istedim. Ve bu sefer yeni bir
yerde, yeni bir meydan okuma olsun
istedim. Yeni bir ﬂeyler denemek
istedim hayat›mda. Tabii ki ailen ve
kendin için maddi aç›dan en iyiyi
arars›n. Ancak ben en nihayetinde bir
döviz bürosu de¤ilim. Para insan›
mutlu etmeyebilir. Zaten hayatta s›rf
para için yapt›¤›n seçimler insan›
mutlulu¤a zor götürür. Beni her
zaman mutlu eden futbol oynamakt›r.
Oynarken tak›m arkadaﬂlar›nla
beraber o tak›m› baﬂar›ya taﬂ›mak
özellikle... Bursaspor’da da bunu
yapmaya çal›ﬂ›yorum.
▼Bu sezona dair beklentilerin
gerçekleﬂiyor mu?
▲Asl›nda baz› ﬂanss›zl›klar yaﬂamasak
belki ﬂampiyonlu¤a gidebilirdik ancak
ﬂimdi üçüncü olup Avrupa Ligi’ne
gitme ﬂans›m›z var. Belki geçen
sezondan daha düﬂük bir basamakta
ligi tamamlayaca¤›z. Ancak bu güçlü
ligde sezon sonu hem de bu ﬂartlarda
gayet iyi bir sonuç olur. Umar›m
sezon sonunu böyle getiririz. Ben de
att›¤›m gollerle tak›ma yard›mc›
olabilirim.
▼Bursaspor’a transfer olurken
sonuçta bambaﬂka bir kültüre geçiﬂ
yapma durumundayd›n. Tamamen
Ada kültürüyle büyüyüp yo¤rulmuﬂ
biri olarak bu kadar farkl› bir kültüre
al›ﬂma sürecin nas›l devam ediyor?
Havas› bile farkl› Edinburgh ve Glasgow’dan?
▲Gerçi hava olarak son günler Edinburgh’u aratm›yor
ancak genel olarak hakl›s›n, oradaki sert so¤uk burada
daha ›l›k. Buraya geleli üç ay oldu. Türkiye gerçekten de
çok farkl› kültürü ve al›ﬂkanl›klar› olan bir ülke. Her ﬂey
farkl›, bir kere baﬂta futbollar farkl›, mantaliteler çok
farkl›, yemekler, yollar, müzik, hava, daha bir çok ﬂey
sayabilirim tabii ki. Mesela yemek konusunda
adaptasyon sürecim çok çabuk oldu diyebilirim, çünkü
burada yemekler çok leziz. Müzik konusunda da Power
FM çok yard›mc› oldu. Tabii ‹ngilizce müzik yay›n›
yapan di¤er radyolar› da dinliyorum. Asl›nda her ﬂeyin
bu kadar farkl› olaca¤›n› tam kestirmemiﬂtim gelirken,
özellikle de ligde oynanan futbolun. Ancak baﬂka bir
yere gelip baﬂar› için her ﬂeye adapte olmaya çal›ﬂ›rs›n›z.
Futbolla birlikte yemek, müzik, trafik gibi di¤er her
bileﬂene adapte olup, zorluklar›n üstesinden gelmeye
çal›ﬂ›rs›n›z. Kabullenmek zorundas›n›z. Kolay olan hiçbir
ﬂey zaten sonunda size o kadar da keyif vermeyebilir.
Ama dedi¤im gibi benim için her ﬂeyin önünde futbola
adapte olmak önemli, iyi oynayabilmek, yararl›
olabilmek, yan etkenler onunla beraber bir ﬂekilde gelir
zaten. ﬁimdilik bu macera gayet iyi gidiyor.
▼Genel performans›n› nas›l de¤erlendiriyorsun
▲Son maçlarda özellikle daha iyi oldu¤umuzu ve benim
de daha fazla katk› verebildi¤imi düﬂünüyorum.
Fenerbahçe maç›nda ne kadar güçlü oldu¤umuzu
gösterdik. Ancak beraberlik ald›¤›m›z birkaç maçta

Hibernian’da kendimi göstermeye
çalıştığım dönemde, çift kaleye
katılan ve stoper oynayıp sert
savunma yapan teknik
direktörümüzün çenesine kazara
dirsek attım. Futbol hayatım bitti
diye düşünürken, “Bunlar hep iyi
işaret evlât” diyerek bana daha
çok süre vermeye başladı.
Bursaspor’u seçerken, yeni bir
yerde, yeni bir meydan okuma
olsun istedim. Tabii ki maddi
açıdan en iyiyi ararsın. Ancak
ben en nihayetinde bir döviz
bürosu değilim. Para insanı mutlu
etmeyebilir. Zaten hayatta sırf
para için yaptığın seçimler insanı
mutluluğa zor götürür.
Oyunun temposu, hızı burada
düşük. Daha sabırlı pas yapılıyor,
ama daha çok savunma ve orta
saha oyuncuları arasında. Bu da
biraz canlılığı öldürüyor. Bazen
TV’de maç izliyorum ve çok
durağan olduğunu görebiliyorum.
Biraz daha dikey oynamak
gerekiyor.
Celtic-Rangers rekabetinin kökeni
ve düşmanlık seviyesi çok
derinlere iniyor. Lâkin biz
futbolcular istisnalar hariç her
zaman bu tartışmaların uzağında
kalmaya çalışırız. Bizim için
önemli olan o takımlarla iyi futbol
oynamak, maçları ve kupaları
kazanmaktır.
Eğer çok para kazanıp yedek
oturmak mı, az para kazanıp
sağlıklı ve formda olduğum sürece
devamlı sahada olmak mı
derseniz ikincisini tercih ederim.
Ben sonuçta kenarda ponpon kız
ya da taraftar değil, futbolcuyum.
Her şeyin karşılığını vermek ve
futbol oynamak için ordayım.
Alex hayatımda gördüğüm en
yüksek seviyedeki oyunculardan
biri. Yaptığı her şeyi çok kolaymış
gibi gösterip, işin ilginci takımı
için her şeyi de kolaylaştırıyor.
Onun dışında Cenk Tosun çok
yetenekli, Trabzonspor forveti
Burak Yılmaz ise çok etkileyici bir
oyuncu.
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sahadan galibiyetle ayr›lsak durum
farkl› olabilirdi. Bence gösterdi¤imiz
performans›n izdüﬂümü olan
sonuçlar› ald›¤›m›z› söyleyemem. ‹yi
futbolla kötü sonuçlar ald›k. Umar›m
sezonun bundan sonras›, hem tak›m
hem de benim ad›ma daha iyi geliﬂir.
▼Buradaki futbolun farkl›
oldu¤undan bahsettin. ‹skoçya ve
‹ngiltere Premier Liglerinde oynam›ﬂ
bir golcü olarak ﬂimdi Süper
Lig’desin. Ligler aras›ndaki futbol
fark›n›, sistem fark›n›, sertlik, taktik
ya da teknik olarak nas›l görüyorsun?
▲Türkiye Ligi fiziksel olarak daha
fazla öne ç›k›yor. Asl›nda bu kadar
k›sa sürede tüm farklar› görebilmem
kolay de¤il tabii. Ben ‹skoçya’da
Rangers’ta oynuyordum ve sonuç
olarak tüm tak›mlar bizi durdurmak
için fiziksel mücadeleyi ve sertli¤i
öne ç›kar›yordu. Kendileri
oynamaktansa daha çok bizi
durdurmaya çal›ﬂarak oynuyorlard›.
Burada da ayn› ﬂey geçerli. Belki
bazen biraz daha fazlas›. Di¤er unsur
ise oyunun temposu, h›z› burada
düﬂük, daha yavaﬂ. Daha sab›rl› pas
yap›l›yor, ama daha çok savunma ve
orta saha oyuncular› aras›nda. Bu da
biraz canl›l›¤› öldürüyor. Bazen
TV’de maç izliyorum ve çok dura¤an
oldu¤unu görebiliyorum. Biraz daha
dikey oynamak, mantalite olarak
yaklaﬂ›lmas›
gereken
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konulardan biri gibi sanki.
▼Türkiye’de çocuklar›n, genç
futbolcu adaylar›n›n e¤itimi,
yetiﬂtirilmesi s›ras›nda altyap›
antrenörleri taraf›ndan baz›
yönlerden eksik ya da yanl›ﬂ bir
süreçten geçirildi¤i tart›ﬂma
konusudur. ‹skoçya’da yetiﬂirken
ald›¤›n e¤itimle burada k›sa sürede
gördüklerini karﬂ›laﬂt›rabilir misin?
▲Burada çok fazla altyap› sistemine
ya da e¤itim tarz›na ﬂahit olmad›m ne
yaz›k ki. Ancak ‹skoçya’da yetiﬂirken,
altyap› antrenörlerimiz oyunun her
yönü konusunda ama özellikle de
taktiksel zekâ, fiziksel geliﬂim, mental
sa¤laml›k, top tekni¤i konular›nda
ayr›nt›l› temeller eklemeye
çal›ﬂ›rlard›. Aç›kças› iyi temeller
ald›¤›m› söylemem lâz›m. Hem
Hibernian’da hem de di¤er
kulüplerde. 12-13 yaﬂlar›nda futbol
temellerinin ö¤retilmesi önemliydi
altyap›da. Barcelona bunun uç bir
örne¤i mesela. Pas ve taktiksel uyum
drilleri üzerine o kadar iyi çal›ﬂ›yorlar
ki, bu art›k telepatik ve içgüdüsel bir
hale gelmiﬂ oluyor. ‹lk 11’de yer alan
futbolculardan 9’u kendi altyap›
sistemlerinden ç›kard›klar› isimler
zaten. Lâkin dünyada her tak›m›n
böyle iﬂlevsel bir sistem kurmas› da
kolay de¤il. Bu ﬂekilde oynayabilmesi
de...
▼Celtic-Rangers rekabeti tüm
dünyada oldu¤u Türkiye’den de
ilgiyle takip edilen bir derbi. Mezhep
ayr›l›¤›na dayanan kökenleriyle de
farkl› bir yerde duruyor. Bu iki
tak›mda oynamak hiç kolay
de¤ilken sen iki kez de¤iﬂiklik
yapt›n. Her iki kulübü de iyi
tan›yorsun. Bu mezhep ve
futbol kökenli rekabet için
neler söyleyebilirsin?
▲‹ki kulüp de çok büyük
tabii ki. Aralar›ndaki
rekabetin kökeni ve
düﬂmanl›k seviyesi çok
derinlere iniyor. Lâkin biz
futbolcular istisnalar hariç
her zaman bu tart›ﬂmalar›n
uza¤›nda kalmaya
çal›ﬂ›r›z. Bizim için
önemli olan o
tak›mlarla iyi
futbol

oynamak, maçlar› ve kupalar›
kazanmak. Futbolcular rekabetin
mezhepsel ve di¤er sosyal
yanlar›ndan uzak kalmaya çal›ﬂ›r.
Sadece futbola ve kupalara
odaklan›rs›n, çünkü sezon sonu
geldi¤inde kupa bilançosunda
problem varsa bizde de problem olur.
▼‹ki tak›mda da oynarken seyirciyle
ya da baﬂka türlü kötü bir olay
yaﬂad›n m›?
▲Bazen rekabet ba¤lam›nda kötü
diyaloglar ya da ufak at›ﬂmalar olmuﬂ
olabilir ancak hiç ciddi, ﬂiddetin
oldu¤u ya da sert bir olay
yaﬂamad›m. ‹ki tak›m taraftarlar› da
çok özel taraftarlard›r. ‹ki kulüp
aras›nda dolayl› da olsa transfer
yapm›ﬂ biri olarak zaman zaman
tepki görmüﬂ olabilirim. Sonuçta
rekabetin boyutlar› çok büyük ancak
so¤ukkanl›l›k hiçbir zaman
kaybolmad› (gülüyor). Celtic’te
oynad›¤›m sezonda çok fazla ﬂans
buldu¤umu söyleyemem. Rangers’a
geldi¤imde ise menajerimiz beni
önceden tan›yan biriydi. Hem
Rangers’›n hem de millî tak›m›n
teknik direktörü olarak daha fazla
ﬂans verdi. Bana çok büyük güven
aﬂ›lay›p inand›¤›n› gösterdi ve
kariyerimin en verimli dönemimi
geçirmemde çok yard›mc› oldu.
▼Walter Smith?
▲Evet ta kendisi. Böylece önce
Rangers’ta baﬂlayan, sonra Celtic’e
giden bir futbolcu olarak Rangers’a
geri dönüﬂümde taraftarlardan
do¤abilecek homurdanmalar› onun
bana yaratt›¤› güvenli ortam›n
içerisinde baﬂar›l› olarak çabucak
bertaraf etmeyi baﬂard›m. Muhteﬂem
bir 2.5 y›l geçirme ﬂans›m oldu.
Kariyerimin ﬂimdiye kadar geçirdi¤im
kuﬂkusuz en iyi dönemiydi. Rangers
seyircisiyle de farkl› bir ba¤ oluﬂtu
tabii ki. ‹ki kupay› da ‹skoçya’da iki
kez kazanma ﬂans›m›z oldu ve
unutulmaz an›lar yaﬂad›m.
▼Celtic’te menajer Gordon Strachan
ile problemler oldu mu? Özellikle
onun rotasyon tarz›yla alâkal› o
dönemde konuﬂulan çeﬂitli hikâyeler
vard›.
▲Çal›ﬂt›¤›m hiçbir teknik adamla
ilgili kötü konuﬂmam. Hepsinin
kendine göre bir oyun felsefesi ve
bak›ﬂ aç›s› vard›r. Futbolcu
olarak bunu kabullenip
sizden ne isteniyorsa
elinizden
geldi¤ince
yerine

getirmelisiniz. Strachan da belli bir
hücum rotasyonu ile oynuyordu ve
buna göre kendinizi hep haz›r
tutman›z önemliydi. Benim için en
önemli ﬂey futbol oynayabilmek.
Daha do¤rusu o sahada yer
alabilmek. Demin paradan
konuﬂurken de ayn› ﬂeyi söylemeye
çal›ﬂt›m; ben hep oynamaya al›ﬂm›ﬂ
bir adam›m. E¤er çok para kazan›p
yedek oturmak m›, az para kazan›p
sa¤l›kl› ve formda oldu¤um sürece
devaml› sahada olmak m› derseniz
ikincisini tercih ederim. Ben sonuçta
kenarda ponpon k›z ya da taraftar
de¤il, futbolcuyum. Her ﬂeyin
karﬂ›l›¤›n› vermek ve futbol oynamak
için orday›m. Ama e¤er ki yeterli
performans› gösteremiyorsam, formda
de¤ilsem, önemli olan tak›m›n
baﬂar›s› olaca¤› için baﬂkas›n›n
oynamas› gerekir. Bu böyledir.
O yüzden hep haz›r olmak için her
ﬂeyi yapar›m.
▼Kariyerinde Walter Smith, Alex
McLeish, Gordon Strachan, Glenn
Hoddle, millî tak›mda da Craig
Levine gibi çok farkl› isimlerle
çal›ﬂt›n, çal›ﬂ›yorsun. Bize bir
karﬂ›laﬂt›rma yapabilir misin?
Sende b›rakt›klar› izler neler?
▲Her teknik adam›n kendine özgü
tarz›, yönetim ﬂekli, futbola bak›ﬂ
aç›s›, belli ekolden gelmenin
benzerliklerine ra¤men farklar›
mevcuttur. Baz›s› taktiksel olarak çok
önemli bir yetkinli¤e ve
yönlendirmeye sahipken, di¤eri
inanç, motivasyon ve futbolcuyla
birebir iliﬂki konusuna ehemmiyet
verir. Mesela Walter Smith hem
y›llarca millî tak›mda hem de
Rangers’ta beraber çal›ﬂ›rken ﬂahit
oldu¤um üzere özellikle
oyuncular›yla iyi iliﬂkileri, yak›nl›¤› ve
do¤ru iletiﬂimi ile maksimum verimi
al›r. Benimle de böyle oldu. Benim
hem fiziksel hem de zihinsel olarak
hep haz›r olmam› sa¤lay›p benden en
iyi beni ortaya ç›karmam› sa¤lad›.
Mesela Glenn Hoddle çok iyi bir
taktisyendi. Futbolcu olarak zaten bir
efsaneydi, ola¤anüstü bir orta saha
oyuncusuydu. Antrenmanda ondan
pas alm›ﬂ olmak, bir efsaneyle ayn›
sahay› paylaﬂmak bile zaten sizi
yeterince heyecanland›r›p
ﬂevklendirebiliyordu. Strachan,
McLeish, Hoddle, Smith hepsinin
katt›klar› oldu, hepsi harika, fantastik
menajerler oldu benim için. Craig
Levine da millî tak›mda iyi iﬂler
yap›yor. Hepsi kaliteli.
▼Ertu¤rul Sa¤lam için neler
diyeceksin?
▲Çok iyi bir teknik adam. Onunla da
çok keyifli çal›ﬂ›yoruz. Bir kere çok
iyi bir taktisyen oldu¤unu söylemem
lâz›m. Devaml› zorlu antrenmanlarla
kurgusal ve setler üzerinden
çal›ﬂmalar yap›yoruz. Her maç için
özel haz›rl›klar› oluyor. Bunu çok da
iyi yap›yor. Hâlâ çok genç bir teknik

adam, henüz 40’l› yaﬂlar›n›n baﬂ›nda
oldu¤unu unutmamak lâz›m.
Yapaca¤›, baﬂarabilece¤i daha çok
ﬂey var önünde.
▼10 küsur y›l öncesinde senin
mevkiinin Türkiye’deki en önemli
isimlerinden biriydi?
▲Evet evet, biliyorum, çok iyi
oldu¤unu da duydum, hatta sonra
stopere geçip orda da baﬂar›l› olup en
nihayetinde teknik direktör oldu¤unu
da (gülüyor)... Ben stopere
geçebilece¤imi düﬂünmüyorum ama.
▼Teknik direktörlük? Futbol hayat›n
bitince ne yapmay› planl›yorsun?
▲Evet kesinlikle, teknik direktörlük
istedi¤im ﬂey diyebilirim. Futbolcu
olarak futbolu çok seviyorum,
bay›l›yorum, teknik adam olarak da
devam etmek istiyorum. Mümkün
olan en uzun süre futbolun içinde
kalmak istiyorum. Sonuçta futbolcu
olarak çok de¤erli teknik adamlarla
çal›ﬂt›m, onlardan ald›klar›m›
harmanlay›p, kendi edindiklerimle,
görüﬂ aç›mla destekleyip, bana özgü,
benim stilimle ve tarz›mla da sahaya
ve saha d›ﬂ›na yans›tmaya
çabalayaca¤›m ilerde.
▼Tekrar Türkiye’ye geliﬂine
dönersek, istisnalar hariç,
‹skoçya’dan çok fazla futbolcu ya da
menajerin Ada d›ﬂ›na gitti¤ini,

giderse de çok baﬂar›l› oldu¤unu
görmedik bugüne kadar. En son
Aidan McGeady, Spartak Moskova’ya
gitti. Ama genel geçer görüﬂ
‹skoçlar›n çok baﬂar›l› olamad›¤›
yönündedir. Bu sende bir endiﬂe ya
da korku oluﬂturdu mu?
▲Anlatt›¤›m gibi bu bir ﬂanst›, f›rsatt›
ve de¤erlendirdim. Bunu yapmam
gerekti¤ini ve do¤ru oldu¤unu
düﬂündüm. Genellemelere fazla
inanmam çünkü. Futbolda baz›
genellemeler do¤ru olabilir, ancak bu
olay daha bireye ba¤l› bir durum.
Sadece yurtd›ﬂ›nda herhangi bir
kulübe gitti¤inde ne olaca¤›n›
kestirmek kolay de¤ildir. Korku
kelimesini kullanamam fakat bir ne
olaca¤›n› bilememe duygusu daha
çok hissediliyor. Sonuçta zamanlama
çok önemli. Do¤ru zamanda, do¤ru
ülkeye, do¤ru kulübe ve ortama
gelmek… Torres ﬂimdi mesela
Chelsea ile gol atam›yor. Bu, onun
kötü oldu¤unu göstermez. Bu
tamamen art›k o kulübe gitti¤inde
oluﬂacak kimyan›n k›vam› ve
özellikle zamanla alâkal› bir durum
haline geliyor. Tecrübenizle ve kendi
alg›lama gücünüzle sorunlar› ele
alman›z gerekir. Ama hiçbir zaman
tam olarak ne olaca¤›n›
kestiremezsiniz. Sonuçta hiçbirimiz

kâhin de¤iliz.
▼‹ki sezon önce
Kocaelispor’a
Maurice Ross
gelmiﬂti. Greame
Souness da bir
dönem teknik
direktörlük
yapm›ﬂt›. Onlarla
konuﬂtun mu
Türkiye hakk›nda?
▲Evet Maurice’i
tan›yorum
Rangers’tan.
Souness ise zaten
herkesin malûmu.
Özel olarak
konuﬂmad›m
kimseyle ama
Türkiye ve futbol
iﬂleyiﬂi hakk›nda
gelmeden önce
baz› hikâyeler duymuﬂtum. Yani
buraya gelmeden önce, “Sak›n gitme
Türkiye’ye, iﬂin güvenli de¤il, paran›
ödemezler, ﬂunu yapmazlar, bunu
yapmazlar” diye birçok telkin de
geldi.
▼Gençlerbirli¤i ile problem yaﬂayan
Michael Stewart hikâyesi gibi mi?
▲Evet evet. O hikaye onlardan biri.
Çok iyi biliyorum olay›. Michael’› da
iyi tan›yorum. Ancak her transfer ya
da her kulüp öyle olacak diye bir ﬂey
yok. Bursaspor’la öyle bir problem
yaﬂamayaca¤›m› biliyordum.
▼Gelmeden önce Türkiye hakk›nda
fikirlerin nelerdi? ﬁimdi bir de¤iﬂiklik
oldu mu?
▲Daha önce de söyledi¤im gibi
Avrupa’n›n belli yerlerinde dünyan›n
di¤er baz› yerleri için ön yarg›lar
olabilir. Ben hiçbir zaman öyle biri
olmad›m. Kimsenin düﬂüncesi benim
için önemli de¤il. Benim için önemli
olan, ne yaﬂ›yorum ya da ne
yaﬂayaca¤›m, neleri tecrübe
edece¤im. ﬁimdi ben de Türkiye’yi
tecrübe ediyorum ve her ﬂey harika
gidiyor. Belki hoﬂlanmayaca¤›m
ﬂeyler olacak ya da çok sevece¤im...
Bu arada önemli olan hep söyledi¤im
gibi benim yaﬂamam, baﬂkalar›n›n
sözleri de¤il. Tabii ki di¤er konular›n
d›ﬂ›nda paran›n zaman›nda ödenmesi

önemli. Futbolda da her meslekte
oldu¤u gibi eme¤in karﬂ›l›¤›n›n
zaman›nda ve do¤ru bir ﬂekilde
al›nmas› mühimdir. Evet, farkl› bir
kültüre, farkl› bir dile, farkl› bir
anlay›ﬂa sahip bir ülkeye geldim.
Zaten hayat hep de¤iﬂik durumlar›,
olaylar›, yerleri tecrübe ederek daha
da güzelleﬂmez mi? Ben de bu sefer
bu tecrübeyi yaﬂ›yorum. Hoﬂunuza
gider kal›rs›n›z, hoﬂunuza gitmez
önce kabullenirsiniz, sonra do¤ru
zaman geldi¤inde de gidersiniz.
Olay bundan ibarettir. Fazla kasmaya
gerek yok, hayat› biraz ak›ﬂ›na
b›rakmak her zaman önyarg›lar›n
önünde yer almal›d›r. Sizin
keﬂfetmeniz daha güzeli.
▼‹skoçya’da son y›llarda önemli bir
ekonomik durgunluk söz konusu.
Bu futbol kulüplerini hatta Rangers
ve Celtic’i dahi derinden etkiliyor.
Rangers’›n sahibi Sir David Murray
örne¤in bu krizde suçlananlardan
biri. Hatta ﬂimdilerde Rangers ve
Celtic’in ‹skoçya’da durumdan
y›ld›klar› için ‹ngiltere Premier
Ligi’ne kat›lmak istedikleri
konuﬂuluyor. Ne düﬂünüyorsun
bununla ilgili? ‹skoçya futbolu için
tünelin ucunda ›ﬂ›k var m›?
▲‹skoçya’da durum gerçekten çok iç
aç›c› de¤il. Orada özellikle alt
liglerde oynayan arkadaﬂlar›m çok
zor durumda. As›l tepedekiler de¤il,
alttakiler her zaman di¤er tarihsel
olaylarda oldu¤u gibi güçsüz ve daha
da fazla eziliyor. Kulüpler ve
futbolcular zor günler yaﬂ›yor.
‹skoçya futbolu ekonomik anlamda
daha da gerileyebilir. Celtic ve
Rangers ikilisi de bundan etkileniyor,
daha fazla gelir için ‹ngiltere’yi
düﬂünüyorlar. Giderler mi
bilmiyorum, çok da ilgilenmiyorum
aç›kças›. Onlar ayakta kalman›n bir
yolunu bulur. Kendi yapt›klar›
hatalar›n cezas›n› çekiyorlar. Ama
as›l ilgilendiklerim alttakilere ne
olaca¤›. ‹skoçya futbolu için art›k
savurgan günlerin geride kalmas›,
öz kaynaklar için daha fazla zaman
ve güç harcanmas› gerekiyor.
▼Sir David Murray’in bundan 10 y›l
önce söyledi¤i “Celtic 5 harcarsa biz
10 harcar›z” sözü buraya geliﬂi
aç›kl›yor san›r›m de¤il mi?
▲Kesinlikle. Ç›lg›n paralar harcand›
o günlerde. Art›k o savruk zamanlar
geride kald›. Art›k o tür harcamalar
söz konusu olam›yor. Her iki kulüp
de o günlerin cefas›n› çekiyor. Hatta
bunu en fazla da alt lig kulüpleri
çekiyor. As›l ac› olan da bu.
▼Bursaspor’a geldi¤inden beri belki
k›sa bir zaman oldu ama kimlerle
daha iyi anlaﬂ›yorsun, tak›m
kimyas›n› nas›l buluyorsun?
▲Yeni bir oyuncu olarak tak›ma
geldi¤inde bu iletiﬂim çok önemli
tabii ki. Bizim tak›m›n atmosferi de
çok iyi. Tak›mdaki herkes çok
yard›mc› ve s›cakkanl›, onu
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söylemem lâz›m. Tabii ki karakterinin
daha uyuﬂtu¤u insanlar olabilir. Milan
(Stepanov), Ivan (Ergiç) , Pablo
(Batalla) hepsi harika. Onlar geçiﬂ
sürecini kolaylaﬂt›rd›. Ama tak›mdaki
kimseyi ay›rt etmek istemem. Herkes
bana karﬂ› çok iyi.
▼Tak›mda Jozy Altidore ve Sercan
Y›ld›r›m gibi genç golcüler var.
Sen onlar›n yan›nda bir tecrübe
timsali olarak oynuyorsun. Onlarla
diyalogun nas›l, nasihat veriyor
musun arada?
▲Asl›nda tak›mda sistem olarak tek
santrfor olarak daha çok oynad›¤›m›z
için çok fazla partner rolünde
oynama ﬂans›m›z olmuyor saha
içinde. Çok iﬂbirli¤i yapam›yoruz.
Az süreler beraber oynama ﬂans›m›z
oluyor. Ancak ikisi de çok yetenekli.
Zaten Sercan’› ﬁampiyonlar Ligi
eﬂleﬂmesinden çok iyi tan›yordum.
Çok iyi bir golcü, birçok tak›m onu
Avrupa’da isteyebilir. Jozy de çok
yetenekli bir isim. Geldi¤inden beri
sakatl›klarla biraz bo¤uﬂtu, yeni yeni
kendini buluyor. Çok daha fazla
geliﬂeceklerine eminim.
▼17-21 yaﬂ aras› özellikle çok
tehlikeli yaﬂlar olarak dikkat çeker.
Üst yap›ya geçebilen Arda Turan,
Sercan Y›ld›r›m gibi parlayan
isimlerin de Türkiye’deki durumlar›
tart›ﬂ›l›r olup, problemler
yaﬂayabiliyorlar ve yurtd›ﬂ›na transfer
olmalar› öneriliyor. Sen tecrübeli ve
o safhalar› atlatm›ﬂ biri olarak bu
konu hakk›nda ne düﬂünüyorsun?
▲Burada önemli konu, futbolun size
çok genç yaﬂlarda çok fazla ﬂey
veriyor ve vaat ediyor olmas›.
Oradaki tehlike bu. Bu kadar çabuk
bir yerlere ulaﬂmak, çok kolay
taﬂ›nabilen bir yük olmayabiliyor.
17, 18, 19 yaﬂlar›nda gençler, “Evet
ben futbolcu oldum art›k, paraya da
ulaﬂt›m, tamam her ﬂey” diye
düﬂünebiliyor. Bu do¤ru de¤il.
Erken ulaﬂt›¤›n yerde kalmak için çok
çal›ﬂmaya devam etmeli ve
devaml›l›¤› sa¤layabilmek için
kendini zihinsel olarak hep
geliﬂtirmelisin. “Ben oldum”
dememek en önemli konu. Geldi¤in
seviyenin hep ötesine geçmeye,
ç›tay› hep yukar› koymaya çal›ﬂmak
zorundas›n. O yaﬂlar tehlikeli yaﬂlar,
kalbinle akl›n› ayn› potada
buluﬂturmak kolay olmuyor tabii ki.
▼Gece yaﬂam›, özel hayat›na
odaklanmalar, ‹stanbul gibi bir ﬂehir
çok etkili olabiliyor gençler üzerinde.
Sen de Edinburgh’da geçirdin
gençli¤ini, bu konuda ne
söyleyebilirsin?
▲Dünyan›n her yerinde ayn› ﬂey
geçerli asl›nda. Gençliklerini
yaﬂamalar› da lâz›m. Gençlerin gece
ç›kmas›nda bir problem yok. Bunu
hangi zamanlarda ve ne kadar s›k
yapt›klar› önemli. Yani maç
zamanlar›nda ve çal›ﬂmalar› gereken
günlerde limitleri aﬂmamalar› önemli.
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Do¤ru zamanlama önemli burada.
Hatta o arada yaﬂam›n› dengelemesi
önemli. Dikkatli olup, iyi
arkadaﬂl›klar kurup, do¤ru insanlar›
çevresinde bar›nd›rmal›lar.
Hayatlar›n›, kariyerlerini zedeleyecek
ortamlardan uzak durmak için
çevrelerindeki insanlar›n rolü çok
de¤erli.
▼Tüm zamanlarda en sevdi¤in
futbolcular, ﬂu günlerde dünyada
be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲Gençken en sevdi¤im futbolcular›n
baﬂ›nda Arsenalli Ian Wright gelirdi.
Ola¤anüstü bir golcüydü. Benim
idolümdü. Yine Alan Shearer, bana
antrenörlük de yapm›ﬂ olan Ally
McCoist. Bu üçlü benim için çok
önemli. Daha yak›n zamanda ise
Ronaldo. Gerçek Brezilyal›
Ronaldo’dan bahsediyorum.
Muazzam bir golcüydü. Günümüzde
ise herkes gibi ben de bir Messi
hayran›y›m. Sanki dokunulmaz gibi.
Yine di¤er mevkilerden Xavi, Iniesta
da harika oyuncular. Zaten
Barcelona’y› izlemek mükemmel bir
futbol keyfi. Müthiﬂ bir telepatiyle
paslaﬂ›yorlar adeta. Onlar› tak›m
olarak zaten bir bütün kabul etmek
lâz›m. Tek bir oyuncu gibi. Ama
Messi çok farkl›.
▼Futbol dünyas›nda bir kutuplaﬂma
var. Mourinho’nun Inter’i ve
ﬂimdilerde Real Madrid’i, (özellikle
Barcelona’ya karﬂ› oynad›¤› tarz) ve
Barcelona’n›n topa sahip olmaya
yönelik, ak›c› futbolu… Sen hangi
taraftas›n?
▲Her teknik direktörün kendine göre
bir futbola bak›ﬂ aç›s› ve sistemi söz
konusu. Belli ekoller söz konusu
ancak ayr›nt›lar önemli. Mourinho
kesinlikle çok yetenekli, çok önemli
bir teknik adam. Porto ve Inter’le
ﬁampiyonlar Ligi’ni kazand›. Kendine
“Special One” diyen özel bir tarz› ve
farkl› bir kendini ifade ediﬂ ﬂekli var.
Geçen y›l Barcelona’y› alt etmeyi
baﬂaran tek tak›m onunkiydi. Biz de
Rangers’la Avrupa’da oynarken 4-5-1
ﬂeklinde hücumda az adamla
oynay›p, savunmada k›rmaya
çal›ﬂ›yorduk bizden güçlü rakipleri.
Maçlar› kazanmak, sonuç alabilmek
için bu tip yöntemlere baﬂvurmak
durumundas›n. Yoksa Barcelona gelip
5 golü 10 dakikada kalene atabilir.
Savunma ve kontratak iﬂbirli¤ini
uygulamak önemli. Barcelona ise
gelmiﬂ geçmiﬂ en güzel futbolu
oynayan tak›mlardan biri, belki de en
iyisi. Baﬂka türlü bir futbol
oynuyorlar. Milan’›n Sacchi
zaman›nda oynad›¤› da bu kadar
güzeldi mesela. Farkl› mantaliteler her
zaman iyidir. Saha içinde bu tip ak›l
oyunlar› ve hamleler, savunma ve
hücum fark etmez felsefi aç›l›mlar her
zaman ç›k›ﬂ yollar› yarat›r. Sonuçta
futbolun evrimi hâlâ sürüyor.
▼Türkiye’deki favori oyuncular›n
kimler?

▲Arda Turan’› gelmeden önce
biliyordum ancak oynama ﬂans›m
olmad› ona karﬂ›. Ama çok yetenekli
oldu¤unu biliyorum. Gerçekten de
etkileyici bir futbolcu. Ancak
Türkiye’de izleyip de en etkilendi¤im
isim kuﬂkusuz Fenerbahçeli Alex.
Hayat›mda gördü¤üm en yüksek
seviyedeki oyunculardan biri. Yapt›¤›
her ﬂeyi çok kolaym›ﬂ gibi gösterip,
iﬂin ilginci tak›m› için her ﬂeyi de
kolaylaﬂt›r›yor. Pas yetene¤i, top
sürüﬂü, oyunu okumas›,
yönlendirmesi, golcülük yetene¤i
hepsi dünya çap›nda. Belki fiziksel
mücadeleden, bask›dan bazen y›l›yor
gibi ancak Avrupa onu iyi
de¤erlendirmedi¤i, yönlendirmedi¤i
için piﬂman olmal› kesinlikle. Onun
d›ﬂ›nda Cenk Tosun çok yetenekli,
Trabzonspor forveti Burak Y›lmaz ise
çok etkileyici bir oyuncu. Burak,

yetenekler ve benim gibi, McFadden
gibi daha tecrübelilerle iyi bir tak›m
oluﬂtu. Kalede McGregor çok
yetenekli. Sadece o de¤il, di¤er
kalecimiz Brown da harika. Daha iyi
bir tak›m olaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Teknik direktörümüz de kesinlikle
çok do¤ru bir adam.
▼Türk Millî Tak›m› için neler
diyeceksin?
▲Avusturya maç›n› izleme ﬂans›m
oldu. Özellikle yurtd›ﬂ›nda do¤up
büyüyen futbolcular›n katt›¤› farkl›
bak›ﬂ aç›s›yla beraber o temelden
daha da çok beslenerek bir tak›m
oluﬂturulmuﬂ durumda. Türkiye kendi
ülkesindeki futbolcular› neden ayn›
ﬂekilde yetiﬂtiremedi¤ini san›r›m
sorgulamal›. Çok fazla inceleme
ﬂans›m olmad›, çok fikir ortaya
koyamayaca¤›m ancak o
futbolculardan mutlaka her anlamda

modern bir golcünün gerektirdi¤i tüm
özelliklere sahip.
▼Boﬂ zamanlar›nda neler yapars›n,
müzik, sinema, kitap?
▲‹skoçya’daki genel ak›m›n tersine
Hip-Hop ve R&B severim. Ailem
burada, onlara vakit geçirmeyi
seviyorum antrenman ve maçlar
d›ﬂ›nda. Zaten sezon boyunca çok da
zaman olmuyor. Bazen dizi ve film
izleriz beraberce. Ama ailemle
beraber vakit geçirmek, dinlenmek ve
uyku en çok yapt›¤›m aktiviteler
diyebilirim. ‹ki çocu¤um var. Üstelik
yak›n zamanda evlendim.
▼‹skoçya Millî Tak›m› Euro 2008’e
çok yaklaﬂm›ﬂt› ama olmad›.
Özellikle o ‹talya maç›
unutulmayacak san›r›m. Uzun
zamand›r büyük turnuvalardan
uzaks›n›z. Genç yetenekler var
kadroda, bir yeni jenerasyon geliyor,
sen de arada kaptanl›klar›n›
üstleniyorsun. Gelece¤i nas›l
görüyorsun?
▲Teknik adam Craig Levine
yönetiminde iyi bir jenerasyon var.
Wilson, Barra, Adams gibi genç

ilham al›nmal›. Lâkin zaten Türkiye
güçlü bir futbol ülkesi. Daha da
do¤ru temellere oturarak, daha da
büyüyebilir. Çünkü potansiyel çok
fazla.
▼Graeme Souness için ve do¤al
olarak burada geçirdi¤i zaman
hakk›nda ne diyeceksin?
▲Souness bizim için bir efsane tabii
ki. Hem futbolcu olarak hem de
teknik direktör olarak çok özel bir
yerde. Bayrak olay›n› da hat›rl›yorum.
‹skoçya’da herkes bilir ve hat›rlar o
olay›. Gerçekten ilginç bir olayd›.
Ancak Souness hep cesur ve farkl›
olmuﬂtur. Onu efsane yapan
konulardan biri de bu.
▼‹skoçya’da snooker, golf, rugby gibi
sporlar çok popüler. Sen futbol
d›ﬂ›nda herhangi bir spor dal›yla
ilgileniyor musun?
▲Snooker ve golf. Di¤er spor
dallar›n› da çok fazla takip ediyorum.
Ama en çok golf oynar›m. Herhalde
futbolcu olmasam golf oyuncusu
olurdum. The Open’da oynamak
harika olurdu. Ama gol atman›n
keyfini de baﬂka bir ﬂeye de¤iﬂmem.

Bank Asya 1. Lig Play-Off’u

Tek tak›ma bilet var!

uzatmalara taﬂ›yan Erhan, uzatma
dakikalar›nda Hüseyin’e att›rd›¤› golle
hem maç›n y›ld›z› hem de Play-Off
organizasyonunun en de¤erli
oyuncusu seçiliyordu. Ligde oynad›¤›
iki maçta ve bu maç›n normal
süresinde Karﬂ›yaka’ya üstünlük
kuramayan Kas›mpaﬂa, 116. dakikada
gelen hayati bir golle Süper Lig’e ç›kan
ekip oluyordu.

Bank Asya 1. Lig’de 2010-2011 sezonunun sonuna yaklaşıyoruz. Ligin bitimine haftalar kaldı. Fakat 34. hafta
sonunda heyecan noktalanmayacak. Mayıs ayının gündeminde her sene olduğu gibi yine Play-Off var.
15 Mayıs’ta sona erecek sezonun ardından Play-Off organizasyonu başlayacak ve belki de sezonun en merakla
beklenen maçları o günlerde oynanacak. Futbolseverler, 2011’in Mayıs ayını beklerken; biz daha önceki yılların
Play-Off mücadelelerini hatırlayalım.
Kutay Ersöz / Remzi Kılıç
ank Asya 1. Lig, 2001-2002
sezonunda bir de¤iﬂim geçirdi.
Bu sezonla birlikte tak›mlar tek bir
ligde toplanarak sezon boyunca
birbirleriyle karﬂ›laﬂma imkan› buldu.
‹lk sezonlarda Süper Lig’e ç›kmak için
ilk üç s›raya girmek yeterli oluyordu.
2005-2006 sezonu ise Türk futbolunda
yeni bir dönemin baﬂlang›c›yd›.
Avrupa’n›n önde gelen futbol
ülkelerinin alt liglerinde uygulanan
Play-Off sistemi, o sezon 1. Lig’de
uyguland›. Sezonu ilk iki s›rada bitiren
tak›mlar bir üst lige ç›karken, 3-6 s›ra
aras›nda yer kapanlar Play-Off
oynayacakt›.

B

Siftah Sakaryaspor’dan
‹lk Play-Off sezonunun do¤rudan
ç›kanlar› Bursaspor ve Antalyaspor
oldu. Altay, Antalyaspor’un 3 puan
gerisinde kalarak Play-Off’la yetindi.
Bir sezon önce Süper Lig’den düﬂen
Sakaryaspor ve ‹stanbulspor ile lige o
sezon yükselen Orduspor, Play-Off’un
di¤er tak›mlar›yd›.
Ankara’da oynanan Play-Off’lar›n ilk
gününde Altay, ligde oynad›¤› 2 maçta
da yenilmedi¤i Orduspor’u Fazl›
Ulusoy’un penalt› golüyle yine ma¤lup
etmesini bildi. Bir gün sonra oynanan
di¤er yar› final maç›nda ise finalist
penalt› at›ﬂlar› sonunda belirlendi.
Normal süresi golsüz biten
Sakaryaspor-‹stanbulspor maç›n›n
uzatma dakikalar›nda karﬂ›l›kl› ikiﬂer
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gol at›ld›. Penalt›larda gülen Tatangalar
oldu ve finale ad›n› yazd›rd›.
Sakaryaspor da t›pk› Altay gibi
Play-Off’taki rakibine ligde
yenilmemiﬂti. Finalde favori Altay gibi
gözükse de sahada Sakaryaspor
f›rt›nas› esti. Maçtaki ilk golü M’Bayo
ile yeﬂil-siyahl›lar buldu. ‹zmir ekibi,
yar› finaldeki golcüsü Fazl› ile eﬂitli¤i
yakalad›. Serdal Kurt’un golü ilk
devrenin skorunu belirledi. ‹kinci
yar›da ise sahne sezonun gol kral›
Taner Demirbaﬂ’›n oldu. Normal
sezonu 18 golle tamamlayan “Süper
Mario Taner” bu karﬂ›laﬂmada att›¤›
gollerle maç›n skorunu 4-1’e getiriyor
ve Sakaryaspor’u Süper Lig’e, kendisini
ile gol krall›¤›na taﬂ›yordu.

Erhan Küçük’ten büyük iﬂler
2007 y›l›n›n May›s ay›nda puan
durumuna bakanlar, 2006’n›n Eylül
ay›ndan tahmin edilemeyen bir
sonuçla karﬂ›laﬂt›. Ligin kendi ya¤›nda
kavrulan, taraftar› olmayan iki tak›m›;
Gençlerbirli¤i Oftaﬂ (ﬂimdiki
Hacettepe) ve ‹BB Süper Lig’in yeni
tak›mlar› olmuﬂtu. Malatyaspor ve
Diyarbak›rspor gibi güçlü ﬂehir
tak›mlar› ile Kas›mpaﬂa ve Altay gibi
köklü tak›mlar ise kozlar›n› Ankara’da
paylaﬂacakt›.
Yar› finalin bir aya¤›nda Malatyaspor
ile Altay karﬂ›laﬂt›. Malatyaspor’un en
önemli kozu sezonu 27 golle
tamamlayan Taner Demirbaﬂ’t›.

Fakat bir önceki sezon Altay’› Süper
Lig’den eden Taner, bu karﬂ›laﬂmada
forma giyemeyince Altay rahatlam›ﬂt›.
Altay’› maç içinde rahatlatan ise
Mehmet ﬁen’in 15. dakikada att›¤› gol
olmuﬂtu. Bu gol Altay’› finale taﬂ›maya
yetti.
Play-Off’un ikinci gününde
Diyarbak›rspor-Kas›mpaﬂa mücadelesi
vard›. Diyarbak›rspor maç›n henüz
3. dakikas›nda Mohamed Ali ile öne
geçti. Fakat Kas›mpaﬂa bu gole Serdar
Akdo¤an ile cevap verdi. Karﬂ›laﬂma
uzatmalara gidecek derken sahneye
Erhan Küçük ç›kt› ve son dakika
golüyle Kas›mpaﬂa’n›n finalist olmas›n›
sa¤lad›. Diyarbak›r’da oynanan lig
maç›nda 2-0 geriden gelip son dakika
golleriyle 1 puana uzanan
Diyarbak›rspor, bu sefer önde oldu¤u
maç› kaybetti ve Süper Lig hayallerini
biraz daha erteledi.
30 May›s günü Ankara 19 May›s
Stad›’na gelenler Play-Off
mücadelelerin en heyecanl›s›na, belki
de Bank Asya 1. Lig’in son 10 y›ldaki
en unutulmaz maç›na tan›kl›k etti.
Oysa karﬂ›laﬂman›n ilk yar›s› golsüz
sonlanm›ﬂt› ve biraz da tats›zd›.
50. dakikada Erhan Küçük,
Kas›mpaﬂa’y› öne geçirdi. Bu golden
sonra toparlanan ‹zmir ekibi 12 dakika
içinde Mehmet ﬁen ve Muzaffer Bilazer
ile 2 gol bularak öne geçti. Fakat son
dakikada Alpaslan ile gelen Kas›mpaﬂa
golü maç› uzatmalara taﬂ›d›.
Buna ra¤men Altay çabuk toparland›
ve uzatmalarda golü buldu. Ayd›n

Çetin, 96. dakikada att›¤› golle ad›n›
Altay efsaneleri aras›na yazd›rabilirdi
ama Erhan Küçük 119. dakikada bir
kez daha sahneye ç›kt› ve maç›
penalt›lara taﬂ›d›. Süper Lig’e ç›kan
tak›m› belirleyen penalt› at›ﬂlar›n›
kazanan Kas›mpaﬂa oldu. Play-Off
boyunca oynad›¤› 2 maçta toplam
3 son dakika golü atan Kas›mpaﬂa,
pes etmemesinin ödülünü Süper Lig’e
ç›karak al›yordu. Altay ise üst üste
ikinci defa final kaybederek “dram”
kelimesinin karﬂ›l›¤› oluyordu.

Es-Es’in dönüﬂü
2007-2008 sezonunun dram›n›
yaﬂayan tak›m ise Sakaryaspor oldu.
Ligin son 5 haftas›na lider giren
yeﬂil-siyahl›lar, bu periyotta sadece
1 galibiyet alarak 3 puan kazanabildi
ve Play-Off oynamak zorunda kald›.
Sakaryaspor’un boﬂaltt›¤› ilk iki s›raya
ise Antalyaspor ve Kocaelispor yerleﬂti.
Bu iki tak›m Süper Lig’in yolunu
tutarken, Sakaryaspor ile birlikte
Eskiﬂehirspor, Diyarbak›rspor ve
Boluspor Play-Off mücadelesinde karﬂ›
karﬂ›ya geldi.
Son y›llar›n en renkli Play-Off’u
o sezon yaﬂand›. ‹stanbul’da oynanan
maçlar, futbolseverleri tarihi ‹nönü
Stadyumu’na çekti. Dolmabahçe’de
Türkiye’nin dört önemli ﬂehir tak›m›
Süper Lig mücadelesi verdi. Maçlar›n
çekiﬂmeli geçece¤i ilk günden belli
olmuﬂtu. Yar› finallerin ikisinde de
kazananlar penalt›larla belirlendi.

Son zafer Konyaspor’un
‹lk maçta Sakaryaspor, Boluspor ile
karﬂ›laﬂt›. Normal sezonu önde götürüp
sonradan kaybeden Marmara
temsilcisi, ayn› ﬂanss›zl›¤› Play-Off
finalinde de yaﬂad›. ‹lk yar›y› Ferdi
Baﬂoda’n›n 2 golüyle önde
kapatmalar›na ra¤men, ‹brahim
Parlayan’›n ve bitime 4 dakika kala
Cem Karg›n’›n gollerine engel
olamad›lar ve uzatma dakikalar›n›
oynamak zorunda kald›lar.
Uzatmalarda gol sesi ç›kmay›nca galibi
penalt›lar tayin etti. Sakaryaspor, seri
penalt› at›ﬂlar›nda sadece Onur’la gol
bulunca Süper Lig hayallerine veda
etti. O sezon Boluspor’a üç kez rakip
olan Sakaryaspor, hiçbir maçtan
galibiyetle ayr›lmad›. Bu üç maçtan
birini kazanabilse, belki de ﬂu an Süper
Lig tak›m› etiketini taﬂ›yor olacakt›.
Daha dramatik olan ise o sezon Süper
Lig’i son anda kaç›ran Sakaryaspor’un
bir sonraki sezon küme düﬂerek
TFF 2. Lig’e kadar gerilemesiydi.
Boluspor’un rakibini belirleyecek
maçta ise 120 dakika boyunca gol sesi
ç›kmad›. Diyarbak›rspor ve
Eskiﬂehirspor da t›pk› ilk maçta oldu¤u
gibi kozlar›n› beyaz nokta üzerinde
paylaﬂt›. ‹lk 5 penalt›da denge
bozulmad› fakat sonras›nda mutlu sona
Eskiﬂehirspor ulaﬂt›.
‹ki gün sonraki final maç›nda uzun
y›llard›r Süper Lig hasreti çeken iki
tak›m karﬂ›laﬂt›. Rengarenk tribünlerle
ﬂölen havas›na dönüﬂen mücadelede,
Boluspor
Play-Off
henüz maç›n
ﬁampiyonlar› baﬂ›nda 10
kiﬂi kalarak
2006 Sakaryaspor
iﬂini zora
2007 Kas›mpaﬂa
soktu. Golsüz
2008 Eskiﬂehirspor biten ilk
2009 Kas›mpaﬂa
yar›dan sonra
2010 Konyaspor
Do¤a Kaya ile
golü bulan
Play-Off
Es-Es, son
anda
Golcüleri
Coﬂkun’un
5 Gol: Erhan Küçük golüyle fark›
2 Gol: Fazl› Ulusoy, ikiye taﬂ›d› ve
Serdal Kurt,
Süper Lig’e
Taner Demirbaﬂ,
merhaba
Mehmet ﬁen,
dedi. Rakibini
Ferdi Baﬂoda, Tiago, ligde iki kez
yenip kendini
Talha Mayhoﬂ,
Play-Off’a
Ramazan Kahya

sokan Boluspor ise final maç›nda ayn›
baﬂar›y› gösteremedi ve evine hüzünlü
döndü.

Bir kez daha Kas›mpaﬂa
2008-2009 sezonunda ilk iki çok erken
belli oldu ve Manisaspor ile

Diyarbak›rspor kol kola Süper Lig’e
ç›kt›. Play-Off’ta yer kapma mücadelesi
ise son haftaya kadar sürdü.
Kas›mpaﬂa, Karﬂ›yaka, Altay ve
Boluspor ilk 6’ya giren tak›mlar oldu.
Ankara’da günün ilk maç›nda Boluspor
ile Karﬂ›yaka karﬂ›laﬂt› ve geçen
sezonun devam› olarak, kazanan
penalt›larla belirlendi. Golsüz geçen
120 dakikan›n sonunda maç›n y›ld›z›
Karﬂ›yaka kalecisi Kerem ‹nan olmuﬂtu.
Bolusporlu futbolcular›n penalt›
vuruﬂlar›nda devleﬂen Kerem, ‹zmir
ekibini Play-Off finaline taﬂ›d›.
Günün ikinci maç›nda iki sezon
öncesinin rövanﬂ› vard›. Kas›mpaﬂa ve
Altay bir kez daha Ankara’da Süper Lig
için karﬂ›laﬂt›. ‹ki sezon önceki maçta
siyah-beyazl› tak›m›n kâbusu olan
Erhan Küçük bu maçta yine sahne ald›.
Jens Berthel’in kendi kalesine att›¤› gol
maç› önce uzatmalara, sonra
penalt›lara taﬂ›d›. Uzatmalarda Burak
Çal›k’›n kaç›rd›¤› goller Altay’›n
kaderini çizerken, penalt› at›ﬂlar›nda
dikkat çeken Kas›mpaﬂa kalecisi Tolga,
lacivert-beyazl›lar› Karﬂ›yaka’n›n rakibi
yap›yordu.
Final maç›na taraftar›n›n deste¤iyle
h›zl› baﬂlayan Karﬂ›yaka, henüz
2. dakikada Ferhat Kiraz’la öne geçti.
13 senedir Süper Lig hasreti çeken
Kaf-Kaf mutlu sona bir ad›m daha
yaklaﬂm›ﬂt›. Fakat Erhan Küçük, yine
bir ‹zmir tak›m›n› alt ediyordu.
55. dakikada bir gol atarak maç›

2009-2010 sezonunda ilk iki
Karabükspor ve Bucaspor’dan
oluﬂuyordu. Y›llard›r Karﬂ›yaka ve
Altay’›n yapamad›¤›n›, o sezon ilk defa
Bank Asya 1. Lig’de mücadele eden
Bucaspor baﬂar›yor ve Süper Lig’in
yolunu tutuyordu. Karﬂ›yaka ve Altay
ise Play-Off mücadelesi için bu sefer
‹stanbul’a gidiyordu. Rakipleri ise
Adanaspor ve Konyaspor olmuﬂtu.

Ali Sami Yen’de
Konyaspor’un rakibi Karﬂ›yaka oldu.
K›ran k›rana geçen mücadelede
kazanan yine Konyapor’du. Erdal’›n tek
golüyle puan›n› 6’ya ç›kartan
Konyaspor hem büyük bir avantaj elde
ediyor hem de Karﬂ›yaka’n›n
hayallerini y›k›yordu. Di¤er maçta
Altay, Adanaspor’u yenip kendisine
son bir ﬂans oluﬂturdu. 88. dakikada
skor 1-1’di. Bu sonuç Konyaspor’u son
maçlar öncesinde Süper Lig tak›m›
yapacakt› ama sahneye ç›kan Brezilyal›
Tiago, Altay’›n 2-1 kazanmas›n›
sa¤l›yor ve son gün oynanacak
Konyaspor maç›n› final havas›na
taﬂ›yordu. Olimpiyat Stad›’nda
oynanan maçta Konyaspor’a beraberlik
yetiyor, Altay’›n ise mutlak kazanmas›
gerekiyordu. Bu bilinçle sahaya ç›kan
Altay, 19. dakikada Molina ile golü
buldu ve ilk yar› 1-0 sona erdi. Fakat
ikinci yar›da Konyaspor 6 dakika
içinde 2 gol att›. Gollerin sahibi
Ramazan Kahya, Altay altyap›s›nda
yetiﬂmiﬂti ve att›¤› iki golle Altay’› ﬂoka
u¤ratm›ﬂt›. 87. dakikada Yi¤itcan’›n
golü siyah-beyazl›lara yetmedi ve
Süper Lig’e ç›kan ekip Konyaspor oldu.
Bu sezon Süper Lig’e ç›kma yar›ﬂ›
nefesleri kesti. Son haftalara girilirken
hâlâ 6 tak›m›n ilk iki ﬂans› devam
ediyor. ‹lk ikiye giremeyen tak›mlar›n
hedefi ise ilk alt›dan yer kapabilmek.
Bu sene Play-Off’u nerede izleyece¤iz
ve hangi tak›mlar yer alacak henüz
belli de¤il ama geçmiﬂ sezonlar
gösteriyor ki, yine çok çekiﬂmeli bir
yar›ﬂa tan›kl›k edeceiz.

Geçen sezon Play-Off statüsünde
de¤iﬂiklik yaﬂand›. Karﬂ›yaka, Altay,
Boluspor gibi tak›mlar›n dramatik final
kay›plar›ndan sonra, elemeli
statüden vazgeçildi ve mini bir
Play-Off Tak›mlar›
lig oynand›. ‹stanbul Ali Sami
Altay
4 kez kat›ld›, 8 maç yapt›
Yen Stad› ve Olimpiyat
Karﬂ›yaka
2 kez kat›ld›, 5 maç yapt›
Stad›’nda oynanacak maçlarda
2 kez kat›ld›, 4 maç yapt›
dört tak›m aras›nda en çok puan Kas›mpaﬂa
toplayan tak›m Süper Lig’e
Sakaryaspor
2 kez kat›ld›, 3 maç yapt›
ç›kacakt›.
Boluspor
2 kez kat›ld›, 3 maç yapt›
‹lk gün maçlar›nda ‹zmir derbisi Adanaspor
1 kez kat›ld›, 3 maç yapt›
oynand›. ‹stanbul’un tan›kl›k
Konyaspor
1 kez kat›ld›, 3 maç yapt›
etti¤i ‹zmir derbisinde gol sesi
Diyarbak›rspor 2 kez kat›ld›, 2 maç yapt›
ç›kmad›. Ali Sami Yen Stad›’nda Eskiﬂehirspor
1 kez kat›ld›, 2 maç yapt›
ise Konyaspor f›rt›nas› esti. Ziya
Orduspor
1 kez kat›ld›, 1 maç yapt›
Do¤an’›n talebeleri, sahadan
‹stanbulspor
1 kez kat›ld›, 1 maç yapt›
3-1’lik galibiyetle ayr›ld› ve
Malatyaspor
1 kez kat›ld›, 1 maç yapt›
büyük bir ad›m att›. ‹kinci gün
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Jose Mourinho

Jose Mourinho’yu nasıl bilirsiniz? Lider, kibirli,
gururlu, başarılı, kendini beğenmiş biri olarak mı?
Hakkında bu kadar zıt özellikler sıralanabiliyorsa,
“ortası olmayan bir adam” diyebiliriz. Ancak artık
tüm bunlardan bile daha öne çıkan bir niteliği var.
Çünkü o, 9 yıl boyunca lig kariyerindeki 150
iç saha maçında hiç yenilgi görmemiş bir teknik
direktör olarak tarihe geçti.
Mustafa Akkaya

Çok özel bir 9 y›l
akvimler 20 ﬁubat 2003’ü
gösterirken Türkiye’deki birçok
futbolseverin gözü, sürprizlere
imza atarak UEFA Kupas›’nda 4. Tur
ilk maç›na ç›kan Denizlispor’un
üzerindeydi. Lorient, Sparta Prag ve
hatta O. Lyon geride b›rak›lm›ﬂt› ve
ﬂimdi s›rada Porto deplasman› vard›.
ﬁüphesiz ki zorlu maç olacakt›,
çünkü rakibin teknik direktörü,
sahas›nda bir baﬂka güçlüydü ve
ligde kendi evinde 1 y›ld›r maç
kaybetmiyordu. Nitekim o gece
Horozlar›n peri masal›n›
sürdürmesini hayal eden binlerce
kiﬂi, 90 dakika sonunda 6-1’lik ac›
bir skora raz› olarak Jose Mourinho
ve onun iç saha performans› ile
tan›ﬂm›ﬂ oldu.

T

Dragao’dan Bernabeu’ya
O gece kendini Türkiye’ye 6 golle
tan›tan Mourinho, sezon sonunda
UEFA Kupas›’n› kazanarak ad›n› bu
kez tüm Avrupa’ya duyurdu. Üstelik
Porto’yu ligde de ﬂampiyon yapm›ﬂ,
bunda kusursuz iç saha performans›
büyük rol oynam›ﬂt›. O sezon evinde
sadece bir beraberlik alan ve
di¤erlerini neredeyse güle oynaya
22 TamSaha

kazanan Mourinho, bu nama¤lup
gidiﬂat›n›n tam 150 maç boyunca
devam edece¤inden habersizdi.
Ertesi sezon Dragao Stad›, Mourinho
için daha da bol çiçekli bir bahçe
olacakt›. Zira bu kez ligdeki hiçbir
rakibi ondan puan bile alamayacakt›.
17 maçl›k periyodu sadece 6 gol
yiyerek tamamlayan Porto, buna
karﬂ›n att›¤› 39 golle karﬂ›s›ndakini
daha oyun baﬂlamadan korkutur hale
gelmiﬂti. O sezon ﬁampiyonlar
Ligi’ni de kazan›nca Mourinho
basamak atlam›ﬂ, Dragao’daki
serisini Stamford Bridge’e taﬂ›m›ﬂt›.
Chelsea’de izledi¤imiz Mourinho
art›k daha olgun, kendine güvenen
ve gururlu bir karakterdi. Sahas›nda
yenilmek sanki tüm bu erdemleri
silip atacakm›ﬂças›na 3.5 sezon
boyunca bir kez bile seyircisi
önünde rakibine boyun e¤medi.
Portekiz’den çok daha zorlu bir ligde
çal›ﬂmas›na ra¤men Stamford
Bridge’de her karﬂ›s›na ç›kan›n
kalesine ortalama 2 gol b›rakt› ve
maç baﬂ›na yar›m gol bile yemedi.
K›sacas› kendini iyice buldu¤u
Chelsea’den, sonuca gitmeyi bilen
ve rakibini etkisiz hale getirebilen
güçlü bir kimlikle ayr›l›yordu.

Londra’ya veda ederken iç saha
yenilmezlik rekorunu tam 98 maça
ç›karm›ﬂt› Mourinho. Birçok kiﬂi,
s›radaki dura¤› olan San Siro’da bu
seriyi uzun süre devam
ettiremeyece¤inden neredeyse
emindi. O ise yine gitti¤i yere
çabucak uyum sa¤lad›. Tahmin
edildi¤i gibi Portekiz ve
‹ngiltere’dekinden daha fazla
zorland› ve Inter’deki iki y›l›n›
2.58’lik ortalama iç saha puan› ile
tamamlad›; ki çal›ﬂt›rd›¤› di¤er
kulüplerde bu rakam›n alt›na hiç
düﬂmedi. Ama 38 maç sonucunda
San Siro tribünleri ligde tek bir
ma¤lubiyet bile görmedi. Mourinho
ise 8.5 y›ld›r misafirlerini üzen bir
efsane olarak Madrid’in yolunu tuttu.
Bernabeu’da kazand›¤› 14 lig
maç›ndan sonra belki de en zay›f
rakiplerinden biri olan Sporting
Gijon’a 1-0 kaybedince, 9 y›ll›k
müthiﬂ serisi 151. maç›nda son
bulmuﬂ oldu.

