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oynayan ve 2002 Dünya Kupas›’nda
üçüncülük zaferini elde eden
kadronun hemen hemen ayn›
oyunculardan kurulu olmas›, bizim
de “ikinci s›n›f”ta yer ald›¤›m›z›n
göstergesi de¤il midir? ‹flte bu
yüzdendir ki bir yandan süreklili¤in
temellerini atacak yap›sal
de¤ifliklikleri gerçeklefltirmeye
u¤rafl›rken, bir yandan da jenerasyon
de¤iflikli¤inin sanc›s›n› en a¤›r
biçimde yaflar›z. 
Ve flimdi o geçifl dönemlerinden
birisiyle daha karfl› karfl›yay›z. 
2004 Avrupa fiampiyonas› ile 2006
Dünya Kupas› finallerini ›skalad›ktan
sonra 2008 Avrupa fiampiyonas›
finallerinde boy gösterip yar› final
oynayan kadronun iskeleti,
futbollar›n›n sonbahar›n› yaflayan
oyunculardan olufluyor. Elbette bu
kadroya yeni giren isimler var ama
genel anlamda bak›ld›¤›nda ortaya
ç›karan manzara “bir dönemin
sonu”nu iflaret ediyor. Zaten o
kadronun 2012 Avrupa fiampiyonas›
elemelerindeki performans› da çeflitli
elefltirileri beraberinde getiriyor. 
Bu elefltirilerin en ciddiye al›nmas›
gerekeni de o kadrodaki oyuncular›n
birço¤unun kulüp tak›mlar›nda
forma flans› bulamamas›. “Onlar›n
hepsi uluslararas› oyuncular” demek
bir yere kadar anlam tafl›yabiliyor.
Mesela Euro 2012 elemelerine
Kazakistan ve Belçika galibiyetleri
ile bafllad›¤›n›zda bu sözlerinizin bir
geçerlili¤i bulunuyor. Lâkin

“normal” karfl›lanabilecek
Almanya yenilgisinin
arkas›na bir Azerbaycan
ma¤lubiyeti eklendi¤inde hiç
kimsede “onlar uluslararas›
oyuncu” mazeretini
dinleyecek hâl kalm›yor. 
‹flte bu noktada dayat›yor
kendisini de¤iflim. ‹flte o
zaman “70 küsur milyonluk
Türkiye’de baflka oyuncu mu
yok?” sorusu daha bir anlam
kazan›yor. ‹flte o zaman Türk
futbolunun yeni bir
jenerasyonla yoluna devam
etme zarureti ç›k›yor ortaya. 
K›sacas› en keskin
dönemeçlerden birinde
futbolumuz. Millî Tak›m›m›z›
yönetenler de bu durumun
fark›nda. Euro 2012 eleme
grubunda 4 maç oynad›k ve
12 puanl› lider Almanya’n›n
6 puan arkas›nday›z. Hatta 
1 maç eksi¤i olmas›na
ra¤men Avusturya’n›n bile 
1 puan gerisindeyiz.
Önümüzde 29 Mart’taki
Avusturya ve 3 Haziran’da
deplasmandaki Belçika
maçlar›m›z bulunuyor. 

Yani bir an önce “bir fleyler yapmak”
gereken bir zamanday›z. Bir fleyler
yapman›n birinci yolu da kadro için
yeni oyuncular bulmaktan, rekabeti
art›rmaktan, baflar›ya daha aç bir
tak›m oluflturmaktan geçiyor. 
‹flte Hollanda ile 17 Kas›m günü
oynanan haz›rl›k maç› da böyle bir
tak›m› oluflturman›n ilk ad›m›
anlam›na geliyor.

Büyük de¤iflim

Kadroda bir de¤iflim bekleniyordu
ancak Teknik Direktör Guus
Hiddink’in neredeyse “devrim”
denilebilecek bu kadar genifl çapl›
bir de¤iflime gitmesi herkes için bir
sürpriz oldu. fiimdi bu de¤iflime
biraz daha yak›ndan bakal›m.
De¤iflimi anlamak için de Almanya
ve Azerbaycan maçlar› için
aç›klanan son kadroyu baz alarak
k›yaslamalarda bulunal›m. 
Eski kadroya dört kaleci ça¤›r›lm›flt›.
Fenerbahçeli Volkan Demirel,
Trabzonsporlu Onur K›vrak,
Befliktafll› Hakan Ar›kan ve Cenk
Gönen. Volkan ve Onur yerlerini
korurken Hakan ve Cenk bu defa
kadroda yoktu. Cenk Gönen yeni

oluflturulan A2 Millî Tak›m›
kadrosuna kayd›r›l›rken, yeni isim
Galatasaray’dan Ufuk Ceylan’d›.
Ufuk da asl›nda ay-y›ld›zl› formaya
yabanc› bir kaleci de¤il. Geçmiflte
birçok defa Ümit Millî Tak›m›m›z›n
kalesini korumufltu. 
Savunmaya gelince…
Fenerbahçe’den Gökhan Gönül,
Galatasaray’dan Sabri Sar›o¤lu ve
Servet Çetin ile Befliktafl’tan ‹smail
Köybafl› yerlerini korudu.
Bursaspor’dan Ömer Erdo¤an,
Befliktafl’tan ‹brahim Toraman,
Trabzonspor’dan Ceyhun Gülselam
ve Galatasaray’dan Hakan Balta ise
bu defa kadroda yoktu. Yeni isimler
Kayserispor’dan Serdar Kesimal,
Bursaspor’dan ‹brahim Öztürk,
Befliktafl’tan Ersan Adem Gülüm ve
Büyükflehir Belediyespor’dan
Gökhan Süzen’di. Gökhan sakatl›¤›
nedeniyle daha sonra kadrodan
ç›kart›l›rken, yerine Manisaspor’un
sol beki Eren Ayd›n al›nd›. Bu
oyunculardan Serdar Kesimal Ümit
Millî Tak›m kökenli. ‹brahim Öztürk,
Gökhan Süzen ve Eren Ayd›n’›n ise
geçmiflte hiçbir kategoride ay-y›ld›zl›
formayla tan›flm›fll›¤› bulunmuyor.
Daha önce Avustralya Ümit Millî
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H
ayat›n hangi alan›nda olursa
olsun güzel günler sonsuza
dek sürmez. Elbette kötü

günler için de ayn› fley söz
konusudur. “Her gecenin sabah›” 
ya da “Her yokuflun inifli” bu yüzden
vard›r zaten. Veya tersinden
bakarsak “Her sabah›n gecesi” ve
“Her iniflin yokuflu” da denilebilir.
Hayata dair bu kural futbol için de
geçerli elbette. Tak›mlar veya ülkeler
öyle jenerasyonlar yakalar ki
bazen… O jenerasyonun sahneye
ç›k›p veda etti¤i tarihe kadar kas›p
kavururlar ortal›¤›… Mesele bir
jenerasyonun bafllay›p sahneden
çekildi¤i ana kadar geçen süreçte bir
yenisini haz›rlayabilmekte
dü¤ümlenir. Bu haz›rl›¤›
yapabilenleri, “Sistemini oturtmufl
kardeflim” diye de¤erlendiririz futbol

âleminde. Baflaramayanlar ise
dönemsel zaferlerle avunur, bir kere
ç›kt›klar› zirvelere bir daha
ulaflamaman›n s›k›nt›s›yla daha a¤›r
sanc›lar yaflar. Almanya, Hollanda,
‹talya, Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya
sistem oturtanlar grubundand›r
mesela. Bu jenerasyon de¤iflimlerinin
sanc›lar›n› oldukça hafif atlat›rlar.
Sendelerler belki ancak pek yere
düfltükleri görülmez. Her büyük
turnuvada isimlerine o yüzden
rastlar›z zaten. Baz›lar› ise tipik 
“tek jenerasyon” tak›mlar›d›r. 
Mesela Olsen’li, Larsen’li,
Laudrup’lu Danimarka veya Pfaff’l›,
Scifo’lu, Gerets’li, Ceulemans’l›
Belçika bu ikinci s›n›fa girer.
Türkiye’yi 1996 Avrupa fiampiyonas›
finallerine tafl›yan, 2000 Avrupa
fiampiyonas›’nda çeyrek final

Hollanda - Türkiye: 1-0
Amsterdam Arena - 17 Kas›m 2010
Hakemler
Viktor Kassai, György Ring, 
Vencel Toth (Macaristan)
Hollanda
Stekelenburg-Van der Wiel, Heitinga,
Mathijsen (Wisgerhorf dk. 46), Pieters-
Lens (Van Persie dk. 46), Maduro 
(Schaars dk. 87), Van der Vaart 
(Drenthe dk. 80), Afellay-Sneijder 
(Janssen dk. 46), Huntelaar (Babel dk. 87)
Türkiye
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, 
Serdar Kesimal, Servet Çetin, 
‹smail Köybafl›-Sabri Sar›o¤lu 
(Engin Baytar dk. 76), 
Selçuk ‹nan (Yi¤it ‹ncedemir dk. 89), 
Nuri fiahin-Hamit Alt›ntop 
(Yekta Kurtulufl dk. 83), Umut Bulut
(Kaz›m Kaz›m dk. 62), Burak Y›lmaz
(Mehmet Ekici dk. 62)
Gol
Huntelaar (dk. 52) 
Sar› Kart
Selçuk ‹nan

Milli Tak›m

Bafltan afla¤› yenilenen ay-y›ld›zl› tak›m›m›z, Dünya Kupas›
finalisti Hollanda karfl›s›nda bafla bafl futtbol oynad›

Bafltan afla¤› yenilenen ay-y›ld›zl› tak›m›m›z, Dünya Kupas›
finalisti Hollanda karfl›s›nda bafla bafl futtbol oynad›
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Tak›m›’nda oynayan Ersan Adem
Gülüm ise ikna edilerek Türkiye’yi
seçti. 
Büyük de¤iflimlerden birisi orta
sahada yafland›. 
Bayern Münih’ten Hamit Alt›ntop,
Borussia Dortmund’dan Nuri fiahin
ve Trabzonspor’dan Selçun ‹nan
kadrodaki yerlerini korudu.
Ço¤unlu¤u sakat olan Mehmet
Aurelio, Necip Uysal, Emre
Belözo¤lu, Arda Turan ve Özer
Hurmac› ise do¤al olarak kadroda
yoktu. Bu oyuncular›n yerine
Kas›mpafla’dan Yekta Kurtulufl,
Manisaspor’dan Yi¤it ‹ncedemir ve
Trabzonspor’dan Engin Baytar ilk
defa millî formayla tan›flt›. Sürpriz
isimlerden birisi 18 yafl›ndaki Orhan
Gülle’ydi. Befliktafl altyap›s›ndan
yetiflen Orhan, geçti¤imiz y›l 
U17 Tak›m›m›zla Dünya
fiampiyonas›’nda mücadele etmiflti.
Ümit Millî Tak›m formas›n› da giyen
Orhan çok k›sa sürede büyük bir
aflama kaydetmifl görünüyor. 
Bu bölgede davet alan oyunculardan
‹brahim Ak›n ise geçmiflte 50 kez
farkl› kategorilerde ay-y›ld›zl›
formay› giymifl bir oyuncu. A Millî
Tak›m’dan 9 kez davet almas›na
ra¤men en son buluflma 2006’da
gerçekleflmifl ve ‹brahim bir daha 
o kategori için hiç düflünülmemifl.  
Orta sahan›n bir baflka yenisi ise
Mehmet Ekici. Bayern Münih’in
futbolcusu olan ve Nürnberg’de
kiral›k olarak forma giyen Mehmet,
Hiddink taraf›ndan Türkiye ad›na
oynamak üzere ikna edildi. 
Kadrodaki en radikal de¤iflik forvet
hatt›nda yafland›. Son kadrodan
Tuncay fianl›, Halil Alt›ntop, Semih
fientürk, Mevlüt Erdinç, Nihat
Kahveci ve SercanY›ld›r›m’dan
hiçbiri Hollanda maç›n›n
kadrosunda yer bulamad›. 
Forvet bölgesi Eskiflehirspor’dan
Batuhan Karadeniz, Trabzonspor’dan
Burak Y›lmaz, Umut Bulut ve
Fenerbahçe’den Kaz›m Kaz›m’dan
oluflturuldu. Sakatlanan Batuhan
Karadeniz’in yerine ise millî tak›m
tercihini Türkiye’den yana kullanan
Portsmouth’lu Nadir Çiftçi kadroya
al›nd›. 

Gelece¤in kadrosunu
belirlemek istiyoruz 

fiimdi sözü, bu kadroyla ilgili en
do¤ru yorumlar› yapacak olan
Teknik Direktör Guus Hiddink’e
b›rakal›m. Hollandal› teknik adam,
ülkesindeki maç öncesi düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, gelece¤in
kadrosunu belirlemek istediklerini
ifade ederek, “Tabii ki bu düfle kalka
olacak” dedi.
Göreve bafllad›¤›nda iki seçene¤inin
bulundu¤unu anlatan Hiddink, “‹lki
2012 Avrupa fiampiyonas› finallerine

kat›lmak, ikincisi de yaz aylar›nda
Federasyon Baflkan› Mahmut
Özgener’le görüfltü¤ümüz gibi,
tak›m› tamam›yla yenilemek ve
gençlefltirmek yoluna gitmekti. 
Türk bas›n mensuplar› Almanya’ya
yenilmemize üzüldü ve flafl›rd›. 
Tabii ki Almanya’ya yenilebiliriz.
‹kinci maçta Azerbaycan’a hep
beraber kaybettik, puan alamad›k.
Böyle derecesi düflük tak›mlara karfl›
oynamak çok zor, bunu Hollanda
tak›m› da iyi biliyor. Bu iki sonucun
ard›ndan gençlefltirme seçene¤ini
h›zland›rmam›z gerekti. fiu an, 2012
sonras›na ve gelece¤e yönelik kadro
belirlemeyi hedefliyoruz. Bu da tabii
ki düfle kalka olacak. Bu nedenle
a¤›r maçlar oynamay› tercih
ediyorum. Bu tür a¤›r maçlardan iyi
sonuç al›p herkesi sevindirmeyi
hedefliyoruz” ifadelerini kulland›. 
Hollanda Millî Tak›m›’n› “Çok ünlü
ve sayg›n bir ülkenin tak›m›” diye
nitelendiren Hiddink, “Benim için de
bu maç, gelecek nesile, yeni
oyunculara flans vermek için iyi bir
f›rsat olacak. Baz› oyuncular›m›z›
dinlendiriyoruz. Böylelikle geçmiflte
Millî Tak›m’da oynamam›fl
oyunculara flans veriyoruz ve onlar›
de¤erlendirme f›rsat› yakal›yoruz.
Sonuç farkl› olabilir düflüncesiyle
basit ve kolay bir rakip de
seçebilirdik. Ama bunu yapmad›k.
Bu maç› en iyi flekilde
de¤erlendirmek istiyoruz” fleklinde
konufltu.

Kulüplerin aynas›y›z 

Hiddink, “Türk futbolunda gerileme
mi var?” sorusunu da “Millî Tak›m
Türk kulüplerinin aynas›d›r.
Kulüplerimizin hem Türkiye Ligi’nde
hem Avrupa’da baflar› yakalamas›
gerekiyor. Bu ayn› zamanda
yurtd›fl›nda oynayan Türk futbolcular
için de geçerli. Görmemiz gereken,
Türk futbolunun gerçekleridir.
Türkiye süper ve flahane futbol
ülkesi, her fleye inan›lmaz bir hisle
yaklafl›yoruz. fiunu da görmemiz
gerekiyor ki, Türk kulüplerinin
Avrupa’daki baflar›s›, Avrupa’daki
standartlar›n çok alt›nda. Bunu da
yükseltmemiz gerekiyor. Bunu da
göz önünde bulundurarak, bu
gençlere önümüzdeki senelerde flans
vererek en iyi flekilde
de¤erlendirmek istiyorum.
Baflkan›m›z Mahmut Özgener’in bu
yolu seçmemizden dolay› bana
verdi¤i destekten dolay› çok
mutluyum” diye cevapland›rd›. 
“Oyuncu seçimlerinde kriterleriniz
nedir?” sorusu üzerine ise Hollandal›
çal›flt›r›c›, “Bütün oyunculardan
taktiksel, bedensel ve fiziksel olarak,
Avrupa kupalar› ve kendi liglerinde
en iyi flekilde oynamalar›n›
istiyoruz” karfl›l›¤›n› verdi. 
“Millî Tak›m’a Avrupa e¤itimi alm›fl

oyuncular› m› seçiyorsunuz?”
sorusunu ise Hiddink, “Avrupa
e¤itimi alm›fl kaç oyuncu
kadromuzda var, bunu net olarak
bilmiyorum. Bu konuda belirli bir
hedefimiz yok. Bizi en güzel flekilde
temsil edecek oyuncular› seçiyoruz”
diye cevapland›rd›. 

Yabanc› say›s›na elefltiri 

Hiddink, Türk Ligi’nde yabanc›
say›s›n›n çok fazla olmas›n›n Millî
Tak›m’a zarar verdi¤i görüflünü de
tekrarlad›. Yabanc› say›s›ndaki
art›fl›n son senelerde oldu¤unu
kaydeden Hollandal› çal›flt›r›c›, 
“Ben ligde Türk oyuncular›n daha
çok oynamas›n› isterim. Yabanc›
oyuncu ne kadar çok olursa bu Millî
Tak›m’a zarar verir diye
düflünüyorum. Bu ayn› zamanda
Türkiye için de¤il, baz› ülkeler için
de geçerli. Tak›m olarak yabanc›
oyuncu getirirseniz, üst düzeyde
getirmelisiniz, aksi takdirde
almamal›s›n›z” diye konufltu. 
Hiddink, Türkiye’de bütün
oyuncular›n duygular›yla oynad›¤›n›

dile getirerek, “Bu his hakeme
yönelik sald›r› haline gelebiliyor.
‹stenilmeyen bir flekilde sar› ve
k›rm›z› kart görüyorlar. Futbolcular›n
bu yaklafl›mlar› karfl›s›nda Türk
hakemlerin sergiledi¤i tavra ise
flapka ç›karmak lâz›m. Avrupa’da ise
oyuncular en iyi flekilde e¤itilerek,
gereksiz kart görmeleri engelleniyor”
diye konufltu. 
Ajax’la ad›n›n geçmesiyle ilgili bir
soruyu da Hiddink, “Amsterdam
Arena Stad›’na yak›n oturuyorum,
gerekirse bisikletle bile ifle
gelebilirim. Ben flu anda Türk Millî
Tak›m›’nda görevliyim. Burada çok
mutluyum. Ajax’la ismimin geçmifl
olmas›n› düflünmek istemiyorum”
diye cevapland›rd›. 
“Türkiye’de ne gibi zorluklarla
karfl›lafl›yorsunuz” sorusu üzerine de
Hollandal› çal›flt›r›c› flunlar› söyledi: 
“Ülkeye geldi¤inizde elinizde ne
var, tak›m nas›l, nas›l bir çal›flma
ortam› var? Buna göre kendinize 
ifl yönetimini haz›rl›yorsunuz.
Türkiye’de futbola ve Milli Tak›m’a
inan›lmaz bir hisle yaklafl›l›yor, 
bu beni olumlu etkiliyor. Her zaman

baflta zorluklar olacakt›r.
Azerbaycan’a karfl› ald›¤›m›z sonuç
da üzücü. fiu anki mekanizmay› da
biliyorum. ‹leriye dönük ald›¤›m›z
kararlarla tak›m› en iyi flekilde
kurduk. Benim için çok sevindirici
olan, baflkan›m›z ve yard›mc›s›n›n
benimle birlikte elini bu yolda tafl›n
alt›na koymas›. Böylelikle tabii ki 
21 yafl alt›ndaki gençlere flans
tan›d›k. Bunlar›n aras›ndan da en iyi
yetenekleri seçmeyi istiyorum.” 

Hollanda’y› bunaltan futbol

17 Kas›m günü Amsterdam’›n ünlü
Arena Stad›’na ç›kan kadrolara
bak›ld›¤›nda, rakibimiz Hollanda
hemen hemen ideal on biriyle
sahadayd›. Dünya Kupas›’nda
‹spanya ile final oynayarak
1988’deki Avrupa
fiampiyonlu¤undan bu yana ilk kez
bir büyük turnuvan›n son ikisine
kadar gelebilen Hollanda Millî
Tak›m›, Euro 2012 elemelerine
müthifl bir bafllang›ç yapm›flt›. ‹sveç,
Macaristan, Moldova, Finlandiya ve
San Marino ile birlikte E Grubu’nda
yer alan Hollanda, oynad›¤› dört
maç› da kazanarak 12 puanla
zirveye yerleflmiflti. Att›klar› 12 gole
karfl›l›k kalelerinde sadece 2 gol
görmüfllerdi ve bu savunma
baflar›s›n› da tak›m› Dünya Kupas›
finallerine tafl›d›ktan sonra görevine
devam eden genç teknik direktörleri
Bert van Marwijk’in savunmaya da
önem veren dengeli futbol anlay›fl›na
borçluydular. Gruptaki son maçlar›n›
kendileri gibi birincilik hedefleyen
‹sveç’le oynam›fllar ve 4-1 gibi farkl›
bir skorla kazanmay› baflarm›fllard›.
O gün ‹sveç’i yerle bir eden
Hollanda on biri, iki eksi¤iyle Millî
Tak›m›m›z›n karfl›s›ndayd›. Tak›m›n
tecrübeli ayaklar› sa¤ kanat

oyuncusu Dirk Kuyt ve ön libero
Mark Van Bommel kadroda yer
alm›yor, bu iki ismin yerinde Lens ve
Maduro forma giyiyordu. Hollanda
tak›m›n›n 4-4-2 diziliflindeki
kadrosunda santrfor olarak
elemelerin en golcü oyuncusu 
Klaas-Jan Huntelaar yer al›yordu.
Genç golcü, Hollanda’n›n att›¤› 
12 golün 8’ine imza koymufl ve 
maç bafl›na 2 gol ortalamas›n›
yakalam›flt›. Huntelaar’›n hemen
arkas›nda ise Dünya Kupas›’n›n
y›ld›z› Wesley Sneijder yer al›yordu.  
Tak›m›m›z›n ilk on birinde ise 
A millî formay› ilk kez giyen
oyuncular bulunuyordu. Serdar
Kesimal ve Burak Y›lmaz bu
tecrübeyi ilk kez yaflarken, ilerleyen
dakikalarda bu oyunculara Engin
Baytar, Yi¤it ‹ncedemir, Yekta
Kurtulufl ve Mehmet Ekici de
eklenecekti. 
Millî Tak›m›m›z sahada 4-3-3
düzeniyle yer al›yor, Volkan
Demirel’in önünde Gökhan Gönül,
Serdar Kesimal, Servet Çetin, ‹smail
Köybafl› dörtlüsü oynuyordu. 
Teknik Direktör Guus Hiddink, orta
alan› Sabri Sar›o¤lu, Selçuk ‹nan ve
Nuri fiahin’le kurarak bu bölgede bir
dinamizm sa¤lamaya çal›flm›flt›.
Üçlü forvetimizin sa¤›nda Hamit
Alt›ntop, solunda Burak Y›lmaz,
ortas›nda ise Umut Bulut yer
al›yordu. 
Oyunun hemen bafl›nda
Hollanda’n›n kontrolü ele
geçirece¤ini ya da bask› kuraca¤›n›
zannedenler yan›ld›. Çünkü sahada
kendi alan›na çekilmek yerine
inisiyatif alan, rakibine en uçtan
itibaren bask› kuran bir Türkiye
vard›. Umut Bulut’un al›fl›lan oyun
biçimini Millî Tak›m’a da tafl›yarak
yapt›¤› bask›ya Burak, Hamit ve orta
saha oyuncular› da destek veriyor,

bu bask› karfl›s›nda topu
oyuna sokmakta zorlanan
Hollanda savunmas›n›n
rastgele savuflturdu¤u toplar
da oyuncular›m›z›n aya¤›nda
kal›yordu. Oyunun bafl›nda
Selçuk ‹nan-Nuri fiahin
ikilisinin orta alandaki top
kullanma baflar›s› da göze
bat›yordu. Özellikle Nuri’nin
inisiyatif alarak bu sezon
Borussia Dortmund
formas›yla sergiledi¤i müthifl
performans› Millî Tak›m’a da
yans›tmas› oyunun bafl›nda
üstünlük ibresini 
ay-y›ld›zl›lara çevirmiflti. 
2008 Avrupa fiampiyonas›
finallerinde Rusya’n›n bafl›nda
ülkesinin tak›m› Hollanda’y›
turnuvan›n d›fl›na iten Guus
Hiddink, bu defa özel maçta
ülkesine bir sürpriz daha
yapabilecek miydi? Oyunun
ilk dakikalar›n› izleyen birisi
için bu soruya “evet”

cevab›n› vermek hiç de zor olmazd›. 
Zaten maç›n ilk tehlikeli ata¤› da
Türkiye’den geldi. 11. dakikada Nuri
fiahin’in yönü ve fliddeti mükemmel
ayarlanm›fl derin pas›yla buluflan
Burak Y›lmaz, iki Hollandal›
futbolcudan topu söküp ceza
sahas›n›n hemen önünden kaleyi
gördü¤ü anda çok güzel bir plase
yap›yor, Hollanda kalecisi
Stekelenburg köfleye giden topu son
anda parmaklar›n›n ucuyla kornere
çeliyordu.
‹lerleyen dakikalarda Millî
Tak›m›m›z›n ön alandaki bask›s›
giderek azal›yor ve oyun
dengeleniyor, ancak tak›m
savunmas›n› baflar›yla yapmay›
sürdüren tak›m›m›z Hollanda’ya gol
f›rsat› vermiyordu. Bu bölümde sol
kanat oyuncusu ‹brahim Affelay’›n
sürükledi¤i toplarla tehlikeli olmaya
çal›flan Hollanda, kalecimiz Volkan’›
ancak 40. dakikada rahats›z
edebiliyordu. Bu dakikada ceza
saham›z›n önünden kazan›lan
serbest at›fl› kullanan 
Sneijder, barajdan dönen topu ikinci
kez çok sert bir biçimde kalemize
yolluyor, ancak Volkan gole izin
vermeyince ilk yar› 0-0
tamamlan›yordu. 
Millîlerimiz ikinci yar›ya da ayn› 
on birle bafll›yor ancak Hollanda bu
defa daha bask›l› ve çabuk bir
futbolla sahaya dönüyordu. 
51. dakikada Selçuk’un kapt›rd›¤›
topa buluflan Van der Vaart’›n flutu
az farkla d›flar› ç›k›yor, bir dakika
sonra kopya bir pozisyonda Hollanda
golü buluyordu. 52. dakikada ‹smail
Köybafl› yedi¤i bask›da topu
kaybediyor, Maduro’nun ceza
saham›za gönderdi¤i topu “Avc›”
lâkapl› Huntelaar a¤lar›m›za
göndermekte zorlanm›yordu: 1-0. 
Bu gol tak›m›m›z› yeniden kendisine

getirmifl gibiydi. Ay-y›ld›zl›lar üst
üste ataklarla Hollanda kalesini
sall›yordu. 57’de Burak sol kanattan
ald›¤› topla içeriye do¤ru rakip
savunmay› harmanl›yor, att›¤› flut ise
kaleci Stekelenburg’un ellerinde
kal›yordu. 
61. dakikadaki pozisyon ise maç
boyunca gole en fazla yaklaflt›¤›m›z
ana denk geliyordu. Nuri fiahin’in
soldan kulland›¤› korner at›fl›na çok
iyi yükselen Umut Bulut’un alt› pas›n
içinden yapt›¤› kafa vuruflunu kaleci
Stekelenburg kornere çeliyor ve
tak›m›m›za beraberlik flans›
vermiyordu. Ayn› dakikada sa¤dan
Hamit Alt›ntop’un ortas›nda
kafalardan seken topla kale alan›
içinde buluflan Umut, topu kaleye
yollayam›yordu. 
Teknik Direktör Guus Hiddink,
oyuna ilk müdahalesini 62. dakikada
yapt› ve Umut’la Burak’›n yerine
Kaz›m’la Mehmet Ekici’yi sahaya
sürdü. Tak›m art›k 4-4-2’ye
dönmüfltü. En uçta Kaz›m Kaz›m yer
al›yor, Mehmet Ekici ise forvet arkas›
pozisyonunda onu destekliyordu. 
75’te millîler gole bir kez daha çok
yaklaflt›. Hollanda savunmas›n›n
uzaklaflt›ramad›¤› topa Sabri
vuruyor, rakip oyunculara çarpan
top alt› pas›n içinde, sol kale dire¤i
hizas›nda Kaz›m’›n önünde
kal›yordu. Ancak Kaz›m topu a¤lara
de¤il auta gönderiyor ve bir
beraberlik flans› daha heba oluyordu.
Bu arada Sabri’nin yerine oyuna
giren Engin de tak›m›m›za yeni bir
hareket getirmiflti. 85. dakikada
soldan Mehmet Ekici’nin pas›yla
buluflup ceza sahas›na giren Engin’in
sert ortas›nda Gökhan’›n yak›n
mesafeden vuruflunda top auta
gidiyor, 88. dakikada Engin’in
flutunu Hollanda’n›n en baflar›l› ismi
kaleci Stekelenburg kurtar›yor ve 
90 dakika 1-0 sona eriyordu. 

Gençler güven ve 
umut veriyor  

Maç›n ard›ndan bir bas›n toplant›s›
düzenleyen Teknik Direktör Guus
Hiddink, 1-0’l›k ma¤lubiyete
ra¤men, Hollanda gibi bir tak›ma
karfl› oynanan futbolun kendisi için
sevindirici oldu¤unu söyledi.
Hiddink, kendi hatalar›ndan dolay›
yenilmenin üzücü oldu¤unu
vurgulayarak, “fiu an iki günlük
antrenmandan, yapt›¤›m›z toplant›
ve konuflmalardan sonra Hollanda
gibi bir tak›mdan böyle bir netice
almak benim için sevindirici. 
Kolay de¤ildi ama defansif ve ofansif
aç›dan iyi fleyler yapt›¤›m›za
inan›yorum” dedi. 
Hollanda kalecisi Stekelenburg’a
övgüler ya¤d›ran Hiddink,
“Stekelenburg üç süper kurtar›fl›yla
tak›m›n› kurtard›” ifadesini kulland›.
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Hiddink, tak›m› tamamen yenilediklerini
anlatarak, “12 oyuncu tak›ma yeni kat›ld›. 
1-0 yenilmemize ra¤men tak›m›m› tebrik
ediyorum, iyi mücadele ettik. ‹yi fleyler ortaya
koydu¤umuza inan›yorum. Sakat olan 2-3
oyuncunun gelecekte bize kat›lmas›n› umut
ediyorum. Oldukça derin bir kadroya sahibiz,
bu tak›mla iyi ifller yapaca¤›m›z›
düflünüyorum” diye konufltu. 
Tak›ma ald›¤› genç futbolculardan da övgüyle
bahseden Hiddink, “Gençlefltirmeye
gidece¤imizi söylemifltim. Bunu
gerçeklefltirmek için k›sa bir zaman›m›z vard›.
Böyle k›sa bir zamanda tak›mlar› izleyip,
oyuncular› gözlemem gerekiyordu. Herkes
Türkiye’de neden olmad›¤›m› soruyordu. 
Bir hafta geliyor, bir hafta gelmiyordum.
Bunun tek nedeni, Türkiye d›fl›ndaki
oyuncular› izlememdi. Bunlar› kazanmam›fl
olsayd›k, belki de bu oyuncular flimdi baflka
ülkelerde oynuyorlard›” dedi.
Hollandal› teknik adam, yard›mc›lar›yla
birlikte tak›m› nas›l aya¤a kald›racaklar›
yolunda toplant›lar yapt›klar›n› da anlatarak,
sözlerini flöyle sürdürdü: 
“Sadece Avrupa’da baflar› gösteren büyük
kulüplerde de¤il, küçük kulüplerde de
gözlemcili¤imiz devam etti. Tak›ma dâhil
etti¤imiz genç oyuncular çok iyi cevap
verdi¤i için çok seviniyorum. Bu gençlerin
bana güven ve umut vermesi sevindirici.
Gelece¤e bakarsak, uzun süre bu arkadafllarla
devam edece¤imiz görülüyor. Hollanda Millî
Tak›m› defansta çok aç›k verdi. Rakip kaleci,
Burak’›n vuruflunda çok iyi kurtar›fl yapt›.
Maç›n sonlar›na do¤ru da inan›lmaz 2-3
kurtar›fl gerçeklefltirdi. Benim için önemli
olan gözlemcilerimle yapt›¤›m›z ifllerin
sahaya yans›mas›. Hollanda’da bisikletle de
gezebilirdim, herkes öyle san›yordu. Ama biz
gizli gizli çal›flmalar›m›za devam etmifltik.” 
Tak›m›n iyi gitti¤i dönemlerde, böyle üst
düzey maçlarda hata yapmamalar› gerekti¤ini
vurgulayan Hollandal› çal›flt›r›c›, “Tak›m›n
kendine güveni varken, böyle bir hata tak›m›
zor duruma düflürüyor. Beni sevindiren,

tak›m›n ileriye dönük güzel fleyler ortaya
koymas›. Özellikle ofansif ifllerimiz güzeldi”
dedi.
Hiddink, “Hollanda’ya, Türk Millî Tak›m›’n›n
bafl›nda gelmek sizin için nas›ld›?” sorusuna
da “Ma¤lubiyet d›fl›nda her fley güzeldi.
Benim için özel bir maçt›. Her zaman favori
olmayan tak›mlar› çal›flt›rd›m, kuvvetli
tak›mlar› da çal›flt›rd›m, tak›m kurmay› da
seviyorum” karfl›l›¤›n› verdi. 
“Bu tak›mla devam edecek misiniz?”
sorusuna Hiddink’in cevab›, “Sakatl›klardan
dolay› bir tak›m eksiklerimiz var. Bunlar›n
yan› s›ra yeni y›lla birlikte Güney Kore’yle
oynayaca¤›z. Fazla deney yapmay›p, bu
temel yap›n›n üstüne devam etmek istiyorum”
oldu.

Millî Tak›m›m›z, Hollanda maç›n›n Kurban
Bayram›’na denk gelmesi nedeniyle

bayramlaflmas›n› Amsterdam’da yapt›. Tak›m›n
kamp yapt›¤› Wyndham Apollo Hotel’e gelen
TFF Baflkan› Mahmut Özgener, Baflkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, TFF Yönetim Kurulu üyesi Turan
Meciko¤lu, Tahkim Kurulu Baflkan› Adnan
Türkkan ve MHK yöneticileri de bayramlaflma
törenine kat›ld›. Bir süre Teknik Direktör Guus
Hiddink ile sohbet eden Özgener ve Ar›bo¤an
tüm teknik ekip ve futbolculara Hollanda maç›
için baflar›lar diledi.

Millî Tak›m›m›z›n Amsterdam’da yapt›¤› antrenmanda
Hollandal›lar kafilemize hofl bir sürpriz gerçeklefltirdi.

Antrenman›n sonunda Amsterdam Olimpiyat Stad› Genel
Müdürü Carla de Groot, TFF Baflkan› Mahmut Özgener,
Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ve Teknik Direktör Guus
Hiddink’e 1928 y›l›nda Hollanda’da düzenlenen
Olimpiyat Oyunlar›nda M›s›r’la karfl›laflan Türk Olimpik
Millî Tak›m›’n›n foto¤raf› ile bir kitap hediye etti.

Hollanda’da bayramlaflma

Tarihi hat›ralar

FIFA, Kas›m ay› dünya s›ralamas›n›
aç›klad›. Türkiye’nin 29. s›radaki

yerini korudu¤u klasmanda, 2010 Dünya
Kupas› fiampiyonu ‹spanya, liderli¤ini
sürdürdü. A Millî Tak›m’›n haz›rl›k
maç›nda karfl› karfl›ya geldi¤i Dünya
Kupas› finalisti Hollanda ikinci s›radaki
yerini korurken, Brezilya üç, Millî
Tak›m›m›z›n 2012 Avrupa fiampiyonas›
eleme grubundaki en önemli rakibi
Almanya da dördüncü s›rada yer ald›.
Gruptaki di¤er rakiplerimizden
Avusturya 49, Belçika da 62,
Azerbaycan 90, Kazakistan da
137. s›rada bulunuyor.

FIFA klasman›nda
yerimizi koruduk
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Millî havuz genifllediMillî havuz geniflledi

A
millî tak›mlar ülke futbollar›n›n
en üst noktas› say›l›r. O en üst
noktaya ulaflabilmenin yolu

genellikle erken yafllarda tespit edilip
genç millî tak›mlar tezgâh›na
girmekten geçer. Oyuncular›n
ifllendi¤i o tezgâh›n son aflamas›
Ümit Millî Tak›m ad› verilen 21 yafl
alt› tak›mlar›d›r. Oyuncular 21
yafllar›n› doldurduklar›nda önlerinde
yükselebilecekleri tek hedef
kalm›flt›r; A millî tak›m. Ancak o
tak›m›n kadro s›n›rlamas› göz önüne
al›nd›¤›nda pek çok oyuncunun
d›flar›da kalaca¤›n› hesap etmek de
güç de¤ildir. ‹flte bu nedenle genç
millî tak›mlar›n en alt basama¤›ndan
itibaren defalarca ülkesini temsil
etmeye bafllayan pek çok oyuncu,
yafl› 21’in üzerine ç›kt›¤›nda
kendisini bir anda bofllukta
buluverir. Hele Türkiye gibi nüfusu
70 milyonu aflm›fl, genç nüfus oran›
yüksek, dolay›s›yla oyuncu
potansiyeli de genifl ülkeler için
önemli bir sorundur bu durum. 
Bir anda hedefsiz kalan, hayallerinin
gerçekleflmemesinin verdi¤i
k›rg›nl›kla morali bozulan ve giderek
gerileyen oyunculara s›kl›kla
rastlan›r ülkemizde. Oysa hem Ümit
Millî Tak›m yafl›n› doldurmufl
oyuncular› daha yak›ndan
izleyebilmenin hem de A Millî
Tak›m’›n oyuncu havuzunu
gelifltirmenin pek de zor olmayan bir
yolu var. Türkiye’nin geçmiflte de
uygulad›¤› A2 Millî Tak›m›’n›n
kurulmas›. 
fiimdi biraz geçmifle gidelim ve A2
Tak›m›m›z›n hayatta oldu¤u günleri

hat›rlayal›m. A2 Millî Tak›m›m›z›n
düzenli bir flekilde uygulamada
oldu¤u dönemlerdeki Teknik
Direktörü Ünal Karaman’d›.
Karaman yönetimindeki A2 Millî
Tak›m›m›z, son maçlar›n› 2006
y›l›n›n Mart ay›nda Çek Cumhuriyeti
ve ‹skoçya’ya karfl› oynad›. 
1 Mart’ta ‹zmir Atatürk Stad›’nda
Çekleri Ceyhun Erifl (2) ve Hasan
Kabze’nin golleriyle 3-1 yenen 
A2 Tak›m›m›z, 16 Mart’ta Tulloch
Caledonion Stad›’nda da ‹skoçya’y›
3-2 ma¤lup etmeyi baflard›. 
O maçtaki gollerimizin alt›nda ise
Hasan Kabze, Sinan Kalo¤lu ve 
Fahri Tatan’›n imzalar› vard›. 
Daha sonra tam 2 y›l buzdolab›nda
kald› A2 Tak›m›. Fiilen ortadan
kald›r›ld›. Son olarak, bir defal›¤›na
25 Mart 2008 günü oynanan
Romanya maç› için hat›rland›. 
O gün de maksat, A Millî Tak›m’da
yer almayan ancak o potansiyele
sahip oldu¤u düflünülen oyuncular›
de¤erlendirmekti. Tak›m›n bafl›nda,
Milli Tak›mlar Teknik Direktörü Fatih
Terim’in yard›mc›s› Müfit Erkasap
vard›. 1-1 berabere biten maçtaki tek
golümüzü, bugün A Millî Tak›m’›n
yeni kadrosunda yer alan Burak
Y›lmaz kaydetmiflti. Son A2 Millî
Tak›m›m›z›n kadrosunda Aykut
Erçetin, Tolga Özgen, Fatih Serkan
Kurtulufl, Murat Sözgelmez, Ça¤lar
Birinci, Ali Turan, Erhan Küçük,
Mehmet Güven, Selçuk ‹nan, Ferhat
Çökmüfl, Kaz›m Kaz›m, Burhan Efler,
Mehmet Eren Boyraz, Serkan Çal›k,
Hasan Kabze, Umut Bulut ve Burak
Y›lmaz yer alm›flt›. 