Zorlu bir Ada sevdas›
Evinde rahat oldu¤u 9 y›l boyunca
Mourinho’nun her iç saha maç›
kolay geçmedi. Birçok kez üç puan›,

hatta bir puan› bile al›rken gayet
zorland›¤› anlar oldu. En rahat etti¤i
yer kendi ülkesi olan Portekiz’di; ki
Dragao’da neredeyse hiçbir maç›nda
ölüp ölüp dirilmedi Mourinho.
Ne var ki ‹ngiltere’ye ilk ad›m›n›
att›¤› sezonda, iﬂinin memleketindeki
gibi kolay olmayaca¤›n› anlad›.
Stamford Bridge’deki siftah›, ayn›
zamanda sezonun ilk maç› olan
Manchester United’a karﬂ›yd›.
Seyircisi önünde belki de olabilecek
en zorlu maça daha y›l›n baﬂ›nda
ç›kmak, ﬂüphesiz Mourinho’nun da
hayal etti¤i bir baﬂlang›ç de¤ildi.
Smertin, Geremi ve Kezman gibi
ﬂimdilerde kula¤a pek uzak gelen
futbolcular› bar›nd›ran kadrosuyla
Ferguson’un karﬂ›s›na ç›kt›.
Gudjohnsen ile maç›n
15. dakikas›nda öne geçti ve
üstünlü¤ünü maç sonuna kadar
koruyarak Premier Lig’e güzel bir
baﬂlang›ç yapt›. ‹lk ad›m her
seferinde zordu ama gerisi yavaﬂ
yavaﬂ geldi. Nisan ay›n› gördü¤ünde
yo¤un maç trafi¤inin tak›m›nda yol
açt›¤› yük, az daha Birmingham
karﬂ›s›nda ona ma¤lubiyeti
tatt›r›yordu. Pandiani’nin golüne
ancak maç›n sonlar› yaklaﬂ›rken

Drogba ile cevap verebilen Chelsea,
evinde bir puan› güçlükle kurtarm›ﬂ
oldu.
Lider kapat›lan ilk sezonun ard›ndan
Stamford Bridge, Mourinho için itici
güç haline gelmiﬂti. Öyle ki, bu
sahaya gelen rakipler zaten maça
kafadan 1-0 yenik baﬂl›yordu.
O sezon evinde puan kaybetti¤i tek
maç olan Charlton karﬂ›laﬂmas›, onu
en çok terletenler aras›ndayd›.
Yine Gudjohnsen ile öne geçmiﬂti
ama tak›m› Darren Bent’in beraberlik
golüne engel olamad›. 81. dakikada
bir de 10 kiﬂi kal›nca tek puana raz›
geldi. Birkaç hafta sonraki
Tottenham karﬂ›laﬂmas› ise tribünleri
tam anlam›yla mest etmiﬂ, son
dakikada Gallas’›n att›¤› galibiyet
golü ile gülen yine Mourinho
olmuﬂtu.
2006-07 sezonu, bir anlamda
Portekizlinin Ada’da duraklama
devrine girdi¤i dönüm noktas›yd›.
Bu durum, onun Stamford
Bridge’deki performans›n› da etkiledi
ve 2.26 ile kariyerinin en düﬂük
sezonluk iç saha puan ortalamas›n›
elde etti. Deplasmanda kaybedilen
puanlar›n yan› s›ra evindeki
beraberliklerin say›s› da al›ﬂ›ld›k
seviyede de¤ildi. Hatta geriye
düﬂtü¤ü Arsenal maç›nda
Mourinho’ya beraberli¤i son anda
Essien getirdi. Bu ﬂekilde, ligin
37. haftas›nda Manchester United’›
seyircisi önünde yenerek tekrar
ﬂampiyon olma ümidini ad›m ad›m
kaybetti. Sonraki sezonun
6. haftas›nda Stamford Bridge’deki
son maç›na ç›kt› Mourinho.
Taraftar›na Blackburn karﬂ›s›nda
golsüz beraberlikle veda ederken,
birkaç ay sonra yenilmeden
99. iç saha maç›na ç›kmak üzere
solu¤u Inter’de ald›.

Çizme’de zor y›llar
Mourinho, Portekiz ve ‹ngiltere’de
ne kadar baﬂar›l› olursa olsun,
kültürü, oyun tarz›, sert defans›,
medyas› ve daha birçok unsuruyla
‹talya’da bambaﬂka bir tecrübe
tadacakt›. Üst üste üç y›ld›r
ﬂampiyonluk yaﬂamaya al›ﬂm›ﬂ Inter
taraftar›n›n beklentileri büyümüﬂtü
ve özellikle San Siro’da yenilgi
almaya tahammülleri yoktu.
Çizme’deki ilk lig maç› olan
Sampdoria deplasman›ndan tek
puanla dönünce, sonraki hafta
Catania’y› a¤›rlamak bir nebze daha
a¤›r bir yüke dönüﬂmüﬂtü.
Taraftar›n›n önüne ilk kez ç›kt›¤›
maçta ﬂok bir golle yenik duruma
düﬂtü Mourinho. Ne var ki
Quaresma daha bir dakika bile
geçmeden ona beraberli¤i getiren
golü hediye etti. Ancak bir kere

baﬂlayan terslikler henüz duraca¤a
benzemiyordu. Zira devre bitmeden
Muntari, Inter’i 10 kiﬂi b›rakt›.
Buna ra¤men Mourinho tak›m›n›
tekrar düzlü¤e ç›karmay› bildi.
Kenardan yapt›¤› müdahaleler rakibi
zora sokmaya baﬂlad› ve Inter’in öne
geçmesi çok zaman almad›.
90 dakika sonunda evine mutlu bir
ﬂekilde giden taraftarlar, bir sonraki
San Siro ﬂöleninde Mourinho’nun
evinde oynad›¤› art arda 100.
karﬂ›laﬂmadan da nama¤lup
ayr›lmas›na tan›k oldu.
Ayn› sezonun 26. haftas›nda San
Siro tribünleri, Mourinho’nun ‹talya
maceras›nda unutamayaca¤› bir
mücadelenin ﬂahidiydi. Rakip
Roma’yd› ve lider Inter’in yoluna
kay›ps›z devam etmesi gerekiyordu.
Ne var ki maç›n henüz 30. dakikas›
bile dolmadan skor tabelas›na bakan
taraftarlar›n gözüne “0-2” ibaresi
çarp›yordu. Nitekim iki tak›m
soyunma odas›na böylece gitti.
Bir k›v›lc›m bekleyen mavi-siyahl›lar,
ikinci yar›n›n 5. dakikas›nda
Balotelli ile umutland›. Ancak
vazgeçmeye niyeti olmayan Roma,
fark› tekrar ikiye ç›karmak için çok
beklemedi. Mourinho, art›k iyice
meﬂhur hale gelen yenilmezlik
serisini 111. maç›nda bozacak
gibiyken sahneye tekrar Balotelli
ç›kt›. Son 10 dakikaya girerken
hocas›n›n ﬂan›n› kurtaran ve
3-3’lük karﬂ›laﬂmada perdeyi
kapatan isimse Hernan Crespo’ydu.
Bir sonraki sezon ayn› taraftarlar,
en az Roma maç› kadar e¤lenceli bir
90 dakika izledi. Palermo karﬂ›s›nda
f›rt›nalar estiren Mourinho’nun ekibi,
daha 43. dakikada skoru 4-0’a
taﬂ›m›ﬂt›. Ne var ki ikinci yar›da
Fabrizio Miccoli önderli¤inde tersine
esen rüzgâr, durumu 18 dakika
içinde 4-3’e getirivermiﬂti. Giderek
siyaha dönüﬂen pembe tablonun
karﬂ›s›nda Milito eline f›rçay› ald› ve
maç›n son anlar› yaklaﬂ›rken att›¤›
golle skoru belirledi.

karﬂ›laﬂma golsüz sona erdi.
Mourinho’nun San Siro’daki son
maç›, galibiyet halinde ona ikinci
kez Scudetto’yu getirecekti ve
sahada buna de¤ecek bir mücadele
vard›. Yaln›zca iki puan arkadaki
Roma’n›n nefesi tak›m›n
ensesindeyken puan kayb›n›n bahsi
bile geçmiyordu. Rakip Chievo
maç›n baﬂ›nda öne geçse de Inter
art arda gollerle devreyi 3-1 önde
kapatt›. ‹kinci yar›n›n baﬂ›nda
Balotelli tak›m›n›n dördüncü golünü
de at›nca tribünlerden ﬂampiyonluk
ﬂark›lar› yükselmeye baﬂlad›.
Ne var ki dakikalar 75’i gösterirken
durum 4-3 oluvermiﬂti.
ﬁark› söylemenin rahatl›¤› bir anda
tekrar ﬂampiyonluk stresine
dönüﬂmüﬂtü. Ancak Mourinho,
sonuna kadar lider geldi¤i yar›ﬂ›
kolay b›rakacak de¤ildi. Nitekim o
gece skoru korudu ve tribünlere bir
kez daha ﬂampiyon olarak veda etti.
Bernabeu’daki serüven ise
rekorun son buldu¤u Sporting
Gijon karﬂ›laﬂmas›na dek
kay›ps›z devam etti.
Sahas›ndaki ilk maç› olan
Osasuna karﬂ›s›nda tak›m›
sezona tam haz›r olmamas›na
ra¤men tek golle sonuca ulaﬂt›
ve haftalarca evinde hiç
zorluk çekmedi. Fakat Sevilla
Bernabeu’ya geldi¤inde
Mourinho’nun Real Madrid’ini
tam yedi sar› ve bir k›rm›z›
kart bekliyordu. Son yar›m
saati 10 kiﬂi oynamas›na
karﬂ›n Di Maria’n›n güzel golü ona
bir zafer daha kazand›rd›. Ayn›
adreste bir sonraki rakip olan
Villarreal ise La Liga’da onu en çok
zorlayan misafiriydi. Beyaz
ﬁimﬂekler iki kez geride kalmas›na
ra¤men soyunma odas›na 2-2’lik
skorla yol ald›. Maç›n son 10
dakikas›na girerken önce Ronaldo,
ard›ndan Kaka’n›n golleri ile
Portekizlinin yenilmezlik serisi 145
maç› devirmiﬂ oldu.

Rekorun son y›l›

Ezeli rekabetler

ﬁubat ay›ndaki Sampdoria maç›,
gollerden veya mutlak
pozisyonlardan ziyade havada
uçuﬂan kartlar›yla olay oldu.
Önce maç›n henüz üçte biri geride
kalm›ﬂken Samuel, ondan yedi
dakika sonra da Cordoba k›rm›z›
kartla oyun d›ﬂ› kal›nca
Mourinho’nun tüm defansif planlar›
altüst oldu. Hâl böyle olunca
Portekizlinin dördüncü hakemle maç
sonuna kadarki “koyu muhabbeti”
kimseyi ﬂaﬂ›rtmad›. Bitiﬂ düdü¤üne
20 dakika kala rakip tak›mdan
Pazzini de tak›m›n› 10 kiﬂi b›rak›nca,
dört sar› ve üç k›rm›z› kart›n ç›kt›¤›

Jose Mourinho hakk›nda çok az
bilgiye sahip birinin bile, onun
meﬂhur sivri dilinden haberi vard›r.
Özellikle yoluna taﬂ koyabilecek
güçlü rakipleri hakk›nda i¤neleyici
sözler söyler, di¤er teknik
direktörlerle at›ﬂmaya girer ve onlar›
ço¤u zaman zor durumda b›rak›r.
Nitekim onu güçlü k›lan unsurlardan
biri de, söylediklerinin her daim
arkas›nda durabilmesidir.
Hatta El Pais gazetesine verdi¤i
röportajda, tüm bu demeçlerin ve
polemiklerin onun iﬂinin bir parças›
oldu¤unu savunur. Peki, dört önemli
ligde tak›m çal›ﬂt›ran Mourinho’nun

büyük rakiplerine karﬂ› uygulad›¤›
bu taktik, iç saha avantaj›yla bir
araya gelince ne kadar meyve verdi?
Portekiz’de görev yapt›¤› süre
boyunca Mourinho’yu en çok
zorlayan ekipler, ﬂaﬂ›rt›c› olmayan
biçimde Benfica ve Sporting
Lizbon’du. Dragao’da ezeli
rakipleriyle oynad›¤› ve kay›ps›z
atlatt›¤› dört müsabakada Porto
10 gol bulurken, kaleci Vitor Baia
sadece iki kez topu filelerinde gördü.
Stamford Bridge’de ise “Dört
Büyükler”in di¤er üçüne oldukça zor
anlar yaﬂatt›. Bu sahada Liverpool,
Arsenal ve Manchester United ile
3 sezonda yap›lan 9 lig
karﬂ›laﬂmas›n›n 6’s›ndan baﬂ› dik
ayr›lan Mourinho oldu. Özellikle
Arsene Wenger ve Rafa Benitez ile
tart›ﬂmaktan hiç çekinmedi¤i bu
süreçte tak›m›, toplamda att›¤›
10 gole karﬂ›n kalesinde sadece bir
gol gördü.

‹talya’da ço¤unlukla Roma, Milan ve
Juventus ile kap›ﬂan Mourinho, bu
ligdeki kariyeri boyunca evinde
sadece baﬂkent ekibini alt edemedi.
Di¤erlerini ise iki sezonda da eli boﬂ
yolcu etti. Böylece, özellikle Ranieri,
Ancelotti ve Leonardo’ya yapt›¤›
“güzellemelerle” hat›rlanaca¤›
Çizme’deki 6 maçl›k “devler ligi”
maceras›na 11 gol at›p 5 tane
yiyerek nokta koydu.
‹spanya’da ise tek rakibi Barcelona’y›
Bernabeu’da a¤›rlamadan hemen
önce, evindeki 151. maçta Sporting
Gijon’a boyun e¤di.
Tarihinin alt›n sezonunu yaﬂayan
Denizlispor, rüya gibi giden Avrupa
serüveninde bu derece “özel biri”
taraf›ndan durdurulaca¤›n›
bilemezdi.
Muhtemelen o gece Mourinho da
kariyerinin sonraki yedi sezonuna
3 farkl› ülkede 5 lig ve
2 ﬁampiyonlar Ligi kupas›
s›¤d›raca¤›n› hayal edemiyordu.
Tüm bu baﬂar›lar›n üstüne kimi
zaman heyecan dolu, bazen bol
kartl›, birçok kez tart›ﬂmal› ve her
daim nama¤lup 150 iç saha maç›n›
s›¤d›rmak da zaten sadece “Özel
Olan”a mahsus olabilirdi.
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Küllerinden
do¤du
Tolga Zengin
Türk futbolunun umut ba¤lad›¤› önemli kalecilerden birisi o. Bir dönem Trabzonspor
kalesini istikrarla korudu, A Millî Tak›m oyuncusu oldu. Oynad›¤› iki Galatasaray
maç›nda yedi¤i gollerle ç›k›ﬂ› sekteye u¤rasa da yine bir Galatasaray maç›yla adeta
yeniden do¤du. ﬁampiyonluk yar›ﬂ›n›n en k›z›ﬂt›¤› dönemde omuzlar›na yüklenen
sorumlulu¤u baﬂar›yla taﬂ›yor ve hedef olarak sezon sonunda mutlu sona ulaﬂmaktan
baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyor.
Nuri Bekâr
▼Türk futbolunun son 15 y›l›na
damgas›n› vuran Rüﬂtü Reçber’in
bundan 4 y›l önce “Benim varisim
Tolga” dedi¤i, fizi¤inle bir
zamanlar›n efsanesi Dassaev’e de
benzetilen bir kalecisin. Ancak bu
dört y›l içinde beklenen patlamay›
henüz yapabildi¤ini söyleyemeyiz.
Bunun nedenleri üzerinde mutlaka
kafa yormuﬂsundur. Bu konuda neler
söyleyebilirsin?
▲Her ﬂeyden önce Rüﬂtü abinin
benim için böyle ﬂeyler söylemesi
onur ve gurur verici. Ama tabii ki
önemli olan insan›n çal›ﬂ›p kendini
geliﬂtirmesi. Bu 4 y›ll›k süreçte ciddi
bir sakatl›k geçirdim. Asl›nda
oynad›¤›m ve performans›m›n iyi
oldu¤u dönemler de vard› ancak baz›
dönemlerdeki kaleci tercihlerinden
dolay› kenarda bekledi¤im bir dönem

oldu. Sonras›nda küçük bir sakatl›k
daha geçirdim. Gerçi o sakatl›k beni
çok fazla etkilemedi ancak o s›rada
Onur oynamaya baﬂlad› ve gerçekten
de iyi bir performans gösterince do¤al
olarak ben yedek beklemeye
baﬂlad›m.
▼Kaleci tercihleri nedeniyle
oynayamad›¤›n dönemi biraz
açabilir misin?
▲Dizimden bir sakatl›k geçirmeme
ra¤men 2007-2008 sezonunda
oldukça baﬂar›l› bir performans
göstermiﬂtim. 24 maçta 18 gol yedim
o sezon. Süper Lig’in en az gol yiyen
kalecisiydim. Oynamad›¤›m 10 maç
ise sakatl›k geçirdi¤im 2.5 ayl›k
döneme rastl›yordu. O performans›m
be¤enilmiﬂ olmal› ki, 2008 Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde Millî Tak›m
kadrosunda yer ald›m. O kadrodaki

tek Trabzonsporlu oyuncu bendim.
ﬁampiyonadan döndükten sonra da
oynamaya devam ettim. Çünkü yeni
transfer edilen Tony Sylva’n›n bir
lisans problemi vard› ve zaten
oynamas› mümkün de¤ildi. Benim
oynad›¤›m ilk 6 maçta tak›m 5
galibiyet, 1 beraberlik alm›ﬂt›. Sonraki
hafta Galatasaray’a 3-0 yenildik ve
ondan sonra ben oynayamad›m.
Tabii bu bir tercih meselesi. Ben de
teknik adamlar›n bu tercihlerine sayg›
duyar›m. O süreçten sonra fazla
oynama ﬂans› bulamad›m ama ﬂimdi
görev bana düﬂtü ve ben de elimden
geleni yapmaya çabal›yorum.
▼Trabzon’da Trabzonspor’un
altyap›s›ndan yetiﬂen oyuncular›n
yaﬂad›¤› zorluklar› hepimiz biliyoruz.
Senin aç›ndan da bu tür zorluklar
yaﬂand›¤›n› söyleyebilir miyiz?

▲Ne yaz›k ki Trabzon’da ﬂehrin
kendi oyuncular›na karﬂ› bir
tahammülsüzlük oldu¤unu
söyleyebilirim. Fakat bunu ﬂehrin
tümüne de mal etmemek gerekiyor.
Bu tepkiler belli kesimlerden geliyor.
Ama aç›k söylemek gerekirse bu
tepkiler geçmiﬂte daha fazlayd›.
Art›k hem say›m›z fazla de¤il hem de
taraftar biraz daha bilinçlendi bu
konuda. 5-6 maç öncesine dönüp
bakt›¤›n›zda, tak›mda Trabzonlu
oyuncu oynam›yordu. Altyap›dan
gelen oyuncu yoktu. Asl›nda taraftar›
da anlamak gerekiyor. Bu ﬂehrin
çocu¤u oldu¤umuz için bize nazlar›
daha fazla geçiyor. Biz her zaman
daha fazla göz önünde oluyoruz ve
omuzlar›m›za daha fazla sorumluluk
yükleniyor. Taraftar›n böyle
düﬂünmeye de hakk› var. Ancak
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Bu şehrin çocuğu olduğumuz için taraftarın
nazı bize daha fazla geçiyor. Omuzlarımıza
daha fazla sorumluluk yükleniyor. İşimizi
profesyonellikten ziyade duygusal yönleriyle
yaşıyoruz. Dolayısıyla olumsuz sonuçlardan
çok daha fazla etkileniyoruz. Çünkü biz bu
şehrin evladıyız.

Tony’nin arkas›nda
bekleyece¤ime...

Türk oyuncusunun Avrupa’ya gidişinde bin
dereden su getiriliyor ama bizim ülkemize
adı sanı belli olmayan yabancı oyuncular
gelebiliyor. Kazandıkları parada gözümüz
yok ama burada kenarda bekleyen genç
oyunculara yazık oluyor.
Onur’la abi-kardeş gibiyiz. Mümkün olduğu
kadar birlikte dertleşiriz. Her konuda ona
yardımı olmaya çalışırım. Yabancı kaleci
olacağına Türk kaleci olsun. Onur veya ben
Tony’nin arkasında duracağımıza birbirimizin
arkasında durmayı tercih ederiz.
Yedek kaldığın zaman eksiklerini daha iyi
görüyorsun ve kendini kafa olarak da
hazırlıyorsun. Kendini geliştirme şansın
oluyor. Allah’a her zaman şu şekilde dua
ederim, “Kimsenin sakatlığından bana fayda
sağlama.” Önemli olan senin iyi olman. Sen
iyi olduktan sonra değerin elbette anlaşılır.
Şenol Hoca gibi bir isimle çalışmak
motivasyonumuzu artırıyor. Önemli bir nokta
da Alper Hoca faktörü. Oyuncuların ara sıra
ter idmanı falan olur, bizim hiç öyle bir
antrenmanımız olmadı. Biz hep aynı
ciddiyetle çalıştık. Alper Hoca her anlamda
bize çok ciddi katkısı olan bir isimdir.
Galatasaray maçına çıkarken çok farklı şeyler
hissetmedim, çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır.
İki Galatasaray maçı değil de iki kötü maç
olarak düşünmek lâzım. Bizim hedeflerimiz
var ve ben de maça çıkarken takıma nasıl
faydalı olurum, onu düşüyordum.
Futbolcuları sevmeyebilirsiniz ancak
Trabzonspor’u sevmeme gibi bir şey
olmamalı. Burada bizler gidiciyiz, ancak
kulüp kalıcı. Taraftarın verdiği her tepki
kulübe zarar verir, ettiği küfür de ıslıkladığı
oyuncular da... Tepkileri gösterirken biraz
daha akılcı olmak zorundayız.
Bazen yabancı kalecilere bakıyorum, keşke
ben de onlar kadar rahat olabilsem diyorum,
ama olamıyorum. Bu benim yapımla da
alâkalı tabii. Maç içinde biraz daha rahat
olmak lâzım ama benim yapım biraz daha
duyarlı.
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bizim cephemizden
bak›ld›¤›nda, iﬂimizi
profesyonellikten ziyade
duygusal yönleriyle yaﬂ›yoruz.
Dolay›s›yla olumsuz
sonuçlardan çok daha fazla
etkileniyoruz. Çünkü biz bu
ﬂehrin evlad›y›z. Evet, bir
futbolcunun kariyerini nerede
sürdürece¤i belli olmaz, bugün
burada, yar›n baﬂka bir yerde
olabilirsiniz. Ancak sonuçta
dönüp dolaﬂ›p yaﬂayaca¤›m›z
yer Trabzon ve bu da altyap›dan
yetiﬂen oyuncular›n
duygusall›¤›n› art›r›yor.
▼Ülkemizde genel olarak Türk
kalecilere bak›ﬂta bir sorun var.
Yurtd›ﬂ›ndan s›radan kalecilerin
getirildi¤ini ve k›sa sürede
gönderildi¤ini görüyoruz. Ve bu
hatalar art arda tekrarlan›yor.
Kaybedilen bu süreçte genç
Türk kaleciye ﬂans verilmesi ve
kazan›lmas› daha do¤ru bir
yaklaﬂ›m olmaz m›?
▲Her zaman bu görüﬂü
savunuyorum. Üstelik bu
olumsuzluk sadece kaleciler için
de¤il bütün yabanc› oyuncular
için geçerli. Yabanc›
transferinde belli bir kalite
standard› yok. Premier Lig’e

bak›yorsunuz, orada forma
giyecek yabanc›lara millî
tak›mlar›nda belli bir say›n›n
üzerinde oynama ﬂart›
koﬂuyorlar. Bence o ligin
kalitesini art›ran önemli
k›staslardan birisi bu. Türkiye’ye
gelen yabanc›lar›n da buradaki
oyuncudan daha iyi olmas›
gerekir. Türk oyuncusunun
Avrupa’ya gidiﬂinde bin dereden
su getiriliyor ama bizim
ülkemize ad› san› belli olmayan
yabanc› oyuncular gelebiliyor.
Kazand›klar› parada gözümüz
yok ama burada kenarda
bekleyen genç oyunculara yaz›k
oluyor. Genç Türk kaleciler, son
dönemde kendilerine ﬂans
verildi¤i zaman neler
baﬂarabileceklerini gösterdi.
Trabzonspor’da Onur,
Beﬂiktaﬂ’ta Cenk, Fenerbahçe’de
Mert, Galatasaray’da Ufuk çok
iyi kaleciler. Türk kalecilere
karﬂ› daha sab›rl› olmam›z
gerekiyor. Ülkemize çok iyi
kalecilerin yan›nda gerçekten
kötü yabanc› kaleciler de
geliyor. Üstelik kredileri o kadar
yüksek ki, 5-6 maç kötü
oynamadan yedek kalmalar› söz
konusu olmuyor.

▼Tekrar senin kariyer çizgine
dönecek olursak, Tony Sylva’n›n
ard›ndan ikinci kaleci olarak
sen görünüyordun ama üçüncü
kaleci pozisyonundaki Onur
eldivenleri kapt›. Onur’la
arandaki rekabetten ve
arkadaﬂl›k iliﬂkisinden
söz eder misin?
▲Onur’la biz her ﬂeyden önce
abi-kardeﬂ gibiyiz. Mümkün
oldu¤u kadar birlikte dertleﬂiriz.
Her konuda ona yard›mc›
olmaya çal›ﬂ›r›m. P›rlanta gibi
çocuk. Kalecili¤ini zaten
konuﬂmam›za gerek yok.
Biz her zaman burada oynamas›
gereken kiﬂinin Türk olmas›
gerekti¤ini söyledik. Yabanc›
kaleci olaca¤›na Türk kaleci
olsun. Onur veya ben Tony’nin
arkas›nda duraca¤›m›za
birbirimizin arkas›nda durmay›
tercih ederiz. Çünkü Tony’nin
oldu¤u dönemde ikimiz de
oynayamad›k. Sonra ben kaleye
geçmeye baﬂlad›m, dirse¤imden
sakatland›ktan sonra da zaten
Onur ald› kaleyi ama
kaybetti¤imiz bir ﬂey olmad›.
Tony’nin arkas›nda
bekleyecektim, Onur’un
arkas›nda bekliyorum. Önemli
olan beklerken kendini haz›r
tutabilmek. Ne kadar abi-kardeﬂ
olsak da bizim iﬂimiz bu. F›rsat
buldu¤unda iyi oynamak
zorundas›n ve bunun için de
yedek bekledi¤in dönemde üst
düzeyde çal›ﬂman gerekiyor.
▼Yedek kalmak her oyuncu için
zordur ama kaleci için daha da
zordur. Çünkü kulübede oturma
süresi di¤er oyunculara göre
çok daha uzundur. Sen yedek
kald›¤›n dönemlerde neler
yaﬂad›n, neler düﬂündün?
Bu dönemde ayakta kalmak,
yeniden geri dönebilmek için
neler yapt›n?
▲Yedek kalmak tabii ki her
oyuncu için kötüdür. Önemli
olan yedek kald›¤›n zaman
kendini b›rakmamak. Yedek
kald›¤›n zaman eksiklerini daha
iyi görüyorsun ve kendini kafa
olarak da haz›rl›yorsun. Kendini
geliﬂtirme ﬂans›n oluyor. Yedek
kald›¤›m zamanki ilk düﬂüncem
tabii ki Trabzonspor’un
baﬂar›s›yd›. O dönemdeki
çal›ﬂmalar›m hep kendimi
geliﬂtirmeye yönelikti. Futbolda
ne zaman neyin olaca¤› belli
olmaz, bu bir ﬂanst›r ve
beklemek gerekir. Ben de
bekledim. Allah’a her zaman ﬂu
ﬂekilde dua ederim, “Kimsenin
sakatl›¤›ndan bana fayda
sa¤lama.” Önemli olan senin iyi

olman. Sen iyi olduktan sonra de¤erin
elbette anlaﬂ›l›r
▼ﬁenol Güneﬂ’in tak›m›n baﬂ›na
geçmesiyle kalecilerin
performans›nda da gözle görülür bir
art›ﬂ oldu¤u ve bunun da hocan›n
eski bir kaleci olmas›na ba¤l› oldu¤u
söyleniyor. Sen de ayn› kanaatte
misin? ﬁenol Hocan›n sizin vites
yükseltmenizdeki pay› nedir?
▲ﬁenol Hocan›n motivasyonumuz
üstünde her zaman büyük etkisi var.
Ayr›ca hocam›za insani aç›dan
sayg›m›z büyük. Zaten kalecili¤i iyi
bilen ve Türkiye’de önde gelen
isimlerden biri. Böyle bir hocayla
çal›ﬂ›nca tabii daha fazla motive
oluyorsun. Önemli olan bir di¤er
nokta da Alper Hoca faktörü. Kaleci
antrenörümüz Alper Hocan›n da
geliﬂimimizde büyük katk›s› oldu.
Oyuncular›n ara s›ra ter idman› falan
olur, bizim hiç öyle bir
antrenman›m›z olmad›. Biz hep ayn›
ciddiyetle çal›ﬂt›k. Alper Hoca her
anlamda bize çok ciddi katk›s› olan
bir isimdir.

Sadece iki kötü maç
▼Geçmiﬂte iki Galatasaray maç›nda
çok kötü hat›ralar›n vard› ama
dönüﬂün de yine bir Galatasaray
maç›yla gerçekleﬂti. TT Arena’daki
o son maça ç›karken kafanda nas›l
düﬂünceler vard›?
▲Çok farkl› ﬂeyler hissetmedim,
çünkü geçmiﬂ geçmiﬂte kalm›ﬂt›r.
‹lk oynad›¤›m Galatasaray maç›
benim için hakikaten kötü geçmiﬂti,
ama dünyan›n sonu de¤ildi. Her
kaleci gol yer. ‹ki Galatasaray maç›
de¤il de iki kötü maç olarak
düﬂünmek lâz›m. Bizim hedeflerimiz
var ve ben de maça ç›karken tak›ma
nas›l faydal› olurum, onu

düﬂüyordum. Dualar›mda hep
“Tak›m›m›n galibiyetinde önemli bir
pay›m olur” diyorum.
▼Onur’un sakatlanmas›n›n ard›ndan
rakipsiz kalmak ve bütün umutlar›n
sana ba¤lanmas›n› hissetmek
omuzlar›na nas›l bir yük yükledi?
Yoksa bu rakipsizlik durumu özgüven
duygunu art›ran bir faktör müydü?
▲Herhangi bir problem olmad› ama
tabii ki zor bir dönemdi. Çünkü
tak›m›n ﬂampiyonluk yar›ﬂ›nda en
zorlu virajlara girdi¤i bir dönemde
kaleyi devrald›m. Ama benim
görevim kaleye gelecek olan topu
tutmak. Bu görev sezonun ilk maç› da
olsa, ﬂampiyonluk maç› da olsa
de¤iﬂmiyor. Baz› ﬂeyleri çok fazla
büyütmemek lâz›m. Önemli olan
sahaya ç›k›p iﬂini en iyi ﬂekilde
yapabilmek.

Önemli olan kendi
kendimden memnun olmam
▼Onur’un sakatlanmas›ndan sonra
bir çok Trabzonsporlunun, “Eyvah
ﬂampiyonluk gitti” dedi¤ini biliyoruz.
Onlar Tolga’n›n iyi oldu¤u dönemleri
unutmuﬂ, sadece her kalecinin
kariyeri boyunca yiyebilece¤i hatal›
golleri haf›zalar›na kaz›m›ﬂ insanlard›
ama ne yaz›k ki böyle bir atmosfer
de vard›. Bu atmosferi hissetmek
senin motivasyonun üzerinde nas›l
etkiler yapt›?
▲Böyle bir atmosferin do¤mas›
hakikaten hoﬂ de¤il. Ancak insanlar›n
kafas›ndan baz› ﬂeyleri ç›karamazs›n.
Zaten sen ne yaparsan yap, herkese
kendini be¤endiremezsin. Seni
be¤enen insanlar vard›r, be¤enmeyen
insanlar vard›r. Camiam›zda maalesef
önyarg›l› insanlar var, ancak önemli
olan insan›n kendi performans›ndan
memnun olmas›.
Önemli olan
kendi
performans›n›
en yukar›da
tutabilmek.
Ben en iyi
zaman›mda bile
ac›mas›zca
eleﬂtirilere maruz
kald›m. Önemli
olan kendini
mutlu edebilmek,
ondan sonra
zaten insanlar›
mutlu edebilirsin.
Ben hep böyle
düﬂündüm.
‹nsanlar›n
söyledikleri ﬂeyler
tabii ki üzücü
ancak fikirlerini
de¤iﬂtiremiyorsun.
▼Galatasaray
maç›n›
oynad›ktan ve
galibiyete büyük

katk› yapt›ktan sonra kentteki
insanlar›n sana bak›ﬂ›nda bir de¤iﬂim
hissettin mi?
▲Tabii ki bir de¤iﬂim var ama çok da
önemli de¤il benim için. Bir yandan
da mutlu oluyorsun tabii ki.
Biz orada tak›m halinde mücadele
ettik ve tak›m halinde kazand›k.
Ben sadece görevimi yapt›m. Herkes
de üzerine düﬂeni yap›nca güzel bir
galibiyet ald›k. Galatasaray
galibiyetinden sonra insanlar›n
söyledikleri tabii ki bizi mutlu ediyor
ama önümüzdeki maçlar› asla
unutmuyoruz. Bundan sonra her maç
bizim için final.
▼Türk futbolunda ve özellikle
Trabzonspor özelinde ﬂöyle bir sorun
var; taraftar tak›m baﬂar›l› olursa
coﬂuyor, peﬂinden geliyor. Oysa
taraftar›n as›l görevi her koﬂulda
tak›m›n ve oyuncular›n arkas›nda
durmak de¤il midir?
▲Bu k›smen do¤ru, ancak bu ﬂehir
28 y›ldan beri ﬂampiyon olmad›.
‹ster istemez onlar›n da bir
tahammülsüzlü¤ü var. Ben hep ﬂunu
söyledim; futbolcular›
sevmeyebilirsiniz ancak
Trabzonspor’u sevmeme gibi bir ﬂey
olmamal›. Burada bizler gidiciyiz,
ancak kulüp kal›c›. Taraftar›n verdi¤i
her tepki kulübe zarar verir, etti¤i
küfür de ›sl›klad›¤› oyuncular da...
Tepkileri gösterirken biraz daha ak›lc›
olmak zorunday›z.
▼Kalecilerin yaln›z ve içine kapan›k
adamlar oldu¤u söylenir.
Bu durum da onlara kendi
sorunlar›yla kendi içlerinde
bo¤uﬂmak gibi bir zorluk getirir.
Sen de bu tip kalecilerden misin?
▲Evet, ben de derdini, s›k›nt›s›n› çok
paylaﬂan bir adam de¤ilim. ‹çine
kapan›k biri say›l›r›m. Bazen yabanc›
kalecilere bak›yorum, keﬂke ben de
onlar kadar rahat olabilsem diyorum,
ama olam›yorum. Bu benim yap›mla
da alâkal› tabii. Maç içinde biraz
daha rahat olmak lâz›m ama benim
yap›m biraz daha duyarl›. Zaten
kaleciler her zaman yaln›z
adamlard›r. Kalecilerin arkas›nda
hatalar›n› kapatacak kimse yok,
san›r›m biraz da bu yüzden yaln›zlar.
▼Medyay› takip eder, eleﬂtirileri
dinler misin?
▲‹lk oynamaya baﬂlad›¤›m
zamanlarda takip ediyordum.
‹lk zamanlarda insanlar›n yapt›¤›
eleﬂtirilere üzülüyordum ama daha
sonralar› takip etmemeye baﬂlad›m.
Art›k pek de fazla takip etmiyorum.
Eleﬂtiriler sayg› çerçevesinde olduktan
sonra tabii ki hiçbir s›k›nt› yok.
Önemli olan hatandan ders
ç›karabilmek; tabii sayg› çerçevesinde
kald›¤› sürece. Eleﬂtirilerin içinde kin
olmamas› ve olay›n
kiﬂiselleﬂtirilmemesi gerekir.
▼Çok uzun süredir
Trabzonspor’das›n ve tak›m›n iyi
günlerini de yaﬂad›n kötü günlerini

de... Geçti¤imiz sezonun daha ilk
7-8 haftas›nda ﬂampiyonluk iddias›n›
kaybetmiﬂ bir tak›m bugün
ﬂampiyonluk yar›ﬂ›n›n içindeki iki
ekipten birisi. Bu de¤iﬂimi nas›l
yorumluyorsun?
▲Bu de¤iﬂimde ﬁenol Hocan›n pay›
çok büyük. ﬁenol Hoca buraya
geldikten sonra herkese de¤er verdi.
Oyuncular da hocalar›na güvendi ve
tak›m havas› yakalad›k. Baﬂar›lar
sonra geliyor zaten. Bu tak›m›n çok
kötü dönemlerini gördük biz.
Trabzonspor’a yak›ﬂmayan dönemler
gördük. Hakikaten çok s›k›nt›l›
dönemlerdi. O günleri gördükten
sonra tabii ki insana mutluluk veriyor
Trabzonspor’un bugünkü durumu.
Tepkilerden dolay› Trabzon’a
gelemedi¤imiz günler oluyordu.
Bu sene iyi futbol oynuyoruz ve
inﬂallah sonunu da iyi getiririz.
▼A Millî Tak›m’a al›ﬂ›k bir
oyuncusun. Oras›yla ilgili
beklentilerin ve hedeflerin neler?
▲Oynad›¤›m sürece A Millî Tak›m’a
hep ça¤r›ld›m. Avrupa
ﬁampiyonas›’nda çok kiﬂiye nasip
olmayacak ﬂeyler yaﬂad›m. Bundan
sonraki hedefim önce Trabzonspor’da
iyi iﬂler yapabilmek, sonra tekrar
A Millî Tak›m’a gidebilmek.
▼Kalecileri takip ediyor musun?
Be¤endi¤in yabanc› ve yerli kaleciler
kimler?
▲Yerli kaleci olarak tabii ki Rüﬂtü
abi ve Volkan, genç kalecilerden de
Onur ve Cenk çok iyi. Yabanc› olarak
da Van Der Sar ve Peter Cech’i
be¤eniyorum.
▼Taraftar›n çok eleﬂtirdi¤i
oyunculardan birisi de Umut.
Sen bir kaleci gözüyle Umut’un
santrforlu¤unu nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Umut her ﬂeyden önce bu tak›ma
çok faydal› bir oyuncu. Önde rakip
tak›m›n oyun kurmas›n› engelliyor.
Umut’un bir istikrar› var. Her sene
12-15 aras›nda gol at›yor. Bu ciddi
bir rakam. Bazen elinden geleni
yap›yor ancak olmay›nca olmuyor.
Umut iyi bir golcü ve iyi bir futbolcu.
Önemli olan Trabzonspor’un
baﬂar›s›d›r. Umut ya da Burak, golü
kimin att›¤› çok da önemli de¤il.
▼Bundan sonraki hedeflerin neler?
▲ﬁu anki en büyük hedefim
Trabzonspor’un ﬂampiyonlu¤u.
Baﬂka bir hedef düﬂünemiyorum.
▼ﬁampiyonluk durumunda
Trabzon’da neler de¤iﬂir?
▲Kesinlikle önce insanlar rahatlar.
28 senenin tahammülsüzlü¤ü ortadan
kalkar. Bir maç kazan›ld›¤›nda bile
Trabzon’da çok ﬂey de¤iﬂiyor.
ﬁampiyonlukta nas›l bir de¤iﬂim
yaﬂanaca¤›n› anlamak için bu bile
yeterli bir gösterge. ﬁampiyonluk
durumunda belki de bu ﬂehrin kaderi
de¤iﬂir.
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Futbol Ekonomi

‹spanyol futbolunun di¤er yüzü
Son Avrupa Şampiyonu da onlar, son Dünya Kupası’nın
sahibi de... Üstelik iki zaferin arasına bir de Barcelona ile
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sıkıştırdılar. Altyapı
kategorilerinde 2002’den bu yana 6 Avrupa Şampiyonlukları
daha bulunuyor. Gelin görün ki, bu kadar parlak saha içi
tablosunun arkasında İspanya kulüplerinin borcu 4 milyar
euroyu bulmuş durumda. Sıcak para bulmakta zorlanan
İspanyol futbolu, ister istemez kapılarını yabancı sermayeye
açmak mecburiyetinde kaldı ve daha şimdiden üç kulüp ülke
sınırları dışından gelenlerin yönetimine geçti.

Dr. Cem Çetin
EFA’n›n en de¤erli ürünü
olan ﬁampiyonlar Ligi’nde
dört yar› finalist tak›mdan
ikisi ‹spanyol. Biri Barcelona,
di¤eri Real Madrid. Rüya eﬂleﬂme
olarak nitelendirilen bu yar› final
randevusunun final niteli¤i
taﬂ›d›¤›n› ileri sürenler, “‹spanyol
derbisinden finalist ç›kan taraf,
28 May›s’ta kupay› müzesine
götürür” demekten kaç›nm›yor.
Son 4 y›ld›r hem kulüp hem de
millî tak›mlar düzeyinde
‹spanyollar›n dünya futbolunda
belirgin bir üstünlükleri var.
2008’de Avrupa ﬁampiyonlu¤u’na
uzanan Matadorlar, 2009’da
Barcelona ile ﬁampiyonlar Ligi’ni
kazand›ktan sonra 2010’da Güney
Afrika’da Dünya Kupas›’n› da
müzelerine götürmeyi baﬂard›.
‹spanyollar altyap›larda da oldukça
baﬂar›l›. Farkl› kategorilerde
2002’den bu yana 6 defa Avrupa
ﬁampiyonu oldular. Sportif olarak
son derece parlak günler geçiren
‹spanyol futbolu, ekonomik

U

2. Lig’de
ﬂampiyonlu¤a
koﬂan Rayo
Vallecano’da
oyuncular›n
ücretleri
ödenemiyor.
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yönden ise ciddi bir krizin içinde.
Kulüplerin telaffuz edilen
borcunun 4 milyar euroya ulaﬂt›¤›
ifade ediliyor. Baz› kulüpler
futbolcular›n›n maaﬂlar›n›
ödeyemiyor. S›cak para bulmakta
zorlanan ‹spanyol futbolu, ister
istemez kap›lar›n› yabanc›
sermayeye açmak mecburiyetinde
kald›. Daha ﬂimdiden üç kulüp
ülke s›n›rlar› d›ﬂ›ndan gelenlerin
yönetimine geçti.

Paralar›m›z› öde
Rayo Vallecano, ‹spanya 2. Ligi’nde
mücadele eden bir kulüp. Ligin
zirvesindeler ve mutlu sonun da
çok uza¤›nda de¤iller. Ancak
Baﬂkent kulübü, içinde bulundu¤u
ekonomik kriz nedeniyle birkaç
ayd›r futbolcular›n›n maaﬂlar›n›
ödeyemiyor. Bu s›k›nt›ya ra¤men
kulübü terk eden futbolcu yok.
Oyuncular›n en büyük hedefi,
Rayo Vallecano’yu La Liga’ya
ç›karmak. Paras›z pulsuz bu
hedeflerine
ulaﬂ›rlarsa,
muhtemelen
‹spanya’da
kahraman ilân
edilecekler.
Sportif
mücadelelerinin
yan› s›ra Jose
Maria Movilla
ve arkadaﬂlar›,
maaﬂlar›n›
alabilmek için
de çeﬂitli
yöntemler
deniyor. Mart
ay›nda Rayo
Vallecano’lu
futbolcular,
kendi seyircileri
önünde
oynayacaklar›

bir maç öncesi, ilginç bir protesto
gösterisinde bulunarak, sahaya
üzerlerinde, “Param›z› öde Ruiz
Mateos” yaz›l› tiﬂörtlerle ç›kt›.
Ne var ki olumlu bir geliﬂme
yaﬂanmad›. Çünkü kulübün sahibi
konumundaki Ruiz Mateos ailesine
ait ﬂirketler iflâs›n eﬂi¤inde.
Ayr›ca yarg›yla da fazlas›yla baﬂlar›
dertte Ruiz Mateos’lar›n. Bu iki
nedenden dolay› kulüp iﬂleriyle hiç
ilgilenmiyorlar. Bu gerçe¤i herkes
kabullenmiﬂ durumda. Kulüp
borcunun 35 milyon euroyu
bulmas› da Rayo Vallecano’yu
elden ç›karmay› düﬂünen Ruiz
Mateos’lar için ciddi bir handikap.
Ekonomik krizin bir sonucu olarak,
‹spanya’daki kulüpler s›cak para
bulma konusunda ciddi s›k›nt›lar

yaﬂ›yor. Ancak her kulüp Rayo
Vallecano kadar ﬂanss›z de¤il!
Sezon baﬂ›ndan bu yana
Matadorlar›n ülkesinde üç kulüp,
yabanc› sermayenin kontrolüne
geçti. Malaga’y› Katar ﬁeyhi
Abdullah ben Nas›r al Thani
al›rken, Santander, Bahreyn’de
yaﬂayan Hintli iﬂadam› Ahsan Ali
Said’in, Real Zaragoza da Dubaili
bir sermaye grubunun oldu.
‹spanyol futbolunu yak›ndan takip
edenler ortaya ç›kan bu tabloyu,
“Uzun y›llar ‹spanya’da inﬂaat ve
emlak sektörü, ülke futbolunun
finansörlü¤ünü yapt›. Ancak krizin
bu sektörleri fazlas›yla
etkilemesiyle buradan futbola akan
para durdu. Bunun için kulüpler
nakit bulmakta zorlan›yor”

sözleriyle yorumluyor. Söz konusu
olumsuzluktan kurtulmay› baﬂaran
kulüp görüntüsündeki Malaga, Katarl›
zengin sahipleri sayesinde kadrosuna
Julio Baptista (AS Roma), Martin
Demichelis (Bayern Münih),

Malaga, yabanc› sermayeye kap› açan
ilk ‹spanyol kulüplerinden biri. Kulübün
yeni sahibi Katar ﬁeyhi Al Thani.

gösteren baﬂka
örnekler de mevcut.
Bunlardan en dikkat
çekeni, sezon
baﬂ›nda UEFA’n›n,
mali göstergeleri iyi
olmad›¤›
gerekçesiyle
Mallorca’y› Avrupa
Ligi’ne kabul
etmemesi.
Ortadaki bu tabloya ra¤men
çiçe¤i burnundaki sahibinin ne kadar samimi
‹spanyollar gelecek için pek endiﬂeli
oldu¤unu elbette zaman gösterecek.
gözükmüyor! Futbola yak›nl›¤›yla
Bu arada ‹spanyol futbolunun di¤er iki yabanc›s› da
bilinen Banco Santander’in
Al Thani gibi olumlu sinyaller veriyor. ‹lk önce
‹ngiliz tak›m› Blackburn Rovers’› sat›n almak isteyen Baﬂkan›n›n, “Futbol bir çok kriz gördü
ancak hâlâ ayakta ve yaﬂ›yor” sözleri,
Hintli Ali Said, bu amac›na ulaﬂamay›nca,
Matadorlar›n ülkesinde iyimser
“‹spanya’ya uzun süreli¤ine geliyorum” diyerek
havan›n esti¤ini gösteren en önemli
Santander’in imdad›na yetiﬂti. ‹lk icraat›n› da teknik
örnek. Mevcut durumu iyileﬂtirmek
direktörü de¤iﬂtirerek yapt› Hintli iﬂadam›.
için Lig Birli¤i’nin de çal›ﬂmalar›
En ilginç al›m sat›m›n gerçekleﬂti¤i Real
devam ediyor. Bu konuda Baﬂkan Jose
Zaragoza’da, kulübün yeni sahibi konumundaki
Louis Astiazaran, “Yeni yasa üzerinde
Dubaililer 130 milyon euro borcun alt›na girdi.
çal›ﬂ›yoruz. Bu süreçte kulüplerin yeni
Zaragoza kentinin Belediye Baﬂkan› Juan Alberto
gelir kalemlerine ihtiyac› oldu¤u bir
Bellocq, kulübün bonkör yeni sahiplerinin yeni stat
gerçek. Ayr›ca yüzde 80 civar›ndaki
projesine destek verip vermeyeceklerini merakla
futbolcu maaﬂlar›n›n da ilk planda
bekliyor.
yüzde 70’lere düﬂürülmesi gerekiyor”
Zor günler geçiren ‹spanyol kulüplerinin, toplam
ﬂeklinde konuﬂuyor. Bu arada
borcu 4 milyar euro civar›nda. Bu miktar›n 700
Astiazaran çok önemli bir mesaj› da
milyon eurosu devlete olan vergi borcu. Di¤er bir
vermeden
borç kalemi, kulüplerin bankalara olan
kredileri. Ancak en önemli borç
La Liga’daki Kulüpler geçmiyor:
“Son birkaç y›ld›r
miktar›n›, kulüplerin kendi aralar›ndaki
ve Bütçeleri
‹spanyol
transfer ödemeleri oluﬂturuyor.
futbolunun
Bu üçüncü kalem en riskli borç
Bütçeler
baﬂar›lar› ortada.
kategorisi olarak gösteriliyor. Çünkü
Kulüpler
(euro)
Bu da kulüplerin
kulüpler, ekonomik krizden dolay› zor
Real Madrid
440 milyon izledi¤i politikayla
günler geçiren sponsor ﬂirketlerden
Camacho (Atletico Madrid) gibi önemli isimleri
Barcelona
420 milyon yak›ndan ilgili.
katarken, teknik direktör olarak da eski Real Madridli bekledikleri paralar› alam›yor. Bu da
Valencia
130
milyon Elbette bunun bir
kulüplerin futbolcular›na yapacaklar›
Pellegrini’yi getirdi. Ancak Güneylilerin sportif
Atletico
Madrid
120
milyon de maliyeti var.
ödemelerin gecikmesine neden oluyor.
performans› pek iç aç›c› de¤il. Sezon baﬂ›ndan bu
Sevilla
100 milyon Belki bu süreçte,
Birkaç ay önce Hercules’in Hollandal›
yana düﬂme potas›ndalar. Santander ve Real
Villarreal
67 milyon
sahip olunan
futbolcusu Drenthe, aylard›r maaﬂ›n›
Zaragoza’n›n da durumlar› Malaga’n›nkinden farkl›
Athletic
Bilbao
60
milyon
ekonomik
alamad›¤› gerekçesiyle maçlara
de¤il.
Deportivo
55 milyon
imkânlar›n üzerine
ç›kmayaca¤› tehdidinden bulunmuﬂtu.
Espanyol
50 milyon
ç›k›lm›ﬂ olabilir…”
Bu davran›ﬂ ‹spanya Ligi’nde
Cevap bekleyen sorular
Real Zaragoza
40 milyon
LFP Baﬂkan›’n›n
Hollandal›n›nkiyle s›n›rl› kalmam›ﬂt›.
Racing Santander 35 milyon
bu son sözleri,
2011’in baﬂ›nda Oyuncular Birli¤i
‹ngiltere’den sonra yabanc› sermayenin ‹spanyol
Getafe
35 milyon
futbol ekonomisi
futboluna da el atmas›, beraberinde bir tak›m sorular› (AFE), futbolcular›n maaﬂlar›
Hercules
30 milyon
gerçe¤ini bütün
ödenmedi¤i sürece greve
getiriyor. Bunlardan en önemlisi, bu yabanc›lar›n
Mallorca
30 milyon
ç›plakl›¤›yla
gidebileceklerini kamuoyuna
Chelsea-Abramovich örne¤indeki gibi para harcay›p
Malaga
30 milyon
gözler önüne
duyurmuﬂtu. Bu arada Lig Birli¤i’nin
harcamayaca¤›. ‹spanya’n›n güneyinde ciddi
Osasuna
30 milyon
seriyor: “Sportif
(LFP), kulüpler taraf›ndan paras›
yat›r›mlar› bulunan ve bölgeyi fazlas›yla seven
Real Sociedad
30 milyon
baﬂar› istiyorsan,
ödenmeyen futbolculara yapt›¤›
Al Thani’nin Malaga için büyük hayalleri var.
Sporting Gijon
26 milyon
borçlanma
ödemenin 30 milyon euroya yaklaﬂt›¤›
Katarl›n›n önce yeni bir stat inﬂaat›na soyunaca¤›,
Almeria
22 milyon
pahas›na para
ifade ediliyor. ‹spanyol futbolunun
sonra da Barcelona’n›nki gibi bir futbol okulu
Levante
19 milyon
harcayacaks›n!”
içinde bulundu¤u ekonomik krizi
projesini hayata geçirece¤i belirtiliyor. Malaga’n›n
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Es-Es’in
Kuvayi
Milliye
ruhu!

Hep birlikte hareket
edersek, büyük bir gücün
doğacağını düşünerek
kollarımızı sıvadık.
Zengini, fakiri, kapitalisti,
işçisi, sağcısı, solcusuyla
tam bir kenetlenme oldu.
Bizim kuşak Kuvayi
Milliye ruhunun son
kuşağıdır. Oradan da
gelen ruhla, hepimiz
Eskişehir için
mücadele ettik.
Bu sportif bir isyan,
bir başkaldırı
hareketiydi.
Bütün Eskişehir
neyi var neyi
yoksa verdi.
Kuvayi Milliye ruhu
diyorum ya... Bütün şehir
tüm varlığıyla katkı
sağladı. Parası olan
parasıyla, gücü olan
gücüyle. Kimisi camilerde
dua ediyordu, hastalar da
yattıkları yerde dualarıyla
katkı yapıyordu. Bu
düzeyde bir kitle hareketi
o gün bugün yaşanmadı.

Orhan Erpek
Bugün “Anadolu ihtilali” diye bahsetti¤imiz baﬂkald›r›n›n meﬂale taﬂ›y›c›s›
Eskiﬂehirspor’dur. 1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren sahneye ç›k›p 2 kupa
kazanan, ﬂampiyonlu¤u k›l pay› kaç›r›p ligi üç kez ikinci s›rada tamamlayan
Eskiﬂehirspor. K›rm›z› ﬁimﬂeklerin yapt›¤› ç›k›ﬂ› sadece saha içinde oynanan futbolla
aç›klamak ise son derece eksik bir teﬂhis olur. Çünkü bu hareket asl›nda bir ﬂehrin
ayaklanmas›, ‹stanbul hegemonyas›na baﬂkald›r›s›d›r. Ve bu baﬂkald›r›n›n arkas›nda
“bir olal›m, iri olal›m, diri olal›m” diyen, yediden yetmiﬂe kenetlenen bir kitle yer al›r.
Bu kitlenin lideri ise Amigo Orhan ad›yla maruf Orhan Erpek’tir.
Mazlum Uluç
30 TamSaha

1961 Anayasasının
ardından dünya klasikleri,
siyasi eserler derken bu
değişim rüzgârının içinde
geliştik, düşüncelerimiz
farklılaştı, bilinç ve kültür
düzeyimiz yükseldi.
İstanbul’un
hegemonyasına son
vermek, futbolun
bayrağını Anadolu’ya
taşımak hisleriyle dolarak
bu işlere başladık.

Deplasmanlara minimum
10 bin kişi giderdik.
Bu hem iç turizmi
hem de ekonomiyi
canlandırıyordu. Konser
vermeye gelmiş ekipler
gibi karşılanırdık. Toplu
küfür ve şiddet yoktu.
Organizasyon süperdi, tek
ses, tek nefes bir tezahürat
vardı. Dolayısıyla rakip
takımların taraftarları da
bizi hayranlıkla izlerdi.

ugün bir Anadolu futbolundan
ya da Trabzonspor’un,
Bursaspor’un
ﬂampiyonluklar›ndan
bahsedebiliyorsak, bunu futbolun
Anadolu’ya yay›lmas› için büyük
çaba harcayan dönemin Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Orhan ﬁeref
Apak’a borçluyuz. Ve tabii ki bu
ihtilâlin fitilini ateﬂleyen tak›m olan
Eskiﬂehirspor’a.
Elbette su akacak ve yolunu
bulacak, Türkiye’nin
sosyoekonomik geliﬂmesine paralel
olarak Anadolu futbolu da hak etti¤i
yeri bir gün alacakt› ama bu
geliﬂmeyi h›zland›ran olay, Orhan
ﬁeref Apak’›n her ﬂehirde bir tak›m
kurulmas› karar›yla küçük güçleri
birleﬂtirme politikas›yd›.
O y›llardan önceki manzaraya
bakt›¤›m›zda, Türkiye’de futbol
denildi¤inde akla gelen üç ﬂehir
vard›. Birincisi, ‹mparatorluk
Baﬂkenti unvan›yla ‹stanbul, ikincisi
ülkenin Bat›’ya aç›lan penceresi
‹zmir ve Baﬂkent olduktan sonra
‹stanbul’dan taﬂ›d›¤› kurum ve
kuruluﬂlar›n aras›na futbolu da
katan Ankara.
Anadolu’nun baﬂka kentlerinde de
futbol oynan›yordu elbette ama
gözlerden ve gönüllerden uzak.
Hatta “resmi organizasyon”
denildi¤inde bazen ‹zmir ve Ankara
bile devreden ç›k›yor, sadece
‹stanbul tak›mlar› vitrinde
par›ld›yordu.
Orhan ﬁeref Apak’›n bu k›s›r
tabloyu de¤iﬂtirip ülkenin tüm
futbol kaynaklar›n› harekete
geçirme düﬂüncesi, 1965’ten
itibaren Anadolu’nun dört
buca¤›nda p›trak gibi ﬂehir
kulüplerinin kurulmas›n› sa¤lad›.
‹ﬂte bunlardan biri ve yerine
getirdi¤i fonksiyonla çok farkl› bir

B

yere konulmas› gerekeni
Eskiﬂehirspor’du.
1965’te kurulan tak›m 1971 y›l›na
kadar f›rt›na gibi esti ve Anadolu’da
futbolun var oldu¤unu kan›tlad›
herkese. Tam üç sezon ligi ikinci
s›rada tamamlad›lar ve
ﬂampiyonluklar› k›l pay› kaç›rd›lar.
Bir sezon Türkiye Kupas›’n›n yan›
s›ra Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› da
kazand›lar. Dönemin en önemli
teknik direktörlerinden Abdullah
Gegiç yönetiminde elde ettikleri bu
baﬂar›lar sayesinde Türk Millî
Tak›m›’na ‹smail Arca, Fethi Heper,
Kamuran Yavuz, Abdurrahman
Temel, Ender Konca, Ayhan Asut,
Do¤an Tepeçal›, Vahap Bayer,
Burhan Tözer ve Metin
Parlaro¤lu’nu gönderdiler.
‹ﬂte tam da bu nedenlerle,
“Bugün bir Anadolu ihtilâlinden söz
edilecekse, bu ihtilâlin meﬂale
taﬂ›y›c›s› Eskiﬂehirspor’dur”
yarg›s›na varmak hiç de abart›l›
olmaz.
O dönemde K›rm›z› ﬁimﬂekler ya
da “Es-Es” diye an›lan
Eskiﬂehirspor’un yapt›¤› ç›k›ﬂ›
sadece saha içinde oynanan
futbolla aç›klamak ise son derece
eksik bir teﬂhistir. Çünkü bu hareket
asl›nda bir kentin ayaklanmas›,
‹stanbul hegemonyas›na
baﬂkald›r›s›d›r. Ve bu baﬂkald›r›n›n
arkas›nda “bir olal›m, iri olal›m, diri
olal›m” diyen, yediden yetmiﬂe
kenetlenen bir kitle yer al›r.
Bu kitlenin lideri ise Amigo Orhan
ad›yla maruf Orhan Erpek’tir.
1960’lar›n sonunu yaﬂayanlar›n
canl› olarak izledi¤i, sonraki
nesillerin ise bir efsane olarak
dinledi¤i Amigo Orhan.
Orhan a¤abey ﬂimdilerde
75 yaﬂ›nda. Son derece dinç ve
sa¤l›kl›. Futbol sahalar›ndan elini

ete¤ini uzun y›llar önce çekse bile
gerçek bir spor adam›. Günümüzün
kavgal›, gürültülü, ç›kar iliﬂkili,
küfürlü tribün ortam›ndan uzakta,
sakin bir hayat sürüyor Eskiﬂehir’de.
Sanki koskoca bir ﬂehri harekete
geçiren ve bir kitle ihtilâlinin
liderli¤ini yapan adam de¤ilmiﬂ
gibi, son derece mütevaz› ve
bir o kadar da münzevi bir hayat
onunkisi.
Y›llard›r içinde yaﬂad›¤›m›z ﬂiddet,
küfür, kavga ve ç›kar zincirinde
örülmüﬂ tribün dünyas›ndan
kafam›z› ç›kar›p bir soluk alacak
s›¤›nak gibi gördük Orhan a¤abeyi.
‹stanbul’dan yola ç›k›p, k›sa sürede
Eskiﬂehir’e düﬂtük ve tertemiz akan
Porsuk çay›n›n kenar›ndaki bir
kafede yavaﬂ yavaﬂ ›s›narak sohbeti
koyulttuk. Yavaﬂ yavaﬂ diyorum,
çünkü Orhan a¤abey geçmiﬂten
bahsetmeyi pek sevmiyor,
kendinden söz etmekten ise hiç
hazzetmiyor. Telefonla
randevulaﬂt›¤›m›zda , “Bir ön
görüﬂme yapal›m” demiﬂti bana.
Bunun anlam›n› masaya karﬂ›l›kl›
oturdu¤umuzda anl›yorum. Ne
benim teybimi çal›ﬂt›rmama izin
veriyor önce, ne de foto muhabiri
arkadaﬂ›m Haydar Tan›ﬂan’›n
deklanﬂörüne basmas›na. Bir süre
sohbet edip karﬂ›s›ndaki adamlar›
tartmak, samimiyetlerine güvenmek
istiyor. Çünkü anlatacaklar›, kendi
tabiriyle “derin mevzular” ve
bugüne dek karﬂ›s›na gelenler,
meselenin bu yan›yla çok da
ilgilenmemiﬂ. Orhan a¤abey için
önemli olan “bir ﬂehrin
ayaklanmas›...” Ondan bir ﬂeyler
dinlemek isteyenler ise iﬂin bu
yan›na fazla kulak asmadan,
“O maçta o tribünü nas›l
ba¤›rtt›n?”, “ﬁu maçta ne oldu?”
gibi sorularla geçmiﬂ karﬂ›s›na.
Bu ﬂüphelerle ayn› masada karﬂ›l›kl›
sandalyeleri paylaﬂt›¤›m›z Orhan
a¤abey, bir süre sonra bizim
gerçekten de kendisini dinlemeye
haz›r oldu¤umuza kanaat getiriyor
ve Anadolu ihtilâlinin do¤uﬂ
hikâyesini anlatmaya baﬂl›yor.

Bir spor ﬂehri; Eskiﬂehir
Amigo Orhan’›n anlat›m›yla,
Eskiﬂehir, Anadolu’nun spora yatk›n
ﬂehirlerinden birisidir. 1945’ten
1965 y›l›na kadar bir çok spor dal›
Eskiﬂehir’de faal durumdad›r ve
Türkiye ölçe¤inde çok ileri düzeyde
baﬂar›lar elde edilmiﬂtir. Bu dallar
futbol, atletizm, güreﬂ, tenis,
bisiklet, eskrim, hentbol olarak
s›ralanabilir. Hatta o dönemde spor
salonlar› yoktur, hentbol, futbol
sahalar›nda on bire on bir
oynanmaktad›r. ‹ﬂte Orhan Erpek de
sporla yo¤rulan bu ﬂehrin bir
parças› olarak iyi bir izleyicidir ve
içinde sportmenlik ruhu
taﬂ›maktad›r. 1965’te Eskiﬂehirspor
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kurulunca o da kulüple haﬂ›r-neﬂir
olmaya baﬂlar.

‹stanbul hegemonyas›na
baﬂkald›r›
DS‹’de topograf olarak çal›ﬂmakta
olan Orhan Erpek, 1961
Anayasas›n›n kendi kuﬂa¤›nda büyük
bir de¤iﬂim oluﬂturdu¤u görüﬂünde.
O dönemin özgürlük ortam›nda
Türkiye’nin kap›lar› dünya siyasetine
ve felsefesine aç›l›r. Orhan a¤abey,
“Eskiden güreﬂ tefrikalar› ve Pecos
Bill’ler vard›, 1961 Anayasas›n›n
ard›ndan her çeﬂit kitapla tan›ﬂt›k.
Dünya klasikleri, siyasi eserler
derken bu rüzgâr›n içinde geliﬂtik,
düﬂüncelerimiz farkl›laﬂt›, bilinç ve
kültür düzeyimiz yükseldi. Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Rahmetli
Orhan ﬁeref Apak’›n düﬂüncesi
futbolu Anadolu’ya yaymakt›.
Eskiﬂehirspor da bu amaçla kuruldu.
Biz de Anadolu futbolunun
yüceltilmesi hedefinden yola ç›karak,
‹stanbul’un hegemonyas›na son
vermek, futbolun bayra¤›n›
Anadolu’ya taﬂ›mak hisleriyle
dolarak bu iﬂlere baﬂlad›k” diyor.

Kuvayi Milliye ruhu
Eskiﬂehir, ‹stiklâl Harbi’nin önemli
kentlerinden biri, Bat› Cephesi’nin
merkezi. Orhan Erpek, bu konumun,
1960’larda
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yaﬂayan gençlerin içinde hâlâ Kuvayi
Milliye ruhunu taﬂ›mas›n› sa¤lad›¤›n›
söylüyor. Eskiﬂehirspor’un bir amaç
de¤il asl›nda bir araç oldu¤u
görüﬂünde. Önemli olan›n bir kentin
ayaklanmas› ve kendini ortaya
koymas› oldu¤unu, bu hedefe
yürürken öne ç›kan markan›n da
Eskiﬂehirspor oldu¤unu anlat›yor:
“‹stanbul’un hegemonyas›n› sarsmak,
Eskiﬂehir’i Türkiye’ye tan›tmak için,
ﬂehir sevgisinden ve halk›n spora
yatk›nl›¤›ndan yola ç›karak bu iﬂi
organize ettik. Bütün ﬂehir
Eskiﬂehirspor’la ilgileniyordu.
Hep birlikte hareket edersek,
buradan büyük bir gücün do¤aca¤›n›
düﬂünerek kollar›m›z› s›vad›k. Bütün
ﬂehir bu organizasyona tüm varl›¤›
ve gücüyle iﬂtirak etti. Zengini, fakiri,
kapitalisti, iﬂçisi, sa¤c›s›, solcusuyla
tam bir kenetlenme oldu. Bizim
kuﬂak Kuvayi Milliye ruhunun son
kuﬂa¤›d›r ve oradan da gelen ruhla,
hepimiz Eskiﬂehir için mücadele
ettik. Bu sportif bir isyan, bir
baﬂkald›r› hareketiydi. Tek amaç
Eskiﬂehir’di. Ve hegemonyay› sarst›k.
Amac›m›za ulaﬂmakta yüzde 95
baﬂar›l› olduk. ‹ki kupa ald›k, üçüncü
kupay› da son anda kaybettik.”

Devrimde kiﬂisel
ç›kar olmaz
O günlerin Eskiﬂehir’indeki atmosfer,
Orhan a¤abeyin anlatt›klar›na göre
muhteﬂem. Mesela kendisi iﬂinden
ayr›lm›ﬂ ve sadece Amigo Orhan
olarak bütün mesaisini bu iﬂe
vermiﬂ. ‹ﬂ dedi¤i ise 200 bin
kiﬂilik bir ﬂehrin, Eskiﬂehirspor
etraf›nda örgütlenmesi.
“Peki ya aileniz, onlar sizin
bu durumunuzdan ﬂikayetçi
de¤il miydi?” diye soracak
oluyorum.
“O dönemde herkes benim
gibiydi. Bütün ﬂehir ailesini
arkas›nda b›rak›yordu,
Hedefe ulaﬂmak, mücadelenin
sonunu getirebilmek için
herkes var›n› yo¤unu veriyordu.
Bu bir seferberlik durumuydu.
Bir devrim yap›yorduk ve
çolu¤umuzu çocu¤umuzu
düﬂünecek halde
de¤ildik.

Devrimde kiﬂisel ç›karlar, kiﬂisel
arzular her zaman ikinci plandad›r.
Biz birlikten güç do¤aca¤›n›
biliyorduk. ﬁehir nüfusu 200 bin
kiﬂiydi ve bu 200 bin kiﬂiyi bir araya
getirip gücü tek noktaya kanalize
ettik. Benim de görevim bu
organizasyonu sa¤lamakt›.
Tabii tüm bunlar› yaparken hep
arkadaﬂlar›m›zla birlikteydik.”

Finans, iﬂletme ve kitle
Eskiﬂehirspor’un o dönemdeki
ﬂahlan›ﬂ›n›n anahtar› neydi peki?
Nas›l olmuﬂtu da o güne kadar
ad›-san› duyulmam›ﬂ bir ﬂehrin
tak›m›, Fenerbahçe’nin, Beﬂiktaﬂ’›n,
Galatasaray’›n gölgesinden s›yr›l›p
“K›rm›z› ﬁimﬂekler”e dönüﬂmüﬂtü?
Bak›n Orhan a¤abey nas›l veriyor
bu sorular›n cevab›n›:
“Futbolun üç sacaya¤› vard›r. Finans,
iﬂletme ve kitlesel destek. Eskiﬂehir’in
en güçlü ailelerinden Yalç›n
K›l›ço¤lu bu finans› kulübe sa¤lad›.
Ailenin CEO’su Murat ‹nce’yi de
kulübe baﬂkan yapt› ve iﬂletmeyi
mükemmel hale getirdi. Bab›ali’nin
arﬂivlerinde vard›r; Eskiﬂehirspor
finans harcamas›nda Galatasaray,
Beﬂiktaﬂ ve Fenerbahçe’yi o
dönemde sollam›ﬂ, müthiﬂ bir kadro
oluﬂturmuﬂtu. Sacaya¤›n›n üçüncü
parças› ise Eskiﬂehir halk›yd›. Bütün
Eskiﬂehir neyi var neyi yoksa verdi
o dönemde. Kuvayi Milliye ruhu
diyorum ya... Bütün ﬂehir tüm
varl›¤›yla katk› sa¤lad›. Paras› olan
paras›yla, gücü olan gücüyle. Kimisi
camilerde dua ediyordu, hastalar da
yatt›klar› yerde dualar›yla katk›
yap›yordu. Bu düzeyde bir kitle
hareketi o gün bugün yaﬂanmad›.
Çünkü ortada ç›kar diye bir ﬂey
yoktu. Herkes Eskiﬂehir için
çal›ﬂ›yordu. Türkiye’nin en iyi
futbolcular›n› ald›k. Abdullah Gegiç
gibi çok büyük bir hocay› tak›m›n
baﬂ›na getirdik. Sadece ﬂehir
merkeziyle de¤il, ilçeleri ve
köyleriyle de kenetlenip mücadeleye
baﬂlad›k.”

Genelkurmay Karargâh›!
Dedik ya Orhan Erpek, Amigo
Orhan olduktan sonra DS‹’deki iﬂini
b›rak›r diye. O dönemden sonra iﬂi
ﬂehri organize etmektir art›k. “Bize
bir merkez lâz›m” düﬂüncesiyle bir
lokal açarlar. Kendi deyimiyle,
“Hareketin Genelkurmay Karargâh›.”
O döneme kadar dünyan›n hiçbir
yerinde kent çap›nda böyle bir
organizasyon yoktur. Kurmay
heyeti o merkezde toplan›r ve
ﬂehrin ayn› hedef
do¤rultusunda bir arada
tutulmas› noktas›nda
stratejiler belirler. Bu
strateji kâh lokale gelen
gruplarla paylaﬂ›l›r, kâh

a¤abey.
Bu dönemde
ﬂehrin Valisi de
Belediye
Baﬂkan› da
destek
vermekten geri
kalmaz.
“Zaten” diyor
Orhan a¤abey,
“Devimlerde
böyledir.
Ya yan›nda
olursunuz,
ya karﬂ›s›nda.
Herkes var›n›
yo¤unu
Eskiﬂehir için
ortaya koymak
zorundayd›.
Aksi halde hain
ilân edilirdi.
Öyle yo¤un bir
birleﬂmeydi ki
bu, iﬂin içinde
s›f›r ç›kar vard›.
Bugünün
dünyas›nda
böyle bir ﬂey
kalmad›.”

Taraftar açısından
galibiyetten,
mağlubiyetten önemli
olan şey karnaval
havasıdır. Deşarj olmak,
küfretmek demek
değildir ki. Esas deşarj
olmak eğlenmek, güzel
vakit geçirmektir.
Kavga ederek deşarj
olamazsınız. İçinden
sevgiyi çıkartırsanız,
geride spor kalmaz.
Bizim zamanımızda gelen
taraftarları karşılar,
onları misafir olarak
görürdük. Anadolu
kültüründe vardır bu
misafirperverlik.
Düşmanının bile olsa
misafir misafirdir. Onu
evinizde ağırlar, en güzel
yiyeceklerinizi önüne
koyarsınız. Ama diyorum
ya çıkar varsa, bu güzel
duyguların hepsi gider.
Bugün yapılan destek
tezahüratlarını destek
olarak kabul etmiyorum.
Yıpratıcı, estetikten uzak,
görüntüsü bozuk, coşku
vermeyen, deforme edici
tezahüratlar. Futbolun da
kalitesini düşürüyor.
Çok sert ve haşin
tezahüratlar iki takımı da
yıpratıyor, onları da
haşinleştiriyor.

Birikim
sahaya itti

ulaklarla mahallelere, köylere
haberler uçurulur. Maçlarda neler
yap›laca¤›yla ilgili irtibat sürekli
s›cak tutulur. Flamalar, pankartlar
hep oralarda haz›rlan›r. Son y›llar›n
moda tabiri “Avrupa, Avrupa duy
sesimizi, bu gelen Türkiye’nin ayak
sesleri” slogan› da o merkezden
ç›km›ﬂt›r. Tabii “‹stanbul, ‹stanbul
duy sesimizi, bu gelen Eskiﬂehir’in
ayak sesleri” versiyonuyla.
O dönemin dayan›ﬂmas›n› “imece”
olarak adland›r›yor Orhan a¤abey,
“Geçim derdiniz yok muydu?”
sorumuza mukabil. Anadolu’nun
dayan›ﬂma ve var olanla yetinme
anlay›ﬂ›ndan dem vurarak, “Bizim
zaman›m›zda kuru ekmek de
yenirdi. Bende yoksa sende var,
sende yoksa bende var. Var olan›
paylaﬂ›rd›k. Maça gidecek paras›
olmayan insanlar vard›. Kentin
kapitalistlerden para toplar,
garibanlar› da maçlara götürürdük.”
Kulübün logosu da, “Es-Es” slogan›
da yine bu karargâhta üretilir. Eee,
her devrimin bir slogan› olmal›d›r
de¤il mi... Elbette bunun için kafalar
yorulur, dört bir yana haberler sal›n›r
ve sonuçta ortak bir üretim olarak
“Es-Es” ç›kar ortaya. Logoyu ise
DS‹’deki ressam arkadaﬂlar yapar.
“Bu bir ﬂehrin ortak üretimidir.
E¤er bütün ﬂehir bir arada olmasa bu
organizasyonu yapamazd›k”
demekten geri durmuyor Orhan

Orhan Erpek,
saha içindeki
faaliyetinden
pek fazla söz etmek istemiyor ama,
bu yaz›n›n asgari eksikle
tamamlanabilmesi için o bilgilere de
ihtiyac›m›z var do¤rusu. Orhan
a¤abey, bir Adana Demirspor maç›
s›ras›nda kendisini bir anda sahan›n
içinde bulur. “O güne kadarki
birikimim beni sahaya itti” diyor.
Binlerce insan›n doldurdu¤u
tribünlerin saha içinde kendilerine
güç verecek, yönetecek, tek bir

hedefe kilitleyecek bir lidere ihtiyac›
vard›r. ‹ﬂte o Adana Demirspor
maç›nda bir anda sahan›n içinde
bulur kendisini ve o anda “Amigo
Orhan”a dönüﬂür. Bütün tribünleri
dolaﬂarak, “Beraber olal›m, bir
olal›m, daha güçlü oluruz” diye
anlat›r. Daha sonra bütün maçlarda
sahaya iner. Fakat bu kez
futbolcular›n tünelinden ç›kmaktad›r
sahaya. Zamanla öylesine
otomatikleﬂir ki her ﬂey, onun vücut
dili bütün tribünleri “tek ses, tek
yürek” haline getirir. Taraftar›
yormamak için sahaya çok erken
inmez. Çünkü tezahürat bir baﬂlad›
m› 90 dakika devam edecektir.
Bu nedenle maçtan 10-15 dakika
önce gelir ve tezahürat› baﬂlat›r.
Bu bir stratejidir. Tribündeki ekipleri
sayesinde bütün stad› bir orkestra
ﬂefi gibi yönetir.

‹nsanlar sevgi doluydu
Eskiﬂehirspor o dönemde
deplasmanlar binlerce taraftar›yla
gider. Ve bu bir ilktir. ‹nsan bugünün
deplasman seyahatlerine bakarak o
günleri merak ediyor tabii. Bugün
her konaklama merkezinde, her
benzin istasyonunda deplasmana
giden gruplar›n ç›kard›¤› olaylara,
ya¤malamalara ﬂahit oluyoruz.
Ayn› gruplar gittikleri deplasman
statlar›n›n da alt›n› üstüne getiriyor.
Acaba o günlerde binlerce kiﬂilik
Eskiﬂehirspor taraftar grubu nas›l bir
atmosferde yap›yordu bu
yolculuklar›:
“Bir savaﬂa girmiﬂiz, dolay›s›yla her
cephede bulunuyorduk. Tüm ﬂehir,
tüm imkanlar›yla seferber oluyor ve
10 bin kiﬂiyle tak›m›m›z›
desteklemeye gidiyorduk. Ama bizim
deplasmanlara gidiﬂlerimizi
günümüzle k›yaslayamay›z.
Günümüzde gruplaﬂmalar,
kutuplaﬂmalar, menfaat var.

Amigo Orhan Fenerbahçe tribünlerinde!
Evet, Amigo Orhan’›n öncülü¤üne
soyundu¤u hareket bir Anadolu
ihtilâlidir ve ‹stanbul
hegemonyas›n› y›kmaya
yönelmiﬂtir. Ancak söz konusu
Türk futbolu oldu¤unda akan sular
durur. Fenerbahçe 1968’de
ﬁam
mpiyon Kulüpler Kupas›’nda
‹ngiltere’nin dev tak›m›
Manchester City ile eﬂleﬂmiﬂ,
deplasmandaki maçtan da 0-0’la
dönmüﬂtür. Rövanﬂta elde edilecek
bir galibiyet Fenerbahçe’ye
Türk futbol tarihinin en büyük
zaferlerinden birisini getirecektir.
Fenerbahçe yönetimi, bu maç için
taraftar deste¤ine büyükk ihtiyaç
duymaktad›r ve gözler hemen
Eskiﬂehir’e çevrilir. Türkiye’nin en
organize taraftar toplulu¤¤u onlard›r
çünkü. Baﬂlar›nda “orkestra ﬂefi”

olarak an›lan Orhan Erpek vard›r.
Fenerbahçe yönetimi,
Eskiﬂehirspor kulübüne resmi bir
yaz› ile baﬂvurup Amigo Orhan’›
bu maç için destek vermeye davet
edeer. Orhan Erpek ve 40 arkadaﬂ›
“millî görev”e koﬂa koﬂa gider.
Amigo Orhan’›n organize etti¤i
tribünllerin de müthiﬂ deste¤iyle
Fenerbahçe, 2 Ekim 1968 günü
‹nönü Stad›’ndaki rövanﬂ›
Abdullah Çevrim ve Ogün
Alt›parmak’›n golleriyle 2-1
alarak turu geçer.
Amigo Orhan ve arkadaﬂlar›,
2 Ekim 1985’tekii Bordeaux maç›
için de Fenerbahçe’den davet
alacak ancak UEFA’n›n yeni
kurallar› gere¤i sahan›n orttas›na
inip o ünlü ﬂovlar›n›
gerçekleﬂtiremeyecektir.

Ne kadar kirlilik varsa futbolda da
mevcut. Bizim zaman›m›zda bu
yoktu. Tek amaç vard›, hegemonyay›
y›kmak ve Eskiﬂehir’i tan›tmak.
O kuﬂakla bu kuﬂak çok farkl›.
O dönemde insanlarda vatan sevgisi
vard›, insan sevgisi vard›, dayan›ﬂma
vard›, Anadolu’nun imece felsefesi
vard›. Daha sevgi doluydu insanlar.
Bugünkü kuﬂaklar bireyci ve ç›kar
peﬂinde. Bu sadece sporda de¤il,
sanatta, politikada, ekonomide,
hayat›n her alan›nda böyle.
Anlayamad›¤›m›z bir nokta da
21. yüzy›la girmemize ra¤men
ilerleme yerine gerileme yaﬂanmas›.
Ben bu problemi çözemedim.”

Gitti¤imiz ﬂehrin
ekonomisi canlan›rd›
Deplasman yolculuklar›n›n sosyal ve
ekonomik hayata katk›lar›n› da
anlat›yor Orhan a¤abey:
“Bizim zaman›m›zda taraftar
say›s›nda tahdit yoktu. Minimum
10 bin kiﬂi giderdik. Bu hem iç
turizmi hem de ekonomiyi
canland›r›yordu. Deplasmanlara
gitti¤imizde, konser vermeye gelmiﬂ
ekipler gibi karﬂ›lan›rd›k. Bugünkü
gibi toplu küfür ve ﬂiddet yoktu.
Organizasyon süperdi, tek ses, tek
nefes bir tezahürat var. Dolay›s›yla
rakip tak›mlar›n taraftarlar› da bizi
hayranl›kla izlerdi. Bugünkü
kutuplaﬂma ve ç›kar ise en çok da
futbolu bozdu. Ben bu bozulmada
tamamen halk› da suçlam›yorum.
Çünkü yönetimlerin de bu
bozulmada katk›s› var. Kendi
ç›karlar› için kullanmak üzere
taraftarlar› bölüp parçalad›lar.
O günkü amac›m›z hizmetti,
bugünkü amaç ç›kar. Ç›kar da
kirlili¤i getiriyor. Bunun ad› faﬂizm.
Atatürk’ün ‘Ben sporcunun
ahlakl›s›n› severim’ sözünün tam
tersi bir ortam var. Sporun ana ç›k›ﬂ
noktas› sevgidir. ‘Bükemedi¤in bile¤i
öp’ derler ama bugün galip
gelemeyen tak›m›n taraftar›, rakip
tak›ma da kendi tak›m›na da
yapmad›¤›n› b›rakm›yor.
Bu sevgisizlik nedeniyle ben futbolu
spor olarak kabul etmiyorum.”

Skor de¤il karnaval önemli
Orhan a¤abeyin sözlerinden
al›nacak önemli dersler var asl›nda.
Günümüzün sadece baﬂar›ya
odaklanm›ﬂ ve baﬂar›y› da
ﬂampiyonlukla özdeﬂleﬂtirmiﬂ
insanlar› için bu sözler ne kadar
anlaml› bilmiyorum ama k›ssadan
hisse alacak birileri mutlaka vard›r
diye düﬂünüyorum:
“Taraftar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
galibiyetten, ma¤lubiyetten önemli
olan ﬂey karnaval havas›d›r. Önemli
olan o tribünlerde e¤lenebilmektir.
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Yenen, yenilene tak›l›r, hep birlikte
güler, e¤lenir insanlar. Deﬂarj olmak,
küfretmek demek de¤ildir ki. Esas
deﬂarj olmak e¤lenmek, güzel vakit
geçirmektir. Kavga ederek deﬂarj
olamazs›n›z. Önemli olan 90 dakika
dünya telaﬂ›ndan kopup e¤lenmektir.
‹çinden sevgiyi ç›kart›rsan›z, geride
spor kalmaz.”

Misafir baﬂ tac›d›r
Günümüzde taraftarlar ﬂehirlerine
gelen rakip taraftarlara düﬂman
muamelesi yap›yor. Tribünlerin en
kötü yerleri onlara ayr›l›yor. Stada
geliﬂlerinde de gidiﬂlerinde de büyük
zorluklar ç›kart›l›yor. Bu arada
kavga-dövüﬂ eksik olmuyor tabii.
Orhan a¤abeyin bu konuda de
söyleyecek sözleri var:
“Bizim zaman›m›zda gelen
taraftarlar› karﬂ›lar, onlar› misafir
olarak görürdük. Anadolu kültüründe
vard›r bu misafirperverlik.
Düﬂman›n›n bile olsa misafir
misafirdir. Onu evinizde a¤›rlar,
en güzel yiyeceklerinizi önüne
koyars›n›z. Ama diyorum ya ç›kar
varsa, bu güzel duygular›n hepsi
gider.”
Bu arada o dönemde de her ﬂeyin
sütliman olmad›¤›n›n alt›n› çiziyor
Orhan a¤abey, üstelik i¤neyi
kendisine bat›rmaktan hiç imtina
etmeden: “Mesela bizim de bir Bursa
vakam›z olmuﬂtu. Bursaspor’u
yendik. Bizimkiler biraz ﬂ›mar›k
davrand›, onlar da stad›n d›ﬂ›ndan
taﬂ att›. Ama bu da münferit bir
vakayd›.”
Eh, bugünkülerle k›yaslad›¤›m›zda
ve uzun bir sürecin içinde nazarl›k
bir tek vaka olarak bakt›¤›m›zda,
“O kadar kusur kad› k›z›nda da olur”
demek gerekiyor herhalde.

Tezahüratlar›
be¤enmiyorum
Y›llar boyunca bir stad›n dört
köﬂesinden ayn› sesi, ayn› tonda
ç›kartan bir adam›n bugünkü
tezahüratlar hakk›nda ne
düﬂündü¤ünü de merak ediyorum.
Bak›n bu konuda neler söylüyor
Orhan a¤abey:
“Bugün stadyumlarda yap›lan destek
tezahüratlar›n› destek olarak kabul
etmiyorum. Tam tersine ters tepkiye
yol aç›yor. Y›prat›c›, estetikten uzak,
görüntüsü bozuk, coﬂku vermeyen,
deforme edici tezahüratlar. Futbolun
da kalitesini düﬂürüyor. Çok sert ve
haﬂin tezahüratlar iki tak›m› da
y›prat›yor, onlar› da haﬂinleﬂtiriyor.
Oysa futbol sahalar› bir karnaval
yeridir. Daha çok e¤lendirici,
coﬂturucu, temposu düﬂen tak›m›n›z›
kendine getirici, yorgunluk anlar›nda
bir enjeksiyon yaparak onu yeniden
güçlendirici, bu arada yapan›n
kendisini de e¤lendirecek
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tezahüratlar gerekiyor. Bak›n, e¤er
maçta tatl› bir ﬂekilde deﬂarj
olursan›z, kin, intikam gibi duygular
da yok olur.”

Bugünkü imkânlar
daha fazla
Orhan Erpek, Türkiye’de farkl› bir
amigoluk müessesinin baﬂlang›c›.
Ancak böyle bir müessesenin
oluﬂmas›ndan mutluluk duydu¤u
söylenemez. “O müessese ç›kara
dönüﬂtü” diyor ve baﬂl›yor
anlatmaya:
“Benim Eskiﬂehirspor’la hiç bir
ba¤lant›m yoktu. Eskiﬂehirspor bana
talimat veremezdi. Çünkü ben
kulübü de¤il, halk› ve kenti temsil
ediyordum. Her ﬂey Eskiﬂehir içindi.
Eskiﬂehirspor da bu iﬂin bir
parças›yd›, kentin sembolüydü.
Bu derinli¤i anlamak gerek. Böyle
bir duyguyu günümüzde yaﬂamak
çok zor. Ama inﬂallah ülke çap›nda
ayn› temiz duygular bir kez daha
yaﬂan›r.”
Peki, bugünlerde futbol tak›m›yla
yeniden bir canlanma haline giren,
tribünlerinin bir bölümündeki
bandosuyla renkli görüntüler veren
Eskiﬂehirspor’un 1960’lar›n ikinci
yar›s›ndaki havas›n› tekrar
yakalayabilmesi mümkün mü?
“ﬁu anda bu duygular tam kapasite
kullan›lam›yor ama potansiyel var ve
her an harekete geçirilebilir. Bugün
finans aya¤› var ama iﬂletme yok.
Ekonomik potansiyel, nüfus,
fabrikalar, kamu kuruluﬂlar›,
üniversiteler var. Ama harekete
geçirmek önemli. Biz ka¤n›
arabas›yla cephane taﬂ›r gibi yapt›k
o iﬂleri. ﬁimdi çok daha kolay.
Bir yüzy›l atlam›ﬂ›z. Ama uygulama
yok. Ve ne yaz›k ki iyiye de¤il,
kötüye gidiliyor.”

Amaca ulaﬂt›k
Bir hedef u¤runa aileden,
iﬂten ve adeta hayattan
vazgeçiﬂ hikâyesi Orhan
Erpek’in yaﬂad›klar›. Peki,
onca emek karﬂ›l›¤›n›
buldu mu? Bu soruya
“Evet” cevab›n› veriyor
Orhan a¤abey ve
anlat›yor:
“Bir kere böyle bir
organizasyonu yaﬂamak
baﬂl› baﬂ›na bir
mutluluktur. Bu birlik ve
beraberli¤i, bu sevgiyi,
bu dayan›ﬂmay›
günümüzde
bulamazs›n›z. Günümüz
dünyas›nda bunlar› hayal
etmek bile çok zor.”
Bir de Eskiﬂehir Atatürk
Stad›’n›n kap›lar›ndan
birine ad›n›n verilmesi
konusu var. Kap›n›n

üzerine de o ünlü foto¤raf›
konulmuﬂ. Ancak bütün faaliyetini
Eskiﬂehir’in yüceltilmesi üzerine
kurmuﬂ ve ç›kar beklentisinden uzak
durmuﬂ bir adam için isminin ön
plana ç›kart›lmas› bile rahats›z edici.
“Ne diyorsunuz stad›n kap›lar›ndan
birisine isminizin verilmesi
hususunda?” diye sorumuzda,
verdi¤i karﬂ›l›k ﬂu oluyor:
“Benim için bunun bir önemi yok.
Çünkü benim varl›¤›m›n bir önemi
yok. Biz kendimiz için bir ﬂey
yapmad›k ki. Kâr›m›z ve kazanc›m›z,
düﬂüncelerimizi hayata geçirmekti.
Onun d›ﬂ›nda kap›da ismimin olmas›
beni rahats›z ediyor. O dönemde iki
kupa kazand›k. Ama kupa almasak
bile önemli de¤ildi. Çünkü
Eskiﬂehir’de yanan ateﬂ bütün
Türkiye’yi tutuﬂturdu. Bütün
ﬂehirlerde insanlar tak›mlar›na,
kentlerine sahip ç›kt›. Hegemonya
titredi, sars›ld›. Anadolu’nun
ekonomik potansiyeli ve iﬂletme
becerisi artt›kça bu hegemonya
y›k›lacak.”

Gegiç’le el ele
Yugoslav Teknik Direktör Abdullah
Gegiç’in de Anadolu ihtilâlindeki
katk›s› büyük. Orhan a¤abeye
Gegiç’le iliﬂkilerini soruyor ve ﬂu
cevab› al›yoruz:
“O da devrime dâhildi. Zaten ayn›
mahallede oturuyorduk ve
iletiﬂimimiz çok iyiydi.
ﬁampiyonlu¤a oynad›¤›m›z
dönemde Galatasaray’la
çekiﬂiyorduk, son haftalara lider
girmiﬂtik. Bizim kapitalistler ﬂ›mard›,
bitime 4 hafta kala ﬂampiyonluk
balosu vermeye kalk›ﬂt›. ‹stanbul’un
bütün önemli spor yazarlar› davet
edildi. Ben halk ad›na karﬂ› ç›kt›m
tabii, ‘Dereyi görmeden paçay›
s›vamay›n’ dedim. Onlar›n

ﬂampiyonluk balosuna karﬂ›l›k,
‘Statta garibanlar balosu yapaca¤›m’
dedim. Gegiç de kapitalistlerin
düzenledi¤i o baloya gitmedi. Zaten
sonras›nda ﬂampiyonlu¤u kaybettik
ve o balo da fiyasko oldu.”
Orhan Erpek’in statlardan çekiliﬂ
tarihi ise 1970’tir. Kulübün finansörü
Yalç›n K›l›ço¤lu çok genç yaﬂta bir
trafik kazas›nda vefat edince
kulübün finans kanad› k›r›l›r. Ailenin
CEO’su Murat ‹nce de art›k kulüp
baﬂkan› de¤ildir do¤al olarak.
Dolay›s›yla iﬂletme aya¤› da çöker
kulübün. Bu arada ﬂehir hareketinde
de çözülmeler baﬂlar. Orhan
a¤abeyin deyimiyle, “‹stanbul’un
kirlili¤i yavaﬂ yavaﬂ Eskiﬂehir’e de
girmiﬂtir.” Bunun üzerine o da çekilir
köﬂesine ve Eskiﬂehir’de bir dönem
kapan›r. Ama o gün yanan ateﬂ
Türkiye’nin dört bir yan›n› sarm›ﬂt›r
art›k. Önce Trabzonspor ç›kar ortaya
ve hegemonyay› sallamakla kalmaz,
yerle bir eder. Ard›ndan pek çok
tak›m›n ﬂampiyonlukla
kucaklaﬂmas›na ramak kalmas› ve
son olarak Bursaspor’un
ﬂampiyonlu¤u ise Anadolu ateﬂinin
ne kadar güçlü yand›¤›n›n kan›t›d›r
asl›nda. Ve bunlar› görmek Orhan
a¤abeyin mutlulu¤u için yeter de
artar bile. Bir dönemin efsane futbol
adam›yla iki saati bulan bir sohbeti
kotarman›n mutlulu¤u da bize.
Tedirgin baﬂlayan, giderek ›s›nan ve
nihayete erdi¤inde yeni bir
dostlu¤un baﬂlang›c› olan
röportaj›m›z› tamamlay›p
Orhan a¤abeye veda ederek
‹stanbul’un yolu tutuyoruz.
11 Nisan günü, ikindinin akﬂama
do¤ru koﬂtu¤u saatlerde Eskiﬂehir’in
d›ﬂ›nda kar ya¤›yor. Bizimse içimizi
1960’lar›n ikinci yar›s›nda bu
ﬂehirde yanan devrim ateﬂinin har›
ve Orhan a¤abeyin sohbetinden
kalan s›cakl›k ›s›t›yor.

Kafkasya Futbolu

Çeçenlerin umudu Gullit
Futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda tanıtım aracı ve son
birkaç aydır Çeçenler de imajları için futbolun büyüsünden
faydalanmak istiyor. İlk adım olarak Ruud Gullit’i bölgenin en
popüler takımı olan Terek Grozny’nin başına teknik direktör olarak
getirdiler. Daha sonra Dünya Şampiyonluğu yaşamış Brezilyalı
futbolcuları Grozny’de ağırladılar. Şimdilerde ise inşaatını
bitirdikleri modern stadın açılış törenine hazırlanıyorlar.

Dr. Cem Çetin
utbolun kitlelere ulaﬂmadaki
gücünü dikkate alanlar,
tan›n›rl›k ve imajlar› için yeﬂil
sahadaki mücadeleye para
yat›rmaktan kaç›nm›yor. E¤er Rus
Roman Abramovich, ‹ngiliz kulübü
Chelsea’yi sat›n al›p, milyonlarca
euro para harcamasayd›, sahip
oldu¤u zenginli¤ine ra¤men
bugünkü popülerli¤ini
yakalayabilir miydi? Benzer süreci
2-3 y›ld›r ﬁeyh Mansur, Manchester
City ile yaﬂ›yor. Örnekleri
ço¤altmak mümkün. Sadece
bireyler de¤il, ﬂirketler ve ülkeler
de tan›t›mlar› için futbolu tercih
ediyor. Birleﬂik Arap Emirlikleri’ne
ait havayolu ﬂirketi Emirates,
müthiﬂ bir rekabetin yaﬂand›¤›
hava ulaﬂ›m› sektöründe marka
bilinirlik yüzdesini futbola yapt›¤›
yat›r›mla artt›rd›. 2022 Dünya
Kupas›’n› düzenleme hakk›n›
kazanan Katar, ülke imaj› için
FIFA’n›n en de¤erli ürününü seçti.
Tüm bu yat›r›mlar elbette ucuz
harcamalar de¤il, fazlas›yla
bonkörlük gerektiriyor. Son birkaç
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ayd›r Çeçenler de imajlar› için
futbolun büyüsünden faydalanmak
istiyor. ‹lk ad›m olarak Ruud
Gullit’i bölgenin en popüler tak›m›
olan Terek Grozny’nin baﬂ›na
teknik direktör olarak getirdiler.
Daha sonra Dünya ﬁampiyonlu¤u
yaﬂam›ﬂ Brezilyal› futbolcular›
Grozny’de a¤›rlad›lar. ﬁimdilerde
ise inﬂaat›n› bitirdikleri modern
stad›n aç›l›ﬂ törenine
haz›rlan›yorlar.

Savaﬂtan futbola
Son 15 y›ll›k süreçte Ruslarla
ba¤›ms›zl›klar›n› isteyen Çeçenler
aras›nda, ilki 1994-1996, di¤eri
1999-2000 y›llar›nda olmak üzere
iki büyük savaﬂ yaﬂand›. Her savaﬂ
sonras› Çeçenler yeni bir baﬂkanla
tan›ﬂt›. 1997’de Aslan Mashadov,
2000’de ise Ahmet Kadirov gibi…
Baﬂkanl›k Kadirov’a pek yaramad›;
2004 y›l›n›n 9 May›s günü bir
suikast sonucu hayat›n› kaybetti.
2004-2007 y›llar› aras›nda Devlet
Baﬂkanl›¤› görevini Alou Alkhanov

yürüttü. 2007’de Devlet
Baﬂkanl›¤› görevinden
istifa eden Alou
Alkhanov, k›sa bir süre
sonra Rusya
Federasyonu Adalet
Bakan› yard›mc›s› oldu.
Ve 3 y›ll›k bir aradan
sonra Kadirov’lar
yeniden iktidar›
devrald›. Bu defa
Baﬂkanl›k koltu¤una,
Rusya’n›n onay›yla Kadirov’un
o¤lu Ramazan oturdu. Bu süreçte
Rusya Baﬂbakan› Vladimir Putin’in
Kadirov’a verdi¤i destek büyük
önem taﬂ›yor. Her ne kadar baz›
çevrelerce, izledi¤i anti-demokratik
yönetim politikas›yla a¤›r bir dille
eleﬂtirilse de Ramazan’›n yönetti¤i
Çeçenistan’›n, Kafkasya’n›n her
alanda h›zla geliﬂen ülkesi
durumuna geldi¤i bir gerçek.
O¤ul Kadirov sadece Çeçenlerin
siyasi lideri de¤il, ayn› zamanda
özerk bölgenin en popüler kulübü
olan Terek Grozny’nin de baﬂkan›.
Tam bir futbol aﬂ›¤› 1976 do¤umlu
Ramazan.
1946’da kurulan Terek Grozny,
Çeçenistan s›n›rlar› içindeki en
popüler futbol kulübü. Rusya ile
yaﬂanan savaﬂ, futbol kulübünü de
fazlas›yla etkilemiﬂ. Savaﬂ
y›llar›nda kulüp, ligde mücadele
etmedi¤inden pek çok oyuncu
Grozny’den ayr›lm›ﬂ. Savaﬂ sonras›
kulübü aya¤a kald›rmay› baﬂaran
isim ise Kader Alkanov. ﬁimdilerde
Alkanov ülkenin spor bakan› ve

Terek Grozny’nin 4 baﬂkan
yard›mc›s›ndan bir tanesi. Alkanov
o günleri, “‹lk iﬂim savaﬂ s›ras›nda
kaçan futbolcular› buraya getirmek
oldu. Ça¤r›m›za olumlu cevap
verenler aras›nda, savaﬂ y›llar›nda
yaralanalar da vard›! Bu ﬂekilde
2000’li y›llar›n baﬂ›nda yeni bir
yap›lanmaya gittik. Öncelikli
hedefimiz Rusya Ligi’nde baﬂar›l›
olup, Avrupa kupalar›na
kat›lmakt›. O zaman kimse bizi
ciddiye almad›” ﬂeklinde özetliyor.
K›sa sürede Alkanov’un Terek
Grozny’si, Rusya’daki futbol
otoritelerini fazlas›yla ﬂaﬂ›rt›p,
hedefine ulaﬂt›; 2004’te kazan›lan
Rusya Kupas›, Çeçenleri ülke
s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kard› ve UEFA
Kupas›’n›n yolunu açt›. ‹lk turda
Polonya’n›n Lech Poznan tak›m›n›
iki maçta da 1-0’l›k skorlarla
ma¤lup eden Terek Grozny, ikinci
turda ‹sviçre’nin Basel tak›m›na
tak›ld›.

Gullit Çeçenistan’da
2004’ten bu yana Çeçen kulübü
Avrupa özlemiyle yaﬂ›yor. Geride
kalan sezon Terek Grozny, ligi
düﬂme potas›n›n hemen üstünde
13. s›rada bitirdi. Özerk bölgede
yaﬂanan olumlu geliﬂmeye paralel
olarak Ramazan, Çeçenistan’›n
önemli sembollerinden biri say›lan
futbol kulübünün de baﬂar›l›
olmas›n› çok istiyor. Ayr›ca futbol,
bölge s›n›rlar› içinde savaﬂ›n
bitti¤ini ve herhangi bir sorunun

kalmad›¤› imaj›n› oluﬂturmak için
de iyi bir araç. ‹ﬂte bu çerçevede
Çeçenler en önemli ad›m›,
Hollandal› Ruud Gullit’i teknik
direktör olarak Terek Grozny’nin
baﬂ›na getirerek att›. Gullit’in
Grozny’nin teklifini kabul edip,
Çeçenistan’a gelmesinden sonra
Spor Bakan› Alkanov, uluslararas›
medyaya yapt›¤› aç›klamada,
“E¤er bugün Gullit buraya
geliyorsa, bu topraklarda hayat
normale dönmüﬂtür” ifadesini
kulland›. Hollandal› da Alkanov’u
destekleyen bir yaklaﬂ›m sergiledi:
“Baﬂkan savaﬂ sonras› Grozny’de
çekilen foto¤raflar› gösterdi.
Geçmiﬂle ﬂimdiki dönem aras›nda
çok büyük fark var. Buradaki
insanlar›n yüzü yeniden gülüyor.”
Bu noktada ilginç olan ise,
1987 y›l›nda kazand›¤› Alt›n Top
ödülünü o zaman Nelson
Mandela’ya vakfeden Gullit’in,
yaklaﬂ›k 25 y›l sonra, bir tak›m
çevrelerce ﬂiddet yanl›s› ve
anti-demokratik olarak gösterilen
Ramazan Kadirov’un teklifini kabul
etmesi.
Asl›nda Çeçenler Gullit’e teklif
götürmeden önce ‹spanyol teknik
direktör Victor Munoz ile
anlaﬂm›ﬂt›. Hatta menajerlere

Hollandal›, “Bu teklifi
para için kabul
etmedim” diyor! Yeri
gelmiﬂken belirtmekte
fayda var, Terek
Grozny’nin bütçesi,
Çeçen iﬂadamlar›ndan
toplanan paralarla 40
milyon euro civar›nda.

Yeni stat aç›l›yor

komisyonlar› bile ödenmiﬂti.
Ancak Çeçenler, “Avrupa hedefi
gerçekleﬂmedi¤i takdirde, Munoz
ald›¤› paran›n bir bölümünü iade
eder” ﬂeklinde bir maddeyi
sözleﬂmeye koymaya çal›ﬂ›nca,
‹spanyolun Kafkasya maceras›
baﬂlamadan son buldu. Bu geliﬂme
üzerine menajerler, ald›klar›
komisyonu son kuruﬂuna kadar
iade etti! Çeçenler Gullit’e y›ll›k
900 bin euro ödeyecek. Bu ücretin
net bir toplam olup olmad›¤›
bilinmiyor. Futbolla seslerini
duyurmak isteyenlerin,
kitlelerin yak›ndan tan›d›¤›
isimlere ödedi¤i astronomik
ücretler göz önüne
getirildi¤inde, bu 900 bin
euronun gerçekçi bir toplam
oldu¤u söylenebilir. Baz›
çevrelere kulak verecek
olursak, Gullit’in cebine
girecek paran›n miktar›
5 milyon euro. Ancak

Teknik direktör olarak
Gullit’i seçen
Çeçenler, kadrolar›n›
güçlendirmek için
popüler futbolculara
da yöneldi ama ilk
giriﬂimler sonuçsuz
kald›. Örneklendirirsek; Terek
Atletico Madrid’den Uruguayl›

medyas› Çeçen yöneticilerin iki
sezon için Forlan’a 8 milyon
euroluk teklif sundu¤unu yazd›.
Bir baﬂka sonuçsuz transfer giriﬂimi
de Boussoufa ile yaﬂand›.
Anderlecht’in Belçikal› y›ld›z› için
10 milyon euro bonservis ücretini
gözden ç›kartan Terekliler, bu
oyuncuyu son dakikada euro
milyarderi Süleyman Kerimov’un
baﬂkan› oldu¤u Da¤›stan tak›m›
Anzi’ye kapt›rd›. Son olarak
Kadirov, k›sa bir süre önce futbola
veda etti¤ini aç›klayan Ronaldo
için kesenin a¤z›n› açt›. Ancak
Rusya için 8 milyon dolarl›k rekor
teklif, Sambac›y› ald›¤› karar›ndan
geri döndürmedi. Çeçenlerin y›ld›z
futbolcu aray›ﬂlar›n›n devam etti¤i
bir gerçek. Çünkü Gullit’in
elindeki kadro, ihtiyaca cevap

golcü Diego Forlan’› transfer
etmek için çok çaba harcad›.
Her ne kadar Uruguayl›
futbolcunun menajeri bu
geliﬂmeyi yalanlasa da Rus

verecek seviyede de¤il.
Bu noktada iki önemli soru cevap
bekliyor. Birincisi, Çeçenler
Gullit’ten sonra ses getirecek flaﬂ
bir transfer gerçekleﬂtirebilecek mi?
‹kincisi, Gullit, Terek’i
Rusya Ligi’nden
öncelikli hedef olan
Avrupa Ligi’ne
8 Mart tarihinde
taﬂ›yabilecek mi?
Çeçenistan’›n
Son olarak,
baﬂkenti Grozny’de, Çeçenlerin futbola
1994 ve 2002’de
yat›r›mlar› devam
Dünya ﬁampiyonu
ediyor.
olmuﬂ oyunculardan Grozny’de inﬂa
kurulu Brezilya
ettikleri 35 bin kiﬂilik
karmas›yla (Cafu, Romario, Elber, Dunga, modern stat,
Rai, Bebeto) ile Baﬂkan Ramazan Kadirov, 9 May›s tarihinde
Gullit, Oliver Kahn ve Lothar Matthaeus’un yer ald›¤› Terek gösteri maç›nda
hizmete girecek.
karﬂ› karﬂ›ya geldi. Baba Kadirov’›n 2004 y›l›nda öldürüldü¤ü Sultan Bilimkanov
Kadirov yönetimi için
Stad›’nda, 10 bin kiﬂinin herhangi bir ücret ödemeden izledi¤i 90 dakika,
büyük önem taﬂ›yan
Sambac›lar›n 6-4 galibiyetiyle sonuçlan›rken, tak›m kaptan› s›fat›yla sahaya ç›kan bu aç›l›ﬂa, futbol
Çeçen Devlet Baﬂkan›, ilk iki penalt›y› kaç›r›p, üçüncüsünü gole çevirdi. Maç›n
dünyas›n›n önemli
devre aras›nda, Brezilyal› yöneticilerin ﬂaka yoluyla, Kadirov’un iki penalt›s›n›
isimlerinin kat›lmas›
kurtaran kaleci Zetti’ye, “Sen ne yap›yorsun, deli misin, hayat›n boyunca burada
için Çeçenler büyük
m› kalmak istiyorsun, b›rak ats›n” ﬂeklinde telkinde bulunduklar› ifade ediliyor!
çaba harc›yor.

Kadirov’un golü!
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Türkiye’de futbolcular kral gibi
Futbol altyap›s›n›
‹sveç’te alan, y›ld›z›
oldu¤u Hammarby
tak›m›yla Avrupa
kupalar›na kat›lan ve
Mustafa Denizli
taraf›ndan 2.5 sezon
önce Beﬂiktaﬂ’a
getirilen bir kanat
oyuncusu o.
Beﬂiktaﬂ’a gelirken
yaﬂad›klar›n›,
yedek kald›¤›
dönemi,
Türkiye’deki
futbolcular›n
hayat ﬂartlar›n›
çok çarp›c›
ifadelerle
ve büyük bir
içtenlikle
dile getiriyor.
Eskiﬂehirspor’daki
ç›k›ﬂ›n› ise Bülent
Uygun’un kendisine
duydu¤u güven ve sol
kanatta görev vererek
adeta yeniden
keﬂfetmesiyle
aç›kl›yor.

Babam futbolcu ve futbolu çok seven
birisi. Bugün 49 yaşında olmasına
rağmen hâlâ futbol oynamayı sürdürüyor
ve oynadığı takımın kaptanlığını yapıyor.
Ben de futbolcu olmamı büyük ölçüde
babama borçluyum.
Problemli bir öğrencilik dönemim
olmuştu. Derslere girmez, dışarıda futbol
oynardım. Okul yönetimi de sık sık
babamı çağırırdı. Babam sınıfta yanıma
oturur, dersi dinlememi sağlardı.
Düşünebiliyor musunuz, sınıfta öğretmen,
diğer öğrenciler, ben ve babam var.
16 yaşında Hammarby’nin A takımına
yükseldim. Uzun toplarla oynayan ve
düz oyunculardan oluşan İsveç
futbolunda benim farkım top tekniğimin
yüksek olması ve çok kolay adam
geçmemdi. Günde üç antrenman
yaptığım için İsveçli oyuncuları oldukça
geride bırakmıştım.
İsveç’te disiplinli olmayı öğrendim.
Antrenman kaçırmamak gibi bir
alışkanlık oluştu bende. Orada
sorumluluğu oyuncuya veriyorlar.
A takım oyuncusuyken bile
kramponlarınızı kendiniz alırsınız,
malzemelerinizi kendiniz taşırsınız.

Erkan Zengin
▼Konya do¤umlusun ama futbola
‹sveç’te baﬂlad›¤›n› biliyoruz.
‹stersen ailenin ‹sveç’e göç
hikâyesinden baﬂlayal›m.
▲Dedem ‹sveç’e göç eden ilk
Türklerden biri. Babam›n askerlik
nedeniyle Türkiye’ye geldi¤i
dönemde Konya’n›n Kulu ilçesinde
do¤muﬂum ama 1 haftal›kken
ailemle birlikte ‹sveç’e dönmüﬂüm.
Dört kardeﬂiz. Bir a¤abeyim, iki de
k›z kardeﬂim var. Bu arada ben de
5 y›ll›k evliyim.
▼Futbola ne zaman baﬂlad›n?
▲Futbola baﬂlad›¤›mda 8
yaﬂ›ndayd›m. O dönemde bütün
arkadaﬂlar›m Stockholm’de
Türklerin yo¤un oldu¤u bir
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tak›mda oynuyordu ama babam
beni Hammarby’ye götürdü.
Hammarby’deki tek Türk oyuncu
bendim. Benim ‹sveçlilerle birlikte
futbol oynamam›n daha do¤ru
olaca¤›n› düﬂünmüﬂ o zamanlar.

Babam hâlâ
futbol oynuyor
▼Baban›n futbolla bir ilgisi
var m›yd›?
▲Babam ‹sveç’te Süryanilerin
kurdu¤u Süryanska tak›m›nda
futbol oynuyordu. Futbolu çok
seven birisi ve bugün 49 yaﬂ›nda
olmas›na ra¤men hâlâ ‹sveç

Mazlum Uluç
5. Ligi’nde futbol oynamay›
sürdürüyor. Oynad›¤› tak›m›n
kaptanl›¤›n› yap›yor. Ben de
futbolcu olmam› büyük ölçüde
babama borçluyum. Aç›kças›
problemli bir ö¤rencilik dönemim
olmuﬂtu. Derslere girmez, d›ﬂar›da
futbol oynard›m. Okul yönetimi de
s›k s›k babam› ça¤›r›rd›. Babam
s›n›fta yan›ma oturur, dersi
dinlememi sa¤lard›. Düﬂünebiliyor
musunuz, s›n›fta, ö¤retmen, di¤er
ö¤renciler, ben ve babam var.
Futbolu o kadar çok seviyordum
ki, kendi antrenman›m›n ard›ndan
babam›n oynad›¤› tak›m›n
antrenman›na kat›l›yor, sonra da
onlarla maç yap›yordum. Annemin

de deste¤ini unutamam.
Antrenman tesisleri yar›m saat
mesafedeydi ve her gün babam
beni antrenmanlara götürüp
getirirdi; annem de sürekli
eﬂofmanlar›m›, formalar›m› y›kard›.
▼Derslerden çok futbolla
ilgilendi¤ini söyledin ama bir
yandan da ‹sveç’te mecburi
e¤itimi tamamlaman gerekiyordu
de¤il mi?
▲Lise 1. s›n›fa kadar okula gitmeyi
sürdürdüm. 16 yaﬂ›na geldi¤imde
Hammarby’nin A tak›m›na ç›kt›m
ve sonras›nda kulüp e¤itimimi
üstlendi. Antrenman tesislerimize
ö¤retmenler geliyor ve bize ders
veriyordu. Lise e¤itimimi de

Türkiye’de futbolcuları çok şımartıyorlar.
Burada oyuncular kral gibi.
Belediyespor’daki Holmen ve
Gençlerbirliği’ndeki Harbuzi İsveç’ten
arkadaşlarım. Türkiye’deki ilk günlerinde
antrenmandan sonra tişörtlerini
çıkardıklarında malzemeci koşa koşa
gelip sırtlarını havluyla kurulayınca
şaşkına dönmüşler.
Standart Liege’le anlaşmak üzereyken
gece yarısı bir telefon geldi. Karşımdaki
kişi Mustafa Denizli olduğunu
söylüyordu. Ama inanmadım. Sıkı bir
Beşiktaş taraftarıydım, odam tamamen
siyah-beyazdı ve “Koskoca Mustafa
Hoca beni niye arasın?” diye düşündüm.

o ﬂekilde tamamlad›m.
▼16 yaﬂ›nda A tak›ma ç›kman ilginç.
O yükseliﬂi nas›l sa¤lad›n?
▲PAF tak›mla A tak›m aras›nda bir rezerv
tak›m vard› ama ben o tak›mda hiç
oynamadan direkt A tak›ma yükseldim.
A tak›m›n teknik direktörü beni çok
be¤enmiﬂti ve direkt yükselmemi sa¤lad›.
O dönemde Türkiye Genç Milli
Tak›m›’nda da oynuyordum. Selçuk
‹nan’l›, Burak Y›lmaz’l› tak›ma 12 kez
ça¤r›l›p 8 maça ç›km›ﬂt›m. ‹sveç’te
popüler bir isim olmuﬂtum yani. Uzun
toplarla oynayan ve düz oyunculardan
oluﬂan ‹sveç futbolunda benim fark›m top
tekni¤imin yüksek olmas› ve çok kolay
adam geçmemdi. Bir de dedi¤im gibi,
ben günde üç kez antrenman yaparken,
okul hayat›na daha fazla önem veren
‹sveçli oyuncular› otomatik olarak
oldukça geride b›rakm›ﬂt›m.
▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemde idollerin
var m›yd›? O y›llarda Thern, Ingesson,
Brolin gibi iyi oyunculara sahipti ‹sveç
Millî Tak›m›.
▲Hiç ‹sveçli bir idolüm olmad› aç›kças›.
Ben gerçek bir Rivaldo hayran›yd›m.
Onun meﬂhur bir çal›m› vard›r. Topa
vurur gibi yapar ve çeker. Onun sol
aya¤›yla yapt›¤› hareketi ben de sa¤
aya¤›mla yap›yorum. ‹nﬂallah Türkiye’de
de o hareketin benim ad›mla an›lmas›n›
sa¤layaca¤›m.
▼Hammarby ile Intertoto Kupas›’n›
kazanm›ﬂt›n. O tak›mda geçirdi¤in y›llar
sana neler katt›?

▲Öncelikle disiplinli olmay› orada
ö¤rendim. Hiç bir zaman antrenman
kaç›rmamak gibi bir al›ﬂkanl›k oluﬂtu
bende. ‹sveç’te buradaki gibi bir kamp
düzeni yoktu. Burada 15-16 yaﬂ›ndaki
çocuklar bile kampta yat›p kalk›yor.
Orada ise sorumlulu¤u oyuncuya
veriyorlar. A tak›m oyuncusuyken bile
kramponlar›n›z› kendiniz al›rs›n›z,
antrenman malzemenizi size verilen bir
çuvala koyar, gidip giyinirsiniz.
Antrenmandan sonra malzemelerinizi
yine bu çuvala koyar, çamaﬂ›rhaneye
b›rak›rs›n›z. Kramponlar›n›z› da kendiniz
y›kay›p temizlersiniz.

Oyuncunun s›rt›n› bile
kuruluyorlar
▼Türkiye’de durum nas›l peki?
▲Burada idman biterken eﬂofman› ç›kar›p
sahaya at›yorsunuz, birileri gelip
topluyor. Türkiye’de futbolcular› çok
ﬂ›mart›yorlar. Burada oyuncular kral gibi.
Belediyespor’daki Holmen ve
Gençlerbirli¤i’ndeki Harbuzi benim
‹sveç’ten arkadaﬂlar›m. ‹lk geldikleri
günlerde onlarla konuﬂmuﬂtum.
Gördüklerine inanamam›ﬂlar.
Antrenmandan sonra tiﬂörtlerini
ç›kard›klar›nda malzemeci koﬂa koﬂa
gelip s›rtlar›n› havluyla kurulay›nca
ﬂaﬂk›na dönmüﬂler. Holmen ﬂimdi de
“Böyle bir yer yok, Türkiye tam futbol
oynanacak ülke” diyor. Türkiye’de olmak
bütün futbolcular
için çok özel bir
ﬂey. Burada
oyuncu inan›lmaz
havaya giriyor,
futbolculu¤un
özel bir durum
oldu¤unu
hissediyor.
‹nsanlar sizi
yüksekte tutuyor.
‹sveç’te,
Almanya’da ya da
baﬂka bir Avrupa
ülkesinde böyle
bir atmosfer
bulman›z
mümkün de¤il.
Almanya’da hangi
oyuncu olursunuz
olur, insanlar
sokakta size
dönüp bakmaz
bile.
▼Ancak
Türkiye’deki bu
atmosfer
oyunculara zarar
veriyor sanki.
Özellikle genç
oyuncular›n
ayaklar› yerden
erken kesiliyor.
▲Bu oyuncunun
kiﬂili¤iyle ilgili bir
ﬂey. E¤er
baﬂlang›çta
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Mustafa Hocaya “sen” diye hitap
ederek, arada “abi” diyerek bir
diyalog geçti o arayışında. Konuşma
devam ettikçe karşımdakinin Mustafa
Hoca olduğuna inandım ve “Tamam
abi” dedim. Türkiye’ye geldikten sonra
bu “abi” konusu 1.5 yıl boyunca
konuşuldu!

sevmiyor” demeye
baﬂlad›lar. Ama iﬂin
böyle olmad›¤›n›n
örne¤i benim. E¤er
iyiyseniz, disiplinli ve
çal›ﬂkansan›z
önünüzde bir engel
bulunmuyor.

Mustafa Hoca
arad›, inanmad›m

Eskişehirspor’daki farkım bana güven
duyulmasından kaynaklanıyor. Bülent
Hoca bana güveniyor ve sürekli ilk
on birde oynatıyor. Bana, “Topu al
git, istediğini yap, serbestsin” diyor.
Ben de bu güvenle oynuyorum ve hata
yaptığımda bozulmuyorum.
Bire birde kim olursa olsun geçiyorum.
Arkamda oynayan arkadaşıma
destek veriyorum. Rakip bekin
çıkmasını önlemeye çalışıyorum.
Sadece öne doğru oynarsam daha
çok gol atabilirim ama o şekilde
oynayamam, çünkü arkadaşıma
yardım etmezsem kendimi iyi
hissetmem.
Geçmişte hiç sol kanatta
oynamamıştım. Bülent Hocanın bunu
görmesi, futbol hayatımdaki bir
dönüm noktasıdır. Göreve geldiği ilk
maçta, “Sol kanatta başla, 20 dakika
orada oyna” dedi. 90 dakika solda
kaldım ve iyi oynadım. O günden
sonra sol çizgide oynamayı
sürdürdüm.
Hammarby’de Avrupa’nın farklı
liglerinden takımlarına karşı maçlara
çıktım ama Süper Lig gibisini
görmedim. Burada çok agresif bir
futbol oynanıyor. Hele bir de tekmeyi
rakibinin ağzına sokup, elleriyle
“Topa girdim” işareti yapmıyorlar mı,
o beni öldürüyor işte!
Beşiktaş’ı 2-0 yendiğimiz maçı
unutamam. Toraman’ı, Fabian’ı her
pozisyonda geçiyordum. Yine onları
çalımlarla geçtiğim bir pozisyondan
sonra Holosko yanıma geldi, çat-pat
Türkçesiyle, “Sen nasıl gitti burdan?”
dedi. O sözden sonra iyice havaya
girdim, daha da iyi oynamaya
yöneldim.
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nereden geldi¤inizi hiç akl›n›zdan
ç›karmazsan›z herhangi bir problem
yaﬂamazs›n›z. Türkiye’deki atmosfer buraya
gelen çok ünlü yabanc› oyuncular›n bile
hayatlar› boyunca görmedikleri bir atmosfer.
Quaresma, Guti gibi çok kariyerli oyuncular
bile Türkiye’ye geldiklerinde çok farkl›
duygular hissetmiﬂtir. Çünkü böyle
karﬂ›lamalar›, böyle ilgi yo¤unlu¤unu baﬂka
bir yerde görmeleri mümkün de¤il.
▼‹sveç’te Türk oyuncular›n tak›mlar›nda
yükselmesinin önünde herhangi bir engel
var m›?
▲Almanya’daki Türk oyuncular için böyle
ﬂeyler duydum. Ama ‹sveç’te en az›ndan
benim aç›mdan böyle bir sorun yoktu.
Tak›mdaki tek Türk bendim ve 16 yaﬂ›nda
A tak›ma ç›kt›m. E¤er antrenörünüz tak›ma
katk› sa¤layaca¤›n›z› düﬂünüyorsa sizin
önünüzü açar. Benim en büyük ﬂans›m sadece
‹sveçlilerin yer ald›¤› bir tak›mda oynamamd›.
Bu konuda da babama bir kez daha teﬂekkür
ediyorum. Çünkü Türklerin a¤›rl›kta oldu¤u
tak›mlardaki arkadaﬂlar›m benim sahip
oldu¤um disipline hiç bir zaman yaklaﬂamad›.
Antrenmanlara bazen gider, bazen
gitmezlerdi. Zaman zaman arkadaﬂlar›m›n bir
k›sm›n› kendi tak›m›m›n antrenmanlar›na
götürdüm, çok yetenekli olmalar›na ra¤men
antrenörümüzün gösterdi¤i hareketleri
yapamad›lar. Yetenekliydiler ama o
hareketleri yapmalar› için çok tekrar etmiﬂ
olmalar› ve disiplin içinde çal›ﬂmalar›
gerekiyordu. O çal›ﬂmay› ve disiplin alt›na
girmeyi kabul etmedikleri için üst düzeyde
futbolcu olamay›nca, “Bu ‹sveçliler bizi

▼Türkiye’deki
kariyerin büyük bir
tak›mda baﬂlad›.
Beﬂiktaﬂ’a transferin
nas›l gerçekleﬂti? Seni
keﬂfeden ve transferini
isteyen kimdi?
▲20 yaﬂ›na geldi¤imde
Türkiye’de baz›
tak›mlar›n beni
istedi¤ini gazetelerde
okuyordum. Babam da
Türkiye’ye gitmemi
istiyordu. Gelen
teklifler Anadolu
tak›mlar›ndand› ancak
ben Hammarby’de çok
rahat oldu¤um için
bu tekliflere s›cak
bakm›yordum. Tak›m›n
y›ld›z›yd›m, ekonomik
olarak durumum iyiydi
ve sevdi¤im, büyük bir
kentte yaﬂ›yordum. Bu
arada Belçika’dan Standart Liege’den bir teklif
ald›m. Ertesi gün sözleﬂme imzalamak üzere
anlaﬂt›k. O gece yar›s›na do¤ru bir telefon
geldi. Karﬂ›mdaki kiﬂi Mustafa Denizli
oldu¤unu ve beni Beﬂiktaﬂ’ta görmek istedi¤ini
söylüyordu. Ama inanmad›m. S›k› bir Beﬂiktaﬂ
taraftar›yd›m, odam tamamen siyah-beyazd›
ve “Koskoca Mustafa Hoca beni niye aras›n?”
diye düﬂündüm. Bu arada Türkçem de o
dönemde çok bozuktu. Mustafa Hocaya “sen”
diye hitap ederek, arada “abi” diyerek bir
diyalog geçti o aray›ﬂ›nda. Asl›nda daha önce
Genç Millî Tak›mlara
geldi¤im için
“hocam” demem
gerekti¤ini biliyordum
ama dedi¤im gibi bir
yandan da
karﬂ›mdakinin
Mustafa Denizli
oldu¤una
inanm›yordum.
Konuﬂma devam
ettikçe karﬂ›mdakinin
Mustafa Hoca
oldu¤una inand›m ve
“Tamam abi” dedim.
Türkiye’ye geldikten
sonra bu “abi”
konusu 1.5 y›l
boyunca konuﬂuldu.
▼Burada da Mustafa
Hocaya abi demeyi
sürdürdün mü?
▲Mustafa Hoca,
Tayfur Hocay›

uyarm›ﬂ, “Bu çocu¤a neyin ne
oldu¤unu ö¤retin” demiﬂ. O da
beni Ekrem Da¤, U¤ur ‹nceman ve
Serdar Özkan’a emanet edip,
“Erkan’a nas›l davranaca¤›
konusunda bilgi verin” uyar›s›n›
yapm›ﬂ. Tesislere ilk gitti¤im gün
Beﬂiktaﬂ’a transfer oldu¤uma hâlâ
inanm›yordum. Tesislerin
cam›ndan “Acaba hangi
futbolcular gelecek” diye
bak›yordum. Önce Delgado geldi.
Alt›nda Lamborghini marka bir
araba vard›. Benim kalbim küt küt
at›yordu o s›rada. Sonra tüm
oyuncular yemek salonunda
topland›k. Mustafa Hoca beni
ortaya ald› ve kolumdan tutup,
“Kendini biraz anlat o¤lum” dedi.
Benim Türkçem iyi de¤il,
heyecandan titriyorum,
eﬂofman›m›n alt›ndan terler ak›yor.
Herkes benim hocaya abi deyip,
senli-benli konuﬂtu¤umu ö¤renmiﬂ.
Bütün oyuncular da bana bak›p
gülüyor. Hayat›mda hiç bu kadar
utand›¤›m› hat›rlam›yorum
(gülüyor). Sonra sözünü etti¤im
arkadaﬂlar›m odama geldi ve bana
nas›l konuﬂmam, nas›l davranmam
gerekti¤i konusunda bilgi verdi.
Al›ﬂma sürecim böylece kolaylaﬂt›.
▼Bugün geriye dönüp bakt›¤›nda
Beﬂiktaﬂ’›n do¤ru tercih oldu¤unu
düﬂünüyor musun?
▲Bence do¤rusu buydu. Dedi¤im
gibi ‹sveç’te çok rahat bir
ortamdayd›m. E¤er direkt bir
Anadolu tak›m›na gelseydim
yapamazd›m. Beﬂiktaﬂ’ta bile
oynamad›¤›m dönemlerde içimde
piﬂmanl›k duygular› beliriyordu.
Çünkü Hammarby’de sürekli
oynayan ve tak›m›n y›ld›z› olan bir
oyuncuydum. Beﬂiktaﬂ’ta
antrenmanlardaki performans›ma
bakt›¤›mda da “Ben bu tak›mda
kesinlikle oynar›m” diyordum,
yeteneklerime çok güveniyordum.