Aradan 2.5 y›l› aflan bir zaman geçti
ve A2 Millî Tak›m› yeniden hayat
buldu. Bu tak›mda a¤›rl›kl› olarak
1987, 88 ve 89 do¤umlu oyuncular
yak›ndan izlenecek ve A Millî
Tak›m’a haz›r hale getirilecek. 
A Millî Tak›m teknik kadrosu
yönetiminde maç ve oyuncu izleme
komitesi, Süper Lig’in yan› s›ra
özellikle Bank Asya 1. Lig, Spor Toto
2. Lig ve Spor Toto 3. Lig maçlar›nda
da söz konusu yafl grubundaki
oyuncular›n performanslar›n›
dikkatle takip edecek. 
Komite, bu liglerde görev yapan
teknik sorumlularla yo¤un temas
kurarak, oyuncular hakk›ndaki
diyalo¤u sürekli canl› tutacak. 
Ayr›ca bu yafl grubunda olup,
profesyonel futbol hayatlar›n›
yurtd›fl›nda sürdüren oyuncular da
ayn› flekilde gözlem alt›na al›nacak. 
A2 Millî Tak›m›, U21 Milli
Tak›m›’ndan A Millî Tak›m’a geçifli
kolaylaflt›rmay›, bu konuda zorlanan
oyuncular›n geliflimlerini yak›ndan
takip etmeyi ve uluslararas› alanda
oynanacak maç say›s›n› artt›rarak,
onlara hedef göstermeyi amaçl›yor.
Teknik Direktör Guus Hiddink ve
ekibi, A Millî Tak›m’›n maç yapt›¤›
dönemlerde A2 Millî Tak›m›’n› da
oluflturup, çal›flmalar›n FIFA
takvimine uygun yap›lmas›n›
sa¤layarak, iki ekip aras›nda sa¤lam
bir eflgüdüm kurmay› hedefliyor. 
‹flte bu amaçla yeniden hayata
geçirilen A2 Millî Tak›m›, 14-17
Kas›m tarihlerinde ‹stanbul’da kampa
girdi. 2011 y›l›n›n ilk yar›s›nda 
9 fiubat, 25-29 Mart ve 3-7 Haziran

tarihlerindeki kamplar ve oynanacak
maçlarla A2 Tak›m›m›z›n etkinlikleri
devam edecek. Tak›m›n bafl›nda 
Fuat Usta ve Erdal Keser bulunuyor.
Bu ikili, görevlerini Guus Hiddink’e
ba¤l› olarak yürütüyor. 
Uzun bir aradan sonra 14-17 Kas›m
tarihleri aras›nda WOW ‹stanbul
Hotel’de kampa giren ve dört gün
boyunca çal›flmalar›n› sürdüren 
A2 Millî Tak›m›m›zda flu oyuncular
yer ald›: 
Kaleciler
Cenk Gönen (Befliktafl), 
Mahmut Bezgin (Gaziantepspor),
Fehmi Mert Günok (Fenerbahçe)
Savunma
U¤ur Uçar (Ankaragücü), 
Orhan fiam (Gençlerbirli¤i),
Mustafa Yumlu (Trabzonspor),
Saffet Gurur Yazar (Karfl›yaka),
Eren Güngör (Kayserispor),
Mahmut Tekdemir (Büyükflehir
Belediyespor), Ferhat B›kmaz
(Sivasspor), Ferhat Öztorun
(Trabzonspor)
Orta Saha
Ayd›n Y›lmaz (Galatasaray), Yi¤it
‹smail Göko¤lan (Manisaspor),
Zeki Korkmaz (Büyükflehir
Belediyespor), Sercan Kaya
(Bucaspor), Abdullah Durak
(Kayserispor), Emin Yal›n
(Göztepe), Ferhat Kiraz (Boluspor),
Turgut Do¤an fiahin (Ankaragücü)
Forvet
Mehmet Batdal (Galatasaray),
Serdar Deliktafl (Gaziantep Bfi
Belediyespor), Tevfik Köse
(Büyükflehir Belediyespor), Ömer
Hasan fiiflmano¤lu (Kayserispor).

A2 Milli Tak›m›

Top 20
1. ‹spanya 
2. Hollanda 
3. Brezilya 
4. Almanya 
5. Arjantin 
6. ‹ngiltere 
7. Uruguay 
8. Portekiz 
9. H›rvatistan 
10. M›s›r 
11. Yunanistan 
12. Norveç 
13. Rusya 
14. ‹talya 
15. Slovenya 
16. fiili 
17. Gana 
18. Slovakya 
19. Fildifli Sahili 
20. Avustralya



oynar. Bunun d›fl›nda, babamdan
dedeme kadar tüm aile bireyleri futbola
çok s›cak bak›yor. Benim her maç›m› hiç
kaç›rmadan izlerler. Bana futbolda
kendimi gelifltirmem için destek veren
aileme minnettar›m. ‹yi ve kötü
günlerimde hep yan›mda oldular. 
▼Almanya’daki birçok Türk ailesi
çocuklar›n› mutlaka bir futbol tak›m›n›n
altyap›s›na yazd›r›yor. Ancak gençlerin
oynad›klar› seviye yükseldikçe ayr›mc›l›k
nedeniyle baz› zorluklar yaflad›klar›ndan
bahsediliyor. Sen hiç bu tür zorluklar
yaflad›n m›?
▲En baflta ailelerin çocuklar›n› futbola
yazd›rmalar›n›n sebebi onlar› kötü
al›flkanl›klardan ve arkadafllardan uzak
tutmak istemeleri. Gençler de kendilerini
futbola verince do¤al olarak bu alanda
yükselmek istiyorlar. Allah’a flükür ben
bahsetti¤iniz türde bir zorluk
yaflamad›m. Ad›m ad›m seviyemi
yükselttim. Ayr›mc›l›k konusuna gelirsek,
bence bu konuda genelleme yapmamak
lâz›m. Ayr›mc›l›k Almanya’da da
Türkiye’de de olabilir. Bence bundan
kaç›fl yoktur. Bizim kendi iflimize
konsantre olmam›z gerekir. Elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çal›flmal›y›z. 

Kalbimin sesini dinledim

▼Genç ve Ümit Millî Tak›m
seviyelerinde Almanya formas›n› giymifl
olmana ra¤men, A Millîde Türkiye için
oynamay› tercih ettin. Bu karar›
almanda hangi faktörler etkili oldu?
▲Benim için hiç de kolay bir karar
olmad› ama kalbimin sesini dinledim. 
▼Türkiye’yi seçti¤in için hukuki
anlamda Almanya’da herhangi bir
kayb›n oldu mu? Bu konu ülkemizde
tam anlam›yla anlafl›lam›yor çünkü…
▲Hay›r, hiçbir kayba u¤ramad›m. Çok
olumlu tepkiler ald›m ve Türk Millî
Tak›m› için oynamay› tercih etti¤im için
çok mutluyum. Ülkemin formas›n›
giydi¤im için de gurur duyuyorum.
▼Teknik Direktör Hiddink’le bir
görüflmen oldu¤unu biliyoruz. 
Bu görüflmede sana neler söyledi? 
▲Millî Tak›m’la ilgili karar›m› vermeden
önce, sa¤ olsun bana telefon etti. O¤uz
Çetin ve Erdal Keser de benimle
görüflmeye geldi. Bu görüflme çok s›cak
bir ortamda geliflti ve çok olumlu bir
izlenim edindim. Bu görüflmelerden
sonra da karar›m› verdim zaten.  
▼Hiddink’le çal›flacak olmak seni
heyecanland›r›yor mu? Sence nas›l bir
hoca?
▲Kariyeri tart›fl›lmaz ve çal›flt›rd›¤›
tak›mlar› hep üst seviyelere ulaflt›rm›fl bir
hocayla birlikteyiz. Oyuncular›na sahada
hep pozitif bir enerji gönderiyor. Bence

çok iyi bir teknik adam. Bu tür bir teknik
direktörle birlikte çal›flmak herkese nasip
olmaz. Bu yüzden benim de içimde bir
heyecan var. Ama ayn› zamanda
mutluluk verici. Elimden geldi¤i kadar
kendimi göstermeye çal›flaca¤›m.  
▼“Bana en büyük deste¤i Mehmet
Scholl verdi” fleklinde bir aç›klaman›
okuduk. Scholl’un sana ne tür bir
yard›m› oldu¤unu ve ne ö¤ütler
verdi¤ini merak ediyoruz. 
▲Kendisi benim de formas›n› giydi¤im
Bayern Münih’in ikinci tak›m›n›n teknik
direktörüydü. Sa¤ olsun, hocam›z geçen
sene bana çok yard›mc› oldu. Ondan
çok fleyler ö¤rendim. Normal
antrenmanlar›m›z›n bitiminden sonra
birlikte özel çal›flmalar yapt›k. Frikik
at›fllar› üzerine çal›flt›k. Sahadaki
duruflum ve nas›l koflular yapmam
gerekti¤i konusunda bana tavsiyelerde
bulundu. Ona çok minnettar›m. 
▼Mehmet Scholl demiflken, örnek
ald›¤›n, seni etkileyen bir futbolcu 
var m›?
▲Asl›nda çocuklu¤umdan beri Mehmet
Scholl beni etkilemifltir. Öncelikle ayn›
ismi tafl›d›¤›m›zdan, daha sonra da
teknik bir futbolcu oldu¤u için. Onun
d›fl›nda Zinedine Zidane var. Tekni¤i ve
sahadaki durufluyla bence dünyada 
1 numarayd›. ‹smi adeta bir marka gibi.
▼‹smin uzun süredir Millî Tak›m için
an›ld›¤›ndan hangi mevkide oynad›¤›n›
bilsek de oyun karakterin ve stilin
hakk›nda ço¤u kifli bilgi sahibi de¤il. 
Bu konuda bizlere neler söyleyebilirsin?
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Bayern Münih’in oyuncusu olan ancak kiral›k olarak
Nürnberg’in formas›n› giyen 20 yafl›ndaki gurbetçi, yeniden
yap›lanan Millî Tak›m›m›z›n önemli parçalar›ndan biri olarak
düflünülüyor. Almanya Genç ve Ümit Millî Tak›mlar›nda yer
ald›ktan sonra A Millî Tak›m tercihini Türkiye’den yana yapt›
ve Hollanda’ya karfl› ilk defa ay-y›ld›zl› formay› giydi. Orta
sahan›n her taraf›nda görev yapabiliyor. Kariyer planlamas›n›
ise futbol hayat›n› Bundesliga’da sürdürüp Alman Ligi’nin
y›ld›zlar›ndan biri olmak üzerine kuruyor. 

Türker Tozar

Almanya’da büyüdüğümüz için
ne de olsa Alman kültürünün bazı
yanlarını alıyoruz. Bu arada tabii
ki kendi kültürümüzü de
kaybetmiyoruz. İki kültürü birden
birlikte yürütünce millî takım
tercihi yapmak güçleşiyor.  

Van Gaal, Bayern’de kalmam gerektiğini, bana forma
şansı vermeyi düşündüğünü söyledi. Ancak 15-20
dakikadan daha fazla süre almak istiyordum ve bu
nedenle kiralık olarak Nürnberg’e gittim. Ama sezon
sonunda geri döneceğim. 

Kiralık giderek aileden ayrılmak oyuncunun karakterinin
gelişmesine çok büyük katkı yapıyor. Kendi ayaklarının
üstünde durmayı öğreniyor insan. Ayrıca düzenli
oynadıkça kendini geliştirebiliyorsun ve genç
futbolcuların da en çok buna ihtiyacı var. 

Türkiye’den teklifler daha önce de gelmişti. Ancak
Türkiye’ye gelmek için henüz çok erken olduğunu
düşünüyorum. Benim için öncelikli hedef Bundesliga’da
kendimi ispat etmek, bu ligin önemli futbolcularından bir
tanesi olmak. 

Almanya-Türkiye maçı sırasında çok zor duygular
yaşadım. O sırada Alman Ümit Millî Takımı ile
kamptaydım ve maçı takım arkadaşlarımla izledim. 
3-0 kaybettik ama ilerleyen maçlarda daha iyi skorlar
elde edeceğimize inanıyorum.

Genç ve ümit millî
takımlar düzeyinde

Almanya adına
oynadıktan sonra

Türkiye’yi seçmek hiç
de kolay bir karar

olmadı ama kalbimin
sesini dinledim. Türk

Millî Takımı için
oynamayı tercih

ettiğimden dolayı
mutluyum, gururluyum. 

Bayern Münih’in ikinci
takımındaki teknik

direktörüm Mehmet
Scholl’den çok şey

öğrendim. Birlikte özel
çalışmalar yaptık. Frikik

atışlarına çalıştık.
Sahadaki duruşum ve
nasıl koşular yapmam

gerektiği konusunda
bana tavsiyelerde

bulundu. 

Orta sahanın her
tarafında oynayabilecek

kabiliyete sahibim. 
6 numara olarak
oynadığımda top

dağıtan bir kimliğe
bürünüyorum, 

10 numarada ise daha
gole dönüğüm ve takım
arkadaşlarımı daha çok

gol pozisyonuna
sokabiliyorum.  
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Mehmet Ekici
Kimdir?

1990 y›l›nda Münih’te
do¤du. Yozgatl› bir
ailenin tek o¤lu. Bir

ablas›, bir de k›z kardefli
var. Babas› posta

idaresinde çal›fl›yor,
annesi ev han›m›. Bayern

Münih’in oyuncusu
ancak Bundesliga

tak›mlar›ndan
Nürnberg’de kiral›k

olarak forma giyiyor.

▼Futbola nas›l bafllad›n, ailende sporla ilgilenen
baflka kimse var m›yd›?
▲Futbola 5 yafl›nda Unterhaching’de bafllad›m.
K›sa bir süre sonra da Bayern Münih’e geçtim.
Sene 1997’ydi ve 6.5 yafl›ndayd›m. Geçen sezona
kadar hep Bayern’de oynad›m. Bu sene deneyim
kazanmam, kendimi gelifltirmem ve Bundesliga’ya
adapte olmam için beni Nürnberg’e kiralad›lar.
Her fley yolunda giderse sezon sonunda Bayern’e
geri dönmek istiyorum. Ailemizde asl›nda herkes
futbolla ilgileniyor. Babam zaman›nda amatör
olarak futbol oynam›fl. Hâlâ da arkadafllar›yla



▲Asl›nda altyap›dan itibaren klasik
bir 6 numara oyuncusu olarak
yetifltim. Bayern Münih’in ikinci
tak›m›nda ise 10 numara olarak
oynad›m. fiu an Nürnberg’de sa¤
aç›k olarak forma giyiyorum. Orta
sahan›n her taraf›nda oynayabilecek
kabiliyete sahibim. 6 numara olarak
oynad›¤›mda top da¤›tan bir kimli¤e
bürünüyorum, 10 numarada ise daha
gole dönü¤üm ve tak›m
arkadafllar›m› daha çok gol
pozisyonuna sokabiliyorum.  
▼Kuvvetli oldu¤un ve gelifltirmen
gereken yönlerin neler? 
▲Bir futbolcu ister 20, isterse 35
yafl›nda olsun, her zaman kendisini
gelifltirebilir. Futbolda hiçbir insan
dört dörtlük de¤ildir. Yeni fleyler
ö¤renmek her zaman için
mümkündür. Kendimle ilgili ise
konuflmak istemiyorum. Bu konuyu
uzmanlara ve seyircilere b›rakmak
gerekir diye düflünüyorum. Onlar›n
benim hakk›mda yorum yapmalar›
daha do¤ru olur.  
▼Bayern Münih’te forma giyen
Hamit Alt›ntop’la iliflkiniz nas›l?

Tak›m için ne ifade ediyor? Millî
Tak›m’a geliflinde sana yol gösterici

oldu mu?
▲Millî Tak›m’a gelmem konusunda

kendisinin bir etkisi olmad›.
Ancak Bayern’in ikinci
tak›m›ndan birinci tak›m›na
ç›karken, Hamit a¤abeyin büyük
yard›m› oldu. Ona da teflekkür
etmem gerekir. Hamit a¤abey,
Münih’te performans›yla
kendisine sayg›n bir yer edindi.
Üstelik karakter olarak da çok
iyi bir insan.  
▼Tak›m arkadafl›n ‹lkay
Gündo¤an’›n da Türk Millî
Tak›m› için ismi geçiyor. Sen
karar›n› Türkiye’den yana
kulland›ktan sonra onunla
herhangi bir flekilde bu konuyu
konufltun mu?
▲Benim bu konuda onun için
yapabilece¤im çok fazla bir fley
yok. Çünkü bu onun karar›d›r.
‹yice düflünüp kendisinin karar
vermesi gerekiyor. Onun üstüne
fazla gitmek istemiyorum. 
▼Almanya do¤umlu Türk as›ll›
yeni jenerasyon oyuncular›n
millî tak›m kariyerlerine yön
verme konusunda ald›klar›
kararlar s›kça tart›fl›l›yor. 
Sen de bunlardan biri olarak,
mevcut durumda futbolcular›n
konuya yaklafl›m›n› bizlere
anlat›r m›s›n?
▲Yeni jenerasyon Türk gençleri
Almanya’da do¤uyor ve orada
okula gidiyor. Alman
arkadafllar›n›n say›s› da yabana
at›lmayacak kadar fazla. 
Bu noktada “Türkiye mi yoksa
Almanya m›?” diye seçim
yapmak oldukça zor oluyor.
Profesyonel faktörleri de hesaba
katmak gerekir. Ancak burada
yaflayanlar›n sosyo-kültürel
çevresi esas belirleyici faktör.
Bizler, Almanya’da

büyüdü¤ümüz için ne de olsa Alman
kültürünün baz› yanlar›n› al›yoruz.
Bu arada tabii ki kendi kültürümüzü
de kaybetmiyoruz. ‹ki kültürü birden
birlikte yürütünce seçim yapmak
güçlefliyor.  
▼Rezerv tak›mda oynad›¤›n 
2008-09 ve 2009-10 sezonlar›nda
Bayern Münih’in fiampiyonlar Ligi
kadrosunda yer alm›flt›n. Hiç maç
oynamad›n san›r›m. Peki, kadroya
girebildin mi? Nas›l bir deneyimdi?
▲Evet. Listede ismim vard›. Kadroya
da birkaç kez girdim ama hiç
oynama f›rsat› bulamad›m. Ama hiç
moralimi bozmuyorum, çünkü daha
kariyerimin bafl›nday›m ve inflallah
fiampiyonlar Ligi’nde forma giymek
için daha çok flans›m olacak. 
▼Bayern Münih’in profesyonel
tak›m›n›n Asya’da yapt›¤› turlar›n da
kadrosunda yer alm›flt›n. Bunlar
sana ne katt›? 
▲Öncelikle, profesyonel tak›mla
idmana ç›kman›n bile bana çok fley
katt›¤›n› söylemeliyim. Bu sayede,
karakter olarak ve sportif anlamda
kendimi çok gelifltirebildim. Louis
Van Gaal’›n antrenman sisteminin de
bunda etkisi oldu. 
▼Geçti¤imiz fiubat ay›nda Bayern
Münih’le profesyonel sözleflme
imzalay›p A tak›ma ç›km›flt›n. 
Bu bekledi¤in bir fley miydi, yoksa
senin için sürpriz mi oldu?
▲Asl›nda bekliyordum. Bütün
altyap› e¤itimimi Bayern Münih’te
ald›m say›l›r. Performans›m› art›r›p,
kendimi gelifltirmifltim. Ancak
sezonun sonuna do¤ru bir kas›k
sakatl›¤› yaflad›m. Sezon sonuna
kadar oynamaya devam edebilirdim
ama olay baflka flekilde geliflti.
Bayern’in rezerv tak›m› 3. Lig’de ilk
baflta küme düflmeme mücadelesi
veriyordu. Sonra durumu toparlad›k.
Tak›m›n hali iyileflince hem rezerv

tak›mdan hocalar›m hem de Van
Gaal bana, “fiimdi ameliyat ol. Seni
sezon bafl›na kadar haz›r görmek
istiyoruz” dediler. Bu yüzden
operasyonu erkene çektik. 

Daha fazla oynamak için
Nürnberg’e gittim

▼13 y›ld›r bir parças› oldu¤un
Bayern’den ayr›l›p neden
Nürnberg’e kiral›k gitmeye karar
verdin?
▲Van Gaal’›n yan›na gittim ve
kendisiyle konufltum. ‹lk baflta benim
Bayern’de kalmam gerekti¤ini, bana
forma flans› vermeyi düflündü¤ünü
söyledi. Ancak ben 15-20 dakikadan
daha fazla süre almak istedi¤imden,
kiral›k olarak baflka tak›ma gitmek
istedi¤imi söyledim. O da benim
karar›m› sayg›yla karfl›lad›. Bunun
üzerine Nürnberg’e gittim.
Sözleflmemde sat›n alma opsiyonu
bulunmuyor. Bu yüzden her
durumda sezon sonunda Bayern’e
dönece¤im. Bayern’e döndükten
sonra yeni bir kontrat yapmay›
düflünüyoruz. Tabii bu biraz da bana
ve kendimi nas›l gelifltirdi¤ime ba¤l›
olacak. Bayern Münih dünyada bir
marka. Orada her futbolcu oynamak
ister. Ben de bana sunulan bu
imkân› de¤erlendirmek istiyorum. 
▼Senin durumunda olan, “Tak›mda
m› kalsam yoksa kiral›k m› gitsem?”
tereddüdünü yaflayan birçok
futbolcu var. Herhalde onlara
önerin senin yapt›¤›n› yapmalar›
olacak, de¤il mi?
▲Bunun zor bir karar oldu¤unu
kabul ediyorum. Gençler aileleriyle
birlikte büyüyor. Hep onlar›n
yan›nda duruyorlar. Bir futbolcu e¤er
giderse yaln›z olarak bafl›n›n
çaresine bakmak zorunda. Bence

böylesi daha iyi, çünkü bir gencin
karakterinin geliflmesine çok büyük
katk›s› oluyor. Kendi ayaklar›n›n
üstünde durmay› ö¤reniyor insan.
‹flin bir yan› da sportif geliflim.
Düzenli oynad›kça kendini
gelifltirebiliyorsun ve genç
futbolcular›n da en çok buna ihtiyac›
var. Tüm gençlere “E¤er tak›m›n›zda
yeterince forma flans›
bulam›yorsan›z, baflka tak›ma kiral›k
gidin ve kendinizi gelifltirin”
diyorum. 
▼3. Lig’den 1. Lig’e ç›kt›¤›nda
oynanan futbol aras›nda ne gibi
farklar gördün? Bir bocalama
yaflad›n m›?
▲‹lk bafllarda tempo yüksekli¤inden
dolay› zorluk çektim. Ayr›ca,
taktiksel yönden 1. Lig’de
oyuncular›n daha geliflmifl oldu¤unu
söyleyebilirim. Yine de, 1. Lig’e
kolay adapte oldu¤umu
düflünüyorum. ‹nflallah bu flekilde
devam ederim. 
▼Geçti¤imiz ay Bayern’e 3-0
yenildi¤iniz maçta 73 dakika forma
giydin? Nas›l bir duyguydu kiral›k
geldi¤in tak›ma karfl› oynamak?
▲Bayern’e karfl› oynamak güzel bir
duyguydu. Maçtan önce
arkadafllar›m› gördüm ve benim için
çok anlaml› bir karfl›laflma oldu.
Müsabakadan önce biraz hasta
oldu¤um için sadece iki gün
antrenman yapabilmifltim. 
Bu yüzden de maçta 90 dakika
görev alamad›m. O kadar gücüm
yoktu. 73’üncü dakikada oyundan
ç›kt›m, zaten maç› da kaybettik.
Gönül isterdi ki Bayern’i ma¤lup
edelim, ama olmad›. Bayern gibi bir
marka karfl›s›nda iflimizin hiç de
kolay olmayaca¤›n› daha en bafltan
biliyorduk. 
▼Tak›m arkadafl›n Per Nilsson senin
için, “Tam bir puan oyuncusu”

de¤erlendirmesini yapt›. Bu yoruma
ne dersin?
▲Nilsson’un benimle ilgili bu
yorumundan gurur duydum. Benim
ne kadar olumlu bir performans
gösterdi¤imin bir kan›t› diyebilirim. 
▼Kendine bir kariyer planlamas›
yapt›n m›? Bayern Münih’te kendini
ispat ettikten sonra ne yapacaks›n?
▲Her futbolcu dünya çap›nda
flöhrete kavuflmak ister. Bense daha
çok genç oldu¤um için flimdiki
zamana odaklanmak istiyorum.
fiimdilik Nürnberg’de oynay›p
kendimi gelifltirmek, gerisini
ilerleyen döneme b›rakmak
istiyorum. Uzak gelecekle ilgili plan
yapm›yorum. Ne olaca¤›n› flimdiden
söyleyemem. Yak›n gelecekle ilgili
plan›m, Bayern’e dönüp ilk on birin
de¤iflmez oyuncusu olmak. 
▼Spor Toto Süper Lig’de oynanan
maçlar› takip ediyor musun?
▲Tabii izliyorum. Son y›llarda
Türkiye’de futbol aç›s›ndan birçok
olumlu de¤iflim yafland›. Gittikçe
daha çok de¤ifliklik oluyor. Bütçeleri
büyük tak›mlara göre son derece az
olan Anadolu tak›mlar›n›n
gerçeklefltirdi¤i ç›k›fl bunun bir
göstergesi. 
▼Spor Toto Süper Lig tak›mlar›
Almanya’da forma giyen baflar›l›
oyunculara ciddi teklifler yap›yor.
Sana da böyle bir öneri gelmesi
halinde Türkiye’de oynamay›
düflünür müsün? 
▲Türkiye’den teklifler daha önce
de gelmiflti. Ancak Türkiye’ye
gelmek için henüz çok erken
oldu¤unu düflünüyorum.
Benim için öncelikli hedef
Bundesliga’da kendimi
ispat etmek, bu ligin
önemli futbolcular›ndan
bir tanesi olmak. 
▼A Millî Tak›m’›n

gençlefltirme operasyonunun bir
parças› olmaktan dolay› ne
düflünüyorsun?  
▲Y›llarca televizyonda izledi¤im ve
baflar›lar›na alk›fl tuttu¤um Millî
Tak›m’›n bir parças› olmaktan gurur
duyuyorum. Ülkem için elimden
gelen her fleyi yapaca¤›m. 
▼Almanya-Türkiye maç› s›ras›nda
nas›l duygular hissettin?
▲Çok zor duygular yaflad›m. 
O s›rada Alman Ümit Millî Tak›m›
ile kamptayd›m ve maç› di¤er tak›m
arkadafllar›mla birlikte izledim. 
3-0 kaybettik ama ilerleyen maçlarda
daha iyi skorlar elde edece¤imize
inan›yorum. 
▼Euro 2012 finallerine gidebilmek
için gruptaki flans›m›z› nas›l
görüyorsun?
▲Grupta henüz hiçbir fley belli
olmad›. Sonuçta ne olaca¤› bize
ba¤l›. Amac›m›z kalan her maç›
kazanmak olmal›. Tüm taraftarlara
böyle bir borcumuz oldu¤unu
düflünüyorum. 
▼Hobilerin neler? Bofl vakitlerini
nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Antrenman olmad›¤› zamanlarda
Münih’e gidip ailemi görüyorum. 
K›z arkadafl›mla zaman geçiriyorum.
Bir de PlayStation oynamay› çok
seviyorum. 
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att›¤›m›zda iki
tak›m›n da
kupaya ne
kadar önem
verdi¤ini
görmek
mümkündü. 
‹ki tak›m da
sakatlar›
d›fl›nda ideal
kadrolar›yla
sahadayd›. 
‹lk yar›y›
Djiehoua’n›n
20. dakikadaki
golüyle önde
kapatan
Medical Park
Antalyaspor’a,
Gaziantepspor
58. dakikada
Ismael Sosa
ile cevap
verdi. 
Ortada giden
maç›n 
k›r›lma an› 
ise 75.
dakikayd›. 
O dakikada
Antalyaspor
kalecisi
Sammy
Ndjock 
topu tuttuktan
sonra
kendisine 
faul yapt›¤›n›
düflündü¤ü
rakibine
tekme 
at›nca hem
k›rm›z› 
kart gördü
hem de bir
penalt›ya

neden oldu. Popov’la penalt› at›fl›n› 
gole çeviren Gaziantepspor, 
89’da Ahmet Ar› ile bir gol daha
bularak sahadan 3-1’lik üstünlük
ayr›ld›. Beypazar› fiekerspor’un bay 
geçti¤i ilk hafta maçlar›n›n 
ard›ndan Galatasaray ile
Gaziantepspor 3’er puan ve ayn›
averajla zirveyi paylaflt›.

Z
iraat Türkiye Kupas›’nda 20
tak›ml› grup maçlar› Kas›m
ay›nda bafllad›. Hem de ne

bafllamak… Hep büyük bal›klar›n
küçük bal›klar› yuttu¤u düzenin adeta
çöktü¤üne, gözlerimiz flaflk›nl›kla
aç›larak tan›kl›k ettik. Geçmifl y›llarda
‹ngiltere’de, Almanya’da, ‹spanya’da
gördü¤ümüz büyük sürprizleri
futbolun güzellikleri olarak ayakta
alk›fllad›k. Kimileri ortaya ç›kan bu
tabloyu “Büyük tak›mlar geriliyor”
diye yorumlayacakt›r elbette. 
Ama bu yorum madalyonun hangi
taraf›na bakt›¤›n›zla ilgili biraz da. 
Mesela di¤er yan›na bakt›¤›n›zda
flöyle bir manzarayla
karfl›laflabilirsiniz. Kupan›n yeni
düzeninde tek maçl› eliminasyon
düzeninin ortadan kald›r›lmas›, her
tak›ma sonuna kadar mücadele etme
azmini afl›l›yor. Her geçen sezonda
yükselen ve nihayet bu sezon 
18 milyon 460 bin dolara ulaflan ödül
miktar› tüm tak›mlar›n ifltah›n›
kabart›yor. Giderek büyüyen futbol
pastas›ndan ald›klar› paylar artan
kulüpler, rekabete kat›larak futbolun
geliflimine katk› sa¤l›yor. 
Tüm bunlar›n birleflmesi, geçmiflte
öykünerek bakt›¤›m›z baflka
ülkelerdeki kupa sürprizlerini
ülkemize de tafl›yor. Futbolun sonuç
anlam›ndaki bilinmeyenleri artt›kça
heyecan dozu yükseliyor, seyir zevki
fazlalafl›yor. 
Bu girizgâhtan sonra gelelim Ziraat
Türkiye Kupas›’n›n Kas›m ay›nda
oynanan ilk grup maçlar›na. Ama
öncesinde biraz statüden söz edelim.
Kupan›n grup aflamas›ndan önce üç
eleme turu oynand›. Birinci kademeye
36 tak›m kat›ld› ve 18’i tur atlad›.
‹kinci kademede tur atlayanlara
eklenen 18 tak›mla birlikte tak›m
say›s› yine 36’yd›. Bu kademede de
tur atlayan 18 tak›ma, Spor Toto
Süper Lig’den 14 tak›m daha eklendi
ve 32 tak›ml› play-off maçlar› yine
eliminasyon sistemiyle oynand›. 
Tur atlayan 16 tak›m gruplara kald›.
Geçti¤imiz sezon Spor Toto Süper
Lig’i ilk üç s›rada tamamlayan
Bursaspor, Fenerbahçe ve
Galatasaray’›n yan› s›ra kupa
flampiyonu Trabzonspor’un da
eklenmesiyle gruplardaki tak›m say›s›
20 oldu. Bu dört tak›m›n seri bafl›
olarak girdi¤i kurada 5’er tak›ml› 
4 grup oluflturuldu. Grup maçlar›nda
her tak›m birbiriyle birer kez
karfl›lafl›yor ve her tak›m iki kez iç
sahada, iki kez de deplasmanda maç
yap›yor. Gruplar›n› ilk iki s›rada
bitiren 8 tak›m çeyrek finale ç›kacak
ve sonras›nda kupa mücadelesi çift
maçl› eleme usulüyle devam edecek.
Biz flimdi yine gruplara dönelim ve ilk
maçlarda ortaya ç›kan sürprizlerle
dolu manzaradan söz edelim.

Ziraat Türkiye Kupas›
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Kupada grup mücadelesi, adına yakışır sürprizlerle başladı. Lig şampiyonu Bursaspor evinde 3. Lig takımı Kırıkhanspor’la
berabere kalırken, Beşiktaş’ın Bank Asya 1. Lig takımı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a, Manisaspor’un 2. Lig’den

Konya Torku Şekerspor’a yenilmesi, Fenerbahçe’nin ise Ankaragücü’nden fark yemesi en çarpıcı sonuçlardı. 

Kupa dedi¤in böyle olurKupa dedi¤in böyle olur

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Galatasaray 1 1 0 0 3 1 3
Gaziantepspor 1 1 0 0 3 1 3
Beypazar› fiekerspor 0 0 0 0 0 0 0
Denizlispor 1 0 0 1 1 3 0
M. P. Antalyaspor 1 0 0 1 1 3 0

A GrubuA Grubu

G
alatasaray, Gaziantepspor, Medical Park
Antalyaspor, Denizlispor ve Beypazar›
fiekerspor’dan oluflan grupta 3 Süper Lig,

1 Bank Asya 1. Lig ve 1 de Spor Toto 2. Lig
tak›m› bulunuyor. Grubun favorisi, kupay›
daha önce 14 kez müzesine götüren ve bu
konuda aç›k ara birinci olan Galatasaray.
Gruptan ç›kacak ikinci tak›m olabilmek için
Medical Park Antalyaspor ile Gaziantepspor’un
çekiflmesi bekleniyor. Denizlispor ve Beypazar›
fiekerspor ise sürpriz yapabilecek kapasitede
görünüyor. ‹lk maçlar sonunda en az sürprizin
yafland›¤› grup da A Grubu oldu. Favori
Galatasaray, ilk maç›nda Bank Asya 1. Lig’in
güçlü temsilcisi Denizlispor’u Ali Sami Yen
Stad›’nda a¤›rlad›. Sar›-k›rm›z›l› tak›m, Milan
Baros ve Lucas Neill d›fl›nda ideal on biriyle
sahadayd›. Denizlispor ise Bank Asya 
1. Lig’deki flampiyonluk mücadelesini göz
önünde tutarak Ahmet Ça¤›ran, Yasin Çakmak,
Emin Alada¤, Ahmet Cebe, Damien Koffi ve
Süleyman Youla gibi ilk on bir oyuncular›na
bu karfl›laflmada yer vermemiflti. Ancak
Galatasaray’›n kazanmas› kâ¤›t üzerinde
görüldü¤ü kadar kolay gerçekleflmedi.
Denizlispor beklenenin aksine kapanmak
yerine topu aya¤›nda tutup pas yaparak
kontrollü bir oyunu tercih ederek Galatasaray’›
zorlad›. 26. dakikada Elano’nun golüyle öne
geçen rakibine 65. dakikada ‹smail Konuk’la
cevap vermeyi de baflard›. S›k›nt›ya giren
Galatasaray’›n imdad›na, Hagi döneminin yeni
santrforu Pablo Pino yetiflti. Kolombiyal›
oyuncu 75. dakikada att›¤› golle Galatasaray’a
2-1’lik üstünlü¤ü getirirken, 88’de Emre
Çolak’›n gol pas›na öyle
müthifl bir vurufl yapt› ki,
tabelay› 3-1 olarak
belirleyen bu gol belki de
kupan›n en güzeli olarak
haf›zalara kaz›nacak.
E¤er bu grupta ille de bir
sürpriz aramak gerekirse, 
o sürprizi Gaziantepspor’un
Medical Park Antalyaspor’u
deplasmanda 3-1
yenmesinde bulabiliriz. 
Bu karfl›laflma öncesinde
Antalyaspor’un ligde 5
galibiyeti bulundu¤unu,
Gaziantepspor’un ise 
3 galibiyette kald›¤›n›
hat›rlatal›m. Mardan
Antalyaspor Stad›’ndaki
maça ç›kan kadrolara göz

Oynanan Maçlar
Antalyaspor-Gaziantepspor: 1-3
Galatasaray-Denizlispor: 3-1

Kalan Maçlar
22.12.2010
Beypazar› fieker-MP Antalyaspor
Gaziantepspor-Galatasaray
12.01.2011
Denizlispor-Gaziantepspor
Galatasaray-Beypazar› fieker
16.01.2011
MP Antalyaspor-Galatasaray
Beypazar› fieker-Denizlispor
26.01.2011
Gaziantepspor-Beypazar› fieker
Denizlispor-MP Antalyaspor

‹flte sürprizin daniskas›n›n yafland›¤› grup. Kuralar
çekildi¤inde grubun iki favorisi görünüyordu;

geçti¤imiz sezonun kupa flampiyonu Trabzonspor ile
kupay› bordo-mavililer gibi 8 kez müzesine tafl›yan
Befliktafl. Grubun yabana at›lmayacak di¤er Süper Lig
tak›m› da Manisaspor’du. Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor Bank Asya 1. Lig’in, Konya Torku
fiekerspor da Spor Toto 2. Lig’in temsilcisi olarak
grupta yer al›yordu. Grubun ilk maç› Konya’da, Torku
fiekerspor ile Manisaspor aras›nda oynand›. Göztepe,
Altay ve Kayseri Erciyesspor’u eleyerek çok uzun bir
yoldan gruplara kat›lan Konya Torku fiekerspor, hiç
de yabana at›lacak bir tak›m olmad›¤›n› Manisaspor
karfl›s›nda gösterdi. Teknik direktör
de¤iflikli¤inin ard›ndan Hikmet Karaman
yönetiminde ciddi bir ivme yakalayan
Manisaspor, deplasman maç›na ilk on birinde
Simpson ve Makukula’ya yer vermeden ç›kt›.
Maç›n ilk golü, Genç Millî Tak›mlar›n baflar›l›
oyuncusu Ömer Ali fiahiner’in aya¤›ndan 39.
dakikada geldi ve Torku fiekerspor öne geçti.
Manisaspor bu gole 55’te Kahe ile karfl›l›k

verdi. 84. dakikada Cafercan Aksu’nun golü, Torku
fiekerspor’un 2-1’lik galibiyetine iflaret ederken,
kupadaki önemli sürprizlerden biri anlam›na da
geliyordu. 
Ancak gruptaki flok bununla da kalmad›. Hem ligin
hem de kupan›n flampiyonluk adaylar›ndan Befliktafl,
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor deplasman›nda
hiç de ummad›¤› bir yenilgiyle karfl›laflt›. Tak›mda
Guti ve Ernst yoktu ama Quaresma’s›ndan Nihat’›na,
Bobo’sundan Hilbert’ine siyah-beyazl› tak›m zorlu bir
lig maç›na ç›kacak on birlerinden birisiyle sahadayd›.
Lâkin oyun hiç de Befliktafl’›n istedi¤i gibi gitmedi.
Son derece özgüvenli bir oyun sergileyen Gaziantep

Büyükflehir
Belediyespor, 26.
dakikada Eren Özen’in
aya¤›ndan buldu¤u
müthifl golün avantaj›n›
90 dakikan›n sonuna
kadar koruyarak
sahadan galibiyetle
ayr›ld›. Puan
cetvelindeki tablo sanki
ters çevrilmifl gibi.
Trabzonspor’un bay
geçti¤i birinci haftan›n
bitiminde en üstte Konya
Torku fiekespor ve
Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor, en altta ise
Manisaspor ve Befliktafl
bulunuyor.

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Konya Torku fieker 1 1 0 0 2 1 3
Gaziantep B.B. 1 1 0 0 1 0 3
Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
Manisaspor 1 0 0 1 1 2 0
Befliktafl 1 0 0 1 0 1 0

Oynanan Maçlar
K. Torku fieker-Manisaspor: 2-1
Gaziantep B.B.-Befliktafl: 1-0

Kalan Maçlar
22.12.2010
Trabzonspor-Gaziantep B. B. 
Befliktafl-K. Torku fieker
12.01.2011
Manisaspor-Befliktafl
K. Torku fieker-Trabzonspor
16.01.2011
Gaziantep B. B.-K. Torku fieker
Trabzonspor-Manisaspor
26.01.2011
Befliktafl-Trabzonspor
Manisaspor-Gaziantep B. B.

B GrubuB Grubu



Dört Süper Lig tak›m›n›n yer ald›¤› zorlu bir
grup. Üstelik bu dört tak›mdan üçü daha

önce kupan›n sahibi olmay› baflarm›fl. Daha
önce dört kez müzesine tafl›d›¤› kupaya 1983’ten
beri hasret kalan Fenerbahçe ola¤an favori.

Ankaragücü ve
Gençlerbirli¤i’nin yan› s›ra
Süper Lig’in yeni tak›m›
Bucaspor da kendilerine
kupada bir ç›k›fl ar›yor.
Beflinci tak›m ise Spor
Toto 2. Lig’den Yeni
Malatyaspor. ‹lk kez
gruplarda yer alan Do¤u
tak›m›n›n iddial› oldu¤unu
söylemek güç. Zaten
neredeyse tamam›n› 
11’e 10 oynad›klar› ve
Bucaspor’un yedekleriyle
ç›kt›¤› maç› bile

kaybetmekten
kurtulamad›lar. 
4. dakikada Atilla
Özmen’in
at›lmas›yla 10 kifli

kalan Bucaspor, 12. dakikada Emre
Bektafl ve 57. dakikada Zafer Çevik’in
golleriyle maç› 2-1 kazanmas›n› bildi.
Yeni Malatyaspor’un golünün alt›nda ise
Muzaffer Akdo¤an’›n imzas› vard›. 

Grubun zorlu maç› ise Baflkent’te Ankaragücü ile
Fenerbahçe aras›ndayd›. Fenerbahçe’nin eski
kaptanlar›ndan Ümit Özat’›n yönetimindeki
Ankaragücü, renktafl›n› 4-2’lik bir galibiyetle
‹stanbul’a u¤urlad›. Ama aç›k söylemek gerekirse
Fenerbahçe’nin kadrosunda eksikleri çok
fazlayd›. ‹deal on birinden Gökhan Gönül, Yobo,
Caner ve Stoch d›fl›nda hiçbir oyuncusu sahada
de¤ildi Fenerbahçe’nin. Buna ra¤men kötü de
mücadele etmediler. 12. dakikada Semih
fientürk’ün golüyle öne de geçtiler. Ancak
Fenerbahçe’yi bir daha böyle yakalama flans›
olmad›¤›n› bilen Ankaragücü’nün de maç›
b›rakmaya niyeti yoktu. Nitekim 48’de Rajnoch ve
76’da Sestak’la 2-1’lik üstünlü¤ü sa¤lay›p 85’te

Gökhan Gönül’ün
kendi kalesine att›¤›
golle skoru 3-1’e
tafl›d›lar. 88. dakikada
Dos Santos’un
golüyle heveslenen
Fenerbahçe’nin
ümitlerini de 
89’da Ka¤an
Söylemezgiller’in
verdi¤i karfl›l›kla
söndürdüler.
Gençlerbirli¤i’nin ilk
haftas›n› bay geçti¤i
grupta Ankaragücü ve
Bucaspor ilk iki s›ray›
paylafl›yor, Yeni
Malatyaspor ve
Fenerbahçe ise dipte
duruyor.

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Ankaragücü 1 1 0 0 4 2 3
Bucaspor 1 1 0 0 2 1 3
Gençlerbirli¤i 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 1 2 0
Fenerbahçe 1 0 0 1 2 4 0

Oynanan Maçlar
Buca-Yeni Malatya: 2-1
Ankaragücü-Fenerbahçe: 4-2

Kalan Maçlar
22.12.2010
Gençlerbirli¤i-Ankaragücü
Fenerbahçe-Bucaspor
12.01.2011
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Bucaspor-Gençlerbirli¤i
16.01.2011
Ankaragücü-Bucaspor
Gençlerbirli¤i-Yeni Malatyaspor
26.01.2011
Fenerbahçe-Gençlerbirli¤i
Yeni Malatyaspor-Ankaragücü

C GrubuC Grubu

Bafltan da söyledi¤imiz gibi kupan›n ilk
maçlar›nda sürprizler bitmek bilmedi. Bu

sürprizlerden D Grubu da nasibini alt› tabii. 
D Grubu asl›nda di¤erlerinin yan›nda en yumuflak
grup gibi görünüyor. Üç Süper Lig tak›m›
Bursaspor, ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor ve
Kas›mpafla’n›n yer ald›¤› grupta Bursaspor d›fl›nda
kupa kazanm›fl bir ekip yok. Geçti¤imiz sezonun
lig flampiyonu Bursaspor’un, kupay› da daha önce
bir kez müzesine götürmüfllü¤ü bulunuyor.
Grubun di¤er iki tak›m› ise Bank Asya 1. Lig’den Karfl›yaka ile Spor Toto 
3. Lig’den K›r›khanspor. ‹lk maç Bursaspor ile K›r›khanspor aras›nda oynand›.
Yani Süper Lig’in flampiyonu ile bir 3. Lig tak›m› aras›nda ve üstelik de
Bursa’da. Bursaspor’un ilk on birinde Ivankov, Ali Tando¤an, Sercan Y›ld›r›m,
Ivan Ergic, Hüseyin Çimflir ve Insua yoktu ama Ertu¤rul Sa¤lam’›n rotasyona

verdi¤i önem göz önüne al›nd›¤›nda
sahadaki kadro da herhangi bir Süper
Lig maç›n› bile kald›racak düzeydeydi.
Ancak o kadro K›r›khanspor karfl›s›nda
3 puan› alacak gücü gösteremedi. 
24. dakikada Akan Karasu’nun att›¤›
gole Timsahlar 27’de Nunez’le cevap
verebildi ve bir deyiflle beraberli¤i
kurtarm›fl oldu! 
Grubun di¤er maç›nda da favori
kaybetti. Karfl›laflman›n oynand›¤› gün
itibariyle ‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor ligde 19 puanla 5. s›rada
yer al›rken, son s›radaki 3 puanl›
Kas›mpafla’n›n oynad›¤› 11 maçta
henüz tek galibiyeti bile
bulunmuyordu. Ama lig ligdir, kupa da
kupa iflte… “Acaba kadrolar nas›ld›?”
diye düflünenler için hemen
söyleyelim, Büyükflehir Belediyespor

ideal kadrosuyla Olimpiyat Stad›’ndayd›. Kas›mpafla’da ise forvetin banko
isimleri Ersen Martin ve fiahin Aygünefl’in yan› s›ra savunman›n bel kemi¤i
Bar›fl Bafldafl da yoktu. Kaleyi ise üçüncü kaleci Sadrettin F›rat Kocao¤lu
koruyordu. Henüz 2. dakikada Herve Tum’la gelen Büyükflehir Belediyespor
golü de maç öncesi tahminleri destekler nitelikteydi. Ancak hiç de beklendi¤i
gibi geliflmedi 90 dakika. Kas›mpafla ilk yar›n›n sonlar›nda ‹spanyol oyuncusu
Fernando Varela ile eflitli¤i sa¤lad›. ‹kinci yar›da Rahim Sebah ve yine Varela
ile iki gol daha bulan lacivert-beyazl›lar sahadan 3-1’lik galibiyetle ayr›ld›. 
Evet, iflte kupada gruplar›n ilk maçlar›n›n hikâyesi böyle. Ancak önümüzde
Ocak ay›n›n sonuna kadar sürecek 4 maç haftas› daha bulunuyor. Bakal›m
sürprizler devam edecek ve biz çeyrek finalde rengârenk bir tablo mu
görece¤iz, yoksa…

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Kas›mpafla 1 1 0 0 3 1 3
K›r›khanspor 1 0 1 0 1 1 1
Bursaspor 1 0 1 0 1 1 1
Karfl›yaka 0 0 0 0 0 0 0
B. Belediyespor 1 0 0 1 1 3 0

Oynanan Maçlar
Bursaspor-K›r›khanspor: 1-1
B. Belediyespor-Kas›mpafla: 1-3

Kalan Maçlar
22.12.2010
Karfl›yaka-Bursaspor
K›r›khanspor-B. Belediyespor
12.01.2011
Kas›mpafla-K›r›khanspor
B. Belediyespor-Karfl›yaka
16.01.2011
Bursaspor-B. Belediyespor
Karfl›yaka-Kas›mpafla
26.01.2011
K›r›khanspor-Karfl›yaka
Kas›mpafla-Bursaspor

D GrubuD Grubu
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▼Henüz 18 yafl›nda Feyenoord’a transfer
edildi¤ini görüyoruz. Brezilyal› oyuncular için
bu çok anormal bir durum olmasa da senin
hikâyeni ö¤renmek istiyoruz? Hollandal›lar
seni nas›l keflfetti?
▲Brezilya’da oynad›¤›m tak›m›n Avrupa’da
baz› kulüplerle yak›n irtibatlar› vard› ve her
sezon bir oyuncuyu mutlaka al›yorlard›. Hatta
Fred’in Lyon’a gitmesi de benzer bir flekilde
gerçekleflmiflti. Ben de yine öyle bir irtibat
do¤rultusunda kendimi Hollanda’da,
Feyenoord tak›m›nda buldum. 
▼18 yafl›nda ailenden ayr›lma karar› almak ve
bambaflka bir dünyaya yelken açmak bir
cesaret ifli olsa gerek. Sana bu cesareti veren
motivasyon neydi?
▲Ailemden ayr›l›p Avrupa’ya gitmek benim
için çok zor bir karar de¤ildi. Çünkü zaten
birkaç seneden beri sürekli kulüpte yat›p
kalk›yordum. America Mineiro’nun
altyap›s›nda oynad›¤›m dönemde yaln›z

yaflamaya ve kendi hayat›m› çekip çevirmeye
al›flm›flt›m. Dolay›s›yla bu cesaret ve
motivasyonla ülkemden ayr›ld›m.
▼Ailen ülkenden ayr›lman› nas›l karfl›lad›?
▲Gayet olumlu karfl›lad›lar. Bunun benim için
çok büyük bir ad›m oldu¤unu ve gelece¤im
için çok do¤ru bir hamle yapt›¤›m› söylediler.
Bundan gerçekten mutlu ve memnun oldular.
Dolay›s›yla ülkemden ayr›ld›¤›m için onlarla
herhangi bir sorun yaflamad›m 

‹flsiz, güçsüz dolafl›rd›m…

▼Birçok Brezilyal› genç için futbolcu olmak
hayata tutunman›n bir yolu gibi görünüyor.
Senin için de futbol bu anlama m› geliyordu?
Futbolcu olmasayd›n ne olmak isterdin ya da
hayat sana hangi seçenekleri sunuyordu?
▲Ben de asl›nda di¤er Brezilyal› oyuncularla
ayn› durumdayd›m. Benim de futbol haricinde
herhangi bir seçene¤im yoktu. E¤er futbolcu
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Henüz 24 yafl›nda ama hem
tak›m hem de ülke baz›nda

futbol deneyimi oldukça
yüksek. Hayata

tutunabilmek için futbola
olan mecburiyeti nedeniyle

18 yafl›nda ülkesinden
ayr›l›p Hollanda, Belçika,
‹spanya aras›nda mekik

dokuyan, Ukrayna’da
rüfltünü ispatlayan Brezilyal›,

sezon bafl›nda geldi¤i
Trabzonspor’da da raket gibi
kulland›¤› sol aya¤› ve kritik
golleriyle bafl tac› oldu bile. 

JajaJaja

olmasayd›m, muhtemelen iflsiz güçsüz bir hayat
sürüyor olurdum flu anda. Aileme yeni bir
gelecek açabilmek, onlara yeni umutlar vaat
edebilmek için önüme sunulan tek seçenek
futboldu ve ben de bunu de¤erlendirmeye karar
verdim.
▼Futbola bafllad›¤›nda bir idolün var m›yd›?
▲Benim için idol olan kifli Ronaldinho’ydu ve
gençli¤imden beri onun futbol tarz›n›, yaflam
biçimini örnek ald›m.
▼Hollanda’ya gitti¤inde neyle karfl›laflt›n?
Feyenoord’dan hiç oynamadan ayr›ld›¤›n›
görüyoruz. 
▲Çok flafl›rt›c› fleylerle karfl›laflmad›m. Afla¤›
yukar› bekledi¤im ve tahmin etti¤im durumlarla
karfl› karfl›ya geldim. Feyenoord’da oynama
imkân› bulamad›¤›m do¤ru ama bunu da
kendime çok büyük bir dert etmedim.
▼24 yafl›nda olmana ra¤men Hollanda’n›n
ard›ndan Belçika, ‹spanya, Brezilya ve Ukrayna
kulüplerini dolaflm›fls›n. fiimdi de
Türkiye’desin. Bu kadar çok kulüp de¤ifltirmeni
nas›l aç›kl›yorsun? 
▲Sürekli kendi geliflimim için daha iyi yerleri
ve daha iyi imkânlar› arad›m, bunlar›n
peflinden kofltum. Dolay›s›yla kulüp
de¤ifltirmeyi, bir ülkeden bir ülkeye geçmeyi
kendime çok da büyük bir sorun etmedim.
Amac›m her zaman bir ad›m öteye
gidebilmekti. Ukrayna’da da çok iyi üç sezon
geçirdim ve ard›ndan Türkiye’ye geldim.
Trabzonspor’daki amac›m da elimden gelenin
en iyisini yap›p ileriye do¤ru yeni ad›mlar
atmak. Burada bu amac›m› gerçeklefltirebilecek
imkânlara sahip oldu¤umu düflünüyorum. 
▼Dolaflt›¤›n ülkeler ve tak›mlar aras›nda en
fazla mutlu oldu¤un, senin kariyer geliflimine
en fazla katk› yapan hangisiydi?
▲Gitti¤im her yerde etraf›mdakiler, benimle
birlikte çal›flanlar bana çok iyi davrand›. Her
yerde kariyerime belirli katk›lar yapabildim.
Ama san›r›m genel bir de¤erlendirme
yapt›¤›mda Getafe’yi farkl› bir yere koymam

lâz›m. Çünkü orada kariyerim için dönüm
noktalar›ndan biri olan anlar› yaflad›m. Orada
kendimi daha fazla ön plana ç›karma imkân›
buldum. Bugüne kadarki en yüksek geliflimimi
orada kaydettim.

Güven varsa performans da var

▼En verimli oldu¤un tak›m›n Metalist Kharkiv
oldu¤unu görüyoruz. 61 maçta 30 gol gibi
oldukça yüksek bir rakama ulaflm›fls›n. Orada
nas›l bir ortam buldun da böyle bir patlama
yapt›n? 
▲Ukrayna’daki ortam geliflim sa¤lamam için
uygun bir ortamd›. Çünkü orada çevremdekiler
bana çok büyük bir özgüven afl›lad›. Bunun
neticesinde iki defa y›l›n en iyi oyuncusu
seçildim, son sezonumda en çok gol atan ikinci
oyuncu oldum. Bu da gerçekten bir patlama
haline dönüfltü. Dedi¤im gibi, orada bana telkin
edilen güven, insanlar›n verdi¤i rahatl›k bunun
en büyük sebebiydi. 
▼Trabzonspor’dan ilk teklifi ne zaman ve nas›l
ald›n? Karar verme sürecinde neler düflündün,
neler yapt›n?
▲‹lk teklifi ald›¤›mda transfer döneminin
sonlar›yd›. Ancak san›r›m beni daha önceden
de takip etmifller. Teklifin ard›ndan menajerimle
konufltum, gerek Türkiye futbolu, gerekse kulüp
hakk›nda bilgiler ald›m. Aç›kças› karar vermek
için çok da uzun düflünmedim. Çünkü ald›¤›m
referanslar›n hepsi olumluydu ve bunlar
do¤rultusunda tercihimi yapt›m. 
▼Metalist gibi kendini kabul ettirdi¤in bir
kulüpten ayr›l›p Trabzonspor’a gelme karar›
vermek senin için zor olmad› m›? Bu karar›
vermenin arkas›ndaki etkenler nelerdi? 
▲Aç›kças› Ukrayna’da çok iyi üç sezon
geçirdikten sonra art›k yeni bir tak›m
maceralara girmem, yeni tecrübeler elde etmem
gerekti¤ini düflünüyordum. Fikirlerine
güvendi¤im insanlar da bana benzer fleyleri
söylüyordu. Çünkü flöyle bir gerçeklik var ki,

Nuri Bekar

Tek seçene¤im   futbolduTek seçene¤im   futboldu
Ailemden ayrılıp Avrupa’ya gitmek

benim için çok zor bir karar değildi.
Çünkü zaten birkaç seneden beri sürekli

kulüpte yatıp kalkıyordum. America
Mineiro’nun altyapısında oynadığım
dönemde yalnız yaşamaya ve kendi
hayatımı çekip çevirmeye alışmıştım. 

Futbol haricinde herhangi bir seçeneğim
yoktu. Eğer futbolcu olmasaydım,

muhtemelen işsiz güçsüz bir hayat
sürüyor olurdum. Aileme yeni bir

gelecek açabilmek, onlara yeni umutlar
vaat edebilmek için önüme sunulan tek

seçenek futboldu. 

Sürekli kendi gelişimim için daha iyi
yerleri ve daha iyi imkânları aradım.

Dolayısıyla kulüp değiştirmeyi, bir ülkeden
bir ülkeye geçmeyi sorun etmedim.

Trabzonspor’daki amacım da ileriye
doğru yeni adımlar atmak. Burada bu

imkânların var olduğunu düşünüyorum.

Ukrayna’da iki defa yılın en iyi oyuncusu
seçildim, son sezonumda en çok gol atan
ikinci oyuncu oldum. Bu da gerçekten bir

patlama haline dönüştü. Orada bana
telkin edilen güven, insanların sağladığı

rahatlık bunun en büyük sebebiydi.

Ukrayna futbolu kendi ülkesi dışında
çok fazla takip edilen ve çok fazla

bilinen bir futbol değil. Bu, ayrılmamın
başlıca sebeplerinden birisi oldu. 

Türk futbolu, Ukrayna futboluna kıyasla
uluslararası düzeyde çok daha fazla

tanınıyor ve takip ediliyor. 

Yedek kalmamı sorun haline getirmedim.
Nihayetinde Ukrayna’dan ayrılmış ve

yeni bir futbol ortamına, yeni bir futbol
geleneğine gelmiştim. Daha fazla

çalışarak etrafımdaki insanları ikna
etmek için çabaladım ve yavaş yavaş

tempomu bulmaya da başladım.

Bazen sağ açığa, bazen sol açığa
yakın, bazen santrfor, bazen de forvet

arkasında forma giyiyorum. Ama en
büyük verimi gösterdiğim ve en çok gol

atmamı sağlayan bölge forvet arkası.
Bunu da zaten istatistiklere yansıyan

rakamlarda görebiliyoruz.



Ukrayna futbolu kendi ülkesi d›fl›nda çok fazla
takip edilen ve çok fazla bilinen bir futbol
de¤il. Bu, ayr›lmam›n bafll›ca sebeplerinden
birisi oldu. Türk futbolu, Ukrayna futboluna
k›yasla uluslararas› düzeyde çok daha fazla
tan›n›yor ve takip ediliyor. 
▼Türkiye ve Türk futbolu hakk›nda bilgisine
baflvurdu¤un birileri var m›yd›?
▲Hem menajerimle konufltum hem de daha
önce burada futbol oynam›fl Roberto Carlos,
Lincoln gibi oyuncular›n Brezilya bas›n›nda yer
alan Türkiye’yle ilgili söyleflilerini okudum.
Bunlar›n hepsi gerek Türk insan› gerekse Türk
futbolu hakk›nda olumlu bilgileri içeriyordu.  
▼Türkiye’ye gelmeden önce bu ülke
hakk›ndaki düflüncelerin ve bilgilerin nelerdi?
Geldikten sonra düflüncelerinde de¤iflen bir
fleyler oldu mu?
▲Buraya gelmeden önce Türkiye’nin s›cak bir
ülke oldu¤unu, Türk futbolunun da zor ve s›k›
oldu¤unu biliyordum. Geldikten sonra da bu
düflüncelerim teyit edildi. Türk insan›n son

derece candan ve yak›n insanlar oldu¤unu,
hiçbir maç›n da sonuna kadar as›lmadan
kazan›lamayaca¤›n› gördüm.  
▼Trabzon, futbol için yaflayan bir kent. 
Daha önce yaflad›¤›n flehirlerin futbol
kültürüyle k›yaslad›¤›nda Trabzon’da bir
farkl›l›k görüyor musun?
▲fiehir bence gayet güzel. Tam bir deniz kenti.
Deniz ve güneflle yaflan›yor. Bu da benim için
yeterli. ‹nsanlar›n futbolla yaflamas› da çok
güzel. Çünkü kendimizi ifade edebilmemiz ve
insanlarla iletiflim kurabilmemiz çok daha
kolay. 

▼Uyum sürecinde tak›m arkadafllar›n›n
davran›fllar› çok önemli. Trabzon’a geldi¤inde
tak›m içinde nas›l bir ortam buldun?
▲Geldi¤imde kendimi kesinlikle bir yabanc›
gibi hissetmedim. Çünkü gerek Türk gerekse
yabanc› oyuncular bana gerçekten çok yak›n

ilgi gösterdi. Burada oldukça uyumlu ve
arkadafl canl›s› bir tak›m ortam› buldum. 
Bu da benim uyum sürecimi çok kolaylaflt›rd›. 

Tempomu bulmaya bafll›yorum

▼Bafllang›çta oynayamad›¤›n, yedek kald›¤›n
maçlar oldu. Bu süreçte neler hissettin? 
▲Uyum dönemimde zaman zaman
oynamamak gibi bir zorlukla karfl›laflaca¤›m›
biliyordum. Bu nedenle yedek kalmam› bir
sorun haline getirmedim. Çünkü burada birlikte
çal›flt›¤›m insanlar› ikna etmem gerekiyordu.

Nihayetinde Ukrayna’dan ayr›lm›fl ve yeni bir
futbol ortam›na, yeni bir futbol gelene¤ine
gelmifltim. Dedi¤im gibi bunu bir sorun haline
getirmedim, daha fazla çal›flarak etraf›mdaki
insanlar› ikna etmek için çabalad›m. fiu anda
da yavafl yavafl tempomu bulmaya bafllad›m. 
▼Trabzonspor, 1984’ten bu yana flampiyon
olamayan bir tak›m. Ancak bu sezon oldukça
iddial› görünüyor. Hedefe koflarken, tak›m›n
uzun süredir flampiyonluk yaflayamam›fl
olmas›n›n bask›s›n› üzerinde hissediyor musun? 
▲Böyle bir bask›n›n oluflmas›n› engellemesi
gerekenler bizleriz, yani oyuncu grubu. Çünkü
nas›l bir kapasiteye sahip oldu¤umuzu ve neleri
baflarabilece¤imizi çok iyi biliyoruz. Herkesi
yenebilece¤imizin de bilincindeyiz. Ama çok
s›k› bir flekilde çal›flmaya devam etmemiz
gerekiyor. Oynamam›z gereken çok uzun bir
maç maratonu var. Bu maraton boyunca
yaflayaca¤›m›z zorluklar›n üstesinden
gelebilmek için bir standard› tutturmam›z ve
devaml› bu çizginin üzerinde oynamam›z

gerekiyor. Türkiye’de gayet iyi bir futbol kalitesi
var. Bunu fluna dayanarak söylüyorum; her
maç› yüzde 100 kapasiteyle oynaman›z
gerekiyor, aksi takdirde hiçbir karfl›laflmay›
kazanam›yorsunuz. 
▼Ligimizde en be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲Bana kal›rsa ligin en iyi oyuncular›
Fenerbahçeli Alex, tak›m arkadafl›m Selçuk ‹nan
ve art›k burada olmasa da daha önce
Trabzonspor’da forma giymifl olan Rigobert
Song. 
▼Farkl› ülkelerin futbol ekollerini gördün.
Hollanda, Belçika, ‹spanya, Brezilya ve

Ukrayna’da oynad›n. Türk futbolunu
di¤erlerinden ay›ran en önemli farklar ne
sence? 
▲Çok farkl› futbol ekollerinde oynad›m ve her
ülkenin kendisine özgü bir tak›m özellikleri
oldu¤unu gördüm. Türk futbolu di¤erlerine
k›yasla flu yönüyle ön plana ç›k›yor; tak›mlar
aras›ndaki fark çok belirgin de¤il. Tak›mlar›n
kaliteleri aras›nda çok büyük uçurumlar yok ve
bu da ligi di¤erlerine k›yasla bir ad›m daha öne
ç›kar›yor. Oyun anlam›nda ise Türk futbolunun
en büyük özelli¤i yüksek tempo ve kolay kolay
düflmeyen oyun ritmi.
▼Ülkemize gelen yabanc› oyuncular›n,
özellikle de forvetlerin en büyük flikâyeti sertlik
oluyor. Bu elefltiriye kat›l›yor musun? Türk
futbolunun sertlik dozaj›n› nas›l buluyorsun?
▲Türkiye’de sert bir futbol oynan›yor olabilir
ama ben daha önce oynad›¤›m ülkelerde daha
sert oyunlar da gördüm. Bana kal›rsa bu sertlik
herhangi bir yabanc› futbolcunun uyumunu
zorlaflt›rmamal›. 

En verimli oldu¤um yer forvet arkas›

▼Seni sahan›n farkl› bölgelerinde izliyoruz.
Gerçek mevkiine bir aç›kl›k getirmek gerekirse,
tam olarak hangi bölgenin oyuncususun? 
▲Dedi¤iniz gibi bazen sa¤ aç›¤a, bazen sol
aç›¤a yak›n, bazen santrfor, bazen de forvet
arkas›nda forma giyiyorum. Ama flimdiye kadar
en büyük verimi gösterdi¤im ve en çok gol
atmam› sa¤layan bölge forvet arkas›. Bunu da
zaten istatistiklere yans›yan rakamlarda
görebiliyoruz.
▼Metalist’te 50 numaral› formay› giyiyordun,
Trabzonspor’da da tercihin yine 50 numara.

Bunun bir anlam› var m›?
▲Asl›nda 10 numaray› giymek
isterdim. Daha önce kendi
ülkemdeyken de 10
numaray› giymek
istemifltim ama o
forman›n bir sahibi
vard›. Bunun üzerine 50
numaral› formay› giydim ve
bu durum Ukrayna’da da Türkiye’de
devam etti. Ancak bu numaran›n
özel bir anlam› yok. 
▼Çal›m atarken ya da topu kontrol
ederken aya¤›n›n alt›n›
kullan›yorsun. Bu, futsalda kullan›lan
bir teknik. Senin geçmiflinde futsal
oyunculu¤u var m›?
▲Futsal oynad›m. Özellikle 10-11
yafl›ndayken mahalle arkadafllar›mla
s›k s›k futsal oynard›m ve bunun
bugünkü futboluma ciddi bir etkisi var.
▼Mesafe tan›maks›z›n flut atan
oyuncular golü bulduklar›nda ayakta
alk›fllan›r, ama bu flutlar isabetsiz
olunca tak›m›n da oyun düzenini
bozabilir. Sen de isabet
kaydedemedi¤inde kendini tak›m
oyuncusu olmaktan uzaklaflm›fl gibi
hissediyor musun? 
▲Tak›m oyuncusu olmak ve
kendinizi öyle hissedebilmek
tamamen sizin elinizde olan bir
fley. Do¤ru hareketleri do¤ru
zamanlarda yapma karar›n›
verebilirseniz bu tür elefltirilere
maruz kalmazs›n›z. Tabii ki iflin
gösteri taraf› için de bir tak›m

ekstra ifller yapman›z
gerekir. Bunlar›
do¤ru zamanda
yapar ve
arkadafllar›n›z›

rahats›z edici bir hale getirmezseniz,
tak›m oyuncusu olmaktan
uzaklaflmazs›n›z. 
▼Bafllang›çta gol atamaman›n

huzursuzlu¤u, yüzünden
okunuyordu. Türkiye’deki
ilk golünü att›¤›nda neler
hissettin, neler
düflündün?
▲Bu benim için çok
büyük bir mutluluktu.
Çok büyük bir tatmin
yaflad›m. Çünkü ilk
golle birlikte yeni bir
aflamaya geçti¤inizi
düflünüyorsunuz. Ben
de yeni bir aflamaya
geçti¤imi hissettim ve
mutlulu¤umu tak›m
arkadafllar›mla
paylaflt›m. 
▼Millî Tak›m Teknik
Direktörü Hiddink’in
seni izledikten sonra
Türk vatandafl›

yap›lman› istedi¤i
söylendi. Sen bu konuya nas›l
bak›yorsun? Türk vatandafl› olup
Türk Millî Tak›m›’nda oynamak
ister misin?

▲Bunlar ancak karfl›l›kl› oturup
konuflularak halledebilecek

meseleler. Ama ben kiflisel olarak
buna olumsuz yaklaflm›yorum.
Herhangi bir önyarg›m da yok. 
Ancak flimdiden olur ya da olmaz da
diyemiyorum. Söyledi¤im gibi,
bunlar› masa bafl›nda oturup sakin
kafayla konuflmam›z ve herkesin
kendi sebeplerini ortaya koymas›
gerekiyor. 
▼Yafl›n henüz çok genç ve kariyerin

için önünde uzun y›llar
var. Gelecekte kendini
nerelerde görüyorsun?
Kariyer planlamanda
neler var?
▲Ben gelecekle ilgili
planlar yapmak yerine
bugününü iyi geçirmeye
çal›flan birisiyim. Çünkü
bugününüzü iyi
geçirirseniz gelece¤inizi
de iyi biçimde infla etmifl
oluyorsunuz. Bugünü
mutlulukla doldurursan›z
gelecek de size mutluluk
ve umutlar getiriyor. 
▼fiehirde insanlar›n
aras›na kar›flt›¤›nda neler
yafl›yorsun? Bafl›ndan
geçen ilginç bir olay 
var m›?
▲fiimdiye kadar bafl›ma
çok ilginç veya ola¤anüstü
bir olay gelmedi. Çünkü
antrenman sahas›yla ev
aras›nda geçen bir
hayat›m var. Ama flunu
söyleyebilirim,
karfl›laflt›¤›m insanlar›n
bana karfl› davran›fllar›
çok iyi.
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AC Milan
‹talya’n›n bu köklü kulübünün
altyap› sistemi öncelikle altyap›
genel menajerinin kulüp genel
menajerine faaliyetlerini ve
futbolcular›n durumlar›n› periyodik
olarak raporlamas›yla yürütülüyor.
Kulübün altyap›s›nda 10 ile 19 yafl
aras›nda mevcut olan 10 tak›m da
böylece A tak›m ve yönetim
taraf›ndan sürekli denetim alt›nda
tutuluyor. Altyap›da bulunan bu 10
tak›ma da uzun senelerdir devam
eden bir amatör kulüpler tarama
sistemi ile oyuncu bulunuyor. 
Bu sistemde tak›m›n oyuncu
izleme komitesi ve altyap›
sorumlular›, ortakl›k ve iflbirli¤i
içinde olduklar›, 6 tanesi
Milano’da olmak üzere toplam 
60 amatör kulüpten bulduklar›
oyuncular› oyuncu izleme
(scouting) sistemiyle ‹talyan
devinin altyap›s›na kazand›r›yor. 
Kulübün oyuncu tarama sistemi
yurtd›fl›na da aç›lm›fl durumda.
‹talya’daki kurallara göre her yafl
grubunun AB ülkeleri d›fl›ndan
gelen en fazla 5 oyuncu
bulundurma hakk›n› da dikkate
alarak uzak k›talarda ekiplerine
genç yetenekler ar›yorlar. Ayr›ca
ortakl›k yürütülen 60 amatör
kulübün çal›flt›r›c›lar›na y›lda 8
defa Milano’da e¤itim veriyorlar.
Bu flekilde o tak›mlar›n
çal›flt›r›c›lar› da AC Milan
felsefesine sahip oluyor ve
tak›mlar›ndaki oyuncular›n› buna
göre yetifltiriyor. Yani altyap›ya
al›nacak genç oyuncu, daha Milan
tak›m›na gelmeden kulüp
kültürüyle biraz da olsun tan›flm›fl
oluyor ve adaptasyon sürecini

çabuk
atlat›yor. 
Bunun
d›fl›nda
amatör
kulüplerin
taranmas›yla
kulübe
kat›lan
oyuncular›n
e¤itimlerine
ve sosyal
geliflimlerine
de oldukça

önem veriliyor. Bu süreçte
oyuncunun ailesi ve okulu ile
devaml› iletiflim halinde
bulunularak oyuncunun sosyal ve
kültürel geliflimi her zaman mercek
alt›nda tutuluyor. Bu organizasyonun
bir parças› olarak, A tak›m
oyuncular› ve teknik ekibinin de
kat›l›m›yla düzenlenen Noel Partisi
ve bunun gibi çeflitli sosyal
aktiviteler organize ediliyor. 
Ayr›ca bu geliflime katk› sa¤lamak
amac›yla, kulüp taraf›ndan
kurulmufl olan “Spor Bilimleri
Çal›flma ve Araflt›rma Merkezi”
görev yap›yor. Bu merkez,
altyap›daki tüm oyuncular›n
fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için görev yap›yor.
Böylece kulüp, oyuncusunun
sadece yeflil saha için de¤il mental
olarak da e¤itimine katk›da
bulunuyor.

Antrenörler, her yafl
grubuyla çal›fl›yor

Milano ekibinin altyap›dan
sorumlu teknik ekibindeki
çal›flt›r›c› say›s› da bir hayli fazla.
Altyap›da bulunan 19 yafl ve
alt›ndaki toplam 235 lisansl›
oyuncudan oluflan 10 tak›m›n her
biri için tam zamanl› olarak görev
yapan bafl antrenör ve yard›mc›
antrenör bulunurken, her tak›m
için birer kaleci antrenörü,
performans antrenörü ve
fizyoterapist yar› zamanl› olarak
çal›fl›yor. Ayr›ca bu antrenörler 
10-13, 14-16, 17-19 yafl grubu
tak›mlar› aras›nda rotasyonla
çal›fl›yor ve böylece genç
oyuncular birçok teknik adamdan
yararlanma flans› buluyor. Her
birinin kadrosu yaklafl›k 24
oyuncudan oluflan bu altyap›
tak›mlar› da dünyan›n her yerinde
ve her yafl grubuna yönelik gençlik
turnuvalar›na kat›larak sezon
içinde yapt›¤› maç say›s›n› artt›rma
flans› buluyor. Oyuncular bu yolla
farkl› kültürlerle tan›fl›p vizyon
kazan›rken, sosyal olarak da
oldukça gelifliyor. Ayr›ca birçok
farkl› futbol kültürüyle de daha
genç yaflta tan›flma f›rsat›
buluyorlar.

16 yafl›na kadar 
mevkileri belli de¤il

Milan’›n altyap› program›
yo¤unlu¤u ise yafl
kategorisi ilerledikçe
art›yor. 13 yafl alt›
futbolcu adaylar›
temel bir çal›flma
program›na tâbi
tutulurken, 13-15
yafl aras› oyuncular
daha a¤›r ve yo¤un
bir e¤itim görüyor.
Bu sistemin en
önemli
noktalar›ndan biri
ise bu gençlerin
16 yafl›na kadar
pozisyona dayal›
bir uzmanlaflma
çal›flmas›ndan
geçmemesi. 
Bu yafla kadar
oyuncular teknik
heyet taraf›ndan
geliflen fizik ve
oyun anlay›fllar› göze
al›narak dikkatle izleniyor ve
16 yafl›na geldikten sonra
özelliklerine göre hangi
mevkide oynamalar›
gerekti¤ine karar veriliyor.
Saha içindeki yerleflimleri
yap›lan genç y›ld›z
adaylar›n›n bundan 1-2 sene
sonra da Milan tarihinin efsane
kaptan› Franco Baresi’nin
gözetiminde A tak›m›n kulland›¤›
antrenman tesislerinde A tak›ma
haz›rlanmas› s›k› bir flekilde
yap›l›yor. Bu dönemde oyuncular›n
A tak›ma kat›lmadan önce maç
tecrübesi kazanarak geliflimlerini
sa¤lamak amac›yla alt liglerdeki
tak›mlara kiralanmas› gerçeklefliyor. 
Göründü¤ü üzere tek amac› 
A tak›ma fiziki ve sosyal olarak
olgunlaflm›fl oyuncular kazand›rmak
olan k›rm›z›-siyahl› tak›m›n altyap›s›
oldukça
sistematik bir
flekilde
çal›fl›yor. 
Son y›llarda
Milan’›n
altyap›s›ndan
gelen herhangi
bir önemli

oyuncu
olmad›¤›n›

göze
al›rsak, bu
sistemin
meyvelerini
flimdilik
sa¤l›kl›
olarak
vermedi¤ini
söyleyebiliriz. 
Ancak ‹talya
Olimpiyat

Komitesi’nin
‹talya Futbol

Federasyonu’na
verdi¤i her

profesyonel kulübün
tak›m kadrosundaki
oyuncular›n en az
yüzde 50’sinin

altyap›dan yetiflmifl
olmas› önerisi iflleme konulursa, bu
durumun sa¤lam bir altyap› sistemi
olan Milano ekibi için olumlu
sonuçlar do¤urabilece¤i söylenebilir.

Y›ld›zlar böyle yetifliyor Y›ld›zlar böyle yetifliyor 
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Ajax
1995 y›l›nda Milan’› 1-0 ma¤lup
edip fiampiyonlar Ligi’ni kazanan
Ajax tak›m›nda sahaya ç›kan ve
yedek bekleyen toplam 16
oyuncunun 9’unu altyap›dan
yetiflenler oluflturuyordu. 
Hiç kuflku yok ki bu bir tesadüf
de¤ildi. Cruyff, Van Basten,
Rijkaard, Blind, Bergkamp, 
De Boer kardefller, Davids,
Seedorf, Kluivert, Reiziger, Van der
Vaart, Sneijder gibi y›ld›zlar›n
ortaya ç›kmas›n›n da tesadüf
olmad›¤› gibi. Yetifltirdi¤i
y›ld›zlarla, kökenleri Hollanda’da
do¤mufl total futbolu dünyaya
tan›tan ve sevdiren en önemli
temsilci belki de k›rm›z›-beyazl›
tak›m. Peki, bu y›ld›zlar sistemin
içinde harmanlan›p nas›l bir ekol
haline geliyorlar? ‹flte bunun s›rr›
afla¤›daki sat›rlarda…

Her oyuncuya özgürlük

Öncelikle Amsterdam ekibinin dört
temele dayal› bir altyap› felsefesine
sahip oldu¤unu söyleyerek söze
bafllamak gerek. Bu felsefeye göre
teknik, oyunu anlay›fl ve kavrama
ile oyun zekâs›n›n
geliflimi, liderlik
vasf›na uygun
karakter
yetifltirilmesi, h›z ile
birlikte hareketlilik
sa¤lanmas›
altyap›dan yetiflen
oyuncunun
kazanmas› gereken
en önemli özellikler.
Oyuncunun tüm bu
vas›flara sahip olmaya çal›fl›rken
kulübün anlay›fl›na göre disiplini
de elden b›rakmamas› gerekiyor.
Yani liderlik özelliklerine sahip
oyuncular yetifltirilirken,
futbolcunun bireysel de¤il tak›m›
için oynamas› ön planda tutuluyor.
Ayr›ca bu safhada oyunculara
geliflimlerinin her aflamas›nda
tak›m disiplinini bozmayacak
flekilde üst düzeyde kiflisel
sorumluluk almalar› teknik
adamlar taraf›ndan her defas›nda
söyleniyor. 
7 yafl›ndan itibaren Ajax’›n altyap›
akademisine kabul edilen
miniklerin, iyi bir e¤itim

sa¤lanarak 10 yafl›ndan
itibaren belirli bir
sistem içerisinde
oynamak üzere
yetifltirilmesi
amaçlan›yor. Öncelikle
oyuncular›n haftan›n iki
günü ö¤le vaktinde
okullar›ndan al›nmas›
ve bu flekilde
kendilerine antrenman
süresi kazand›rma
yoluyla iflleyen sistem,

oyuncular›n geri kald›klar›
e¤itiminin ayn› günün akflam›
akademide tamamlanmas› ve
servislerle evlerine b›rak›lmas›yla
devam ediyor. Tabii ki bu durum
için oyuncular›n okullar›ndan ve
ailelerinden izin al›n›yor. Ayr›ca
oyuncular›n ailelerinin
çocuklar›n›n geliflimine destek
olmas› amac›yla her yafl grubu
için senede üç defa “Aile
Gecesi” organizasyonlar›
yap›l›yor. Oyuncunun
küçük yafllarda ruhsal ve
sosyal geliflimine
oldukça önem
verildi¤i için, bu
gençleri tesislerde
yat›l› okul sistemiyle
konaklatmak yerine
her oyuncunun kendi aile
yap›s› ile benzer
özellikler gösteren
aileler yak›n çevreden
seçiliyor ve o
oyuncunun bu
ailelerin yan›nda
kalmas›
sa¤lan›yor.
Böylece bu
oyuncular,

küçük yaflta ebeveynlerinin
yan›ndan ayr›lsa bile aile
ortam›ndan uzak kalm›yor.
Yap›lan çal›flmalarla hem
sosyal çevreden hem de
e¤itimlerinden geri
kalmayan minikler, haftada
6 antrenmanla yavafl yavafl
yeflil sahalara adapte
ediliyor. Bu antrenmanlar
s›ras›nda oyuncular her
pozisyonun gerektirdi¤i

hareketler üzerine çal›flt›r›l›yor ve
11’e 11 oyunu en iyi flekilde
anlayarak tekniklerinin
gelifltirilmesi sa¤lan›yor. Ayr›ca
genç y›ld›z adaylar› t›pk› Milan’da
oldu¤u gibi 10 yafl›ndan itibaren
uluslararas› turnuvalara kat›larak,
farkl› oyun kültürleriyle tan›fl›yor
ve sosyal deneyim kazan›yor. 
Bu uluslararas› turnuvalarda
kulübün oyuncu izleme ekibi de
bofl durmuyor. Yurtd›fl›ndaki
oyuncular› izleme olana¤› bulan
“scout” ekibi bu sayede kulübün
altyap›s›na bazen yabanc›
oyuncular› da kazand›rabiliyor.
Kulübün oyuncu izleme ekibi,

Amsterdam ve çevresinde oynanan
amatör maçlar› izlemenin yan› s›ra
Amsterdam’da iflbirli¤i yap›lan 
30 amatör kulüple birlikte 
FC Haarlem ve FC Omniworld
kulüpleri taraf›ndan önerilen
oyuncular› izliyor. Ayr›ca her sene
“Yetenek Günü” ad› alt›nda
düzenlenen oyuncu
denemelerinde bu organizasyona
ifltirak eden gençler be¤enilirse
kulübün altyap›s›na al›n›yor. 
Van der Vaart, Sneijder, De Jong
gibi futbolcular›n bu flekilde
keflfedildi¤ini hat›rlatal›m.

Periyodik raporlar

Louis Van Gaal ve Leo
Beenhakker gibi isimlerin de
bir dönem görev yapt›¤›

kulübün altyap›s›, tam
zamanl› olarak çal›flan

akademi
antrenörlerinin

altyap›
direktörüne,
altyap›
direktörünün
de sportif
direktöre
rapor
vermesi ve

bu ekibin
aralar›nda düzenli
toplant›lar yapmas›yla

idare ediliyor. fiu anki
sportif direktörün de
kulübün eski kaptan›
Danny Blind oldu¤unu
hat›rlatal›m. Akademi
antrenörleri seçilirken de
genç oyunculara gerekli
teknikleri gösterebilecek
genç teknik adamlar ön

planda tutuluyor. Bu genç
antrenörler, yetifltirdi¤i oyuncular›n
bir sonraki sezon hedeflerinin
belirlenmesi amac›yla senede iki
defa her oyuncu ve ailesiyle
toplant› yap›yor. 
Bu antrenörler 12 yafl alt›
oyuncular için senede 4 defa, daha
büyük oyuncular için de 2 defa
geliflim raporu haz›rl›yor. Bu rapor
ve de¤erlendirmeleri desteklemek
amac›yla da teknik adamlar›n her
maç›n ard›ndan tüm oyunculara
iliflkin sunduklar› raporlar,
oyuncular›n kilolar›, boylar›, sa¤l›k
durumlar› ve okuldaki ders
baflar›lar› bilgisayar ortam›nda
kaydediliyor. Böylelikle tüm
oyuncular için detayl› bilgilere çok
k›sa bir flekilde ulafl›l›yor.
Geride b›rakt›¤›m›z günlerde
Barcelonal› Xavi’nin, “Beni ben
yapan Rijkaard’d›. Çünkü o,
oyunculara s›n›rs›z bireysel
özgürlük veren bir teknik adam”
demesinin ne anlama geldi¤ini,
Ajax’›n temel felsefesiyle üst üste
koydu¤umuzda daha iyi anl›yoruz. 

Bayern Münih
Özellikle son birkaç senedir büyük
bir ç›k›fl içinde olan Alman Millî
Tak›m›’na Müller, Schweinsteiger,
Lahm gibi yetifltirdi¤i önemli
y›ld›zlarla katk› yapan Bayern
Münih’in altyap› sistemine bakal›m
flimdi de. 
Kulübün altyap›s›n›n temel
özellikleri aras›nda 16-19 yafl
aras›ndaki oyuncular›n düzenli
olarak haftada 6 antrenman
yapmas›n›, altyap›da bulunan
toplam 11 tak›m için genç yafllarda
tam zamanl› 10, yar› zamanl› da
11 antrenörün çal›flmas›n›, bu
antrenörlerin her oyuncuyla tek tek
uzunca ilgilenmesini sayabiliriz.
Bavyera ekibinin, UEFA’n›n bir
kulübün akademisinde yetiflmifl bir
futbolcuyu o ülkenin oyuncusu
kabul etmesinden ötürü, yabanc›
orijinli futbolcular› Alman
futboluna kazand›rma aflamas›nda
önemli bir role sahip oldu¤unu
anl›yoruz. Bu duruma bakarak
Mesut, Khedira, Boateng gibi
oyuncular›n bu noktalara
gelmesinde Bayern Münih’in
verdi¤i deste¤in de etkili oldu¤unu
söyleyebiliriz. 