Ama kendi aç›mdan kötü bir
zamanda gelmiﬂtim Beﬂiktaﬂ’a.
Tak›m›n çifte ﬂampiyonluk yaﬂad›¤›
sezondu. Sürekli kazanan,
dolay›s›yla da kolay kolay
de¤iﬂmeyen bir kadro vard›.
O tak›m›n içine girmek çok zordu.
▼Beﬂiktaﬂ’taki ilk sezonunda hem
lig hem de kupa ﬂampiyonluklar›
gördün. O dönemde yaﬂad›¤›n
duygulardan söz eder misin?
Hammarby’de yaﬂad›¤›n baﬂar›lara
benziyor muydu?
▲Yok, yok, buradaki çok farkl›yd›.
Orada her ﬂey yar›m saat içinde
biter. Beﬂiktaﬂ’ta ise günlerce
devam etti o coﬂku. Denizlispor
maç›ndan sonra uçakta bütün
kameralar aç›kt›. Havaalan›nda
müthiﬂ bir karﬂ›lama olaca¤›n›
daha o anda anlam›ﬂt›k ve tam da
tahmin etti¤imiz gibi oldu.
‹nan›lmaz bir mutluluktu.
▼Beﬂiktaﬂ’tan ayr›lma karar›n›
nas›l verdin?
▲Futbolcu için en zor ﬂey
oynanamamak ve oyuna sonradan
girmektir. Bu konuda Mustafa
Hocama da hiçbir k›rg›nl›¤›m yok,
çünkü beni buraya getiren oydu.
Zaman zaman yan›na gidip neden
oynat›lmad›¤›m› da sorard›m.
Bu da do¤al bir ﬂey asl›nda. Çünkü
problem ç›karm›yorum, sadece
nerede eksi¤im var, bunu
ö¤renmek istiyorum. Beﬂiktaﬂ’tan
ayr›lmam›n nedeni futbol oynama
iste¤imdi. O dönemde Antalya
kamp›nda Vitesse ile bir haz›rl›k
maç› yapm›ﬂt›k. ‹lk yar›da oynad›m
ve iyi performans da gösterdim.
Standart Liege de beni yeniden
istiyordu. Babam› aray›p,
“Ne yapay›m?” diye sordum.
Türkiye’de kalmam› isteyince ben
de R›za Hocadan gelen teklifi
kabul edip Eskiﬂehirspor’a gittim.
▼Beﬂiktaﬂ’tan ayr›l›p bir Anadolu
tak›m›na gitmek senin için hayal
k›r›kl›¤›na yol
açt› m›? Neler
hissettin o
dönemde?
▲Eskiﬂehir’e gece
yar›s› gelmiﬂtim
ve ertesi gün
Fenerbahçe ile
kupa maç› vard›.
R›za Hoca bu
maçta
oynayaca¤›m›
söylemiﬂti. Ben
de Fenerbahçe’ye
karﬂ› oynama
heyecan›yla
mutluluk duyarak
gelmiﬂtim. Ama
sonra bir dönem
oldukça zor
geçti. Stockholm
ve ‹stanbul’dan
sonra Eskiﬂehir’e
al›ﬂmak o kadar

da kolay olmad›. Ama ﬂunu da
anlatmal›y›m. Eskiﬂehir’i daha
önce sadece bir kere maç için
geldi¤imizde görmüﬂtüm. O gün
yedek kulübesinde otururken
tribünlere bak›p Hakan Ar›kan ve
Serdar’la aram›zda, “Gidersek
Eskiﬂehirspor’a gitmeliyiz” diye
konuﬂmuﬂtuk. Atmosfer çok
etkileyiciydi gerçekten de.
Ama dedi¤im gibi, ilk bir kaç ay
gerçekten de çok zorluk çektim.
Çünkü o ilk Fenerbahçe maç›nda
seyirci üzerinde olumlu bir izlenim
b›rakamam›ﬂt›m.

Arkadaﬂlar›m› internetteki
foto¤raflardan tan›d›m
▼Kötü mü oynam›ﬂt›n o gün?
▲Son 20 dakikada girmiﬂ ve kötü
oynam›ﬂt›m. Çünkü neredeyse
1 y›ld›r düzenli olarak futbol
oynam›yordum. R›za Hocam bana
o gün, “‹lk on birde mi oynamak
istersin, son 20 dakikada m›?” diye
sormuﬂ, ben de “Sonradan girmek
isterim” cevab›n› vermiﬂtim.
Henüz oyuncular›n isimlerini bile
bilmiyordum. ‹nternete girip
oyuncular›n foto¤raflar›na bakarak
isimlerini ve mevkilerini
ö¤renmeye çal›ﬂm›ﬂt›m.
Son 20 dakikada oyuna girdim ve
gerçekten de kötü oynad›m.
Seyirciler de “Bunu niye ald›lar, bu
nas›l bir oyuncu” demeye
baﬂlad›lar.
▼Bugün ne diyorlar peki?
▲”Aman Erkan’› satmay›n”
diyorlar. Bugün art›k el üstünde
tutuluyorum. Ama ilk birkaç ay
gerçekten de kâbus gibiydi. Fakat
kendime güveniyor ve burada
oynayaca¤›m› biliyordum.
Biraz zamana ihtiyac›m vard› ve
7 maçtan sonra toparland›m.
▼Türkiye’de büyük tak›mda
oynaman›n zorluklar› var m›
sence? Taraftar bask›s› gibi
mesela...
▲Yurtd›ﬂ›ndan gelen Türk oyuncu
bu bask›y› yaﬂar ama yabanc›
oyuncu yaﬂamaz. Onlar tam
tersine buraya geldiklerinde
rahatl›yor. Çünkü onlar buradaki
insanlar›n ne dedi¤ini anlam›yor.
Biz ise her söyleneni duyuyoruz.
Beﬂiktaﬂ’a ilk geldi¤imde tak›mda
bir teknik adam de¤iﬂikli¤i
olmuﬂtu, tak›m 6. s›radayd›.
Antalyaspor’la bir kupa maç›
oynad›k. O dönemde Beﬂiktaﬂl›
oyuncular büyük bir stres
alt›ndayd› ve ben de yeni gelmeme
ra¤men o stresi fazlas›yla hissettim.

Eskiﬂehirspor’daki fark,
bana duyulan güven
▼Eskiﬂehirspor’da daha rahat bir

atmosferde oynamak senin de
performans›n› art›rm›ﬂ görünüyor.
▲Asl›nda ben hep böyle
oynuyordum ve as›l söylemek
istedi¤im de bu. Beﬂiktaﬂ’ta da ayn›
Erkan’d›m ama orada maç
oynam›yordum. Burada ise Bülent
Hoca beni sürekli ilk on birde
oynat›yor ve ben de o rahatl›kla
oynuyorum. Bülent Hoca bana
güveniyor. O güveni
hissetti¤inizde siz de
performans›n›z› daha iyi
yans›t›yorsunuz sahaya.
▼Formas›n› kaybetme korkusuyla
oynamamak önemli de¤il mi bir
oyuncu için?
▲Bak›n size Beﬂiktaﬂ’taki bir
hat›ram› anlatay›m. Kocaelispor’la
oynad›¤›m›z kupa maç›na ilk on
birde baﬂlam›ﬂt›m. O ana kadar
8 maçta 90 dakika ›s›nm›ﬂt›m.
Kocaelispor maç›nda oynamay› da
beklemiyordum ama hocam›z gece
12’de odama gelip, “Yar›n
oynayacaks›n” dedi. 8 maçta
90 dakika ›s›nm›ﬂ bir oyuncu
olarak aç›kças› haz›r de¤ildim.
Kocaelispor maç›n›n ilk yar›s›n›
1-0 geride kapatt›k. Hoca beni ve
Cisse’yi ç›kard›, Yusuf a¤abeyle
Holosko’yu oyuna ald›, tak›m maç›
çevirdi. Ben orada bittim zaten.
‹ﬂin bir baﬂka kötü yan› da ﬂu;
o güne kadar müthiﬂ oynayan
tak›m arkadaﬂlar›m o gün çok kötü
günlerindeydi. O güne kadar uçan
Ekrem abi, o maçta
yürüyemiyordu. Ben de onun
önünde oynuyorum. Hatta maç
içinde, “Ekrem abi, ben gelince mi
böyle oldun?” diye sordum
(gülüyor). Eskiﬂehirspor’da ise
Bülent Hoca bana, “Topu al git,
istedi¤ini yap, serbestsin” diyor.
Ben de bu güvenle oynuyorum.
10 pozisyonun ikisinde topu
kaybetsem de sekizinde rakibimi
geçece¤imi biliyorum. Bu nedenle
iki hata yapt›¤›mda
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bozulmuyorum.
▼Bülent Hoca senin hangi
özelliklerini be¤eniyor?
▲Bir kere bire birde karﬂ›mdaki
adam kim olursa olsun geçiyorum.
Bir kanat oyuncusu olarak arkamda
oynayan arkadaﬂ›ma destek
veriyorum. Bu sorumlulu¤u sürekli
hissediyorum. Rakip bekin
ç›kmas›n› önlemeye çal›ﬂ›yorum.
Tabii bu da beni gol bölgesinden
biraz uzak tutuyor. Günümüzde
baz› kanat oyuncular› geriye çok
fazla gelmeden, sadece öne do¤ru
oynuyor ve bu nedenle daha fazla
gol at›yor. Ama ben o ﬂekilde
oynayamam, çünkü kendimi iyi
hissetmem. Belki daha fazla gol at›p
daha fazla asist yapabilirim ama o
zaman benim bölgemden çok gol
yeriz.
▼Bu sezon ilk on birin de¤iﬂmezi
oldun. Beﬂiktaﬂ’ta Tello oynuyordu,
Eskiﬂehirspor’da ise o yedekte, sen
on birdesin.
▲Asl›nda Beﬂiktaﬂ’ta da ben
oynayacakt›m ama olmad› iﬂte
(gülüyor).

Sol kanat, kariyerimin
dönüm noktas›
▼Beﬂiktaﬂ’ta seni hep sa¤ kanatta
izledik, Eskiﬂehirspor’da ise sol
kanatta görev yap›yorsun ve çok
daha verimlisin.
▲Geçmiﬂte hiç sol kanatta
oynamam›ﬂt›m. Maç içinde zaman
zaman sol kanada gitti¤im oluyordu
ama as›l yerim sa¤ kanatt›.
Eskiﬂehirspor’da sol kanatta çok
daha verimli oldu¤um ortaya ç›kt›.
Sa¤ ayakl›y›m ama sol kanatta topla
çok daha rahat hareket ediyorum,
daha iyi adam geçiyorum ve içeriye
daha baﬂar›l› giriﬂler yapabiliyorum.
Aç›kças› Bülent Hocan›n bunu
görmesi, futbol hayat›mdaki bir
dönüm noktas›d›r. Daha önce ben
sa¤da onuyordum, Sezer solda...
Bülent Hoca, göreve geldi¤i ilk maç
olan Belediyespor karﬂ›laﬂmas›
öncesinde bana, “Sol kanatta baﬂla,
20 dakika orada oyna, karﬂ›ndaki
Marcin Kus’u geçersin” dedi. O
maçta gerçekten de iyi oynad›m ve
90 dakika sol çizgide kald›m. Maç›
da kazand›k ve ben o günden sonra
sol çizgide oynamay› sürdürdüm.
▼Yurtd›ﬂ›ndan gelen oyuncular,
Türkiye’de futbolun sert
oynand›¤›ndan ﬂikayet ediyor.
Sen de oldu¤u yerde çal›m atan bir
oyuncu olarak tekme yemeye
müsaitsin. Ligimizin sertlik dozaj›
hakk›nda neler söylersin?
▲Hammarby’de oynad›¤›m
dönemde Avrupa’n›n farkl›
liglerinden tak›mlar›na karﬂ›
maçlara ç›kt›m ama Süper Lig
gibisini görmedim. Burada çok
agresif bir futbol oynan›yor. Bazen
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de çok dengesiz giriﬂler oluyor.
Hele bir de tekmeyi rakibinin
a¤z›na sokup, elleriyle “Topa
girdim” iﬂareti yapm›yorlar m›,
o beni öldürüyor iﬂte (gülüyor).
Türkiye’de futbol inan›lmaz sert.
Türk milleti zaten yeterince h›rsl›,
yabanc›lar›n büyük bölümü de
onlara ayak uyduruyor. Bence
Türkiye Ligi’nde oynamak di¤er
liglerde oynamaktan çok daha zor.
Burada oynayan her oyuncu gitti¤i
her ligde oynar diye düﬂünüyorum.
Mesela Mehmet Topal,
Galatasaray’da her maçta oynayan
bir oyuncu de¤ildi ama bugün
‹spanya’n›n üç büyük tak›m›ndan
birinde futbol oynuyor.
▼Gurbetçi oyuncular›n Türkiye’ye
al›ﬂmakta baz› zorluklar çekti¤ini
biliyoruz. Sen de bu tip zorluklar
yaﬂad›n m›?
▲Baﬂta söyledi¤im dil konusundaki
s›k›nt› d›ﬂ›nda hiç bir zorluk
çekmedim. Çünkü Türkiye’deki
yaﬂant›, benim ‹sveç’te ailemden
gördü¤üm yaﬂant›n›n ayn›s›yd›.
‹sveç’te Türklerin bulundu¤u bir
ortamda, Türk kültürüyle büyüdüm.
“Almanc›” diye bir tabir vard›r,
mesela Mesut Özil gibi... Ama ben
öyle yetiﬂmedim. Dolay›s›yla
buraya geldi¤imde hiçbir kültür
çat›ﬂmas› yaﬂamad›m. Bir de ben bu
topraklarda do¤dum.
▼Bugüne kadar çal›ﬂt›¤›n teknik
adamlar aras›nda sana en fazla
katk› yapan› hangisiydi?
▲Beni U15 Millî Tak›m› için ilk
bulan Erdal Keser’di. Sonras›nda
beni Mustafa Denizli keﬂfetti, R›za
Hoca ikinci bir f›rsat verdi, Bülent
Hoca ise beni Erkan Zengin yapt›.
▼Ligimizde be¤endi¤in yerli ve
yabanc› oyuncular hangileri?
▲Bu soruya herkes Alex cevab›n›
veriyor, bu cevap zaten normal
art›k. Ben Türk oyunculardan
Arda’y› çok be¤eniyorum. U¤ur
‹nceman a¤abey de bana göre çok
kaliteli bir futbolcu mesela. Oyunun
iki yönünü de iyi oynayabiliyor.
Cenk Tosun inan›lmaz bir oyuncu.
Gaziantep’te onlarla oynad›¤›m›z
maçta iki gol att›, nas›l oldu¤unu
anlayamad›k. Tam bir golcü. Millî
Tak›m’da çok iyi iﬂler yapaca¤›na
inan›yorum. Bu ligde onun gibi bir
forvet yok. Bize bir golü bir
doksana, ikincisini di¤er doksana
att›. Gollerden sonra birbirimize
bakarken, bizim Burhan, “Nas›l
vurdu öyle ya?” diye soruyordu.

Holosko’nun sözünü
unutamam
▼Türkiye’de unutamad›¤›n bir
maç›n var m›?
▲Beﬂiktaﬂ’› 2-0 yendi¤imiz maç
unutulmaz. Bir kere sahada çok

rahatt›m. Toraman’›, Fabian’› her
pozisyonda geçiyordum. Toraman
a¤abey bana öfkeleniyor, ben de
onu k›zd›r›yordum. Maç içinde
konuﬂuyoruz tabii ki. Yine onlar›
çal›mlarla geçti¤im bir
pozisyondan sonra Holosko
yan›ma geldi, çat-pat Türkçesiyle,
“Sen nas›l gitti burdan?” dedi.
O sözden sonra ben iyice havaya
girdim ve daha da iyi oynamaya
yöneldim.
▼Asl›nda eski tak›m›na karﬂ›
oynarken daha stresli olmaz m›
insan?
▲Bende tam tersi bir duygu
hâkimdi, çünkü hep, “Ben nas›l
olur da Beﬂiktaﬂ’ta oynayamam”
diyordum. Yeteneklerime
güveniyor ve o tak›mda
oynayabilece¤imi biliyordum.
Bu nedenle o maçta çok rahat
oynad›m. Tabii bir de eski
arkadaﬂlar›m›n zaaflar›n› bilmek
gibi bir avantaj›m vard›. Mesela
Ekrem abiyle 100 pozisyonda
karﬂ› karﬂ›ya gelelim, hepsinde
geçerim. ‹nanmazsan›z telefon
aç›p kendisine de sorabiliriz
(gülüyor).
▼Peki, hayat›n›n unutamad›¤›n
olay› hangisi?
▲Oynamadan iki kupa kald›rmak
(gülüyor). Evimde iki madalyam
var. Birisi kupa, di¤eri lig için.
Kupan›n madalyas›n› odama
koydum, çünkü o maçlarda
oynam›ﬂ ve katk› yapm›ﬂt›m. Ligin
madalyas›n› ise misafir odas›na
kald›rd›m.
▼Önce Türkiye Genç Millî
Tak›mlar›nda oynarken
sonras›nda ‹sveç U21’in formas›n›
giydin. Bu de¤iﬂikli¤in sebebi
neydi?
▲Buraya geldi¤imde 15
yaﬂ›ndayd›m. Türkiye’ye uçakla
ve yaln›z baﬂ›ma geliyordum. Bir de
uçak korkum vard›. O yaﬂlarda
ailemden uzakta 2 hafta kamp
yapmak da beni zorluyordu. Sonra
uzun süre Türkiye’ye gelmedim.
‹sveç U21 Tak›m›ndan teklif al›nca
da kabul ettim. ‹sveç’te A Millî
Tak›m’a da ça¤›r›ld›m. Hatta,
“Gelmek istemiyor” diye bir de olay
yaﬂand›. Tak›m o dönemde ABD’de
kamp yapacakt›. Ama ben o kadar
mesafeyi uçmay› göze alamad›m.
Bir de sakatl›¤›m vard› ve bu
nedenle gitmedim. ‹kinci davette ise
hafta sonundaki maçta
sakatland›¤›m için kadroya
kat›lamad›m. ‹sveçlilerin beni hâlâ
takip etti¤ini biliyorum.
▼Peki, hem Türkiye’den hem de
‹sveç’ten ayn› anda teklif al›rsan
hangi tak›m› tercih edersin?
▲Elbette Türkiye’yi seçerim, zaten
bunu daha önce söyledim. Ama
Türk Millî Tak›m›’nda
oynayabilmem için biraz daha

ekstra iﬂler yapmam, goller atmam,
Cenk gibi patlamam lâz›m.
▼Bundan sonras› için hedeflerin
neler?
▲‹lk hedefim Millî Tak›m’da
oynamak. Yaﬂ›m art›k 25 oldu ve ilk
hedefim bu. Bir de Eskiﬂehirspor’la
Avrupa kupalar›na kat›lmak
istiyorum. Çünkü Eskiﬂehirspor
1970’lerden beri Avrupa’ya hasret
kalan bir tak›m ve sahip oldu¤u
potansiyelle bunu hak ediyor.
▼Bize biraz da özel hayat›ndan ve
hobilerinden söz eder misin?
▲Belki görüntüm farkl› ama ben
gezip tozmay› seven bir oyuncu
de¤ilim. Ailemle birlikte olmay›
seviyorum. Gezmelerim de aileler
aras›nda oluyor. Eskiﬂehir’e
yerleﬂtim. ‹stanbul’da Ekrem
a¤abey, Gökhan Zan, U¤ur a¤abey,
Bursaspor’da oynamas›na ra¤men
Ali a¤abey ve eﬂlerimizle birlikte
yeme¤e giderdik. Eskiﬂehir’de de
evli arkadaﬂlar›m›zla görüﬂüyoruz.
Sezer ve ailesiyle çok yak›n›z.

Hukuk

Av. Murat Aygörmez

Sporda ﬁiddet Yasas›’n›n getirdikleri
TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanan
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun,
yayımlandığı 14.04.2011 tarihi itibariyle 5149 sayılı Spor
Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair
Kanun’u yürürlükten kaldırarak uygulamaya girdi. Yürürlüğe
giren Kanun sporda şiddeti önlemeye yönelik
düzenlemelerinde suç tipleri, suç tiplerine öngörülen cezaları
ile suçların takip ve karara bağlanması açısından öngörülen
usulleriyle baştan aşağı değişiklik yarattı. Sporda şiddet
eylemine dâhil olan kişilerin spor alanlarından
uzaklaştırılmalarına yönelik etkin düzenlemelere yer verilen
Kanun, işte bu yenilikleri uygulamaya geçirdi.
Kanun taraftarlar›n sürekli veya
geçici olarak gruplar halinde
bulunduklar› yerlerde, müsabakan›n
yap›laca¤› yere gidiﬂ ve geliﬂ
güzergâhlar›nda ve tak›mlar›n kamp
yapt›¤› yerlerde de uygulanacak.
“Merkezi spor güvenlik birimi”,
2
“müsabaka güvenlik amiri” ve
“spor güvenlik birimi” Kanun
içerisinde tan›mlanarak bu
birimlerin hukuksal alt yap›s›
oluﬂturuldu¤u için emniyet birimleri
sporda ﬂiddetle daha etkin
mücadele edebilecek.
‹l ve ilçe spor güvenlik kurullar›
3
içerisinde kulüplerin de temsili
için; il spor güvenlik kurullar›
içerisinde amatör spor kulüpleri
konfederasyon temsilcileri ve
taraftardan sorumlu kulüp
temsilcileri, ilçe spor güvenlik
kurullar›n›n içerisinde ise taraftardan
sorumlu kulüp temsilcileri yer
alacak. Ayr›ca hem il hem de ilçe
spor güvenlik kurullar›n›n hukuksal
sonuç do¤uran kararlar›n›n hukuka
uygun olmas› amac›yla bu kurullar
içerisinde bir hukukçu da bulunacak.
‹l ve ilçe spor güvenlik kurullar› art›k
ceza vermeyecek cezalar
mahkemeler veya cumhuriyet
savc›l›klar› taraf›ndan verilebilecek.
Bilet sat›ﬂlar› koltuk numaras›yla
4
iliﬂkilendirilerek yap›lacak.
En üst futbol ligi ve bir alt›ndaki
5
futbol liginde yer alan kulüplerin
müsabakalar›na giriﬂte biletler,
elektronik sistem üzerinden
oluﬂturulacak; bu kulüplerin
müsabakalar›na girmek için bilet
sat›n almak isteyen kiﬂiler üzerinde
ad›, soyad›, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaras› ve foto¤rafl› bir
elektronik karta sahip olmak
zorunda. Bu kulüplerin
müsabakalar›na iliﬂkin bilet sat›ﬂlar›,
oluﬂturulan bu elektronik kart
üzerinden yap›lacak ve kiﬂiler bu
kulüplerin müsabakalar›na adlar›na
düzenlenen elektronik kart ile
1
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izleyici olarak girebilecek.
Spor müsabakas›na izleyici
6
olarak girecek kiﬂilerin
kontrolünü ev sahibi kulüpler,
ev sahibi olmayan müsabakalarda
her iki kulüp, milli müsabakalarda
ise ilgili federasyon yerine getirecek.
Futbol için en üst lig ve bir
7
alt›ndaki lig ile basketbol,
voleybol ve hentbol dallar›n›n en
üst liginde yer alan kulüplerin
müsabakalar›n›n yap›ld›¤› spor
alanlar›nda kamera ve benzeri
teknik donan›mlar kurulacak, teknik
donan›mlar›n giderlerini futbol
dal›nda (en üst 2 lig için) kulüpler,
di¤er spor dallar›nda (basketbol,
voleybol ve hentbol dallar›n›n en
üst ligi için) spor tesisinin kullan›m
hakk›na sahip kulüp ya da kuruluﬂ
karﬂ›layacak.
Futbol için en üst lig ve bir
8
alt›ndaki ligde yer alan
kulüplerin müsabakalar›n›n yap›ld›¤›
spor alanlar› ile di¤er spor
branﬂlar›nda ise uluslararas› spor
müsabakalar›n›n yap›ld›¤› spor
alanlar›nda ev sahibi ve misafir
tak›m için ayr› ayr› olmak üzere
azami yirmi kiﬂi kapasiteli, en az iki
tane bekletme odas› ve kolluk
görevlileri ile özel güvenlik
görevlilerinin kullan›m›na aç›k
tutulacak güvenlik kameralar› ve
anons sistemlerinin yönetildi¤i yeteri
kadar kontrol odas› oluﬂturulacak.
Kontrol odas›nda federasyon ve spor
kulübü temsilcileri de bulunacak.
Burada kay›t alt›na al›nan görüntü
ve dokümanlar›n birer örne¤i
müsabakan›n sonunda ilgili spor
güvenlik birimine, federasyona ve
her iki kulüp temsilcisine verilecek.
Odalar›n oluﬂturulmas›na iliﬂkin
giderler futbol için en üst lig ve bir
alt›ndaki ligde yer alan kulüplerin
kendileri taraf›ndan, basketbol,
voleybol ve hentbol dallar›nda ise
spor tesisinin kullan›m hakk›na
sahip olan kulüp ya da kuruluﬂ

taraf›ndan karﬂ›lanacak.
Spor alanlar›nda kurulacak
9
güvenlik sistemi veya teknik
donan›mlar ilgili federasyonun ba¤l›
oldu¤u uluslararas› spor örgütlerinin
düzenlemeleri çerçevesinde
yönetmelikle belirlenecek.
Spor alan›n› kullanma hakk›na
10
sahip olan kulüp, spor alanlar›
ile çevresinde bu alanlara sokulmas›
yasak maddelere ve eﬂyalara, yasak
olan davran›ﬂlara ve bu alanlarda
elektronik takibin yap›ld›¤›na iliﬂkin
uyar› levhalar›na yer verecek.
En üst futbol ligi ve bir alt›ndaki
11
futbol liginde yer alan kulüplerin
müsabakalar›na giriﬂte uygulanacak
elektronik kart uygulamas› ile ilgili
olarak; bilet organizasyonu ve
seyircilerin müsabaka alanlar›na
giriﬂ ve ç›k›ﬂ›na iliﬂkin kontrol ve
denetim yetkisi federasyona ait
olacak. Bu amaçla federasyonun
bünyesinde merkezi kontrol sistemi
oluﬂturacak. Elektronik kart
oluﬂturmak amac›yla al›nacak kiﬂisel
bilgiler federasyon bünyesinde
oluﬂturulan merkezi veri taban›nda
tutulacak. Bu veri taban› Maliye
Bakanl›¤› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
eriﬂimine aç›k olacak. Elektronik
kart ile elektronik kart kapsam›nda
sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilecek biletlerin
bas›m, sat›ﬂ ve da¤›t›m›na iliﬂkin
yerel uygulamalar kulüpler
taraf›ndan sistem üzerinden,
merkezi sat›ﬂlar ise federasyon
taraf›ndan gerçekleﬂtirilecek.
Elektronik kart bilgilerinin kulüpler
ad›na reklam ve pazarlamas›nda
federasyon yetkili olacak. Merkezi
pazarlama ve bilet sat›ﬂ›ndan elde
edilecek gelirler kulüplere ait
olacak. Federasyon ya da
federasyonun yetki verdi¤i üçüncü
kiﬂiler nezdinde elektronik kart
uygulamas› ile ilgili olarak oluﬂan

kulüp gelirleri kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na iliﬂkin alacaklar hariç
olmak üzere haczedilemeyecek,
devir ve temlik edilemeyecek ve
federasyon elektronik kart
uygulamas›na yönelik yetkilerini
k›smen veya tamamen üçüncü
kiﬂilere devredebilecek.
Profesyonel spor dallar›nda
12
yap›lan müsabakalarda ve
basketbolda en üst ligde yap›lan
müsabakalarda özel güvenlik
personeli bulundurulacak. Bu
personel, genel kolluk görevlileri ile
birlikte görev yapacak.
Kulüpler özel güvenlik görevlisi
13 d›ﬂ›nda ayr›ca seyirci sa¤l›¤›n› ve
emniyetini ilgilendiren konularda
çal›ﬂt›r›lmak üzere uzman kulüp
görevlileri bulunduracak.
En üst profesyonel futbol
14
ligindeki kulüplerin
müsabakalar›nda, kolluk
görevlilerinden görevde olmayanlar
aras›ndan müsabaka için belirlenen
özel güvenlik görevlisi say›s›n›n
üçte birini aﬂmamak ﬂart›yla kolluk
görevlisi görevlendirilebilecek. Bu
görevlendirme kulübün baﬂvurusu
ve federasyonun talebi üzerine
kolluk birimi taraf›ndan yerine
getirilecek. Bu ﬂekilde
görevlendirilen kolluk görevlilerine
günlük harc›rah miktar›n›n iki kat›
kadar ödeme yap›lacak. Bu ödeme
federasyon taraf›ndan kulübün
alacaklar›ndan öncelikle mahsup
edilecek.
En üst futbol ligi ve bir alt›ndaki
15
futbol liginde yer alan her bir
kulüple ilgili olarak, her spor
güvenlik birimi amiri bir kolluk
görevlisi görevlendirecek ve
görevlendirilen bu kolluk görevlisi
kulübün deplasman maçlar› dahil
bütün maçlar›nda görev alarak
kulübü yak›ndan takip edecek.

Genel kolluk görevlileri ile özel
güvenlik görevlileri müsabaka
güvenlik amirinin emir ve
denetiminde birlikte görev yapacak.
Taraftardan sorumlu kulüp
17
temsilcisi kulüplerin yönetim
kurulu üyeleri aras›ndan
belirlenerek genel kolluk birimine
bildirilecek. Bu bildirimi
gerçekleﬂtirmeyen kulüplerin baﬂkan
ve yöneticilerinin tamam›
taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
gibi müsabaka güvenli¤inin
sa¤lanmas› konusunda genel kolluk
görevlileri ile özel güvenlik
görevlilerine yard›mc›l›k yapmakla
yükümlü olacak.
ﬁike ve teﬂvik primi suçunu
18
iﬂleyenler 5 y›ldan 12 y›la kadar
hapis ve 20 bin güne kadar adli
para cezas› alacak. Bu suçun kamu
görevinin sa¤lad›¤› güven ve
nüfuzun kötüye kullan›lmas›
suretiyle, spor kulübünün yönetim
kurulu baﬂkan ve üyeleri taraf›ndan,
suç iﬂlemek amac›yla kurulmuﬂ bir
örgütün faaliyeti çerçevesinde ve
bahis oyunlar›n›n sonuçlar›n›
etkilemek amac›yla iﬂlenmesi
halinde verilecek ceza yar› oran›nda
artt›r›lacak. Suçun bir müsabakada
bir tak›m›n baﬂar›l› olmas›n›
sa¤lamak amac›yla teﬂvik primi
verilmesi veya vaat edilmesi
suretiyle iﬂlenmesi halinde verilecek
ceza yar› oran›nda indirilecek. Milli
tak›mlara veya milli sporculara
baﬂar›l› olmalar›n› sa¤lamak
amac›yla veya spor kulüpleri
taraf›ndan kendi tak›m oyuncular›na
veya teknik heyetine müsabakada
baﬂar›l› olabilmelerini sa¤lamak
amac›yla prim verilmesi veya
vaadinde bulunulmas› halinde ﬂike
ve teﬂvik primi suçu oluﬂmayacak.
ﬁike ve teﬂvik primi suçunun bir
kulübün veya bir tüzel kiﬂinin

16

yarar›na iﬂlenmesi
halinde, ayr›ca
bunlara ﬂike ve
teﬂvik primi miktar›
kadar idari para
cezas› verilecek,
ancak bu idari para
cezas›n›n miktar›
100 bin Türk
Liras›ndan az
olamayacak ve
müsabaka
yap›lmadan önce
suçun ortaya
ç›kmas›n› sa¤layan
kiﬂiye ceza
verilmeyecek.
Spor alanlar›na
19
yasak maddelerin
sokulmas›n›n
engellenmesi için
genel kolluk
görevlileri 3 ayr›
nedenle arama
yapabilecek. Birincisi mülki idare
amirinin yaz›l› emri ile arama
yetkisidir ki bu yetki, daha önceki
düzenlemede gecikmesinde sak›nca
bulunmas› halinde
uygulanabiliyorken, yeni düzenleme
ile birlikte gecikmesinde sak›nca
bulunma hali olmasa dahi mülki
idare amirinin yaz›l› izni ile arama
yap›labilecek.
‹kincisi, Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu içerisinde düzenlenen
önleme aramas›na iliﬂkin hükümler
çerçevesinde genel kolluk görevlileri
arama yapabilecek.
Üçüncüsü ise Ceza Muhakemesi
Kanununun adli aramaya iliﬂkin
hükümleri çerçevesinde genel
kolluk görevlileri arama
yapabilecek.
Genel kolluk görevlileri ve
20
belediye zab›tas›; esasen
bulundurulmas› yasak olmamakla
beraber, kesici, ezici, bereleyici
veya delici aletler ile patlay›c›,
parlay›c›, yan›c› veya yak›c›
maddeleri, uyuﬂturucu ve uyar›c›
maddeleri ve ilgili spor
federasyonlar›n›n belirledi¤i esaslara
ayk›r› alkollü içecekleri spor alan›
çevresinde seyyar olarak satan,
sat›ﬂa arz eden, da¤›tan veya
da¤›tmak için bulunduran kiﬂileri
alandan uzaklaﬂt›racak.
Bulundurulmas› esasen suç
21
oluﬂturan silahlar› spor alanlar›na
sokan kiﬂiye, Ateﬂli Silahlar ve
B›çaklar ile Di¤er Aletler Hakk›nda
Kanunun ek 1’inci inci maddesi
hükmüne göre ceza verilecek
(bu kiﬂilere böylelikle; 50 günden az
olmamak üzere adli para cezas›,
silah ruhsatlar›n›n taﬂ›madan
bulundurulmaya çevrilmesi ve
cezan›n infaz›ndan itibaren 5 y›l
süreyle taﬂ›ma ruhsat› verilmemesi

cezalar› getirildi).
Bulundurulmas› suç olmayan
22
kesici, ezici, bereleyici veya
delici aletler ile patlay›c›, parlay›c›,
yan›c› veya yak›c› (taﬂ, sopa, b›çak,
meﬂale, gibi) maddeleri spor
alanlar›na sokan kiﬂiye 3 aydan
1 y›la kadar hapis cezas› verilecek.
Bulundurulmas› suç olmayan
23
kesici, ezici, bereleyici veya
delici aletler ile patlay›c›, parlay›c›,
yan›c› veya yak›c› (taﬂ, sopa, b›çak,
meﬂale gibi) maddeleri seyircilere
temin amac›yla spor alan›na sokan
veya spor alan›nda seyircilere temin
eden kiﬂiye 2 y›ldan 5 y›la kadar
hapis cezas› verilecek.
Bulundurulmas› suç olmayan
24
kesici, ezici, bereleyici veya
delici aletler ile patlay›c›, parlay›c›,
yan›c› veya yak›c› (taﬂ, sopa, b›çak,
meﬂale gibi) maddeleri spor
alan›nda kullanan kiﬂiye, bu suretle
müsabaka düzenini bozmas› halinde
fiili daha a¤›r cezay› gerektiren
baﬂka bir suç oluﬂturmad›¤›
takdirde, 1 y›ldan 3 y›la kadar hapis
cezas› verilecek.
Spor alan›na sokulmas› yasak
25
olmayan (ayakkab›, saat, telefon
gibi) maddeleri kullanarak
müsabaka düzeninin bozulmas›na
sebebiyet veren kiﬂiye fiili daha a¤›r
bir cezay› gerektiren baﬂka bir suç
oluﬂturmad›¤› takdirde adli para
cezas› verilecek (TCK md. 52/1
uyar›nca sadece adli para cezas›
olarak belirtilen cezalarda hakim
5 gün ila 730 gün aras›nda adli para
cezas› verebilmekte, TCK md. 52/2
uyar›nca 1 günlük adli para
cezas›n›n ise hakim 20 TL ile 100
TL aras›nda olmas›na karar
verebilmektedir).
Spor alan›na uyuﬂturucu veya
26
uyar›c› maddeyi sokana veya
federasyonun belirledi¤i esaslara
ayk›r› olarak alkollü içecek sokan
kiﬂiye, fiili daha a¤›r cezay›
gerektiren baﬂka bir suç
oluﬂturmad›¤› takdirde adli para
cezas› verilecek.
Spor alanlar›nda veya çevresinde
27
taraftarlar›n grup halinde veya
münferiden belirli bir kiﬂiyi hedef
veya muhatap al›p almad›¤›na
bak›lmaks›z›n duyan veya gören
kiﬂiler taraf›ndan hakaret olarak
alg›lanacak tarzda aleni olarak söz
ve davran›ﬂlarda bulunmalar›
halinde, kiﬂilere fiilleri daha a¤›r
cezay› gerektiren baﬂka bir suç
oluﬂturmad›¤› takdirde ﬂikâyet ﬂart›
aranmaks›z›n 15 günden az
olmamak üzere adli para cezas›
verilecek.
Spor alanlar›nda veya çevresinde
28
toplum kesimlerini din, dil, ›rk,
etnik köken, cinsiyet veya mezhep
fark› gözeterek hakaret oluﬂturan

söz ve davran›ﬂlarda bulunan kiﬂiye
fiili daha a¤›r cezay› gerektiren
baﬂka bir suç oluﬂturmad›¤› takdirde
6 aydan 2 y›la kadar hapis cezas›
verilecek.
29 Spor alanlar›nda veya çevresinde
hakaret olarak alg›lanacak tarzda
aleni söz ve davran›ﬂlar› veya
toplum kesimlerini din, dil, ›rk, etnik
köken, cinsiyet veya mezhep fark›
gözeterek hakaret oluﬂturan söz ve
davran›ﬂlar›n yaz›l› pankart
taﬂ›nmas› veya as›lmas› ya da bu
davran›ﬂlar›n duvarlara yaz›
yaz›lmas› suretiyle iﬂlenmesi halinde
yukar›da 27. ve 28. bentlerde
belirtilen cezalar yar› oran›nda
art›r›larak verilecek.
Kanun hükümlerine göre temin
30
edilmiﬂ bileti olmaks›z›n spor
müsabakalar›n› izlemek amac›yla
spor alan›na giren kiﬂiye adli para
cezas› verilecek, bu suçun spor
müsabakalar›na seyirci olarak
kat›lmaktan yasaklanm›ﬂ kiﬂi
taraf›ndan iﬂlenmesi halinde, kiﬂiye
3 aydan 1 y›la kadar hapis cezas›
verilecek.
Kanun hükümlerine ayk›r› olarak
31
seyirci kabul eden veya kabul
edilmesini sa¤layan kiﬂiye 3 aydan 1
y›la kadar hapis cezas› verilecek, bu
suçun spor müsabakalar›na seyirci
olarak kat›lmaktan yasaklanm›ﬂ kiﬂi
lehine iﬂlenmesi halinde verilecek
ceza yar› oran›nda artt›r›lacak.
Seyirden yasaklanm›ﬂ kiﬂiler
32
hariç olmak üzere, GSGM
tasarrufunda bulunan seyirci
yerlerine giriﬂ ve ç›k›ﬂa iliﬂkin
düzenlemeler çerçevesinde, GSGM
tasarrufundaki alanlara giriﬂte bu
Kanun hükümlerine göre temin
edilmiﬂ bilet ﬂart› aranmayacak.
Kendisine ait elektronik kart› bir
33
baﬂkas›n›n spor müsabakas›na
seyirci olarak girmesini sa¤lamak
amac›yla kulland›ran kiﬂiye adli
para cezas› verilecek, kart›n›
kulland›rd›¤› kiﬂinin seyirden
yasaklanm›ﬂ bir kiﬂi olmas› halinde
kart›n› kulland›ran kiﬂiye 3 aydan
1 y›la kadar hapis cezas› verilecek.
Elektronik kart› yetkisiz olarak
34
üreten, satan, sat›ﬂa arz eden,
devreden, sat›n alan, kabul eden
veya bulunduran kiﬂiye 1 y›ldan 4
y›la kadar hapis ve 10 bin güne
kadar adli para cezas› verilecek,
bu kart› kendi kullan›m› için kabul
eden ve bulunduran kiﬂiye ise 1 y›la
kadar hapis cezas› verilecek.
Müsabakaya seyircilerin
35
kabulüne baﬂlanmas›ndan
itibaren müsabaka sonras› tamamen
tahliyesine kadarki zaman zarf›nda
yetkisiz olarak müsabaka alan›na,
soyunma odalar›na, odalar›n
koridorlar›na, sporcu ç›k›ﬂ
tünellerine giren kiﬂiye 3 aydan
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1 y›la kadar hapis veya adli para
cezas› verilecek. Ayr›ca bu fiilin
müsabakan›n seyrini ve güvenli¤ini
bozmas› halinde, kiﬂiye 1 y›ldan
3 y›la kadar hapis cezas› verilecek.
Spor alanlar›nda kasten
36
yaralama suçunun veya mala
zarar verme suçunun iﬂlenmesi
halinde ﬂikâyet ﬂart› aranmaks›z›n
Türk Ceza Kanununun ilgili
maddelerine göre ceza verilecek ve
spor alanlar› ve bu alanlardaki
eﬂya, mala zarar verme suçu
bak›m›ndan kamu mal› say›lacak.
Spor alanlar›na ve bu
37
alanlardaki eﬂyaya zarar verilmiﬂ
olmas› halinde, meydana gelen
zararlar›n tazmini hususunda zarar
veren kiﬂiler ve onlar›n taraftar›
oldu¤u spor kulübü, meydana
gelen zararlardan müteselsilen
(zincirleme) sorumlu olacak ve
zarar› gideren spor kulübü sorumlu
taraftarlar›na rücu edebilecek.
Kiﬂinin bu Kanun kapsam›nda
38
veya at›fta bulunulan kanunlar
kapsam›nda hüküm giymesi halinde
ek olarak kiﬂi hakk›nda seyirden
yasaklama karar› verilecek.
Seyirden yasaklamadan, kiﬂinin
müsabakalar› ve antrenmanlar›
izlemek amac›yla spor alanlar›na
giriﬂinin yasaklanmas› anlaﬂ›lacak
ve seyirden yasaklama, cezan›n
infaz›ndan veya ceza verilmesine
yer olmad›¤› karar›ndan sonra 1 y›l
daha devam edecek.
Seyirden yasaklama karar›
39
verilen kiﬂinin adli siciline
seyirden yasaklama karar›
kaydedilecek.
Taraftar gruplar›nca spor
40
alanlar›n›n d›ﬂ›nda da iﬂlenen
kasten yaralama, hakaret içeren
tezahürat ve mala zarar verme
suçlar›nda da kiﬂiler seyirden
yasaklanacak.
Soruﬂturma baﬂlad›¤›nda
41
seyirden yasaklama
kendili¤inden ve derhal
uygulanacak. Sonras›nda da
soruﬂturma evresinde Cumhuriyet
savc›s›n›n, kovuﬂturma evresinde
ise mahkemenin bu seyirden
yasaklaman›n kald›r›lmas›na karar
vermedi¤i sürece seyirden
yasaklama devam edecek.
Seyirden yasaklama kararlar›
42
emniyet bünyesindeki bilgi
bankas›na kaydedilecek.
Kaydedilen bu bilgiler kulüplerin ve
federasyonlar›n eriﬂimine aç›k
tutulacak ve yasaklanan kiﬂilere
iliﬂkin bilgiler ilgili spor kulüplerine
ve yurtd›ﬂ›nda yap›lacak müsabaka
öncesinde müsabakan›n yap›laca¤›
ülkenin yetkili mercilerine
bildirilecek.
Alkol ya da uyuﬂturucu veya
43
uyar›c› madde etkisinde oldu¤u
aç›kça anlaﬂ›lan kiﬂi müsabakaya
al›nmayacak, bu maddelerin
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etkisinde oldu¤u içeride tespit
edilen kiﬂiler ise d›ﬂar› ç›kar›lacak.
Ç›kmamakta ›srar etmesi halinde
ise kiﬂi zorla d›ﬂar› ç›kar›lacak ve
1 y›l süreyle seyirden
yasaklanacak.
Seyirden yasaklanan kiﬂi taraftar›
44
oldu¤u tak›m›n kat›ld›¤› spor
müsabakalar›n›n yap›laca¤› gün,
yurtiçinde bulundu¤u takdirde
müsabakan›n baﬂlang›ç saatinde ve
bundan 1 saat sonra bulundu¤u
yere en yak›n genel kolluk birimine
baﬂvuracak. Karakola baﬂvurmayan
kiﬂiye 25 günden az olmamak
üzere adli para cezas› verilecek.
Seyirden yasaklanan kiﬂi, yasak
45
süresince spor kulüplerinde,
federasyonlarda ve taraftar
derneklerinde yönetici olamayacak
ve spor müsabakalar›nda hakem,
temsilci veya gözlemci olarak görev
yapamayacak.
Federasyonlar bu Kanun gere¤i
46
ceza verilen kiﬂilere ayr›ca
disiplin cezas› verebilecek.
Spor müsabakalar›nda görev
47
yapan hakem, gözlemci ve
temsilciler bu görevleriyle ba¤lant›l›
olarak kendilerine karﬂ› iﬂlenen
suçlar bak›m›ndan kamu görevlisi
say›lacak.
Özel güvenlik görevlisi
48
bulundurma yükümlülü¤üne
ayk›r› hareket eden spor
kulüplerine, eksik görevlendirdikleri
özel güvenlik görevlisi say›s›
itibariyle 100 Türk Liras› idari para
cezas› verilecek.
Elektronik kart, kamera ve
49
benzeri teknik donan›m ile
bekletme ve kontrol odalar›n›

yapmayan en üst futbol ligi spor
kulüplerine 100 bin Türk Liras›,
en üst futbol liginin bir alt liginde
bulunan spor kulüplerine 80 bin
Türk Liras› ve basketbol, voleybol,
hentbol dallar› için ise spor
tesisinin kullan›m hakk›na sahip
bulunan spor kulübü, kurum ve
kuruluﬂlara 20 bin Türk Liras› idari
para cezas› verilecek.
Elektronik bilet uygulamas›na
50 geçilmemiﬂ profesyonel futbol
müsabakalar›na biletsiz veya
kapasiteden fazla seyirci al›nmas›
halinde spor kulübüne 5 bin Türk
Liras›ndan 50 bin Türk Liras›na
kadar idari para cezas› verilecek.
Spor alan›nda kendisine tahsis
51
edilenden baﬂka yere oturmakta
›srar eden seyirci zor kullan›larak
d›ﬂar› ç›kart›lacak.
Sporda ﬂiddeti teﬂvik edecek
52
ﬂekilde bas›n ve yay›n yoluyla
aç›klamada bulunan kiﬂilere, fiilleri
suç oluﬂturmad›¤› takdirde 5 bin
Türk Liras›ndan 50 bin Türk Liras›na
kadar idari para cezas› verilecek. Bu
fiilin spor kulübü veya federasyon
yöneticileri taraf›ndan iﬂlenmesi
halinde verilecek ceza 5 kat›na
kadar art›r›lacak. Bu fiili iﬂleyen
kiﬂiler 3 ay süreyle seyirden
yasaklanacak. Bu nedenle seyirden
yasaklanan kiﬂiler yöneticilik veya
müsabakalarda görevli olma
konusunda yasakl› olmayacak ve
karakola baﬂvuruda bulunma
yükümlülükleri bulunmayacak.
Sporda ﬂiddeti teﬂvik edecek
53
ﬂekilde bas›n ve yay›n yoluyla
yap›lan aç›klamalar› haber verme
ve eleﬂtiri hakk›n›n s›n›rlar›n› aﬂarak

yay›mlayan bas›n ve yay›n organ›
iﬂleticisi gerçek veya tüzel kiﬂiye
100 bin Türk Liras›ndan 500 bin
Türk Liras›na kadar idari para
cezas› verilecek. Bu fiillerin tekrar
tekrar yay›mlanmas› halinde, haber
verme hakk›n›n s›n›rlar›n›n aﬂ›lm›ﬂ
oldu¤u kabul edilecek.
Kanun kapsam›na giren
54
suçlardan dolay› yarg›lama
yapmaya Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunun ihtisas
mahkemesi olarak görevlendirece¤i
asliye veya a¤›r ceza mahkemeleri
yetkili olacak.
ﬁike ve teﬂvik primi suçunun
55
araﬂt›r›larak aç›¤a
ç›kart›lmas›nda Ceza Muhakemesi
Kanununun 135. maddesinde
belirtilen iletiﬂimin tespiti,
dinlenmesi ve kayda al›nmas›na
iliﬂkin uygulamalar
gerçekleﬂtirilebilecek.
Kanun hükümlerine göre idari
56 para cezas›na ve di¤er idari
yapt›r›mlara karar vermeye
Cumhuriyet savc›s› yetkili olacak.
Elektronik kartl› bilet, kamera ve
57 benzeri teknik donan›m ile
bekletme ve kontrol odalar›n› 1 y›l
içinde yapmayan en üst futbol
liginde yer alan kulüplere ve 3 y›l
içinde yapmayan di¤er kulüp veya
kuruluﬂlara yukar›da 49. bentte
ifade edilen idari para cezalar›
verilecek.
6222 say›l› Sporda ﬁiddet ve
Düzensizli¤in Önlenmesine Dair
Kanun yukar›da belirtilen yenilikleri
ile spor ceza mevzuat›n›n
devrimsel uygulamalar›n› da
beraberinde getirecek.

‹kinci adamlar
üyelerinden biri oldu. Özellikle
rakip tak›mlar› inceleyip haz›rlad›¤›
ayr›nt›l› raporlar, Mourinho’nun
dehâs›n› besliyordu. Fakat Villas
Boas, bu yaz›da bahsetti¤imiz di¤er
teknik adamlar›n aksine “ikinci
adam” rolünü hiç üstlenmedi.
Hep daha geri plandayd›. Yine de
Mourinho’nun yan›nda piﬂmiﬂ
olmas›, ayr› bir parantezi hak
etmesini sa¤l›yor.

Arkadaki kahramanlar
Teknik direktörün başarıdaki payı nedir? Zaman zaman
tartışılan bu konu hakkında rahatça kitap yazılabilir.
Ancak böyle bir soru sadece asıl özne için sorulup geçilmemeli.
Zira futbol tarihinin gizli özneleri olan yardımcı teknik
adamların yokluğunda birçok cümlenin yüklemi eksik kalırdı.

‹htiyar asistanlar

Mustafa Akkaya
remier Lig’in son ﬂampiyonu
Chelsea, içinde bulundu¤umuz
sezona da dolu dizgin girmiﬂti.
Kas›m ay›n›n ortas›na gelindi¤inde
en yak›n rakibe 4 puan fark atan
tak›m yine zirvedeydi. Tam bu anda
Carlo Ancelotti ile fikir uyuﬂmazl›¤›
yaﬂayan yard›mc› menajer Ray
Wilkins’in kovulmas› iﬂleri bir anda
de¤iﬂtirdi. Öyle ki, o “lânetli”
günden sonra oynanan alt› lig maç›
galibiyet görmeden geçecek, tak›m
sadece üç puan toplayarak
ﬂampiyonluk yolunda büyük yara
alacakt›. Chelsea özelindeki bu
örne¤in benzerleri, baﬂka tak›mlarda
da rahatl›kla bulunabiliyor. Peki, bir
ikinci adam›n bu derece önem arz
eden ne gibi özellikleri olabilir?
En genel anlam›yla bir yard›mc›
menajerin as›l görevi, teknik adam
ve oyuncular aras›nda köprü
görevini üstlenmektir. Amaç ne
olursa olsun, yaklaﬂ›k 25 insan›n
bulundu¤u bir ortam› tek baﬂ›na
idare etmek hiç de kolay bir görev
de¤il. Görüﬂ farkl›l›klar›n›n çok
normal olabilece¤i bu grupta en az
teknik adam kadar yard›mc›s› da
futbolcular›n güvenini kazanmal›.
Çünkü ço¤u oyuncu, içindeki
s›k›nt›y› direkt teknik adama
aktaracak kadar aç›ksözlü de¤ildir.
Bu noktada devreye giren,
gerekti¤inde futbolcunun s›rdaﬂ›
olabilecek kiﬂi yard›mc› teknik
direktördür. Baﬂka bir deyiﬂle,
kötü polisi oynamak durumunda
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kalabilen “birinci adam”›n yan›nda
onu tamamlayan bir “ikinci adam”›n
varl›¤›, tak›m için gayet rahatlat›c›
olabilir.
‹kinci olarak, özellikle iﬂlerin iyi
gitmedi¤i anlarda teknik adam do¤al
olarak yeni fikirlere ihtiyaç duyar.
Baﬂar› an›nda neyi do¤ru yapt›¤›n›
ço¤u kez bilmesine ra¤men tak›m
yokuﬂ aﬂa¤› giderken nerede yanl›ﬂ
yapt›¤›n› bulamayabilir. Bu noktada
vaziyet daha da kötüleﬂmeden
analizler yapan ve alternatif görüﬂler
üreten kiﬂi de yard›mc› teknik
direktör olur. Ayr›ca böyle anlarda
tak›m›n motivasyonunu ayakta
tutmak da ona düﬂebilir. Çünkü tüm
kamuoyu kötü gidiﬂattan teknik
direktörü veya futbolcular› sorumlu
tutarken en az y›pranan, arka
plandaki yard›mc› teknik adamd›r.
Dolay›s›yla havay› tekrar pozitife
çevirebilecek kiﬂi de odur.

‹ngiltere örne¤i
Bir teknik direktörün yard›mc›l›¤›n›
yapmak, ayn› zamanda gelecek için
o koltu¤a haz›rlanmak gibi
alg›lanabilir. Bu durum dünya
genelinde böyle görülür, zira
örnekleri hiç de az de¤il. Ne var ki
‹ngiltere’de “asistan menajer”
görevine adeta baﬂl› baﬂ›na kal›c› bir
meslek olarak bak›l›yor. Hatta birçok
kulüpte teknik adamlar bir süre
sonra de¤iﬂirken, yard›mc›s› yerini
koruyabiliyor.

Wenger ve Rice
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Ray Wilkins
‹ngiliz tak›mlar›ndaki asistan
menajer kültürü, belli özellikleriyle
di¤erlerinden ayr›l›yor. Öncelikle
birço¤unun, bulundu¤u tak›mda
uzun süreli futbolculuk kariyeri var.
Kap›lar›n› yabanc› teknik direktörlere
yeni yeni açan Premier Lig
ekiplerinin muhafazakârl›¤› böylece
bir nebze ayakta kal›yor. Bu ﬂekilde
yurtd›ﬂ›ndan bir teknik adam
geldi¤inde ortama al›ﬂmas› için
aylarca beklemek gerekmiyor, çünkü
yan›nda kulübün neredeyse tarihini
ezbere bilen birini buluyor.
Arsene Wenger 1996 yaz›nda
Arsenal’e geldi¤inde bir gazetenin
manﬂeti “Arsene Who?” (Arsene
Kim?) olmuﬂtu. O güne kadarki elle
tutulur baﬂar›lar› Monaco ile birer lig
ve kupa ﬂampiyonlu¤u kazanmak
olan, son olarak Avrupa’dan
kilometrelerce ötedeki Japonya’da
çal›ﬂm›ﬂ, Ada kültürüne oldukça
uzak bir tarza sahip 47 yaﬂ›ndaki
Frans›z›n Arsenal gibi köklü bir
kulübe imza atmas› kimseyi ilk anda
tatmin edemezdi. Ayn› ﬂekilde
Wenger de bu handikaplardan
habersiz de¤ildi. Onun al›ﬂma
sürecini kolaylaﬂt›ran ve 15 y›ll›k bir
istikrar›n yolunu açan kiﬂi ise kulübe
oyuncu olarak 16 y›l›n› vermiﬂ ve
son 12 y›ld›r genç tak›m›n
antrenörlü¤ünü üstlenmiﬂ olan Pat
Rice’tan baﬂkas› de¤ildi.
Wenger örne¤i ‹ngiltere’de tek de¤il.
1998 y›l›nda Liverpool’un teklifini
kabul eden Gerard Houllier’nin
yard›mc› olarak arad›¤› ilk isim, Phil
Thompson gibi Anfield’›n havas›n›
ci¤erlerinde taﬂ›yan biriydi. Ayn›
ﬂekilde 2008 Eylül’ünde Luiz Felipe
Scolari’yi tak›m›n baﬂ›na getiren
Chelsea, Brezilyal›n›n yan›na Ray
Wilkins’i oturtuyordu. ﬁubat ay›nda
gönderilen Scolari’nin ard›ndan
Hiddink’e eﬂlik eden isim de
ayn›yd›. Sezon sonunda anlaﬂ›lan
Ancelotti de yine Wilkins’in
kalmas›n› istiyordu. Yani, en zor
zamanlarda bile kulübede kalan hep

Wilkins olmuﬂtu.
De¤iﬂik kültürlerde bile istikrar›
rahatça yakalayan Jose Mourinho da
bu konudaki baﬂar›s›n› önemli
ölçüde yard›mc› teknik direktör
seçimine borçlu. Ülke s›n›rlar›n›n
d›ﬂ›nda ilk tecrübesi olan
Chelsea’deki öncelikli icraatlar›ndan
biri, genç tak›m antrenörü Steve
Clark’a asistanl›k rolünü vermesiydi.
Bu prensibini Inter’de de sürdürdü
ve birçok görevde kulübe y›llar›n›
vermiﬂ olan Guiseppe Baresi’yi

Baresi

yan›na oturttu. Real Madrid’e
gitti¤inde ise yard›mc›l›k görevini,
kulübün son y›llardaki en baﬂar›l›
dönemine tan›kl›k etmiﬂ olan Aitor
Karanka’dan daha iyi üstlenecek
birini bulamazd›. K›sacas› kendi
asistanl›k günlerini çok iyi
de¤erlendiren ve o görevin önemini
iyi bilen Mourinho, bu noktadaki
do¤ru tercihleri sayesinde neredeyse
hiçbir ülkede uyum sorunu
yaﬂamadan baﬂar›ya koﬂtu.
Mourinho demiﬂken, bu sezon Porto
ile baﬂar›dan baﬂar›ya koﬂan Andre
Villas Boas’a da bir parantez açmak
lâz›m. 33 yaﬂ›ndaki Portekizli; Porto,
Chelsea ve Inter’de Mourinho’nun
“beyin tak›m›”n›n önemli

Yeni bir tak›m›n baﬂ›na geçen her
teknik direktörün asistan seçimi ayn›
yönde olmuyor. Kimisi ortam› bilen
birini ararken, baz›lar› da padiﬂah›n
sa¤ kolu olan tecrübeli vezir misali
kendinden yaﬂça büyük birini tercih
ediyor. Bu noktada avantajlar oldu¤u
kadar handikaplar da gözlenebilir.
Örne¤in yetenekli ama genç bir
teknik adam, önemli maçlara
ç›kacak olan bir tak›m›n baﬂ›na
geçti¤inde tecrübe eksikli¤i
hissedebilir. Bu durumda onun ani
veya yanl›ﬂ kararlar almas›n›
engellemesi ad›na yan›nda yaﬂça
büyük bir asistan›n var olmas›, iﬂleri
daha ölçülü hale getirebilir. Ancak
e¤er bu ikili aras›ndaki yaﬂ ve kuﬂak
fark› gere¤inden fazlaysa, bu kez
teknik adam›n yenilikçi fikirler
bulmas› ve onlar› tereddütsüz
biçimde hayata geçirmesi
zorlaﬂabilir.
Son
dönemde
Cate
tecrübeli
asistan
seçiminde
belki de
en dikkat
çekici
isim
asl›nda
bize pek
uzak
de¤il.
Frank
Rijkaard,
1998 y›l›nda Hollanda Milli Tak›m›
ile ilk teknik direktörlük deneyimine
ad›m atarken yan›nda kendisinden
11 yaﬂ büyük olan Johan Neeskens
vard›. Barcelona’ya imza att›¤›nda
bu kez bir baﬂka Hollandal› olan
Henk Ten Cate’yi yard›mc› teknik
direktörlü¤e getirdi. Katalan
kulübünün ﬂimdilerde elmasa
dönüﬂen ilk alt›n ça¤›, Rijkaard ve
ondan sekiz yaﬂ büyük olan
asistan›n›n iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂti.
Ten Cate, Ajax’›n yolunu tutunca
Rijkaard’›n akl›na ilk gelen isimse,
daha sonra Florya’ya da beraberinde
götürece¤i Neeskens’ten baﬂkas›
de¤ildi.
Tarihte belki de en yüksek verim
getirmiﬂ teknik direktör-asistan
iﬂbirli¤i, Brian Clough ve ondan yedi

Ülkemizde yard›mc› teknik
direktörlü¤e olan yaklaﬂ›m hakk›nda
somut bir kriter ç›karmak pek
mümkün de¤il. Yurtd›ﬂ›ndan gelen
teknik direktörler ‹ngiliz sisteminin
aksine ço¤unlukla kendi
antrenörlerini getirirken, yerli olanlar
ise genellikle kendileriyle birlikte
futbol oynam›ﬂ arkadaﬂlar›n› tercih
ediyor. Ne var ki, son dönemlerde
bu konuda uyumlu bir ikili
gördü¤ümüzü söylemek kolay de¤il.
Zira Türkiye’de yard›mc› teknik
direktöre verilen önemin yeterli
olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Böyle
olunca onlar› sadece teknik direktör
cezal› oldu¤unda kulübede,
kovuldu¤unda geçici olarak tak›m›n
baﬂ›nda veya ara s›ra bas›n
toplant›lar›nda görebiliyoruz.
Asl›na bak›l›rsa Türkiye’de yard›mc›
teknik adamlara kamuoyu taraf›ndan
verilen önemin yetersizli¤i, bir
yandan onlar›n iﬂini kolaylaﬂt›r›yor.
Zira yapt›klar› iﬂte zaten görev

yard›mc› teknik direktörlü¤e bak›ﬂ›n
ne kadar eksik oldu¤unun göstergesi
say›labilir.
Yine de futbol tarihimizin alt›n
y›llar›n›n meyve veren teknik
direktör-asistan ortakl›klar›
sonucunda oluﬂtu¤unu
söyleyebiliriz. Önce Jupp Derwall’in
Mustafa Denizli ile, ard›ndan Sepp
Piontek’in Fatih Terim ile olan
mükemmel uyumu Türk futbolunda
bir devrim baﬂlatt›. Bu iki filozof
sayesinde yeni ufuklarla tan›ﬂan
Denizli ve Terim ise devrimi ileri
götürerek onu ink›lâplarla süsledi.
K›saca yak›n dönemdeki
baﬂar›lar›m›z›n temelini bu iki
sa¤lam iﬂbirli¤ine dayand›rmak
mümkün.
Sonuç olarak; dünya tarihi neredeyse
her zaman liderleri yazar. Onlar›n
tek olmad›¤›n› ve arkalar›nda onlara
yol gösteren ikinci bir akl›n
bulundu¤unu ise nadiren
okumuﬂuzdur. Futbol tarihi de
haliyle bu dünya gerçe¤inden
nasibini ald› ve kulübede oturan
“ikinci liderler”i ço¤u kez es geçti.
Halbuki gerekti¤inde vitrindeki

tan›m› gere¤i fazla olmayan bask›
iyice azalm›ﬂ oluyor. Ancak s›ra d›ﬂ›
bir durum olur da asistanlar biraz
göz önünde bulunursa iﬂler hemen
de¤iﬂiyor. Örne¤in Lucescu,
Beﬂiktaﬂ’›n baﬂ›ndayken bir bas›n
toplant›s›nda kendisi yerine
yard›mc›s› Feyyaz Uçar’›n yer
almas›n› uygun görmüﬂtü.
Ne var ki bu durum bas›n
mensuplar›n›n kendilerini
anlams›zca önemsiz görmelerine yol
açm›ﬂ, Uçar da bir süre sonra
toplant›y› yar›da keserek tepki
vermiﬂti. Ayr›ca baﬂka bir bas›n
toplant›s›nda, Johan Neeskens’e
kendisinden daha genç bir teknik
adamla çal›ﬂman›n nas›l bir duygu
oldu¤unun sorulmas› bile, ülkemizde

teknik direktörü evindeymiﬂ gibi
hissettiren, onun eksiklerini
tamamlayan, tak›m›yla aras›nda
ba¤ kuran, yeri gelince tecrübesi
ile onu yanl›ﬂlardan döndüren
asistanlar›n ta kendisiydi.
Brian Clough, elman›n di¤er yar›s›
Peter Taylor’la yol ayr›m›na gitti¤i
anda tüm baﬂar›lar›n› da maziye
gömmüﬂtü. Ray Wilkins’i eski
kafal› bulan Carlo Ancelotti de
belki bu hamlenin bedelini sezon
sonunda bir ﬂekilde kendisi
ödeyecek.
Ancak ﬂu bir gerçek ki; baﬂar›
arayan her teknik direktör, yan›
baﬂ›nda onun arkas›n› toparlamak
için duran bir asistana ihtiyaç
duyacak.

Türkiye’de ikinci
adam olmak

Taylor
yaﬂ büyük olan Peter Taylor
aras›ndayd›. Taylor’›n yetenek
keﬂfindeki ustal›¤›, Clough’›n insan
yönetimi ve taktik zekâs› ile
birleﬂince ortaya ›ﬂ›l ›ﬂ›l parlayan bir
alaﬂ›m ç›k›yordu. Öyle ki, Derby
County ve Nottingham Forest’ta bu
ortakl›k sayesinde kazanmad›k kupa
b›rakmayan Clough, Taylor’›n
ayr›lmas›ndan sonra Lig Kupas›
ﬂampiyonlu¤undan öteye gidemedi.
Sadece kulüp tak›mlar›nda de¤il,
millî tak›mlarda da tecrübeli
asistanlara ﬂahit olduk. Bunun en
güzel örne¤ini de 1994’te Brezilya’y›
dünya ﬂampiyonu yapan Carlos
Alberto Parreira ile 12 yaﬂ büyük
“abisi” Mario Zagallo oluﬂturdu.
Hatta ayn› ikili, benzer baﬂar›y› elde
edemedi¤i 2006 Dünya Kupas›’nda
da tak›m›n baﬂ›ndayd›. 2010’da
Maradona liderli¤inde izledi¤imiz
Arjantin’de ise göze çarpan en
büyük eksiklik, kulübeden sahaya
yans›yan bir deneyimdi. Maradona
göreve geldi¤inde anlaﬂ›ld›¤› üzere
eski ﬂampiyonlardan Carlos Bilardo
yard›mc› teknik direktör olsayd›,
belki de Arjantin’in kaderi çok daha
farkl› çizilecekti.
Yaﬂ›ndan ziyade tecrübesinin yeterli
oldu¤una inan›p birinci adaml›¤a
soyunan ve baﬂar› bulamayan teknik
adamlar da yok de¤il. Carlos
Queiroz’un Manchester United’a
kadar olan kariyeri, genç millî
tak›mlar veya k›y›da kalm›ﬂ
kulüplerden ibaretti. Alex
Ferguson’›n asistan› olarak göreve
gelince kulübün yan›nda kendisi de
kârl› ç›kt›. Performans› onu Real
Madrid’e taﬂ›sa da tek baﬂ›na
yapamad› ve sezon sonu Ferguson’›n
yan›na geri döndü. Oradaki dört
sezonun ard›ndan Portekiz Millî
Tak›m›’n›n baﬂ›na geçse de yine
birinci adam olmak ona yaramad›.
Ayn› ﬂekilde Barcelona ve Chelsea
gibi üst düzey kulüplerde baﬂar›l›
biçimde asistanl›k görevini yürüten
Henk Ten Cate, Ajax ve
Panathinaikos’ta umdu¤unu hiç
bulamad›. Futbolculuk sonras›
kariyerini Hiddink ve Rijkaard’›n
yan›nda geçiren Neeskens de dört
y›ll›k NEC Nijmegen maceras›nda
istedi¤ini elde edemeden yine ikinci
adaml›¤a geri döndü.
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Il Grande Torino

Siste kaybolan efsane
Futbolda genelde şampiyonlukların dönemi olarak anlam taşıyan Mayıs ayı geldiğinde, İtalya’da coşku
kadar hüzün de düşer futbolseverlerin yüreklerine. Zira İtalyan futbolu her Mayıs ayına,
öncelikle 1949 Mayıs’ında bir uçak kazasında yitirdiği, tarihinin belki de en ihtişamlı takımına,
Il Grande Torino’ya gözyaşı dökerek başlar...

Onur Erdem
kinci Dünya Savaﬂ› öncesinde, üst
üste iki kez Dünya Kupas›’n›
kazanma baﬂar›s›n› gösteren ‹talya,
o dönemde hiç kuﬂkusuz gezegende
“futbol” dendi¤inde geri kalan bütün
ülkelerin ötesinde bir mertebede yer
almaktayd›. Savaﬂ nedeniyle Dünya
Kupas›’n›n düzenlenemedi¤i ve
‹talyanlar›n bu çifte kavrulmuﬂ
ﬂampiyonluk unvanlar›n› normalden
daha uzun bir süre korumaya devam
etti¤i 1940’l› y›llarda, ‹talyan
futbolunun en önemli markas›ysa
“Il Grande” yani “Büyük” lakab›yla
an›lan Torino tak›m›yd›.
‹talya’da kendisinden baﬂkas›n›n
ﬂampiyon olmas›na asla müsaade
etmeyen Torino’nun, günümüzde
tüm zamanlar›n en efsane tak›mlar›
s›ralan›rken 1950’lerdeki Real
Madrid veya 1970’lerdeki Ajax ve
Bayern Münih gibi ilk baﬂta ak›llara
gelmemesinin en önemli
nedenlerinden biri elbette
viﬂneçürü¤ü formal›lar›n hüküm
sürdükleri dönemde henüz Avrupa
kupalar›n›n icat edilmemiﬂ olmas›,
dolay›s›yla kulüpler için Avrupa
çap›nda ciddi bir güç tart›s›n›n
bulunmamas›d›r. Ne var ki,
Torino’nun ad›n›n hak etti¤inden az
an›lmas›n›n as›l sebebi, çok daha
vahim bir hadiseye, futbol tarihinin
en büyük trajedilerinden birine
dayan›yor; 4 May›s 1949’daki
Superga Facias›’na... Efsane tak›m›n
tamam›n›n yok oldu¤u bu facian›n
62. y›ldönümünde, TamSaha olarak
Il Grande Torino’nun hikâyesini
futbolseverlerle paylaﬂ›yor ve o

‹
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meﬂum kazada
yaﬂamlar›n› yitiren
Torino kafilesinin
an›s›n›n önünde sayg›yla
e¤iliyoruz.

Alt›n dönemin
eﬂi¤inde
Torino Futbol Kulübü,
3 Aral›k 1906 tarihinde
Associazione Calcio
Torino ad›yla kurulmuﬂ,
1928 y›l›nda ‹talya
ﬁampiyonas›’n›, 1936’da
da ‹talya Kupas›’n›
kazanma baﬂar›s›n› göstermesine
ra¤men, ilk y›llar›nda genellikle
istikrars›z bir görüntü çizmiﬂ ve
‹talya’n›n en iyi tak›mlar› aras›nda
kendisine yer edinmeyi pek
baﬂaramam›ﬂt›.
Bu iniﬂli ç›k›ﬂl› gidiﬂat›n de¤iﬂmesi
ad›na, 1939 senesi bir milat niteli¤i
taﬂ›yacakt›. Zira o tarihte kulübün
baﬂ›na Ferruccio Novo geçecek ve
Torino’nun çehresi tamamen
de¤iﬂecekti. Novo’nun baﬂkanl›¤a
seçilmesinin hemen ard›ndan gelen
1940’l› y›llarda art›k Torino de¤il,
Il Grande Torino vard›.
Sadece ‹talyan futbolunu de¤il,
bütün Avrupa futbolunu en ince
ayr›nt›s›na kadar takip etmeye
çal›ﬂan Novo’yu bu tetkik esnas›nda
en çok etkileyen, Herbert
Chapman’›n Arsenal’de yaratt›¤›
sistem devrimiydi. Chapman,
1920’lerin ikinci yar›s›nda, yaklaﬂ›k
30 seneyi aﬂk›n bir süredir
en çok kabul gören diziliﬂ
olan 2-3-5’in üzerinde
birtak›m oynamalara gitmiﬂ
ve WM diye an›lacak olan
3-2-2-3 biçimindeki
diziliﬂin ortaya ç›kmas›n›
sa¤lam›ﬂt›. 1930’lar›n
‹talya’s›ndaki en popüler
diziliﬂlerse Vittorio
Pozzo’nun geliﬂtirdi¤i,
Metodo ve Sistema ad›
verilen 2-3-5
varyasyonlar›yd›.
Özellikle santrhaf›n
standart 2-3-5’tekine göre
daha defansif kullan›ld›¤›

ve hücuma genellikle kontrataklarla
ç›k›lan Sistema’n›n, savunma
tutkusuyla meﬂhur ‹talyan futbolunda
bu anlay›ﬂ›n k›v›lc›m›n› çakt›¤›
söylenebilir. Gelgelelim, insanlar
defans üzerine gitgide daha fazla
düﬂünseler de Ferruccio Novo,
Herbert Chapman’›n ofansif WM
sistemine karﬂ› büyük bir hayranl›k
duymakta ve baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›
Torino’nun da bu sistemle
oynamas›n› arzulamaktayd›.
Torino’nun “Il Grande” lâkab›yla
an›lacak tak›m›n›n iskeletinin büyük
bir bölümünü kurmas›ysa, 1941-42
sezonuna denk geldi. Kulüp,
s›ras›yla Inter’den Pietro Ferraris II,
Fiorentina’dan Romeo Menti ve
Juventus’tan Guglielmo Gabetto’yu
renklerine ba¤lam›ﬂt›. O sezon
ikincilikle yetinmek zorunda kalan
Torino, efsane tak›m›n oluﬂmas› için
son hamlesiniyse, mütevaz› Venezia
tak›m›n› ligde üçüncü s›raya kadar
yükselten Valentino Mazzola-Ezio
Loik ikilisini transfer ederek
yapacakt›.

Alt›n y›llar
Süper ikilinin de kadroya
kat›lmas›yla Torino, o zamana kadar
eﬂi benzeri görülmemiﬂ derecede
görkemli bir hücum hatt›na sahip
olmuﬂtu. Soldan sa¤a do¤ru Romeo
Menti, Ezio Loik, Guglielmo
Gabetto, Valentino Mazzola ve
Pietro Ferraris II diziliﬂinden oluﬂan
bu hat, ‹talya’da bütün rekorlar›
paramparça edecek Torino’nun

adeta can damar›yd›.
Söz konusu kadronun sahne ald›¤›
ilk sezonda Torino y›llard›r özlemini
çekti¤i ﬂampiyonlu¤a kavuﬂmuﬂ, bu
yetmedi¤i gibi, ‹talya Kupas›’nda da
mutlu sona ulaﬂm›ﬂt›. Böylece
Torino, ‹talya’da ayn› sezonda hem
ligi hem de kupay› kazanmay›
baﬂaran ilk tak›m oluyordu. Ancak
bu yükseliﬂe savaﬂ engel oldu ve
1943-45 y›llar› aras›nda ‹talya’da
futbola mecburen ara verildi.
Savaﬂ›n bitmesiyle birlikte futbol
yeniden kald›¤› yerden devam eder
hale gelmiﬂti. Tabii Torino da...
1945-46 sezonunda iki aﬂamal›
oynanan ligde oynad›¤› toplam 40
maçta rakip filelere tam 108 gol
b›rakan Torino, tek aﬂamal› oynanan
ertesi sezonda da ﬂampiyonluk
yar›ﬂ›nda ipi gö¤üsleyen taraf
olurken bu kez 38 maçta 104 gol
kaydediyordu.
O sezonun sonu, hem Torino hem
de ‹talyan futbolu tarihi ad›na en
ilginç maçlardan birine de sahne
oldu. 11 May›s 1947 tarihinde
oynanan bu karﬂ›laﬂmada ‹talya’n›n
rakibi, Macaristan’d›. Maçla ilgili
vurgulanmas› gereken baﬂl›ca
ayr›nt›, kaleci hariç geri kalan bütün
oyuncular›n Torinolu olmas›yd›.
‹talya’da millî tak›m kadrosu içinde
böylesine bir hâkimiyet ne o güne
dek görülmüﬂtü, ne de o günden
sonra görülecekti. Söz konusu
maçtaysa viﬂneçürü¤ü formal›lar,
pardon Gökmavililer, dünya
futbolunda gelecek on y›ll›k döneme
damgas›n› vuracak Macar rakiplerini

3-2’lik skorla devirmeyi bilecekti.
1947-48 sezonuna ‹talya Millî Tak›m›’n›
bile ele geçirmiﬂ olman›n havas›yla giren
Torino, 40 maçta 125 gol atarak, ‹talya’da
bugün bile k›r›lamayan bir rekorun sahibi
olacakt›. Böylece 1948-49 sezonuna da
rakipsiz girdi Torino. Önlerine geleni
devirmeye istikrarl› bir biçimde devam
ediyorlard›. Nisan ay› sona ermekteyken,
Torino en yak›n rakibi Inter’in, iki puanl›k
sistemde beﬂ puan önünde yer al›yordu.
Üst üste beﬂinci Serie A
ﬂampiyonluklar›na ulaﬂ›p hemﬂerileri
Juventus’un 1931-1935 aras›nda k›rd›¤›
rekora ortak olmalar›na sadece dört maç
kalm›ﬂt›.
Ne var ki kader a¤lar›n› örmekteydi ve
futbol tarihinin bu en görkemli
tak›mlar›ndan biri, hatta belki de birincisi,
futbol tarihinin en dehﬂet verici
trajedisiyle yüz yüze kalacak ve o anda da
zaman onlar için duracakt›. Zaman, o
“anl›k” donman›n hemen sonras›nda
yeniden akmaya baﬂlad›ysa da bu kez
akmakta olan baﬂka bir zamand› adeta.
Ve o zaman›n içinde Torino olsa bile,
Il Grande Torino yoktu art›k…

Il Grande
Torino’nun
rekorlar›

Faciadan tek kurtulan oyuncu, sakatl›¤› sebebiyle
Portekiz’e götürülmeyen Sauro Toma olmuﬂtu.

yo¤un sis nedeniyle endiﬂe verici bir hal
alm›ﬂt›. Hatta pilotun yönünü de¤iﬂtirip
Milano’ya gitmesi gerekti¤i de daha
sonralar› konunun uzmanlar› taraf›ndan
çokça dillendirilmiﬂ, yaz›l›p-çizilmiﬂti.
Gelgelelim uça¤›n pilotu, Torino’ya inmek
için “›srarc› olmuﬂtu.” Sonras›ndaysa ne
yaz›k ki “olanlar olmuﬂtu.” 4 May›s 1949
Superga Facias›
günü, saat 17.00 sular›nda Torino
kafilesini taﬂ›yan Fiat g-212 model uçak,
1949’un Nisan ay›nda, Portekiz’in en
kentin yak›nlar›ndaki Superga Da¤›’n›n
önemli tak›mlar›ndan Benfica, kaptanlar›
eteklerine çak›l›verdi. Kazada, 18’i
Francisco Ferreira ad›na bir jübile maç›
Torinolu futbolcular olmak üzere, uçakta
düzenlemek istiyor ve bu özel maç› da o
bulunan 31 kiﬂinin tamam›, maalesef
dönemlerde dünyan›n 1 numaral› futbol
yaﬂamlar›n› yitirdi. Böylelikle ‹talya
tak›m› olarak görülen Torino’nun
futbolunda bir dönem, olabilecek en ac›
onurland›rmas›n› rica ediyordu. Teklifi
verici biçimde son bulmuﬂ oluyordu.
kabul eden Torino, 3 May›s’ta oynanacak
Çünkü o döneme damgas›n› vuran tak›m
maç için, neredeyse tam kadro halinde
art›k yoktu, yok olmuﬂtu…
uça¤a binip Lizbon’a hareket ediverdi.
Facia, futbol dünyas›n›n o güne kadar
Sadece Sauro Toma sakatl›¤› nedeniyle
gördü¤ü en büyük trajediydi. Ne ac›d›r ki
kafileye dâhil edilmemiﬂti.
bu son da olmayacakt› ve gelecekte
‹ki ekip, Francisco Ferreira’y› u¤urlarken
benzer trajedileri 1958’de Manchester
tribünleri dolduran futbolseverlere de bir
United, 1993’te de Zambiya Millî Tak›m›
gol ziyafeti çekmiﬂ ve karﬂ›laﬂma 4-3
yaﬂayacakt›.
Benfica’n›n üstünlü¤üyle sonuçlanm›ﬂt›.
Kulübün kurucular› aras›nda yer alan ve
Önce dünyan›n en büyük tak›m› olarak
on sene boyunca teknik direktörlü¤ünü de
addedilen bir ekibi konuk etmek,
yapan, ‹talyan futbolunun en muzaffer
sonras›nda da onlar› yenmek, gerçekten
teknik adam› Vittorio Pozzo da kaza
de Benfica ad›na o güne kadar yaﬂanm›ﬂ
sonras› hayat›n›n en ac› verici
en büyük onurlard›.
tecrübelerinden birini yaﬂamak zorunda
Ertesi gün Torinolular tekrar uça¤a bindi,
kalacakt›. Ço¤uyla millî tak›mda beraber
evlerine dönmek için. ‹nsan›n ister
oldu¤u futbolcular›n cesetlerini teﬂhis
istemez, “Ah o uça¤›n onlar› evlerine
etmek ona kalm›ﬂt› çünkü.
götürmeyece¤ini bir bilselerdi” diyesi
Yürek da¤layan bu formalitelerin ard›ndan
geliyor. Nitekim neﬂe içinde baﬂlayan
s›ra cenaze törenine gelmiﬂti. Torino halk›
yolculuk, Torino’ya yaklaﬂ›l›rken bast›ran
tak›m›n›
u¤urluyordu art›k.
18 futbol
kahraman›na karﬂ›
Futbolcular: Valerio Bacigalupo, Aldo Ballarin, Dino Ballarin,
son görevlerini
Milo Bongiorni, Eusebio Castigliano, Rubens Fadini, Guglielmo
yapmak isteyen
Gabetto, Ruggero Grava, Giuseppe Grezar, Virgilio Maroso,
çolu¤u, çocu¤u,
Danilo Martelli, Romeo Menti, Mario Rigamonti, Piero Operto,
ihtiyar› genci herkes
Franco Ossola, Giulio Schubert, Ezio Loik ve Valentino
ﬂehrin
Mazzola.
sokaklar›ndayd› o
‹dari ve Teknik Heyet: Yöneticiler Arnaldo Agnisetta ve Ipolito
gün. Cenazeyle ilgili
Civalleri, teknik direktör Egri Erbstein ve yard›mc›s› Leslie
belgeler, en az 500
Lievesley, masör Ottavio Corina.
bin kiﬂinin sokaklara

Faciada kaybedilenler

döküldü¤ünü iﬂaret etmektedir.
Böylece dünyan›n gördü¤ü en kalabal›k
cenaze törenlerinden biri, Torinolu
futbolcular için düzenlenmiﬂ olur.
‹talya Futbol Federasyonu da efsanenin
an›s› karﬂ›s›nda sayg›yla e¤ilmeyi ihmal
etmeyenler aras›ndayd›. Faciadan iki gün
sonra, 6 May›s 1949’da acilen toplanan
federasyon, ligin bitmesine dört hafta
olmas›na ra¤men, beﬂ puan farkla lider
durumda bulunan Torino’yu, kalan
maçlardaki sonuçlar› dikkate almaks›z›n
ﬂampiyon ilan etti. Kalan maçlar›nsa,
Torino’nun genç tak›m›yla, rakiplerinin
genç tak›mlar› aras›nda oynanmas›n›
kararlaﬂt›rd›. Torinolu gençler bu dört
maç› da kazanarak, a¤abeylerine karﬂ› son
vazifelerini en anlaml› biçimde yerine
getirmiﬂ oldu.

Faciadan sonra…
Torino, Superga Facias›’n›n ard›ndan bir
daha asla eski ihtiﬂaml› kimli¤ine
kavuﬂamad›. Kulüp, bu tarihten sonra
sadece 1975-76 sezonunda ‹talya’n›n
en büyü¤ü olacakt›. Bu yegane Serie A
ﬂampiyonlu¤u haricindeyse 1968, 1971
ve 1993 y›llar›nda ‹talya Kupas›’n›
müzelerine götüreceklerdi.
Avrupa kupalar›nda ç›k›lan en üst
noktaysa 1992 y›l›ndaki UEFA Kupas›
finaliydi. Ancak o finali de Ajax’a 2-2
ve 0-0’l›k sonuçlarla kaybedeceklerdi.
Efsane tak›m›n süper star› Valentino
Mazzola’ysa arkas›nda en anlaml›
miras› b›rakan isim olmuﬂtu.
Valentino’nun o¤lu Sandro, babas›n›n
1940’l› y›llara damgas›n› vurdu¤u gibi,
1960’l› y›llara damgas›n› vuracakt›.
Kariyerinin tamam›n› geçirdi¤i Inter’le
1964 ve 1965 y›llar›nda iki ﬁampiyon
Kulüpler Kupas› kazanan Sandro
Mazzola ayr›ca 1968’de ‹talya’n›n
tarihindeki tek Avrupa
ﬁampiyonlu¤u’na da en çok katk›
yapan isimlerden biri olacak, iki sene
sonra da ülkesiyle bu kez dünya
ikincili¤i onurunu yaﬂayacakt›.

● Üst üste beﬂ Serie
A ﬂampiyonlu¤u
(Juventus ve Inter’le
rekoru paylaﬂ›yorlar
ancak bu seriye
II. Dünya Savaﬂ›
sebebiyle beﬂ de¤il,
yedi senede
ulaﬂt›lar.)
● ‹ç sahada en uzun
süre yenilmezlik
rekoru (17 Ocak
1943’ten 6 Kas›m
1949’a kadar 99
maçta 88 galibiyet,
11 beraberlik.)
● Üst üste en çok
sezon iç sahada
yenilmezlik rekoru
(1945-46, 1946-47,
1947-48, 1948-49.)
● ‹ki puanl› sistemde
bir sezonda en çok
puan alan tak›m
(65 puan.)
● ‹ki puanl› sistemde
en çok puan fark›yla
ﬂampiyon olan tak›m
(16 puan.)
● En farkl› galibiyet
(1946-47 sezonunda
Alessandria’y› 10-0
yendikleri maç.)
● En farkl›
deplasman galibiyeti
(1945-46 sezonunda
Roma’y› 7-0
yendikleri maç.)
● Bir sezonda en
fazla iç saha
galibiyeti (1947-48
sezonunda 20 maçta
19 galibiyet.)
●Deplasmandaki en
iyi galibiyet yüzdesi
(1946-47 sezonunda
19 maçta
13 galibiyet.)
● Bir sezonda en
çok gol atma rekoru
(1947-48 sezonu,
125 gol.)
● Bir sezonda en
çok iç saha golü
atma rekoru
(1947-48’de 89 gol.)
● Ayr›ca Il Grande
Torino, ﬂampiyon
oldu¤u beﬂ sezonda
toplam 408 gol
kaydetmiﬂti ve bu
say› da beﬂ senelik
periyotlar göz önüne
al›nd›¤›nda bir baﬂka
rekordur.
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Çizgideki duayen
Selçuk Kaya

Hakem ve yard›mc›
hakem kadrosunun
yaﬂ› en büyük üyesi.
43 yaﬂ›nda ve 12 y›ld›r
Süper Lig’de bayrak
sall›yor. Bugüne kadar
pek çok derbide ve bir
kupa finalinde görev
yapt›, 2003’te “y›l›n
yard›mc› hakemi”
ödülünü ald›. Hakemler
aras›nda “efsane”
lakab›yla an›l›yor. ‹nce
ofsayt pozisyonlar›nda
“topun sesini duyan
adam” da o. Y›llarca
askeri bandoda klarnet
çald›¤›n› ö¤renince
sesler konusundaki
hassasiyetini anlamak
mümkün. Ama o bu
konuyu “gönlünü
sahaya vermek”le
aç›kl›yor.
Mazlum Uluç
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▼Hakem ve yard›mc› hakem kadrosunun en yaﬂl›
üyesi olan Selçuk Kaya’y› daha yak›ndan tan›mak
istiyoruz. Futbolla ilginiz nas›l ve ne zaman baﬂlad›?
▲12 May›s 1968’de Eskiﬂehir’de do¤dum. 7 yaﬂ›ndan
beri futbolun içindeyim. ‹lk, orta ve lise tahsilimin bir
bölümünü Eskiﬂehir’de tamamlad›m. Eskiﬂehirspor
altyap›s›nda yetiﬂmiﬂtim, hocam Hatay Sarkanak,
ikinci hocam ise Zafer Tüzün’ün babas› Serhat
Tüzün’dü. Zafer a¤abeyle Eskiﬂehir Bentspor’da
birlikte oynad›k. O sol aç›k, bense sa¤ bektim.
14-16 yaﬂ Genç Millî Tak›m›’na da ça¤r›ld›m.
Hocam›z Teoman Yamanlar’d›. ‹zmir’deki kampa
kat›ld›m ve Bulgaristan’a, Romanya’ya karﬂ› özel
maçlarda oynad›m.
▼Sonra neden futbola devam etmediniz?
▲Otoriter bir babam vard› ve benim askeri lisede
okumam› istedi. Bunun üzerine Ankara’ya M›z›ka
Okulu’na gittim ama içimdeki futbol aﬂk› bitmedi.
Okulda bir tak›m kurdum. Antrenmana gelen amatör
tak›mlarla maç yapar, hepsini yenerdik. O dönemden
itibaren futbolun teknik ve taktik yönlerine çok
merakl›yd›m. Allah rahmet eylesin, Hatay Hocam
bize bu konular› çok iyi ö¤retmiﬂti. Ankara amatör
kümede Karagücü’nde oynad›m. Sa¤ bek, stoper ve
orta saha oyuncusu olarak görev yapt›m. ‹ki aya¤›n›
da kullanan, çok iyi frikik atan bir oyuncuydum.
Ege Ordu Tak›m›’nda da oynad›m. Ama tabii askeri
okulda okuyunca profesyonel olma ﬂans›m olmad›.
▼Peki, hakemlikle nas›l tan›ﬂt›n›z?
▲Hakem Erdal Güleç, o dönemde üste¤mendi ve
okulda benim beden e¤itimi ö¤retmenimdi.
Bal›kesir’deki birlikte de bir arada olduk. Bana,
“Futbol oynaman›n sonu yok, gel hakem ol, bu iﬂi iyi
yapars›n” dedi. 1992’de Necmi Temizel Hocam›z›n
baﬂ›nda oldu¤u kursa Aytekin Durmaz’la birlikte
kat›ld›m. Hakemli¤e de böyle baﬂlad›m. Bal›kesir’den
sonra tayinim Ankara’ya, Cumhurbaﬂkanl›¤› Muhaf›z
Alay›’na ç›kt›. Askeri bandoda klarnet çal›yor,
protokol subayl›¤› yap›yordum. Tabii orada siyaset,
spor ve sanat dünyas›yla teﬂrik-i mesainiz oluyor.
Ankara’ya geldi¤imden bu yana 2 ay geçmiﬂ ama ben
maç alamam›ﬂt›m. ‹l Hakem Kurulu’na gittim ve
“Bana neden maç vermiyorsunuz?” diye sordum.
Özgüveni olan bir insan›m ve lâf›n nereye gidece¤ini
düﬂünmeden do¤ru bildi¤imi söylerim. O dönemde
MHK’n›n Atama Kurulu’ndaki Talat Tokat’la tan›ﬂt›m.
Sonuçta bana amatör kümede bir maç verdiler.

‹lk maç›m yar›da kald› ama...
▼Nas›l geçti Ankara’daki o ilk maç›n›z?
▲19 May›s Stad›’nda maç almak Wembley’de
maç almak
gibidir Ankara
hakemleri
için. O maçta
2-3 oyuncuyu
atmak
zorunda
kald›m,
61. dakikada
da maç› tatil
ettim.
Karakolda bitti
yani maç.
Kendimi
sorguluyorum
ama bir hata
bulam›yorum. Talat
Hoca beni Sal› günü
ça¤›rd› ve “Evlad›m ne
oldu maç?” diye sordu.
Ben de olup biteni anlatt›m.
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Kendi kendime, “Maç› yar›da b›rakt›m, bu iﬂi
beceremedim, herhalde hakemli¤im bitti” diye
düﬂünüyorum. Ertesi hafta maç bülteninde de ismimi
göremedim. Fakat akﬂam saat 10’da ev telefonum
çald›. ‹sminin Abdullah Ayar oldu¤unu söyleyen bir
hakem, “Selçuk Bey, hafta sonu beraberiz” dedi.
Ben de saf saf, “Bültene bakt›m, ismimi göremedim,
acaba baﬂkas›n›n yerine mi gidiyorum?” cevab›n›
verdim. Buna karﬂ›l›k, “Cumartesi günü saat 10’da
AﬁT‹’nin önünde buluﬂaca¤›z, yan›na t›raﬂ tak›mlar›n›,
pijamalar›n› da al” deyince, “Siz kar›ﬂt›r›yorsunuz
galiba, ben il hakemiyim” diye bir ç›k›ﬂ daha yapt›m.
Bunun üzerine, “Selçuk Bey, MHK sizi 3. Lig maç›na
atam›ﬂ” dedi. Bunun imkans›z oldu¤unu, çünkü
profesyonel bir maça il hakeminin ç›kamayaca¤›n›
biliyorum.
▼Ne yapt›n›z peki?
▲Gecenin o ilerlemiﬂ saatinde Talat Hocaya telefon
açt›m, “Beni birisi arad›, galiba dalga geçiyor” dedim.
Talat Hoca, “Evlad›m ben seni o maça atad›m”
cevab›n› verince elim, aya¤›m titremeye baﬂlad›.
O gece uyuyamad›m. Maç da Gölcük-Kilimli
Belediyespor maç›. Statta Gölcükspor’un Baﬂkan›
yan›m›za gelip, “Selçuk Kaya kim?” diye sordu.
Haydaa, yeni bir sürpriz daha. “Benim” diye kendimi
tan›tt›m. Baﬂkan, “Hocam, eski bir hakem bize bir
faks çekti, sizin il hakemi oldu¤unuzu, profesyonel
bir maçta il hakeminin görevlendirilemeyece¤ini ve
bu maça ç›kmayabilece¤imizi bildirdi” dedi. Ben de
“Konuyu gözlemcimize dan›ﬂ›n” dedim. Gözlemci,
“MHK istedi¤i maça istedi¤i hakemi verme hakk›na
sahiptir. ‹sterseniz maça ç›kmayabilirsiniz ama
sonucuna katlan›rs›n›z” deyince müsabaka oynand›.
▼Sonuç ne oldu?
▲Gölcükspor’un iki kritik ofsayt pozisyonunda
bayrak kald›rd›m ve tak›m yenildi. Seyirci de isyan
etti ve ellerine ne geçtiyse
sahaya att›. “Eyvah” dedim
yine, “Bu sefer gerçekten
hakemlik hayat›m sona
erdi. ‹ki maça ç›kt›m,
ikisinde de olay var.”
Gözlemci yan›ma
geldi, “Sen kaç senelik
hakemsin?” diye sordu.
“‹ki senelik hakemim”
cevab›n› verince,
“Yahu sanki 40 y›ll›k
hakem gibisin” dedi.
Notum da çok yüksek
geldi. Ankara’ya
dönüp

Bütün gençlere hakem
olmalarını öneriyorum. Kural
kitabında hakem için “karar
verir”, yardımcı hakem için ise
“işaret eder” der. Elbette karar
vermek, işaret etmekten daha
iyidir. Onun için ben de bütün
genç arkadaşlara öncelikle
hakem olmalarını tavsiye
ediyorum.

Eskişehirspor
altyapısında
yetişmiştim. Hocam
Hatay Sarkanak, ikinci
hocam ise Zafer
Tüzün’ün babası Serhat
Tüzün’dü. Zafer
ağabeyle Eskişehir
Bentspor’da birlikte
oynadık. O sol açık,
bense sağ bektim.
14-16 yaş Genç Millî
Takımı’na da çağrıldım.
Ankara’ya Mızıka
Okulu’na gidince de
futbol aşkım bitmedi.
Karagücü’nde oynadım.
Sağ bek, stoper ve orta
saha oyuncusu olarak
görev yaptım. İki
ayağını da kullanan,
çok iyi frikik atan bir
oyuncuydum.
Ege Ordu Takımı’nda
da oynadım.
Ankara’da ilk çıktığım
maçta 2-3 oyuncuyu
atmak zorunda kaldım,
61. dakikada da maçı
tatil ettim. Karakolda
bitti yani maç.
“Herhalde hakemlik
hayatım bitti” derken,
il hakemi olduğum
dönemde 3. Lig maçına
gittim.

Selçuk Kaya, küçük
yaﬂlarda Eskiﬂehir
Bentspor’da baﬂar›l› bir
futbolculuk dönemi
geçirmiﬂ.
antrenmana ç›kt›¤›m›zda Talat Hoca yine
yan›ma geldi ve olaylar› anlatmam› istedi.
Amatör maçlar›n bülteninde yine ismimi
göremedim. Sonra yine bir telefon ald›m ve
profesyonel maça atand›¤›m› ö¤rendim.
‹ﬂte Ankara’da böyle baﬂlad›m hakemli¤e.
Hakemlik aç›s›ndan Bal›kesir bir okul, Ankara
ise üniversiteydi benim için.

Gençlere hakemli¤i
tavsiye ediyorum
▼Yola hakem olmak için ç›kt›n›z ama yard›mc›
hakem oldunuz. Bunun nedeni neydi?
▲Ben bütün gençlere hakem olmalar›n›
öneriyorum. Kural kitab›nda hakem için “karar
verir”, yard›mc› hakem için ise “iﬂaret eder”
der. Elbette karar vermek, iﬂaret etmekten daha
iyidir. Onun için ben de bütün genç
arkadaﬂlara öncelikle hakem olmalar›n› tavsiye
ediyorum. Ben de yola hakem olarak ç›kt›m.
Ankara’da 1997-98 sezonunda C Klasman›’na
yükselmiﬂ ve yavaﬂ yavaﬂ maç almaya
baﬂlam›ﬂt›m. Sonra tayinim Diyarbak›r’a ç›kt›.
Hakkari’de, Cizre’de, Yüksekova’da, Genç’te,
Do¤ubeyaz›t’ta cirit att›m, kimsenin cesaret
edip de veremeyece¤i kararlar› vererek piﬂtim.
O maçlar öyle temiz geçti ki, ne beklendi¤i gibi
k›rm›z› kartlar ya¤d› ne de olaylar ç›kt›.
▼Hakemlik iyi gidiyormuﬂ yani...
▲Evet. Fakat bir gün Diyarbak›r’da birlikte
görev yapt›¤›m›z ‹smet Arzuman, “Selçuk,
yard›mc› hakem olarak Süper Lig maç›na
gelmek ister misin? Bir hafta benimle Süper
Lig’e gelirsin, bir hafta 3. Lig’de düdük
çalars›n” dedi. Süper Lig her hakemin en büyük
hayalidir. Ben de kabul ettim. Süper Lig’de ilk
gitti¤im maç 1999’da Adanaspor-Gençlerbirli¤i
maç›d›r. O¤uz Çetin o dönemde Adanaspor’un
kaptan›yd›. Kurs hocam Necmi Temizel o
maçta gözlemcimdi. Yard›mc› hakemli¤e böyle
baﬂlad›m. Bu arada dönemin MHK’s› yard›mc›
hakem kadrosu kurmaya karar verdi. ‹smet
Arzuman beni aray›p yard›mc› hakem
kadrosuna al›nd›¤›m› bildirdi. Oysa böyle bir
talepte bulunmam›ﬂt›m. Bölge sorumlumuz

Sahada babam gelse tanımam.
Çünkü ben de o tozun,
çamurun, tekmenin içinden
geldim. Hak yemek çok kötü bir
şey. İstemeyerek hatalar
yapıyoruz elbette. Ama bilinçli
hata yapmayı Allah nasip
etmesin, kursağımdan da
haram lokma geçirmesin.
Bülent Yavuz’u aray›p böyle bir talebimin
olmad›¤›n› bildirdim ama, “Biz böyle uygun
gördük” cevab›n› ald›m. Aç›kças› üzüldüm.
Hedefim düdük çalmakt› çünkü. Rahats›zl›¤›m›
ve bu kadroda görev yapmak istemedi¤imi
bildirdim ama klasmanlar aç›kland›¤›nda ismim
yard›mc› hakem kadrosundayd›. Bu arada 2 ay
maç alamad›m. Bir seminerde Bülent Hoca
bana, “Hâlâ ›srarc› m›s›n?” diye sordu.
“‹stemiyorum ama nasip böyleyse yapacak bir
ﬂey yok” dedim. ‹ﬂte böyle yard›mc› hakem
oldum ben.
▼Y›llard›r Süper Lig’de maça ç›k›yorsunuz ve
bu noktaya gelmek için yüzlerce yard›mc›
hakemin aras›ndan s›yr›ld›n›z. O halde sizi
di¤erlerinden ay›ran özellikleriniz olmal›
de¤il mi?
▲Bir defa insan›n kendisini ifade edebilmesi
çok önemli. Kiﬂili¤im, karakterim, hal ve
hareketlerim, davran›ﬂlar›mla insanlara bir ﬂey
verebilmiﬂim ki, onca MHK gelip geçmesine
ra¤men ben bu kadroda kalabildim. Benim
yaﬂam tarz›mda
do¤ruluk,
dürüstlük ve
çal›ﬂma azmi
vard›r. Sahada
babam gelse
tan›mam.
Çünkü ben de
o tozun,
çamurun,
tekmenin
içinden geldim.
Hak yemek çok
kötü bir ﬂey.
‹stemeyerek
hatalar
yap›yoruz
elbette. Ama
bilinçli hata
yapmay› Allah
nasip etmesin,
kursa¤›mdan
da haram

lokma geçirmesin. Bir de bu iﬂte baﬂar›l› ve
istikrarl› oldu¤uma inan›yorum.

Kendimi ﬂarj etmeyi biliyorum
▼Bu çizginizi korumak için neler
yap›yorsunuz?
▲Antrenman yapmay› seviyorum ve kendimi
ﬂarj etmesini biliyorum. Çünkü hayat bu,
hakemlik, iﬂ ya da aile hayat›n›zda bazen
sars›nt›lar yaﬂayabilirsiniz. Önemli olan
badireleri atlatabilmek. Ben kendimi
otomatik olarak ﬂarj ederim. Bazen kendimi
da¤lara vururum, bazen yürürüm. Mental
olarak kafam› boﬂalt›r›m. Askeri lisede
ald›¤›m psikolojik harp derslerinin de bunda
etkisi var. ‹nsan kendisiyle dalga geçmeyi de
kendini eleﬂtirmeyi de bilmeli. Ben böyle bir
insan›m. Krizi iyi yönetebilirim.
▼Asker hakemlerin Genelkurmay karar›yla
çekilmesi üzerine sizin de askerlikten
ayr›ld›¤›n›z söyleniyor, bu do¤ru mu?
▲Hay›r hay›r, öyle denk geldi¤i için bu
ﬂekilde düﬂünülüyor ama askerlikten ayr›lma
sebebim farkl›yd›. Diyarbak›r’dan Kayseri’ye
tayin olmuﬂ ve iki sene çal›ﬂm›ﬂt›m. ‹ki sene
sonra bir yaz› geldi, “Birli¤iniz la¤vedildi,
bir dilekçe yaz›p baﬂka bir yere tayininizi
isteyin” diye. “Dalga m› geçiyorlar?” diye
düﬂündüm ve tepki koymak için askerlikten
ayr›ld›m. Bu davran›ﬂ›n bana de¤er
verilmedi¤inin göstergesi oldu¤unu düﬂündüm.
Çünkü size hiçbir ﬂey soran yok. Ortada
harp yok, darp yok, durup dururken
bu ne tayini? Ben onuruna düﬂkün bir insan›m
ve “Sayg› görmedi¤im yerde durmam” deyip
askerlikten ayr›ld›m.
▼ﬁimdi yeni bir iﬂiniz var de¤il mi?
▲Devlet memurlar›n›n
6 ay sonra yeniden
memuriyete
müracaat etme
hakk› var. Karﬂ›ma
cazip bir iﬂ geldi;
Yüksekö¤retim
Kredi ve Yurtlar
Kurumu. ‹ﬂin
içinde gençler de
var... Genel
Müdür Hasan
Albayrak’la
tan›ﬂt›m. Bakt›m
ﬂeker gibi bir adam
ve bana da de¤er
veriyor. “Tam bana
uygun bir iﬂ” diye
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topa, sonra adama bakmad›¤›m,
topun sesini duyabildi¤im için
o pozisyondaki ofsayt› tespit
edebiliyorum.

Reklam panolar›
iﬂimizi zorlaﬂt›r›yor

düﬂündüm ve baﬂvurumu yapt›m.
Tayinim Bal›kesir’e ç›kt›, ﬂimdi
orada yaﬂ›yorum.

‹simler de¤il, istikrar önemli
▼Baﬂlang›çta bir idolünüz
var m›yd›?
▲Kimileri Collina’y›, baz›lar› Merk’i,
Busacca’y› idol görüyor. Bence bu
yanl›ﬂ. Çünkü her hakemin iniﬂi var,
ç›k›ﬂ› var. ‹ﬂte, Dünya Kupas›’nda da
hakemlerin yapt›¤› hatalar› gördük.
Bence isimler de¤il de kavramlar
örnek al›nmal›. Hakemlikte örnek
al›nmas› gereken mefhum da
istikrard›r. En istikrarl› çizgide kim
yürüyorsa, o idol olmal›. ‹simlerin
üzerinde durmamak gerek. Hakemlik
öyle bir ﬂey ki, kurallar› bileceksiniz,
o kurallara çok iyi yorum
getireceksiniz, sosyal yaﬂant›n›z
ve iﬂ hayat›n›z düzenli olacak,
antrenman› seveceksiniz ve
aksatmadan yapacaks›n›z, sa¤l›kl›,
dinç olacaks›n›z. Bunlar› topyekun
bir araya getirirseniz istikrarl› bir
hakem olabilirsiniz.
▼‹yi bir yard›mc› hakemin istikrar
d›ﬂ›ndaki ay›rt edici özellikleri
nelerdir?
▲Yard›mc› hakemin birinci vazifesi
hakemine yard›mc› olmak,
üzerindeki yükü azaltmakt›r.
Ne oldu¤unu anlayamad›¤›, idrak
edemedi¤i zor bir pozisyonda
yard›m götürebilmektir. Tabii bu da
bir meleke iﬂi. Benim avantaj›m hem
geçmiﬂte futbol oynam›ﬂ hem de
3. Lig’de çok say›da zor maça ç›km›ﬂ
olmak. Dolay›s›yla hem pozisyonun
ne oldu¤unu hem de hakemin
o pozisyonda yard›mc›s›ndan ne
istedi¤ini gayet iyi anlayabiliyorum.
Bir orkestra ﬂefinin orkestradaki her
aletin sesini ayr› ayr› duyabilmesi ve
ç›kan yanl›ﬂ bir sesi hissetmesi gibi
ben de ofsayt pozisyonunda topun
sesini duyabiliyorum. Hani biz Musa
Çözen’in kameralar›yla yar›ﬂ›yoruz
ve bazen, “Hakeme bak, bu
pozisyonda ofsayt› nas›l da
yakalam›ﬂ” diyorlar ya, ben önce
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▼Buras› ilginç. Baz› hakemler topun
sesinin duyulamayaca¤›n› söylüyor.
▲Duymak isteyen duyar. Siz
gönlünüzü, ruhunuzu oraya
verirseniz duyars›n›z. Ben kesinlikle
duyuyorum. Ama burada yard›mc›
hakemin iﬂini zorlaﬂt›ran baﬂka bir
olaydan söz edeyim. Saha kenar›nda
sürekli dönen reklam panolar› bazen
topu görmemizi zorlaﬂt›r›yor.
Kamerada rahatl›kla görülebilen
topu yard›mc› hakem
göremeyebiliyor. Yard›mc›
hakemli¤in bir baﬂka zorlu¤u da
oyuna müdahale etti¤i pozisyonlar›n
tart›ﬂmaya aç›k olmamas›. Hakem
kararlar›nda, mesela penalt›da, elle
oynamada, faullerde yorum farklar›
olabilir ama bir top taca veya auta
ya ç›km›ﬂt›r ya ç›kmam›ﬂt›r. Veya bir
oyuncu ya ofsaytt›r ya da de¤ildir.
Bu da yard›mc› hakemin iﬂini
zorlaﬂt›ran bir durum.
▼Bazen yard›mc› hakem yüzde yüz
emin oldu¤u bir konuda hakemi
uyar›r ancak hakem farkl› bir karar
verir. Böyle durumlarda
konsantrasyonunuz bozulmaz m›?
▲Bence yard›mc› hakem olay› o
noktaya getirmemeli. E¤er iﬂ o
noktaya geliyorsa ortada bir problem
var demektir. O zaman ortaya ç›kan
tablo hakem-yard›mc› hakem
iﬂbirli¤inde bir eksikli¤i gösterir.
Seyircinin de futbolcunun da
hakemlere güveni sars›l›r. Yard›mc›
hakem, hakemin yönetim tarz›n›,
onun ne istedi¤ini bilmeli ve
yard›m›n› ona göre yapmal›.

Omzunuz çökerse
iﬂiniz biter
▼Yard›mc› hakemli¤in
zorluklar›ndan birisi de çizgide,
tribünlerin hemen önünde maç
yönetmek. Orada her türlü bask›ya
ve tribünlerden at›lan yabanc›
maddelere aç›k bir pozisyondas›n›z.
Bu zorluklarla baﬂ edebilmek için
neler yapmak gerekiyor?
▲Öncelikle cesaretli olacaks›n›z.
Verdi¤iniz karar›n arkas›nda
duracaks›n›z. Seyirciye öyle bir
vücut dili vereceksiniz ki, sizi
y›ld›ramayacaklar›n› anlayacaklar.
Dik duracaks›n›z. Omuzlar›n›z
çöktü¤ü anda iﬂ bitmiﬂtir.
Alt liglerden edindi¤im tecrübeyle
geldi¤im için bunlar beni
etkilemiyor. Tribünden kocaman
taﬂlar›n at›ld›¤› maçlar› da yaﬂad›m
ve gördüm ki, kimse ölmüyor!
O nedenle do¤ru bildi¤imi cesaretle

yapabiliyorum.
▼Hakemlerin bir baﬂka s›k›nt›s›
kulüpler taraf›ndan “istenmeyen
adam” ilân edilmek galiba. Kulüp
sizin de içinde bulundu¤unuz
trionun yönetti¤i bir kaç maç›
kaybederse, kararlar›n›z›n do¤ru ya
da yanl›ﬂ oldu¤una bakmadan sizi
istenmeyen adam ilân edebiliyor.
▲Sizin vas›tan›zla baﬂ›mdan geçen
bir olaya aç›kl›k getireyim.
Bir kulüp, söyledi¤iniz gibi beni
istenmeyen adam ilân etti. Bir
gazeteci de o kulübün benim
ç›kt›¤›m maçlarda kaybetti¤i
puanlar› liste halinde verdi.
O gazeteci a¤abeyimi arad›m ve
“Beni tan›yor musunuz?” dedim.
“Hakemlikten tan›yorum” cevab›n›
verdi. “Peki yazd›klar›n›z›n do¤ru
oldu¤una inan›yor musunuz?”
dedim, “Ben gazeteciyim, o maçlar
da benim yazd›¤›m gibi sonuçland›”
dedi. “Ben o maçlara gittim, bu
do¤ru ama bir müsabakada iki
yard›mc› hakem var. E¤er o
maçlarda sözü edilen yanl›ﬂlar› ben
yapt›ysam hakemli¤i b›rak›r›m. E¤er
tersi olursa siz gazetecili¤i b›rak›r
m›s›n›z?” dedim, “Tamam” cevab›n›
verdi. Sonra MHK beni ça¤›rd› ve
o maçlar tek tek incelendi.
Sözü edilen hatalar›n hiç biri benim
görev yapt›¤›m yar› sahada
gerçekleﬂmemiﬂ. O maçlarda
gözlemcilerimden de hep yüksek
notlar alm›ﬂ›m. Ama ne yaz›k ki bir
kere ne yaz›ld›ysa öyle gidiyor, hiç
kimse iﬂin do¤rusunun ne oldu¤unu
araﬂt›rma zahmetine katlanm›yor.
▼Hiç, “B›rak›p gideyim” dedi¤iniz,
sizi çok üzen, rahats›z eden bir
dönem veya olay var m›
kariyerinizde?
▲Ben en çok öküzün alt›nda buza¤›
aranmas›na k›z›yorum. Hakemlere
“Acaba?” bak›ﬂlar›na üzülüyorum.
Halbuki herkesin bir ﬂerefi, namusu
var, ailesi, iﬂ yaﬂant›s› var. ‹spat›
olmayan konularda “çamur at izi
kals›n” politikalar›n› çok çirkin
buluyorum.

Uilenberg Türk
hakemli¤inin lobisi
▼Uilenberg’in Türk hakemli¤ine
neler katt›¤›n› düﬂünüyorsunuz?
▲Y›llardan beri, “Türk hakemli¤i
neden Avrupa’da yok” denilirdi.
Uilenberg, Türk hakemli¤inin
Avrupa’daki lobisi. Bak›n Cüneyt
Çak›r hangi noktalara geldi.
Ard›ndan Bülent Y›ld›r›m, Hüseyin
Göçek, Halis Özkahya geliyor.
Bu grubun en büyük ﬂans›
Uilenberg’dir. Allah hepsinin yolunu
aç›k etsin. Hepsini iftiharla
seyrediyoruz. Ben tüm ekiplerin
baﬂar›s›n›n devam›n› diliyorum ve
bu arkadaﬂlar›n, “Neden Avrupa’da
Türk hakemi yok” diyenlere en güzel
cevab› vereceklerine inan›yorum.

Antrenman yapmayı
seviyorum ve kendimi
şarj etmesini biliyorum.
Önemli olan badireleri
atlatabilmek. Bazen
kendimi dağlara
vururum, bazen
yürürüm. İnsan
kendisiyle dalga
geçmeyi de kendini
eleştirmeyi de bilmeli.
Ben böyle bir insanım.
Bir orkestra şefinin
orkestradaki her aletin
sesini ayrı ayrı
duyabilmesi ve çıkan
yanlış bir sesi hissetmesi
gibi ben de ofsayt
pozisyonunda topun
sesini duyabiliyorum.
Duymak isteyen duyar.
Gönlünüzü, ruhunuzu
oraya verirseniz
duyarsınız.

▼Hakemli¤in ve iﬂinizin d›ﬂ›nda
nelerle ilgileniyorsunuz?
▲Mazbut bir hayat tarz›m ve
16 yaﬂ›nda bir k›z›m var. Küçük
ﬂeylerden mutlu olmas›n› biliyorum.
Bal›kesir’de mutlu bir hayat
sürüyorum. S›k s›k Eskiﬂehir’deki
ailemi ziyaret etmeye gidiyorum.
Benim için lüks bir lokantada yemek
yemektense, iﬂçi arkadaﬂ›mla
domates, so¤an, ekmek yemek çok
daha keyif vericidir. Bal›kesir Kredi
ve Yurtlar Kurumu’nda yönetici
olarak görev yap›yorum ve oradaki
ö¤rencilere evlerindeki rahatl›¤a
yak›n bir ortam haz›rlamak için
çal›ﬂ›yorum. Bu da beni ayr›ca mutlu
ediyor.

Rogerio
Ceni

İbrahim Koçyiğit

100’ler kulübünde
bir kaleci
Tüm zamanlar›n en golcü kalecisi
Rogerio Ceni, “dalya” dedi. Mart
ay› sonunda s›rt›ndan hiç
ç›karmad›¤› Sao Paulo formas›yla
100. golünü atan ve ilk golünü
buldu¤u 1997’den beri hiçbir
sezonu boﬂ geçmeyen
38 yaﬂ›ndaki Brezilyal›
kaleciyi kendisini takip
eden meslektaﬂlar›ndan farkl›
k›lan özelli¤i ise gollerinin 55’ini
serbest at›ﬂlardan kaydetmesi.
Ceni, Globo gazetesine verdi¤i
röportajda golcülü¤ünün s›rlar›n›
paylaﬂ›yor.

akvimler 27 Mart 2011’i gösterirken,
Brezilya’da Paulista Eyalet ﬁampiyonas›’nda
oynanan Sao Paulo-Corinthians derbisinin
55. dakikas›nda ev sahibi ekip tehlikeli bir
noktadan serbest vuruﬂ kazand›. Topun baﬂ›na
söyleﬂi, ikinci seçene¤in daha geçerli oldu¤unu
beklendi¤i gibi Sao Paulo tak›m›n›n efsanevi
gösteriyor.
kalecisi Rogerio Ceni geçti. 38 yaﬂ›ndaki file
bekçisinin dört kiﬂilik baraj›n üzerinden gönderdi¤i
15 bin denemeden sonra gelen gol
meﬂin yuvarlak, iki dire¤in birleﬂti¤i noktadan
filelerle buluﬂuyor ve Ceni kariyerinin 100.
Rogerio Ceni, Globo’ya verdi¤i söyleﬂiye ilk
golünün kutlamalar›na baﬂl›yordu. Tüm
serbest vuruﬂ golünü atmadan alt› ay öncesine
zamanlar›n en golcü kalecisi, art›k “100’ler
giderek baﬂl›yor. O dönemde tak›m› çal›ﬂt›ran
Kulübü”nün de bir üyesiydi!
Tele Santana, Brezilyal› file bekçisini frikik
Futbolu yak›ndan takip etmeyenler için dahi
kullanma konusunda yüreklendiren ilk isim
tan›d›k bir isim Rogerio Ceni. Futbola ülkesinin
olmuﬂ. 1996’da Santana ile birlikte
Sinop kulübünün altyap›s›nda (Karadeniz
antrenmanlara erken gelen Ceni, ayda 2 bin 500
k›y›lar›nda da bir adaﬂ› bulunan Sinop,
ilâ 3 bin serbest vuruﬂ kullanm›ﬂ. Bir baﬂka
Brezilya’n›n Mato Grosso eyaletinde bulunan bir
deyiﬂle, ﬁubat 1997’deki ilk serbest vuruﬂ golü,
kent) baﬂlayan Pato Branco do¤umlu sporcu,
kabaca bir hesapla 15 bin denemenin ard›ndan
1992’de profesyonel kariyerine ad›m att›¤› Sao
gelmiﬂ. Rakip fileleri havaland›rman›n tad›na
Paulo’nun formas›n› bir daha hiç ç›karmad›.
Ceni’nin kariyerindeki ilk k›r›lma noktas›, 15 ﬁubat varan Ceni de hem antrenmanlarda ayda
ortalama 2 bin 500 serbest vuruﬂ kullanmaya
1997’de Sao Joao’ya karﬂ› oynad›¤› ve kariyerinin
hem de kritik maçlarda kritik goller atmaya
ilk golünü serbest vuruﬂtan kaydetti¤i maç.
O karﬂ›laﬂmada rakip meslektaﬂ›n› ma¤lup etmenin devam etmiﬂ.
“Bir serbest vuruﬂu kullanma riskini al›p
tad›na varan Ceni, daha sonra hiçbir takvim y›l›n›
almayaca¤›m› belirleyen etmenlerden ilki
gol atmadan geçmedi.
mesafe” diyor Ceni. Hakem baraj› da uygun bir
Rogerio Ceni’yi, “En golcü kaleciler” listesinde
mesafeye kurmuﬂsa, art›k di¤er etmenleri
kendisini takip eden meslektaﬂlar›n›n ço¤undan
gözetmeye baﬂl›yor tecrübeli kaleci: “Barajda
ay›ran en büyük özelli¤i, sadece penalt›
kaç futbolcu oldu¤u ya da havan›n ya¤murlu
noktas›ndan de¤il, 25-30 metrelik mesafelerden
olup olmad›¤› da önemli. Tabii ki rüzgâr›n
kulland›¤› serbest vuruﬂlardan
ﬂiddetini de iyi hesap
da gol bulabilmesi. Öyle ki,
etmek gerekiyor.”
EN GOLCÜ KALEC‹LER
Ceni’yi “100’ler Kulübü”ne
Maçlardan önce
1.
Rogerio
Ceni
(Brezilya)
100
sokan gollerin yar›s›ndan
rakip kaleciyi analiz
2.
Jose
Luis
Chilavert
(Paraguay)
62
fazlas› (55) frikikten at›ld›.
edip etmedi¤i
3.
Dimitar
Ivankov
(Bulgaristan)
42
Birçok kalecinin, penalt›
soruldu¤unda da
4. Jorge Campos (Meksika)
38
an›nda rakip mevkidaﬂ›n› çok
“Çok fazla de¤il”
Rene
Higuita
(Kolombiya)
38
iyi anlamas›ndan dolay›
cevab›n› veriyor:
6.
Johnny
Vegas
Fernandes
(Peru)
34
“11 metre”de baﬂar›l› oldu¤u
“Rakip kaleciyi daha
7.
Hans-Jörg
Butt
(Almanya)
32
bilinir. Peki Rogerio Ceni’yi
çok serbest vuruﬂu
8. Alvaro Misael Alfaro (El Salvador) 31
ceza sahas› d›ﬂ›nda da iyi
kullanma an›nda
9.
Dragan
Panteliç
(S›rbistan)
26
yapan nedir? Do¤al bir yetenek
inceliyorum.
10.
Marco
Cornez
(ﬁili)
24
mi, yoksa s›n›rs›z bir h›rs m›?
Direklerden birine ne
Adlar›
renkli
yaz›lan
kaleciler
Ülkesinin önemli medya
kadar yak›n duruyor?
aktif kariyerlerini sürdürüyor
gruplar›ndan Globo’ya verdi¤i

T
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100 golün kaleye da¤›l›m›

1996’da Santana ile birlikte
antrenmanlara erken gelen Ceni,
ayda 2 bin 500 ilâ 3 bin serbest
vuruş kullanır. Şubat 1997’deki
ilk serbest vuruş golü, kabaca bir
hesapla 15 bin denemenin
ardından gelir. Ceni antrenmanlarda
ayda ortalama 2 bin 500 serbest
vuruş kullanmaya ve kritik maçlarda
kritik goller atmaya devam eder.