Bir aile kültürü

Kulübün altyap› felsefesinin en
önemli özelliklerinden biri de bir
aile kültürüne sahip olmas› ve bu
kültürü devaml› muhafaza etmeye
çal›flmas›. Örnek olarak A tak›m›n
maçlardan önceki son
antrenmanlar› hariç, bütün
tak›mlar›n yapt›¤› antrenmanlar›n
halka aç›k olmas› ve bu
antrenmanlar›n yeri geldi¤inde 
5 bin kifli taraf›ndan takip
edilmesiyle kulüple taraftarlar›n
bütünleflerek bir aile havas›n›n
yakalanmas› sa¤lan›yor. Bu aile
havas› ile büyüyen altyap›
oyuncular›na da sahiplenme,
disiplin, sayg› gibi karakteristik
özellikler afl›lanmaya çal›fl›larak,

Aydın Güvenir
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Maldini, Seedorf, Bergkamp, Kluivert, Sneijder, Schweinsteiger, Lahm, Müller… Adı geçen bu
isimler, 90’larda ve son yıllarda Avrupa’nın önemli kulüplerinin futbolun hizmetine sunduğu

oyunculara ait. Peki, bu oyuncular yetişme dönemlerinde ne gibi sosyal ve fizyolojik
evrelerden geçiyor da bu kadar başarılı birer yıldız haline dönüşüyor? İşte Avrupa’nın önemli

ve köklü kulüplerinin elit genç oyuncu yetiştirme programlarının püf noktaları…

Bergkamp
Maldini

Baresi

Lahm
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bir bütün olarak her yönden
geliflimleri sa¤lan›yor. Bu durumu
sürekli olarak takip etmek
amac›yla her hafta genç
tak›mlardan sorumlu direktör ile
kulübün bünyesinde tam zamanl›
çal›flan tüm profesyonel
antrenörlerin kat›l›m›yla
gerçekleflen de¤erlendirme
toplant›lar› yap›l›yor. 
Bu toplant›larda antrenörlerin her
hafta için ayr› ayr› haz›rlam›fl
oldu¤u oyuncu ve tak›m durumlar›
inceleniyor. Altyap›da bulunan
tüm bu oyuncular›n geliflimleri de
genç tak›mlardan sorumlu direktör
taraf›ndan yönetim kat›na
raporlanarak ulaflt›r›l›yor. 
Bayern Münih’in genç tak›mlardan
sorumlu sportif direktörlük görevini
de 1998’den beri Werner Kern
yap›yor. Bu noktada kulübün
felsefesi olan devaml›l›k ve
istikrar›n teknik ekipte de
sa¤land›¤›n›, altyap›
antrenörlerinin Wern gibi uzun
y›llard›r Bavyera ekibi için
çal›flmas›n› örnek göstererek
söylemek mümkün. Kern’e ba¤l›
olarak tam zamanl› 10, yar›
zamanl› 11 antrenör, 8-15 yafl
gruplar› için bir koordinatör görev
yap›yor. Di¤er kulüplerde de
oldu¤u gibi bu isimler genç yafltaki
teknik adamlar aras›ndan seçiliyor
ve kendilerinden gençlerle daha
yak›n bir iletiflim kurmalar›
bekleniyor. Her antrenör
Milan’daki de¤iflim usulünden
farkl› olarak belirli bir yafl grubuyla
çal›flarak o alanda uzmanlafl›rken,
bu e¤itimlerini çal›flt›rd›klar›
oyuncular› ne hata yaparlarsa
yaps›nlar cesaretlendirerek
yürütüyor. Senede 2 defa her
oyuncuyla ayr› ayr› bir araya gelip
kendi geliflimi hakk›nda görüflme
yap›yor ve oynanan her maç›n
ard›ndan oyuncu raporlar›
haz›rl›yor. Teknik adamlar›n
uzmanlaflm›fl olduklar› bir
stratejiye göre ayr›nt›l› olarak
haz›rlad›klar›
antrenman
programlar›nda en çok
dikkat edilen husus ise
h›z çal›flmalar›. 
Milan ve Ajax’ta
oldu¤u gibi Bayern
Münih’te de saha d›fl›
etkinliklerle
oyuncunun küçük
yafltan kiflisel geliflimi
ve e¤itiminin sa¤l›kl›
bir flekilde sa¤lanmas›
amaçlan›yor.
Oyuncular›n günde
bir ö¤ün kendileri için
yemek piflirmeleri ve
bu yeme¤i yemeleri,
11 ö¤retmen
idaresinde antrenman
saatlerine göre

ayarlanm›fl bir e¤itim program›n›n
verilmesi, Münih’teki okullarla
ortakl›k kurularak 10-16 yafllar›
aras›ndaki oyuncular için saha
çal›flmalar› ve ufak kadrolu
tak›mlar aras› oyun seanslar›
düzenlenmesi bu duruma örnek
gösterilebilecek aktiviteler.
Altyap›da bulunan yabanc›
oyuncular için ise kulüp tesisleri
bünyesinde yer alan ve içinde bu
oyuncularla ilgilenen birinin
bulundu¤u “Gençlik Evi” diye
adland›r›lan bir binan›n da
oldu¤unu söyleyelim. 
Ayr›ca tak›mda kalmak isteyen
oyuncular›n bunu
gerçeklefltirebilmesi için
kendilerinden e¤itim alan›nda da
baflar› beklenmesi, A tak›mda daha
bilgili ve kültürlü bir kadronun
oluflturulmak istenmesini gösterir
nitelikte. 

Kapsaml› bir oyuncu
izleme sistemi

Her büyük kulüpte oldu¤u gibi
Bavyera ekibinin de oldukça genifl
kapsaml› araflt›rmalar yapan bir
oyuncu izleme komitesi var.
Öncelikle Münih ve Bavyera
bölgesindeki tüm yerel futbolcular›
tarayan bu komite, 10 kulüple
yap›lan ortakl›k anlaflmalar›
sonucunda yerel liglerde tespit
etti¤i oyuncular›n 15-16 yafllar›na
geldiklerinde “Gençlik Evi”ne
davet edilmesini sa¤l›yor. Alman
Futbol Federasyonu bünyesinde
bulunan ve “Stützpunkte” ad›
verilen bölgesel oyuncu
merkezlerinin sürekli takip
edilmesi ve Ajax’ta oldu¤u gibi
tüm oyunculara aç›k deneme
günlerinin yap›lmas›, oyuncu
bulunmas›yla ilgili di¤er
çal›flmalar. Kulübün özellikle son
y›llarda Alman futbolunda say›s›
oldukça azalan, kendi tak›m› topa
sahipken yarat›c› çözümler

üretebilen oyuncular› arad›¤›n› da
önemle belirtmek gerek.
“Scouting” sistemiyle kulübün
altyap›s›na kazand›r›lan
oyuncular›n saha içindeki
geliflimleri de çeflitli metotlarla
sa¤lan›yor. Her genç oyuncu
haftada en az bir antrenman
seans›n› topsuz genel
koordinasyon çal›flmas› yaparak
geçirirken, her yafl grubundaki
kadroda y›ll›k ortalama 3-4
oyuncunun mevkileri de¤ifltiriliyor.
Böylece özellikle Milan’dan farkl›
olarak oyuncular genç yaflta birçok
görev bölgesinde oynayabilme

al›flkanl›¤› kazan›yor.
8-11 yafl aras›ndaki
oyuncular için
“Ö¤retici Oyun”
e¤itimi hedef
al›n›rken, bu
futbolcular daha
sonra keflfetme,
yarat›c›l›k,
cesaretlendirme ve
düzeltme fleklinde
tan›mlanabilecek
maç oynamaya
dayal› bir yöntemle
gelifltiriliyor. Kulübün
oyuncu geliflim
politikas›nda izledi¤i
bir di¤er önemli yol
ise, istisnalar d›fl›nda
futbolcular›n A
tak›ma yükselmeden

önce baflka tak›mlara
kiralanmamalar›. Bunun yerine
oyuncular›n kulübün Alman 
3. Ligi’nde yer alan B tak›m›nda
mücadele etmeleri sa¤lan›yor. 
‹flte bu kapsaml› altyap› sistemiyle
Bayern Münih uzun y›llard›r
Alman Millî Tak›m›’n›n da
iskeletini önemli ölçüde
oluflturuyor. Tabii ki bunda en
büyük pay›n flu anki baflkan 
Uli Hoeness’in yan› s›ra Franz
Beckenbauer’de oldu¤unu
söylemek zor olmaz.
Bu üç kulübün de altyap›
sistemlerine bakt›¤›m›zda
küçükken çeflitli yollarla
keflfettikleri oyuncular› sadece
futbolda de¤il her alanda e¤iterek
yeflil sahalara ve hayata
haz›rlad›klar›n› görüyoruz.
Oyuncular›n sadece futbollar›na
de¤il hayatlar›na da her aç›dan
flekil vermeye çal›flan bu Avrupa
devlerinin farkl› tarzlara sahip olsa
da benimsedikleri anlay›fl ve
yetifltirdikleri oyuncularla bugüne
kadar dünya futboluna önemli
katk›lar yapt›klar›n› ve de
yapacaklar›n› kolay bir flekilde
söyleyebiliriz. Bu arada Türkiye
Futbol Federasyonu Genel
Direktörlü¤ü’nün de bu çal›flmalar›
yak›ndan takip etti¤ini ve
ülkemizde de bu tarz bir altyap›
sistemi kurulmas› için çal›flmalar
yapt›¤›n› sözlerimize ekleyelim. 

Schweinsteiger

Müller



Türkiye’de bir
noktaya
gelece¤ine
inand›¤›m›z
pek çok isim
vard›. Hâlâ
da varlar.
Fakat

aralar›ndan
en çok siz
öne ç›kt›n›z.
‹zledi¤imiz
kadar›yla
bunun en büyük
nedeni sizin

ö¤renmeye çok
aç›k bir insan

olman›z. 
▲Bunu sadece
hakemlik olarak
düflünmeyelim.
Hayat›n her alan›nda
ö¤renmeye aç›k bir
insan oldu¤umu

düflünüyorum. ‹flte de
evde de sahada da bu böyle.

Zaten bence böyle olmas› da
gerekiyor. Hele de söz konusu
olan hakemlikse. Çünkü bir
hakemin ö¤renecek her zaman bir
fleyi vard›r. ‹nsan›n kendini
gelifltirmesi süreci hiç bitmez. Siz
hakemli¤inizin son y›l›nda, hatta
son maç›n›zda bile muhakkak bir
fleyler ö¤renirsiniz. Bu sizi bir

sonraki ad›ma tafl›r. Futbolda
ö¤renmenin s›n›r› yoktur. Kald› ki
bu, yöneticili¤inizde de
faydalanaca¤›n›z bir fleydir. 
▼Neleri ö¤rendiniz? Neler de¤iflti
bu süreçte? 
▲Spesifik olarak “fiu de¤iflti”
demem zor. Ama misal, ben
sahada flu yerde duruyordum,
bunun do¤ru oldu¤una inan›rd›m.
Fakat bir gün gelip bana, “Orada
durma, flurada dur” dediler.
fiafl›rd›m ama yapt›m. Ve yarar›n›
da her zaman gördüm. Sonuçta
denemeden bilemeyece¤iniz
pek çok fley var. S›rt›n›z›
dönemezsiniz. Bunu sadece
yabanc› e¤itimcilere
ba¤lamak da do¤ru de¤il.
Ülkemizde de çok iyi
e¤itimciler var. D›flar›dan

birisi farkl› bir bak›fl aç›s›
getirebiliyor. Ufkunuzu
geniflletebiliyor. Bu çok
önemli bir fley bence. 
▼Bir maçta tart›flmal›
pozisyonlardan biriyle ilgili
bu ö¤renme meselesini çok

iyi göstermifltiniz asl›nda. Bir
pozisyonda penalt› itiraz› vard›.
Bir oyuncu topla önce kafas›yla
oynam›fl, sonra top ele gitmiflti.
‹tirazlar üzerine siz sadece, “Öyle
gördüm” demek yerine, “Kafadan
ele giden topu gol olarak
de¤erlendirmek do¤ru de¤il,
mentörümüzle böyle konufltuk”
dediniz. Bu çok hofl bir
aç›klamayd› de¤il mi? 
▲Gerçekten de o pozisyon
olmadan bir hafta önce
yapt›¤›m›z bir e¤itimde bu konu
gündeme gelmiflti. Tesadüfen
çok yak›n bir zamanda da
prati¤ini gördük. S›ca¤› s›ca¤›na
ben de onu söyledim. 

Bilgi al›flveriflini
sa¤lamak lâz›m

▼Siz o aç›klamay›
yapt›¤›n›z anda tart›flma da

bitti. Çünkü bu bilgiye dayal›,
hakikaten belli ki çal›flm›fl birinin
yapt›¤› bir aç›klamayd›. Tecrübe
bu tip fleylerin birikmesiyle
olufluyor de¤il mi?
▲Medyayla aram›zda bir bilgi
eksikli¤i yaflan›yor zaman zaman.
Bu iki taraftan da kaynaklanabiliyor.
Bence bunu yapt›¤›m›z

seminerlerde, bazen fikir
al›flverifllerinde, daha fazla bir
arada bulunaca¤›m›z ortamlarla
aflabiliriz. Özellikle bizim
seminerlerimiz bunun için çok
uygun bir mecra. Buralarda
karfl›l›kl› tart›fl›r›z, bilgi
eksikliklerimizi gideririz. Çünkü
futbol sadece oyun kurallar›ndan
ibaret de¤il. Dünyadaki herkes
oyun kurallar›n› çok kolay
ö¤renebilir. Ama bir de ara
seminerlerde, UEFA’n›n, MHK’n›n
seminerlerinde verilen talimatlar
vard›r. Asl›nda bunlar› paylaflmak
lâz›m. Bu bilgi al›flveriflini
sa¤lamak lâz›m. Prati¤i onlar
yönlendirir. Buna flu örne¤i
verebilirim. Mesela bizim
ülkemizde umut vaat eden bir
ata¤› önleyene sar› kart uygulamas›
yeni bafllad›. Ama bu 4-5 y›ld›r
UEFA taraf›ndan uygulanan bir fley.
Böyle bir yorum getirdiler.
Dedi¤im gibi, sadece karfl› taraftan
beklemeyip kendimiz de bir ad›m
atarak bilgi al›flverifli eksikli¤ini
giderebiliriz. Son zamanlarda bu

konuda çok yol kat ettik bence. 
▼Size gelen en önemli elefltiri
“yurt d›fl›nda ayr› maç yönetiyor,
yurt içinde ayr› maç
yönetiyor”dur. Neden böyle bir
iddia var. Orada yönetmek daha
m› rahat? Maçlar m› daha iyi, siz
mi daha iyi haz›rlan›yorsunuz?
Yoksa ayn› maçlar› yönetiyorsunuz
da orada baflka, burada baflka m›
bak›yorlar?
▲Tabii ki Avrupa’da maç
yönetmek çok daha rahat. Çünkü
maç öncesinde, maç sonras›nda,
maç s›ras›nda ciddi bir sayg›
ortam› var. 

Türkiye’de sayg› 
eksikli¤i var

▼Araya girip soray›m, hakemlerin
isimleri okunurken ›sl›klanan
baflka bir ülke gördünüz mü?
▲Ben görmedim, rastlamad›m.
Ama biz Türkiye’de sadece
hakemleri de¤il, kendi
oyuncular›n›, kendi yönetimlerini,
kendi teknik adamlar›n› ›sl›klayan
bir futbol kültürüne sahibiz. Bunlar
hep o sayg› eksikli¤inden
kaynaklan›yor. Biz milyonlarca
para harcay›p bir tak›m kuran
yöneticiye de sayg› göstermiyoruz.

Hayatın her alanında öğrenmeye
açık bir insanım. Hele de söz
konusu olan hakemlikse. Çünkü
bir hakemin öğrenecek her zaman
bir şeyi vardır. İnsanın kendini
geliştirmesi süreci hiç bitmez.
Öğrendikleriniz sizi bir sonraki
adıma taşır ve futbolda
öğrenmenin sınırı yoktur. 

Herkes oyun kurallarını çok kolay
öğrenebilir. Ama bir de ara
seminerlerde, UEFA’nın, MHK’nın
seminerlerinde verilen talimatlar
var. Aslında bunları paylaşmak
lâzım. Bu bilgi alışverişini
sağlamak lâzım. Pratiği onlar
yönlendirir. 

Türkiye’de sadece hakemleri değil,
kendi oyuncularını, kendi
yönetimlerini, kendi teknik
adamlarını ıslıklayan bir futbol
kültürüne sahibiz. Bunlar hep
saygı eksikliğinden
kaynaklanıyor. Hâl böyle olunca
da her şey zorlaşıyor.  

▼Öncelikle büyük baflar›n›zdan
bafllayal›m. Nihayet uzun bir
aradan sonra Avrupa futbolunun
en büyük sahnesinde bir de Türk
hakemi var. fiampiyonlar
Ligi’nde düdük çalmaya giden
süreci bize anlat›r m›s›n›z? 
▲Kesinlikle çok uzun bir yoldan
sonra ulafl›lan bir süreçti bu.
2006 y›l›nda FIFA hakemi
olmamla bafllad›. Barcelona’da
yaklafl›k 1 hafta süren bir kurs
vard›. Orada yapt›¤›m›z
e¤itimler, koflu testi, e¤itimlerin
sonuçlar›yla yola ç›kt›m. Daha
sonra genç tak›m turnuvalar›nda
görev almaya bafllad›m. Derken
2007 y›l›nda mentör program›na
girdim. Yetenekli hakemler
program›n›n bir parças› olarak
mentörümle birlikte iki y›ll›k bir
çal›flmam›z oldu. 
▼Bu mentör konusunu biraz
açal›m. Bir hakem mentörü
kimdir, nedir, ne yapar?
Maçlar›n›z› nas›l takip eder?
▲‹sveçli Karl-Erik Nilsson’du
mentörüm. Futbolseverler
fluradan hat›rlayabilirler,
‹stanbul’da oynanan ve 2-2 biten
Galatasaray-Sturm Graz maç›n›
yöneten hakemdi. Bu süreç
bafllad›¤› zaman iki y›l› sanki
ailemden biriyle geçirmifl
gibiydim. O kadar yak›nd›k.
Çünkü sizin sadece Avrupa’da
yönetti¤iniz maçlarla veya
kat›ld›¤›n›z seminerlerle
ilgilenmiyorlar. Yurtiçindeki
performans›n›z› da
de¤erlendiriyorlar. Sürekli bir
iletiflim halindesiniz. Çünkü bir

mentörünüzün olmas› demek,
sadece sizin maçlar›n›za gelip
size puan veren birinin olmas›
demek de¤il. Sizin gelifliminize
katk› sa¤layacak birisinden
bahsediyoruz. Biz bu programa
bafllarken, flu konuflmay›
yapm›flt›k, hiç unutmuyorum,
“Ben klasman yükseltemem veya
klasman düflüremem. Bunu
beklemeyin. Ama geliflmenize
katk› veririm” demiflti. O gün iki
hakem ve bir mentör olarak
bafllam›flt›k. ‹kimiz de yükseldik
ama en önemlisi kendimizi nas›l
gelifltirebilece¤imizin planlar›n›
yapt›k.
▼Peki, mentörünüz sizin
maçlar›n›z› izlemeye de geliyor
muydu?
▲Canl› olarak beni izledi¤i
maçlar da oldu, DVD’lerden
takip etti¤i de. Tabii ki
yönetti¤iniz yirmi maç›n
yirmisini de izlemiyordu ama
çok önemli pozisyonlar›,
‘buradan nas›l ders
ç›karabilirim’i ben bir DVD’de
toplay›p görüntülerini
yolluyordum. Veya bir
seminerde karfl›laflt›¤›m›z zaman
bunlar› tart›flma imkân›
buluyorduk. Pek çok analiz
yapt›k. 

Her alanda 
ö¤renmeye aç›¤›m

▼Türkiye Ligi’nde parlamaya
bafllad›¤›n›z aflamada pek çok
hakem öne ç›km›flt›. Yetenekli
oldu¤una inand›¤›m›z,

TamSaha 29

Bağış Erten

TamSaha28

Cüneyt Çakır Cüneyt Çakır 

Türk hakemli¤inin son dönemdeki en büyük
gururu o. Müthifl bir ç›k›flla UEFA’n›n 1. kategori

hakemleri aras›na yükseldi ve uzun bir aradan
sonra fiampiyonlar Ligi’nde düdük çalan ilk Türk
hakemi oldu. Üstelik Barcelona ve Chelsea gibi

marka tak›mlar›n maçlar› için tercih edildi. 
fiimdi önünde elit kategori ve 2012 Avrupa

fiampiyonas› finalleri var. Bu performans›yla iki
hedef de çok uzakta durmuyor, ama onun gözü

daha yüksekte. Türkiye’nin 1 numaral› hakemiyle
bu noktaya gelifl sürecini ve hedeflerini konufltuk. 

İtirazdan dolayı kart gören
oyunculara karşı yaptırım
uygulayacak olan 
sadece bizler değiliz.
Yönetimler de buna 
tepki göstermeli. 
Teknik adamlar
futbolcularını bu 
konuda eğitebilir. 
Medya da aşırı 
itirazdan kart gören 
oyuncuları başka 
türlü değerlendirmeli.

Türkiye’de
Avrupa’dakinden farklı
bir baskı var. Ben maç
sırasından
bahsetmiyorum. 
Maç öncesi ve maç
sonrasından
bahsediyorum. Maalesef
bizim ülkemizde
hakemin işini
zorlaştırabilecek şey maç
öncesi ve sonrasıdır. 
Maç sırasında biz zaten
o baskıya hazırız. 

Hakemlik upuzun bir
süre. Çok övüldüğünüz
ya da çok eleştirildiğiniz
maçlar olacaktır. 
Bunlar uzun yolda
virajlardır. O virajlardan
geçeceksiniz. Zaman
zaman yaralanacaksınız.
Ama önemli olan sağ 
kalmaktır sonuna kadar.
Ve deneyim
kazanmaktır.

Avrupa’da bir maça
çıktığınız zaman
oyuncuların yüzleri 
size yabancı gelebilir.
Onun için bir ön çalışma
yapmanız yarar 
sağlar. Öyle evden
çantanızı alıp çıkıp maça
gitmekle olmaz. 
Ama önyargılar da çok
tehlikelidir.

Şampiyonlar Ligi çok büyük bir
organizasyon ve bu organizasyonun bir

parçası olmak gerçekten gurur verici.
Ama bu takımlardan bağımsız, 
o organizasyonun ihtişamından

kaynaklanıyor. Maç öncesi, maç sırası,
maç sonrası, her şeyi çok farklı.
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seviyorum.
▼Sahada güven iliflkisini kurmak
çok önemli mi? 
▲Belki de en önemli fley. Zaten biz
güven ortam›n› yaratmaya
çal›fl›yoruz. Ama bu tek tarafl›
olmaz, sadece sahada da bitmez. Bu
futbolcularla teknik adam aras›nda
da olmal›. Yöneticilerle teknik
adamlar aras›nda da kurulmal›. 
Biz zaten bu güven ortam›n›
sa¤larsak baflar› gelecektir. Bu kesin.
▼Sizin UEFA kupalar›nda
yönetti¤iniz ilk maç›n önemli
oldu¤unu söylerler. Pek göz önünde
bulunmayan ama ilginç kararlar›n
oldu¤u bir maçm›fl. Do¤ru mudur? 
▲‹lk maç›m UEFA kupas› ön eleme
maç›yd›; Vaduz-Ujpest. Maç›n çok
kolay olmas› bekleniyordu. ‹lk maç›
Vaduz 4-0 kazanm›flt›. ‹kinci maç›n
da kolay olaca¤› düflünülüyordu.
Fakat orada çok farkl› bir maç geliflti.
Üç k›rm›z› kart, üç gol iptali vard› ve
kararlar›m›z›n hepsi do¤ruydu. Bu
maç benim ilk ad›m›md› ve önemli
bir yere sahipti. O maçla bafllad›m.
Daha önce gençler turnuvalar›nda
görev alm›flt›m. Kariyerimde beni
etkileyen çok maç vard›r. Biri
Avrupa Gençler finallerindeki 
‹sveç-‹ngiltere maç›. 3-3 bitip
penalt›larla sonuçlanan maç. Di¤eri
geçen seneki Fulham-Hamburg
Avrupa Ligi yar› final maç›. Buradaki
performanslar çok belirleyici oldu. 
▼Sizin maçlar›n her zaman vukuat›
bol oluyor. Sizin maçlar›n›z›
di¤erlerinden farkl› k›lan bir fley bu.
Aksiyonu bol. Bu bir tarz m›d›r?
Hakemlikte böyle tarzlar olur mu? 
▲fiimdi tabii ki her hakemin bir stili
vard›r. Ama önemli olan oyun
kurallar›ndan d›flar› ç›kmamakt›r.
Yani ifli zorlaflt›rmaya gerek yok. 
Bu kurallar içinde kal›rsan›z her fley
kolaylafl›r. Tabii ki her hakemin bir
tarz› vard›r. Herkesin yönetim biçimi
farkl›d›r. Sahaya ç›k›nca
yürüyüflünüz farkl›d›r, oyuncuyla
diyalogunuz farkl›d›r. Ama ifl karar
vermeye geldi¤i zaman oyun
kurallar› içerisinde UEFA’n›n ve
MHK’n›n talimatlar› içerisinde
olman›z yeterlidir. Bu da iflinizi
kolaylaflt›r›r zaten. Tarz dedi¤iniz fley
bafl›na buyruk bir kurallar bütünü
olamaz. Baz› s›n›rlar›n d›fl›na
ç›kamazs›n›z. 
▼Urs Meier ve Pierluigi Collina’yla
yapt›¤›m›z röportajlarda onlar da bu
tarz meselesini vurgulam›flt›. ‹kisi de
hakemlerin bir tarz› olmas›
gerekti¤ine inan›yordu. Hatta Meier,
“Futbolcu da maça gelirken benim
nas›l yönetece¤imi bilmeli. Rakibi
nas›l analiz ediyorsa, beni de öyle
analiz etmesi gerekir” diyordu.
Collina ise bu tarza ek olarak
yönetece¤i tak›mlar›n karakterini
çal›flt›¤›n› söyledi. Mesela “3-5-2
oynayan tak›m› bilirseniz daha iyi
yönetirsiniz” derdi. Ne diyorsunuz

bu konuda? 
▲Bu çok önemli bir fley bence. 
Ben de bir maça ç›karken, hangi
maç olursa olsun mutlaka analizini
yapar›m. Kim ne oynuyor? O tak›m›n
oyun tarz› nedir? Futbolcular›n
reaksiyonlar›na kadar her fleyi
bilirim. Maç öncesinde de bunu
yard›mc› hakem arkadafllar›mla
paylafl›r›m. Bunun faydalar›n› da
görürüz biz maçta.

Bilgi olmal›
önyarg› olmamal›

▼‹flin ilginci flöyle bir ekol de var.
Urs Meier de bir önyarg› olmas›n
diye tak›m taktiklerini hiç
çal›flmazm›fl. Bunu nas›l
yorumlars›n›z? 
▲Asl›nda ikisinin söyledi¤i fley
farkl› de¤il. Öncesinde çal›flmak
da lâz›m, ama önyarg›
oluflturmamak da lâz›m.
Türkiye Ligi’nde maça
ç›karken sonuçta bütün
oyuncular› tan›yorsunuz.
Çok fazla çaba sarf
etmenize gerek yok.
Ama Avrupa’da bir
maça ç›kt›¤›n›z
zaman oyuncular›n
yüzleri size
yabanc› 
gelebilir. 
Onun için
bir ön
çal›flma 

yapman›z yarar sa¤lar. Öyle evden
çantan›z› al›p ç›k›p maça gitmekle
olmaz. Ama önyarg›lar da
çok tehlikelidir. 
▼Peki, hakemlerin
tarz›n› futbolcular maç
öncesi bir veri olarak
almal› m› sizce?
Misal “Maç›m›
Cüneyt Çak›r
yönetiyorsa daha
dikkatli olay›m.
Baflka hakem
varsa, ona göre
daha sert
olabilirim”
demeli mi? 
“fiu hakem

mücadeleye daha çok izin veriyor,
öbür hakem ikili mücadelelere daha
toleransl›” demek önemli mi? 
▲Böyle bir ayr›m yapmamak lâz›m.
Ben hiçbir tak›m›n, hiçbir antrenörün
ya da futbolcunun böyle bir fleye
girece¤ini zannetmiyorum.
Girmelerinin de çok gereksiz
oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü
futbolcunun ifli sahaya ç›k›p
futbolunu oynamakt›r. Hakemin ifli
de gördü¤ünü çalmakt›r. Hakeme
göre taktik olmaz. Buna tak›l›rlarsa
konsantrasyonlar› bölünür. 
Hakem ana unsur de¤il ki oyunda.
Enerjilerini neden hakeme 
versinler ki? 
▼fiampiyonlar Ligi’nde düdük
çalmaya bafllad›n›z. Biz de gururla
izliyoruz. Barcelona ve Chelsea’nin
maçlar›n› yönettiniz. Zaten bir insan
hakem olsa baflka hangi tak›m›n
maç›n› yönetmek ister ki? 
O maçlardan biz futbolseverlere
aktarabilece¤iniz özel gözlemler,
bilgiler var m›? Tribünden izlerken
Barcelona dünyan›n en etkileyici
tak›m›. Afla¤›da yönetirken durum
farkl› m›? 
▲Tek bir cümleyle ifade edeyim. 
Bu iki tak›m da sadece futbol
oynamay› düflünüyor. Bu kadar.
Sadece futbol… Onun bir keyif, bir
spor oldu¤unu düflünüyorlar.
fiampiyonlar Ligi çok büyük bir
organizasyon ve bu organizasyonun
bir parças› olmak gerçekten gurur

verici bir fley. Ama bu
tak›mlardan ba¤›ms›z,
o organizasyonun
ihtiflam›ndan
kaynaklan›yor. 
Maç öncesi, maç
s›ras›, maç sonras›,
her fleyi çok farkl›.
‹nan›lmaz
profesyonel bir yap›
var. Sabah maç
toplant›s›ndan stad›
terk edene kadar her
fley düzenli. Her fley
bilginiz dâhilinde ve

saatinde

Emek veren, tak›m›n› oluflturan
teknik adamlara da sayg›
göstermiyoruz. Orada, sahada,
antrenmanda, maçlarda ter döken,
emek veren futbolculara da sayg›
göstermiyoruz. Sahaya ç›kt›¤› zaman
sadece adalet da¤›tmaya çal›flan,
gördü¤ünü çalmaya çal›flan hakeme
de sayg› göstermiyoruz. Bunlara
Futbol Federasyonu’nu, baflta MHK
olmak üzere bütün kurumlar› da
katabiliriz. Hâl böyle olunca da her
fley zorlafl›yor.  
▼Bu sayg› eksikli¤i sadece
tribünlerle de s›n›rl› de¤il san›r›m.
Böyle bir sayg› kültürünün
futbolcularda oldu¤unu 
düflünüyor musunuz?
▲Bunu bir kesime atfetmek do¤ru
de¤il. Bu zaten bizim ülkemizin bir
sorunu. Bunu futbol sahalar›nda
konuflmaya bafllarsak bence yanl›fl
olur. Oradan bafllayan ve orada
bitecek bir fley de¤il. 
▼Hiddink’in bir aç›klamas› var bu
konuyla ilgili. “Türkiye’deki
futbolcular hakemlere öyle fleyler
yap›yorlar ki, öyle sert, agresif
reaksiyonlar gösteriyorlar ki,
hakemlerin onlar›n bu tarz›na karfl›
yaklafl›mlar›na flapka ç›karmak
gerekir” dedi. Ne diyorsunuz?
▲Hiddink’in aç›klamalar›n› okudum.
Bizi her zaman ileriye götürebilecek,
do¤ruyu bulabilecek her türlü
elefltiriye sayg› duyar›z. Ülkemizde
evet, bakt›¤›m›z zaman hakl› veya
haks›z kararlara itiraz eden futbolcu
arkadafllar›m›z›n oldu¤unu biliyoruz.
Bunu afl›r›ya kaçarak yapanlar›n da
oldu¤unu biliyoruz. Burada herkese
görev düflüyor. Futbolun oyun
kurallar› içerisinde olmay›p da
sadece itirazdan dolay› kart gören
oyunculara karfl› bir yapt›r›m
uygulayacak olan sadece bizler
de¤iliz. Yönetimler de buna tepki
göstermeli. Teknik adamlar

futbolcular›n› bu konuda e¤itebilir.
Biz hakemler de bu tip durumlar
karfl›s›nda gerekli disiplin cezalar›n›
tavizsiz uygulamal›y›z. Yani burada
herkes üzerine düflen görevi
yapmal›. Medya da afl›r› itirazdan
kart gören oyuncular› baflka türlü
de¤erlendirmeli.
▼Deminki soruya geri dönelim.
Yurtd›fl›nda maç yönetti¤inizde
temel farkl›l›klar neler? Dedik ki,
hakemin oradaki konumuna duyulan
sayg› farkl›. Bu çok önemli. Peki
baflka neler var?
▲Bask› meselesi var. Türkiye’de
bask› ortam› çok farkl›. Maç
öncesinde ve maç sonras›nda
hakemler üzerinde bir bask›
olufluyor. Biz üst düzey hakemler
olarak bunlar›n e¤itimini al›yoruz.
Yapt›¤›m›z seminerlerde teknik
olarak, fizik olarak maça
haz›rlanman›n yan›nda mental
olarak da haz›rlan›yoruz.
Psikologlar›m›z var. Geliyorlar,
çal›flmalar yap›yoruz. Bask›y› bu
flekilde atlatmaya çal›fl›yoruz.
Bugüne kadar edindi¤imiz
tecrübemizle bask›n›n üstesinden
gelmeye çabal›yoruz.
▼Yurtd›fl›nda da o bask› yok mu?
‹spanya tribünleri hakemi etkilemek
için çok ak›ll›ca ifller yaparlar. 
O da bir bask› say›lmaz m›? 
▲Ben de yak›ndan takip ediyorum
‹spanya Ligi’ni. Ama benim bask›
dedi¤im fley bu de¤il. Dikkat
ederseniz ben maç s›ras›ndan
bahsetmiyorum. Maç öncesi ve maç
sonras›ndan bahsediyorum. Maalesef
bizim ülkemizde hakemin iflini
zorlaflt›rabilecek fley maç öncesi ve
sonras›d›r. Maç s›ras›nda biz zaten 
o bask›ya haz›r›z. 
▼Siz Avrupa’da basamaklar›
ç›karken Türkiye’de de çok
y›prat›lmadan bunu baflard›n›z.
Hatta bazen önemli Avrupa maçlar›

öncesinde göz önündeki maçlardan
ziyade di¤er maçlar› yönettiniz.
Uluslararas› çapta iyi bir hakem
olabilmek için Türkiye’deki futbol
ortam›n›n merkezinde de¤il de biraz
daha kenar›nda durmak m›
gerekiyor?
▲Sonuçta hakemlere MHK bir görev
verir, biz de ç›kar›z, Türkiye’nin
neresinde olursa olsun maç›m›z›
yönetiriz. Bu yeri gelir Süper Lig’deki
çok zor bir müsabaka olur, derbi
maç olur. Yeri gelir Bank Asya
Ligi’nde bir maç olur. Yani ben
yönetti¤im çok önemli Avrupa
maçlar› öncesindeki haftada derbiye
de ç›kt›m, zorluk seviyesi üst düzey
maçlara da ç›kt›m, Bank Asya
Ligi’nde de maçlar yönettim. Biz
hakemler olarak gidip elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çal›fl›r›z.
Ama flunu da unutmamak lâz›m. 
Ben bu baflar›y› yakalad›ysam bunda
herkesin pay› vard›r. ‹yi bir sinerji
yarat›l›rsa Türk hakemi çok baflar›l›
yerlere gelecektir. fiu anda
ulaflt›¤›m›z nokta istedi¤imiz, arzu
etti¤imiz nokta de¤il. Bu sadece
bafllang›ç. Ama iflte o ortam
yarat›ld›¤› zaman bu sadece hakem
camias›n›n de¤il, futbol ailesi
içindeki tüm bireylerin bir araya
gelerek yakalad›¤› iyi bir ortam
sonucunda ulafl›labilecek bir
noktad›r. Yani burada herkesin bir
pay› vard›r mutlaka.
▼Türkiye’de çok zor, olayl›,
tart›flmal› maçlar da yönettiniz.
Hatta baz› maçlardan sonra yine
kaoslar yarat›ld›,
tart›flmalar
alevlendi. Ama siz
genelde sessiz
kald›n›z ve iflinize
devam ettiniz.
Oysa biliyoruz ki,
pek çok hakem
böyle olayl›
maçlardan sonra
kariyerine ayn›
flekilde devam
edemiyor. Böyle
zor günleri nas›l
atlat›yorsunuz? 
▲Hakemlik
hayat›m›z 45
yafl›na kadar
devam ediyor. 
Bir FIFA
hakemiyseniz, 
45 yafl›ndan sonra
emekli olmak
zorundas›n›z. 
Bu upuzun bir
süre demek yani.
Hakemli¤i 1-2
maçl›k bir fley gibi
görürseniz olmaz.
Bunu tam tersine
çevirelim. Çok iyi
bir maç yönettim.
Herkesten övgü
ald›m. O maça da

tak›lamazs›n›z ki. Her zaman
kamuoyu taraf›ndan çok iyi
de¤erlendirildi¤iniz maçlar olacakt›r.
Çok elefltirildi¤iniz maçlar da
olacakt›r. Bunlar uzun yolda
virajlard›r. O virajlardan
geçeceksiniz. Zaman zaman
yaralanacaks›n›z. Ama önemli olan
sa¤ kalmakt›r sonuna kadar. Ve
deneyim kazanmakt›r.
▼▼Hocam bu süreçte
unutamad›¤›n›z, “Beni buraya
tafl›yan maçlar bunlard›r” dedi¤iniz
uluslararas› ya da ulusal maçlar 
var m›?
▲Çok maç var. Bazen “Zor olacak”
dedi¤iniz bir maç çok kolay geçer.
Ben öyle çok derbi gördüm. Bu sizi
çok yukar› tafl›d› da diyebilirsiniz
ama belki size hiç etkisi yoktur,
hiçbir fley katmam›flt›r. Bazen de
herkesin asl›nda pek izlemedi¤i
maçlar vard›r, oradaki kimsenin
görmedi¤i o ufak ayr›nt›lar var ya,
onlardan da çok fley alm›fl›md›r, çok
fley kazanm›fl›md›r. Bazen de zorluk
derecesi yüksek maçlarda herkesin
bakt›¤›, üzerine konufltu¤u
pozisyonlar de¤il o maç içindeki
baflka ayr›nt›lar ö¤reticidir. Mesela
bir maçta 2-3 penalt› vermiflsinizdir,
herkes bunun üzerinde konuflur.
Ama orada sizin sahada
duruflunuzla, futbolcuyla girdi¤iniz
bir diyalogla, kulland›¤›n›z bir beden
diliyle baflka bir deneyim
oluflmufltur. Bunlar çok önemli. ‹flte
ben onlar› bulup, ç›kar›p kendime
bir fleyler katmay› daha çok
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▼Futbolda teknoloji kullan›m› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 
Teknoloji de tek flekilde girecek diye bir fley yok. Mesela topun çizgiyi
geçip geçmedi¤ini ayarlayan bir alet olmas›yla, her pozisyonu durdurup
ekrandan bakmak aras›nda fark var. Teknolojiyi siz ne kadar
kabullenirsiniz, ne kadar kabullenmezsiniz?
▲Bu zaman zaman dünya futbolunda gündeme gelen bir konu. Bundan
önce de gençler turnuvas›nda bir çipli top denenmiflti. Fakat gereken verim
al›namad› ve bu uygulamadan vazgeçildi. Son
Dünya Kupas›’nda ise yaflanan “gol mü de¤il mi?”
tart›flmalar›ndan sonra tekrar gündeme geldi. 
“Acaba teknolojiyi futbolun içine sokmal› m›y›z?”
sorusu üzerine International Board da bunu
gündemine ald›. Soru tek boyutlu de¤il asl›nda.
“Acaba gol çizgisi kameras› kullanmal› m›y›z?”
sorusu, devam›n› da getiriyor. Bu teknolojiyi sadece
topun kale çizgisini geçip geçmedi¤inin belirlenmesi
için mi kullanaca¤›z, yoksa kale alan›ndaki her fley
için mi? Di¤er bir soru da flu; acaba 5. ve 6. hakem
uygulamas› ile de bunu belirleyebilir miyiz? Bu da
tart›fl›l›yor. Ama görünen o ki alt› hakem uygulamas›
daha önde.

Art› hakem uygulamas› daha önde
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▼Son dönemlerde üst düzey teknik
adamlar, özellikle zorluk derecesi
yüksek maçlardan sonra
hakemlerden çok flikâyet eder
oldu. Ferguson, Wenger, Mourinho
her hatal› karardan
sonra ma¤dur
olduklar›n› söylüyor.
Genel kan› da flu:
“Hakem insand›r,
do¤rudur. Ama bu
hatan›n bize bedeli
milyonlarca dolar.
Bunun düzeltilmesi
lâz›m.” Siz ne
düflünüyorsunuz 
bu konuda?
▲Tabii ki futbol
endüstrisinin flu anda
geldi¤i nokta tart›fl›lmaz.
Milyonlarca paran›n
döndü¤ü inan›lmaz bir
sektör. Burada hakemin
rolü maalesef amatör
düzeyde kal›yor. Onlar
inan›lmaz paralar harc›yor,
tak›mlar›n› kuruyor. Ama dünyan›n
hemen hemen -belki bir tek
‹ngiltere hariç- her yerinde
hakemler amatör olarak görev

yap›yor. Tabii ki insan›n oldu¤u her
yerde hakem hatalar› muhakkak
olacakt›r. Bu kaç›n›lmaz. fiikâyetler
de olacak. UEFA’n›n buna bir bak›fl
aç›s› var. Periyodik olarak yap›lan

hakem, antrenör
toplant›lar›, çeflitli
seminerler, paneller s›rf
bu yüzden yap›l›yor.
Burada önde gelen teknik
adamlar›n hakemlikle ilgili
görüfllerini al›yorlar.
Örne¤in alt› hakem
uygulamas›yla ilgili de
sadece hakemler
maçlardan sonra rapor
vermiyor, o teknik
adamlar da veriyor. Olaya
çok genifl aç›dan bak›yor
UEFA. Bunu görmezden
gelmiyor, hatalar›n
olabilece¤ini de kabul
ediyor. Ama ‘bunu nas›l
çözeriz’i düflünüyor.
Orada da teknik adamlar,
hakemler, üst düzey

yöneticiler iflbirli¤i içerisinde
çal›fl›yor. Hatalar ancak bu flekilde
giderilebilir zaten. Do¤ru bir yol
oldu¤unu düflünüyorum.