Ceni’nin serbest vuruﬂtan
gol att›¤› noktalar

Nas›l hareket ediyor? Bunun gibi birçok
faktör var. Zaten o on saniyelik sürede
bunlar›n yan›nda mesafeyi, rüzgâr›,
rakiplerin ald›¤› pozisyonu, zemini ve
ya¤muru da hesaba katmaya çal›ﬂ›yorsunuz.”
Rogerio Ceni’nin kaydetti¤i 100 golün 44’ü
ise penalt› noktas›ndan geldi, kalan bir gol
ise oyun devam ederken at›ld›. Golcü
kaleciye göre, penalt› noktas›ndan rakip
fileleri havaland›rmak, serbest vuruﬂa
nazaran biraz daha kolay. “Penalt› an›, daha
sakin bir and›r” diyor 38 yaﬂ›ndaki tecrübe:
“Penalt› an›nda sakin kalmak, teknik bir
vuruﬂ yapmaktan çok daha önemlidir.
Rakip kaleci bir köﬂeye atlayacakt›r. Sizin
yapman›z gereken, onu yanl›ﬂ yönlendirmek.
E¤er bir penalt› daha kullanacak olursan›z,
bu sefer her ﬂey bir ak›l oyununa dönüﬂür.
Rakibiniz, ‘Acaba yine ayn› köﬂeye mi

atacak?’ diye düﬂünür.
Ne yapaca¤›n›z›
okumaya çal›ﬂ›r.”
Kariyerinin ilk golünü
1997’de atan ve daha
sonra hiçbir y›l› boﬂ
geçmeyen Rogerio
Ceni, 2005 senesinde
birçok önemli forvetinki
ile baﬂ edebilecek bir
istatisti¤e imza att›;
oynad›¤› tüm
turnuvalarda toplam
21 gol. 2006’da gelen
16 ve 2007’de gelen 10
gollük performanslar da
kayda de¤er istatistikler.
100 golünü de kulübü
Sao Paulo formas›yla
atan Rogerio Ceni,
17 kez oynad›¤›
Brezilya Millî Tak›m›
ad›na bir serbest vuruﬂ
kulland›. Fakat 2000 y›l›nda
Kolombiya’ya karﬂ› oynanan özel
maçta kullan›lan frikikte, defans
topu çizgiden ç›kard›.

En sevdi¤i üç golü
Rogerio Ceni, kariyeri boyunca
att›¤› 100 gol aras›ndan en sevdi¤i
üçünü seçmesi istendi¤inde, söze
ilk göza¤r›s›ndan baﬂl›yor.
15 ﬁubat 1997’de, Paulista Eyalet
ﬁampiyonas›’nda, Sao Joao
deplasman›nda at›lan gol, bir peri
masal›n›n baﬂlad›¤› an olarak
Ceni’nin gözbebe¤i. Hatta 38
yaﬂ›ndaki kaleci, sadece o ilk
golün at›ld›¤› tarihi tam olarak
hat›rlayabildi¤ini söylüyor.
Listenin ikinci s›ras›nda ise
18 Haziran 2000’de, Paulista
ﬂampiyonlu¤unun gelmesini
sa¤layan 2-2’lik Santos maç›nda
at›lan gol var. Bu gol, bu listeye
girmeyi kesinlikle hak edecek
kadar di¤erlerinden ayr›l›yor.
Zira Ceni’nin kariyeri boyunca
att›¤› di¤er 99 golden hiçbiri
tak›ma bir ﬂampiyonluk getirmedi.
Ceni’nin üçüncü gözbebe¤i ise
14 Aral›k 2005’te Japonya’da
at›ld›. FIFA Kulüpler Dünya Kupas›
yar› finalinde El ‹ttihad karﬂ›s›nda
tak›m›n›n üçüncü golünü atan
tecrübeli file bekçisi, o an› ﬂöyle
anlat›yor: “Asl›nda estetik olarak
pek de güzel bir gol de¤ildi, fakat
tarihi öneme sahipti. Çünkü ilk
defa bir kaleci, bir Dünya Kupas›
organizasyonunda gol at›yordu.
Ayr›ca bizi finalde Liverpool’un
rakibi yapan skorda da etkisi
büyüktü.” Hemen hat›rlatal›m,
Sao Paulo finalde Liverpool’u tek
golle geçip ﬂampiyon oldu.
Brezilyal› kalecinin seçti¤i bu üç
tarih d›ﬂ›nda, bizim dikkate de¤er
buldu¤umuz maçlar da var.
Kariyerinde “hat-trick” yapma
ﬂans›na hiç eriﬂemeyen Ceni,

Kariyer istatistikleri

bugüne kadar ç›kt›¤›
karﬂ›laﬂmalar›n beﬂinde rakip
fileleri iki kez havaland›rmay›
baﬂard›. ‹lk kez 25 Nisan 1999’da
2-1 kazan›lan Inter de Limeira
maç›nda iki gol birden atan
oyuncu, beﬂ y›l sonra bu kez
Figueirense karﬂ›s›ndaki 2-1’lik
galibiyetin mimar›yd›. 2005, 2006
ve 2008’de de birer karﬂ›laﬂma
(s›ras›yla 4-0’l›k Tigres, 2-2’lik
Cruzeiro ve 4-0’l›k Vasco maçlar›)
Rogerio Ceni’nin ikiﬂer gol
sevincine sahne oldu. Bu
maçlardan Cruzeiro randevusunda
serbest vuruﬂtan bir gol atan Ceni,
di¤er golü penalt›dan bulmadan
önce bir de penalt› kurtarm›ﬂt›.

“Pele’den iyiyim!”
Kariyeri boyunca 17 kez kupa
kald›rm›ﬂ, Brezilya’da alt› kez y›l›n
kalecisi, bir kez de y›l›n futbolcusu
seçilmiﬂ ve kulübünün efsaneleri
aras›na çoktan girmiﬂ 38 yaﬂ›ndaki
bir oyuncuyu hâla motive eden
nedir? Ceni’nin önündeki hedefin
ne oldu¤u sorusuna cevab› k›sa ve
net: “S›radaki maç› kazanmak.”
Sao Paulo ile iki y›l› bulan kupa
hasretini dindirmeye çabalayan
kaleci, k›rd›¤› rekorlar ne kadar
büyük olursa olsun, mühim olan›n
ç›kaca¤› sonraki ilk maç›
kazanmak oldu¤unu söylüyor.
Söyleﬂisinin bir noktas›nda dört-beﬂ
y›l daha futbol oynayabilece¤i
yönünde ﬂakayla kar›ﬂ›k ifadeler
kullanan Ceni, hedefleri aras›na
2012 Libertadores Kupas›’n›
koymaktan ise çekinmiyor.
Yani, emeklilik karar› ﬂimdilik
yak›n bir tarih de¤il gibi
görünüyor. Bu da, Sao Paulo
formas›n› hâlihaz›rda 950’den çok
kez giyen Ceni’nin, 1000 maçl›k
s›n›r› da aﬂaca¤› anlam›na geliyor.
Ceni, emekliye ayr›lmadan önce
kulüp efsaneleri aras›na girmeyi
baﬂard› bile. Hatta baz›lar›, onun,

kulüp tarihinin en iyisi oldu¤unu
düﬂünüyor. Tecrübeli file bekçisi
ise mütevaz›:
“Ben bunu iddia edemem.
‘Tarihin en iyisi’ çok güçlü bir
ifade. Rai, Pedro Rocha, Leonidas
ve onlar gibi birçok isimle kendimi
nas›l k›yaslayabilirim ki?”
Fakat konu en önemli rakiplerden
Santos’ta efsane olan Pele’ye
gelince, Ceni k›yastan çekinmiyor:
“Pele’den daha iyi bir kaleci
oldu¤umu söyleyebilirim!”

Sevmeyenleri de çok!
Globo, Rogerio Ceni’nin 100. golü
ﬂerefine haz›rlad›¤› dosyada,
Brezilyal› kalecinin kariyerinde ilk
golü att›¤› meslektaﬂ›na da
duygular›n› sormay› ihmal
etmemiﬂ. O dönemde Sao Joao
formas› giyen Adnan Cardoso,
Ceni’den yedi¤i golü ﬂöyle
anlat›yor: “O maçta faul düdü¤ü
çal›nd›¤›nda ve Rogerio Ceni
topun baﬂ›na geçti¤inde olaya
biraz ﬂüpheyle yaklaﬂm›ﬂt›m.
Sonuçta hiçbir kaleci bir baﬂka
kaleciden gol yiyece¤ini
düﬂünmez. Fakat o günden sonra
Ceni’nin toplara ne kadar iyi vuran
bir oyuncu oldu¤unu anlad›m.
Öyle ya da böyle, bu hikâyede bir
rolüm olmas›ndan memnunum.
‹nsanlar bana hep o golü soruyor.
Sonuçta, golü yiyen kalecinin neler
hissetti¤ini de merak ediyorlar.
Ama ben 34 yaﬂ›nda gelmiﬂ bir
kaleciyim ve o golü yemiﬂ olmak,
insanlar›n bana duydu¤u sayg›y›
etkilemiyor.”
Adnan Cardoso’nun Rogerio
Ceni’nin öyküsündeki rolü, ilk golü
yiyen kaleci olmas›.
Bir de, Ceni’den en fazla gol yiyen
ismi anmak gerekir; Fabio Deivson
Lopec Maciel. 2005’ten beri
Cruzeiro’nun kalesini koruyan ve
ﬂu anda tak›ma kaptanl›k da yapan
Fabio; beﬂi bu tak›mda, biri de eski

Sao Paulo formas›n› yaklaﬂ›k
1000 kez giyen Rogerio Ceni, 100
golünü de bu kulüp ad›na kaydetti.
1987’de Sinop kulübü altyap›s›nda
futbola baﬂlayan 22 Ocak 1973
do¤umlu kaleci, üç y›l sonra Sao
Paulo altyap›s›na geçti, 1993’te de
ilk defa A tak›m formas› giydi.
Sinop’la 1990’da Mato Grosso
eyalet ﬂampiyonlu¤u yaﬂad›. Sao
Paulo’da kazand›¤› kupalar ise
Libertadores Kupas› (1993 ve
2005), Güney Amerika Kupas›
(1993), Güney Amerika Süper
Kupa (1993), CONMEBOL Kupas›
(1993), K›talararas› Kupa (1993),
Sao Paulo eyalet ﬂampiyonlu¤u
(1998, 2000, 2005), Brezilya lig
ﬂampiyonlu¤u (2006, 2007, 2008)
ve FIFA Kulüpler Dünya Kupas›
(2005). Milli formay› da 17 kez
giyen Rogerio Ceni, 1997’de FIFA
Konfederasyonlar Kupas›’n›,
2002’de FIFA Dünya Kupas›’n›
kazanan kadronun bir üyesiydi.
Ülkesinde y›l›n en iyi kalecisi
ödülüne alt› defa lây›k görülen
Ceni, 2008’de bu ödülün yan›nda
Brezilya Ligi Serie A’da y›l›n en iyi
futbolcusuna verilen Alt›n
Ayakkab› ödülünü de kazand›.
Efsanevi kaleci, ﬂampiyonlukla
tamamlanan ve yar› finalinde bir
gol att›¤› 2005 FIFA Kulüpler
Dünya Kupas›’nda da hem finalin
hem de turnuvan›n en iyi
oyuncusu seçildi.
kulübü Vasco da Gama’da olmak
üzere Ceni’den alt› gol yedi.
30 yaﬂ›ndaki file bekçisi; üçü
serbest vuruﬂtan, di¤er üçü de
penalt›dan gelen bu goller
hat›rlat›ld›¤›nda ﬂunlar› söylüyor:
“Rogerio Ceni gibi efsanevi bir
oyuncunun kariyerinde rol
oynam›ﬂ olmaktan onur
duyuyorum. Bize karﬂ› her sahaya
ç›k›ﬂ›nda, ne kadar yetenekli biri
oldu¤unu göstermiﬂtir.
Bizim yapabilece¤imiz, sadece,
Ceni’yi duran toplardaki baﬂar›s›
nedeniyle tebrik etmektir.”
Rogerio Ceni’nin bu masals›
öyküsü henüz bitmiﬂ de¤il.
Yak›nda Sao Paulo formas›n›
1000. kez giyecek olan tecrübeli
kaleci, 100 golle kalacak gibi de
de¤il. Üstelik tüm zamanlar›n en
golcü kalecisi s›ralamas›na
bakt›¤›m›zda, halen Bursaspor’un
baﬂar›s› için ter döken Dimitar
Ivankov’un, gol istatisti¤inde
Ceni’ye en yak›n aktif sporcu
oldu¤unu görüyoruz. ‹kili
aras›ndaki gol fark› ise 58. Yani,
Ceni kariyerine nokta koyduktan
uzun y›llar sonra bile “tüm
zamanlar›n en golcü kalecisi”
unvan›n› kimseye kapt›rmayacak.
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Barcelona mükemmel futbol oynuyor ve bana
göre bunun en büyük nedeni de Xavi ile Iniesta.
Onları izlerken “Tam pas atılacak pozisyon”
diyorum kendi kendime ve o anda “tak” diye
atıyorlar pası. İzleye izleye ben de bir şeyler
kapmaya çalışıyorum.

Sakatl›¤›m sayesinde
pas vermeyi keﬂfettim!

Bana gerçekten çok inanıyor Abdullah Hoca.
Aynı zamanda da çok da kızıyor ama. Çok
daha fazlasını yapabileceğimi söylüyor ve hep
daha fazlasını istiyor. Çünkü bazen
yapabileceğim şeyleri yapamadığımı düşünüyor.
Ben de onu kırıyorum arada, farkındayım.
sonras›nda ortama al›ﬂt›m ve kamp boyunca
çok istekli çal›ﬂt›m. Onlar da bana al›ﬂt›
zamanla. Özellikle Fatih abi bana çok iyi
davrand›. Fakat sonra ﬁenol Hocan›n bana
tak›mda çok ﬂans vermeyece¤ini hissettim ve
“ﬁans bulamayacaksam baﬂka bir tak›mda
oynamak istiyorum” dedim. ﬁenol Hocadan
onay al›nca Sakaryaspor’la görüﬂmeye gittim.
Bu arada Akçaabat Sebatspor Baﬂkan›
ﬁenol Bulut da s›k s›k ar›yor ve
beni tak›m›nda görmek
istedi¤ini söylüyordu.
Aram›zda çok iyi bir
iletiﬂim vard›. Hatta
Sakaryaspor’la
görüﬂmeye giderken

Futbolseverler onu ilk olarak Trabzonspor’da tan›m›ﬂt›. Ard›ndan ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’da gördük kendisini. Ancak bir ara ortalardan kayboldu. Bunun
nedeni ise sakatl›klardan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Ama o her ﬂeye ra¤men
döndü¤ünde sahip oldu¤u yetenekleriyle ad›ndan söz ettirmeyi baﬂard›.
Pas yetene¤ine bak›l›nca Xavi ve Iniesta’ya bile benzetebilece¤imiz
Ali Güzeldal, yaﬂad›klar›n› ve bir o kadar da
e¤lenceli iç dünyas›n› bizlerle paylaﬂt›.

Ali Güzeldal
Trabzonspor’da Lazaroni
göreve gelince beni istemedi.
Murat Ocak transferinde
takas olarak İBB’ye
gönderildim. Başlangıçta
gitmeyi hiç istememiştim.
Hatta dönemin İBB Başkanı
Nuri Albayrak bana,
“Beckham’ı almaya
kalksam bu kadar
zorlanmazdım!”
diye sitem etmişti.
İBB’nin ilk hazırlık dönemine
katılmamıştım ve oldukça da
kilo almıştım. İkinci hazırlık
maçında ikinci yarıda
oynayıp iki gol attım.
O an kendi kendime, “Artık
Trabzon’u unut, senin yerin
bundan sonra burası”
dedim ve böyle odaklanınca
ilk sezonda 10 gol attım.
Çok bireysel oynayan ve
çalım atmayı seven bir
oyuncuydum. Ama
geçirdiğim iki diz
sakatlığından geri dönüşte, o
çalımları yapabilme ihtimalim
azalmıştı. Ben de pas atmaya
yöneldim ve pas yeteneğimi
keşfettim böylece.
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Aydın Güvenir
▼Öncelikle futbola nas›l
baﬂlad›¤›n› ve seni kimin
keﬂfetti¤ini anlat›r m›s›n?
▲Küçükken Bak›rköyspor’un
seçmelerine gitmiﬂtim. Orada bir
ﬁevki Hoca vard›. Bana
küçükken çok yard›mc› olmuﬂtu
sa¤ olsun. Zaten beni
seçmelerde be¤enip tak›ma
alan kiﬂi de oydu. Futbol
hayat›ma Bak›rköyspor’un
altyap›s›nda baﬂlad›m.
‹sterseniz seçilme an›m› da
anlatay›m, o hikâye de bir
hayli ilginç çünkü. Seçmeler
s›ras›nda her yaﬂ grubuna ayr›
ayr› yelek veriliyordu. Ancak bana
yelek kalmam›ﬂt›. Bunun üzerine
baﬂka bir hoca, beklemem için
ﬁevki Hocan›n yan›na gönderdi
beni. Oyuna sonradan girdim,
sadece tek bir pas att›m ve ﬁevki
Hoca hemen yan›na ça¤›r›p beni
tak›ma ald›¤›n› söyledi.
Futbolcudan çok iyi anl›yordu.
Gaziantepsporlu Emre Güngör ile
Kas›mpaﬂal› Merthan Aç›l’› da o
keﬂfetmiﬂti. Benim de topa bir
dokunuﬂumdan yetenekli
oldu¤umu anlam›ﬂt›.
▼Bildi¤imiz kadar›yla Samsun
do¤umlusun. ‹stanbul’a ve

Bak›rköyspor’a
seçmeler için mi
gelmiﬂtin?
▲Aslen
Trabzonluyum.
Babamlar Samsun’a göç etmiﬂ ve
1986’da Samsun’da do¤muﬂum.
Ben 2-3 yaﬂ›ndayken de ailem
‹stanbul’a gelmiﬂ. Küçüklü¤üm
Sefaköy’de geçti. O s›rada babam
da yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂ›yordu.
Telefonda konuﬂtu¤umuzda, “Seni
karateye yazd›ral›m, sana karate
k›yafeti getireyim” diyordu. Bense
futbol oynamak istedi¤imi ve
dönünce beni bir tak›ma
yazd›rmas›n› istedim babamdan.
Babam Almanya’dan döndü¤ünde
beni Galatasaray’›n seçmelerine
götürecekti. Ama daha önce
Bak›rköyspor’un seçmelerine
kat›l›p kazanan bir arkadaﬂ›m,
bana da ﬂans›m› orada denememi
söyleyince, babam›n dönmesini
beklemeden Bak›rköyspor’a gittim.
▼Bak›rköyspor’daki futbol
hayat›n›n ilk y›llar› nas›l geçti,
oradan Trabzonspor’a nas›l gittin?
▲Bak›rköyspor’da son 3 y›l› A
tak›mda, toplam 8 sene oynad›m.
Y›ld›z tak›mdan direkt A tak›ma
yükselttiler beni. 16 yaﬂ›nda

profesyonel kontrata imza att›m. Kural gere¤i
altyap›dan yetiﬂmiﬂ bir oyuncunun kadroda bulunmas›
gerekiyordu ve Bak›rköyspor da beni seçmiﬂti.
A tak›mla 3. Lig’de üç sezon iyi performans gösterdim.
Trabzonspor’un d›ﬂ›nda Galatasaray da beni istiyordu.
Hatta Ali Yavaﬂ’la da görüﬂmüﬂtük. Ancak
Galatasaray’›n niyeti beni PAF tak›mda oynatmakt›.
Bense 19 yaﬂ›ndayd›m ve profesyonel bir ligde
oynuyordum. O nedenle beni A tak›m› için isteyen
Trabzonspor’u tercih ettim. Zaten ailem ve akrabalar›m
da Trabzonlu oldu¤u için hepimiz Trabzonspor’u çok
istiyorduk.

Bir ﬁenol istemezse, di¤er ﬁenol ister…
▼Trabzonspor’a kat›ld›ktan sonra neler yaﬂad›n peki?
▲Amcam bana “Seni Trabzonspor formas› alt›nda
görmeyi çok istiyorum, bundan baﬂka da bir ﬂey
istemiyorum” derdi. Amcam›n bu iste¤ini yerine
getirmek de beni ayr›ca çok mutlu etmiﬂti. Transfer
oldu¤um 2005-2006 sezonunun baﬂ›nda hocam›z
ﬁenol Güneﬂ’ti. Ergin Keleﬂ ve Ufukhan Bayraktar gibi
oyuncular da altyap›dan A tak›ma yükselmiﬂti.
Sezon baﬂ›nda çok iyi bir kamp dönemi geçirdi¤imi
söyleyebilirim. Tabii ki bocalama da yaﬂad›m. K›sa
süre önce televizyondan izledi¤im Fatih ve Gökdeniz
gibi oyuncularla antrenmana ç›k›yordum. Ancak

“Alici¤im, elimi açt›m dua ediyorum, senin için
hay›rl›s› olsun ama inﬂallah bize gelirsin” diye
mesaj att› cep telefonuma. Sakaryaspor’la
görüﬂmem olumsuz geçince, A.Sebatspor’a
kiral›k olarak imza att›m.
▼Sebatspor’da kendini göstermeyi ve daha
sezon bitmeden tak›ma geri dönmeyi baﬂard›n.
Bu geri dönüﬂte ne gibi olaylar›n etkisi vard›?
▲Sebatspor’da yaﬂ›t›m olan oyuncular vard›.
Bu da tak›mdaki ortam› daha da
güzelleﬂtiriyordu. Aile gibiydik. Ayn›s›n› ﬂu an
‹BB’de de hissetti¤imi söyleyebilirim. Biz
Arakl›l›y›z. Tak›mda da ‹brahim ﬁahin, Mustafa
Beﬂir gibi kendi köylüm olan arkadaﬂlar vard›.
Onlarla çok s›k› f›k›yd›k. Tak›mdaki arkadaﬂl›k
mükemmeldi. Antrenmanlardan sonra 10 kiﬂilik
ekiple bir yerlere
gidip yemek yer,
sohbet eder ve
bundan büyük
keyif al›rd›k.
Sebatspor’da da
ilk yar›da
15 maçta 5 gol
atmay›
baﬂard›m.
Bu s›rada
Trabzonspor’da
Vahid
Halilhodzic
göreve gelmiﬂti.
Devre aras›nda
tak›ma dönmemi
istedi ve böylece
tekrar
bordo-mavili
formaya
kavuﬂtum.
▼ﬁenol Hoca
ﬂans vermezken,
Halilhodzic el
üstünde tuttu
seni yani…
▲ﬁenol Hoca
bana çok
yetenekli
futbolcu
oldu¤umu ama
eksiklerim
bulundu¤unu,
bunlar›n da
zamanla
düzelecek ﬂeyler
oldu¤unu
söylemiﬂti. Ama
ben kendisinden
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o ›ﬂ›¤› alamam›ﬂt›m. Yani bana
ﬂans›n gelece¤ine inanm›yordum.
Halilhodzic ise Sebatspor’un
maçlar›n› da izlemeye geliyordu.
Tak›m Trabzonspor’un bir nevi
altyap›s›yd› çünkü. Orada da beni
be¤endi¤i, Sebatspor’a niye
gönderildi¤ime anlam veremedi¤i
yönünde duyumlar ald›m.
Sonras›nda da devre aras›nda
Trabzonspor’a döndüm.
Sebatspor’dan ayr›l›rken çok a¤lad›m
ama. Gerek yönetim, gerekse
oyuncularla iletiﬂimimiz çok iyiydi
çünkü. ﬁenol Bulut baﬂkana da
buradan her ﬂey için çok teﬂekkür
ederim.
▼Trabzonspor’a döndükten sonra
bu tak›m için ilk golünü
Malatyaspor karﬂ›s›nda atm›ﬂt›n. Bu,
ayn› anda zamanda bordo-mavililer
için att›¤›n tek goldü. O golle ilgili
hat›ralar›n› anlat›r m›s›n bize?
▲Sezonun geri kalan k›sm›n› güzel
geçirdim bana göre. Halilhodzic
bana ﬂans veriyordu. Malatyaspor
karﬂ›s›nda da Trabzonspor’daki ilk
golümü att›m. Maç 1-0 bitmiﬂti ve
bu ayn› zamanda galibiyet golüydü.
Tak›m, uzun bir aradan sonra kendi
evinde maç kazanm›ﬂt›.
O gün rüya gibi geçmiﬂti benim için.
74. dakikada oyuna girmiﬂ,
86. dakikada da golümü atm›ﬂt›m.
Oyuna girerken kendi kendime
içimden, “Allah’›m inﬂallah bir gol
atar›m” diye geçirmiﬂtim. Golü
att›ktan sonra da “Allah’›m inﬂallah
maç böyle biter” demeye baﬂlad›m
bu sefer de (gülüyor).
▼Peki bu kadar çok sevdi¤in ve
ba¤l› oldu¤un bordo-mavili
formadan niçin koptun?
▲Sezon sonunda Halilhodzic
görevden ayr›lm›ﬂ ve yerine Lazaroni
gelmiﬂti. Yard›mc›s› Hüsnü Özkara
da ‹BB’nin eski hocas›yd›. ‹BB’nin
Baﬂkan› ise Nuri Albayrak’t›
o dönem. Lazaroni daha idmanlarda
beni görmeden, tak›m›nda
istemedi¤ini söylemiﬂti. O ara
‹BB’den A Millî Tak›m’a yükselme
baﬂar›s›n› gösteren Murat Ocak da
Trabzonspor’a transfer olmuﬂtu.
Transfer olurken iki kulüp aras›nda
para konuﬂulmam›ﬂ. “Murat Ocak
karﬂ›l›¤›nda bir oyuncunuzu al›r›z”
demiﬂ Nuri Baﬂkan. Bu noktada da
devreye beni Bak›rköyspor’dan
tan›yan Abdullah Hoca girdi.
O dönem Galatasaray’›n altyap›s›nda
görev yapt›¤› için beni s›k s›k izleme
f›rsat› olmuﬂtu. Murat Ocak transferi
takas ﬂeklinde gerçekleﬂince,
Abdullah Hoca, “Ali Güzeldal’›
istiyorum” demiﬂ. Ancak ben bu
transfer haberlerini ilk duydu¤umda
‹BB’ye gelmemek için çok
u¤raﬂm›ﬂt›m aç›kças›. Hem
Trabzon’dan ayr›lmak çok zor geldi,
hem de e¤er buradan bir tak›ma
gideceksem bu Sebatspor olmal› diye
düﬂündüm. Çünkü orada oynarken
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seni ‹BB ve Abdullah Avc› futbola
kazand›rd› diyebiliriz miyiz?
▲Kesinlikle. Söz gelmiﬂken ‹BB
camias›ndaki herkese çok teﬂekkür
etmek istiyorum. Çünkü Göksel
Baﬂkan da dâhil olmak üzere
sakatland›¤›m zaman bir gün bile
beni yaln›z b›rakmad›lar, ma¤dur
etmediler. Hep yan›mdayd›lar ve
hep iyi niyet gördüm onlardan.
Onlar›n bu deste¤i sayesinde
yeniden futbola dönüp devam›n›
getirebildim. Çünkü sakatlan›p da
yüzüne bak›lmayan futbolcu
arkadaﬂlar›m› da biliyorum. Ne yalan
söyleyeyim, ﬂu an dizim eskisi gibi
de¤il. Hatta bazen Çin’e giden bir
arkadaﬂ›m oldu¤u zaman “Oradan
sa¤lam bir bacak getirin bana” diye
espri yapar›m (gülüyor). 6 ay sonra
tekrar idmanlara ç›kmaya baﬂlad›m.
Ancak dizimde bir boﬂluk
hissediyordum. Antrenmanda tekrar
ba¤lar›m koptu. As›l o zaman
y›k›ld›m diyebilirim. Ama bu
dönemde de sa¤l›k ekibim benimle
çok yak›ndan ilgilendi. En ufak bir
s›k›nt›m oldu¤unda gece saat kaç
olursa olsun hemen onlar› arar ya da
evlerine giderdim. O kadar yak›n bir
tedavi gösterdiler bana. Bir
oyuncunun iki kere üst üste diz
sakatl›¤› geçirip sahalara dönmesi
çok zor. O yüzden ‹BB tak›m›ndaki
herkese verdikleri destek için
teﬂekkür ederim. Biliyorum,
sakatl›ktan çok bahsettim ama
hayat›m sakatl›klarla geçti benim
bugüne kadar, ne yapabilirim!
ortam›m çok iyiydi. Asl›nda
profesyonel bir düﬂünce de¤ildi
benimkisi. Çünkü Sebatspor’un
durumu pek de iyi de¤ildi. Di¤er
taraftan ise ‹BB yeni bir tak›m
oluﬂturmuﬂtu. Yeni bir baﬂkan, yeni
ve çok baﬂar›l› bir hocayla genç
futbolcular bulunuyordu tak›mda.
Böyle bak›nca asl›nda ‹BB’yi tercih
etmek daha mant›kl› görünüyordu
ama dedi¤im gibi o zaman
profesyonel olarak de¤il, duygusal
olarak düﬂündüm san›r›m. Hatta
Trabzonspor’da sezon baﬂ› kamp›na
götürmediler beni, 1 ay Trabzon’da
kald›m. Kendi baﬂ›ma antrenman
yapt›m. Yani tak›mda kalmak için
her ﬂeyi yapt›m. E¤er
kalmayacaksam da Sebatspor’a
dönmek istedim. Ama tüm bunlara
ra¤men Nuri Baﬂkan, Abdullah
Hoca, Arif Hoca hepsi beni ar›yor,
mutlaka tak›mlar›nda görmek
istediklerini söylüyorlard›.

Beckham’› alsak
bu kadar zorlanmazd›k!
▼Her ﬂeye ra¤men Abdullah Hoca
ve ‹BB vazgeçmedi yani senden.
‹BB’ye transferinden sonra da ilk
sezon yaklaﬂ›k 10 gol kaydettin.
Yani en büyük ç›k›ﬂ›n› burada yapt›n

diyebiliriz. Bunun sebebi neydi
sana göre?
▲Evet, benim tüm diretmelerime
ra¤men vazgeçmediler hiç sa¤
olsunlar. Hatta bir kere Nuri
Baﬂkanla Florya’da bir çay
bahçesinde buluﬂmuﬂtuk. Bana,
“Beckham’› almaya kalksam bu
kadar zorlanmazd›m!” diye sitem etti
(gülüyor). Biliyorsunuz ben
‹stanbul’da büyüdüm. Ailem ve tüm
arkadaﬂlar›m burada. Bu yönden de
bak›nca ‹BB’ye gelmem daha
do¤ruydu asl›nda ama o ortamdan
kopmak istemedi¤im için ilk baﬂta
çok direndim. Bu ›srar›m›n bir
nedeni de Süper Lig’de oynarken bir
alt lige dönmek istemememdi. Ama
her ﬂeye ra¤men, beni böylesine çok
isteyen bu kulübe imzay› att›m.
Tak›ma kat›ld›¤›mda ise bir bakt›m ki
tüm ekip haz›r. ‹BB haz›rl›k kamp›n›
tamamlam›ﬂt›. Ben ise 1 ay kendi
baﬂ›ma antrenman yapt›¤›mdan
tak›m arkadaﬂlar›ma göre oldukça
geri kalm›ﬂt›m. Ayr›ca kilo alm›ﬂt›m.
Çünkü Trabzon’un yemekleri güzel,
havas› güzel… Yaylaya ç›k›yorduk
boﬂ zamanlarda bir de (gülüyor).
Yeni tak›m›m›n Davraz’daki ikinci
haz›rl›k kamp›na bu ﬂekilde kat›ld›m.
Orada da sadece 2-3 haz›rl›k maç›
vard› oynayaca¤›m›z asl›nda, tam

haz›rl›k kamp› gibi de¤ildi yani. ‹lk
maçta oynamad›m. ‹kinci maçta ise
Abdullah Hoca bana ikinci yar›da
ﬂans verdi. Oyuna girdi¤im gibi iki
gol att›m. O an kendi kendime
dedim ki, “Art›k Trabzon’u unut,
senin yerin bundan sonra buras›.
ﬁimdi burada kendini gösterme
zaman›.” Böyle odaklan›nca da ilk
sezonumda 10 gol att›m.
▼ﬁu ana kadarki en baﬂar›l› oldu¤un
bu sezonun sonlar›na do¤ru ciddi
bir sakatl›k geçirdin. Bu zor süreci
de anlat›r m›s›n biraz?
▲Sakatl›¤›mdan önce aﬂ›r› bireysel
oynuyordum. Daha çok kendime
oynuyordum yani aç›kças›. Çal›m
at›p, adam geçme yetene¤im vard›.
Ben de saha içinde sürekli bunu
yapmaya çal›ﬂ›yordum. Ama sonuçta
günümüz futbolunda bunlar› bir yere
kadar yapmak lâz›m, çünkü fazlas›
olumsuz sonuçlar do¤urabiliyor. O
sezonun 26. haftas›nda Kocaelispor
ile oynad›¤›m›z maçta tak›m›n ilk
golünü atm›ﬂt›m. Ama ayn› maçta
diz ba¤lar›m koptu. Tedavi
döneminde çok zor ve a¤r›l› günler
geçirdim.
▼Yaﬂad›¤›n ciddi sakatl›klara
ra¤men ‹BB’nin seni b›rakmad›¤›n›
görüyoruz. Böyle bak›nca ad›n› ne
kadar Trabzonspor’da duyursan da

Sakatl›k iﬂime yarad›!
▼Gelelim futbolseverleri oldukça
etkileyen pas yetene¤ine… Özellikle
Kayserispor deplasman›nda Gökhan
Ünal’a yapt›¤›n asist, Xavi’nin
asistlerini and›r›yordu. Asl›nda bu
yetene¤ini bu sezon keﬂfettik biz de.
Ancak bu biraz da do¤uﬂtan gelen
bir özellik olmal›… Nas›l ç›kt›
ortaya bu pas kabiliyeti?
▲Az önce de bahsetti¤im gibi
futbola baﬂlad›¤›mda çok bireysel
oynuyordum. Çünkü yetenekleri
olan bir futbolcuydum ve sahada
bunlar› sergilemek istiyordum.
Ama bunlar› yaparken kafam› pek
kald›rmaz, önüme bakard›m.
Yani pas atmak akl›mda çok da
yoktu aç›kças›. Devaml› rakipleri
çal›mlay›p ﬂut çekmeyi
düﬂünüyordum. Ama bu noktada
sakatl›¤›m pas yetene¤imin ortaya
ç›kmas›nda bir ﬂans oldu. ‹ki büyük
diz sakatl›¤›ndan sonra daha yeni
yeni iyileﬂirken, eskiden att›¤›m
çal›mlar› yapabilme ihtimalim
azald›¤› için daha çok pas atmaya
yöneldim. Bizim tak›mda da koﬂucu
oyuncular›n say›s› fazla. Ben de
onlar koﬂarken hissediyorum pas›
ataca¤›m›. Allah vergisi bir yetenek
bu ama ben bu yetene¤imi sakatl›k

sayesinde keﬂfettim belki de.
Kayserispor maç›nda da Gökhan
Ünal’la birlikte girdik ikinci yar›da
oyuna. Oyuna girerken, “Abi ben
topu ald›¤›mda, sen koﬂu yap.
Aya¤›na isteme topu! Koﬂtu¤un
noktaya ataca¤›m” dedim. Abdullah
Hoca da söylemiﬂti zaten bunu.
Gökhan abi de koﬂu yoluna pas
at›ld›¤› zaman bu f›rsatlar›
affetmeyen bir oyuncu. Böylece
güzel bir gol ç›kt› ortaya.
▼Peki pas atma ve att›¤›n pasa koﬂu
yapma bak›m›ndan tak›m içinde en
çok kiminle anlaﬂ›yorsun?
▲Bu konuda en çok ‹skender Al›n’la
anlaﬂ›yorum. Geçen sezon
Fenerbahçe’yi Olimpiyat Stad›’nda
yendi¤imiz maçta ‹skender’e att›¤›m
bir pas vard› mesela. O da golü
atm›ﬂt›. ‹skender’le çok iyi bir
uyumum var. Çünkü ‹skender, topu
direkt aya¤›na atarsam çok etkili bir
futbolcu de¤il. Topu iyi saklar ama
bireysel olarak adam geçebilecek bir
oyuncu de¤il. Ama ayn› zamanda
dikine inan›lmaz koﬂular yapabiliyor.
Bana göre bu ligde bunu iyi
yapabilen nadir futbolculardan birisi.
Biz de bu özelliklerimizi devaml›
konuﬂuyoruz. Ayn› zamanda oda
arkadaﬂ›y›z ve çok iyi bir ba¤ var
aram›zda. Birbirimizi bu nedenle
daha iyi anl›yoruz. Geçen sezonki
Fenerbahçe maç› öncesinde de
konuﬂmuﬂtuk. O gün ‹skender’in
do¤um günüydü. Ona, “Sana bugün
bir do¤um günü hediyesi vereyim”
demiﬂtim. Golden önce top bana
gelince bekledim, her zamanki gibi
dikine yapt›¤› mükemmel koﬂulardan
birini görünce pas› tam vuruﬂ
noktas›nda verince o da golü yapt›.
▼Pas atma yetene¤ini iyiden iyiye
keﬂfetti¤in zaman bu özelli¤ini
geliﬂtirmek için bir ﬂeyler yapt›n m›?
Mesela dünyadaki iyi pasörleri daha
dikkatli izlemeye baﬂlad›n m›?
▲Dünyadaki hemen hemen herkes
Barcelona’y› izlemekten keyif
al›yordur. Mükemmel futbol
oynuyorlar. Bana
göre bunun en büyük
nedeni de Xavi ve
Iniesta. ‹kisinin de
pas özellikleri
inan›lmaz. Onlar›
izlerken “Tam pas
at›lacak pozisyon”
diyorum kendi
kendime ve o anda
“tak” diye at›yorlar
onlar da pas›. Yani
ben de hissediyorum
topu atacaklar› yeri.
‹zleye izleye ben de
bir ﬂeyler kapmaya
çal›ﬂ›yorum. Zaten
öyle bir ﬂans›m olsa
‹spanya Ligi’nde
oynamak isterim.
Tam benim
özelliklerime göre bir

lig çünkü. Paslara yap›lan çok iyi
koﬂular var o ligde. Ayr›ca Abdullah
Hoca da pas konusunda bana
çal›ﬂmalar yapt›r›yor ve destek
oluyor. Asl›nda futbolun iki yönünü
de oynatmak istiyor bana ve tüm
tak›m oyuncular›na. Bunun da bana
pas ve gol yetene¤i d›ﬂ›nda çok ﬂey
katt›¤›n› söyleyebilirim.
▼‹BB’deki ilk sezonunda Ümit Millî
Tak›m’a seçilmiﬂtin. Sonra uzun bir
sakatl›k dönemi geçirdin. Ancak son
olarak A2 Millî Tak›m›’na seçilmeyi
baﬂard›n. Geçmiﬂte Genç Millî
Tak›mlarda yaﬂad›klar›n› anlat›r
m›s›n bize?
▲Bak›rköyspor’da oynarken Genç
Millî Tak›mlara seçilmiﬂtim.
Tak›mdan sadece ben gidiyordum ve
zor oluyordu aç›kças›. Çünkü o
dönemde büyük tak›mlardan çok
say›da oyuncu gitti¤i için hepsi
birbirini tan›yordu ve iç içelerdi.
O yüzden biraz yabanc›l›k
çekiyordum. Bu nedenle kendimi
tam olarak ifade edemiyordum.
Millî Tak›mlardaki ilk hocam Serpil
Hamdi Tüzün’dü. Bana çok destek
olmuﬂtu. ‹kinci maç›mda
Hollanda’ya gol atm›ﬂ ve maç› o
golle kazanm›ﬂt›k. Ondan sonra bir
süre ça¤r›lamad›m kadroya. Dedi¤im
gibi kendimi tam olarak ifade
edemiyordum. Sonra U18 Millî
Tak›m›’na ça¤r›lmay› baﬂard›m.
‹talya’y› 3-1 yendi¤imiz maçta
tak›m›n bir golünü de ben atm›ﬂt›m.
Yani eskiye oranla yavaﬂ yavaﬂ
ortama ve ay-y›ld›zl› formaya
›s›nmaya baﬂlam›ﬂt›m. Daha sonra
86’l› olmama ra¤men 1985
do¤umlulardan oluﬂan, Burak
Y›lmaz’lar›n oldu¤u ve Avrupa
ﬁampiyonas› Finalleri’ne kalan
U19 Millî Tak›m›’na ça¤r›ld›m ama
turnuva süresince kadroya
giremedim. Tak›m önceden
kurulmuﬂtu ve beni alternatif olarak
ça¤›rm›ﬂlard›. Daha sonra Ümit
Millî Tak›m’a ça¤r›ld›m. Ama
sakatl›¤›mdan ötürü sadece 3 maçta

oynayabildim. Bu sezon tekrar A2 ile
millî formaya dönme ﬂans›na eriﬂtim.
Art›k bu formay› b›rakmamak için
elimden geleni yapaca¤›m sakatl›klar
izin verirse. Bu dönüﬂümde de
Abdullah Hocan›n pay› büyüktür.
▼Abdullah Avc›’dan bahsetmiﬂken,
kendisiyle arandaki diyalogdan söz
eder misin? Abdullah Hoca senin
gibi birçok genç oyuncuyu keﬂfedip,
baﬂar›yla oynatm›ﬂ bir isim çünkü.
▲Bana gerçekten çok inan›yor
Abdullah Hoca. Ayn› zamanda da
çok da k›z›yor ama. Çok daha
fazlas›n› yapabilece¤imi söylüyor ve
hep daha fazlas›n› istiyor. Çünkü
bazen yapabilece¤im ﬂeyleri
yapamad›¤›m› düﬂünüyor. Ben de
onu k›r›yorum arada, fark›nday›m.
Ama bana bu kadar inand›¤›,
güvendi¤i için çok seviyorum
Abdullah Hocay›. Arif ve Zafer
Hocay› da ayn› ﬂekilde.
Geliﬂimimden sakatl›k süresince
verdi¤i deste¤e kadar Abdullah
Hocan›n üzerimde çok eme¤i vard›r.
O, genç oyuncular için çok büyük
bir ﬂans.
▼Hem A Millî Tak›m’a yükselmek
hem de var olan yeteneklerini daha
iyi sergilemek için sana göre
gidermen gereken eksikliklerin
neler?
▲Devaml› sakatl›k yaﬂad›¤›m için
bir devaml›l›k sa¤layam›yorum son
dönemde. Hep kondisyon
problemim oluyor. Bu da sezon baﬂ›
kamp›n› sa¤l›kl› geçiremememden
kaynaklan›yor. Geçirsem bile
arkas›ndan bir sakatl›k yaﬂ›yorum,
1-2 ay futboldan uzak kal›yorum.
Bu da beni sezon içinde etkiliyor.
Bu yüzden bu devaml›l›¤› sa¤lamam
lâz›m. Çünkü bizim ligimiz o kadar
kolay bir lig de¤il. Saha içinde
mücadele dozu inan›lmaz derecede
yüksek. O yüzden kondisyonumun
ve kuvvetimin çok yüksek olmas›
lâz›m. Bunlar› iyileﬂtirmem gerekli.
Ama bazen sakatl›klar izin vermiyor
buna maalesef.
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FC United

Demokrasinin beﬂi¤i
Manchester United’›n Amerikal› sahipleri Glazer’lar›n politikalar›n› protesto ederek
FC United of Manchester’i kuran futbolseverler, 2005’ten beri kulübü kendileri
yönetiyor. Üye olman›n y›ll›k maliyeti bir ManU maç biletinden bile çok daha ucuz.
Tüm konular do¤rudan demokrasiyle karara ba¤lan›yor ve her üyenin bir oy hakk› var.
Tak›m›n giyece¤i formadan, hangi stadyumda oynayaca¤›na kadar her ﬂey oylan›yor.
FC United Toplum Sorumlusu Robin Pye ve FC Sports Marketing’ten Adrian Stores,
bir panel için geldikleri ‹stanbul’da TamSaha’n›n sorular›n› cevaplad›.
Dağhan Irak
nlar› pek çok futbolsever
ünlü yönetmen Ken
Loach’un yönetti¤i,
efsanevi futbolcu Eric
Cantona’n›n oynad›¤› “Hayata
Çal›m At/Looking for Eric”
filmiyle tan›d›. Filmde Eric
isimli postac›n›n hayata
ba¤lanmas› için güç birli¤i
yapan FC United taraftarlar›,
gerçek hayatta da kulüplerini
hayatta tutabilmek için benzer
bir dayan›ﬂma içerisindeler.
Manchester United’›n
Amerikal› sahipleri Glazer’lar›n
politikalar›n› protesto ederek
FC United of Manchester’i
kuran futbolseverler, 2005’ten
beri kulübü kendileri
yönetiyor. Üye olman›n y›ll›k
maliyetinin bir Manchester
United maç biletinden bile çok
daha ucuz oldu¤u
FC United’da tüm konular
do¤rudan demokrasiyle karara
ba¤lan›yor, her üyenin bir oy hakk›
var. Tak›m›n giyece¤i formadan,
hangi stadyumda oynayaca¤›na
kadar her ﬂey oylan›yor.
‹ngiltere futbol sisteminin yedinci
kümesi olan Kuzey Premier
Ligi’nde mücadele eden
FC United, maç baﬂ›na üç bin
taraftar ortalamas›yla oynuyor.
Bir yedinci küme tak›m› için hem
fazlas›yla popülerler hem de
Manchester ﬂehrindeki etkileri bir
hayli fazla. Kulüp, ﬂehirdeki
engellilerin hayat›n›n
kolaylaﬂt›r›lmas›ndan tutun da,
farkl› dinlere mensup gençlerin
kaynaﬂmas›na kadar pek çok
sosyal konuda projeler yürütüyor.
Bu projelerin birço¤unda büyük
katk›s› olan FC United Toplum
Sorumlusu Robin Pye ve
‹ngiltere’de pek çok kulüpte
taraftar bazl› projeler yöneten
FC Sports Marketing’ten Adrian
Stores geçti¤imiz ay bir panel için
Kadir Has Üniversitesi’ndeydi.

Robin Pye
Takım sahaya forma
reklamsız kırmızı forma,
beyaz şort ve siyah
çoraplarla çıktığında, bunun
mümkün olabilmesi için
harcanan emeği düşündüm.
Boğazıma bir şey
düğümlendi. Bir bebeğin
doğumunu izlemek gibiydi.
Pek çok insan da böyle
hissetmiştir.

O
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Adrian Stores

Robin ve Adrian, enteresan bir
ﬂekilde yolu hem FC United’dan,
hem de Türkiye’den geçmiﬂ iki
isim. Robin, iki y›l Türkiye’de
yaﬂam›ﬂ ve ‹stanbul’daki
günlerinde en büyük zevki Gordon
Milne’in çal›ﬂt›rd›¤› Beﬂiktaﬂ’›n
maçlar›na gitmekmiﬂ. Zaman
içerisinde ‹stanbul’da yaﬂayan pek
çok Britanyal› Robin’le beraber
Beﬂiktaﬂ maçlar›n› izlemeye ve
maçlarda tezahürat yapmaya
baﬂlam›ﬂ. Hatta Robin’in çok
küçük yaﬂtaki o¤lunun ö¤rendi¤i
ilk tezahürat “En büyük Beﬂiktaﬂ,
baﬂka büyük yok” olmuﬂ. Robin,
Kadir Has Üniversitesi’nde yapt›¤›
sunumda “Beﬂiktaﬂ tribünlerinde
çok büyük s›cakl›k vard›. Her hafta
maça gidip bunun bir parças›
olabiliyordum. Manchester’a
döndü¤ümde ayn› ﬂeyi Manchester
United’la yapamad›¤›m› fark ettim,
çünkü her maça gitmeye gücüm
yetmiyordu. Y›llar sonra
FC United’la Beﬂiktaﬂ’ta
yaﬂad›klar›m› tekrar buldum”
diyor.

Adrian ise bir Türkiye vatandaﬂ›yla
evli ve Kaya ad›nda Galatasaray
taraftar› bir o¤lu var. Adrian,
“Manchester City, Kaya’ya ilk
gitti¤i maçta indirim yapt›, özel
forma hediye etti, evine
arma¤anlar gönderdi. Maça ilk kez
gelen bir çocu¤u tavlamak için ne
gerekiyorsa fazlas›n› yapt›. Ama o
hâlâ Cimbom’u tutuyor” diyor.
Robin ve Adrian’la TamSaha için
söyleﬂtik.
▼Her ﬂey nas›l baﬂlad›?
Robin: Manchester’da bir
restoranda on iki arkadaﬂ
oturuyordu. Fikir ortaya ç›kt›.
O gün, o yeme¤in sonunda kulübü
kurmaya karar verdiler. Stadyumda
bir pankart açt›lar ve büyük destek
toplad›lar. Benim kulübe kat›lmam
ilk lig maç›ndan önce oldu.
Bahsetti¤im yemek May›s’tayd›, ilk
maç ise A¤ustos’ta oynand› ve bu
arada epeyce yol al›nm›ﬂt›.
▼Nas›l bir duyguydu? Bir kulübü
tutuyorsunuz ve kendinizi bir
anda baﬂka bir kulübün içinde
buluyorsunuz. Sonuçta FC United

Kulüple çalışmaya
başlayınca “90’da 90”
denen konseptle tanıştım.
Yani tribündeki taraftarın
yüzde 90’ının 90 dakika
tezahürat yapması. Herkesin
bir hayali var, ama bunu
gerçekleştirmek gerçekten
insanın boğazına bir şeyleri
düğümlüyor.
taraftarlar›n›n ço¤u hayat boyu
Manchester United’› tuttu. Çok
sayg› duyulan ve sevilen bir kulüp
bu. Pek çok taraftar için eﬂlerinden
ayr›lmak gibi olmad› m›?
Robin: FC United fikri zaten birlikte
çal›ﬂmaya al›ﬂk›n insanlarca ortaya
ç›kar›ld›. Manchester United’›n çok
güçlü bir ba¤›ms›z taraftar derne¤i
gelene¤i var. ‹ngiltere’de kurulan
ba¤›ms›z taraftar derneklerinin
en güçlülerinden biri
Manchester’dayd› ve kulübün
Rupert Murdoch’a sat›ﬂ›n›
engellemeyi baﬂard›lar. Kendi
yay›nlar›, fanzinleri vard›. Ba¤›ms›z
taraftar fikri zaten güçlüydü ve
FC United on y›ll›k bir mücadelenin
ürünüydü. Bence ortaya ç›kan ürün,
herkeste farkl› duygular yaratt›. Ben

kendi ad›ma ﬂunu söyleyebilirim.
O tak›m sahaya forma reklams›z
k›rm›z› forma, beyaz ﬂort ve siyah
çoraplarla ç›kt›¤›nda, bunun
mümkün olabilmesi için harcanan
eme¤i düﬂündüm. Bo¤az›ma bir
ﬂey dü¤ümlendi. Bir bebe¤in
do¤umunu izlemek gibiydi. Pek
çok insan da böyle hissetmiﬂtir. Biz
çok güzel bir ﬂeyi yaratt›k. Ama
pek çok taraftar için çok zordu
ayn› zamanda. Birçok insan ilk
baﬂta iki tak›m›n da kombine
biletini sat›n ald› ve inan›lmaz
say›da futbol maç›na gitmeye
baﬂlad›lar. Baz›lar› dayanamay›p
“büyük United”a döndü. Ama tabii
ki Manchester United’da olanlar
bizi çok etkiledi. Tak›m›n elde
etti¤i baﬂar›lar ya da Glazer’lar›n
geliﬂi gibi olaylar bize do¤rudan
yans›d›. Glazer’lar›n yapt›klar›,
borçlanma sorunu gibi meseleler,
bize do¤ru yeni bir taraftar
dalgas›n›n gelmesine yol açt›.
Tuhaf bir durum. Biz bunu
“iki United, tek ruh var” slogan›yla
aç›kl›yoruz. Biz Manchester
United’la ayn› futbol gelene¤inden
geliyoruz.
Karmaﬂ›k bir durum tabii. ‹nsanlar
soruyor, “Glazer’lar giderse,
Manchester United yönetimi
taraftar kat›l›m› içerecek ﬂekilde
yeniden yap›land›r›l›rsa FC United
ne olacak?” Bilmiyoruz aç›kças›.
Bildi¤imiz bir ﬂey var; ne olursa
olsun demokratik yollardan
al›nacak kararlarla olacak.
Adrian: Bence olaya iki k›s›mdan
bakmak lâz›m. Bir Robin’in
anlatt›klar›, kulübün geçmiﬂi ve
kökleri var. Bir de ancak yaﬂayarak
görebileceklerin var. Ben
FC United taraftar› de¤ildim.
Ancak kulüple çal›ﬂmaya
baﬂlay›nca “90’da 90” denilen
konseptle tan›ﬂt›m. Yani tribündeki
taraftar›n yüzde 90’›n›n 90 dakika
tezahürat yapmas›. Herkesin bir
hayali var, ama bunu
gerçekleﬂtirmek gerçekten insan›n
bo¤az›na bir ﬂeyleri dü¤ümlüyor.
Ben FC United taraftar› de¤ilim
ancak onlar›n FA Kupas›’nda neler
yapt›klar›n›, yüz y›ll›k profesyonel
kulüpleri eleyiﬂlerini izledim.
Bu çok duygusal bir macera ve
maç atmosferi inan›lmaz. Kald› ki,
maçlar d›ﬂ›nda kulübün ﬂehirdeki
toplum için yapt›klar› da var,
ki bence Premier Lig kulüpleri bile
bu alanda FC United’›n gerisinde.
Onlar›n daha fazla kayna¤› var
ama United’›n yan›nda bu
konularda amatör kal›yorlar.
▼Aran›zda hiç City taraftar›
var m›yd›?
Robin: Baﬂlang›çta yoktu. Ancak
az say›da City’li zamanla
maçlar›m›za gelmeye baﬂlad›.

Sonuçta bu normal. Manchester
gibi bir ﬂehirde insanlar›
maçlar›n›za davet ederseniz,
önünde sonunda bunlar›n bir k›sm›
City taraftar› ç›kacakt›r.
▼‹ngiltere’de Türkiye’dekinin
aksine taraftarlar do¤up
büyüdükleri yerdeki kulüpleri
tutuyor. FC United’› kurarken bu
durum ne kadar iﬂinize yarad›?
E¤er durum böyle olmasayd›,
sizce yine de FC United gibi bir
kulübü ortaya ç›karma ﬂans›n›z
olur muydu?
Robin: Manchester United
taraftarlar›n›n ço¤u Manchester’da
yaﬂ›yor. ﬁehirle kulüp aras›nda
güçlü bir ba¤ var. Ayr›ca
Manchester’de büyüyüp baﬂka
yerde yaﬂayan insanlar var,
bunlar›n da ço¤u Manchester
United taraftar›. Kulübün ulusal ve
uluslararas› ba¤lant›lar› var. Ama
Manchester United taraftarlar›n›n
ço¤u hâlâ ﬂehirde yaﬂ›yor. Durum
böyle olmasayd› FC United’›
kuramazd›k. Böyle bir oluﬂum için
bir arada olman›z lâz›m, internet
üzerinden böyle bir kulübü
kuramazs›n›z. Taraftarlar›n sahada
olmas›na ihtiyac›m›z vard›.
▼Art›k yurtd›ﬂ›nda
bile tan›nan bir
kulüpsünüz. Sizin
hakk›n›zda çekilmiﬂ
ve dünya çap›nda
gösterime girmiﬂ bir
film bile var.
FC United bir alt lig
kulübünden çok
fazlas›. Bu sizi
ürkütüyor mu?
Robin: Hay›r
ürkütmüyor. Baﬂlang›çta biz
taraftarlar›n bir kulübü en az di¤er
kulüpler kadar iyi yönetebilece¤i
fikriyle ortaya ç›km›ﬂt›k. ﬁimdi 6
y›l geride kald› ve harika bir
deneyim var elimizde. Taraftar
sahipli¤inin bir kulübe neler
getirebildi¤ini gördük; harika bir
enerji ve harika fikirler. Mesela her
maçtan önce bir komedi ve rock
günü düzenleniyor ve kulübe
maddi gelir geliyor.
Bu organizasyonlar›n hepsine
kat›lmasam bile onlar›n var
oldu¤unu bilmek beni rahatlat›yor.
Gönüllüler var, her maç
pankartlar› as›yorlar. Tamamen
kulübe sahip ç›kmak üzerinden
yürüyor her ﬂey. Di¤er kulüplerde
bu yok ve bize inan›lmaz,
neredeyse âdil olmayan bir avantaj
veriyor. 2005’te korkuyorduk ama
ﬂimdi kendimize güveniyoruz.
Bu bir kulübü yönetmek için iyi bir
yol, bunu biliyoruz. Tabii ki
büyüdükçe sorular ortaya ç›kacak.
Mesela ﬂu an biz bir yetiﬂkin bileti

için 8, çocuk bileti için 2 pound
al›yoruz. Üç kademe daha
yükseldi¤imizde bir bileti 20
pounda satan tak›mlarla oynamaya
baﬂlayaca¤›z. Onlarla nas›l rekabet
edece¤iz? Bilet fiyatlar› ayn› m›
olacak, yükseltmek mi gerekecek?
Yükseltirsek bizi biz yapan formüle
zarar gelecek mi? Böyle sorular
olacak ve ﬂu an cevaplar›
bilmiyoruz. Ama ﬂunu biliyoruz ki,
bu cevap demokratik yöntemle
bulunacak.
▼Ba¤›ms›z taraftar derneklerinin
önemine dikkat çektiniz.
FC United’›n miras› buradan m›
geliyor? Baﬂka neler bu kulübün
yap›s›nda rol oynad›?
Robin: FC United’›n arkas›nda tabii
ba¤›ms›z taraftar kültürü ve bunun
güçlü Manchester aya¤› var.
Bu bize kalan miras. Ve tabii ki
Manchester’deki iﬂçi
örgütlenmelerinin, sendikalar›n
miras›n› taﬂ›yoruz. Yaln›zca bu da
de¤il, inanç gruplar›n›n bile
üzerimizde etkisi var. ﬁehirde
toplum örgütlülü¤ünden kaynakl›
bir özgüven var, insanlar birlikte
bir ﬂeyler yapmaya inan›yor.
Bunlar›n olmad›¤› bir yerde

Robin Pye

FC United gibi bir ﬂey ortaya ç›kar
m›yd›, belki ç›kmazd›. Ama
insanlar›n bir ﬂey istedi¤inde
yapabilme gücünü çok da
küçümsememek gerekiyor.
▼Kendinizi “punk futbol kulübü”
olarak tan›ml›yorsunuz. Punk
ikonu Johnny Rotten, “Beni
dinliyorsan›z, soka¤a ç›k›n ve bir
ﬂeyler yap›n, yoksa vaktimi boﬂa
harc›yorum demektir” demiﬂti.
Siz de bir örnek oluﬂturmaya m›
çal›ﬂ›yorsunuz?
Robin: Tam olarak de¤il, çünkü biz
de baﬂkalar›n› örnek al›yoruz.
Özellikle Alman kulüplerini.
Onlar›n futbol endüstrisi içinde
nas›l ayakta kald›klar›n›
inceliyoruz. Baﬂka kulüp
taraftarlar› bize gelip fikir
ald›klar›nda tabii ki gurur
duyuyoruz. Biz de ‹ngiltere içinde
ve d›ﬂ›nda baﬂka taraftarlarla
iﬂbirli¤i yollar› ar›yoruz, bu tarz
iﬂbirlikleri bizi heyecanland›r›yor.
Belçika ve Yunanistan’dan gruplar
bizi yak›n zamanda ziyaret ettiler

örne¤in.
Adrian: Asl›nda Türkiye de
FC United için önemli bir ülke.
Benim ve Robin’in kuﬂkusuz bu
ülkeyle duygusal ba¤›m›z var.
Ama bunun d›ﬂ›nda kulübün
kuruluﬂunda büyük destek veren
ve fikre çok ﬂey katan Manchesterli
Türk iﬂ adamlar› da oldu.
▼Peki, Türkiye’de sizinkine
benzer duygular yaﬂayan
taraftarlara ne önerirsiniz?
Robin: Çok k›sa cevap vereyim,
bilmiyorum. Buraya gelirken en
korktu¤um ﬂey, Türk taraftarlara bir
ﬂeyleri empoze etmeye çal›ﬂt›¤›m›n
düﬂünülmesiydi. Onlar buradaki
koﬂullar› bizden çok daha iyi
biliyor. Biz ancak tecrübelerimizi
paylaﬂabiliriz. FC United gibi bir
kulüp burada kurulabilir mi,
bilmiyoruz. E¤er FC United gibi bir
taraftar kulübü kurulamayacaksa,
belki de ilk ad›m ba¤›ms›z taraftar
dernekleri kurmak olabilir.
Hangisinin do¤ru ad›m olaca¤›n›
Türk taraftarlar bilir.

Taraftar sahipliğinin bir
kulübe neler getirebildiğini
gördük; harika bir enerji
ve harika fikirler. Mesela
her maçtan önce bir
komedi ve rock günü
düzenleniyor ve kulübe
maddi gelir geliyor.
Hepsine katılmasam bile
onların var olduğunu
bilmek beni rahatlatıyor.

Adrian Stores
Maçlar dışında kulübün
şehirdeki toplum için
yaptıkları da var, ki bence
Premier Lig kulüpleri bile
bu alanda FC United’ın
gerisinde. Onların daha
fazla kaynağı var ama
United’ın yanında bu
konularda amatör
kalıyorlar.
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Hayallerin peﬂinde!
14. kez düzenlenen U17 Güney Amerika Futbol Şampiyonası’nda sürpriz
çıkmadı ve son üç turnuvanın şampiyonu Brezilya, bir kez daha mutlu sona
ulaştı. İlerleyen yıllarda yeşil sahalarda hangi yıldızları izleyeceğimize dair
ipuçları sunan ve bir ay süren turnuvaya yetenek avcılarının ilgisi büyüktü.
Erman Yaşar

“

Futbol bir din mi, bir afyon mu, bir
al›ﬂkanl›k m›, yoksa bir tutku mu?”
meselesi üzerinde say›s›z tart›ﬂma
dönmeye devam ededursun, bu güzel oyun
büyük sahnesine her y›l yeni y›ld›zlar, yeni
aktörler sunmaya devam ediyor. Baz›lar› y›llar
içerisinde büyüdükçe büyür, baz›lar› geriye
gider; baz›lar› ﬂansl› ve baﬂar›l› bir kariyer
geçirir, baz›lar› beklentilerin hep uza¤›nda kal›r
ve sadece çok az bir k›sm› oynad›¤› döneme
damga vurup efsane olur.
Bugün futbol denince akl›m›za düﬂen ilk
isimlerden olan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,
Cesc Fabregas, Ronaldinho ve Fernando Torres
gibi oyuncular da bir zamanlar bulunduklar› bu
noktadan çok daha uzakta, yolun henüz baﬂ›nda
birer çaylakt›. Daha az insan taraf›ndan
tan›n›yorlard› ve kariyerlerinin ﬂu anda geldi¤i
noktan›n çok uza¤›nda, genç birer potansiyel
olarak görülmekteydiler. ‹ﬂte o dönemlerde
do¤ru zamanda, do¤ru yerde olman›n ve do¤ru
ad›mlar› do¤ru insanlarla atman›n ödülünü ﬂu
anda almakta olan, herkesin yak›ndan tan›d›¤›
bu y›ld›zlar ilk nerede parlar, ilk kimin k›skac›na
girer, nas›l keﬂfedilir, nas›l takibe al›n›r, geliﬂim
süreçleri ne ﬂekilde belirlenir ve nas›l yönetilir
ne kadar biliyoruz? Bu yaz›, geçti¤imiz ay
Ekvador’da düzenlenen U17 Güney Amerika
Futbol ﬁampiyonas›’n›n ›ﬂ›¤›nda bu konular
üzerine kafa yormak amaçl› yaz›ld›.
Dünya futbolu bu kadar endüstriyelleﬂmiﬂken ve
oyunun içinde dönen paran›n miktar› uçuk
rakamlara ulaﬂm›ﬂken, tak›mlar›n transfere
ay›rd›klar› paran›n eski düzeylerde kalmas› da
beklenemezdi. Art›k günümüzde y›ld›z
futbolcular için ödenen bonservis bedelleriyle,

örne¤in hemen akla gelen ilk isim
olan dünyan›n en pahal›s›
Ronaldo’nun bonservisiyle,
neredeyse küçük bir Afrika
ülkesinin bir y›ll›k g›da ihtiyac›n›
karﬂ›layabilirsiniz.
‹yi oyuncular›n bu kadar büyük
yat›r›mlara dönüﬂtü¤ü ve a¤›r
maliyetler anlam›na geldi¤i bu
dönemde, önemli ç›k›ﬂ
kap›lar›ndan belki de en ak›lc›s›
altyap› ve genç yeteneklerin
taranmas›, keﬂfedilmesi ve
iﬂlenmesi haline geldi. Elbette bu
oyuncular›n keﬂfi ve takibi için
önemli sahnelerden biri de A tak›m
seviyesinden önce alt yaﬂ
Manchester
gruplar›nda oynad›klar›
United’l›
millî tak›m mücadeleleri.
Anderson ve
Geçti¤imiz ay boyunca da
Fabio ile
birçok kalburüstü kulübün,
Real Madrid’li
yöneticinin, oyuncu
De Maria,
avc›s›n›n ve futbol
geçmiﬂ Güney
adam›n›n gözü Ekvador’da
Amerika U17
düzenlenen U17 Güney
ﬁampiyonalar›nda
Amerika Futbol
y›ld›z› parlayan
ﬁampiyonas›’ndayd›.
oyuncular.
Bu organizasyondaki
10 ülkenin temel hedefi,
önümüzdeki ay Meksika’da 14.’sü düzenlenecek
olan FIFA U17 Dünya Kupas› için Güney
Amerika Konfederasyonu’nun (CONMEBOL)
sahip oldu¤u dört ülkelik kontenjana dâhil
olabilmekti. Bu ﬂampiyona ayn› zamanda, ileriki
y›llarda dünya futboluna yön vermesi muhtemel
birçok genç y›ld›z aday›n›n da ilk kez sahne
ald›¤› bir tan›t›m filmiydi
sanki. Ve her filmde oldu¤u
gibi burada da devleﬂen
performanslar, öne ç›kan
isimler ve hayal k›r›kl›klar›
perdeye yans›d›.

Adres Ekvador
Bu seneki turnuvan›n
organizasyonunu üstlenen
Ekvador, Güney Amerika’n›n
kendine has ülkelerinden biri.
‹spanya’ya karﬂ› özgürlü¤ünü
kazanan ilk ülke olan Ekvador,
24 May›s 1822 tarihinde
ba¤›ms›zl›¤›n› elde ettikten
sonra k›tan›n ilginç
renklerinden biri olmay›
baﬂarm›ﬂ bir ülke. Petrole
fazlas› ile ba¤›ml› olan bu
e¤lenceli ve s›cak insanlar›n
ülkesinde futbol bambaﬂka bir
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Emerson Avila, “Biz 20 yaﬂ alt› tak›m›m›z›n
sahip oldu¤u Neymar, Lucas gibi büyük
y›ld›zlara sahip de¤iliz” dese de turnuva
boyunca Brezilya tak›m› yine birçok oyuncusunu
parlatmay› baﬂard›. ‹lk aﬂamada beﬂerli iki gruba
da¤›l›p lig usulü karﬂ› karﬂ›ya gelen ekiplerden,
gruplar›nda ilk üç s›ray› alan Brezilya, Paraguay,
Kolombiya, Arjantin, Uruguay ve Ekvador alt›l›
final grubunda mücadele etmeye hak kazand›.
Yine lig usulü ve puan sistemi ile oynanan final
grubunda ise son ana kadar heyecan üç önemli
ülke Brezilya, Arjantin ve Uruguay aras›nda
geçti. Ola¤an ﬂampiyon Brezilya yine mutlu
sona ulaﬂmay› baﬂard›. Sambac›lar,
14. organizasyonda 10. ﬂampiyonlu¤una ulaﬂt›
ve U17 Dünya Kupas›’na haz›r oldu¤unu da
gösterdi.

Üç yaﬂ ama büyük fark

tutku... Baﬂkent Quito baﬂta olmak üzere birçok
ﬂehirde futbol fazlas› ile ön planda ve ayn›
zamanda gencecik çocuklar›n kendilerini
bambaﬂka hayatlara ve dünyalara ulaﬂt›rabilmesi
için en k›sa yol, en mutlu ve en keyifli rüya.
‹ﬂte baﬂkent Quito baﬂta olmak üzere toplam beﬂ
ﬂehirde 12 Mart-9 Nisan aras›nda düzenlenen
gençler ﬂampiyonas› bu anlamda da önemliydi
ev sahibi ülke ve onun genç oyuncular› için...
Çünkü Brezilya, Arjantin veya Uruguay’da
oynayan genç bir futbolcuysan›z, hayat, di¤er
Güney Amerika ülkelerindeki genç adaylara
oranla sizin için daha çok f›rsat› önünüze koyar.
Di¤erleri ise biraz daha debelenip “Biz de
buraday›z” demek durumundad›r. ‹ﬂte o
Brezilya, Arjantin ve Uruguay, yanlar›na
Kolombiya, Paraguay, ﬁili, Venezuela, Bolivya,
Peru ve ev sahibi Ekvador’u da al›p yaklaﬂ›k bir
ayl›k bir mücadelenin içine girdi.
Geride kalan 13 turnuvan›n 9’unu kazanan
Brezilya, bu ﬂampiyonan›n da en büyük
favorisiydi. Her ne kadar teknik direktör

U17 turnuvalar›, yaﬂ gruplar› aç›s›ndan oldukça
kritik ve hassas bir konumda. Bunun nedeni ise
oyuncular›n, gerek fiziksel, gerek mental
anlamda geliﬂimlerinin son derece de¤iﬂken bir
noktas›nda olmas›. Tabii mental anlamda
olgunlaﬂma bu yaﬂ grubunun çok üzerinde de
devam ediyor, ama ilk tohumlar›n›n burada
at›lmas› fazlas›yla mühim. ﬁöyle örneklersek,
tablo daha da netleﬂecektir; U20 turnuvalar›nda
oynamakta olan oyuncular zaten art›k rüﬂtünü
ispat etmiﬂ, ço¤u dünyan›n bir çok yerinde ad›n›
duyurmay› baﬂarm›ﬂ ve y›ld›zlaﬂmas› ya da
y›ld›zlaﬂamasa bile gelebilece¤i nokta üç aﬂa¤›
beﬂ yukar› kestirilebilen oyunculard›r. Elbette
beklenenin alt›nda kalan ya da beklentileri çok
aﬂ›p önemli oyuncular haline gelen bir grup da
var olur. Ancak kariyer gidiﬂat› ve hangi noktaya
nerede ulaﬂabilece¤i öngörülen oyunculard›r bu
gruptakiler. Ayr›ca U20 turnuvalar› oyuncu
seçebilmek, oyuncu keﬂfedebilmek için trenin
çoktan kaçt›¤› turnuvalard›r; çünkü hele hele
günümüzde teknoloji ve küreselleﬂme ile dünya
bu kadar küçülmüﬂken Brezilyal› ya da
Kolombiyal› 20 yaﬂ›ndaki y›ld›z aday› bir
futbolcunun gözlerden uzak kalmas› mümkün
olmamaktad›r.
Ancak U17 turnuvalar› daha kariyerinin çok
baﬂ›nda olan ve genel anlamda fazlas› ile
tan›nmam›ﬂ oyuncular› içerdi¤i için oyuncu
arayan kulüpler ve futbol adamlar› için daha
büyük bir pazar ve daha önemli bir potansiyel
havuzdur. Yine tamamen ayn› sebeplerden
dolay› bu yaﬂ grubundaki oyuncular›n büyük
riskler içerdi¤ini de rahatl›kla söylemek
mümkün. Çünkü, 20 yaﬂ›ndaki bir oyuncunun
kariyerinin seyri ve geliﬂiminin netli¤i
belirginken, 17 yaﬂ tam bir geçiﬂ yaﬂ› ve son
derece de¤iﬂken bir dönem özelli¤i taﬂ›r. ‹ﬂte bu
yüzden U17 turnuvalar›nda 2000’li y›llar›n
baﬂ›ndan beri y›ld›zlaﬂan oyunculara bakarsan›z,
birçok ismin ﬂu anda hiç kimse taraf›ndan
tan›nmad›¤›n› ya da en az›ndan son derece
s›radan bir kariyere sahip olduklar›n› görmek
mümkün. Manchester United’l› Anderson ve
Fabio, Real Madrid’li Angel Di Maria ve mili
oyuncumuz Nuri ﬁahin gibi ilk kez bu
organizasyonla parlay›p, sonra h›zla yükselen
oyuncular olsa da, U20 organizasyonlar›ndan
Lionel Messi, Kun Agüero, Cristiano Ronaldo,
Cesc Fabregas, Juan Roman Riquelme gibi
isimlerin ortaya ç›kt›¤›n› belirtmek aradaki fark›
anlatmak için yeterli olacakt›r.

Farkl› bir Brezilya ve Piazon
ﬁampiyonluk kupas›n› kald›ran Sambac›lar,
al›ﬂ›lm›ﬂ Brezilya tak›mlar›n›n d›ﬂ›nda, taktik
disiplinle oynayan ve göze hoﬂ gelen bireysel
yeteneklerden ziyade tak›m oyununu oynamaya
çal›ﬂan sistem a¤›rl›kl› bir Brezilya’yd›. Sonuçta
istediklerini al›p zafere ulaﬂmay› baﬂard›klar› için
çok da eleﬂtirilmediler.
Turnuva öncesi çok fazla
konuﬂulan, bahsedilen ya da
oynayaca¤› oyun büyük
heyecanla beklenen çok
say›da oyuncu yoktu. Fakat
yine de Brezilyal› Lucas
Piazon’a ayr› bir paragraf
açmak lâz›m. 1994 do¤umlu
Sao Paulo’lu oyuncu
gerçekten özel bir yetenek ve
y›llard›r geliﬂimi merakla
beklenen bir futbolcu.
“Yeni Kaka” lâkapl› hücum
oyuncusu, turnuva baﬂlad›ktan birkaç gün sonra
Chelsea ile 7 milyon sterlin karﬂ›l›¤›nda
anlaﬂarak, ne kadar de¤erli bir oyuncu olarak
görüldü¤ünü bir kez daha kan›tlad›. Piazon hem
kanatlardan hücuma destek verebilen,
hem forvetin arkas›nda görev yapabilen çok
etkili bir oyuncu. Hem seri hem oyun zekâs›
yüksek hem de muazzam bir tekni¤e sahip...
Yaﬂ› henüz 18’i bulmad›¤› için bu sezonu da
Brezilya’da geçirdikten sonra 20 Ocak 2012
tarihinden itibaren Ada’da forma giyebilecek.

Gol kral› Mascia
Bu turnuva öncesi fazlas›yla
ön planda tutulan ve merak
edilen oyunculardan bir
tanesi de Uruguay tak›m›n›n
forvet oyuncusu Juan Cruz
Mascia idi ve genç golcü de
att›¤› alt› golle turnuvan›n gol
kral› olarak beklentileri
fazlas›yla karﬂ›lad›. 1.87’lik
boyu ve güçlü fizi¤i ile yaﬂ grubu içerisinde
hayli avantajl› olan Mascia, gol sezgisinin
yüksekli¤i, uzun boyu ve son vuruﬂ kalitesiyle
belki de turnuvan›n en çok parlayan ve en ak›lda
kalan ismi oldu. Genç futbolcu ﬂimdiden baﬂta
‹talyan kulüpleri olmak üzere onlarca kulübü
peﬂine takt›. Uruguay da turnuvada tak›m olarak
çok iyi bir kenetlenme içindeydi ve birçok
kalburüstü genç yetenekle son ana kadar
ﬂampiyonlu¤u kovalad›. Ama sonunda ikincilikle
yetindiler. Yine de Uruguay hem yetenekli
oyuncular› hem de potansiyeli ile ilerde harika
bir nesil yakalayabilir.

River Plate’liler gözde
Her zaman bu tarz turnuvalarda ortaya ç›kard›¤›
oyuncularla dikkat çeken Arjantin için,
“Bu turnuvada çok fazla parlayan oyuncular›
vard›” demek zor olsa bile, River Plate’in iki
genç forveti Federico Andrada ve Lucas Ariel
Ocampos turnuva boyunca etkili oyunlar›yla
dikkat çekti. Özellikle Federico Andrada ceza
sahas› içindeki sakinli¤i ve gol yollar›ndaki
zekâs› ile sivrilmeyi baﬂard›. Arjantin U17 Millî
Tak›m›’n›n bir di¤er etkili oyuncusu da hem sol
bek hem de stoper olarak oynayabilen Alexis

Zarete’ydi. Hem güçlü fizi¤i hem de sezgilerinin
kuvvetlili¤i ile turnuvadaki di¤er savunma
oyuncular›na göre iki ad›m ön plana ç›kan genç
savunmac›, 16 yaﬂ›n› yeni bitiren bir oyuncu için
fazlas›yla güçlü ve olgun. Yani Zarete, takip
etmek için ad›n› kenara yazd›¤›m›z isimlerden.

Ekvadorlu Drogba; Batioja
Turnuvan›n ev sahibi
Ekvador ise kendi
ülkesindeki bu
turnuvaya iki sene önce
15 yaﬂ alt› turnuvas›nda
ﬂampiyonluk yaﬂayan
kadrosuyla kat›ld›.
Teknik direktör Javier
Rodrigez’in turnuva
öncesinde de belirtti¤i
gibi, oldukça yetenekli oyuncular grubundan
oluﬂan Ekvador tak›m›, turnuva boyunca
özellikle ilk grupta çok etkili bir futbol ortaya
koyarak futbolseverlerin be¤enisini kazand›, ayn›
zamanda turnuvay› takip edenlerin de dikkatini
çekti. Turnuvay› dördüncü s›rada bitirerek,
Brezilya, Uruguay ve Arjantin’in ard›ndan iki ay
sonraki U17 Dünya Kupas›’na kat›lma hakk›
kazanan son tak›m oldu. Didier Drogba’y›
and›ran genç forvetleri Luis Hernan Batioja da
turnuvan›n en çok konuﬂulan oyuncular›ndan
birisiydi. Organizasyonu beﬂ golle kapatan genç
golcü, güçlü fizi¤i ve müthiﬂ süratiyle izleyenleri
kendine hayran b›rakt›. Tak›m›n bir di¤er önemli
oyuncusu Javier Sornoza da liderlik vas›flar› ve
oyun zekâs›yla dikkat çeken bir baﬂka isim oldu.

Ve di¤erleri
‹lk dört s›ray› alan bu tak›mlar›n d›ﬂ›nda, zaman
zaman oynad›¤› iyi futbolla Paraguay tak›m› da
izleyenlere keyif verdi. Özellikle hücum
oyuncular› Derlis Gonzalez ve Carlos
Florincianes ortaya koyduklar› performansla
birçok büyük kulübün dikkatini çekmeyi baﬂard›.
Turnuvaya genel anlamda bakacak olursak,
iki ay önce Peru’da düzenlenen U20 Güney
Amerika ﬁampiyonas›’n›n temposu ve kalitesinin
alt›nda kald›¤›n› söyleyebiliriz. Ancak yaz›n›n
baﬂ›nda da ifade edildi¤i gibi, iki yaﬂ grubu
aras›ndaki oyuncu profili ve geliﬂim farkl›l›klar›
nedeniyle, bu çok da yad›rganacak bir durum
de¤il. Bu oyuncular için en önemli süreç ise as›l
ﬂimdi baﬂlamakta. U20 millî tak›m›nda boy
gösterecekleri bu bir-iki senelik süreçte
kazanacaklar› veya kazanamayacaklar› edinimler
ve mental geliﬂim, onlar›n ilerleyen y›llarda
futbol düzeylerinin nereye gidece¤inin bir
temelini oluﬂturacak.
Sonuç olarak bir ay boyunca dünya genelinde
birçok kulübün ilgiyle takip etti¤i bu turnuvan›n
sonuna gelindi ve gözler iki ay sonra Meksika’da
24 millî tak›m›n kat›l›m› ile gerçekleﬂecek olan
FIFA U17 Dünya Kupas›’na çevrildi. Umuyoruz
ki geçmiﬂ y›llara oranla çok daha büyük gelirlere
sahip olan ülkemiz kulüpleri de bu gelirlerinin
bir k›sm›n› bu genç oyuncular›n takibi ve
transferleri için, k›sacas› yeni bir anlay›ﬂ ve
vizyon yaratabilmek için kullan›r. Yine diliyoruz
ki, y›llard›r de¤erinden fazla eden oyunculara
ak›t›lan paralar biraz da ilerleyen y›llarda dünya
futbol sahnesinin büyük aktörleri haline gelecek
bu çocuklar›n keﬂfi, transferi ve sonras›nda
geliﬂimi için harcan›r.
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De¤eri geç anlaﬂ›ld›

Korcan Çelikay

Aydın Güvenir
▼Korcan Çelikay kimdir ve futbola
nas›l baﬂlam›ﬂt›r?
▲31 Aral›k 1987 Safranbolu
do¤umluyum. Yaklaﬂ›k 13 sene önce
yani ben 11 yaﬂ›ndayken babam›n
iﬂleri nedeniyle ‹stanbul’a geldik.
Küçükken akl›mda futbol oynamak
gibi bir düﬂünce yoktu hiç.
O dönemler Karabükspor altyap›s›nda
futbol kariyerine baﬂlayan abim
futbolu çok seviyor ve oynuyordu.
‹stanbul’a gelince Galatasaray’›n
seçmelerine kat›ld› ve kazand›.
Orada 2 sene oynad›ktan sonra
ayr›ld›. Bu arada Galatasaray’dayken
abimi izleyen Güngörenspor’un
amatör tak›m› hocas› Mehmet Kaya
onu çok be¤enmiﬂ ve “Seni yetiﬂtirip
2 sene sonra Galatasaray’a para
karﬂ›l›¤›nda geri vereyim” demiﬂ.
Abim Güngörenspor’un altyap›s›nda
oynamaya baﬂlad› ve bu arada iki
aile aras›nda bir dostluk oluﬂtu.
Ben de bu dönemde antrenmanlara
abimi izlemeye gidiyordum. Ailecek
uzun boylu oldu¤umuzdan ben de
yaﬂ›tlar›mdan uzundum. Mehmet
Hoca bir gün, “Gel seni de kaleci
yapal›m” dedi. O ana kadar akl›mda,
hayat›mda futbol hiç yoktu,
olmam›ﬂt›. Bunun üzerine 12-13
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yaﬂlar›ndayken antrenmanlara
ç›kmaya baﬂlad›m. ‹lk gün
antrenmana üzerimde t-shirt, alt›mda
ﬂortla gitmiﬂtim. O zaman tabii
kalecilik de akl›mda hiç yoktu.
K›yafetlerimi görünce Mehmet Hoca,
‘’Bu ne hal, yar›n kaleci eﬂofman› ve
eldiveni giy, öyle gel” dedi. O gün
bugündür kalecili¤e baﬂlad›m.
Mehmet Hocan›n da sa¤ olsun bu
dönemde üzerimde eme¤i çoktu.
▼Hiç beklemedi¤in bir anda kendini
üç direk aras›nda buldu¤unu
söyledin. Peki, Beﬂiktaﬂ’a transferine
kadar olan süreci de bizlerle
paylaﬂ›r m›s›n?
▲5 sene boyunca Güngörenspor’un
minik tak›m›ndan A tak›m›na kadar
bütün yaﬂ gruplar›nda oynad›m.
Benim oynad›¤›m dönemde hemen
her sene Türkiye genelinde
ﬂampiyonlu¤umuz vard›.
Bu sezonlar›n birinde genç tak›mla
ﬂampiyonluk yaﬂarken beni takip
eden ‹stanbulspor’un o dönemki
altyap› antrenörü Ufuk ‹skender
“Bize gel” dedi. Böylece
2004-2005 sezonunun
baﬂ›nda ‹stanbulspor’a
transferim
gerçekleﬂti.

‹stanbulspor’da PAF tak›mda
antrenmanlara baﬂlad›m. 1987
do¤umluydum ama hocalar›m
bana 84-85’lilerin oynad›¤› PAF
tak›mda ﬂans veriyordu. Sezonun
büyük bölümünde ilk on birde
forma giydim. Ligin ikinci yar›s›nda
da A tak›mla antrenmanlara ç›kmaya
baﬂlad›m. O sezon Beﬂiktaﬂl› eski
kaleci Adem ‹brahimo¤lu’nun o¤lu
Görkem abi de tak›m›n yedek
kalecilerinden biriydi.
Adem ‹brahimo¤lu hem o¤lunu
hem de bizi izlemek için
‹stanbulspor’un A ve
PAF tak›m
maçlar›na

12-13 yaşlarında abimin
hocası Mehmet Kaya’nın uzun
boyuma bakıp, “Gel seni kaleci
yapalım” demesiyle başladı
her şey. O ana kadar aklımda,
hayatımda futbol hiç yoktu. Bu
çağrı üzerine Güngörenspor’da
kaleciliğe başladım.

Y›llarca Beﬂiktaﬂ’ta üçüncü
kaleci olarak kenarda
bekledi. Kendisine kulüp
arad›¤›nda b›rak›n Bank Asya
1. Lig’i, denendi¤i 2. Lig
tak›m›ndan bile yetersiz
bulunup gönderildi.
Bu sezonun ikinci yar›s›nda
transfer oldu¤u Sivasspor’da
buldu¤u ﬂans› çok iyi
de¤erlendirdi ve tak›m›n üst
üste kazand›¤› maçlarla küme
düﬂme hatt›ndan s›yr›l›ﬂ›na
büyük katk› yaparak A2 Milli
Tak›m›’nda ay-y›ld›zl› formay›
giydi. Onun hikâyesi, genç ve
yetenekli bir kalecinin f›rsat
verildi¤inde neler
yapabilece¤inin kan›t› gibi.

geliyordu. Beni de takip etme ﬂans›
buluyordu do¤al olarak. Adem
Hoca o dönem Beﬂiktaﬂ’›n baﬂ›nda
bulunan R›za Çal›mbay’›n
ekibindeydi. Sezon sonuna do¤ru
bana gelip, “Seni Beﬂiktaﬂ’ta
görmek istiyoruz” dedi. 2005’in
yaz›nda Beﬂiktaﬂ’a transferim
gerçekleﬂti. Adem Hocan›n da
Mehmet Hoca gibi üzerimde çok
eme¤i vard›r.

ﬁanss›zl›¤›n böylesi
▼Beﬂiktaﬂ’taki ilk y›llar›n nas›l
geçti?
▲Beﬂiktaﬂ’a ilk geldi¤im
sene PAF tak›m›nda
dönem dönem
forma ﬂans›
buldum.

2005-2006 sezonun sonlar›na
do¤ru Tigana döneminde A tak›ma
yükselmeyi baﬂard›m. Ertesi sezon
da Cordoba’n›n yerine gelen Runje
ve Murat ﬁahin’den sonra tak›m›n
üçüncü kalecisi oldum.
Bu dönemde PAF tak›mda maçlara
ç›kmaya devam ediyordum tabii.
Sezon sonuna do¤ru bir
antrenmanda Murat abinin çapraz
ba¤lar› koptu. Bunun üzerine
28. haftadaki Sakaryaspor maç›na
Runje’nin yede¤i olarak ç›kt›m.
Bu benim profesyonel futbolculuk
kariyerimde kadroya girdi¤im ilk
maçt›. Bu maç›n sonunda tats›z
olaylar yaﬂanm›ﬂt› ve Runje ceza
alm›ﬂt›. Dolay›s›yla bir hafta sonraki
Antalyaspor maç›nda
oynayamayacakt›. Murat abi de
sakatt› ve tak›m o sezon
ﬂampiyonlu¤a oynuyordu.
Antalyaspor gibi kritik bir virajda
hayat›mda ilk kez A tak›m kalesini
koruyacakt›m. Tayfur Hoca da
maça iyi haz›rlanmam
konusunda beni uyard›.
Bu konuﬂmadan
20 dakika sonra çift
kale maç baﬂlad›.
Delgado öne
ç›kt›¤›m› görüp
kaleye vurdu, ben

Güngörenspor’da genç takımla
şampiyonluk yaşadığımız sezon
beni takip eden Ufuk İskender,
İstanbulspor’a transferimi
gerçekleştirdi. Oğlu
İstanbulspor’un yedek
kalecilerinden olan Adem
İbrahimoğlu da beni orada
izleyip Beşiktaş’a transferimi
sağladı.
Runje’nin cezalı, Murat abinin
sakat olduğu dönemde
Antalyaspor maçına çıkacaktım.
Bu ilk Süper Lig tecrübem
olacaktı. Ama antrenmanda
sağ diz çapraz bağlarım koptu
ve bu fırsatı çok şanssız bir
şekilde kaçırdım.

de kontrpiyede kald›m ve durdum.
O anda “Çat” diye bir ses duydum,
yere düﬂtüm ve kald›m. Sa¤ diz
çapraz ba¤lar›m kopmuﬂ. Böylelikle
bu f›rsat› çok ﬂanss›z bir ﬂekilde
kaç›rm›ﬂ oldum. Sonras›nda
ameliyat, tedavi süreci derken
5 ay geçti tabii.
▼Bahsetti¤in maç 2006-2007
sezonunda Murat ﬁahin’in sakat
sakat ç›karak harika kurtar›ﬂlar
yapt›¤› Antalyaspor maç›yd›
de¤il mi?
▲Evet. Murat abi bandajlar,
sarg›larla ç›km›ﬂt› maça. 1-0
kazanm›ﬂt›k ve önde oldu¤umuz
s›ralarda, çapraz ba¤lar› kopuk
olmas›na ra¤men mükemmel
kurtar›ﬂlar yaparak 3 puan› al›p
ﬂampiyonluk yar›ﬂ›na devam
etmemizi sa¤lam›ﬂt› Murat abi.
Bu arada sakatl›¤›m süresince her
an›m›n benimle ayn› sakatl›¤›
yaﬂayan Murat abiyle geçti¤ini
söyleyebilirim. Tüm tedavi sürecini
beraber yaﬂad›k. O s›rada da
kendisiyle abi-kardeﬂ gibiydik.
▼Sakatl›¤›ndan sonra istedi¤in geri
dönüﬂü yapabildin mi?
▲2007-2008 sezonunun baﬂ›nda
teknik direktörlü¤e Ertu¤rul Sa¤lam
gelmiﬂti. Ben de hemen hemen
sakatl›ktan kurtulmuﬂtum. Bu arada

Beşiktaş’ta ilk onbirde çıktığım
ilk maç kupadaki Manisaspor
karşılaşmasıydı. O maçta
büyük bir hata yaptım.
Vurduğum top Sivok’a çarptı ve
Manisasporluların önünde
kaldı. O golle de maçı 2-1
kaybettik. Ancak kader deyip,
dersimi de alarak bu konuyu
orada kapattım.
Sözleşmem bittiğinde, Beşiktaş
benimle ilgilenmedi. Açıkta
kalmıştım yani. Kendime Bank
Asya’da kulüp aradım ama
beni isteyen bir takım bile
çıkmadı. Eyüpspor’un kampına
katıldım, 10 gün sonra hazır ve
yeterli olmadığımı söyleyip
benimle yollarını ayırdılar.
Transferin bitmesine 2 hafta
kala Diyarbakırspor beni istedi.
Üçüncü maçta kaleyi devraldım.
12-13 maç düzenli olarak
oynadım. Oynadıkça geliştim,
iyi bir performans koydum
ortaya. Devre arasında beni
isteyen bir çok kulübün
arasından Sivasspor’u seçtim.
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tedavi süresince bana çok yard›mc›
olan doktorlar›m›z ve
fizyoterapistlerimiz Cem, Murat ve
Türker hocalara da çok teﬂekkür
etmek isterim. Yeni sezonda tak›ma
yeni kaleciler al›nm›ﬂt›. Rüﬂtü abi,
Hakan Ar›kan ve ﬂu anda Buca’da
oynayan Atilla kiral›k olarak tak›ma
dâhil olmuﬂtu. Murat abi ve benimle
beraber tak›mda 5 kaleci vard›.
Bu nedenle Tepecik Belediyespor’a
kiral›k verildim. 12-13 maçta kaleyi
koruyarak tecrübe kazand›m.
2008-2009 sezonunun baﬂ›nda
Beﬂiktaﬂ’a döndüm. Murat abi
Gaziantepspor’a, Atilla da
Bucaspor’a gitmiﬂti ve yeniden
üçüncü kaleci olmuﬂtum. Ertu¤rul
Hoca sezon içinde tak›mdan
ayr›ld›ktan sonra Mustafa Denizli
baﬂ›m›za geçti ve ertesi sezonun
bitimine kadar tak›m› çal›ﬂt›rd›.
Bu 2 senelik periyotta maç eksi¤im
çok fazlayd›. Ne PAF tak›ma inip
kaleyi koruyabiliyor, ne de
A tak›mda oynayabiliyordum.
Zaten Mustafa Hoca döneminde
ﬂampiyonlu¤a oynad›¤›m›z için de
bana böyle bir ﬂans verilmesini
beklemiyordum. O yüzden baﬂka bir
tak›ma gitmek istiyordum. Ancak
Mustafa Hoca kalmam gerekti¤ini,
sezon içinde bana ihtiyac›
olabilece¤ini söyledi.

‹lk on birde ilk büyük hata!
▼Beﬂiktaﬂ formas›yla sahaya ç›kt›¤›n
ilk maçlardan bahseder misin?
▲Bir Bursaspor maç›nda yedektim.
Devre aras›na yak›n Rüﬂtü abi
sakatland› ve oyuna girdim. 3-2
yenilmemize ra¤men o maç benim
aç›mdan iyi geçmiﬂti diyebilirim.
Rüﬂtü ve Hakan a¤abeylerin
sakatl›klar› devam edince bir sonraki
Manisaspor kupa mücadelesinde de
ben görev ald›m. ‹lk kez Beﬂiktaﬂ’›n
kalesinde ilk 11’de sahaya
ç›k›yordum. Tabii ki büyük heyecan
vard› o yüzden. O maçta büyük bir
hata yapt›m. Bana gelen topa
vurdum, top Sivok’a çarpt› ve
Manisasporlular›n önünde kald›.
O golle de maç› 2-1 kaybettik. Belki de
hiçbir kalecinin ilk maç›nda böyle
bir ﬂanss›zl›k yaﬂad›¤› görülmemiﬂtir.
Ancak kader deyip dersimi de alarak
bu konuyu orada kapatt›m.
▼Türkiye’de kaleciler ilk
maçlar›nda hatal› gol yedikleri
zaman yerden yere vuruluyor.
Benzer bir örnek de 2009’da vefat
eden Robert Enke’nin baﬂ›na
Fenerbahçe’de gelmiﬂti. Bu durumu
nas›l de¤erlendiriyorsun, hatal›
yedi¤in gol sonras› eleﬂtiriler seni
nas›l etkilemiﬂti?
▲Bu durumdan etkilenmek ya da
etkilenmemek kiﬂiye ba¤l›. Çok
etkilenir, kendinizi içten içe parçalar
ve çok üzersiniz bunun kimseye bir
faydas› olmaz. Zarar› size olur
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sadece. Ama bu olay›
Türkiye’de yerli
sindirip, bir ders ç›kar›p,
oldu ve bitti gözüyle
kalecilere değer
bakarsan›z çok ﬂey
verilmemesi
kazan›rs›n›z. Ben de
altyapıdan
özellikle Manisaspor
başlıyor. Çünkü
maç›ndan sonra böyle
kalecileri eğitecek
yapmaya çal›ﬂt›m. Ama
maç sonunda tak›m
hoca sayısı çok az.
arkadaﬂlar›m, Zafer ve
Genelde eskiden
Tayfur Hocalar beni teselli
kalecilik yapmış
ettiler. Onlar›n da deste¤i,
bir hoca, kendi
böyle davranmam
konusunda çok etkiliydi.
zamanındaki bilgi
Di¤er sorunuza gelince,
ve deneyimlerini
Türkiye’de krediniz varsa
aktarmaya
hata yapabilme lüksünüz
çalışıyor.
Ama
vard›r bana göre. Mesela
Bursaspor’da oynayan
artık oynanan
Ivankov. Uzun süredir
futbol eskisinden
Türkiye’de oynuyor.
çok farklı.
Dolay›s›yla da belirli bir
krediye sahip. Onun ciddi
bir hatas› çok da
Bana göre Rüştü
konuﬂulmaz. “Bu hafta
abiyi izlemek bir
formsuzdu” denir, kapat›l›r
derstir. Bana
konu. Ancak genç bir
“Örnek aldığın bir
kaleciyseniz ve ilk kez
kaleci var mı?”
ç›kt›¤›n›z maçta benim
gibi ciddi bir hata
diye sorarlar.
yaparsan›z, hemen “Bu da
Cordoba’nın
kaleci mi?”, “Kim koydu
tekniği ön
bu adam› kaleye?” gibi bir
plandadır, Rüştü
sürü a¤›r lâfa maruz
kal›rs›n›z. Ama bilmezler
abinin de
ki, ben ya da baﬂka bir
çabukluğu ve
kaleci oraya gelene kadar
takım
neler yaﬂam›ﬂ, ne gibi
arkadaşlarına
zorluklar çekmiﬂ! Dedi¤im
gibi, kredi meselesi bu
sevgisi. Siz de
durum. Bol bol maça
onların bu
ç›kt›kça ve taraftar sizi
ön
planda olan
tan›d›kça, “Bu hafta hata
yönlerini örnek
yapt›, olabilir” diyor.
Örne¤in Rüﬂtü abi de
alırsınız.
zaman zaman hata
yapm›ﬂt›r. Ama o Rüﬂtü
Reçber’dir. Buralara da
kolay gelmemiﬂtir. Bana
göre de Türkiye’nin hâlâ
en iyi kalecisi ve ﬂu anki
tüm kalecilerin hocas›d›r.
O yüzden kredi
konusunda bir problemi
yoktur.
▼Beﬂiktaﬂ’ta Cordoba,
Rüﬂtü gibi iki usta ama
gitti. O ise her vuruﬂunda gol yapt›.
farkl› tarzda kaleciyle tan›ﬂt›n.
“Sol köﬂeye ataca¤›m” diyordu, sol
‹kisinin de tarzlar› çok ayr› asl›nda.
üstten a¤larla buluﬂuyordu top.
‹ki farkl› tarzda kaleciyle çal›ﬂmak
“Sa¤dan yukar›” diyordu, sa¤ üstten
sana ne katt›?
kaleye giriyordu top. Gerçekten
▲Beﬂiktaﬂ’a geldi¤im zamanlar
inan›lmazd›. Rüﬂtü abiyi ise
Cordoba’yla ilk ç›kt›¤›m
antrenmanda izleseniz bile yeter.
antrenmanda tak›mlar 5’e 5 maç
yap›yordu. Bir ara mola oldu. Biz de Ama tabii as›l önemli olan sadece
izlemek de¤il, izlerken ders
so¤umayal›m diye çal›ﬂmaya devam
ç›karmak. Bu da size ba¤l› ancak.
ettik o arada. Hani Cordoba’n›n
‹nsanlar birçok ﬂeyi size anlatsa bile
meﬂhur bir degaj› vard› ya. Tek
anlad›¤›n›z kadar›n›
eliyle topu ç›kar›rken, yan yatarak
uygulayabilirsiniz. Bu yüzden bana
vurur ve istedi¤i yere atard›. Mola
göre Rüﬂtü abiyi izlemek bir derstir.
s›ras›nda da kaleye ﬂut çekerek o
Bana hep sorarlar, “Örnek ald›¤›n bir
vuruﬂu çal›ﬂ›yordu. Ben de yapmaya
kaleci var m›?” diye. Bana göre
çal›ﬂt›m ama att›¤›m toplar hep auta

Kulübün gündeminde baﬂka
transferler oldu¤u için benimle çok
ilgileri olmam›ﬂt›. Aç›kta kalm›ﬂt›m
yani. Bunun üzerine “Yetiﬂtirme
bedeli konusunda yard›mc› olun,
ben de baﬂka bir ekip bulay›m”
dedim kulübe. Bu teklifim kabul
edildi ve tak›m aramaya baﬂlad›m.
Bank Asya 1. Lig’in bana uygun
oldu¤unu, burada oynayarak maç
tecrübesi kazanabilece¤imi
düﬂündüm. Ama bu ligden beni
isteyen bir tak›m bile ç›kmad› o
zaman. Çünkü hiç forma ﬂans›
bulamam›ﬂ, oynad›¤›m tek maçta da
çok hatal› bir gol yemiﬂim.
Niye istesinler ki? Bank Asya
tak›mlar›ndan ses ç›kmay›nca
Eyüpspor’la görüﬂtüm ve prensipte
anlaﬂt›m. Sadece oynamak ve
kendimi göstermek istiyordum.
Eyüpspor beni Beﬂiktaﬂ’tan istedi.
Ancak bu noktada Beﬂiktaﬂ kulübü
bana yeniden imza att›raca¤›n› ve
Eyüpspor’a 1 seneli¤ine kiral›k
olarak gönderece¤ini söyledi.
Bu durum benim için hem
sevindirici hem de üzücü oldu.
Sevindim, çünkü her ﬂeye ra¤men
Beﬂiktaﬂ’tan kopmayacakt›m.
Üzüldüm, çünkü kiral›k bir kaleciyi
hiçbir kulüp kolay kolay istemez.
Ama bu düﬂüncemin aksine
Eyüpspor antrenörü Cihat Hoca beni
nas›l olsa alacaklar›n›, kampa gelip
hemen çal›ﬂmalara baﬂlamam›
istedi¤ini söyledi. Bunun üzerine
Bolu’daki kampa kat›ld›m. 10. gün
sonunda haz›r ve yeterli olmad›¤›m›
söyleyip benimle yollar›n› ay›rmaya
karar verdiler. Daha imza atmad›¤›m
için de ayr›lmam kolay oldu.
Transferin bitmesine 2 hafta kalm›ﬂt›.
2 gün sonra Diyarbak›rspor’dan bir
telefon geldi. Teknik Direktör Suat
Kaya ve kaleci antrenörü ‹smail
Demirbaﬂ beni tak›mlar›nda görmek
istediklerini söylediler. Bunun
üzerine Diyarbak›r’a gittim ben de.
Üçüncü maçta kaleyi devrald›m.
12-13 maç düzenli olarak forma
ﬂans› buldum. Oynad›kça geliﬂtim,

insan sadece bir kiﬂiyi örnek alamaz.
Mesela Cordoba’n›n tekni¤i ön
plandad›r, Rüﬂtü abinin de
çabuklu¤u ve tak›m arkadaﬂlar›na
sevgisi. Siz de onlar›n bu ön planda
olan yönlerini örnek al›rs›n›z.

Bank Asya’da bile beni
isteyen ç›kmad›
▼‹lk kez bu sezon
Diyarbak›rspor’da düzenli olarak
forma ﬂans› buldun. Bu nas›l oldu ve
neleri de¤iﬂtirdi sende eskiye göre?
▲Geçti¤imiz sezon sonunda
Beﬂiktaﬂ’la sözleﬂmem bitmiﬂti.

geliﬂtikçe de iyi bir performans
koydum ortaya. Böylece devre
aras›na çok formda girdim.
▼Yaklaﬂ›k 6 sene önce yine bir R›za
Çal›mbay döneminde Beﬂiktaﬂ’›n
yolunu tutmuﬂtun. O transfer
hayat›n› de¤iﬂtirmiﬂti adeta. ﬁimdi de
yine R›za Hocan›n çal›ﬂt›rd›¤› bir
tak›mla ilk kez Süper Lig’de bu kadar
fazla maça ç›kt›n ve sükse yapt›n.
▲Devre aras›nda beni isteyen bir-iki
Süper Lig tak›m›n›n yan› s›ra, 3-4 tane
de Bank Asya 1. Lig tak›m› vard›.
Diyarbak›rspor’la sözleﬂmemi
feshedip beni isteyen bu tak›mlar›n
birinde oynamay› kafama
koymuﬂtum. Bu s›rada Sivasspor ç›kt›
bir anda ortaya. Karﬂ›yaka’ya giden
Ak›n Vardar’›n yerine yeni bir
kaleciye ihtiyaçlar› vard›.
Bu transferde Baﬂkan›m›z Mecnun
Odyakmaz’›n eme¤i büyük.
Önce beni sat›n almak istedi, ama bu
gerçekleﬂmeyince kiral›k olarak
tak›ma kazand›rd›. Sonra
bahsetti¤iniz gibi R›za Hoca ve ekibi
de oradayd›. Onlar›n bana duydu¤u
güven yeterdi zaten. “Korcan’›
istiyoruz” demeleri bile benim için
büyük bir ﬂeydi. Sivasspor’a
geldi¤imde, ilk yar›da tak›m›n kalesini
koruyan Ramoviç sakatt›. Sakatl›¤›
nüksedince de sözleﬂmesini ask›ya
almak durumunda kald› kulüp.
Ben ve Aliﬂan tak›mda iki kaleci
olarak kald›k. R›za Hoca ikinci
yar›n›n ilk maç› olan Galatasaray
deplasman›nda bana ﬂans vermiﬂti
kalede. Daha sonra yabanc› kaleci
Lubos da tak›ma dâhil oldu.
▼Birkaç sene önce Beﬂiktaﬂ’ta f›rsat
eline geçmiﬂken antrenmanda
sakatlan›p hüsran yaﬂam›ﬂt›n. Ancak
bu sezon baﬂka bir kalecinin sakatl›¤›
senin kaleye geçmene vesile oldu.
▲Aynen öyle. Tamamen k›smet.
Zaman›nda ben sakatland›m
oynayamad›m, bu sefer de baﬂkas›n›n
sakatl›¤› benim oynamama neden
oldu. Tabii ki hiçbir zaman
düﬂünmem birinin sakatl›¤› yüzünden
oynamay› ama kader iﬂte.
Sivasspor’daki ilk maç›m, Türk
Telekom Arena’n›n da ilk resmi
maç›yd›. Ayn› zamanda da Süper
Lig kariyerimde ilk on birde
ç›kt›¤›m ilk maçt› bu
mücadele. Beﬂiktaﬂ’ta
iki kupa maç›na
ilk on birde

ç›km›ﬂt›m. Galatasaray karﬂ›s›nda
yenilmemize ra¤men performans›m
be¤enildi. ‹ﬂler iyi gitti ve teknik ekip
kalede benimle devam etmeye karar
verdi. Benim için performans
bak›m›ndan her ﬂey iyiye gidiyordu
ancak tak›m olarak özellikle son
dakikalarda yedi¤imiz gollerle hak
etmedi¤imiz ma¤lubiyetler ald›k.
Bu dönemde Sivasspor düﬂme
potas›nda oldu¤u için do¤al olarak
stres yaﬂ›yordu. Benim için de böyle
gergin bir ortamda Süper Lig
kariyerine baﬂlamak zor oldu
aç›kças›. Ama oynad›kça her ﬂey
daha da iyiye gitti. ﬁimdi her geçen
maç daha iyi performans gösterdi¤imi
düﬂünüyorum ve tak›m da düﬂme
potas›ndan kurtuluyor.
▼”Kalecilikte özgüven çok önemli”
derler. Senin de konuﬂma tarz›ndan
kendine güvenen bir insan oldu¤un
anlaﬂ›l›yor. Özgüvenin saha içinde
kaleciye sa¤lad›¤› art›lar›
anlat›r m›s›n?
▲Öncelikle herhangi bir insan için de
çok önemlidir özgüven. Ama tabii ki
saha içindeki bir kaleci için daha da
önemli bir hale geliyor. Çünkü kaleci
asl›nda liderdir. Bulundu¤u mevkide
kalecinin kendisinden baﬂka bir
alternatifi yoktur. O yüzden yeri
geldi¤inde tak›m› yönetir bir kaleci.
Çünkü kaleci hiçbir arkadaﬂ›n›n
bulunmad›¤› bir aç›dan, en geriden
görür olup biteni. Bu yüzden oyun
an›nda hatas›n› gördü¤ü bir arkadaﬂ›n›
her zaman uyarmak zorundad›r.
Sürekli konuﬂmas› gerekir. Bu da
belirli bir özgüven gerektirir tabii ki.
Özgüveni olmayan bir kalecinin
yapabilece¤i iﬂ de¤ildir bu.
▼Rüﬂtü d›ﬂ›nda takip etti¤in bir
kaleci var m›?
▲Petr Cech gibi kaleciler kolay
yetiﬂmiyor. O da her kaleci gibi
dönem dönem hatal› gol yiyor ama
onun istikrar›n› yakalamak hiç de
kolay de¤il. O ve onun gibi
kalecilerin de bunu baﬂarmak için
aﬂt›¤› zorluklar hiç küçümsenemez.
Cech’in d›ﬂ›nda Van Der Sar’› da
takip etmeye çal›ﬂ›yorum. Ayr›ca art›k
genç kaleciler de erken yaﬂlarda
tak›mlar›n›n kalesini devralabiliyor.
Bu durum bizim onlardan örnek
almayaca¤›m›z anlam›na gelmiyor.
Genç kalecileri de yak›ndan takip
ediyorum. Mesela Manuel Neuer.
Gerçekten çok iyi bir kaleci.
Almanya’da zaten bu gelenek
senelerdir var. Kaleci Almanlardan
ç›kar.

Sorun altyap›da baﬂl›yor
▼Bu gelene¤in Almanya’da
sürmesinin bir nedeni de
Bundesliga’da bir dönem yabanc›
kaleci oynatma yasa¤› olmas›yd›.
Bu yüzden tak›mlar altyap›lar›ndaki
kalecilere yöneldi. ﬁimdi de bir-iki
istisna d›ﬂ›nda Almanya’da yabanc›

kaleci yok. Bundan yola ç›karak
özellikle genç Türk kalecilere de¤er
verilmedi¤ini düﬂünüyor musun
ülkemizde?
▲Türkiye’de yerli kalecilere de¤er
verilmemesi altyap›dan baﬂl›yor
asl›nda. Çünkü kalecileri e¤itecek
hoca say›s› çok az. Genelde eskiden
kalecilik yapm›ﬂ bir hoca, kendi
zaman›ndaki bilgi ve deneyimlerini
o kaleciye aktarmaya çal›ﬂ›yor. Ama
art›k oynanan futbol eskisinden çok
farkl›. Art›k top, saha, kale, oyun stili,
taktik, k›sacas› her ﬂey de¤iﬂti. Buna
da uyum sa¤layamayan antrenör
maalesef kaleci e¤itemiyor. Yani
yenili¤e aç›k olmas› lâz›m bir kaleci
antrenörünün ki, yetiﬂtirdi¤i kaleciye
bir ﬂeyler verebilsin. Mesela 12-13
yaﬂlar›nda bir kaleci futbola
baﬂlad›¤›nda onu sa¤a-sola atlat›p
z›plat›rlar. Ama ﬂimdilerde öyle bir
ﬂey yok asl›nda. Çünkü zaten 15-16
yaﬂ›na kadar geliﬂim ça¤›nda oluyor
kaleci. Bu dönemde bir kaleciye
kuvvet ya da çabukluk
çal›ﬂt›ramazs›n›z. Ona verece¤iniz
tekniktir bana göre. Kalecinin
altyap›s› budur. El tekni¤i, ayak
tekni¤i, topu tutma gibi… Küçükken
amatör tak›mdaki hocam bilinçli mi
yap›yordu bilmiyordum ama bana
topu veriyor, “Git duvarda tek baﬂ›na
çal›ﬂ” diyordu. Sürekli topu duvara
vurduruyordum. Bana çok s›k›c›
geliyordu bu. Ama ﬂimdi bunun çok
faydas›n› görüyorum. Bahsetti¤im
teknik anlamda e¤itim de buna
benzer ﬂeyler iﬂte. O yüzden
öncelikle altyap›dan do¤ru
çal›ﬂt›r›larak de¤er verilmeli
kalecilere.
▼Son olarak hedeflerini ö¤renebilir
miyiz senden? Sivasspor’da
gösterdi¤in performansla A2 Millî
Tak›m›’na seçilmeyi baﬂard›n. Sezon
sonunda da Beﬂiktaﬂ’a giden yol aç›k
gibi gözüküyor sana.
▲Bu sezon performans›m›
yükselttim. ‹nsanlar, hocalar›m güven
duymaya baﬂlad› bana. Ama bu
güven oynayarak oluﬂuyor. Maç
eksikli¤ini gidere gidere ortaya
ç›k›yor. Millî Tak›m, her oyuncu gibi
benim de en büyük hedeflerimden
biri. Düzenli olarak oynamaya
devam etti¤im sürece, zamanla
A Millî Tak›m’a da yükselece¤imi
düﬂünüyorum. Bunun için de
elimden geleni yapmaya devam
edece¤im. Beﬂiktaﬂ’a gelince, ﬂu an
tak›m›n baﬂ›nda bulunan Tayfur
Hoca zaten antrenör oldu¤u
dönemlerde bana destek oluyor ve
benimle ilgileniyordu. O yüzden ben
de yeni sezonda Beﬂiktaﬂ’a dönüp
kaleye geçmek isterim tabii ki. Bunun
için de sürekli oynamam lâz›m.
Çünkü maç tecrübesi olmadan bir
kalecinin baﬂar›l› olmas› imkans›z.
Ama Sivasspor’un da yeri ayr› benim
için. Onlar›n baﬂar›s› için de sonuna
kadar ter dökece¤im.
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‹talya Ligi

Armalar›n Dili

Mitoloji ve tarih sentezi
Aydın Güvenir

Y›lan hikâyesi
908 y›l›nda kurulan
Milano ekibi Inter’in ilk
logosu da ayn› y›l
Giorgio Muggiani adl› bir
ressam taraf›ndan
tasarlanm›ﬂt›. Muggiani ayn›
zamanda o dönemler Milano’nun
bir di¤er tak›m› olan AC Milan’dan
ayr›l›p Inter’i kuran üyelerden biriydi. ‹ﬂte Inter
kulübünün kurucular›ndan ve tak›m›n genel
sekreteri olan Muggiani’nin yaratt›¤›
amblemde, biri siyah biri mavi olmak üzere iki
daire ile çevrilmiﬂ alt›n renkteki fonun üzerine
kulübün tam ad› olan Football Club
Internazionale Milano’nun baﬂ harfleri (FCIM)
iç içe geçerek yaz›lm›ﬂt›. Beyaz renkten oluﬂan
bu baﬂ harflerde dikkat çeken bir di¤er nokta
ise F harfinin I harfiyle çak›ﬂt›r›lmas› sonucu
ortaya bir haç iﬂaretinin ç›k›yor olmas›yd›.
Bu ayn› zamanda Milan ﬁehir Bayra¤›’nda da
yer alan bir iﬂaretti. Logoda a¤›rl›kl› olarak
bulunan ve kulübün de renkleri olan siyah,
geceyi ve karanl›¤›, mavi de gündüzü ve
gökyüzünü simgeliyordu. Daha sonraki y›llarda
bu arman›n üstüne ‹talya’da her 10

Inter

1

ar›-mavi renklere sahip,
Verona’n›n 4 bin 500
nüfuslu küçük bir
kasabas›n›n tak›m› Chievo.
‹ﬂte bu ilginç kulübün
kalkan ﬂeklindeki sar›-mavi
renkli armas›n›n
yukar›s›nda tam ad› olan
Chievo Verona, alt›nda da
kuruluﬂ y›l› olan 1929
yazmakta. Ama
Chievo’nun logosunu
farkl› k›lan ﬂey logonun
tam ortas›nda bulunan atl›
bir adam figürü. Bu at›n
üzerinde duran adam
figürünün temsil etti¤i isim
Cangandre I Della Scala.
Yani Della Scala
Ailesi’nden 1. Cangandre.
1291-1329 y›llar› aras›nda
Verona’da yaﬂam›ﬂ olan
bu asilzade, 1277 ile 1387
y›llar› aras›nda Verona’da
hüküm sürmüﬂ Della Scala
Ailesi’nin en önemli, halk

S

Atl› bir
adam

Chievo
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ﬂampiyonlu¤a verilen bir y›ld›z da eklendi.
Son dönemde de logonun tasar›m› modernize
edilerek ve altta bulunan kulübün kuruluﬂ
y›l›n› belirten 1908 rakam› kald›r›larak
günümüzdeki halini ald›.
Ancak Inter kulübünün logosuyla ilgili en
ilginç hikâye hiç kuﬂku yok ki bir ara
armas›nda bulunan, bu sezon da genelde
deplasmanda giydikleri beyaz forman›n
yanlar›nda yer alan y›lan figüründen geliyor.
En baﬂta kulübün lâkaplar›ndan biri olan ve
Türkçe karﬂ›l›¤› y›lan anlam›na gelen Biscione
ad›n›n bu simgeden geldi¤ini belirtelim. Y›lan
simgesi, bu topraklarda yüzy›llar önce hüküm
sürmüﬂ yönetici ailelerin bayraklar›nda
kulland›¤› bir hayvand›. Inter’in tarih boyunca
Mussolini’nin emri üzerine ad›n›n birçok kez
de¤iﬂmek zorunda kalmas› gibi, armas› da
dönem dönem de¤iﬂti asl›nda. ‹ﬂte kulübün ilk
kuruldu¤u y›llardan sonra kullan›lan kalkan
ﬂeklinde logoda da bu y›lan simgesi vard›.
Logodaki y›lan›n a¤z›nda ise bir insan
gözüküyordu. Bu logonun benzerini Milano’da
kurulmuﬂ olan otomobil markas› Alfa
Romeo’nun armas›nda da görmek mümkün.

taraf›ndan da en çok
sevilen ferdiydi. ‹talya’da
soylu ailelerin ﬂehirlere
hükmetti¤i, yani
derebeyli¤in yayg›n
oldu¤u Ortaça¤’da
yaﬂam›ﬂ olan
1.Cangrande, hayat›n›n son
18 y›l›nda da Verona’y›
tek baﬂ›na yönetmiﬂ, bu
süre içerisinde komﬂu
ﬂehirler Vicenza, Padua,
Treviso’nun da yönetimini
ele geçirmiﬂ ve Kuzey
‹talya’da önemli bir lider
haline gelmiﬂ.
Ayn› zamanda da
Papa’n›n ve Kutsal Roma
‹mparatorlu¤u’nun en
büyük destekçilerinden
biri olmuﬂ. ‹ﬂte Verona
tarihi için önemli olan bu
karakter de bir Verona
tak›m› olan Chievo’nun
ambleminin tam ortas›nda
yer almakta.

Bu y›lan simgesi ile ilgili iki
farkl› görüﬂ var. Zaman›nda
Milano ﬂehir bayra¤›nda da
bulunan ve Milano’nun en
ünlü yönetici ailelerinden
Visconti Ailesi ile Rönesans
döneminde hüküm sürmüﬂ Sforza Aileleri’nin
gücünü temsil eden bu figür, Haçl› Seferleri
döneminde de Haçl›lar› simgelemek için
kullan›l›yormuﬂ. Bu logonun anlam› ise
kimilerine göre y›lan›n a¤z›ndaki Müslüman
bir çocu¤u yutmas›, kimilerine göre ise tam
tersi ﬂekilde ona hayat vermesi. Ancak her iki
anlamda da gücü temsil etti¤i kesin. Daha
sonraki y›llarda y›lan simgesi logoda dönem
dönem kullan›lsa da a¤z›ndaki insan figürü yok
edilmiﬂ ve bir dönem daha küçük bir y›lan
simgesi kullan›lm›ﬂ. 1980’lerde de kulübün
logosunda yer alan bu figür, 90’l› y›llarda
yerini tekrar harflere b›rakm›ﬂ. Bu sembol bu
sezon da mavi-siyahl› tak›m›n beyaz renkteki
deplasman formas›nda a¤z›ndan ateﬂ püskürten
bir ﬂekilde kullan›lmakta. Formadaki y›lan›n
a¤z›ndan ç›kan ateﬂten dolay› ilk bak›ﬂta
ejderhaya benzedi¤ini de söylemek mümkün.

Filler
futbol topu, sa¤ taraf›nda ise bir
kalkan içinde kulübün renkleri ve
tam ad› bulunuyor. Bu kalkan›n
üstünden ç›kan fil ise kulübün ayn›
zamanda lakab›. Kökeni de
Katanya ﬁehir
Bayra¤›’ndan
geliyor. Fil figürünün
Katanya Bayra¤›’nda
kullan›lmas› nedeni
ise ﬂöyle: 800’lü
y›llarda Sicilya’y› ele
geçiren Araplar
burada hüküm
sürmeye baﬂlad›.
Katanya bölgesinde
de bu dönemde
fillerin say›s› bir

bakt›¤›n›zda
kulübün renklerine
sahip bir kalkan›n
içinde gördü¤ünüz
resmi, inek sa¤an
iki insana benzetebilirsiniz.
Ancak ne armadaki hayvan inek,
ne de o kiﬂiler inek sa¤›yor.
Öncelikle logodaki hayvan›n
ayn› zamanda tak›m›n
lâkaplar›ndan da biri olan bir
kurt oldu¤unu söyleyelim.
‘’‹ Lupi’’ yani Türkçe anlam›yla
kurtlar, sar›-k›rm›z›l› ekibe
verilen bir takma ad. Peki
Roma’n›n lakab› neden kurtlar
ve logoda niye bir kurt ile iki
insan figürü var? Cevab› ço¤u
zaman oldu¤u gibi tarihin
sayfalar›nda bulmak mümkün.
Öncelikle armada da
görülebilece¤i gibi bu kurt bir
diﬂi. Bu diﬂi kurt figürü tarih
boyunca Roma’n›n armas›nda
farkl› ﬂekillerde sembolize
edilmiﬂ. Kulübün ﬂu anki
amblemi ise kuruldu¤u zaman
kulland›¤› amblemle ayn›.
Sadece günümüze göre

modernize edilmiﬂ. Armadaki bu
figürlerin hikâyesi ise mitolojiye
dayan›yor. Bir diﬂi kurt ve onun
alt›nda ikiz erkek kardeﬂler…
Bu kardeﬂlerin isimleri Romulus ve
Remus. Roma mitolojisine göre
Roma’n›n kuruluﬂunu simgeliyor
bu tablo. Efsaneye göre ﬂu an
Roma’n›n güneydo¤usunda
bulunan Alba Longa Krall›¤›’n›n
baﬂ›na kardeﬂini devirerek geçen
Amulius, tahttan indirdi¤i
kardeﬂinin eﬂi Rhea Silvia’y›
rahibe ilân ediyor ve böylece
Rhea Silvia’n›n çocu¤unun
olmas›n› engelleyerek oturdu¤u
tahta ileride aday olabilecek
muhtemel bir tehlikenin önünü
kesmeye çal›ﬂ›yor. Ancak
Amulius’un hesab› tutmuyor ve
Rhea Silvia, Roma mitolojisinde
savaﬂ tanr›s› olarak kabul edilen
Mars ile aﬂk yaﬂ›yor ve ikiz erkek
kardeﬂler Romulus ve Remus’u
dünyaya getiriyor. Bunun
üzerine Amulius, namus
yeminini bozdu¤u gerekçesiyle
Rhea Silvia’y› diri diri yak›yor ve
ikiz kardeﬂleri de kutsal say›lan
Tiber Nehri’ne at›yor. Ancak
amcalar› taraf›ndan ölüme

Palermo

hayli
fazlayd› ve
yük taﬂ›ma, avlanma vb. iﬂler bu
filler sayesinde yap›l›yordu. Bu
yüzden Araplar hüküm sürdükleri
dönemde bu bölgeye Balad-Al-Fil
veya Medinat-Al-Fil yani Filler
Köyü ya da Filler ﬁehri ad›n› verdi.
Katanya, Araplar
taraf›ndan bu ad›yla
an›l›yordu. Bu yüzden bu
bölge için oldukça
önemli bir hayvan olan
fil, ﬂehrin bayra¤›n›n da
simgesi oldu. Hatta bir de
Fil Çeﬂmesi ad› verilen bir
heykel bile yapt›r›ld›
zaman›nda. ‹ﬂte Catania
ekibinin armas›ndaki fil
figürü de ﬂehrin
tarihinden ilham al›yor.

Alt›n Kartal
embe-siyahl› ekibin son
olarak 2004’te dizayn
edilen armas›, ço¤u ‹talya
kulübünde oldu¤u gibi hanedana özgü olarak
nitelenen bir kalkandan oluﬂmakta. Kalkan›n
tepesinde kulübün tam ad› olan Unione Sportiva
Citta di Palermo, “U.S. Citta di Palermo” ﬂeklinde
yaz›lm›ﬂ. Bu da Türkçede Palermo ﬁehri Spor
Birli¤i anlam›na geliyor. Kalkan›n içinde bulunan
kartal simgesi ise ayn› zamandan tarihte kullan›lan
Palermo’nun ﬂehir bayra¤›nda da yer al›yormuﬂ.
Alt›n renkli bu kartal, zaman›nda Palermo ﬂehrinin
gücünü ve kudretini simgelemek için
kullan›l›yormuﬂ. Palermo kulübü de bulundu¤u
ﬂehrin bu tarihi simgesine logosunda yer vermiﬂ.

driyatik Denizi

liman kenti Bari. ‹talya’n›n
güneydo¤usunda bulunan
bu ﬂehrin tak›m›n›n da çok
basit bir logosu var
asl›nda. O logoda da ço¤u
Avrupa tak›m›n›n

ilano’nun bir di¤er
M
ekibinin armas›na ilk
bakt›¤›m›zda bir elips ﬂekli
içerisinde Associazione Calcio
Milan, yani Milan Futbol
Kulübü anlam›na gelen ACM
harflerini en tepede
görüyoruz. Elipsin alt›nda ise
kulübün kuruluﬂ y›l› olan 1899
rakam› var. Bu elipsin
ortas›nda yer alan dairenin sol
taraf›nda kulübün renkleri
k›rm›z›-siyah çubuklu bir
ﬂekilde verilirken, sa¤ tarafta
ise Milan ﬁehir Bayra¤›
bulunmakta. K›rm›z› bir
haçtan oluﬂan Milan ﬁehir
Bayra¤›’n›n kökeni ise
4. yüzy›lda Milano’nun en
önemli simalar›ndan biri olan
ﬂehrin baﬂpiskoposu Aziz (St.)
Ambrose’yi temsil ediyor.
Bu arada lakab› ﬁeytanlar olan
kulübün bir zamanlar
logosunda bir ateﬂ biçimde
tasarlanm›ﬂ ﬂeytan figürü ile
10. ﬂampiyonluk için ald›¤›
y›ld›z simgesini kulland›¤›n› da
hat›rlatal›m.