Hatalar ortak çabayla giderilebilir
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Burada ne iflin var yabanc›?Burada ne iflin var yabanc›?

G
eride
b›rakt›¤›m›z
sezon 8 yeni

kulüp vard›
fiampiyonlar Ligi
heyecan›yla tan›flan.
Bu say› 2010-11
sezonunda kay›tlara 
5 olarak geçti. Son 10
y›ll›k ortalaman›n 4.1
oldu¤u dikkate al›n›rsa, 5 kabul
edilebilir bir toplam olarak
de¤erlendirilebilir. Temsilcimiz
Bursaspor ile birlikte Avrupa
futbolunun kulüpler düzeyindeki 
1 numaral› organizasyonunda Twente
(Hollanda), Braga (Portekiz), Zilina
(Slovakya) ve Hapoel Tel Aviv (‹srail)
ilk defa boy gösterdi. Geçen y›l›n
yenileri çok de¤erli puanlar
kazanmas›na karfl›n gruplardan
ç›kmay› baflaramam›fllard›. Bu
sezonun yenilerini de sanki benzer bir
tablo bekliyor. Yolun bafl›nda, 5 yeni
tak›mdan Twente ve Braga’n›n az da
olsa son 16 için flans› vard›. Bu
ikiliden Hollandal›lar 5. hafta sonunda
havlu atarken, Portekizlilerin kaderi
son hafta belli olacak.  
Önce Bursaspor’dan söz edelim.
Tarihinde ilk kez fiampiyonlar Ligi’ne
kat›lan yeflil-beyazl›lar, ilk 5
maçlar›nda b›rak›n galibiyeti,
beraberlik yüzü bile göremedi. ‹lk
golünü ise 5. haftada 6-1 kaybedilen
Valencia maç›nda bulabildi. Buna
karfl›l›k 5 maçta kalesinde 15 gol
gördü ve iddias›n› son haftaya
tafl›yamadan gruplara veda etti.

Yeni Twente s›r›tmad›

Hollanda’n›n fiampiyonlar Ligi’ndeki
gediklileri Ajax ve PSV’dir. Bu y›l
PSV’nin yerinde Twente var. Hollanda
Ligi’nin son flampiyonu s›fat›n› tafl›yan
Twente, son y›llarda ald›¤› baflar›l›
sonuçlarla dikkat çekiyor. ‹ki sezon ön
eleme turunun son aflamas›nda
Arsenal’e boyun e¤en K›rm›z›lar,
geçen y›l da Portekiz’den Sporting
Lizbon engelini geçemeyerek
fiampiyonlar Ligi hayallerini ertelemek

mecburiyetinde kalm›flt›.
Twente, bu defa “lig flampiyonu”
s›fat›yla direkt gruplara dâhil oldu. 
Asl›nda Twente’nin ilgi çekici bir
hikâyesi var. 1965’te kurulan
K›rm›z›l›lar, 2000’li y›llar›n bafl›nda
ciddi bir ekonomik krizle karfl› karfl›ya
kalm›fl, batma noktas›na gelmiflti.
Twente’nin tarihten silinmesini, kulüp
baflkan› Joop Munsterman engelledi.
Yapt›¤› en iyi ifl, do¤ru teknik
direktörler bulmak oldu. Önce Fred
Rutten, sonra Steve McClaren,
K›rm›z›l›lar› düzlü¤e ç›kard›. Bu
süreçte ilginç bir de tesadüf yafland›.
Twente’de 2 sezon kalan bu 2 teknik
direktör, daha sonra Alman ligi
tak›mlar›yla anlaflt›. Rutten
Schalke’nin, McClaren da
Wolfsburg’un yolunu tuttu. 
2010 yaz›nda Twente ile yollar›n›
ay›ran sadece teknik direktör
McClaren de¤ildi. fiampiyonlukta
önemli pay sahibi olan futbolcular
Nukufu (Seattle), Perez (AFC) ve Stoch
(Fenerbahçe) da tercihlerini baflka
tak›mlar lehine kulland›. Bu üçlü
geçen sezon 27 gol atm›flt›. Ayr›ca
Stam (Wigan) ve Tiote de (Newcastle)
K›rm›z›l›lardan koptu. Baflkan
Munsterman, McClaren’den boflalan
yere Michel Preud’homme’u getirdi.
Bir dönemin ünlü kalecilerinden olan
Belçikal› da gidenlerin yerlerini
elindeki genç isimlerle doldurmaya
çal›fl›yor. 
Twente’nin standart 11’inde 23 yafl›n
alt›nda 5 isim var. Bunlar aras›nda
santrfor oynayan 1990 do¤umlu, 
1.88 boyundaki Luuk de Jong çok
yak›n bir gelecekte isminden fazlas›yla
bahsettirebilir. Son flampiyon Inter,
Tottenham ve W.Bremen’le ayn›

gruba düflen Twente, ilk 4 maçta 
5 puan kazanarak bir parça
ümitlenmiflti. Ancak Hollandal›lar 
5. maçta Inter’e Milano’da 1-0
ma¤lup olup, son 16 flanslar›n› yitirdi.
Büyük bir ihtimalle K›rm›z›l›lar, grup
üçüncüsü s›fat›yla Avrupa Ligi’nde
mücadelelerini sürdürecek.

Braga mucize peflinde

Yenilerden bir tek Braga’n›n ikinci tur
flans›n› devam ediyor. Portekizliler
eleme turlar›ndan fiampiyonlar Ligi’ne
kald›. Eledikleri rakiplerden son
ikisinin Celtic ve Sevilla oldu¤unu göz
önünde bulundurursak, ne kadar
büyük bir sürprize imza att›klar›n›
söyleyebiliriz. Braga bu mucizevi
ç›k›fl› sürdürebilecek mi? Portekiz
tak›m›, ilk iki maç›nda kalesinde 9 gol
(Arsenal 6-0 ve Shakhtar Donetsk 3-0)
görmesine karfl›n daha sonra Partizan’›
hem S›rbistan’da hem de Portekiz’de
yenip (2-0 ve 1-0) 6 puan› hanesine
yazd›rd›. Daha sonra kendi
sahalar›ndaki kritik 90 dakikada da
Arsenal’i 2-0 ma¤lup edip son 16
flans›n› son 90 dakikaya tafl›mas›n›
bildiler. 
Ortaya ç›kan bu tabloya bak›p,
“Mütevaz› Bragal›lar›n müthifl
performans› sürüyor” denilebilir. 
8 Aral›k günü Portekizliler,
Ukrayna deplasman›nda Shakhtar
Donetsk ile karfl›lafl›rken, Arsenal
grubun en zay›f halkas›
konumundaki Partizan’›
Londra’da konuk edecek. Puan
durumu ve averajlar göz önünde
bulunduruldu¤unda, Braga’n›n
yoluna devam etmesi düflük bir
ihtimal. Bu arada yeri gelmiflken
hat›rlatmakta fayda var; Braga,

fiampiyonlar Ligi’nde Portekiz’i temsil
eden 4. tak›m olarak tarihteki yerini
ald›. Bundan önceki y›llarda
Portekiz’in bu ligdeki temsilcileri,
ülkenin 3 Büyükleri olarak
adland›rabilece¤imiz Porto, Benfica
ve Sporting Lizbon’du. 
Twente ve Braga 14 puan toplarken,
di¤er 3 yeni kulüpten özellikle 2’si
pek bir varl›k göstermedi. Bu üçlü
oynad›¤› 15 maçtan sadece 1
galibiyet ve 1 beraberlik ç›kart›rken,
att›¤› gol 8, yedi¤i gol 40 oldu. 
En kötü performans›, 85 bin nüfuslu
bir kent tak›m› olan Zilina sergiledi. 
5 maçta 2 gol at›p, 17 gol yiyen
Slovaklar, kendi sahalar›nda
Marsilya’ya 7-0 yenilerek, bu sezon
en a¤›r ma¤lubiyetini tatt›! Ligin en
zay›f tak›m› konumundaki Zilina ile
verilebilecek en ilginç ayr›nt› ise,
Slovakya flampiyonunun 2010 Dünya
Kupas›’na kat›lan Slovakya Milli
Tak›m›’na bir tane bile futbolcu
göndermemesi. fiampiyonlar Ligi’nde
ülkemizi ilk kez temsil eden
Bursaspor’un performans› da
Zilina’n›nki kadar kötüydü. Ortaya
ç›kan bu tabloya bak›p, fiampiyonlar
Ligi’ne ilk kez kat›lanlar›n gruplardan
ç›kma flans›n›n asl›nda çok az oldu¤u
ve baflar› için mutlaka birden fazla
kat›l›m ve ekonomik güç gerekti¤i
söylenebilir. 

fiampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi, yeni takımları bünyesine kabul
etmekte zorlanıyor. Geçtiğimiz sezon lige ilk kez
katılan 8 takımdan hiçbiri gruplardan çıkmayı
başaramamıştı. Bu yıl lige ilk kez merhaba diyen 
5 takımdan sadece Braga’nın düşük de olsa bir şansı
bulunuyor. İlk golünü 5. haftada atabilen Bursaspor’la
birlikte toplam 4 yeni takım yarışa havlu attı. 

Dr. Cem Çetin

Sezon Say›
2000-01 7
2001-02 6
2002-03 3
2003-04 4
2004-05 1
2005-06 5

Sezon Say›
2006-07 2
2007-08 2
2008-09 3
2009-10 8
2010-11 5

Sezonlara Göre fiampiyonlar Ligi’ne 
Yeni Kat›lan Kulüp Say›lar›

Yenilerinin Durumu 

Tak›mlar O G B M A Y P 
Braga 5 3 0 2 5 9 9
Twente 5 1 2 2 6 8 5
Hapoel Tel Aviv 5 1 1 3 5 8 4
Bursaspor 5 0 0 5 1 15 0
Zilina 5 0 0 5 2 17 0

gerçeklefliyor. Her fley planl›, herkes
ne yapaca¤›n›n bilincinde. 
▼Ama oyun ayn› oyun. Oyunu farkl›
k›lan ne sizce?
▲Oyunu farkl› k›lan bundan keyif
almalar› ve dedi¤im gibi hakemle,
verilen bir kararla, rakiple
u¤raflacaklar›na sadece kendi
oyunlar›n› oynamak istemeleri. 
Bu da ifli güzellefltiriyor. Orada bir
futbol kültürü var. Herkes ona
uyuyor. Bizim tak›mlar›m›z da o
seviyeye ç›kt›¤›nda o kültürün bir
parças› oluyor. 
▼Siz futbolu iyi takip eden bir
hakemsiniz. Barcelona da Chelsea
de ekol tak›mlar. Sahada yönetirken
de bu kimlikleri öne ç›k›yor mu? 
▲Ben maçlara ç›kmadan önce 
o tak›mlar›n analizini mutlaka
yapar›m. ‹ngiltere Ligi’ni de çok
yak›ndan takip ediyorum, ‹spanya
Ligi’ni de. Sadece onlar› de¤il,
Almanya’y› da, ‹talya’y› da…
‹ngiltere Ligi’nde mücadeleci bir
yap› var. ‹spanya Ligi, çok kaliteli
oyuncular›n oldu¤u, ama Real
Madrid ve Barcelona’n›n çok fazla
aray› açt›¤›, öne ç›kt›¤› bir lig.
‹talya’da bir duraklama devri
yaflan›yordu, bu sene biraz
k›p›rdanma var. Almanya’da çok
mücadeleli, Türk futbolcular›n öne
ç›kt›¤› bir lig yafl›yoruz bu sene. 
Yani her yere bak›yoruz. 
▼Üst düzey tak›mlar›n maç›n›
yönetmek zor mu, kolay m›? 
▲Öncesinde çal›flmak lâz›m. 
Bu tak›m çok pas yap›yor, sahada
nerde durmal›y›z, neler olabilir,
hangi taraftan atak yaparlar, hangi
oyuncuyu kullan›rlar? Bunlar›n
hepsinin analizini yapmak lâz›m ki,
zor olmas›n. Chelsea’nin soldan
oynad›¤›n› biliyorduk, Barcelona’n›n
çok pas yap›p araya, ceza alan›na

top att›¤›n›
biliyorduk.
Hepsinin
önlemini
alarak, bir
sonraki
hamleyi

yaparak haz›rland›k.
▼Oyun tarzlar›n› dikkate al›rsak bir
hakem için Chelsea maç› m› daha
zordur, Barcelona maç› m›? 
▲Maçtan maça de¤iflir bu. O
yüzden flu maç zor, bu maç kolay
diye ayr›lmaz. O maç›n kendi

dinami¤ine ba¤l›d›r her fley. “Çok
sakin geçebilir” dedi¤iniz bir maç
çok farkl› geliflebilir. Bu maç
içerisindeki bir dakikada oluflan bir
hareketten sonra ne olaca¤›n›
bilemezsiniz. Mesela Barcelona
araya paslar› çok yapan bir tak›m.
Baz›lar›, “Yard›mc› hakemler için
böyle maçlar daha zor” diyebilir.
Ama Chelsea maç›nda yard›mc›
hakemler için daha fazla pozisyon
olufltu. 
▼Bütün bu söylediklerinizden flunu
anlamak mümkün. ‹yi hakem olmak
için bol bol bilgi sahibi olmak ama
neredeyse hiç kanaat sahibi
olmamak gerek. Yani Barcelona öyle
oynar, Chelsea bunu yapar demek.
Ama asla bu maç kolay, bu maç zor
geçer dememek. Bilgi sahibi olmak
ama fikir sahibi olmamak… 
▲Aynen öyle, sahada her an her fley
de¤iflebilir. Her maça ayn› nötrlükle
ç›kmak gerek. Ama bilgi biriktirmek
de flart.
▼Türkiye’de belki de en az bulunan
fleylerden biri bu. Bizde bilgi sahibi

olmadan fikir sahibi olan daha
çoktur. Bu kadar bilip hiçbir kanaat
gelifltirmemek bizim için çok zor
de¤il mi? 
▲Bunu yapmak zorundas›n›z.
Hakemli¤in belki de en büyük s›rr› bu.
▼Önümüzdeki dönemde k›sa, orta
ve uzun vadeli hedefleriniz neler? 
▲Bir Türk hakemi olarak Avrupa’da
f›rsat yakalamak çok zor. F›rsat›
yakalad›¤›n›z zaman da
de¤erlendirmek zorundas›n›z. 
Ben de hakem arkadafllar›mla birlikte
fiampiyonlar Ligi’nde iki maç
yönetme f›rsat›n› yakalad›m ve
baflar›l› oldu¤umu da düflünüyorum.
Burada önemli olan verdi¤imiz kritik
kararlar›n kamuoyunun do¤ru
karfl›l›k bulmas›. Bu bizim ad›m›za
mutluluk verici. Eme¤inizin
karfl›l›¤›n› somut bir flekilde alma
anlam›nda söylüyorum. 
Tabii ki büyük beklentilerimiz var.
Ama bunlar› beklerken de sadece
bekleyecek de¤iliz. Daha fazla
çal›flaca¤›z. Her hakemin bir hedefi
vard›r hakemli¤e bafllarken. 
En uç nokta da Dünya Kupas›’d›r.
Benim de hedefim bu. Ama bu uzun
vadeli bir hedef. Ben planl› ve
programl› bir flekilde ad›m ad›m
gitmekten yanay›m. fiimdi biz
Avrupa’da bize verilen f›rsatlar›
yakalad›k ve baflar›l› bir flekilde
de¤erlendirdi¤imizi düflünüyorum.
Bundan sonra gidilecek ilk ad›m bir
kategori daha yükselip en üst
kategori olan elit kategoriye ç›kmak.
Ondan sonra fiampiyonlar Ligi’nde
kal›c› olmak, Avrupa
flampiyonalar›nda görev almak. 
fiu anda da bu büyük
beklentilerimizi beklerken 
çal›flmaya devam.

En iyi gözlemcim
babam

▼Baban›z›n da hakem olmas›
nas›l bir etki yarat›yor? “Benim

zaman›mda böyleydi, flimdi
böyle” tart›flmalar› yap›yor

musunuz? Sizin flans›n›z
hakemlikteki ve oyundaki

geliflmeyi daha iyi
gözlemlemek diyebilir miyiz? 
▲Babam›n da hakem olmas›

büyük bir flans benim için.
Onun tecrübelerinden çok
faydalan›yorum. Kendimi

gelifltirmem aç›s›ndan bana çok
yard›mc› oluyor. Dedi¤iniz gibi

bunun sentezini
yapabiliyorsunuz bu ligde.

Bence bu çok önemli bir fley.
Ben de bundan elimden geldi¤i
kadar faydalan›yorum. Ama biz

onlara göre daha fazla
kofluyoruz (gülüyor).

▼Kurallarla insan vicdan›n›n çarp›flt›¤› yerler oluyor
bazen. Son Trabzonspor-Bursaspor maç›nda böyle
bir olay yafland›. Bir oyuncu yerde yatarken atak
gelifliyor, sakatlanan oyuncunun tak›m arkadafl› da
oyunu durdurmak için atak yapan oyuncuyu
tutuyor. Amac› ata¤› kesmek de¤il, sakatlanan
arkadafl›n›n tedavi edilmesini sa¤lamak. Siz hakem
olsan›z o pozisyonda ne yapard›n›z?
▲Kural çok aç›kt›r, hakem oyun kurallar›n› uygulayan
kiflidir. E¤er duygusall›¤a kap›l›rsan›z birçok yanl›fl
karar verebilirsiniz. Hakem oyun kurallar›n›
UEFA’n›n, FIFA’n›n, MHK’n›n talimatlar›yla
uygulayan kiflidir. fiöyle bir örnek verelim. 
Oyuncu formas›n› ç›kar›p alt›ndan mesaj veren bir
tiflört gösterdi¤i zaman sar› kart ç›kart›yorsunuz. 
Burada bir bar›fl slogan› oldu¤u zaman da
ç›kart›yorsunuz, baflka bir fley yazd›¤› zaman da. 
Biz de bar›fl yanl›s›y›z ama bunun kural› belli.

Hakem
sadece
kural›
uygular!



B
u sezonun büyük sürprizleri
Almanya ve Fransa’da ç›kt›
karfl›m›za. Bundesliga’da

Kas›m’›n sonlar›na gelinirken ilk
befltekiler Borussia Dortmund, Bayer
Leverkusen, Mainz, Freiburg ve
Eintrach Frankfurt oldu. Bunlar›n
aras›ndaki asansör ekiplerden
Freiburg’un Bundesliga’ya
dönüflünün üstünden 1.5 sene bile
geçmedi. 
Bu güzün en güzel hikâyelerinden
birini yazan Mainz’sa ilk kez
2004’te, Jürgen Klopp yönetiminde
Bundesliga’ya ç›km›fl ve
beklentilerin aksine, baflar›l› bir
sezon geçirip “Fair Play”
kontenjan›ndan UEFA Kupas›’na
gitme hakk› bile elde etmiflti.
Yabanc› a¤›rl›kl› ekibiyle sezona
bafllayan Mainz, Cacau’nun penalt›
kaç›rarak girdi¤i Stuttgart maç›yla
seri için ilk ad›m› att›. 3-0’dan 4-3’e
getirilen Wolfsburg zaferindeki
gollerin kahramanlar›, tak›m›n skor
yükünü çekenlerdi; Celtic’ten
kiralanan Danimarkal› Morten
Rasmussen, Kolombiyal› Elkin Soto,
Lewis Holtby ile birlikte parlayan
genç Andre Schurlee ve bonservisi
Real Madrid’den al›nan Adam
Szalai. Kaiserslautern maç›yla
tarihlerinde ilk kez Bundesliga lideri
olduktan sonra Hoffenheim’› yenip
Bundesliga’da sadece 1995’te
Bayern Münih ve 2001’de
Kaiserslatuern’in yapabildi¤ini
yapt›lar ve ilk 7 haftay› kay›ps›z
geçtiler. Genç Alman çal›flt›r›c›
Thomas Tuchel’se “Daha çok var”
diyenlerdendi. Nitekim Hamburg
seriyi bozdu. Sonraki 5 maç›n
dördünde gol at›lamadan al›nan
yenilgilerden sonra Almanya
Kupas›’nda ‹kinci Lig ekibi
Allemania Aachen’a elenildi.  

Yenilerin istilas›

Son 5 y›ldaki sürprizler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Fransa da epeyce
çalkant›l›. Söz konusu dönemde, 

7 y›ll›k imparator Lyon’un
arkas›ndakiler s›kl›kla de¤iflkendi;
Nancy, Lille, Marsilya, Rennes,
Nice, Bordeaux...  Ligue 1’de bu
sezon flu ana dek yaflananlar da bu
karakteristi¤i teyit eder gibi. Lider
Brest, ard›ndan Lille, Montpellier,
PSG ve hatta 5. s›radaki Lens’›
ay›ran puan fark› 5’in üzerinde
de¤il. 
Brest
1991’de batt›ktan sonra yeniden
toparlanan Kuzey ekibi Stade
Brestois 29, yüksek beklentilerden
uzaklarda, harika bir bafllang›ça
imza att›. 19 y›l sonra kat›ld›klar›
Ligue 1’e Lyon yenilgisiyle giren
Bretonlular, ard›ndan 7 galibiyet
al›p, Lorient’la berabere kal›rken gol
yemeyerek sürdürdükleri
nama¤lupluklar›n› Lille karfl›s›nda
yitirdi. 5 sezondur Brest’le Ligue2’de
mücadele eden kaleci Steve Elana,
3-1’lik bu ma¤lubiyete kadar tam
832 dakika topu kendi a¤lar›nda
görmedi. La Republica’n›n
bafll›¤›yla, “Okyanus, Sis ve Mucize:
Brest’in Fransa’y› büyüleyifli” diye
bahsedildi Kuzeylilerden. Bir dönem
Bernard Lama, Stephen Guivarc’h,
David Ginola ve Franck Ribery’nin

eski yuvas›
olan kulübün
flimdilerdeyse
çok pahal› bir
tak›m› yok.
Geçen senenin
y›ld›z› Nolan
Roux yine
hücumda en
önemli oyuncu
konumunda.
Kulübün  en
baflar›l› Ligue 1

derecesinin de sekizincilik oldu¤unu
hat›rlatal›m. 
Montpellier
Brest’in sadece 1 puan gerisindeyse
güneyliler var; Montpellier. Geçen
sezon da benzer bir hikâyeyle
Avrupa’n›n dikkatini çeken ekip, ilk
devreyi Lyon galibiyetiyle, ilk üçte

kapatmay› baflarm›flt›.
Eski günlerine geri
dönme sinyalleri veren
kulübün, o mazideki
günlerdeki en ünlü

kahramanlar›ndan biri de elbette ki
Roger Milla’yd›. 90’larda Laurent
Blanc, Eric Cantona ve Carlos

Valderrama gibi y›ld›zlarla
gelen bir de Fransa Kupas›
zaferleri bulunuyor. 
Finansal sorunlar›n›
epeyce
halledebildikten
sonra 2004’te
ayr›ld›¤›  Ligue 1’e

geçen sezon dönen Güney
ekibi, beklentilerin çok
üzerindeki performans›n›,
biraz zorlansa da ligin
sonuna dek sürdürmeyi
baflard›. Fransa Genç Millî
Tak›mlar›n›n eski hocas›
Rene Girard’la bir ara
flampiyonlu¤u
düflündürtseler de Avrupa
Ligi vizesiyle yetinmek
zorunda kald›lar. Bakal›m
kadrosuna Hasan Kabze’yi

katan ekipin baflar›lar› devam
edecek mi?
Avrupa Ligleri’nde flafl›rtan ç›k›fllar
acaba geçici mutluluklara m› yoksa
kal›c› baflar›lara m› dönüflüyor? 
Son 5 y›la bak›ld›¤›nda, bu sorunun
farkl› cevaplar› var. 

Tutunabilenler

Hoffenheim
2008’in
sonbahar›nda herkes
3300 kiflinin
yaflad›¤› küçük bir
kasaban›n tak›m›
olan
Hoffenheim’dan
bahsediyordu. ‹ki
sezonda iki lig
atlam›fl olsalar bile,
pek çok Alman’›n
haritada bulmakta

bile güçlük çekece¤i, Manheim
yak›nlar›ndaki bu küçük yerleflim
biriminden, bir Kas›m sonu
Bundesliga lideri ç›kaca¤›n›, kimse
tahmin bile edemiyordu. Avrupa’n›n
en büyük yaz›l›m firmalar›ndan
SAP’›n sahibi Dietmar Hopp’un
yüzü, Sead Salihovic, Vedad
Ibiflevic, Demba Ba, Chinedu Obas›
ya da Carlos Eduardo gibi yetenekli
oyuncularla ortaya konan atak futbol

Avrupa Ligleri
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ve bol gollü maçlarla gülüyordu.
Ralf Rangnick’in ö¤rencileri,
sonunda Bundesliga’ya yükseldikleri
sezonun ilk devresini zirvede
kapatan ilk tak›m olman›n keyfini
yaflam›flt›. Fakat sonras›nda peri
masal› yar›m kald›. Tak›m 30 bin
kiflilik yeni stadyumuna geçtikten
sonra evinde sadece 1 maç
kazanabildi. 12 maçl›k 3 puan
hasretinin ard›ndan, bahar›n gelifliyle
birlikte Avrupa kupalar›na kat›lma
iddias›n› dahi kaybetti. K›fl aras›
ç›k›fl›nda, Bosnal› y›ld›z Ibifleviç’in
dizinden sakatlan›p sezonu
kapamas› ve Ralf Ragnick’le
Hopp’un anlaflmazl›¤a düflmesiyle
tats›z bir Bundesliga finifli görüldü.
fiampiyonlar Ligi hedeflenerek
girilen yeni sezondaysa transfer
dedikodular› ve sakatl›k derken
konstantrasyon bozuldu, tak›m
sezonu orta s›ralarda sonland›rd›. 
Nancy
Benzer bir ç›k›fl›, 2006 sonbahar›nda
Nancy tak›m› da baflarm›flt›. 
2004-2005’te sezona kat›lan 
Alsace-Lorraine bölgesi tak›m›n›n

Ligue 1’deki ilk sezonu, kazan›lan
Fransa Kupas›’yla birlikte UEFA
Kupas› kat›l›m›n› da beraberinde
getirdi.  Ertesi sezonsa, Kas›m’a
girildi¤inde tak›m lider Lyon’un 
9 puan ard›nda, ikinci s›raya
yerleflmeyi baflarm›flt›. Sonras› m›?
Christmas tatilini belli ki fazla uzatan
ekip, 8 lig maç›ndan sadece 5 puan
ç›karabilip, iki ayl›k bir “serbest
düflüfl” dönemine girdi. Teknik
Direktör Pablo Correa ve Issar Dia
dahil tüm oyuncular da muhtemelen
neler oldu¤unu anlamayanlar
aras›ndayd›. Öyle ki sezonun sonu
yaklafl›rken, art›k tek hedef ligden
düflmemek olmufltu. Bu baflar›ld› da.
Ertesi yaz› transfer yapmadan
kapatan tek kulübün 40. Y›l› “déjà
vu”yla bafllad›, fiampiyonlar Ligi’ni
son maçla kaç›rarak bitti. Michel
Platini’nin eski tak›m› da kadrosunda
2008-2009’daki dördüncülü¤ü
d›fl›nda, ayn› baflar›lara bir daha asla
ulaflamad›. 

K›sa süren rüyalar

Hull City 
‹ngiltere’nin sosyal statü, e¤itim ve
gelir düzeyi olarak “Geride kalm›fl”
diye de¤erlendirilen flehirlerinden
Hull’un kaplanlar›, 2008’de Premier
Lig’in sezon öncesi düflecekler

listesinin tepesindeydi. 6 maçta
“Derby County” efli¤i denilen 11
puan› geçmek bir tarafa, FIFA’ya
göre, tarihin en h›zl› t›rman›fllar›ndan
birini yap›p 5 y›l içerisinde en alt
ligden Premier Lig üçüncülü¤üne
kadar gelmifllerdi. Ne yaz›k ki
Fulham’dan kulüp rekoru k›rarak
transfer etti¤i Jimmy Bullard’›n
fiubat’ta sakatlan›p sezonu
kapatmas›n›n da etkisiyle, çabuk
yükselifl, yerini h›zl› bir inifle b›rakt›.
Deplasman fatihi niteli¤iyle sezona
bafllayan kaplanlar, ligden
düflmekten son anda
kurtuldu. Fakat bir
sezon sonra kötü
kaderden
kaçamayacaklard›. 
Wigan Athletic 
Daha çok Rugby
League tak›m›yla
tan›nan zengin
baflkan Dave
Whelan’›n di¤er
projesi Wigan
Athletic, 2005 y›l›nda
tarihinde ilk kez
Premier Lig’e
ç›km›flt›. Kuzeybat›
‹ngiltere’nin Latic’leri
Arjen De Zeeuw ve
Stephane Henchoz’la
iskeletini oturttu¤u
defans›yla ilk 11
maçta 5 gol yemiflti.
11 y›l önce befl
paras›zken, adeta
düflecek ligi
kalmayan ekibin,
Premier Lig

ikincili¤ine kadar yükselmesi elbette
ki takdire flayand›. Mikhail
Gorbachov’un da destekledi¤i
rivayet edilen tak›m, sezonu ilk
10’da, Carling Cup finali oynarak
bitirdi. Ertesi sezon için y›ld›zlar›n›
kaybetmekten korktu¤unu söyleyen
baflkan, hakl› ç›kacakt›. Teknik
Direktör Paul Jewell, tak›mdan
ayr›lan Jimmy Cavanagh, Jimmy
Bullard ve Jason Roberts’› çok arad›.
Sonralarda Emile Heskey, Wilson
Palacios, Antonio Valencia da
tak›mda fazla kalmad›. Bundan sonra

Wigan hep
düflmemeye
oynad›. Geçen
sezonu 9-1’lik
Totthenam ve
8-0’l›k Chelsea
yenilgileriyle
kapatan ekip,
2010-2011’e
iyi giremedi.
4-0’l›k
Blackpool
ma¤lubiyetini,
6-0’l›k Chelsea
yenilgisi izledi. 
Leioxes 
2008-2009
sezonunun
sürprizlerle
dolu
bafllang›çlar›
Portekiz’e de
yans›m›flt›.
2007-2008’de
üç büyükler
Sporting, Porto
ve Benfica’ya

kafa tutup üçüncü gelen Vitoria
Guimares, ayn› sezon, 18 sene sonra
yükseldi¤i en üst düzey ligde k›lpay›
kalmay› baflarm›fl Leixoes’e ilham
kayna¤› olacakt›. Biraz güneyindeki
Porto’dan gelen flaraplar› ihraç
etmekle sorumlu küçük liman
kasabas›, Ekim sonunda
baflkald›r›s›n› ciddilefltirdi ve
Dragao’daki 3-2’lik Porto
galibiyetiyle ilk s›raya kuruldu. 
Bu, 76 y›ll›k lig tarihinde sadece
beflinci kez oluyordu. Her güzel
bafllang›ç gibi onlar›n da yürüyüflü,
beklenmedik bir yerde, ligden
düflmemeye oynayan Naval
karfl›s›ndaki beraberlikle sona erdi.
O sezonki ç›k›fl›n neticesinde, ligi
alt›nc›l›kla bitirseler de ertesi sezon
balkaba¤›na dönüflmekten
kurtulamay›p ligden düfltüler. 

Anlafl›lamayanlar

Livorno
Türkiye’de de ciddi destekleyici
kitlesine sahip Livorno, 55 y›l aradan
sonra, 2004-2005’te Serie A’ya
dönmüfltü. Sezona çok iyi giren ekip,
özellikle deplasmanlarda az gol
yiyor, Kas›m sonunda beflincili¤e
oturuyordu. Fabio Capello’dan
çal›flma metodlar›, Arrigo Sacchi’den
de taktik flemalar› konusunda
edindi¤i tecrübeleri teknik
direktörlü¤üne yans›tt›¤›n› söyleyen
Roberto
Donadoni,
daha dengeli
bir tak›m›n
peflinde
koflsa da
Messina
karfl›s›nda
elde edilen beraberlik her fleyi
tersine çevirdi. Yat›r›mlarla kulübün
yeniden Serie A’ya ç›kmas›n›
sa¤layan Baflkan Aldo Spinelli,
taktikleri ve oyuncu de¤ifliklikleriyle
hocas›n› TV kameralar› karfl›s›nda
elefltirince, Donadoni de ceketini
al›p ç›kt›. Bu olaydan sonra sportif
anlamda korkunç bir Mart geçiren
Livorno, tam 6 yenilgiyi üst üste
al›nca, baflkan, hatas›n› kabul
edecekti. Ama art›k çok geçti. Vasat
bir 2005-2006 sezonundan sonra
Lucarelli’nin adeta küsüp gitti¤i
ertesi sezon Livorno küme düfltü.

Uygar Karaca
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Her sezon başlangıcının bir favorisi vardır. Başarı çıtasını yükseltmek isteyenlerle,
yıllardır hasret duyulan şampiyonluklara artık ulaşılacağını ima edenler bir arada,
aynı ligde top koşturacak, takım çalıştıracak ya da yöneteceklerdir. Maçlar
ilerledikçe, kazananlar ve kaybedenler bolcadır elbette ama bazen gazetelerin
hazırladığı özel dosyalara konu olacak çıkışlar da gözlenir. Kasım sonuna
yaklaşılırken Avrupa’nın büyük liglerinde yine beklenmeyen çıkışlar vardı. 
Son 5 seneye bakınca insan düşünmeden edemiyor, en üst lige çıktıktan en geç 
1 sene sonra dikkati çekenlerin sonu ne olmuştu? 

Umuda yolculuk Umuda yolculuk 



Vestel  Manisaspor
Manisa’n›n sancakbeyli¤ini yapan 
II. Mehmet, ‹stanbul’u al›nca Fatih
olmufltu. 2006-2007 sezonuna Ersun
Yanal yönetiminde giren Vestel
Manisaspor’un da Süper Lig’deki
ikinci sezonunda hedefi ayn›yd›;
‹stanbul’u fethetmek. Filip Holosko,
Selçuk ‹nan, Lukas Zelenka, Hakan
Balta, Ufuk Ceylan, Güven Varol,
Nizamettin Çal›flkan ve daha
niceleri... ‹lk 10 maçta sadece 
1 yenilgi ve 2 de beraberlik alan, 
bir ara zirvede puan fark›n› 6’ya
ç›karan Tarzanlar›n serisi, lige
›s›nmaya çal›flan Sivasspor
karfl›s›nda sonlanacakt›. Çok gol
atan tak›m›n, çok gol yeme zaaf›, 
6 hafta galibiyetsiz kalmas›na sebep
olacakt›. A¤›r yenilgilere içerleyen
baflkan Haluk Çubukçu, tak›mdaki
h›rs›n ve kazanma arzusunun
azald›¤›ndan yak›n›yordu. Bunlara
bir de kaleci Bülent Ataman’›n
Sakaryaspor maç›nda hakem Cüneyt
Çak›r’a tak›nd›¤› tav›r ve akabinde
ald›¤› 20 maçl›k ceza eklendi.
Ard›ndan bilindik senaryo
gerçekleflti ve daha önce kulüple
uzun vadeli planlar› oldu¤unu
aç›klayan Ersun Yanal’la yollar
ayr›ld›. Yerine gelen Giray Bulak
tak›m› ligde tuttu, 1 seneli¤ine. 
Ne yaz›k ki Vestel sponsporlu¤uyla
tak›m›n yükseliflini haz›rlayan Zorlu
Grubu, olayl› Trabzonspor-Sivasspor
maç›ndan sonra “Süper Lig’deki
fliddet vakalar›”n› gerekçe göstererek
deste¤ini çekti. 
Geriye, 1999-2000’den beri ismini
tafl›d›¤› sponsorundan kopmufl ve
sezon sonunda küme düflecek bir
Manisaspor kald›.

Benzer bafllang›ç, farkl› son

‹spanya’daysa Galiçya rüzgâr›
esmekteydi. “El Turco”
Superdepordan sonra, bu kez de
ezeli rakipleri Celta, 2005’te La
Liga’ya yeniden dönmüfl ve harika
bafllam›flt›. Fernando Vasquez’in, 
o sezon parlayan ö¤rencilerinden
Borja Oubina, 6’da 5 yapmaya
gittikleri Cadiz deplasman›ndan
önce “Ligde kalmak için almam›z
gereken 30 puan daha var” diyerek,
flaka m› yap›yordu, yoksa ciddi
miydi? Bunu bilmiyoruz ama o
sezon, La Liga’daki ikinci sezonunu
geçiren Getafe’nin ayn› hafta, henüz
yenilgi almayan bir tak›m olarak
ligin zirvesine yaklaflmas›, Real
Madridliler için tam bir flakayd›.
Kas›m ve Aral›k’ta formdan düflen
ikilinin pes ettiklerini düflünenler
yan›l›yordu. Celta’l› kaleci Jose
Manuel Pinto ve Getafeli savunmac›
Pernia’yla arkadafllar›, “Sürpriz”
filminin devam›nda oynad›lar. ‹ki
alternatif senaryoya sahip filmde
Celta’n›n ulaflmay› baflard›¤› UEFA
Kupas›, sonlar›n› haz›rlayacakt›.

2006 Temmuz’unda Marca,
Celta’n›n 80 milyon euronun
üzerinde borcu oldu¤unu ve iflâs
tehlikesi bulundu¤unu yazd›. Ertesi
sezonsa düfltüler. Baiano, Nene,
Oubina gibi y›ld›zlar›n› kaybettiler.
Tekrar La Liga’ya dönemediler. 
Getafe’nin yoluysa farkl› yönlere
gitti. Bernd Schuster, “Kesin
düflecek” denilen Getafe’yi orta
s›ralarda tutmufltu. Sonraki iki
sezonda Kral Kupas›’nda final
oynayan tak›m, daha sonra,
Schuster’in Real Madrid’e
geçmesiyle boflalan koltu¤a Micheal
Laudrup’u oturttu. Eski Danimarkal›
efsane, tak›m› UEFA Kupas›’nda yar›
finale çok yaklaflt›rd›. Kim bilir,
Luca Toni’nin golleri ve Roberto
Abbondanzieri’nin ikramlar› olmasa,
belki de Avrupa fiampiyonu bile
olabilirlerdi. Sonras›nda daha çok
ligde kalmaya çal›flan Madridliler,
bir sezon önce, son bir maçla ligde
kald›lar ama geçen sezon 6. gelerek,
yeniden Avrupa defterini aralamay›
baflard›lar. Bu özellikleri, onlar›
türlerinin di¤er örneklerinden
ay›rmaya yetti.
Sonu ne olursa olsun, tüm bu
sürprizleri izlemek güzeldi. 
Elbette, bafllarda belirtilen normlar
kald›r›lsa, bitmek tükenmek
bilmeyen bir liste ç›kard› karfl›m›za.
Alaves’ler, Deportivo’lar,

Kaiserslautern’ler, Lille’ler, Sivas’lar,
Bursa’lar. Millî Tak›m›m›z›n eski
hocas› Ersun Yanal’›n Vestel Manisa
günlerinde söyledi¤i flu sözler çok
fleyi özetleyebilir: “fiampiyonluk bir
altyap› meselesidir. E¤er mevcut
altyap›n›z, haz›rl›¤›n›z yoksa
sonuçlar› tehlikeli olabilir.” 
Kimbilir, acaba tek bir sezon
flampiyon olup küme düflmek, 
5 defa ikinci olmaya ye¤ midir? 
Tüm bunlardan bir sonuç ç›karmak
gerekirse flunlar söylenebilir. Küçük
bir tak›m olarak, lige h›zl› girifl
yapan tak›mlar, riske girmifl oldular
ve ço¤u zaman da ifller istendi¤i gibi
gitmedi. Bu gibi durumlarda,
tak›m›n ligdeki gelece¤i, maddi
olanaklar›yla belirlendi. S›f›r›
tüketmifl bir tak›m›n, küme
düflmemek ad›na bafllad›¤› ligde
kendini Avrupa kupalar›na kat›lma
hevesinde bulur, ard›ndan da yeterli
kadro geniflli¤ine sahip
olmay›fl›ndan ötürü karfl›laflaca¤›
zorluklarda paniklemesi ve panik
içerisinde al›nm›fl kararlarla daha da
yanl›fl yollara gidebilir. Örne¤in
Hoffenheim, planl› bir projeydi ve
mevzubahis sezonlar›nda yaflad›klar›
problemleri zor da olsa atlatmay›
baflard›lar. Halen yeni yap›lm›fl bir
stadyumlar› ve iyi de bir tak›mlar›
var. Fakat bir kaç sene sonra
gündeme gelen borçlar›na bak›lacak

olursa, Hull City’nin durumunda,
maddi zorluklar gün geçtikçe artm›fl
ve bu, oyuncular›n psikolojisine
yans›m›fl olabilir. ‹lginçtir,
Türkiye’de Vestel Manisaspor için o
dönem yap›lan; “Büyük tak›mlar›n
formsuzlu¤u sayesinde bu kadar iyi
bafllayabildi” yorumu, flimdilerde
Fransa’da, baflka bir yönden
tekrarlanmakta. Çeflitli varsay›mlara
göre konu küçük tak›mlar›n
baflar›s›yla de¤il, Ligue1’de oynanan
futbol stiliyle ilgili. Fazla defansif
oynayan tak›mlar aras›nda, daha
düflük bütçelilerden baflar›l› olanlar,
yedikleri az gol say›s›yla dikkatleri
çekiyor. Geçmiflte yaflanan
örneklerden baz›lar› gösteriyor ki,
zamana yay›lan baflar› daha kal›c›.
Bunu kan›tlayan tak›mlarsa, Fransa
Ligi’ne epeyce geç geri dönen ve
daha sonra fiampiyonlar Ligi’nde
Manchester United’la boy ölçüflecek
kadar ilerleyen Lille ve yine
nispeten bilinmeyen bir tak›mken,
Devler Ligi’nde yar› finale giden
Villarreal. “Tarih tekerrürden
ibarettir” sözü s›kça kullan›l›r. 
E¤er gerçekten böyleyse, Brest ve
Mainz’›n flu an ilerledi¤i yol, pek de
iyiye do¤ru gitmiyor. Fakat oyunun
gelece¤i için rekabetin gereklili¤i
flart ve bu tarz ç›k›fllar›n liglerin
seyir zevkini art›rd›¤› da yads›namaz
bir gerçek.
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▼Türkiye’ye ilk geldi¤inde, yani
Trabzonspor deneyiminde neler
gözlemlemifltin, flimdi neleri
de¤iflmifl gördün?
▲Trabzonspor’a geldi¤imde
yafl›m çok gençti. Aç›kças›, ilk
geldi¤imde flaflk›nd›m. Çünkü
Trabzonspor’un olanaklar›
S›rbistan’a göre daha fazlayd›. 
‹yi bir kulüptü. S›rbistan’da
yaflad›klar›mdan sonra böyle bir
kulübe gelmek, aç›kças› beni

flafl›rtt›. Benim için de¤iflik bir
tecrübeydi. Bursaspor ise o
dönemde 2. Lig’de oynuyordu.
‹kinci sezonumda Bursaspor’a
karfl› sadece bir maç oynad›m.
Deplasmandaki o maç› 2-1
kaybetmifltik. O günden bu güne
geçen üç y›lda Türkiye’de
de¤ildim. Döndü¤ümde
Bursaspor’u çok de¤iflmifl ve
büyük tak›m olmufl buldum. 
Bu yolda ilerlemeye de devam

ediyor.
▼Trabzonspor’dan sonra
Porto’ya gittin; ancak orada fazla
forma flans› bulamad›n. Bunun
nedeni neydi? 
▲Trabzonspor’a gelmeden önce,
S›rbistan’›n 21 Yafl Alt› Millî
Tak›m›’nda oynad›m. 2006
y›l›nda Avrupa’n›n gelecek vaat
eden en iyi stoperleri aras›nda
gösteriliyordum. Porto’ya transfer
olduktan sonra ilk sezonumda

oynamaya bafllad›m. Tam
formumu yakalam›flken, çok
kötü olaylar yaflad›m. Annemi
kaybettim, çok büyük bir trafik
kazas› geçirdim. Tüm bunlar
beni çok olumsuz etkiledi.
Tak›mdan uzak kald›¤›n›z
sürece, hocan›z da size karfl›
so¤uk oluyor ve oynama flans›
bulam›yorsunuz. Asl›na
bakarsan›z, forma flans›
bulamamamda yaflad›¤›m bu
kötü olaylar›n etkisi büyüktür.
▼K›sa süreli bir ‹spanya

maceran var. Ondan da biraz
bahseder misin?
▲Malaga’ya giderken aç›kças›
çok mutlu olmufltum. Çünkü
Porto’da oynayam›yordum. 
Bu sebeple, Malaga’ya gitmek
beni heyecanland›rm›flt›.
Forma flans› bulabilece¤im bir
tak›md›. ‹lk maç›mda Atletico
Madrid’e karfl› 3-0’l›k bir
galibiyet ald›k, ama bu
maceram da çok flanss›z
bafllad›. Bir sakatl›k geçirdim.
Daha sonra 1.5 ay sahalardan

uzak kald›m. Tekrar
döndü¤üm zaman, 4 maç 
ilk on birde oynad›ktan sonra
yeniden ayn› yerden
sakatland›m. Tabii bu durum
beni çok olumsuz etkiledi.
Malaga’da oynamak benim
için çok de¤iflik bir tecrübeydi.
Çünkü ‹spanya Ligi dünyan›n
en iyi liglerinden bir tanesi ve
dev tak›mlarla oynama flans›
bulabiliyorsunuz. Ama orada
da çok büyük flanss›zl›klar
yaflad›m. Ayn› yerden üçüncü

Milan Stepanov 

Bursaspor
ikinci flans›m
Bursaspor
ikinci flans›m

Türk futbolseverler onu Trabzonspor formas›yla tan›m›flt›. 
S›rbistan Ümit Millî Tak›m›’ndaki performans›yla gelecek vaat eden

stoperler aras›nda gösterildi ve Porto’ya transfer oldu. 
Ard›ndan La Liga’da bir süre Malaga tecrübesi yaflad›. Ancak talihsiz
sakatl›klar onu bekledi¤i patlamay› yapmaktan al›koydu. fiampiyonlar

Ligi aflk›yla geldi¤i Bursaspor’u ikinci flans› olarak de¤erlendiriyor,
yeflil-beyazl› tak›m›n flampiyonlu¤unu ise Türk futbolunun Avrupa’daki

de¤erini göstermesi aç›s›ndan oldukça çarp›c› buluyor. 