Denizci portresi
enova ekibi

CSampdoria

da logosu bir
hayli ilginç olan
Serie A tak›mlar›ndan. Kalkan ﬂeklindeki
sembolün içindeki ﬂekil pipo içen bir
denizciyi simgeliyor asl›nda. Bu kafa siluetinin
yer ald›¤› sembol, Cenevizliler döneminde
Cenoval› denizci anlam›na gelen ve
günümüzde de ‹talyanlar›n Cenoval›lar için
kulland›¤› “Baciccia” ad› verilen denizciyi
tasvir ediyor. Asl›nda bu kelimenin ç›k›ﬂ
kayna¤› 1639-1709 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ
Cenoval› ressam Giovani Battista Gaulli’den

Bari
Ak›y›s›nda yer alan bir

sürüklenen kardeﬂler bu
nehirden diﬂi bir kurt taraf›ndan
kurtar›l›yor. Bu diﬂi kurt bir süre
onlar› sütüyle besleyerek hayatta
kalmalar›n› sa¤l›yor. Daha sonra
Faustulus ad›nda bir çoban
ikizleri buluyor ve onlar› eﬂiyle
birlikte yetiﬂtiriyor. Zaman›
gelince bu iki kardeﬂ Roma
ad›nda yeni bir ﬂehir kuruyor ve
bu s›rada amcalar› Amulius’u
tahttan indirerek intikamlar›n› da
al›yor. Daha sonra ise Romulus
ikiz kardeﬂi Remus’u öldürerek
bu yeni kurulan ﬂehrin, yani
Roma’n›n baﬂ›na geçiyor.
‹ﬂte mitolojiye göre Roma’n›n
kuruluﬂunu anlatan bu hikâyenin
baﬂ karakterleri Romulus ve
Remus ile onlar› hayatta tutan
diﬂi kurt böyle bir simge olarak
Roma tarihine yerleﬂiyor. Roma
kulübünün logosunda da bu
yüzden diﬂi kurdu ikiz kardeﬂleri
emzirirken görüyoruz. Logonun
alt k›sm›nda ise Türkçe karﬂ›l›¤›
Roma Spor Kulübü’nün
(Associazione Sportiva Roma)
‹talyancadaki baﬂ harfleri olan
ASR iç içe geçirilerek
sergilenmiﬂ.

Milan
Tarihi
haç

Sampdoria

P

Catania
icilya Adas›’nda yer alan
Sk›sm›nda
Catania’n›n armas›n›n sol
eski dönemlere ait bir

aﬂkent ekibinin

Blogosuna ilk

Roma

İtalya Serie A kulüplerinin armalarına bakınca kiminde bulundukları şehrin tarihini yansıtan bir sembol,
kiminde kaynağı mitolojiye dayanan hikâyelerle ilgili figürler, kiminde ise çoğu takımda olduğu gibi bir
hayvan portresi görüyoruz. Armalar yazı dizimiz iki seri sürecek Serie A kulüpleri ile devam ediyor.

Diﬂi kurt ve ikiz kardeﬂler

armas›nda oldu¤u gibi bir
hayvan portresi bulunuyor.
Ayn› zamanda kulübün
lakab›n›n da Horozlar,
‹talyanca anlam›yla
“Galletti” oldu¤unu dikkate
al›rsak, Bari’nin elips
ﬂeklindeki ambleminin tam

geliyor. Yani Baciccia kelimesi denince akla
bu ressam›n da ad› geliyor ‹talya’da.
Ancak Sampdoria’n›n logosundaki portre bu
ressama ait de¤il. Cenova, ‹talya’daki bir
liman ﬂehri oldu¤u için “Baciccia” kelimesi
bir denizci ile özdeﬂleﬂtirilmiﬂ bu logoda.
Arman›n renklerini oluﬂturan ve ayn› zamanda
da kulübün renkleri olan mavi, beyaz, k›rm›z›
ve siyah›n kullan›lmas›n›n nedeni ise
Sampdoria’n›n 1946’da Sampierdarenese ve
Andre Doria adl› iki tak›m›n birleﬂmesiyle
kurulmuﬂ olmas›. Sampdoria’n›n renkleri,
birleﬂen iki kulübün renklerinin bir karmas›
olarak ortaya ç›km›ﬂ.

Horozlar

ortas›nda de¤iﬂik bir
ﬂekilde dizayn edilmiﬂ
horoz figürünü görmek
ﬂaﬂ›rt›c› olmaz. Bari’nin
tarihine bakt›¤›m›zda
armas›n›n önceden farkl›
oldu¤unu, ancak bu horoz
figürünün her zaman

logoda yer ald›¤›n›
görüyoruz. Arman›n
alt k›sm›nda ise tak›m›n
ad› olan ve ‹talyanca Bari
Spor Kulübü anlam›na
gelen (Associazone
Sportiva Bari) AS Bari
yaz›s› bulunuyor.
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Coca-Cola Akademi Ligleri’nde 3 ﬂampiyon belli oldu
Bu yıl dört kategoride gerçekleşen
Coca-Cola Akademi Ligleri’nde üç kupa
sahiplerini buldu. Coca-Cola Akademi
U17 Ligi’nde Beşiktaş, U16 Ligi’nde
Bursaspor, U15 Ligi’nde ise Fenerbahçe
mutlu sona ulaştı. Bu üç kategoride de
final oynayan Fenerbahçe, önemli bir
başarıya imza attı.
lk kez 2008-2009 sezonunda düzenlenen

‹Coca-Cola Akademi Ligleri’nde mücadele bu y›l

U14, U15, U16 ve U17 olmak üzere dört
kategoride gerçekleﬂti. Nisan ay›nda yap›lan
finaller sonunda üç ligde ﬂampiyonlar belirlendi.

Kurulu Üyesi Turan Meciko¤lu verdi. Normal
süresi 1-1 biten maç›n ard›ndan penalt›larda
Ankaragücü’ne üstünlük sa¤layan Gençlerbirli¤i
üçüncülü¤ü elde etti. Beﬂiktaﬂ’tan Ümit Karaal en
centilmen oyuncu seçilirken, en centilmen tak›m
unvan›n› Bucaspor ald›. En iyi kaleci Beﬂiktaﬂ’tan
Eyüpcan Durmuﬂo¤lu, gol kral› ise ayn› tak›mdan
Recep Akkemik oldu.

U15’te Fenerbahçe sevindi
U17 heyecan›n sona ermesinin ard›ndan gözler
bu kez U15 Ligi’nin finallerine çevrildi.
18 Eylül’de start alan ve 2 Nisan’da sona eren

U17’de zafer Beﬂiktaﬂ’›n
Coca-Cola Akademi Ligleri’nde finalleri
düzenlenen ilk kategori bu y›l ilk kez
gerçekleﬂtirilen ve toplam 26 tak›m›n yar›ﬂt›¤›
U17 Ligi oldu. Çukurova, Ege, ‹ç Anadolu ve
Marmara olmak üzere dört gruptan oluﬂan
Coca-Cola Akademi U17 Ligi’nde heyecan
19 Eylül’de baﬂlam›ﬂ 6 Mart’ta ise sona ermiﬂti.
Antalya’n›n ev sahipli¤ini yapt›¤› finallerde,
sezonu gruplar›nda ilk iki s›rada tamamlayan
Adana Demirspor, Gaziantepspor, Denizlispor,
Bucaspor, Ankaragücü, Gençlerbirli¤i,

Fenerbahçe ve Beﬂiktaﬂ mücadele etti. Adana
Demirspor, Ankaragücü, Bucaspor ve Beﬂiktaﬂ
A Grubu’nda, Denizlispor, Gaziantepspor,
Fenerbahçe ve Gençlerbirli¤i ise B Grubu’nda yer
ald›. A Grubu’nda 7 puan toplayan Beﬂiktaﬂ ile
B Grubu’nda tüm maçlar›n› kazanan Fenerbahçe
finale yükselmeyi baﬂard›. ﬁampiyonun
belirlenece¤i karﬂ›laﬂma Emirhan Otel Spor
Kompleksi’nde oynand›. Maç›n 12. dakikas›nda
Recep Akkemik ve 59. dakikas›nda Hakan Say›n’›n
golleriyle Beﬂiktaﬂ 2-1 kazand›. Fenerbahçe’nin
tek golünü 71. dakikada Koray Gülsüm kaydetti.
Geçen sezon Coca-Cola Akademi U16 Ligi’nde
mutlu sona ulayan Beﬂiktaﬂ, ayn› yaﬂ grubuyla bir
y›l sonra U17 kategorisinde ﬂampiyonluk
sevincini yaﬂad›. Beﬂiktaﬂ’a kupas›n› TFF Yönetim

ligde Çukurova, Ege, ‹ç Anadolu, Karadeniz ve
Marmara olmak üzere 5 grupta toplam 38 tak›m
mücadele etmiﬂti. Gruplar›nda liderli¤i elde eden
Adana Demirspor, Altay, Bugsaﬂ, Trabzonspor ve
Beﬂiktaﬂ ile grup ikincilerinden 18. hafta baz
al›narak yap›lan de¤erlendirmede en iyi puana
sahip Tarsus ‹dman Yurdu ile Fenerbahçe ve bu
tak›mlar›n yer ald›¤› gruplar›n d›ﬂ›nda kalan üç
gruptan Fair Play puan› en iyi ikinci
1461 Trabzon adlar›n› finallere yazd›rm›ﬂt›.
Antalya’daki finallerde Altay, Bugsaﬂ, Fenerbahçe
ve 1461 Trabzon A Grubu’nu, Adana Demirspor,
Beﬂiktaﬂ, Trabzonspor ve Tarsus ‹dman Yurdu
B Grubu’nu oluﬂturdu. Gruplar›ndaki tüm maçlar›
kazanan Fenerbahçe ile Beﬂiktaﬂ ﬂampiyonluk
mücadelesi yapmaya hak kazand›. Böylece iki
tak›m U17 kategorisinin ard›ndan bu kez
Coca-Cola Akademi U15 Ligi’nin
finalinde de buluﬂtu. Topkap›
Palace Otel Tesisleri’ndeki finalde
Mustafa Kamil Abito¤lu düdük
çald›. Fenerbahçe, 13. dakikada
‹brahim Serdar Ayd›n,
18. dakikada Egemen Zengin ve
45. dakikada Bertu¤ Baﬂdemir’in
golleriyle Beﬂiktaﬂ’› 3-0 yenerek
ﬂampiyonlu¤u kazan›rken,
kupas›n› TFF Yönetim Kurulu
Üyesi Turan Meciko¤lu’ndan ald›.
Normal süresi 1-1 biten
karﬂ›laﬂmada Bugsaﬂ’a penalt›larla
4-3 üstünlük sa¤layan Trabzonspor
üçüncü oldu. Beﬂiktaﬂ’tan

Muhammed Raﬂit ﬁahingöz en centilmen oyuncu,
Altay da en centilmen tak›m seçildi. Finallerin en
iyi kalecisi ödülünü Fenerbahçe’den An›l Demir
al›rken, gol krall›¤›n› Beﬂiktaﬂ’tan Furkan Yaman
elde etti.

U16’da ﬂampiyon Bursaspor
‹lki geçti¤imiz sezon düzenlenen Coca-Cola
Akademi U16 Ligi’nde bu sezon 5 grupta toplam
34 tak›m mücadele etti. Ege ve Marmara’da
karﬂ›laﬂmalar üç devreli, Çukurova, ‹ç Anadolu ve
Karadeniz gruplar›nda ise dört devreli lig
sistemine göre oynand›. 19 Eylül’de start alan
Coca-Cola Akademi U16 Ligi,
3 Nisan’da sona erdi. Gruplar›nda
liderli¤i elde eden Adana
Demirspor, Altay, Gençlerbirli¤i,
Trabzonspor ve Bursaspor ile
birlikte grup ikincilerinden ilk 18
hafta baz al›narak yap›lan
de¤erlendirmede en iyi puana
sahip olan Fenerbahçe ile 1461
Trabzon ve en yüksek Fair Play
puan›na sahip Ankaragücü,
ﬂampiyonun belirlenece¤i finallere
kat›lma hakk›n› elde etti.
Antalya’daki finallerde Altay,
Ankaragücü, Bursaspor ve
Trabzonspor A Grubu’nda, Adana
Demirspor, Fenerbahçe,
Gençlerbirli¤i ve 1461 Trabzonspor B Grubu’nda
yer ald›. A Grubu’nu 7 puanla zirvede bitiren
Bursaspor ile B Grubu’nda tüm maçlar›n›
kazanarak liderli¤i elde eden Fenerbahçe adlar›n›
finale yazd›rd›. Deniz Çoban’›n yönetti¤i, büyük
heyecana sahne olan final maç›n› Bursaspor 30.
dakikada Furkan Kesikbaﬂ’›n golüyle 1-0 kazand›
ve ﬂampiyonlu¤u elde etti. Ankaragücü ile 1461
Trabzon aras›nda oynanan üçüncülük maç›n› ise
Baﬂkent ekibi 2-1 kazand›. Bursaspor’dan
Batuhan Alt›ntaﬂ en centilmen oyuncu,
Trabzonspor ise en centilmen tak›m oldu.
Finallerin en iyi kalecisi ödülünü Bursaspor’dan
Okan Kocuk al›rken, gol krall›¤› Bursaspor’dan
Furkan Soyalp, Fenerbahçe’den Metincan Cici ve
Trabzonspor’dan Atakan Usta paylaﬂt›.
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Tahkim Kurulu kararlar›na yarg› yolu kapand›
ahkim Kurulu kararlar›na yarg›
yolunu kapatan Anayasa
de¤iﬂikli¤i Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
6214 say›l› ‘’Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›nda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun’’la
Anayasan›n ‘’Sporun
geliﬂtirilmesi’’ kenar baﬂl›kl›
59. maddesinin baﬂl›¤› ‘’Sporun
geliﬂtirilmesi ve tahkim’’ ﬂeklinde

T

de¤iﬂtirilirken, maddeye, ‘’Spor
federasyonlar›n›n spor
faaliyetlerinin yönetimine ve
disiplinine iliﬂkin kararlar›na karﬂ›
ancak zorunlu tahkim yoluna
baﬂvurulabilir. Tahkim Kurulu
kararlar› kesin olup bu kararlara
karﬂ› hiçbir yarg› merciine
baﬂvurulamaz’’ f›kras› eklendi.
Anayasa de¤iﬂikli¤i sayesinde
Türk futbolunun karﬂ›s›na ç›kmas›

muhtemel uluslararas›
yapt›r›mlar›n önünün al›nd›¤›n›
vurgulayan Türkiye Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Mahmut
Özgener ﬂunlar› söyledi:
“Futbolumuz için tarihi bir
dönemi baﬂlatacak olan Anayasa
de¤iﬂikli¤i için baﬂta
Baﬂbakan›m›z ve Spordan
Sorumlu Devlet Bakan›m›z olmak
üzere Yüce Meclisimizde yer

alan tüm partilerin genel
baﬂkanlar›na ve milletvekillerine
içten teﬂekkür ediyoruz.
Bu konudaki düﬂüncelerimizi ve
uluslararas› uygulamalar›,
ç›kabilecek problemleri;
hükümetimizle, Meclis’te yer
alan partilerin genel baﬂkanlar›
ve parti gruplar›yla paylaﬂm›ﬂt›k.
Kendileri de futbolumuzun
gelece¤i için iﬂbirli¤i yapt›.”

TASSK ödülü Kader’in

Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonu
(TASKK) 30. y›l özel ödül
töreni ‹stanbul’da yap›ld›.
Lutfi K›rdar Kongre
Merkezi’ndeki geceye
‹stanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, Türkiye
Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Mahmut
Özgener, GSGM Genel
Müdür Yunus Akgül,
TFF Baﬂkanvekilleri Lutfi
Ar›bo¤an ve Servet
Yard›mc›, TFF Yönetim
Kurulu üyeleri, Tahkim ve
PFDK Baﬂkanlar› ile çeﬂitli
sporlar›n federasyon
baﬂkanlar› da kat›ld›.
“2010 Y›l› En On”u ödül
töreninin aç›l›ﬂ›nda
konuﬂan TASKK Genel
Baﬂkan› ve TFF Yönetim
Kurulu üyesi Mehmet
Baykan, ilkini bu y›l
baﬂlatt›klar› törenle her
sene alan›nda en baﬂar›l›
sporcu ve tak›mlar›
ödüllendireceklerini
söyledi. Amatör spor
kulüplerinin, spora
baﬂlayanlar›n ilk adresi
oldu¤una dikkat çeken
Baykan, “Sivil toplum
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örgütlerinin spor
yönetimlerinde,
organizasyonlar›nda daha
fazla söz sahibi oldu¤u
bir yap›ya geçiﬂte adres
TASKK. Dünya
ﬂampiyonlu¤una giden
süreç amatör kulüplerden
baﬂl›yor” dedi.

taraf›ndan, Hakkarigücü-Van 100. Y›l
Üniversitesi maç›nda izlenerek U15 Bayan
Milli Tak›m›’na davet edildi. Önceleri
Kader’in futbol oynamas›na karﬂ› ç›kan
babas›n› ve ailesini zorlukla ikna eden

Özgener’e özel
hizmet ödülü
75 ildeki Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu’na
ba¤l› 4 bin amatör
kulübün oylar› ile
belirlenen ödüllerde,
futbol dal›nda Bayan
Genç Milli Tak›m›
oyuncusu Kader Do¤an
ödüle lây›k görüldü.
Hakkarili Kader Do¤an’a
ödülünü TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener verdi.
Baﬂkan Mahmut Özgener
de amatör futbola
hizmetlerinden ötürü
TASKK Özel Hizmet
Ödülü’ne lây›k görüldü.
1995 y›l›nda Hakkari’nin
ﬁemdinli ilçesinde do¤an
Kader Do¤an, Bayan Millî
Tak›m antrenörleri

Hakkarigücü tak›m› kurucusu ve antrenörü
Cemile Timur, Kader’in Millî Tak›m
oyuncusu olarak 2010’da Singapur’da
yap›lan Gençlik Olimpiyatlar›’na gidece¤i
haberini vermiﬂ, böylece Kader hem yerel
yöneticilerin hem de Millî Tak›m
heyetinin çabas›yla olimpiyatlara
gidebilmiﬂti.
Kader’in olimpiyatlardan bronz
madalya ile dönmesi, memleketi
ﬁemdinli’de hayranl›k uyand›rd›
ve Hakkari’deki k›z çocuklar›n›n
hayal pencerelerini aralad›.
Böylece Hakkari’de 2011’de
faaliyete geçen k›z futbol
okullar›nda 200 k›z çocu¤u futbol
e¤itimi almaya baﬂlad›.

Futbolcu Temsilci S›nav› iptal edildi
FF, 31 Mart Perﬂembe günü
gerçekleﬂtirdi¤i Futbolcu
Temsilci S›nav›’n› iptal etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA
taraf›ndan 31 Mart saat 10.00
olarak belirlenerek tüm üye
ülkelerde ayn› anda gerçekleﬂtirilen
s›nav sonuçlar›n›, tamamen kendi
inisiyatifi ve sorumluluk anlay›ﬂ›
gere¤i inceleme karar› ald›.
10 günlük titiz inceleme sonucunda
toplam 20 soruluk s›navda, FIFA
taraf›ndan haz›rlanarak ülke
federasyonlar›na gönderilen 15
sorunun, baz› adaylarca s›navdan
önce elde edildi¤i anlaﬂ›ld›.
Söz konusu 15 soruya, baz›
adaylarca ayn› do¤ru ve ayn› yanl›ﬂ
cevaplar›n iﬂaretlendi¤ini,
hesaplama gerektiren sorularla ilgili
s›nav ka¤›d›nda hiçbir hesaplama
yap›lmad›¤›n› ve s›nav sonras›
verilen itiraz dilekçelerinin de
birebir ayn› oldu¤unu gören TFF,
FIFA’ya s›nav›n iptalinin gerekli
oldu¤unu bildirdi. Ayn› incelemede
TFF taraf›ndan haz›rlanan 5 soru da
analiz edildi, ancak herhangi bir
gruplaﬂmaya rastlanmad›.
5894 say›l› TFF Kanunu’nun 3.
maddesi, FIFA’n›n 31 Ocak 2011
tarih ve 1255 say›l› sirküleri, FIFA
Oyuncu Temsilcileri Talimat›’n›n
8.maddesi ile TFF Futbolcu
Temsilcileri Talimat›’n›n 6. ve 10.
maddeleri uyar›nca iptal edilen
s›navla ilgili araﬂt›rmay›
derinleﬂtirmeyi hedefleyen TFF
Yönetim Kurulu, konuyla ilgili
soruﬂturma baﬂlatt›.
TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an’›n baﬂkanl›¤›nda, Yunus
Egemeno¤lu ile Prof. Dr. ‹lhan
Helvac›’dan oluﬂan komisyon
soruﬂturmay› yürütecek.
Yeni s›nav, FIFA takvimine göre
Eylül 2011 tarihinde yap›lacak ve
son s›nava giren toplam 118
adaydan al›nan s›nav baﬂvuru ücreti
ve s›nav öncesi düzenlenen s›nava
haz›rl›k kursuna kat›lanlar›n ödedi¤i
miktar iade edilecek.

T

oldu¤unu vurgulayarak ﬂunlar›
söyledi: “Yapt›¤›m›z incelemede
FIFA taraf›ndan gönderilen sorular›n
s›navdan önce birtak›m kiﬂilerin
eline geçti¤i intiba›na vard›k.
Bizim haz›rlad›¤›m›z sorular›
inceledi¤imizde bir s›k›nt›
olmad›¤›n› gördük. S›nav› iptal
etmeyi uygun bulduk ve bunu önce
FIFA ile de paylaﬂt›k. Sar›yer
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na da suç
duyurusunda bulunduk. Bu olay›n
aç›kl›¤a kavuﬂmas› lâz›m. Savc›l›k

incelemesi sonucunda detaylar›
kamuoyu ile paylaﬂaca¤›z.”
S›nav›n, FIFA takvimine göre 4 ay
sonra tekrar yap›laca¤›n› anlatan
TFF Baﬂkan›, “FIFA s›navdan önce
sorular› 202 ülkeye gönderiyor.
S›nav›n ﬂeklinde yanl›ﬂl›k var.
Bu ﬂekilde d›ﬂar›ya soru s›zma
ihtimalinin çok yüksek olaca¤›na
inan›yorum. Dolay›s›yla bu sistemin
de¤iﬂmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Bu konuda FIFA ile görüﬂmelerimizi
devam ettirece¤iz” dedi.

TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an
da temsilci s›nav›n›n iptali ve bu
konuda gösterilen hassasiyetin
uluslararas› alanda takdir toplad›¤›n›
söyledi. Yapt›klar› çal›ﬂmalarla
3 y›ld›r, futbolcu temsilci s›nav›n›
güvenilir hâle getirdiklerini
vurgulayan Ar›bo¤an, “Y›lda iki kez
gerçekleﬂen bu s›navlar öncesi
yapt›¤›m›z düzenlemeler, yap›lan
kurslar sayesinde baﬂar› oran› artt› ve
bu dal› meslek olarak seçen idealist
kiﬂilerin önünü açm›ﬂ olduk” dedi.

‹stanbul’da Suni Çim Semineri
Türkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan ilk defa
düzenlenen Suni Çim Semineri, ‹stanbul’da yap›ld›.
TFF Stadyum Güvenlik ve Tesis ‹nﬂaat Müdürlükleri
taraf›ndan düzenlenen seminere, profesyonel
kulüplerin temsilcileri, GSGM yöneticileri ve il
müdürleri, belediyelerin ilgili yetkilileri, FIFA
akrediteli laboratuarlar ve suni çim üretici firmalar›
kat›ld›. Toplant›da FIFA’dan da suni çim uzmanlar›
Stuart Larman, Johannes Holzmuller ve Dr.Eric
Harrison haz›r bulundu.
Tek günlük seminerin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan TFF
Genel Sekreter Vekili Ali Parlak, “TFF olarak, suni
çimli spor tesislerine özel önem vermekteyiz. Son 2
y›ld›r Türk futboluna kazand›rd›¤›m›z suni çimli tesis
say›s› 18’e ulaﬂm›ﬂ durumda. Bu sahalarda, haftan›n
7 günü amatör maçlar›n oynand›¤›n›, yüzlerce futbol
sevdal›s›n›n yararland›¤›n› görmek tarifsiz bir
mutluluk veriyor. Sakarya’dan Manisa’ya ülkenin tüm
bölgelerine bu tip sahalar› kazand›rmak ana
önceliklerimizden biri. Bu konudaki en önemi iﬂ

orta¤›m›z ve destekçimiz
olan paydaﬂlar›m›zla bu
seminerde bir araya
gelerek gelecek
planlamas› yapaca¤›z.
Bir ilk olan bu toplant›da
paylaﬂ›lacak görüﬂ ve
önerilerin çok faydal›
olaca¤› kanaatindeyiz”
dedi.
Toplant›da, FIFA suni çim
kalite konsepti hakk›nda
bilgi, en iyi suni çim inﬂaat uygulamalar›, FIFA kalite
konseptinde test süreci ve kalite garantisinin
sa¤lanmas›nda aranan koﬂullar, en iyi suni çim bak›m
uygulamalar› ile FIFA araﬂt›rma projeleri konular›
konuﬂuldu. Seminerin son bölümünde, FIFA yetkilileri
ile TFF Tesis ‹nﬂaat Direktörü Alpaslan Kavas ve
Stadyum Güvenlik Müdür Cenk Cem, kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlad›.

Savc›l›¤a baﬂvuruldu

KKTC
Federasyonu’ndan
ziyaret

K›br›s Türk Futbol Federasyonu Baﬂkan› Hasan Serto¤lu ve
beraberindeki heyet Türkiye Futbol Federasyonu Baﬂkan›
Mahmut Özgener’i ziyaret etti. TFF’nin ‹stinye’deki merkezindeki
ziyarete TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an da kat›ld›.

Türkiye Futbol Federasyonu Baﬂkan›
Mahmut Özgener, baz› adaylar›n
sorular› önceden elde etti¤inin
anlaﬂ›lmas› sonucu, TFF taraf›ndan
iptal edilen Futbol Temsilci S›nav›
ile ilgili Sar›yer Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulunduklar›n› söyledi.
Baﬂkan Özgener, s›zd›r›lan sorular›n
FIFA taraf›ndan gönderilen 15 soru

Hasan Do¤an, Kastamonu Günleri’nde an›ld›
Türkiye Futbol Federasyonu eski baﬂkanlar›ndan merhum
Hasan Do¤an, ‹stanbul’da baﬂlayan Kastamonu
Günleri’nde an›ld›. Kastamonulular Dayan›ﬂma Derne¤i
(KAS-DER) taraf›ndan düzenlenen Kastamonu
Günleri’nde, TFF de Hasan Do¤an an›s›na bir stant açarak
ziyaretçileri kabul etti. Uluslararas› Feshane Kongre ve
Kültür Merkezi’ndeki stantta Futbol Federasyonu’nun
faaliyetleri hakk›nda da bilgilendirme yap›ld›.
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U13 Ligi tak›mlar›na malzeme yard›m›

UEFA CORE5 kursunda 3 Türk hakem
EFA Yönetim Kurulu ve
20102011 sezonu ile baﬂlatt›¤› CORE
(Mükemmel Hakemli¤in
Merkezi) projesinin
5. uygulamas› UEFA’n›n
Nyon’daki merkezinde yap›ld›. 7
Nisan’a kadar süren kursa,
8 ülkeden gelen hakem triolar›
ile 4 ülkeden hakem koçlar›
kat›ld›. Ülke federasyonlar›n›n

UHakem Komitesi’nin

önerdi¤i “30 yaﬂ ve alt›nda
gelecek vaat eden hakemler”in
davet edildi¤i CORE projesine,
Türkiye’den Üst Klasman Hakem
Mete Kalkavan ile Üst Klasman
Yard›mc› Hakemler Ceyhun
Sesigüzel ve Esat Sancaktar
kat›ld›. Hakemlerimizin
koçlu¤unu UEFA
gözlemcilerinden Polonyal›
Slawomir Stempniewski yapt›.

Direktörlü¤ünü Yvan
Cornu’nun, baﬂ e¤itimcili¤ini ise
‹ngiltere’den David Elleray ve
Hollanda’dan UEFA Hakem
Komitesi üyesi Jaap Uilenberg’in
yapt›¤› CORE Projesi’nin amac›
UEFA’n›n üye ülkelerdeki FIFA
aday› hakemlerini tan›mak,
takip etmek ve e¤itim
tecrübelerini bu hakemlerle
paylaﬂmak.

Futbol
Sadece Bir
Oyundur
utbolda bu sezon içinde

F‹stanbul’da yap›lacak S›rma U13

Ligi’ne kat›lacak 400 tak›ma spor
malzemesi da¤›t›m› yap›ld›. Sponsor
firma S›rma Grup taraf›ndan
yapt›r›lan malzemeler, Burhan Felek
Spor Kompleksi içerisindeki Türkiye
Faal Futbol Hakemleri ve
Gözlemcileri Derne¤i’nin (TFFHGD)
‹stanbul ﬁubesi salonunda
gerçekleﬂtirilen törende kulüplere
verildi.
TFF ‹stanbul ‹l Temsilcili¤i
taraf›ndan düzenlenen malzeme
da¤›t›m törenine, Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Mahmut
Özgener, ‹stanbul Vali Yard›mc›s›
Ali Bako¤lu, TFF 1. Baﬂkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, TASKK Baﬂkan› ve
TFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Baykan, Millî Tak›mlardan
sorumlu yönetim kurulu üyesi
Levent K›z›l, TFF Yönetim Kurulu
üyesi Tuncay Karart›, TFF Futbol
Genel Direktörü Ersun Yanal, FIFA
kokartl› hakemler F›rat Ayd›nus ve
Hüseyin Göçek, MHK üyeleri,
kulüp temsilcileri ve sporcular
kat›ld›.

kendisine sonsuz teﬂekkürler. Amatör
futbol, futbolun kalbi, futbolun
gelece¤i. Bu insanlar hiçbir karﬂ›l›k
beklemeden futbolun gelece¤i ad›na
son derece özveriyle çal›ﬂ›yor.
Ondan dolay› hepsine ﬂükranlar›m›
sunuyorum. Amatör futbola olan
deste¤imiz her y›l büyüyen oranda
art›yor. Çünkü futbolun gelece¤inin
temelinin burada oldu¤unu
biliyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› etkinlikleri kapsam›nda “Futbol Sadece Bir Oyundur” adl›
tiyatro gösterisini ücretsiz olarak ‹stanbul’da çocuklarla buluﬂturdu.
‹lk olarak 23 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da Kad›köy Halk E¤itim
Merkezi’nde oynanan oyun, tiyatro sanatç›s› Enis Fosforo¤lu taraf›ndan
haz›rland›. Geçti¤imiz y›l Anadolu’da 10 ilde 20 kez sergilenen ve
ilkö¤retim ça¤›ndaki yaklaﬂ›k 15 bin çocu¤un be¤eniyle izledi¤i “Futbol
Sadece Bir Oyundur” adl› tiyatro gösterisi, ‹stanbul’da 5 ayr› sahnede
8 kez ücretsiz olarak sahnelendi. Futbolu Fair Play ruhu ile sevdirip,
sporun içinde olmas› gereken insani iliﬂkileri, kültür ve sanat potas›nda
eriterek çocuklara e¤lendirici biçimde sunmay› hedefleyen oyunda, “iyi
taraftar, iyi birey nas›l olunur?” sorular›n›n yan›tlar› aran›yor.

Sporda ﬁiddet Yasas›
TFF’de de¤erlendirildi

TBMM’de kabul edilerek yasalaﬂan “Sporda ﬁiddet Yasas›”n›n
detaylar› Türkiye Futbol Federasyonu birim müdürleri ve bölge
müdürleri ile paylaﬂ›ld›. Hukuktan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu, yeni yasan›n eskisiyle olan farkl›l›klar›n›, içerdi¤i
yapt›r›mlar›, cezai uygulamalar›n›n nas›l olaca¤›n› anlatt›. Kanunda
belirtilen maddelerin uygulanmas› ile ilgili müdürlüklerin
de¤erlendirmesinin önemli oldu¤unu vurgulayan Yunus Egemeno¤lu,
“Belli bir zaman dilimi içinde futbolun tüm paydaﬂlar› ile
yapaca¤›m›z toplant›lar›n ilkini sizlerle yapman›n do¤ru oldu¤unu
düﬂündük. Çünkü özellikle ülkemizin dört bir yan›nda görev yapan
14 bölge müdürlü¤ü, kanunun içerdi¤i maddelerin uygulanmas›nda
bilfiil rol alacak. Ayr›ca Türk futbolunda milat olan bu kanunun tüm
kesimlere, yerel organlara en do¤ru ﬂekilde aktar›lmas›nda da yine
bölge müdürlükleri ve ilgili birimlere hayati rol düﬂüyor” dedi.

Özgener: Futbolun
gelece¤i altyap›da
Törende bir konuﬂma yapan
Baﬂkan Mahmut Özgener, daha
önce Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu’nda birlikte çal›ﬂt›klar›
S›rma Grup Baﬂkan› Davut Diﬂli’ye
önemli deste¤i nedeniyle teﬂekkür
ederek, “Davut Diﬂli, futbola ve en
önemlisi futbolun altyap›s›na
önemli bir yat›r›mda bulundu,
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5. Hakem Geliﬂim Kamp› sona erdi

MHK’dan sezon
içi de¤erlendirme
semineri
TFF Merkez Hakem Kurulu
taraf›ndan organize edilen ve Üst
Klasman Hakemlerinin kat›ld›¤›
“Sezon ‹çi De¤erlendirme
Semineri”nin sekizincisi WOW
Otel’de yap›ld›. 24 ﬁubat’ta
gerçekleﬂen son semineri takip
eden 4 haftal›k periyot içinde,
UEFA Hakem Kurulu üyesi Jaap
Uilenberg taraf›ndan seçilen
pozisyonlar e¤itimde incelendi.
UEFA e¤itimlerinde de kullan›lan
en güncel metotlarla oluﬂturulan
seminer; bu seçilmiﬂ kliplerden
oluﬂturulan videotest ve grup
çal›ﬂmalar›n› içeriyor.
Çal›ﬂmalar›n detayl› analizleri
Uilenberg ve MHK Baﬂkan› O¤uz
Sarvan taraf›ndan yap›ld›.

UEFA’n›n gelece¤in hakemlerini ﬂimdiden kapsaml› bir
ﬂekilde e¤itmeyi hedefledi¤i projenin benzeri olan TFF
Hakem Geliﬂim Kamp›, sona erdi. 2-9 Nisan tarihlerinde
Riva Legend Otel’deki kampa kat›lan 8 hakem, 16 yard›mc›
hakemden oluﬂan toplam 8 trio, fiziksel, psikolojik, teknik
sunumlar ve uygulamal› e¤itimi bir arada ald›. Hakem
geliﬂim kamp›n›n ilk iki gününde fiziksel testlerini
tamamlayan hakemlere, daha sonra sahada teknik
uygulamalar e¤itimi verildi.
24 hakem, e¤itimlerin tatbiki amac›yla 6 ve 7 Nisan’da
‹stanbul Amatör Ligi maçlar›nda görev ald›. Bu maçlar
kamera sistemi ile kaydedilerek, hakemlerin performans
takibi gerçekleﬂti. Bu maçlarda hakem koçlar› taraf›ndan
seçilerek klip haline getirilen görüntüler, MHK Baﬂkan›
O¤uz Sarvan ve MHK üyeleri taraf›ndan yorumland›.
Hakem Geliﬂim Kamp›, kat›l›mc› hakemlerin kamp süresince
Mental Geliﬂim Sorumlusu ve hakem koçlar› ile beraber
çal›ﬂarak belirledikleri iki adet kiﬂisel geliﬂim hedefi
aç›klamalar› ile son buldu. Hakemler, kamp›n son gününde
TFF’nin ‹stinye’deki merkezinde Hakem ‹ﬂleri Müdürlü¤ü’nü
gezdi. 2010-2011 sezonu ile birlikte UEFA taraf›ndan

baﬂlat›lan CORE (Mükemmel Hakemli¤in Merkezi) e¤itimini
Avrupa’da uygulayan ilk ülkenin Türkiye Futbol
Federasyonu ve MHK oldu¤unun alt›n› çizen MHK Baﬂkan›
O¤uz Sarvan, bu kamplar›n MHK Hakem Geliﬂim
Programlar›n›n en önemli yap› taﬂ› olmaya baﬂlad›¤›n› ve
UEFA’n›n Direct dergisinin de Mart say›s›nda Türkiye’deki
hakem e¤itimlerine yer verdi¤ini söyledi. MHK Baﬂkan›
Sarvan, bu çal›ﬂmay› geçmiﬂ y›llardaki benzer projelerden
farkl› k›lan en önemli faktörün, fiziksel, psikolojik, teknik
sunumlar ve uygulamal› e¤itimin 1 hafta süresince bir arada
verilmesi ve sonras›nda bu triolar›n hakem koçlar› ile
e¤itime devam etmesi oldu¤unu söyledi. Hüsnü Çöllü,
Ahmet Öner, Hanifi Öztürk ve Erol Pesen’in hakem koçlu¤u
yapt›¤› kampta yer alan hakem ve yard›mc› hakemler ﬂunlar:
Erhan Sönmez, Emin Erdem, Ersin Efe, Mustafa Ayd›n,
Serkan Dabak, Tolga Ersoy,Ferdi Uluda¤, Baran Eraslan,
Özgün Karakoçlu, Hasbi Dede, A.Bora Özkara, Furkan
Kaya, B.Cem Tahiro¤lu, Mehmet Öztan, Mehmet Akal›n,
Emre Altun, Eser Eti, Mehmet Ekmekyermez, ‹lkay Ayd›n,
Harun Toplar, Bülent Uludo¤an, Yavuz Çetin,
ﬁaban Azizo¤lu.

Temsilciler Kurulu Karadeniz’de topland›
TFF Temsilciler Kurulu, ayl›k bölgesel kurul toplant›s›n›
Nisan ay›nda Karadeniz Bölgesi’nde yapt›. 14-15
Nisan’daki toplant›lar Trabzon ve Samsun illerinde
gerçekleﬂtirildi. 15 Nisan Cuma sabah› Trabzon’da
toplanan Temsilciler Kurulu Baﬂkan› Kemal Dinçer ve kurul
üyeleri, burada Trabzon, Giresun ve Rize illerindeki

temsilcilerle bir araya geldi. Zorlu Otel’deki toplant›ya
TFF Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Atal ve MHK üyesi
Turgay Güdü de kat›ld›. Ö¤leden sonra da Samsun’a geçen
Temsilciler Kurulu, Büyük Samsun Oteli’nde Samsun,
Ordu, Sinop ve Tokat illerindeki temsilcilerle bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulundu.

Üst Klasman Yard›mc› Hakemler seminerden geçti
TFF ve MHK’n›n Hakem Geliﬂim Programlar› çerçevesince 3. Üst Klasman Yard›mc› Hakem Semineri sona erdi.
UEFA Yard›mc› Hakem E¤itimcisi Philip Sharp’›n da kat›ld›¤› 2 günlük e¤itim seminerinde Spor Toto Süper Lig’in
24-28. haftalar›ndaki yard›mc› hakemlerin seçilen pozisyonlar› ile ilgili grup çal›ﬂmalar› ve geri bildirimleri
gerçekleﬂti. Ayr›ca saha uygulamalar› da yap›ld›. Seminerde MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan da geri bildirimlerde
bulunarak hakem-yard›mc› hakem iﬂbirli¤inin ve tak›m olman›n önemini vurgulad›.
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Nike Premier Cup’›n
ﬂampiyonu Fenerbahçe

UEFA Grassroots Çal›ﬂtay›
Hollanda’da yap›ld›

ike Premier Cup U15 Türkiye
ﬁampiyonas› Süper Finali’nin final
maç›nda Beﬂiktaﬂ’› penalt› at›ﬂlar› sonucu
7-5 yenen Fenerbahçe, ﬂampiyon oldu.
Kas›mpaﬂa Recep Tayyip Erdo¤an Stad›’nda
yap›lan final maç› 35’er dakikal›k iki devre
üzerinden oynan›rken, Fenerbahçe
13. dakikada ‹brahim Serdar Ayd›n ile 1-0
öne geçti. Beﬂiktaﬂ’›n 21. dakikada Tayfun
Aydo¤an ile eﬂitli¤i sa¤lad›¤› karﬂ›laﬂman›n
normal süresi 1-1 sona ererken, daha sonra
10’ar dakikal›k iki uzatma devresi oynand›.
Beﬂiktaﬂ, ilk uzatmada 77. dakikada Tayfun
Aydo¤an ile buldu¤u golle 2-1 öne geçerek
önemli bir avantaj sa¤larken, sar›-lacivertli

UHERKESiçinFUTBOL

N

tak›m ikinci uzatman›n son
dakikas›nda Bertu¤ Baﬂdemir
ile gole kavuﬂtu ve uzatma
bölümü 2-2 biten karﬂ›laﬂmada
penalt› at›ﬂlar›na geçildi.
Penalt› at›ﬂlar›nda rakibine 5-3
üstünlük sa¤layan Fenerbahçe,
karﬂ›laﬂmadan 7-5 galip ayr›ld›
ve organizasyonun ﬂampiyonu oldu.
Fenerbahçe elde etti¤i bu baﬂar› ile 12-15
May›s tarihlerinde Macaristan’›n baﬂkenti
Budapeﬂte’de düzenlenecek Nike Premier
Cup Avrupa ﬁampiyonas›’nda Türkiye’yi
temsil etmeye hak kazand›. Üçüncülü¤ü ise
Diyarbak›r Erganispor, Beypazar› ﬁekerspor’u

Bayan futbol panelleri sürüyor

Bayan futbolunu yayg›nlaﬂt›rmay› amaçlayan
paneller, yurdun dört bir köﬂesinde
düzenlenmeye devam ediliyor. Geçti¤imiz ay ilk
panel Büyükçekmece’de düzenlendi.
Büyükçekmece K›z Teknik ve Meslek Lisesi,
Gilman Durukan ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri ve
ilçe beden e¤itimi ö¤retmenlerinin kat›l›m› ile
düzenlenen panelde U19 Bayan Millî Tak›m
Teknik Direktörü Nur Mustafa Gülen, A ve U19
Bayan Millî Tak›m Antrenörü Nihan Su, Bayan
Millî Tak›mlar Kaleci Antrenörü Metin Akçevre,
U15 ve U17 Bayan Millî Tak›m Antrenörü ve
Bayan Futbolu Geliﬂtirme Yönetmeni Necla
Güngör konuﬂmac› olarak yer ald›.
200 ö¤rencinin kat›ld›¤› paneli A Millî
Tak›m›m›zda oyuncu olarak görev yapm›ﬂ ve
millîlik atamas›yla ö¤retmen olan Kezban Gülﬂen
organize etti.
Hakkari’de15 Nisan günü yap›lan panele ise
TFF Van Bölge Müdürü Fatih Tekbudak, Bayan
Futbolu Geliﬂtirme Yönetmeni Necla Güngör,
Bayan Millî Tak›m Antrenörü Nihan Su, Hakkari
Bayan Tak›m›, K›z Futbol Okulu, FTEM
Oyuncular› ve MEB ö¤rencileri kat›ld›.
Gazi ‹lkö¤retim Okulu Beden E¤itimi ve Spor
Ö¤retmeni Remzi Eﬂkil’in düzenledi¤i panelde,
A Bayan Millî Tak›m›’nda y›llarca görev alan
Kezban Gülﬂen ve ASFK y›l›n futbolcusu seçilen
80 TamSaha

Kader Do¤an
konuﬂmac› olarak
yer ald›.
20 Nisan’da ise
Karabük ‹l Futbol
Okulu Koordinatörü
O¤uz Özer ve K›z
Futbol Okulu
Antrenörü Mustafa
Sunkur’un
giriﬂimleriyle bayan
futbol paneli
gerçekleﬂtirildi. Polisevi’nde düzenlenen panele,
Bayan Millî Tak›mlar›m›zda çeﬂitli yaﬂ
gruplar›nda forma giyen oyuncular›m›z
konuﬂmac› olarak kat›ld›. Panelden sonra Bayan
Millî Tak›mlar Antrenörü Nihan Su, Bayan
Futbolu Geliﬂtirme Yönetmeni Necla Güngör ve
‹l Emniyet Müdürü’nün de kat›ld›¤› toplant›da
ilkö¤retime devam etmek isteyen futbola merakl›
k›z ö¤rencilere destek sa¤lama karar› al›nd›.
Ayr›ca çeﬂitli üniversite ve ilkö¤retim okullar›na
ziyaretlerde bulunularak bayan futbolu geliﬂimi
hakk›nda çal›ﬂmalar yap›ld›.

EFA üyesi ülkelerin

5-3 yenerek elde etti. Dereceye giren
tak›mlara kupa ve madalyalar›n› Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Baykan, Kas›mpaﬂa Kulübü Baﬂkan› Hasan
Hilmi Öksüz, Beﬂiktaﬂ Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Vardar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu
Üyesi Ünal Uzun ile di¤er yetkililer verdi.

konusundaki paylaﬂ›m ve
etkileﬂiminin art›r›lmas› hedefiyle,
iki sene bir yap›lan UEFA
Grassroots Workshop, 11-15
Nisan’da Hollanda’n›n Noordwijk
kentinde düzenlendi. Hollanda
Futbol Federasyonu KNVB’nin
ev sahipli¤i yapt›¤› organizasyona

üye ülkelerin temsilcilerinin yan›
s›ra, FIFA, UEFA, AFC, CAF ve
OFC temsilcileri de kat›ld›.
UEFA’n›n Grassroots
etkinliklerinin anlat›m›n›n yan› s›ra
özellikle Hollanda Futbol
Federasyonu’nun uygulamalar›
hakk›nda detayl› sunumlar›n
yap›ld›¤› çal›ﬂtayda, Gürcistan,
S›rbistan ve Türkiye de ülke

Futbolu antrenörü e¤itimleri,
karma futbol etkinlikleri, engelli
ligleri ve sürekli engelli futbolu
merkezleri hakk›nda bilgiler
verildi. Ayr›ca tart›ﬂma gruplar›
oluﬂturularak, Grasroots
programlar›n›n farkl› ülkelerde
karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar ve sorunlar›n
çözüm metotlar› üzerine bir
çal›ﬂma yap›ld›.

Halis Özkayha FTEM e¤itimine kat›ld›

Karﬂ›yaka Koleji dünya ikincisi
Kocaeli temsilcisi
Karﬂ›yaka Koleji Bayan
Futbol Tak›m›,
Brezilya’da düzenlenen
ve 36 ülkeden tak›mlar›n
kat›ld›¤› Dünya
Liseleraras› Futbol
ﬁampiyonas› finalinde
Almanya temsilcisine
yenilerek ikinci oldu.
MEB-GSGM-TFF Genç
Bayanlar ﬁampiyonas›’n›
yenilgisiz tamamlayan
Karﬂ›yaka Koleji,
Brezilya’da düzenlenen
Dünya ﬁampiyonas›’na
kat›lmaya hak
kazanm›ﬂt›.Brezilya’da
yapt›¤› maçlarda ‹talya
temsilcisini 12-0,
Guatemala temsilcisini
1-0, Alman rakibini 1-0
yenip, Brezilya ile 2-2
berabere kalarak grup
lideri olan Karﬂ›yaka

Koleji Bayan Futbol
Tak›m›, çapraz
elemelerde Danimarka
temsilcisini 3-1 yenerek
final oynamaya hak
kazand›. Finalde
karﬂ›laﬂt›¤› Almanya
temsilcisine 5-0 yenilen
Karﬂ›yaka Koleji Bayan
Futbol Tak›m›, dünya
ikincisi oldu. Karﬂ›yaka
Koleji tak›m›nda U19
Bayan Millî Tak›m›’nda
da görev yapan Serenay
Öziri, Buse Güngör,
Gülbin H›z, U17 Bayan
Millî Tak›m›nda yer alan
Hilal Baﬂkol, Eda Duran
ve Kübra Berber’in yan›
s›ra ﬁeyda Tuncay,
Mihriban Topal, ﬁule
Mutlucan, Deniz Koﬂar,
Betül Öztürk ve
Havvanur Tezcan
bulunuyor.

ﬁöhretler Manisa’da buluﬂtu
TFF ve ‹l Hakem Kurulu taraf›ndan düzenlenen
“Futbol Oyun Kurallar› E¤itimi”, Futbol Teknik
E¤itim Merkezleri’nde devam ediyor.
‹lkö¤retim ö¤rencilerine yönelik düzenlenen
e¤itimin Yalova aya¤›na FIFA kokartl› hakem
Halis Özkahya da destek verdi. Konuﬂmas›nda
Fair Play’i özellikle vurgulayan Özkahya,
çocuklara Fair Play ruhunun hayatlar›n›n her
alan›nda olmas› gerekti¤ini de söyledi.
‹lkö¤retim ça¤›ndaki çocuklara yönelik verilen
e¤itimlerle, bilinçli bir ﬂekilde futbol
oynamalar› amaçlan›yor.

mücadele eden Kipa 10. Y›l Lisesi, grubunda
Belçika ile birlikte ilk iki s›rada yer alarak
çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çek
Cumhuriyeti’ni normal süresi 0-0 biten maçta
penalt›larla 4-1’le geçen gençlerimiz, yar›
finalde ‹ran’›n rakibi oldu. ‹ran ekibine normal
süresi 0-0 biten maçta penalt›larda 5-4
yenilen liseliler, üçüncülük maç›nda Slovenya
karﬂ›s›nda müthiﬂ bir mücadele ile 2-0 geriden
gelerek maç› 3-2 kazand› ve Türkiye’ye bronz
madalyayla döndü. Tak›mda Bucaspor’dan 14,
Göztepe A.ﬁ.’den 2, Altay ve ‹zmirspor’dan da
birer sporcu yer ald›.

28 Ocak 2011’de Manisa Valili¤i Toplumla ‹liﬂkiler Bürosu ve TFF-HiF biriminin düzenledi¤i Manisa
Valilik Kupas› HiF Turnuvas›, 13 Nisan’da sona erdi. Manisa’da yap›lan ve 12-15 yaﬂ aras› 600 çocu¤un
kat›ld›¤› turnuva, ﬂöhretler karmas› ile Manisa karmas›n›n aras›nda oynanan maçla tamamland›. FIFA
kokartl› hakem Yunus Y›ld›r›m’›n yönetti¤i maçta Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Evren Turan, U¤ur
Tütüneker, Emre Aﬂ›k, Ahmet Y›ld›r›m, Hakan Ünsal, Burhan Saatçio¤lu, Fevzi Layiç forma giydi.
Müsabakalar sonras›nda dereceye giren tak›mlara kupa ve madalyalar› verildi.

Futsalda liseli Trabzonlular ﬂampiyon

Kipa 10 Y›l Lisesi dünya üçüncüsü

Brezilya’da düzenlenen Dünya Liseleraras›
Futbol ﬁampiyonas›’nda erkekler kategorisinde
ülkemizi temsil eden ‹zmir Gaziemir Kipa
10. Y›l Anadolu Lisesi futbol tak›m›, dünya
üçüncüsü oldu. C Grubu’nda Fransa, Belçika,
Finlandiya ve Çin Halk Cumhuriyeti’yle

uygulamalar› hakk›nda sunum
yapt›. TFF HERKESiçinFUTBOL
Müdürü Serbülent ﬁengün,
Türkiye’deki Engelli Futbolu
çal›ﬂmalar› hakk›nda bir sunum
yapt›. Sunumda, son 3 y›lda
oluﬂturulan ve önemli at›l›mlar›n
sa¤land›¤› “Türkiye Futbol
Federasyonu Engelli Futbolu”
stratejisi, özel projeler, Engelli

Antalya’da çifte kurs
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel
Direktörlü¤ü taraf›ndan düzenlenen UEFA A
Güncelleme ve UEFA B Kurslar› Antalya WOW
Topkap› Otel’de yap›ld›. 18-24 Nisan tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirilen UEFA B Kursuna 23
kursiyer kat›l›rken, 19-22 Nisan tarihleri aras›nda
düzenlenen UEFA A Güncelleme kursunda ise 30
kursiyer yer ald›. Kurslar, TFF Futbol Genel Direktör
Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu ile Antrenör E¤itmeni ve
Futsal A Millî Tak›m Teknik Direktörü Ömer Kaner
gözetiminde gerçekleﬂtirildi.

MEB-GSGM-TFF Genç Erkekler Kategorisi Futsal
Türkiye Birincili¤i 16-18 Nisan tarihlerinde Alanya
Atatürk Spor Salonu’nda yap›ld›. Turnuvan›n final
maç›nda Trabzon Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi,
Denizli Anafartalar Lisesi’ni 6-1 yenerek birinci oldu.
Turnuvada üçüncülü¤ü Denizli Bozkurt Güzel
Sanatlar ve Spor Lisesi, dördüncülü¤ü ise Trabzon

Akçaabat Anadolu Lisesi kazand›. Müsabakalar›n
ard›ndan düzenlenen ödül töreninde dereceye giren
tak›mlara kupa verildi. ‹lki geçen y›l gerçekleﬂtirilen
ve 500 tak›m›n kat›ld›¤› Gençler Kategorisi Futsal
Türkiye Birincili¤i’nde, tak›m say›s› bu y›l 1300’e
yükseldi. Bolu, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep, Denizli
ve Sivas’tan 8 lise tak›m› mücadele etti.

K›zlar›n y›ld›z› Turgutlu Atatürk
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile TFF’nin
birlikte organize etti¤i Y›ld›z K›zlar Türkiye Birincili¤i finalinde Sakarya
ﬁehit Ahmet Akyol ‹lkö¤retim Okulu’nu 2-0 yenen Manisa Turgutlu
Atatürk ‹lkö¤retim Okulu ﬂampiyon oldu. Selçuk Royal Sport
Tesisleri’nde 31 Mart-3 Nisan tarihleri aras›nda 96 tak›mda yaklaﬂ›k
1300 k›z ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen turnuvada ikincili¤i
Sakarya ﬁehit Ahmet Akyol al›rken, Tokat TOK‹’yi 6-1 yenen ‹stanbul
Eyüp Serdar Aksun ‹lkö¤retim Okulu üçüncü oldu. Turnuvay› 4. bitiren
Tokat TOK‹ ‹lkö¤retim Okulu ayr›ca “Sayg› Tak›m›” ödülü ald›.
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Bu dünyadan bir Tar›k Kutver geçti!
Türk futbolunun büyük
ustalar›ndan Tar›k Kutver’i
geçti¤imiz az kaybettik. Futbolu
b›rakt›ktan sonra memleketi
Çanakkale’nin Ezine ilçesine
yerleﬂen Kutver, geçirdi¤i bir
rahats›zl›k sonucu aram›zdan
ayr›ld›. 1938 y›l›nda do¤an ve

futbola baﬂlad›¤› y›llarda
“Çanakkale’nin Lefter’i” olarak
an›lan Kutver, ‹stanbul’a gelip
Fenerbahçe genç tak›m›nda
yetiﬂtikten sonra Karagümrük’e
transfer oldu. 1962 y›l›nda
Galatasaray’a geçen Tar›k
Kutver, forma giydi¤i ilk sezon

olan 1962-1963’te ﬂampiyonlukla
tan›ﬂt›. Teknik Direktörlü¤ünü
Gündüz K›l›ç’›n yapt›¤› Turgay
ﬁeren, Metin Oktay, Kadri Aytaç,
Mustafa Yürür, Ayhan
Elmastaﬂo¤lu, U¤ur Köken, Bahri
Alt›ntabak gibi efsanelerin
bulundu¤u kadronun unutulmaz

sa¤ aç›¤›yd›. 1967-1968
sezonunda teknik direktör
Eﬂfak Aykaç ve Bülent Eken
döneminde Mersin
‹dmanyurdu’na transfer olan ve
futbolu da bu tak›mda b›rakan
Tar›k Kutver, Millî Tak›m
formas›n› 13 maçta giymiﬂti.

Ankara Karmas›, Regions
Cup finallerinde...
Ankara Bölge Amatör Karmas›, Slovenya’da
düzenlenen UEFA Regions Cup Eleme Turu
4. Grup’ta rakiplerini yenerek birincili¤i elde
etti ve finallere kald›. ‹lk maç›nda ‹srail’in FC
Carmiel Safed tak›m›n› 90+2’de Taha Derin’in
golüyle 1-0 yenen Ankara Amatör Karmas›,
ikinci maç›nda Makedonya’n›n South East
FYROM tak›m›yla karﬂ› karﬂ›ya geldi. Maç›

Fatih Deniz (2) ve Onur
Deniz ‹ﬂler’in golleriyle 3-0
kazanan Ankara Amatör
Karmas›, son maç›nda da
Slovenya’n›n Murska Sobota tak›m›n› Atilla (2)
ve Fatih’in golleriyle 3-1 ma¤lup ederek grubu
9 puanla birinci tamamlad›. 32 tak›m›n 8 ayr›
grupta mücadele etti¤i UEFA Regions Cup

Eleme Turu sonunda, ilk 8’e girme baﬂar›s›
gösteren Ankara Bölge Amatör Karmas›,
önümüzdeki ay Portekiz’in Minho bölgesinde
yap›lacak finallere kat›lma hakk›n› kazand›.

Antrenör
E¤itimleri
UEFA
Çal›ﬂma
Grubu
Antalya’da
yap›ld›
Avrupa Futbol Federasyonlar› Birli¤i (UEFA) bilgi
paylaﬂ›m çal›ﬂmalar› kapsam›nda düzenlenen Antrenör
E¤itimleri UEFA Çal›ﬂma Grubu (UEFA Study Group
Coach Education) 19-21 Nisan tarihlerinde WOW
Topkap› Palace Otel’de yap›ld›.
Türkiye’de ilk kez 2010 y›l› Ekim ay›nda Gençler Elit
Futbolu konusunda düzenlenen UEFA Çal›ﬂma
Grubu’nun ikincisi bu kez Antrenör E¤itimleri
konusunda düzenlendi.
Çal›ﬂma Grubu’na Andorra, Arnavutluk ve
Kazakistan’dan 33 antrenör kat›ld›. Organizasyonda
antrenör e¤itim felsefesi, UEFA kurslar› müfredatlar›,
gençlik geliﬂtirme liglerinde antrenör e¤itimleri
hakk›nda bilgi ve etkinlik paylaﬂ›m›nda bulunuldu.
Saha uygulamalar›n›n da yer ald›¤› UEFA Çal›ﬂma
Grubu’nda kat›l›mc›lar Medical Park Antalyaspor

U15 Türkiye
ﬁampiyonu
Erganispor

Tesisleri’ni ziyaret etti ve Teknik Direktör Mehmet
Özdilek’ten bilgi ald›.
TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü E¤itim Dairesi’nin
ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂma grubunun aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›n› TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal
ve UEFA E¤itim Bölümü Sorumlusu Frank Rudolph
yapt›. Antrenör e¤itimlerinde UEFA standartlar›n›
yakalamak amac›yla teknik adamlar›n e¤itimi,
s›n›fland›r›lmas› ve kurs müfredatlar›nda önemli
de¤iﬂiklikler yapt›klar›n› belirten Ersun Yanal, bu sezon
yap›lan ve önümüzdeki sezon planlanan kurslar
hakk›nda bilgi verdi. Ayr›ca maç analizi antrenörlü¤ü
ve oyuncu izleme antrenörlü¤ünün 2012-2013
sezonunda Spor Toto Süper Lig kulüplerine zorunlu
hale getirilmesi yönündeki çal›ﬂmalar›n h›zland›¤›n›
belirtti.

2010-2011 Sezonu U15
Türkiye ﬁampiyonas›
K›rﬂehir’de oynanan final
müsabakalar› ile
sonuçland›.
TFF koordinatörlü¤ünde,
TÜFAD ve NIKE firmas›n›n
birlikte organize etti¤i
müsabakalar, 15-16 Nisan
tarihlerinde oynand›.
Yerel liglerde 1410 tak›m›n
kat›ld›¤› U15 liglerinde
illerinde Türkiye
ﬁampiyonas›’na kat›lmaya
hak kazanan 99 tak›m›n
16 Mart tarihinde baﬂlayan
müsabakalar›, Beypazar›
ﬁekerspor’u 5-3 yenen
Diyarbak›r Erganispor’un
ﬂampiyonlu¤u ile
sonuçland›. ‹stanbul
Damlaspor’u 5-3 yenen
Buca Belediyespor ise
üçüncü oldu.

Zafer Bursa Sa¤l›kgücü Gençlikspor’un
Bursa Sa¤l›kgücü Gençlikspor, Kocaeli Mehmet Ali Ka¤›tç› Stad›’nda
oynanan maçta ‹zmit Belediyespor’u 3-1 yenerek, Bayanlar 2. Ligi’ni 47
puanla Çaml›caspor’un önünde birinci s›rada tamamlad›. Bu sonuçla Bursa
Sa¤l›kgücü Gençlikspor, Bayanlar 2. Ligi 2010-2011 sezonu ﬂampiyonu
oldu. Karﬂ›laﬂmada Bursa Sa¤l›kgücü Gençlikspor’un gollerini Burçin
Erseçal, Kübra Gülenay ve ‹pek Baﬂtürk atarken, ‹zmit Belediyespor’un tek
golünü Tu¤ba Babacan kaydetti. 2011 - 2012 sezonunda Bayanlar
1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Bursa Sa¤l›kgücü Gençlikspor
tak›m›na ﬂampiyonluk kupas›n› Taygun Erdem, oyuncular›n madalyalar›n›
ise Necla Güngör verdi. Bayanlar 1. Ligi’ne yükselecek son tak›m ise 7
May›s’ta tamamlanacak Play-Off müsabakalar› sonunda belli olacak.
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