Koray Kundakçılar
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Porto’ya gittiğimde başlangıçta
oynuyordum. Ama sonra
annemi kaybettim ve çok
büyük bir trafik kazası
geçirdim. Takımdan uzak
kaldığınız sürece, hocanız da
size karşı soğuk oluyor ve
oynama şansı bulamıyorsunuz.

Porto’dan Malaga’ya giderken
çok mutlu olmuştum. Ama
orada da şanssız bir sakatlık
yaşadım. Yine de dünyanın en
iyi liglerinden bir tanesinde dev
takımlara karşı oynamak çok
farklı ve güzel bir tecrübeydi.

Türkiye Ligi, Avrupa’da çok
takip edilen bir lig. Malaga’da
oynarken de yakından
izliyorduk. Bursaspor’un
şampiyonluğu, herkes için 
çok büyük sürpriz oldu. 
Çok değişik bir olaydı bu. 

Bursaspor’dan teklif geldiğinde
çok heyecanlandım elbette.
Türkiye’yi bilmemin yanı sıra
Bursaspor’un Şampiyonlar
Ligi’nde oynayacak olması,
teklifi kabul etmemdeki en
önemli etkenlerdendi.

Şampiyonlar Ligi’nde oynamam
için Bursaspor bana ikinci bir
şans verdi, kendimi kanıtlamam
adına. Açıkçası, ben de bu
şansı değerlendirmek istedim ve
şimdi Bursa’da olmaktan da
çok mutluyum.

Bana öğrettiklerinden dolayı
Halilhodzic’e çok büyük sevgi
ve saygım var. Ertuğrul
Sağlam da müthiş bir şeyi
başardı. Sadece Türkiye’de
değil, Avrupa’da da başarılı
olabilecek kapasiteye sahip.

Bursaspor’un şampiyon
olması, ligin ne kadar
değiştiğinin, ne kadar iyiye
gittiğinin ana göstergesi.
İnsanlar, Türk futboluyla
Avrupa arasında çok büyük
fark olduğunu düşünüyor. 
Ben arada böyle bir fark
göremiyorum.

kez sakatland›m. Tüm bunlar futbol oynamam›
etkiledi. Yine de her fleye ra¤men benim için
çok farkl›, güzel ve de¤iflik bir macera oldu
diyebilirim.
▼Bursaspor, senin Türkiye’den giderken
arkanda b›rakt›¤›n Bursaspor de¤ildi. fiampiyon
tak›mdan ilk teklifi ald›¤›nda neler hissettin? 

▲Türkiye Ligi,
Avrupa’da çok

takip edilen bir lig.
Malaga’da oynarken de

yak›ndan takip ediyorduk. Bursaspor’un
flampiyonlu¤u, herkes için çok büyük sürpriz
oldu. Son maçta Fenerbahçe’nin Trabzonspor’la
berabere kalmas› ve Bursaspor’un flampiyon
olmas› aç›kças› hepimizi çok flafl›rtt›. Çünkü
Bursaspor’un 2-2 berabere kald›¤›,
Fenerbahçe’nin flampiyon oldu¤u söyleniyordu.
Herkes farkl› bir yorum getiriyordu, ama
Bursaspor’un son dakikada flampiyonlu¤u ele
geçirmesi herkesi çok flafl›rtm›flt›. Çok de¤iflik
bir olayd› bu. Bursaspor’dan teklif geldi¤inde
çok heyecanland›m elbette. Çünkü Türkiye’yi
daha önceden de bilen biriydim ne de olsa.
fiampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmas› da
Bursaspor’u seçmemdeki en önemli
etkenlerdendi. Porto’da oynarken 1.5 sene
fiampiyonlar Ligi’nde mücadele ettim. Atmosferi
biliyorum, tecrübeye sahibim. Trabzonspor’da
oynad›¤›m dönemden, Türkiye’deki tak›mlar› da
biliyorum. fiampiyonlar Ligi’nde oynamam için
Bursaspor bana ikinci bir flans verdi, kendimi
kan›tlamam ad›na. Aç›kças›, ben de bu flans›
de¤erlendirmek istedim ve flimdi Bursa’da
olmaktan çok mutluyum.
▼Tak›mdaki arkadafll›¤› nas›l buldun?
▲Bursa’ya gelirken, bu flampiyon tak›m›n çok
iyi futbolculardan örülü bir kadroya sahip
oldu¤unu biliyordum. Geldi¤imde gördü¤üm ilk
fley, herkesin bir aile gibi tek vücut halinde
olufluydu. Gerçekten de herkes birbiriyle çok iyi
iliflkiler içinde. Yeni gelen bir oyuncu olmama
ra¤men beni içlerine kabul ettiler. Bu birliktelik,
bizim sezonun ilk 11 haftas›nda 7 galibiyet, 
4 beraberlik elde ederek ligin üst s›ralar›nda
olmam›z› sa¤lad›. Bunun için çok mutluyum.
Umar›m böyle devam eder.



▼Stepanov’un gözüyle Ertu¤rul Sa¤lam nas›l
bir teknik direktör? Çal›flt›¤›n teknik adamlar
aras›nda unutamad›¤›n biri var m›?
▲Vahid Halihodzic, beni Trabzonspor’a getirdi.
Onun yan›nda çok fley ö¤rendim. Ard›ndan,
kariyerime Avrupa’da devam ettim. Bana
ö¤rettiklerinden dolay› Halilhodzic’e çok büyük
sevgi ve sayg›m var. Vahid Hocam› hiç
unutmayaca¤›m. Ertu¤rul Sa¤lam, gördü¤üm
kadar›yla Türkiye‘de çok de¤er kazanan ve
sayg› duyulan birisi. Baflar›l› bir futbol
hayat›ndan sonra, baflar›l› bir teknik direktör
olarak kariyerine devam ediyor. Bu da kolay bir
fley de¤il. Hocam›z bu sayg›y› müthifl bir
fleyi baflararak kazand›. Onun daha
iyi yerlere gelebilece¤ini
düflünüyorum. Sadece Türkiye’de
de¤il, Avrupa’da da boy gösterecek
ve baflar›l› olabilecek bir
kapasiteye sahip.
▼Türkiye

Ligi’nde baz›
fleyler de¤iflti.
Trabzonspor’da
oynad›¤›n
dönemde 
‹stanbul tak›mlar›
favoriydi, ama art›k
Bursaspor flampiyon.
Trabzonspor iyi gidiyor,
Kayserispor ciddi bir ç›k›fl
yakalad›. Bu de¤iflimi nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Bursaspor’un flampiyon
olmas›, ligin ne kadar
de¤iflti¤inin, ne kadar iyiye
gitti¤inin ana göstergesi. Ben
Trabzonspor’da oynarken, hep
‹stanbul tak›mlar› favori
gösteriliyordu. fiampiyonlu¤u
hep onlar al›yordu.
Bursaspor’un inan›lmaz bir ifl
baflard›¤›n› düflünüyorum. 
Bu baflar› salt Bursa için de¤il,
di¤er Anadolu tak›mlar› için
de örnek teflkil edecektir. 
Türk futbolu büyük bir geliflim
içinde. Bursaspor ve di¤er Türk
tak›mlar›, çok baflar›l› ve
kariyerli yabanc› futbolcular
al›yor. Gördü¤üm
kadar›yla, Bursa’da
altyap› imkânlar› da
çok fazla. Tüm
bunlar, Türk
futbolunun ne kadar
büyük bir aflama
kaydetti¤ini gösteriyor.
‹nsanlar, Türk futboluyla
Avrupa futbolu aras›nda
çok büyük fark oldu¤unu
düflünüyor. Ben arada çok
büyük bir fark
göremiyorum. 
Özetle, Bursaspor’un
flampiyonlu¤u çok büyük
bir sürpriz ama ayn›

zamanda çok da büyük bir baflar›d›r.
▼Bursaspor’u camia olarak Befliktafl,
Galatasaray, Fenerbahçe gibi tak›mlar›n
aras›nda nerede görüyorsun?
▲Bursaspor, Ertu¤rul Sa¤lam’la birlikte ç›k›fl
yakalayan bir tak›m. Geçmiflte bu baflar›y›
yakalayamamas› beni flafl›rt›yor. ‹mkânlar›yla,
flehir potansiyeliyle bunu çok önceden
baflarmas› gerekiyordu. fiampiyon olarak ad›n›
befl büyük tak›m aras›na yazd›rd› ve
fiampiyonlar Ligi’nde boy göstererek

büyüklü¤ünü kan›tlad›.
Geç kal›nm›fl bir

baflar›y›
gerçeklefltirerek

tarihe
geçtiler. Bunu

baflar›rken, sadece
Bursaspor camias›

ad›na büyük bir özleme
son vermediler. 

Bu flampiyonluk, birçok
Anadolu tak›m›na da
ilham verdi. Ayr›ca, bunu
Türk bir teknik adam›n
baflarmas› da ayr› bir
gurur kayna¤› olsa
gerek. fiu anda sadece
‹stanbul tak›mlar›n›n ve
Trabzonspor’un de¤il,
di¤er tak›mlar›n da
flampiyon
olabilece¤ini
kan›tlad›lar.
Böylelikle, bütün
Anadolu
tak›mlar›n›n sevgi
ve sayg›s›n›
kazand›lar.

▼Bursa flehrini nas›l buldun, nerelere
gidiyorsun, hangi yemekleri seviyorsun?
▲Bursa çok güzel bir flehir. Turgay, Ergic ve
Nunez’le de komfluyuz. Evim Fatih Sultan
Bulvar›’na çok yak›n. Genelde oraya gidiyorum.
‹yi bir arkadafll›k var tak›m›m›zda. Çok k›sa bir
süredir burada olmama ra¤men, sanki uzun
y›llard›r Bursa’da yafl›yormufl gibi hissediyorum.
▼‹van Ergic bafll› bafl›na çok özel birisi
Bursaspor için. Onunla daha önce de birlikte
oynam›flt›n. Nas›l buluyorsun Ergic’i?
▲‹van Ergic çok özel, çok iyi bir insan.
Kendisiyle teknik direktör Clemente zaman›nda
S›rbistan Millî Tak›m›’nda 1 y›l
beraber oynama imkân›
bulmufltum.

Onun
nas›l bir

futbolcu oldu¤unu
zaten herkes biliyor. Ayn›

zamanda çok iyi bir insan. Bana çok yard›mc›
oldu. Tesislerde oda arkadafl›m ayn› zamanda.
Birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. O buraya
geldi ve flampiyonluk yaflad›. Umuyorum ki,
burada hep birlikte bir flampiyonluk daha
yaflar›z.
▼Savunmada
Ömer Erdo¤an
gibi tecrübeli
bir isim var.
Onunla yan
yana oynamak
nas›l bir
deneyim?
▲Modern
futbolda
deneyimli
oyuncular›n 
bu özellikleri
tak›ma katk›da
bulunuyor.
Ömer de
bunlardan
birisi.

Profesyonelli¤i
ile genç bir
futbolcunun
kesinlikle örnek
alabilece¤i bir
oyuncu.
Futbolda
partnerinizle iyi
anlaflabilmek son
derece önemli. Onunla oynad›¤›m zaman
kendimi rahat ve sakin hissediyorum. Onunla
k›sa süre oynamama ra¤men, her ikimiz de
deneyimli oldu¤umuzdan, sanki 10 y›ld›r
beraber oynam›fl gibi hissediyorum kendimi. 
Bu his de tak›m›m›za olumlu yans›yor.
▼fiampiyonlar Ligi’nde iyi sonuçlar alamad›n›z.
Bunun nedeni tecrübesizlik mi? 
▲fiampiyonlar Ligi büyük bir organizasyon ve
zorlu bir lig. Asl›nda Bursa flehri ve Bursaspor
tak›m› bu lige haz›r. Ancak bu kupada deneyim
çok önemli bir noktada. Bize karfl› oynayan
tak›mlar, bizden çok daha deneyimli ve bu tür
turnuvalarda oynamaya al›flk›n. fiampiyonlar
Ligi’nde al›nacak galibiyetler kulübünüze
önemli gelirler yaratmas›n›n yan›nda, futbol
arenas›nda prestij kazand›r›yor. Ancak bu
arenada tak›mlar iyi, maçlar zor. 
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H
er fley Jean Marc Bosman
isimli Belçikal› bir futbolcunun
isyan›yla bafllad›. Günlerden

bir gün, kulübünde istenmeyen Jean
Marc Bosman, Fransa’dan teklif ald›.
Ne var ki kendisine eski kulübünde
ödenen sözleflme, mevcut kulübünü
mutlu etmiyordu. O da çareyi
mahkemede arad›. Kendisi adeta bu
ifle adayan Bosman, futbol
dünyas›ndaki tüm dengelerin
de¤iflmesine yol açacak giriflimi
yapan adamd›. Bundan sonra hiçbir
fley eskisi gibi olmayacakt›.

Bosman’dan önce

1995-1996 sezonundan önce
Avrupa futbolundaki transfer yap›s›,
flimdikinden tamam›yle farkl›yd›. 
Bu farkl›l›¤›n en önemli iki temel
tafl›ndan biri bonservis ücretleri
konusundayd›. O dönemki kurallara
göre, bir kulüp kendisiyle sözleflmesi
biten bir oyuncu için dahi bonservis
ücreti talep edebiliyordu. Mevcut
transfer sisteminin dayand›r›ld›¤›
ikinci önemli kural da tak›mlar›n
bünyelerinde bar›nd›rabilecekleri
yabanc› oyuncu say›s›n›n k›s›tlanm›fl
olmas›yd›. Örne¤in ‹talya’da 1980’e
kadar yabanc› oyuncu oynatmak
yasakt›. Y›llar ilerledikçe UEFA da
kendi düzenledi¤i organizasyonlarda
yabanc› s›n›rlamas› konusunda pek
çok de¤iflikli¤e gitti. 
1991 senesinden önce tak›mlar›n
sahaya ç›kartabildikleri yabanc›
oyuncu say›s› yaln›zca ikiydi.
Avrupa futboluna fazla korumac›
yaklaflmakla itham edilen UEFA,
1992 Temmuz’undan itibaren art›k
yerel liglere kar›flmayacak, her ülke
kendi yabanc› s›n›rlamas›n› kendisi
belirleyecekti. Fakat UEFA bir
öneriden de geri durmad›; meflhur
3+2. Her tak›mda, oynad›¤› kulübün
millî tak›m›nda yer alamayacak
asgari 3 oyuncu ve 5 y›l boyunca
söz konusu ülkede yaflad›¤›n›
belgeleyen 2 de “yerlilefltirilmifl”
yabanc›. Pek çok ülke, UEFA’n›n
küresel dünya ekonomisi
adaptasyonuna att›¤› bu ilk ad›m›
korumac›l›kla karfl›layarak azami

kurallar olarak kabul etti. Söz gelimi
‹ngiltere’de bir tak›m›n oynataca¤›
yabanc› oyuncu konusunda herhangi
bir s›n›r yokken, Britanyal› olmayan
oyunculara uygulanan kota 3’tü.
UEFA’n›n kendi organizasyonlar›nda
ise 4 yabanc› oyuncuya izin vard› ve
bunlardan 3’ü ayn› anda sahada
olabilirdi. 1992-1993 fiampiyonlar
Ligi’ndeki Leeds United-Stuttgart
maç›n› Leeds hükmen 3-0
kazanm›flt›. Çünkü maça iki
yabanc›yla bafllayan Almanya ekibi,
sonras›nda iki yabanc›y› daha oyuna
sokmufltu. 
1986’da ülkesinin ünlü kulübü
Standard Liege’le sözleflme
imzalayan Belçikal› Jean Marc
Bosman, iki y›l sonra tam ad› Royal
Club Liegois olan daha küçük bir
ekibe geçti. Bu seferki sözleflmesi 
30 Haziran 1990’da sonlanacakt› ve
ayda 120 bin frank al›yordu. Mevcut
kulübü, Bosman’›n performans›ndan
pek memnun kalmam›fl olacak ki,
sezon sonuna do¤ru kendisine yeni
bir kontrat öneriyor, ancak
futbolcunun ücretinde yüzde 75’lik
bir azaltmaya gitmek istiyordu.
Neyse ki Bosman’a daha fazla de¤er
verebilen tak›mlar da vard› ki,
bunlar›n bafl›nda Fransa’n›n
Dunkerque ekibi geliyordu. Liege ve
Dunkerque önce anlaflt›. Ne var ki
Liege, Dunkerque’in önerdi¤i
bonservis ücretini
karfl›layabilece¤ine dair flüpheler
edinmeye bafllam›flt›. Bu nedenle
Belçika Futbol Federasyonu’ndan
Fransa Futbol Federasyonu’na
gitmesi gereken bir belge,
zaman›nda yetifl(tiril)medi.
Muhtemelen futbol yaflant›s›n›
istedi¤i gibi yönlendirememekten
ötürü büyük hayal k›r›kl›¤› yaflayan
Bosman, gemileri yakmaya karar
verdi ve bir daha üst düzey
profesyonel futbol oynayamama
riskini de alarak Avrupa Adalet
Mahkemesi’ne gitti. Durumu
de¤erlendiren mahkeme, itiraz› hakl›
buldu ve durumun Roma
Antlaflmas›n›n 48. Maddesi’ne ayk›r›
oldu¤una kanaat getirdi. Avrupa
iflçilerinin hareket serbestli¤iyle ilgili
bu madde, di¤er önemli prensibin
de¤ifltirilmesinde de rol oynad›.

Avrupa Birli¤i ülkelerinde yer
alan tak›mlar, kadrolar›ndaki AB
pasaportlu yabanc› oyuncu
say›s›nda s›n›rlamaya
gidemezlerdi. Bu, asl›nda bir
bak›ma futbolun, bir
endüstriden, bir tekstil ya da
finanstan hiç de fark› olmayan
bir sektör olarak kabul edilmeye
baflland›¤›n›n resmi ilân›yd›.
Eme¤in yerlisi yabanc›s›
olmazd›. Üstelik o günlerde,
UEFA’n›n da kendi
organizasyonlar›nda
oynat›labilecek yabanc› oyuncu
say›s›nda k›s›tlamalar› vard›.
Yeni kararlarla birlikte, art›k
Avrupa kupalar› maçlar›nda
tak›mlarda yer alabilecek AB
pasaportlu oyuncu say›s›ndaki
s›n›rlama kalkarken, tek
k›s›tlama AB d›fl›ndaki
ülkelerden gelen futbolcular
üzerineydi. Sözgelimi bir tak›m, bir
Avrupa kupas› maç›na gelirken,
sadece 3 Brezilyal›yla
oynayabilecekti. 
Bu iki önemli kural de¤iflimini
birbirinden ay›rmak neredeyse
olanaks›z. Örne¤in kuraldan ilk
faydalanan oyunculardan biri,
geçti¤imiz günlerde Crystal Palace
tak›m›nda futbola yeniden dönen
ama fazla tutunamayan Edgar
Davids’ti. Davids, o dönem Luis Van
Gaal’›n çal›flt›rd›¤› Ajax’tan Milan’a
geçerken yan›nda tak›m arkadafl›
Micheal Reizeger’i de götürüyor ve
yeni kurallar›n kimileri için öldürücü
etkisinden ilk zarar görecek
tak›mlardan birinin de Ajax
olaca¤›n›n ilk sinyallerini veriyordu.
Bu yeni dünya, kimilerine göre
futbolculara yaram›flt›. Herhangi bir
kota problemiyle karfl›laflmaks›z›n
Steve McManaman, Liverpol’dan
Real Madrid’e geçerken, 1999’la
2001 aras›ndaki dönemde, Britanya
futbol tarihinin en yüksek ücretli
oyuncular›ndan biri haline
geliyordu. 

Centilmenler Anlaflmas›

‹fller k›sa sürede ç›¤r›ndan ç›kt›. 
Befl büyük Avrupa liglerindeki
yabanc› oyuncu oranlar›, k›sa sürede

katlan›yordu. Öyle ki, 1999’da
Commonwealth ülkelerinin Boxing
Day ad›n› verdi¤i özel dini günde
sahaya ç›kan Chelsea on birinde, 
tek bir ‹ngiliz oyuncu bile yoktu.
Avrupa’da küçük tak›mlar ve
kariyerinin henüz bafl›nda olan ya da
“y›ld›z” mertebesine eriflemeyen
oyuncular, geliflmelerden hoflnut
de¤ildi. Çünkü futbolcular›n büyük
k›sm›, bonservis hizmetlerinin büyük
k›sm›n›, banka hesab›nda maafl
olarak gören dünyaca ünlü
meslektafllar› aras›na giremeyen
emekçilerdi. Futbolcular aras›ndaki
ücret farkl›l›klar› artm›flt›. Örne¤in 
22 Ocak 1997 tarihli bir Guardian
yaz›s›nda Rafael Jose Alvarez,
Bosman kural›n›n geliflinden sonra
200’den fazla Avrupa Birli¤i d›fl›
oyuncunun ülkeye doluflundan ve
Barcelona formal› Ronaldo’nun
“Haftan›n Futbolcusu” seçildi¤i
günlerde, ‹spanyol Oyuncular
Birli¤i’nin savurdu¤u; “Seneye AB
d›fl› oyuncular›n say›s›na k›s›tlama
getirilmezse greve gideriz”
tehditinden bahsediyordu.
Barcelona’dan Pep Guardiola ve
di¤erleri, “Dünyada, ‹spanya’da
oynayabilecek 200 yabanc› oyuncu
yok” diyordu. 
Almanya’daysa 36 Birinci ve ‹kinci
Lig kulübü, tak›mlar›nda eskiden
oldu¤u gibi 3’er yabanc›

Bosman’›n kuyuya att›¤› tafl!Bosman’›n kuyuya att›¤› tafl!
Yabanc› Kontenjan›
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bulundurma konusunda yaz›l›
olmayan bir görüfl birli¤ine varm›flt›.
Tabii Bayern Münih Baflkan› Franz
Beckenbauer, “Almanya Futbol
Federasyonu’nun bunu kulüplere
dayatabilecek bir düzenleme
yapabilece¤inden emin de¤ilim.
Düflünün, düflme potas›ndaki bir
tak›m›n yabanc› oyuncu almas›n›
nas›l engelleyebilirsiniz?” diye sorsa
da Bavyeral›lar›n da çatlak ses
ç›karmayaca¤›n› eklemiflti.
1997 A¤ustos’unda ‹talya Serie A da
Bosman kural›ndan nasibini fena
halde alm›flt›. Piero Valsecchi’nin
Montreal Gazette’de yay›nlanan
haberine göre tam 50 yeni ‹talyan
olmayan oyuncunun da kat›l›m›yla
ligdeki yabanc› say›s› o zamana
kadarki rekor olan 112’ye ulaflm›flt›.
Bunlar›n yar›s›, o dönem 15 ülkenin
yer ald›¤› AB’den geliyordu.
Kafilenin bafl›n›, sansasyonel
transferiyle Barcelona’dan Inter’e
geçerek belki de futbol hayat›nda
sonun bafllang›c›n› haz›rlayan
Ronaldo çekiyordu. Milan’› çal›flt›ran
Fabio Capello, “Taktikleri Frans›zca
ya da ‹spanyolcaya aktarmak zor
olacak, umar›m herkes çabucak
‹talyanca ö¤renir” diyordu. Sonunda
kendisi ‹ngilizce ö¤renmek zorunda
kald›. 
2006 Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapmak isteyen ‹ngiltere’de yabanc›
k›s›tlamalar› konusunda çekimser
davranan Tony  Blair’in ‹flçi Partisi
hükümeti de karfl›s›nda Profesyonel
Futbolcular Birli¤i Baflkan› Gordon
Taylor’u buldu: “Hükümetin ifli,
profesyonel kulüpleri desteklemek
olmal›. Böyle devam ederlerse,
Dünya Kupas›’nda ‹ngiltere için
oynayacak futbolcu
bulamayacaklar.” 

Balog olay› 

2001’de UEFA ve Avrupa Birli¤i
Komisyonu’nun karfl›s›nda yeni bir
sorun belirdi. Tibor Balog’un,
Belçika kulübü Charleroi’yla
sözleflmesi sona ermiflti. Fakat Balog,
ülkesi Macaristan’›n o dönemde
Avrupa Birli¤i üyesi olmamas›
sebebiyle, Bosman kurallar›ndan
faydalanam›yordu. Konuyu Belçika
mahkemelerine tafl›yan Balog,
istedi¤ini alm›flt›. Oyuncunun
Mons’a geçmesinin ard›ndan
Charleroi, Avrupa Adalet
Mahkemesi’nde hakk›n› arad›. Fakat
FIFA’n›n da devreye girmesinden
sonra, “Sözleflmesi biten her
futbolcu, uyru¤u ne olursa olsun
serbest kalacakt›r” ilkesi benimsendi. 

Farkl› tepkiler

Avrupa’da Bosman olay›ndan sonra
aç›lan döneme her ülkenin tepkisi
farkl› oldu. Örne¤in, yabanc›lara
kota koymayan ‹ngiltere’nin kendini
koruma sistemi, “Çal›flma izni”
denilen bir mekanizmayd›. Ana
hatlar›yla de¤inece¤imiz kurala göre
AB d›fl›ndan gelen bir futbolcu, söz
konusu izne baflvuruyu yapmadan
önceki 2 seneyi kapsayan zaman
diliminde, kendi millî tak›m›
maçlar›n›n›n yüzde 75’inde oynam›fl
olmal›yd›. Ne var ki ‹ngiltere Millî
Tak›m›’n›n Euro 2000’deki
baflar›s›zl›¤›, Çal›flma Bakan›
Margaret Hodge’u harekete
geçirmiflti. Art›k hükümette de bir
kota sisteminin devreye sokulmas›n›
düflünenler vard›. 
Bosman kurallar›na direnmekten
çok, fayda için kullanmaya bakan
‹spanya, yabanc› oyuncu transferini

1962’de
yasaklad›ktan
sonra 1973’te 
2 kiflilik kota
koymufltu.
1987’de 3’e,
1992’den sonra
da 3+2’ye
dönmüfltü.
Sporu ve
futbolu
yönetmek için
gerekli idari
de¤ifliklikleri
1990’da yapan
Güney
Avrupal›lar›n
liginde, pek
çok Güney
Amerika
kökenli
oyuncu,
büyükanne ya
da büyükbabas›
taraf›ndan

buldu¤u bir ba¤lant› sayesinde,
‹spanyolmuflças›na forma
giyebilmeye bafllam›flt›. 
Bu futbolculardan 5 sene ülkede
kalanlar vatandafll›¤a geçip, ‹spanya
Millî Tak›m›’nda oynayacak hale bile
gelebiliyordu. Belki de bu yüzden,
1997’de kabul edilen Bosman
kurallar›ndan sonra fakat EEA
(Avrupa Ekonomik Bölgesi)
ülkelerine mensup olan futbolcular
için 4’ü sahada ayn› anda yer
alabilmek üzere uygulanan 6 kiflilik
kota, uzun süre de¤iflmedi.  Fakat
daha sonra, Avrupa Birli¤i’yle ticaret
anlaflmas› bulunan ülkelerden gelen
Tenerifeli Igor Simutenkov, Celta ve
sonra da Sociedad’l› Valeri Karpin ve
tabii Nihat’›n yapt›¤› baflvurular›n
ard›ndan, söz konusu statüde yer
alan di¤er oyunculara da AB
mensubuymufl gibi oynama hakk›
tan›nd›. Tabii halen yabanc›
statüsünde oyuncu almak isteyen
tak›mlar varsa, onlar için da kota 3’e
düflürüldü. 
2007’deyse, 7 sene önce, AB
ülkeleriyle 77 Afrika, Karayipler ve
Pasifik ülkesi aras›nda, Benin’de
imzalanan anlaflma sayesinde,
örne¤in Samuel Eto’o da AB
oyuncusu statüsünde de¤erlendirilme
hakk› kazand›. Afrikal› oyuncular
için benzer bir politika izleyen
Fransa’da, 3+2’den sonra 5
yabanc›ya izin verildi. 2008
itibariyle 4’e inen kontenjanda,
Türkiye’nin de aralar›nda bulundu¤u
24 Avrupa ülkesinden transfer edilen
oyuncular da AB d›fl›ndan
say›lmamakta. 
‹talya’da Bosman’la 2000’ler
aras›nda, 3+2 kural› geçerliydi.
2000’de k›s›tlamalar bitirildi fakat
Güney Kore’deki Dünya

Kupas›’ndan sonra Perugia’da forma
giyen ancak ‹talya’y› Dünya
Kupas›’ndan eleyen golü at›nca
kulübünden kovulan Ahn Jung
Hwan’›n “günah›” tüm yabanc›lara
kesilmiflti. ‹talyan kulüpleri, ikinci bir
kural de¤iflikli¤ine kadar, Avrupa
d›fl›ndan sadece 1 oyuncu transfer
edebileceklerdi. Bunu yapmadan
önce, eldeki AB d›fl› oyuncular›n›n
tak›mdan ayr›lmas›n› beklemek
zorunda kalacaklard›. Bu say› daha
sonra ikiye yükseltise de bu kez
Güney Afrika’da yine hayal
k›r›kl›¤›yla biten Dünya Kupas›’ndan
sonra, apar topar teke düflürüldü.
Lega Serie A buna fliddetle karfl›
ç›ksa da ‹talya Futbol Federasyonu
‹kinci Baflkan› Demetrio Albertini,
yüksek say›daki yabanc› oran›n›n
gençlerin geliflmesini engelledi¤i
düflüncesindeydi. 
UEFA da pek çoklar› gibi Bosman
kural›n›n Avrupa tak›mlar›na zarar
verdi¤ini ve verece¤ini düflünüyordu.
Mevcut tabloda görünen o ki,
Avrupa futbolunda dengeler
de¤iflmiflti. Futbolcu yetifltirmek,
altyap›ya önem vermek, art›k pahal›
bir iflti. Nas›l olsa, kontrat› bittikten
sonra serbest kalacak oyuncular,
özgür flekilde Avrupa’n›n bir
ucundan di¤erine gidebileceklerdi.
Kulüplerse bu oyuncular› almak için
tek kurufl dahi bonservis
ödemeyece¤i için, öyle yapmay›
tercih ediyordu. Yaln›z sorun fluydu;
futbolcular› kim alacakt›? Her ligin
önde gelen “büyük” kulüpleri, bir
çok oyuncunun daha çocukken
rüyas› haline gelmifl tak›mlard›.
Üstelik büyük sponsorluk
anlaflmalar›n›n, reklam gelirlerinin,
TV haklar›ndan gelen paralar›n
sahibiydiler. ‹stedikleri oyuncular›,
kolayca transfer edebilmeye
bafllam›fllard›. Zincir, en zengin
tak›mdan, daha az zengin tak›mlara
do¤ru ilerliyordu. En zay›f halkaysa,
d›flar›dan gelecek oyunculara cazip
gelmeyece¤inden ve madem genç
yaflta bedavaya kaybedecekse
altyap›dan gençleri yetifltirmeye
çal›flmayaca¤›ndan, iflin kaybedeni
oluyordu.  Ufukta gözüken bir baflka
tehlike de tak›mlar›n yerel dokular›n›
yitirmesiydi. Söz gelimi bir dönem
Katalanlar›n tak›m› Barcelona’da
Hollandal› oyuncudan geçilmiyordu.
Baflar›lar geldikçe problem yoktu
ama örne¤in Avrupa’ya göre çok
daha kat› yabanc› s›n›rlamalar›n›n
geçerli oldu¤u ülkemizde,
Trabzonspor’da bile, baflar›s›z
oldu¤u y›llardan sonra tak›m›n eski
Trabzon ruhuna sahip oyuncu
azl›¤›ndan flikayet edenler ve “flehrin
evlâd›” niteli¤indeki futbolculara
dönülmesi gerekti¤ini öne sürenler
vard›. Bu sebeple UEFA, önce

Uygar Karaca

Bosman sonrası dönem, futbol dünyasından Ajax gibi bir efsaneyi alıp götürdü belki ama Zenit’leri, Cluj’ları,
Bursaspor’ları da getirdi. Başlangıçtaki karşı çıkışlar, aslında sadece bir-iki kurala değil, küresel ekonominin
kaidelerineydi. Sonuçta olan olmuştu ve karşı konulmaya çalışılan şey, bir sistemin durmaksızın büyük bir
hızla dönen devasa çarklarıydı. Globalleşmeye direnilemedi. Yeni süreç içerisinde ortaya çıkan yeni koşullara
uyan yaşadı, uyamayan, doğal seçilim prensibinin doğal sonucu olarak yok oldu.

Davids



Bosman’› fiili olarak uygulamaya
direnip, yokmufl gibi davranmaya
çal›flsa da Avrupa Parlamento’sunun
gözü üzerindeydi. “Kota” ve
“yabanc›”, tabu kelimelerdi. 

2000 önerileri

Mevcut duruma adaptasyon
çal›flmalar› ilk olarak “2000
Önerileri” ad› alt›nda gündeme
geldi.  Buna göre kulüpler
kadrolar›nda, bulunduklar› ülkenin
millî tak›mlar›nda yer alabilecek 
6 oyuncuya yer vermek zorundayd›.
Avrupa Birli¤i yetkilileri, elbette ki
milliyetçili¤i körükleyece¤i
gerekçesiyle öneriyi reddetti.
UEFA’ysa baflka türlü
düflünmekteydi. Futbolun,
Avrupa Birli¤i ‹fl Yasas› alt›nda,
özel bir yere sahip olmas›
gerekti¤i yönündeki argüman›
sunduysa da kabul ettiremedi.
Fakat iflin garibi, öneriler kabul
edilmifl olsa bile, sorunun
çözümü için çok fazla bir fley
ifade etmeyece¤i gerçe¤inin
anlafl›lmas›yd›.
Sebebiyse basitti. Kulüpler bir
yolunu buluyordu. ‹talya ve
Fransa’da patlak veren sahte
pasaport skandallar›, pek çok
tak›m›n ve oyuncunun can›n›
yakm›flt›. Uruguayl› Alvaro
Recoba, ceza al›p bir seneyi
‹talya d›fl›nda geçirmek zorunda
kal›rken, Juan Veron’un ‹talyan
pasaportu incelenmifl, Arsenal’e
geçen Edu’sundan, Metz’li
Faryd Mondragon’una,
Udinese’nin Brezilyal›lar›
Alberto ve Warley’ine, hatta
Milan’l› Dida’s›na kadar bir çok
oyuncuda hile yap›ld›¤› anlafl›lm›flt›.
Fakat en büyük zarar›, tam 5
oyuncusunu sahte pasaportla
oynatan St. Etienne görmüfltü.
Fransa’da en fazla 3 yabanc›yla
sahaya ç›k›labildi¤i o y›llarda,
Yeflillerin 6 puan› silinmiflti. 

Oyuncu yetifltirmek lâz›m!

UEFA, 2004’te herkesi mutlu etmeye
namzet bir çözüm önerisiyle geldi.
Nyon’daki konferansta üye ülkelerle
paylafl›lan plan, tak›mlar›n yeniden
genç oyuncular yetifltirmesine
yönelikti. Her tak›m›n, UEFA’n›n
organize etti¤i mücadelelerde yer
almak üzere 25 oyunculuk bir 
A listesi bulunacakt›. 2006-2007
sezonundan itibaren bu listede yer
alan en az iki oyuncu, kulübün
kendi altyap›s›nda yetiflmifl, di¤er iki
oyuncuysa söz konusu tak›mla ayn›
ülkeden bir tak›m›n akademisinde
e¤itim görmüfl olmal›yd›. Varl›¤›
devam eden B listelerindeyse 21
yaflalt›nda ve en az iki sene kulüpte
kalm›fl oyuncular için ayr›lan yer
s›n›rs›zd›. Dahas› da vard›; 

2008-2009’dan itibaren A listesinde
2+2 olan zorunlu formül, 4+4’e
ç›kar›lacakt›. Kulüp taraf›ndan
yetifltirilen bir oyuncu, UEFA’n›n
tan›m›na göre, 15’le 21 yafllar›
aras›nda, en az üç y›l kulübün
lisansl› futbolcusu olmak
durumundayd›. Ülke federasyonunca
yetifltirilen oyuncu diye tan›mlanan
di¤er grup oyuncularsa, yine ayn›
yafl ve zaman aral›¤›nda kulübün ya
da ülke federasyonuna mensup
baflka bir kulübün lisansl› oyuncusu
olmak durumundayd›. Titiz bir
çal›flmaya dayan›larak haz›rlanan
plan, UEFA’n›n, Estonya’n›n baflkenti
Talinn’de düzenlenen 29. ola¤an
kongresinde kabul gördü. UEFA bu

flemay› üye ülkelere de aynen
tavsiye etti.
Yeni kurala haz›rl›k için en kârl› yolu
seçen Premier Lig ekiplerinden
Chelsea, daha önce Arsenal’in
yapt›¤› gibi genç Frans›z oyuncular›n
pefline düfltü. Fakat Lens’ten Gael
Kakuta’y› 16 yafl›na bast›ktan sonra
Londra’n›n mavilerine getirseler de
Frans›z kulübü, oyuncuyla bir ön
anlaflma yapt›¤›n› ve Chelsea’nin
aileye para ödeyip, Kakuta’n›n akl›n›
çeldi¤ini iddia etmiflti. Ayr›ca
Chelsea’ye daha sonradan ödenecek
yüklü tazminatla ortadan kalkacak
bir transfer yasa¤› koyulmas›n›
sa¤lamay› baflarm›fllard›. Ayn›
flekilde Manchester United’›n Paul
Pogba’y›, City’nin Jeremy Helan’›
‹ngiltere’ye getirmesi, Frans›zlar›
k›zd›rm›flt›. 

6+5 hayali suya düfltü

FIFA’ysa Dünya Kupalar›’nda ortaya
konan maçlardan tatmin olmuyordu.
Baflkan Sepp Blatter, Bosman
davas›ndan sonra oluflan serbestlik
ortam›n›n, özellikle millî tak›mlara

zarar verdi¤i görüflündeydi. Bunun
çaresi de 2008’deki öneride sunuldu.
Bu plana göre her ülke, 2012’den
itibaren sahaya, ülke millî
tak›mlar›nda oynayabilecek en az 6
oyuncu ç›karmak durumundayd›.
6+5 kural› olarak da bilinen plan
içerisinde, tak›m›n bünyesinde
bulundurabilece¤i yabanc› oyuncu
say›s›nda k›s›tlama yoktu. Örne¤in
maç›n gidiflat›na göre durum 3+8’e
de dönebilirdi. Tabii bu uygulamaya
kademeli olarak geçilecek, 
2010-2011 sezonunda 4+7, 
2011-2012’de 5+6’dan sonra nihai
fleklini alacakt›. FIFA, kural›
Avrupa’da uygulatabilmek için AB
Yasalar› çerçevesinde bir çözüm

ar›yordu. AB, oyuncular›n mensup
olduklar› ülkelere göre ayr›lmas›
fikrinden hofllanmad›¤›n› aç›kça
beyan etti ve kurala s›cak bakmad›.
Nitekim FIFA Baflkan› Sepp Blatter,
Dünya Kupas›’ndan hemen önce
Güney Afrika’da yapt›¤› aç›klamada
plandan vazgeçildi¤ini duyurdu. 
UEFA’n›n “Homegrown” yani
“Altyap› Kural›” fikrini be¤enenlerin
ve uygulamaya haz›rlananlar›n
bafl›nda Almanya geliyordu.
Bosman’dan sonra bir süre daha 3’ü
sahada, toplam 5 AB d›fl› oyuncu
alma hakk› tan›nd›. Almanya, ayn›
zamanda UEFA’ya üye olan tüm
ülke futbolcular›n› AB’denmifl gibi
kabul etmekte gecikmemiflti. 
Bir zamanlar de¤eri Serie A’n›n
gerisinde kalan ama 2000’lerin
baflar› hikâyesi olarak an›lan
Bundesliga’da, Almanya Futbol
Federasyonu’yla al›nan ortak kararla,
2006-2007 sezonunun bafl›nda tüm
yabanc› oyuncu k›s›tlamalar›
tamam›yla kald›r›ld›. Yerine,
UEFA’n›n sistemi getirildi. 1995’te
yüzde 70 olan Alman oyuncu
a¤›rl›¤›, bu sezon itibariyle yüzde

53’e gerilemifl durumda.
Ayn› flekilde, ‹ngiltere Premier
Ligi’ndeki yabanc› oyuncu oran›,
1995-1996’da yüzde 31’ken, 
2002-2003’te yüzde 56’ya ç›km›flt›.
Son olarak da La Liga Baflkan› Jose
Luiz Astiazaran,  ‹spanya’da millî
tak›mda oynayabilecek oyuncu oran›
yüzde 77’yken, ‹ngiltere’de bu
oran›n yüzde 30’larda kald›¤›n›,
Dünya Kupas› baflar›s›zl›¤›n›n da
bundan kaynakland›¤›n› ileri
sürmüfltü. Nihayet, Premier Lig de
geçen senenin bafl›nda UEFA’n›n
plan›n› aynen yürürlülü¤e
koyaca¤›n› aç›klad›. Gelen tepkiler
kar›fl›kt›. Yabanc› gençler
konusunda, dillere destan olmufl

Arsenal’in hocas› Arsene
Wenger, yeni uygulaman›n lig
üzerinde “yapay bir s›n›r”
getirece¤ine inand›¤›n› ve karfl›
oldu¤unu aç›klad›. Everton
Akademisi’nden mezun olan
Wayne Rooney ise kural›n ligi
daha da ilginç hale getirece¤ini,
akademilerden yetiflen
oyuncular›n kendi tarihlerini
daha iyi bildiklerini söyledi. Yine
Dünya Kupas› performans›ndan
memnun olmayan ‹ngiltere’nin,
biraz da “millî tak›m›
düzeltmek” ad›na ald›¤› bu
karar›n baflka olas› sonuçlar› da
var. ‹ngiltere’de ünlü 90 dakika
kural› gere¤ince kulüpler, kendi
akademilerinde, evi kulübün
flehrinden 90 dakika uzakta olan
oyuncular› yetifltirebiliyor.
United’›n hocas› Alex
Ferguson’›n aç›kça “Saçma”
dedi¤i kural, küçük tak›mlara
yar›yor. “Sonucunda da
yetenekli oyuncular› yurtd›fl›nda

arayan büyüklerin yetifltirdikleri
oyuncular, yine ‹ngiltere Millî
Tak›m›’nda oynam›yor olacak”
düflüncesi de akla yatk›n gibi
gözüküyor. 
Her ne kadar Avrupa’n›n bat›s›nda
AB d›fl› kurallar› oldukça geniflse de
art›k özellikle Orta ve Do¤u Avrupal›
kulüplerde e¤ilimin, UEFA’n›n
benimsedi¤i kurala do¤ru gitti¤ini
görüyoruz. Bosman sonras› dönem,
futbol dünyas›ndan Ajax gibi bir
efsaneyi al›p götürdü belki ama
Zenit’leri, Cluj’lar›, Bursaspor’lar› da
getirdi. Bafllang›çtaki karfl› ç›k›fllar,
asl›nda sadece bir-iki kurala de¤il,
küresel ekonominin kaidelerineydi.
Sonuçta olan olmufltu ve karfl›
konulmaya çal›fl›lan fley, bir sistemin
durmaks›z›n büyük bir h›zla dönen
devasa çarklar›yd›. Globalleflmeye
direnilemedi. Yeni süreç içerisinde
ortaya ç›kan yeni koflullara uyan
yaflad›, uyamayan, do¤al seçilim
prensibinin do¤al sonucu olarak yok
oldu. Ancak davan›n, yak›n zamanda,
ekonomide yaflanan geliflmelerle
futbola ne getirdi¤ini görmek içinse,
biraz daha beklemek zorunday›z.
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▼Süper Lig’de henüz ikinci sezonunu
oynuyorsun ve Millî Tak›m’a seçildin. 
Futbola nas›l bafllam›flt›n? 
▲Futbola babam sayesinde bafllad›m. Kendisi
de amatör kümelerde oynam›fl eski bir futbolcu
olan babam, Güraltay Kulübü’nde idari
menajerlik yap›yordu. Ben de o kulübe
yaz›ld›m. A¤abeyim Burçak ‹ncedemir de
futbolcuydu. Uzun süre 3. Lig’de Bergama
Belediyespor’da oynad›. Sonra istedi¤ini
bulamay›nca b›rakt›. Babam, asl›nda onun
futbolcu olmas›n› bekliyordu, çünkü benden
daha yetenekliydi. Ama flimdi tabii ki hem
babam hem de a¤abeyim geldi¤im noktadan
dolay› benimle gurur duyuyor. 
▼Neden profesyonel futbolcu olmaya karar
verdin? E¤itimini de devam ettiriyor musun?
▲Futbol oynamay› çok seviyordum. Futbolun
ekonomik yönünün de oldukça tatmin edici
oldu¤unu düflünerek profesyonel futbolcu
olmaya karar verdim. ‹nsan›n sevdi¤i bir ifli
yapmas› gerçekten çok güzel bir fley. fiu anda
Ege Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu’nun antrenörlük bölümündeyim.
Üçüncü s›n›fta okuyorum. Bu bölümde
okumam sayesinde antrenörlerin psikolojisi ve
oyuncuya yaklafl›mlar› konusunda fikir sahibi
oluyorum ve kendimi gelifltiriyorum. 

16 yafl›nda profesyonel oldum

▼Güraltay’dan ‹zmirspor’a ne zaman geçtin?
▲Orada bir sene oynad›ktan sonra ‹zmirspor’un
altyap›s›na geçtim. 16 yafl›nda profesyonel
tak›ma yükseldim. O sene Lig A da yeni
kurulmufltu ve profesyonel olarak ilk
sezonumda 18 maça ç›kt›m. 
▼O sezonun ard›ndan Karfl›yaka’ya transfer

oldun ve dört sezon geçirdin. Ancak bu süre
zarf›nda maçlarda çok fazla dakika alamad›¤›n›
görüyoruz. Bunu sebebi neydi? 
▲‹zmirspor’da oynarken Süper Lig
tak›mlar›ndan da teklifler geliyordu. Ancak bu
teklifler oyuncu takas› fleklindeydi. Baflkan›m›z
ise bonservis ücreti talep ediyordu. Bu talebi
Karfl›yaka karfl›layabildi¤i için oraya transfer
oldum. 2003 yaz›nda Karfl›yaka’ya geldi¤imde
tak›m da Lig B’den Lig A’ya yeni ç›km›flt›.
fianss›z bir sakatl›k yaflad›m, daha ilk
sezonumda ayak tarak kemi¤im k›r›ld›. Yaklafl›k
bir sene futbol oynayamad›m. Toparlanma
sürecim de biraz uzun sürdü. Bu süreç
sonras›nda hem kendimle ilgili hem de baz› d›fl
faktörler nedeniyle ilk on bire girme konusunda
s›k›nt›lar yaflad›m. Sözleflmem dört senelik

oldu¤u için sonuna kadar devam etmek
durumunda kald›m. S›k›nt›lara ra¤men sab›rl›
olmaya çal›flt›m. Sözleflmem sona erince bana
“Kal” dediler ama Karfl›yaka’ya tam olarak
adapte olamad›¤›m için ayr›ld›m. Fakat 2007
A¤ustos’unun sonuna kadar tak›m bulamad›m.
Biliyorsunuz, yeterince maç oynamam›fl bir
futbolcunun tak›m bulmas› oldukça zordur. 
Bu dönemde bir ara futbolu b›rakmay› bile
düflündüm. 
▼Peki, Adana Demirspor’a transferin nas›l
gerçekleflti?
▲Adana Demirspor’a gitmem, kariyerimdeki
dönüm noktas› olarak adland›r›labilir.  O
sezonun bafl›nda Levent Erifl, Karfl›yaka ile
anlaflm›flt›. Ancak daha sonra anlaflmazl›¤a
düflüp ayr›ld› ve Adana Demirspor’un bafl›na

Ağabeyim Burçak
İncedemir de futbolcuydu
ve babam, aslında onun

iyi bir oyuncu olmasını
bekliyordu. Çünkü benden

daha yetenekliydi. Ama
şimdi tabii ki hem babam

hem de ağabeyim
geldiğim noktadan dolayı

benimle gurur duyuyor. 

Ege Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu’nun
antrenörlük

bölümündeyim. Üçüncü
sınıfta okuyorum. 

Bu bölümde okumam
sayesinde antrenörlerin
psikolojisi ve oyuncuya

yaklaşımları konusunda
fikir sahibi oluyorum ve
kendimi geliştiriyorum. 

Güraltay’da bir sene
oynadıktan sonra

İzmirspor’un altyapısına
geçtim. 16 yaşında
profesyonel takıma

yükseldim. O sene Lig A
da yeni kurulmuştu ve
profesyonel olarak ilk

sezonumda 18 maça
çıktım. 

Karşıyaka’daki ilk
sezonumda sakatlandım

ve 1 sene oynayamadım.
Sonraki 3 sezonumda da

oynama fırsatı
yakalayamadım. Ayrılınca

da 2007 Ağustos’unun
sonuna kadar takım

bulamadım. Çünkü
yeterince oynamamıştım.

Bu dönemde futbolu
bırakmayı bile düşündüm. 

Futbola Levent Eriş
sayesinde döndüm. 

Beni önce Adana
Demirspor’a sonra da

Manisaspor’a aldı. 
Futbolu bırakmak

üzereyken önce Süper Lig
futbolcusu oldum daha

sonra da A Millî Takım’a
yükseldim. Manisaspor’da

ilk sezonumda
şampiyonluk sevinci

yaşadım. 

geçti. Beni 10 yafl›ndan beri tan›yordu. 
O ‹zmirspor’da profesyonel tak›m› çal›flt›r›yorken,
ben altyap›dayd›m. Beni Adana Demirspor’a
ald›ran da kendisidir. Bunun için Levent Hocaya
bin kez minnettar›m. Orada gerçekten çok iyi bir
sezon geçirdim. Levent Hoca ise ligin bitmesine
sekiz hafta kala Manisaspor’a gitti, ben de sezonu
Adana’da tamamlad›m. 
▼2007-08 sezonunda Lig B play-off’unda
Güngören Belediye’ye kaybedip Lig A’ya ç›kma
flans›n› kaybettiniz. Böyle olmasayd› belki de
senin için her fley farkl› olacakt›. 
▲Adana Demirspor’la baflar›l› bir sezon
geçirmemize ra¤men Lig A’ya ç›kma flans›n›
flanss›z flekilde finalde kaybettik. Epeyce
üzülmüfltüm ama futbolda her fleyin mümkün
olabilece¤ini bu flekilde görmüfl oldum.
▼Manisaspor’a geliflin nas›l oldu?
▲Levent Hoca, daha Adana’dan Manisa’ya
gitmeden önce bana “Manisaspor’u Süper Lig’de
tutsam da Lig A’ya düflsek de seni tak›m›ma
alaca¤›m” demiflti. Dedi¤ini de yapt›. Levent Hoca
beni önce Adana Demirspor’a, sonra da
Manisaspor’a ça¤›rarak büyük bir babal›k yapt›.
Futbolu b›rakmak üzereyken önce Süper Lig
futbolcusu oldum daha sonra da A Millî Tak›m’a
yükseldim. Manisaspor’da ilk sezonumda
flampiyonluk sevinci yaflad›m. fiimdi kulübümde
çok mutluyum. Bana her bak›mdan de¤er
verildi¤ini hissediyorum. 

Taraftar mücadele 
eden oyuncuyu seviyor

▼Adana Demirspor’da taraftarlar›n senin
ayr›lmana çok k›zd›¤›n› biliyoruz. Kulüpte sadece

bir sezon geçirmene ra¤men onlar için çok fley
ifade etti¤in belli. 
▲Adana Demirspor’da yafl ortalamas› yüksek bir
oyuncu kadrosuna sahiptik. Bütçesi de Lig B’ye
göre oldukça fazlayd›. Taraftarlar›n tak›m›n bir üst
lige ç›kmas› konusunda ciddi bir beklentisi vard›.
‹fl bitirici oyuncu say›m›z çoktu ama koflan,
mücadele eden futbolcular›m›z›n say›s› azd›. Ben
de orta sahada savunmaya yönelik, mücadeleci bir
karaktere sahip oldu¤um için taraftarlar beni
gerçekten çok sevdi. fiimdi bile görüfltü¤üm
taraftarlar var. Bu sayede Facebook’ta binlerce
arkadafl edindim. Adana için ikinci memleketim
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Yiğit İncedemir Yiğit İncedemir 

Orta sahan›n yi¤idiOrta sahan›n yi¤idi
‹zmirspor’da bafllayan

kariyerine Manisaspor’da
devam ediyor. Son 2.5

sezonda k›rm›z›-beyazl›
tak›mda gösterdi¤i

performansla 25 yafl›nda ilk
kez ay-y›ld›zl› tak›mla tan›flt›.

Bu geç buluflman›n ard›nda
neredeyse 4 sezona varan bir

futboldan uzakl›k yat›yor.
Çok koflan, mücadele eden

ve tak›m› için savaflan
kiflili¤iyle adeta kay›p

y›llar›n›n ac›s›n› ç›kart›yor. 

Türker Tozar
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diyebilirim. 
▼Manisaspor seyircisi ile aran nas›l?
▲Onlarla da ayn› flekilde iyi gidiyor. Herhalde
Türk futbolunun bir yans›mas› bu. Mücadele
eden, arzulu futbolcuyu taraftar ba¤r›na
bas›yor. Facebook’tan mesaj yaz›p daha iyi
yerlere gelece¤ime inand›klar›n› söylüyorlar. 
▼Manisaspor’la ilk sezonunda flampiyonlu¤u
yaflad›n. Nas›l bir duyguydu?
▲En baflta büyük bir keyif, müthifl bir
mutluluktu. Eski tak›m›m Karfl›yaka ile Atatürk
Stad›’nda oynuyorduk. 90+3’te benim yapt›¤›m
asistle Sezer Öztürk 30 metreden bir gol
atm›flt›. O golle flampiyonlu¤u yüzde 70
oran›nda garanti alt›na alm›fl olduk. Bu yönden
o maç› unutam›yorum. Eminim Sezer de
unutam›yordur. O maç benim için de kendimi
ispat maç›yd›, çünkü Karfl›yaka’daki dönemim
iyi geçmemiflti. 
▼Futbola bafllad›¤›ndan beri hep orta saha
oyuncusu olarak m› oynad›n?
▲Evet, hep orta sahada oynad›m. Bazen sa¤da
ya da sol tarafta oynad›¤›m da oldu.
‹zmirspor’da hep ön libero oynad›m. Aç›kças›
bu bölgeye de çok al›flt›m. Boyum da uzun
oldu¤undan dolay› savunmaya da yatk›nl›¤›m
var. Sa¤ veya soldan ziyade orta sahan›n ortas›
ya da defans ile orta saha aras› merkez bölgede
en iyi performans›m› sergiliyorum. 
▼23 yafl›nda ilk Süper Lig deneyimini yaflamak
biraz geç de¤il mi sence?
▲Günümüz futbolunda dayan›kl›l›k ve çok
koflmak büyük öneme sahip. Oyuncular Süper
Lig tecrübelerini ne kadar erken yaflarlarsa,
bunun Millî Tak›m’a da olumlu yans›malar›n›n
olaca¤›na inan›yorum. 23 bence de geç bir yafl.
20 yafl civar›nda ilk deneyimini yaflayan
futbolcunun Millî Tak›m’da ilerleme flans› da

daha yüksek olur. 
▼‹yi bir ön liberonun sahip olmas› gereken
özellikler nedir sence?
▲Avrupa’n›n önde gelen liglerinde bu pozisyon
için uzun boylu futbolcular tercih ediliyor. 
Bu bak›mdan, uzun olanlar iyi ön liberonun
tarifinde bir ad›m önde. Bunun d›fl›nda kuvvetli
ve dayan›kl› olmal›. Çünkü dayan›kl›
olmazsan›z defansla forvet aras›ndaki ba¤lant›y›
sa¤layamazs›n›z. Maç›n her bölümünde çok
koflman›z gerekiyor. Bunlar› sayabilirim. 
▼Bugün kadar çal›flt›¤›n hocalar›n aras›nda
özel fleyler ö¤rendi¤in, bahsetmek istedi¤in
isimler var m›? 
▲Bence Levent Erifl Hoca hak etti¤i yerde de¤il.
Kendisi Süper Lig’de bir tak›m› hatta üç
büyükleri rahatl›kla çal›flt›r›p baflar›l› olabilir.
Onunla hep iletiflim halindeyim. Hatta A Millî
Tak›m’a seçildi¤imde onu aray›p üzerimdeki
emekleri için teflekkür ettim. O da bana “Bu
senin baflar›n” dedi. Yaklafl›k dört sezon
Karfl›yaka’da do¤ru düzgün oynayamam›flt›m.
Bu yüzden özgüvenimi bir hayli yitirmifltim.
Levent Hoca benim yeteneklerime inand›.
Futbolumu gelifltirmemi sa¤lad›. Bu sayede
özgüvenimi geri kazand›m. Bana her zaman iyi
bir futbolcu olaca¤›m› söyledi. 

Profesyonelce yafl›yorum

▼Kendinde baflar›l› buldu¤un ve gelifltirmen
gerekti¤ini düflündü¤ün özelliklerin neler?
▲‹yi bir profesyonel oldu¤umu düflünüyorum.
Her hafta maç yap›yoruz ve beden olarak
kuvvetli olmak zorunday›z. Bir futbolcu hafta
aras›n› iyi geçirmemiflse hafta sonu kötü
performans sergilemesi do¤al. Ben de hafta

aras›nda
kendime çok iyi
bakar›m. Pazar
günü maç
bitince de ertesi
gün öteki maça
konsantre
olurum. 
Bu benim 
art›m diye
düflünüyorum. 
▼Geçen sezonki
Süper Lig
istatistiklerine
göre en çok sar›
kart gören
oyuncu oldun.
Tam  13 sar›
kart. Biraz da
agresif bir stilin
oldu¤unu
görebiliyoruz.
H›rs›n› kontrol
etmek için bir
çal›flma yap›yor
musun?
▲Evet, bazen
rakibe
kontrolsüz
flekilde
basabiliyorum.
Kartlar da
bundan dolay›
geliyor zaten.

Rakibin karfl›s›nda durmam ve geçirmemem
gerekiyor. Zamanlamam› biraz daha
gelifltirmem gerekti¤ini düflünüyorum. 
▼Kendi mevkiinde be¤endi¤in oyuncular
kimler?
▲Real Madrid’de oynayan Xabi Alonso’yu çok
be¤eniyorum. 
▼Hikmet Karaman’›n geliflinden sonra
Manisaspor’un büyük ç›k›fl yakalad›¤›n›
görüyoruz. Önce Trabzonspor ve Befliktafl’›,
sonra da Galatasaray’› yendiniz. Hikmet Hoca
tak›ma ne katt›, neler getirdi?  
▲Hikmet Hocan›n göreve bafllamas›ndan sonra
tak›m›n kaybolan özgüveni geri geldi. Sezon
bafl›nda zaten iyi olan kadromuzu kaliteli
transferlerle desteklemifltik. Ama ilk dört hafta
çok kötü bir gidifl oldu. Her fleye ra¤men, iyi bir
tak›m oldu¤umuzu biliyorduk. Yine de o ilk
dört haftada bir kendine güvensizlik hâkimdi.
Herkes bir baflkas›n›n sorumluluk almas›n›
bekliyordu sanki. ‹flte Hikmet Hocayla bu
s›k›nt›y› atlatt›k. fiimdi herkes sahada ne
yapmas› gerekti¤ini çok iyi biliyor. Bizi tak›m
yapt› diyebilirim. Büyük tak›mlar› yenmemizin
s›rr› da Hikmet Hocan›n iyi bir motivasyon
uzman› olmas›. Ama esas önemlisi taktiksel
bilgisi. Büyük tak›mlar›n aç›klar›n› çok iyi
biliyor. Bunlar› bize aktard› ve tam olarak ne
yapmam›z gerekti¤ini söyledi.
▼Manisaspor’la bundan sonraki hedefiniz ne
olacak?
▲Geçen sezon lige yeni ç›km›fl bir tak›m olarak
hedefimiz küme düflmemekti. Bu sezon bafl›nda
hedefimizi “Ligi ilk 10 içinde bitirmek” olarak
koymufltuk. fiu anda hedefledi¤imizden çok
daha iyi durumday›z ve ilk 5 için mücadele
verebilece¤imizi düflünüyorum. Hikmet Hoca
da zaten bize bunu söylüyor.  

Bursaspor öncü oldu

▼Üç büyük ‹stanbul tak›m›n›n yaflad›¤› s›k›nt›lar
ve Anadolu tak›mlar›n›n ç›k›fl›n› hangi flekilde
de¤erlendirmek lâz›m? 
▲Üç büyük tak›m›n flöhretli isimleri kadrolar›na
katt›klar›n› düflünüyorum. Ancak tak›m olgusunu
yakalayam›yorlar. Bunun d›fl›nda, Anadolu
tak›mlar›n›n yay›n gelirlerinden ald›klar› paylar›n
artmas› daha iyi futbolcular transfer edebilmelerini
sa¤lad›. Bursaspor’un geçen sezon yakalad›¤›
flampiyonlu¤un ard›ndan di¤er tak›mlar, “Biz de
baflarabiliriz” düflüncesi içine girdi. Bursaspor bize
örnek oldu, rehberlik yapt›. Örne¤in Manisaspor,
15 y›l boyunca ‹stanbul’da hiçbir büyük tak›m›
yenememiflti. Bu sezon ise hem Befliktafl’› hem de
Galatasaray’› kendi sahas›nda ma¤lup ettik. 
▼A Millî Tak›m’a ça¤r›lmay› bekliyor muydun?
Haberi ald›¤›nda neler hissettin?
▲Kariyer hedeflerim aras›nda A Millî Tak›m’da
oynamak vard›. Amaçlar›mdan bir tanesini
gerçeklefltirdi¤im için çok mutlu oldum.
Antrenman dönüflü odaya geldi¤imde telefonumda
30 tane cevaps›z arama gördüm. Kendi kendime,
“Herhalde önemli bir fley oldu. Yoksa 30 kifli
birden niye aras›n ki?” dedim. Haberi
a¤abeyimden ald›m. ‹smimi televizyonda
altyaz› geçerken görmüfl. ‹nflallah Millî
Tak›m’da kal›c› olurum. 
▼2012 Avrupa fiampiyonas› finallerine
gitme flans›m›z› nas›l görüyorsun?
▲‹ki kötü ma¤lubiyet ald›k ama
flans›m›z devam ediyor. Ben finallere
gidece¤imize inan›yorum. 
▼Tak›m arkadafl›n Eren Ayd›n ve
‹zmirspor’da beraber yetiflti¤iniz Yekta
ile Millî Tak›m’das›n›z. Bu
arkadafllar›n›n nas›l bir katk›
yapaca¤›n› düflünüyorsun?
▲Eren son dakikada kadroya seçildi.
Kendisi de bu daveti beklemiyordu.
Guus Hiddink’in Galatasaray’la
oynanan maçta performans›n›
be¤endi¤i için onu Millî Tak›m’a
ça¤›rd›¤› fikrindeyim. Geçen sezondan
beri iyi oynuyordu. Art›k performans›n›
daha da art›racakt›r diye
düflünüyorum. Yekta ile
‹zmirspor’da neredeyse beraber
büyüdük. 15 senelik bir
arkadafll›¤›m›z var. ‹kimizin de
kadroda ismini görünce bir baflka
sevindim. Kendisi Kas›mpafla’n›n
hem kaptan› hem de tak›m›
sürükleyen futbolcusu. Yekta’n›n
Millî Tak›m’da kal›c› olaca¤›na
inan›yorum. 
▼Bize futbolla ilgili
unutamad›¤›n bir an›n›
anlat›r m›s›n?
▲Ön libero
oldu¤um için
savunmaya
dönük

oynuyorum. Manisaspor’la flampiyon oldu¤umuz
sene Levent Hoca bana, “Bir tane bile golün yok.
Bir gol at, sana saat alaca¤›m” demiflti. Ben de bu
konuflmam›zdan iki hafta sonra Sakaryaspor’la
oynad›¤›m›z maçta 35 metre mesafeden çok güzel
bir gol att›m. Levent Hocaya maçtan sonra sözünü
hat›rlatt›m, saat de geldi (Gülüyor). 
▼Hiddink’le ilgili görüfllerini alal›m…
▲Gerçekten çok büyük bir hoca. Toplant›larda
olsun, sahada olsun yapmam›z gerekenleri bize
tam olarak anlat›yor. Henüz çok k›sa süreli birlikte
olduk. Çal›flt›rd›¤› tak›mlar ve elde etti¤i baflar›larla
bize güven veriyor. Onunla iki gün için bile olsa
çal›flma f›rsat› buldu¤um için çok mutluyum. 
▼Galatasaray’›n seninle ilgilendi¤i yaz›l›p çizildi,
bunlar do¤ru mu?
▲Galatasaray benim çocuklu¤umdan beri
tuttu¤um tak›m. Orada oynamak bana büyük bir
gurur verir. Medyada 2 senedir dedi¤iniz gibi
haberler ç›k›yor ama kulübe gelmifl resmi bir teklif
yok. Beni izlettirdikleri söyleniyor. 

Avrupa’nın önde gelen
liglerinde ön libero için
uzun boylu futbolcular
tercih ediliyor. Bunun

dışında kuvvetli ve
dayanıklı olmalı. Çünkü

dayanıklı olmazsanız
defansla forvet arasındaki

bağlantıyı
sağlayamazsınız. Maçın her

bölümünde çok koşmanız
gerekiyor. 

İyi bir profesyonel
olduğumu düşünüyorum.
Bir futbolcu hafta arasını

iyi geçirmemişse hafta sonu
kötü performans

sergilemesi doğal. Ben de
hafta arasında kendime

çok iyi bakarım. 
Pazar günü maç bitince de

ertesi gün öteki maça
konsantre olurum. 

Hikmet Hocanın göreve
başlamasından sonra

kaybolan özgüvenimiz geri
geldi. Bizi takım yaptı.

Büyük takımları
yenmemizin sırrı onun iyi

bir motivasyon uzmanı
olması. Ama esas önemlisi

taktiksel bilgisi. 
Büyük takımların açıklarını

çok iyi biliyor. 

Bursaspor bize örnek oldu,
rehberlik yaptı. Örneğin

Manisaspor, 15 yıl boyunca
İstanbul’da hiçbir büyük

takımı yenememişti. 
Bu sene ise hem Beşiktaş’ı

hem de Galatasaray’ı
kendi sahasında 

mağlup ettik. 

Antrenman dönüşü odaya
geldiğimde telefonumda 
30 tane cevapsız arama

gördüm. Kendi kendime,
“Herhalde önemli bir şey

oldu” dedim. Millî Takım’a
seçildiğim haberini

ağabeyimden aldım.
İnşallah kalıcı olurum.



‹hanete u¤rad›k!”
“Sezonluk biletimi
y›rt›yorum, bu adamlar›n

cebine bir kurufl bile
koymayaca¤›m!”
“‹çi para dolu çantayla
gelmiyorlar. Taraftardan bedel
ödemelerini isteyecekler!”

Old Trafford’daki atmosfer, 
2005 May›s’›nda Glazer ailesi
Manchester United yönetimini
kontrol alt›na alm›flken iflte bu
yöndeydi. O zamanlar bu
söylemlerin önyarg› içerdi¤ini
söylemek kolay olabilirdi. Ancak
2011’e ad›m atarken kulübün
içinde bulundu¤u durum o
günleri mumla arat›r hâle geldi.

United neden farkl›?

Abramovich, Chelsea’yi sat›n
al›rken taraftarlar›n bu konuda
neredeyse hiçbir olumsuz
düflüncesi yoktu. Manchester
City, fieyh Mansur’un eline
geçerken de tribünlere huzur
hâkimdi. Çünkü bu iki ismin
kulüp kap›s›ndan içeri girerken
bir çuval paray› beraberinde
getirece¤i biliniyordu. ‹flte Glazer
ailesinin nahofl fark› henüz bu
noktada kendini belli etmiflti. 
790 milyon pound de¤erindeki
sat›n alma iflleminin sadece 250
milyonluk k›sm› ailenin cebinden
ç›k›yordu. Geri kalan 540 milyon
poundu ise bankalardan ve çeflitli
fonlardan borçlanm›flt›
Amerikal›lar. 
Taraftar›n çekindi¤i, dönmesi zor
olan borcun onlara yüksek bilet
fiyatlar› ve pahal› kulüp ürünleri
olarak yans›yaca¤›yd›. Hatta
büyüyen tepkiler sonucu 

FC United of Manchester adl›
yar› profesyonel bir alternatif
kulüp bile kurdular! Nitekim 
5 y›ll›k Glazer dönemine
bakt›¤›m›z zaman ortalama bilet
fiyatlar›n›n yüzde 48 oran›nda
artt›¤›n› görüyoruz. Bu sürecin
temelleri 2006 yaz›nda güçlendi,
zira Glazer’lar ald›klar› borcu
tekrar flekillendirmeyi tercih etti.
Citadel, Och-Ziff ve Perry Capital
adl› fon yönetim flirketleriyle
yap›lan yeni anlaflma sonucu
yüzde 14’ü geçen faizlerle 660
milyon pound borç al›nd›. Bu
tutar›n yaklafl›k 270 milyonluk
k›sm›, United’›n varl›klar› teminat
gösterilerek elde edilmiflti. Yani 4
y›l içinde borçlar ödenemedi¤i
takdirde United’›n ço¤unluk
hisseleri bu kurumlara geçecekti.
Takvimler 2010 Ocak ay›n›
gösterirken malûm yük iyice
a¤›rlaflm›flt›. Böylece Glazer
dönemindeki ikinci k›r›lma
noktas›na gelindi. Ödeme tarihi
yaklaflan borcu karfl›lamak için
piyasaya yüzde 8.5 faizli 500
milyon poundluk tahvil sal›nd› ve
iki hafta içinde tamam› al›c›
buldu. Uluslararas› bankalara

olan tüm borç kapat›ld› ama bu
durum, 2017’ye kadar her y›l
yaklafl›k 42 milyon pound faiz
ödenece¤i anlam›na geliyordu.
Üst üste yenilenen borçlara
karfl›n malî tablolarda halen
iyileflme görememek, sonunda
baz› varl›kl› United taraftarlar›n›
harekete geçirdi. “Red Knights”
denen grubun lideri, eski bir
United yöneticisi olan ve
Goldman Sachs bafl
ekonomistli¤ini yürüten Jim
O’Neill’den baflkas› de¤ildi.
Taraftar birli¤i ile ortak yürütülen
uzun görüflmeler sonucu sezon
sonunda 800 milyon pound
de¤erinde bir teklif yap›lmas›
planland›. Geliflmeler üzerine
kulübün sat›l›k olmad›¤›n›
belirten Glazer ailesi, kararl›l›¤›n›
May›s ay›nda belli edecekti. 
Zira ad› aç›klanmayan Ortado¤u
kökenli bir konsorsiyumun tam
1.5 milyar pound tutar›ndaki
teklifi geri çevriliyordu.
Dolay›s›yla Red Knights henüz
ilk denemesini bile yapamadan
planlar› rafa kald›rmak zorunda
kal›yordu.

Rakamlar›n dili

Glazer hâkimiyetindeki 5 y›l›
özetlersek, toplam 450 milyon
pound faiz harcamas› ve banka
ödemesi yap›lmas›na ra¤men
borç yükünün halen 510 milyon
poundda kald›¤›n› söyleyebiliriz.
Yine de K›z›l fieytanlar sahada
kazanan bir tak›m ve Glazer’lar
tam da bu imajla özdeflleflmek
istiyor olabilir. Peki, bu h›rs
United gibi köklü bir kulübe
ortalama bir y›lda neler
kaybettiriyor?
Tablodaki rakamlar, Manchester
United’›n son 5 sezondaki y›ll›k
kâr/zarar e¤ilimini aç›kça
gösteriyor. Buna göre 2009-10
sezonunda elde edilen 286
milyon poundluk cironun
fevkalade oldu¤unu
söyleyebiliriz. Hatta bir önceki
sezonun rakamlar›yla belirlenen
son Deloitte Raporu’nda United
278 milyon poundluk cirosuyla
Real Madrid ve Barcelona’n›n
ard›ndan üçüncü s›rada yer
alm›flt›. 
132 milyon pound tutar›ndaki
oyuncu ve personel ücretleri

Futbol Ekonomi
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rakam olarak çok görünse de
ciroya oran› yüzde 46’da kal›yor.
UEFA’n›n kulüplere bu oran›

maksimum yüzde 70 olarak
tavsiye etti¤ini göz önüne al›rsak,
bu k›sma kadar tozpembe bir
ortam görebiliriz. Keza 101
milyon poundluk vergi ve faiz
öncesi net gelir, kulüp tarihinde
bir rekor.
Bu noktadan sonraki 40 milyon
poundluk futbolcu amortisman›,
sat›n al›nm›fl ve ilk sözleflmeleri

hâlen devam eden oyuncular›n
y›ll›k bonservis giderini
gösteriyor. Örne¤in bir futbolcuyu
20 milyon pound bonservis
bedeliyle 5 y›ll›¤›na transfer eden
bir kulüp, bu süre boyunca her y›l
4 milyon poundu bu kaleme
yazmak durumunda. Son y›llarda
Nani, Anderson, Hargreaves,
Valencia, Berbatov gibi pahal›
transferler yap›lm›fl olsa da 40
milyon poundluk rakam›n abart›
olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Hele
Manchester City’nin 71,
Barcelona’n›n 61, Real Madrid’in
55, Chelsea’nin de 49 milyon
poundluk futbolcu amortisman›
oldu¤unu düflünürsek… 

Sat›n alman›n artç›lar›

United’› as›l bat›ran kalemler,
flerefiye amortisman› ile bafll›yor.
Resmi kay›tlara göre Glazer’lar
United’› 790 milyon pounda
sat›n al›rken, bu tutar›n sadece
260 milyon poundluk k›sm›
defter de¤eriydi. Yani geri kalan
530 milyon pound,  finansal
olarak 15 y›ll›k ömrü olan marka
de¤eri, gelecekteki kazançlar ve
futbolcu yat›r›mlar›ndan oluflan
potansiyel bir tutard›. Dolay›s›yla
muhasebe aç›s›ndan 2020’ye
kadar her y›l 35 milyon pound
civar›nda flerefiye amortisman›
yaz›lmak zorunda. Bu kalem
kârl›l›¤› olumsuz etkilese de
UEFA’n›n “Financial Fair Play”
kurallar› çerçevesinde hesaba
kat›lmayaca¤›n› belirtmekte fayda
var.

Futbolcu sat›fllar›
eklendikten sonra oluflan
27 milyon poundla tablo
yine de fena görünmüyor.
Fakat en can al›c› nokta
as›l bundan sonra bafl
gösteriyor. Borçlar›n
bedeli olan 42 milyon
poundluk net faiz gideri,
görünümü bir anda eksiye
çevirebiliyor. Onun
üzerine eklenen 65
milyon poundluk haricî
faiz gideri de durumu
iyice berbat ediyor. 
Bu kalem, Ocak ay›nda
yenilenen finansal
anlaflmalardan do¤an

kay›plardan ileri geliyor ve o
çapta bir de¤ifliklik olmad›¤›
sürece s›f›r olarak kalacak. Zaten
o olmasa bile kulübün zarar
yazaca¤› ortada.
Özetlemek gerekirse, sadece
2009-10 sezonunda flerefiye
amortisman› ve faiz giderleri gibi
faaliyet d›fl› kalemlere 142
milyon pound harcand›. Yani

cironun yüzde 50’si bu flekilde
havaya uçtu. 65 milyon pound
tutar›ndaki tek yaz›ml›k haricî
faiz giderini ç›karsak bile bu
denge ancak yüzde 27’ye
düflüyor. Arsenal gibi sa¤l›kl›
iflleyen bir kulüpte benzer oran›n
yüzde 6’larda seyretti¤ini
düflünürsek aradaki uçurumu
daha iyi anlayabiliriz. Bu arada
kârla kapat›lan 2009 y›l›nda
Ronaldo’nun sat›fl›ndan gelen 
80 milyon poundun yine ironik
biçimde ço¤unlukla bu kalemlere
gitti¤ini görüyoruz.
Finansal tablolar tek bafl›na
tehlike çanlar›n› tüm flehre
duyurmaya yetiyor. Ne var ki
United’›n durumunu daha da
karartan ve tak›m›n performans›n›
derinden etkileyebilecek olan
potansiyel riskler var. Kulüp, son
5 sezonda 3 flampiyonlu¤un yan›
s›ra oynad›¤› iki fiampiyonlar Ligi
finalinden birini kazanm›fl
olabilir. Ancak Van Der Sar,
Ferdinand, Neville, Evra, Brown,
Vidic, O’Shea, Giggs, Scholes,
Park Ji Sung, Carrick, Berbatov
gibi temel tafllar›n ve önemli
rotasyon parçalar›n›n yafl
ortalamas› 32’ye dayand›. Ayr›ca
onlar›n yerini dolduracak olan
Rafael, Fabio, Smalling, Evans,
Anderson, Obertan, Gibson,
Bebe ve Chicharito’dan
birço¤unun büyük y›ld›za
dönüflmesi de hiç kolay
görünmüyor.
Bu noktada Alex Ferguson’›n rolü
çok kritik. ‹lk gruptaki
oyuncular›n bir k›sm› dünya
y›ld›z› olmamas›na ra¤men,
onlar› mükemmel bir tak›m
uyumu içerisinde çimento misali
tutan kifli Sir’ün ta kendisi. Onun
24 y›ll›k tecrübesi, O’Shea veya
Brown gibi tek bafl›na vasat
görünen futbolcular› tak›m oyunu
içinde parlatabiliyor. Yak›n
zamanda emekli olmay›
düflünmedi¤ini belirtse de
Ferguson’›n yeni bir jenerasyon
yaratmaya enerjisinin yetip
yetmeyece¤i soru iflareti. Üstelik
bunu yapacaksa bile transferler
konusunda elinin zay›f oldu¤u
ortada. 69 yafl›ndaki teknik
direktör elbet bir gün kulüpten
ayr›lacak ama halefinin ifli bir kat
daha zor olacak. Pahal›
transferlerin çok k›s›tl› oldu¤unu
varsayarsak, yeni teknik
direktörün Ferguson’la benzer
düflünceleri paylafl›p eldeki
gençlerle uyumlu çal›flabilmesi
flart.
Tehlikenin fark›nda olan ve Ekim
ay›nda ayr›lmay› düflünen
Rooney, tam da bu riskler

yüzünden kulüpte
az›msanmayacak fliddette bir
deprem yaratt›. Tak›m›n
yaflland›¤› ve büyük transferlerin
hayal gibi oldu¤u ortamda
Ferguson’›n da kulüpteki son
viraj›na giriyor olmas› onu
karamsarl›¤a itti. E¤er Rooney
sözleflme yenilemek yerine baflka
bir kulüple anlaflsayd›, di¤er
oyuncular da bu fikirden
etkilenebilir ve saha içi riskler bir
kat daha koyulaflabilirdi.

Tünelin ucu

Son 5 y›lda toplam 172 milyon
pound zarar eden ve en az
2017’ye kadar y›lda ortalama 
80 milyon poundu bankalara ve
faize harcayacak olan bir
kulüpten bahsediyoruz. Üstelik
bu kulübün kasas›nda nakit
olarak sadece 152 milyon
poundu kald›. Mevcut durumda
United’›n kâr etmesi için tek
ç›kar yol, her sezon Cristiano
Ronaldo ayar›nda bir oyuncuyu
sat›p yenilerini yetifltirmek gibi
görünüyor! Rooney hariç eldeki
futbolcular›n bu koflula pek
uymad›¤› ortada. Ayr›ca her
sezon ligde ve fiampiyonlar
Ligi’nde zirveye oynamak,
özellikle medya ve maç günü
gelirlerini büyütmek ad›na
finansal bir zorunluluk haline
geldi. Bilet fiyatlar›n›n daha da
artmas› taraftar isyan›n› iyice
körükleyece¤inden, ticari
gelirlerin olabildi¤ince artmas›
hedefleniyor. Nitekim 2010-11
sezonunun ilk çeyre¤i için
aç›klanan rakamlar bu konuda
iyimserlik yaratm›yor de¤il. 
Aon ile yap›lan y›ll›k 20 milyon
pound de¤erindeki forma
sponsorlu¤unun yan›nda Turkish
Airlines, Thomas Cook ve Betfair
ile var›lan anlaflmalar, ticari
gelirleri geçen sezonun ilk
çeyre¤ine göre yüzde 25
art›r›yor. Bu durumun sezon
geneline ayn› oranda olmasa bile
olumlu yans›mas› beklentiler
dâhilinde.
Sonuç olarak Manchester United
ezeli rakibi Liverpool’unki gibi
çalkant›l› durumlara girer mi
bilemeyiz. Ne var ki klasik
Amerikal› ifladamlar›n›n
DNA’s›nda, girdi¤i iflten zararl›
ç›kmamak ad›na her yolu
denemek yatar. Bu yolda 1.5
milyar poundluk teklifi bile
reddedebilen inatç› bir Glazer
gerçe¤i ortada. Taraftarlar›n
ümidi ise ailenin art›k flapkadan
ç›karacak bir tavflan›n›n olmas›
yönünde.

Mustafa Akkaya
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Kazanan bir kulübe sahip
olmak, sadık taraftarın
gözünde gurur vericidir.
Yatırımcı için ise o kulüp,
altın yumurtlayan tavuktan öte
değildir. Bu amaçla 5 yıl
önce Yeni Kıta’dan gelen
Glazerlar, Manchester
United’ın gururlu taraftarını
mutlu etmekten haliyle çok
uzak.

fieytan azapta!fieytan azapta!
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gelmeye bafllad›. Sizce bu do¤ru bir yöntem mi? 
▲Türkiye’deki kulüpler yeterli altyap›ya sahip
olmad›klar›ndan, Avrupa’daki gurbetçi oyuncular›
profesyonel olmadan önce düflük maliyetlerle getirmeyi
tercih ediyor. Ben bütün oyunculara “Bir ekolü sonuna kadar
ö¤renin. E¤itiminizi ve gelifliminizi yar›da b›rakmay›n”
diyorum. Bu durumun oyuncunun gelimi aç›s›ndan olumsuz
oldu¤unu düflünüyorum. Oyuncu, e¤itimini ve futbol
kültürünü bafllad›¤› ekol içinde sonuna kadar almal›. 
Kulüp tercihlerini ondan sonra yapmalar› daha do¤ru olur. 
▼Son dönemde Hiddink’in bir Avrupa ç›karmas› oldu ve
Avrupa’daki oyuncularla görüfltü. Bu süreçte neler yafland›?
▲Hiddink ve Ersun Yanal, Avrupa’daki oyuncu izlemelerine
çok de¤er veriyor. Onlar›n ifle bu derece sa¤lam bir flekilde
sar›lmalar› bize de güç veriyor. Bu çaba oyuncular aç›s›ndan
da çok umut verici. Çünkü hepsi “Ben de bir gün A Millî
Tak›m’da oynayabilirim” diye hissediyor. 
▼Son olarak Mehmet Ekici tercihini Türkiye’den yana
kulland›. ‹sim baz›nda baflka kimler geliyor?

▲‹simleri kamuoyuna duyurmak çok do¤ru olmaz. En iyisi
ifli tamamen bitirdikten sonra oyuncular› deflifre etmek. 
Ama Mehmet Ekici niteli¤inde, A Millî Tak›m için 4-5 isim
daha mevcut.
▼Mehmet Ekici’yi Hollanda maç›nda k›sa süre izleyebildik.
Nas›l bir futbolcu oldu¤unu merak ediyoruz. Siz yak›ndan
tan›d›¤›n›z Mehmet’i nas›l bir oyuncu olarak tarif edersiniz? 
▲Bayern Münih altyap›s›ndan gelen, forvet arkas›nda
oynayan, çok disiplinli, top tekni¤i yüksek bir sistem
oyuncusu Mehmet. Millî Tak›mlar›m›za güç kataca¤›ndan
eminim. Kanatlar› da kullanabilen, gole yak›n bir oyuncu.
Hücumdaki görevi bittikten sonra savunma görevine
kat›labiliyor, uzaktan iyi flut atabiliyor. Sevindirici olan,
Mehmet Ekici gibi A Millî Tak›m düzeyine gelmifl bir
oyuncunun Türkiye’yi seçmesi. 14-15 yafl›ndaki oyuncuyu
zaten yakal›yoruz. ‹flin en zor k›sm›, baflka bir ülkenin millî
tak›mlar›nda 4-5 sene oynayan oyuncular›n Türkiye’ye
dönüflünü sa¤layabilmek. Mehmet Ekici bu yolda çok önemli
bir örnek. Bundan sonra Mehmet Ekici gibi oyuncular›n

▼Avrupa, Türk futbolu için önemli bir futbolcu
kayna¤›. Geçmiflte Erhan Önal, ‹lyas Tüfekçi,
Erdal Keser, U¤ur Tütüneker gibi oyuncularla
bafllayan ak›fl, daha sonra Y›ld›ray Bafltürk ve
Alt›ntop kardefllerle sürdü. fiimdi de Genç ve
Ümit Millî Tak›mlar›m›zda çok say›da gurbetçi
oyuncu yer al›yor. Dolay›s›yla bu alan›n çok iyi
taranmas› ve y›ld›z adaylar›n›n tespit edilmesi
gerekiyor. Siz de bu tarama organizasyonunun
bafl›nda yer al›yorsunuz. Bize organizasyonla
ilgili bilgi verir misiniz?
▲Bak›n, Avrupa’dan bahsetti¤imizde, Türkiye’nin
üç kat› bir büyüklükten söz ediyoruz. 
Bu büyüklükteki co¤rafyan›n her bölgesinde
vatandafllar›m›z var. Avrupa’da 5 milyon
vatandafl›m›z yafl›yor ve bunun 2.5 milyonu
Almanya’da. Böyle büyük bir yüzölçümünde her
köfleye ulaflmak için genifl bir a¤a sahip olmam›z
gerekiyordu ve biz bunu yapt›k. Geçmiflte de bir
tarama ekibi mevcuttu. Onlara yapt›klar› büyük
hizmetlerden dolay› teflekkür etmemiz gerekiyor
ancak say› olarak her köfleye ulaflmalar› çok
zordu. Biz yeni yap›lanmay› Fatih Terim
Hocam›zla bafllatt›k ve “Her köflede sorumluluk
almak zorunday›z” dedik. Son 1 y›ld›r Avrupa’n›n
her köflesine ulaflacak bir a¤a sahibiz. Avrupa’da
gerçekten de çok büyük bir potansiyel var ancak
bu iflin bir de tehlikeli yan› söz konusu. 
Bu tehlike, Türk çocuklar›n›n, “Bizimle kimse
ilgilenmedi, bizim maçlar›m›z› izlemeye kimse
gelmedi” diyerek baflka millî tak›mlar› seçmeleri.
Bu durum oldukça bafl a¤r›tmaya bafllam›flt› ve bu
nedenle ifli çok s›k› tuttuk. Avrupa’y› bölgelere
ay›rarak her bölge için scoutlar belirledik. Tüm
Avrupa’da 25 tane resmi scoutumuz var. Hepsi
antrenörlük lisans›na sahip ve sorumlu olduklar›
bölgeleri çok yak›ndan tan›yor. Hepsinin resmi
kimlik kartlar› var. Stada bu kimlikleriyle giriyor
ve izledikleri oyuncularla ya da anne babalar›yla
görüfltüklerinde yine bu resmi kimliklerini
kullan›yorlar. Bu ekibi seçmek çok önemliydi.
Bunu baflard›k. Aralar›nda bir bayan scoutumuz
da var ve Avrupa’daki bayan futbolcularla da
ilgileniyoruz. Her ay ortalama 100 maç› izliyoruz.

‹zledi¤imiz oyuncularla ilgili bütün bilgileri
sisteme kaydediyoruz. Umut vaat eden oyuncular›
farkl› scoutlar›m›z ikinci ve üçüncü kez izliyor.
Uygun bulundu¤u takdirde ben de bir kez
izliyorum. Filtreden geçen oyunculardan bir
karma oluflturuyoruz. O karmalar› Millî
Tak›mlar›m›z›n yafl grubundaki teknik direktörler
izliyor ve be¤endiklerini Millî Tak›mlar için
seçiyor. E¤er Millî Tak›mlar›m›z›n her yafl grubuna
4-5 oyuncu ilave edebiliyorsak bu çok büyük bir
baflar› say›lmal›. 

1000’in üzerinde oyuncu sisteme kay›tl›

▼Kaç kiflilik bir oyuncu potansiyeline sahipsiniz?
▲Yak›n takibimizde 1000’in üzerinde oyuncu var
ve bu say› giderek art›yor. Bu sezon 1996-97 yafl
grubunu takibe ald›k. Art›k Avrupa’n›n her
bölgesinde her futbolcuya ulaflabildi¤imizi
düflünüyoruz ve bunu da gururla söyleyebiliyoruz.
Bundan sonra hiçbir oyuncu, “Beni kimse takip
etmedi, bu nedenle baflka bir millî tak›mda
oynuyorum” mazeretinin arkas›n› s›¤›namayacak.
Elbette aralar›nda, “Ben burada do¤dum,
büyüdüm ve kendimi buraya ait hissediyorum”
diyenler de ç›kacak. Ya da annesi veya babas›
Türk olmayanlar baflka tak›mlar› tercih
edebilecek. Ama sonuçta bugüne kadar yaflad›¤›m
olay flu ki, bu oyuncular›n ve ebeveynlerinin
yüzde 90’› Türkiye’yi tercih eder durumda. 
▼Yani siz ulaflt›¤›n›z oyuncular› Türkiye’ye do¤ru
itiyorsunuz…
▲Burada çocu¤u Türkiye’ye itmemiz diye bir fley
söz konusu de¤il. Bu yanl›fl bir tan›mlama olur.
Onlara sadece “Biz seninle ilgileniyoruz, kaliteli
futbolcu oldu¤unu biliyoruz ve vatan›m›z için
kazanmay› amaçl›yoruz” duygusunu vermek
istiyoruz. Kalbindeki vatan sevgisini alevlendirmek
istiyoruz ama üzerlerinde bir bask› kurmam›z söz
konusu de¤il. Scoutlar›m›z› da bu yönde
e¤itiyoruz. 
▼En büyük zorlu¤u Almanya’da m› yafl›yoruz?
Çünkü Almanlar konuyu hükümet politikas›
haline getirmifl durumda. Genç Milli Tak›mlar

Koordinatörü Mattias Sammer’in de bu konuda
bir flikâyeti var, “Bizde yetiflen oyuncu bizde
oynamal›” diyor. 
▲Almanya’n›n bu konudaki rahats›zl›¤›, bizim bu
ifli ne kadar ciddi ve iyi yapt›¤›m›z›n ispat›
say›lmal›. Ama biz bugüne kadar hiçbir
futbolcuya bask› uygulamad›k. Sadece yaklafl›m
tarz›m›z› de¤ifltirdik ve onlara “Sizden haberimiz
var, sizi takip ediyoruz, istiyoruz” duygusunu
verdik. Almanlar da bu çal›flmalar üzerine
ellerindeki malzemeyi kaybetmekten korkuyor.
Ama bu hiç kimsenin engelleyebilece¤i veya bask›
konusu yapabilece¤i bir fley de¤il. Çünkü Millî
Tak›mda oynamak bir gönül ifli. Benim
konufltu¤um oyuncu Alman Millî Tak›m›’nda
oynamak istedi¤ini söylerse konu orada kapan›r.
Kendisine baflar›lar dileriz ve “‹nflallah iyi futbolcu
olursun” deriz. Ama biz böyle bir yaklafl›mla çok
az karfl›lafl›yoruz. Genellikle oyuncular yaflad›klar›
ülkenin yafl grubu millî tak›mlar›nda oynad›klar›
için bizim teklifimizle karfl›laflt›klar›nda zaman
tan›mam›z› istiyor. Biz de bu zaman› vermeye
mecburuz. Çünkü 4-5 senedir o ülkenin millî
tak›mlar›nda oynuyorlar. fiimdi birdenbire her fleyi
b›rakmalar› kolay de¤il. Biz de kendilerine zaman
tan›yoruz. Ve biliyoruz ki ço¤u bizim millî
tak›mlar›m›z› seçecek.
▼Avrupa’da futbol oynay›p Türk Millî
Tak›mlar›n› seçen oyunculara kulüpleri zorluk
ç›karmaya bafll›yor mu? Oyuncular› kariyeri
zora giriyor mu?
▲Baz› kulüplerde böyle politikalar›n uyguland›¤›
dikkatimi çekmiflti. Oyunculara, “Böyle bir
muameleyle karfl›lafl›rsan›z sizin yan›n›zday›m”
diyorum. Böyle bir örne¤i yaflad›k ve o kulübün
sportif direktörüyle görüflüp, “Elbette kulübünle
ilgili tasarrufta bulunabilirsin ama oyuncunun
hangi millî tak›m› seçece¤i senin iflin de¤il”
dedim. Kulüp çal›flan› bu konuda tarafs›z olmak
zorunda. Biz de futbolcumuzun sonuna kadar
yan›nda yer al›r›z.
▼Oyuncunun e¤itimi 21 yafl›na kadar devam
ediyor. Ancak çok say›da genç oyuncu
Avrupa’daki kariyerlerini b›rak›p Türkiye’ye

Avrupa’yı bölgelere
ayırarak her bölge için

scoutlar belirledik. 
Tüm Avrupa’da 25

resmi scoutumuz var.
Hepsi antrenörlük
lisansına sahip ve
sorumlu oldukları

bölgeleri çok yakından
tanıyor. Her ay ortalama

100 maçı izliyoruz.
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Erdal KeserErdal Keser

Art›k kimse    gözden kaçamaz!Art›k kimse    gözden kaçamaz!
Türk futbolu için önemli altyapı

kaynaklarından birisi de
Avrupa ülkeleri. Türkiye’nin üç

katı büyüklükteki bu coğrafyada
5 milyon Türk yaşıyor ve çok

sayıda gurbetçi çocuğu topun
peşinden koşuyor. Uzunca bir
süredir Millî Takımlarımız için
ikinci bir tarla olarak görülen

bu bölgenin sorumlusu ise
kendisi de aynı yoldan geçerek

ay-yıldızlı formayı giyen eski
bir yıldız oyuncu. TFF’nin

Avrupa Teknik ve İdari İşler
Direktörü’yle yaşlı kıtadaki

oyuncu tarama çalışmalarını
konuştuk. 
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Türkiye’nin üç
kat› büyüklü¤e
sahip Avrupa
co¤rafyas›,
bölgelere
ayr›larak 25
scout taraf›ndan
taran›yor ve
Milli Tak›mlara
yetenekli
oyuncular
aran›yor.

say›s› artacak. Bas›nda ismi
çok s›k gündeme geldi¤i için
Ömer Toprak’tan da söz
edebilirim. U19’da Almanya
ile Avrupa fiampiyonlu¤u
yaflad› ama Millî
Tak›m›m›zda oynamaktan
gurur duyacak bir oyuncu.
Tabii burada önemli bir nokta
daha var. Oyuncuyu sadece
bizim be¤enmemiz yeterli
de¤il. Çünkü bizim için çok
iyi gördü¤ümüz bir
oyuncunun mevkiinde
Türkiye’de daha iyi bir
oyuncu da bulunabilir. 
▼Mesut Özil konusu çok
fazla konufluldu. Bu konuda
“Biz yüzde 100 her fleyi
yapt›k ama o Almanya’y›
seçti” denilebilir mi?
▲Denilebilir, çünkü o olay›n
birebir flahidiyim. 
Fatih Hoca sonuna kadar
mücadele etti. Mesut’la
konufluldu, kadro
aç›klan›rken “Seni de kadroya
al›yoruz, geliyor musun?”
denildi. Ama Mesut ilk
günden itibaren, “Ben
Almanya’y› seçiyorum, beni
rahats›z etmeyin” dedi.
Bunun yaz›l› belgesi de var.
Mesut için mücadele
verilmedi demek ancak bir
y›pratma çal›flmas› olabilir.
Bizim baz› oyuncular›n baflka
millî tak›mlar› seçmesini de
kabullenmemiz gerekir. 
Zaten oyuncu gönülden
gelmezse verimli de olamaz.
Ama biz nas›l oyuncular›n
baflka ülkelerin millî
tak›mlar›n› seçmelerine sayg›
duyuyorsak, o ülkelerin de
bizi seçen oyunculara ayn›
sayg›y› göstermesi gerekiyor.



F
utbolla ilgilenenlerin en
büyük hayallerinden
birisidir, ama zeminde

ama kulübede yer al›p yeflil
sahalara ç›kmak. Beri yandan
ak›l sa¤l›¤› normal, kendini
hezeyana kapt›rmam›fl bir
kifli, kendisinin futbolcu olup
olamayaca¤›na dair bir fikir
sahibidir zaten. Her ne kadar
yeri geldi¤inde sövse saysa
da 90 dakika boyunca
sahada ter dökmenin,
koflturup durman›n, harcanan
fizik gücün zorlu¤una,
büyüklü¤üne dair az çok bir
fikri vard›r. Ne var ki, ayn›
fley teknik adaml›k için pek
söz konusu de¤ildir. Akl›,
fikri yerinde ço¤u kifli için
bile tak›m›n bafl›ndaki teknik
direktörü elefltirmek, onun
yerine kendisini koymak,
“ben olsayd›m”la bafllay›p
“sahaya böyle tak›m m›
ç›kar”a uzanan bir yelpazede
at›p tutmak normal gelir. 
Hâl böyleyken, sadece kendi
liginin de¤il Avrupa
futbolunun da önde gelen
ekiplerinden birisi olan bir
tak›m›n bafl›na henüz 33
yafl›nda, “aya¤›na top de¤memifl” bir ismi
geçirmek için ne demek gerekir? 
Sezona bafllarken böylesi cesur bir karara
imza atan Porto yönetimi, 
Mourinho’dan sonra -yine onun talebesi-
yeni bir futbol dehas›n› futbol âlemine
kazand›rm›fl durumda.

Bir gün Robson’›n 
kap›s› çal›n›r… 

17 Ekim 1977’de Porto’da do¤an Luís
André Pina Cabral Villas Boas’› futbol
menajerlik oyunlar›nda de¤il gerçek
hayatta, bu kadar genç bir yaflta sahneye

ç›karan geliflmelerin
bafllang›c›ndaki isim bir
futbol efsanesi; Bobby
Robson. 1992-93
sezonunda PSV’den
Sporting Lizbon’un bafl›na
geçen Robson, Aral›k
1993’te Sporting’le yollar›n›
ay›rd›ktan sonra Porto’yu
çal›flt›rmaya bafllad›.
1994’te bir gün evinin
kap›s› çald›. Karfl›s›nda 17
yafl›nda, bir asilzade olan
Vikont de Guilhomil
soyundan gelen ‹ngiliz
babaannesi sayesinde
‹ngilizceyi gayet ak›c›
konuflan, Robson’la ayn›
apartmanda oturan bir
delikanl› duruyordu.
Robson’a dönemin Portolu
oyuncusu Domingos
Paciência’y› neden kenarda
oturtup durdu¤unu soran
genç adam›n futbol bilgisi
ve oyuna duydu¤u müthifl
tutku ‹ngiliz teknik adam›
adeta büyüledi. Villas
Boas’la gittikçe derinleflen
sohbetlerinde onun futbol
dünyas›nda yer almak
istedi¤ini anlayan, kulübe
gelip gitmesine önayak olan
Robson, gencin
futbolculu¤a o kadar
kabiliyetinin olmad›¤›n›,
fakat oyunun taktik-teorik
k›sm›na inan›lmaz bir
yatk›nl›¤› bulundu¤unu da
gördü. Villas Boas,
Porto’nun iki yerel tak›m›
Ramaldense ve Marechal
Gomes da Costa’da orta
saha oyuncusu olarak
oynam›flt›. Ancak sadece
“hobi” olarak! Robson,
kiflisel ba¤lant›lar›n›
kullanarak gencin
‹ngiltere’de önce
Lilleshall’da, sonra da
George Burley idaresindeki
Ipswich Town’da bir tür staj
yapmas›n› sa¤lad›. 
‹skoçya’da devam etti¤i
teknik adaml›k kurslar›nda
en yüksek notlar› ald›ktan

sonra UEFA’n›n teknik adaml›k kurslar›na
kat›lan ve tüm s›navlarda baflar›l› olan
Villas Boas, henüz 23 yafl›ndayken Birleflik
Krall›k Virgin Adalar› Millî Tak›m›’n›n
bafl›na geçti. Karayipler’de yer alan bu
küçük ülkenin futbolda zaten hiçbir iddias›
yoktu ama Villas Boas için tek adam

Boynuz kula¤› geçecek mi? Boynuz kula¤› geçecek mi? 
Andre Villas Boas 
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sorumlulu¤unu bu kadar genç
yaflta alman›n ne demek
oldu¤una dair ciddi bir deneyim
sa¤lad›.  

Mourinho’nun 
“gözü kula¤›”

Bir sene sonra Porto’ya geri
dönen ve 19 yafl alt› tak›m›n›
çal›flt›rmaya bafllayan Villas
Boas, Robson’dan ayr›
düflmüfltü belki ama yolu bu
kez kariyerinin bir baflka
mihenk tafl›yla kesifliyordu.
Robson’›n Portekiz’de önce
tercümanl›¤›n›, daha sonra
asistanl›¤›n› yapan “kavruk”
adam Jose Mourinho, art›k
Porto’nun teknik direktörüydü.
Boas’›, Robson döneminden
zaten bilen Mourinho, gençteki
yetene¤i daha yak›ndan görme
f›rsat› bulunca kendi teknik
ekibine katmakta tereddüt
etmedi. Boas art›k onun 
“gözü kula¤›” olacakt›!
Boas’› “Rakip ‹zleme Bölümü”
flefi yapan Mourinho, genç
adam›n haz›rlad›¤› kapsaml›
raporlardan çok memnundu.
Karfl›laflacaklar› rakiplerin
antrenmanlar›n› dahi izleyerek
sayfalar dolusu not alan Boas,
her maçtan önce Mourinho’nun
tekrar biçimlendirdi¤i taktik
hamlelerinin arkas›ndaki isimdi.
Mourinho’nun Chelsea’ye
geçerken yan›nda götürdü¤ü
Boas, 50 y›l aradan sonra gelen
flampiyonlukta da görünmez
kahramand›. Öyle ki,
Manchester United’›n turnesini
izlemek için Amerika’ya dahi
uçmufl, sezon öncesi en ciddi
rakiplerinin kapsaml› bir

analizini
patronuna
sunmufltu. 
Rakip
tak›mlar ve
oyuncular
hakk›nda
haz›rlad›¤›
gerek yaz›l›
gerek
görüntülü
dosyalar bir

mit haline gelen Boas,
bunlar için geceli
gündüzlü çal›fl›yordu.
Tak›m›n genel yap›s›,
taktik anlay›fl›, oyun
içinde de¤ifltirdi¤i
formasyonlar, öne
ç›kan isimleri hakk›nda
haz›rlad›¤›, zaman
zaman 10 sayfaya
ulaflan raporlar kilitli

dolapta biriktikçe
Mourinho’nun ve ekibinin
ulaflt›¤› baflar›lar da büyüdü.
Mourinho’nun Inter’e giderken
de yan›ndan ay›rmad›¤›
isimlerin bafl›nda Boas
geliyordu. 
Ne var ki, bir zamanlar Birleflik
Krall›k Virgin Adalar›’nda bir tür
laboratuvar ortam›nda yapt›¤›
söylenebilecek teknik
direktörlük hevesi genç adam›n
içinde gittikçe büyüyordu.
Futbola coflkuyla ba¤l› Villas
Boas için art›k sadece rakip
izlemek yetmiyor, kendi
tak›m›n›, takti¤ini yaratmak,
kendi oyun anlay›fl›n› ortaya
koymak istiyordu. Bekledi¤i
f›rsat Ekim 2009’da karfl›s›na
ç›kt›. 1876’da kurulmufl
olmas›na ra¤men hiçbir zaman
büyük bir baflar›ya imza
atamam›fl Academica tak›m›
2009-2010 sezonundaki ikinci
hocas›na da yol vermifl, yeni
teknik adam aray›fllar› s›ras›nda
Villas Boas’a kadar uzanm›flt›.
Böylece Mourinho’yla dostça
ayr›lan Boas için yepyeni bir
macera bafllam›fl oldu.  

Academica’dan 
Porto’ya uzanan yol

Boas göreve geldi¤i s›rada ligde
tek bir galibiyet yüzü görmemifl
Academica puan cetvelinde son
s›rada yer al›yordu. Y›llard›r
makine düzeniyle iflleyen
sistemlerin içinde bulunmufl
Boas göreve bafllar bafllamaz
benzer bir sistemi yaratma
gayreti içine girdi. Bunda
baflar›l› da oldu. Boas’la beraber
toparlanan Academica, ligi
düflme hatt›n›n 10 puan üstünde
11. s›rada bitirmeyi baflard›.
Kupada ise yar› finale kadar
yükselen tak›m, Porto’yla bafla
bafl mücadele ederek tarafl›
tarafs›z herkesin be¤enisini
kazand›. 
Academica’ya oynatt›¤› güzel
futbolla dikkatleri üzerine çeken
Boas’›n ismi sezon sonunda
Sporting Lizbon gibi ülkenin
büyük tak›mlar›yla an›lmaya

bafllam›flken önceki sezonu 
3. s›rada bitiren Jesualdo
Ferreira ile yollar›n› ay›ran
Porto Baflkan› Jorge Pinto da
Costa devreye girdi. T›pk› daha
önce kendisini göstermeye
bafllayan ama tan›nmam›fl bir
isimken Mourinho’ya güvendi¤i
gibi bu sefer de Villas Boas’a
yat›r›m yapmaya karar verdi.
Böylece Haziran 2010’da
çocuklu¤undan beri taraftar›
oldu¤u Porto’nun bafl›na geçen
Villas Boas’›n bir büyük hayali
daha gerçek oluyordu. 
Göreve gelir gelmez Portekiz
Süper Kupas›’nda Benfica’y› 2-0
yenerek tak›m›n› baflar›ya
ulaflt›ran Villas Boas,
kariyerindeki ilk kupay› da
kald›rm›fl oldu. Porto, bu yaz›
yaz›ld›¤› s›rada 11 haftas› geride
kalan Portekiz Ligi’nde henüz
yenilgi yüzü görmemifl durumda
(10 galibiyet, 1 beraberlik.
Att›klar› 27 gole karfl›l›k

yedikleri gol say›s› sadece 4.
Üstelik ezeli rakip Benfica’yla
yapt›klar› maç› da 5-0 gibi tarihi
bir skorla kazand›lar).
Avrupa’da da yoluna devam
eden ve UEFA Avrupa Ligi’nde
Befliktafl’la ayn› grupta yer alan
Porto, yine bu yaz› yaz›ld›¤›
s›rada oynad›¤› toplam 6 maç›n
sadece birinde berabere kal›p 
(o da Befliktafl’la), di¤erlerinde
sahadan galip ayr›lan tak›m
oldu. 
Sözün özü, Villas Boas’a dair
bütün iflaretler yeni bir
Mourinho’nun yolda oldu¤unu
gösterir gibi. Beri yandan Boas,
belki biraz da yafl›n›n küçük
olmas›n›n etkisiyle, tavr› ve
tarz›yla ondan çok daha
sempatik birisi olarak görülüyor.
“Mini Mourinho” henüz yolun
çok bafl›nda. Gençli¤i de
düflünülürse daha çok uzun
y›llar futbol âleminde ad›n›
duyaca¤›m›z kesin. Üstelik her
ne kadar futbol öngörüde
bulunman›n zor oldu¤u bir spor
olsa da baflar› hanesinin y›llar
içinde geniflleyece¤ini söylemek
de büyük bir kehanet
olmayacak gibi duruyor…

Kıvanç Koçak

TamSaha 55

Sadece kendi liginin değil
Avrupa futbolunun da
önde gelen ekiplerinden
birisi olan bir takımın
başına henüz 33
yaşında, “ayağına top
değmemiş” bir ismi
geçirmek… Sezona
başlarken böylesi cesur
bir karara imza atan
Porto yönetimi,
Mourinho’dan sonra yeni
bir futbol dehasını futbol
âlemine kazandırmış
durumda. Üstelik söz
konusu genç adam,
Mourinho’nun talebesi. 

2 yafl›ndan beri
Portolu!

Porto do¤umlu Villas Boas’›n
çocuklu¤undan beri tuttu¤u

tak›m Porto. Üstelik her transfer
oldu¤u tak›m›n bayra¤›n› öpen

futbolcudan farkl› olarak belgesi
de var! Ailesi taraf›ndan resmî

üye olarak kulübe
kaydedildi¤inde sadece 

2 yafl›nda olan Villas Boas,
Porto’nun 11.428 numaral›

üyesi. Mavi-beyazl›larla yapt›¤›
iki y›ll›k sözleflmenin ard›ndan

duydu¤u mutlulu¤u gizlemeyen
genç teknik adam, “Kulüpte iz

b›rakan isimlerden olmak
istiyorum” diyor. Öte yandan

günün birinde bir Arjantin ya da
fiili tak›m›n› çal›flt›rmak istedi¤ini

de söylüyor: “Bu iki ülke futbol
tutkusunu en iyi flekilde

hissedebilece¤iniz yerler.” 

Gözüne uyku
girmeyen bir

CM’ci

Portekizce d›fl›nda ‹ngilizce,
‹talyanca, ‹spanyolca ve

Frans›zca bilen Villas Boas, ayn›
zamanda s›k› bir Championship

Manager oyuncusu. Futbol ve
bilgisayar oyunu tutkunlar›
aras›nda bir fenomen olan
oyunun bafl›ndan saatlerce

kalkmayan teknik adam evli ve
iki k›z çocuk babas›. Tak›m›

maç› kazansa da istedi¤i gibi
oynayamazsa gece bir türlü
uyuyamamas› ise bir baflka

tak›nt›s›. 

“Kimsenin klonu
de¤ilim!”

Villas Boas, adeta
Mourinho’yla

birlikte büyüdü¤ü için onunla
k›yaslanmas› da elbette normal.

“Ben kimsenin klonu de¤ilim,
kendi yolumda gidiyorum” diyen

genç teknik adamla Mourinho
aras›ndaki benzerlikler yine de

dikkat çekici. ‹kisinin de
futbolculuk kariyeri yok, ikisi de

büyük tak›mlar›n kap›s›ndan
içeriye öncelikle geri plandaki

adam olarak girdi, ikisi de ilk tek
adaml›k deneyimlerine pek

dikkate al›nmayan tak›mlarda
bafllad›, ikisi de “oyunu

okumak”taki ustal›klar› ve
detaylara düflkünlükleriyle 

fark yarat›yor.
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Savafl ve gururSavafl ve gurur
Armalar›n Dili 

Bir kulübün armasına baktığımız zaman bazen hiçbir şey anlamayabiliriz. O arma bazen çok basit, 
bazen de çok karışık görülebilir. Ancak bu armalar çoğu kez büyük anlamlar taşıyabilir. Kimisinde bir
mesaj, kimisinde bir tanıtım, kimisinde ise bir tarih vardır. Bu yazı dizimizde, son dönemlerde marka

değerini arttırmak amacı altında orijinali bozulmadan yeniden düzenlenen kulüp armalarını tanıtmak istedik.
Başlangıcı da İngiltere Premier Lig’le yapıyoruz. 

Aydın Güvenir

Tarihinde 5 kez armas›n› de¤ifltirmifl olan Londra
ekibi, 2005-2006 sezonundan itibaren gerek

kulübün 100. y›l›na ulaflmas›, gerekse de taraftar›n›n
talebi do¤rultusunda flu an resmi olarak kulland›¤›
logoyu formas›nda tafl›maya bafllam›fl. Asl›nda 2004
y›l›nda tasarlanan logoda elinde asa fleklinde bir
sopa tutarken arkas›na bakar flekilde ayakta duran
mavi bir aslan yer al›yor. Logoda aslan›n olmas›n›n
en büyük nedeni ise ‹ngiltere Millî Tak›m›
formas›nda da oldu¤u gibi ‹ngiliz geleneklerine göre
hayvanlar›n kral› olarak görülen aslan›n cesareti,

yi¤itli¤i, gücü simgelemesi ve bir anlamda kutsal
say›lmas›. 2004 y›l›nda yap›lan yeni logonun
lansman toplant›s›nda ise Chelsea’nin CEO’su Peter
Kenyon, yeni amblemin tasar›m›n›n eski logolardan
örnek al›narak yap›ld›¤›n› ve bu amblemin 
100. y›l›yla yeni bir döneme giren mavi-beyazl›lar›n
sonraki 100 y›l boyunca da kendilerini temsil
edebilecek yeni bir kimlik oluflturma politikas›na
uygun oldu¤unu belirtmiflti. Mavi renkli hanedan
aslan›n›n d›fl›nda logoda beyaz ve alt›n renklerinin
a¤›rl›kl› oldu¤u görülüyor. 

Cesaret ve yi¤itli¤in simgesi aslan

C
he

ls
ea

Önceki
logonun

ticari bir marka
olarak kabul
edilmemesinden
ötürü, son hali
1997’de

oluflturulan Manchester ekibinin ambleminde, önünde kalkan
bulunan alt›n renkli bir kartal bulunuyor. Logonun tasar›m›nda
Kuzey Kutbu’nun en tehlikeli ve avc› kuflu olarak bilinen kartal,
kalkan korumas› ile birlikte yer al›yor. Kalkan›n üst k›sm›nda yer
alan gemi ise 1894 y›l›nda infla edilen ve gemilerin Manchester’den
direkt okyanusa aç›lmalar›n› sa¤lad›¤› ve böylece ‹ngiltere’de
Endüstri Devrimi’yle yarat›lan makinelerin ve pamu¤un ihraç

edilmesinde büyük rol oynad›¤› için
çok önemli bir ticari görevi olan
“Manchester Gemi Kanal›”n› temsil
ediyor. Kalkan›n alt k›sm›nda
diyagonal olarak yer alan üç beyaz
çizgi ise bu kanal›n oluflmas›n›
sa¤layan ve Manchester’in üç önemli
nehri olan Irk, Medlock ve Irwell
nehirlerini simgeliyor. Kalkan›n alt›nda
bulunan ve Latince yaz›lm›fl olan
“Superbia in Proelio” ise “Savaflta Gurur” anlam›na geliyor. 
Böylece Manchester City’nin ambleminde flehirle ilgili ticari ve
askeri içeri¤in hayli üst seviyede oldu¤u anlafl›l›yor. Logodaki
kartal›n üstünde de üç tane alt›n renkli y›ld›z bulunuyor.

Alt›n renkli kartal

Ad› kendi dilinde
“cephanelik” anlam›na

gelen ve 1886’da ‹ngiliz silahl›
kuvvetleri için silah imalat›,
mühimmat ve patlay›c›
araflt›rmas› yapan “Royal
Arsenal” adl› flirkette çal›flan
iflçiler taraf›ndan kurulan
Londra ekibinin, bundan dolay›
logosunda
askeri bir top
göze çarp›yor.
Bu topun yüzü
do¤uya do¤ru
çevrilmifl olarak
durmakta.
Kulübün ismi de
“Sans serif” yaz›
karakteriyle
yaz›lm›fl. Arka
fon k›rm›z›
renkte olup
logonun kenarlar›nda bu renk
koyu mavi olarak de¤ifliyor.
Logonun tasar›m›n›n
oluflturulma hikâyesi ise hayli
ilginç. 2002 y›l›na kadar
kulübün logosunun oldukça
fazla de¤ifltirilmesinden dolay›
telif hakk› olmayan 
k›rm›z›-beyazl›lar, buna
ra¤men logoyu tescilli marka
olarak kaydettirmifl. Arsenal’in

resmi olmayan ürünlerini satan
yerel bir tüccarla uzun süren
bir hukuki mücadeleye
giriflildikten sonra bu yasal
sürecin, Arsenal lehine
sonuçlanmas›yla daha genifl
kapsaml› yasal tedbirlere
baflvurulmufl. Bundan dolay›,
2002 y›l›nda daha modern

e¤ilimli çizgilere
sahip,
basitlefltirilmifl bir
logo oluflturulmufl
ve telif hakk› sakl›
tutulmufl. 
Ancak Arsenal’in
bu yeni logosu,
kamuoyuna ilk
kez aç›kland›¤›
zaman baz›
taraftarlarca
tepkiyle

karfl›lanm›fl. Arsenal
Independent Supporters
Association (Ba¤›ms›z Arsenal
Taraftarlar Birli¤i) taraf›ndan
yap›lan aç›klamaya göre, 
bu radikal de¤ifliklik sonucu
Arsenal tarihinin ve
geleneklerinin hiçe say›ld›¤› ve
bu de¤iflikli¤in taraftara
dan›fl›lmadan yap›ld›¤›
belirtilmifl.

Londra’daki cephanelik
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Kuzey Londra ekibinin
logosunun oluflumu, ad›yla

da oldukça ba¤lant›l›. 1400’lü
y›llar›n bafl›nda ‹ngiltere’de
Kral IV. Henry’ye karfl› yap›lan
ayaklanmay› bafllatm›fl ancak
bu ayaklanma s›ras›nda
öldürülmüfl olan ve 
William Shakespeare’in
IV. Henry isimli
oyununun 
1. bölümünde kendisini
“Harry Hotspur” olarak
tan›mlad›¤› Henry
Percy’nin isminden
ilham al›narak verilen
kulübün ilk ad›
“Hotspur Football Club”
olmufl. Nam-› di¤er
Harry Hotspur’un
zaman›nda Avrupa’da
çok meflhur olan horoz
dövüfllerinde dövüfltürdü¤ü
horozlardan esinlenerek, 
1901 y›l›nda kulübün logosuna
‹ngilizcede “cockerel” ad›
verilen bu dövüfl horozunun
resmi konulmufl. Tottenham’›n
logosunda yer alan horozun
bacaklar›na dikkatlice
bak›ld›¤›nda ise arkaya do¤ru
b›çak fleklinde bir ç›k›nt›
oldu¤unu görüyoruz.

‹ngilizcede “spur” anlam›na
gelen ve ad› mahmuz olarak
geçen bu b›çak fleklindeki
ç›k›nt›, Ortaça¤’daki horoz
dövüfllerinde horozlar›n
ayaklar›na tak›larak bir sald›r›
arac› olarak kullan›lm›fl.
Kulübe ad›n› veren Harry

Hotspur, dövüfl
horozlar›yla oldu¤u
kadar bu mahmuzlar›
horozlar›nda
kullanmas›yla da
bilinirmifl. ‹flte bu
mahmuz bir kulübe hem
ad› hem de logosu için
ilham kayna¤› olmay›
baflarm›fl. 1909’da da ek
bir tasar›mla bu dövüfl
horozunun alt›na bir
futbol topu konmufl.

2006 y›l›nda ise markalaflmak
ve kulübün imaj›n› modernize
etmek amac›yla bu logo
günümüzün grafiklerine uygun
olarak tekrardan düzenlenmifl
ancak amblemde de görüldü¤ü
gibi orijinalli¤inin
bozulmamas› için topun
desenleri günümüzde
kullan›lan futbol toplar›n›n
desenlerine benzetilmeyerek
eski fleklinde b›rak›lm›fl. 

Bir asi ve mahmuzlu horoz
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‹ngiltere’nin köklü kulüplerinden olan

Newcastle United’›n logosunda, kulübün
renkleri olan siyah-beyaz kalkan› iki yandan
korur gibi tutan iki denizat› var. Bu iki
denizat›, Newcastle’›n da içinde oldu¤u
“Tyneside” bölgesinin
denizle olan güçlü
ba¤lant›s›n› temsil ediyor.
Ülkenin kuzeyinde yer alan
bu bölgenin, okyanusun
k›y›s›nda yer ald›¤›n›
gördü¤ümüzde
denizatlar›n›n logoda niye
bulundu¤u ve neyi temsil
etti¤i daha iyi anlafl›l›yor.
Logodaki kalkan›n üzerinde
bulunan kale ise tamamen
tarihsel bir içerik tafl›yor.
Kavimler Göçü’nden sonra
‹ngiltere’de bir dönem
egemenlik sürmüfl olan Normanlar, yapt›klar›
kalelerin tepesine düflman› gözetlemek için
koyduklar› gözcü kuleleriyle tarihte bir ilke
imza atm›fllard›. Bu ana kulenin ise dört bir
yan›nda baflka kuleler yer almakta. ‹flte
Norman tarz› infla edilen bu kalelerin ve
gözcü kulelerinin en önemli örneklerinden

biri de Newcastle flehrinde bulunmakta.
Dolay›s›yla bu gözcü kulesi de flehri temsil
etmek amac›yla siyah-beyazl› tak›m›n
logosunda kendine yer bulmufl. Gözcü
kulesinin hemen yan›nda yükselen ve alt›n

renkteki aslan taraf›ndan
tutulan bayrak ise ‹ngiltere
bayra¤›nda da bulunan ve ad›
“St. George’s Cross” olarak
geçen art› fleklinde simgeyle
beraber Newcastle flehrinin
amblemine benzer flekilde
oluflturulmufl. Kulübün ilk kez
1988-1989 sezonunda
kullanmaya bafllad›¤› logo, 
bu özelliklerine bakt›¤›m›zda,
iki taraf› da denizlerle çevrili
bir kale görünümü veriyor.
“Castle” kelimesinin de
‹ngilizcede kale anlam›na

geldi¤ini ve Newcastle flehrinin ‹ngiltere’nin
kuzey ucunda Kuzey Denizi’ne ve Atlantik
Okyanusu’na çok yak›n oldu¤unu
düflünürsek, kulübün ambleminde tarihsel
süreçle beraber aç›kça Newcastle kentinin
küçük bir tasvirinin yap›lm›fl oldu¤unu
görüyoruz.

Kale ve denizatlar›
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Manchester United’›n
günümüzde

kulland›¤› resmi
logosunun tasar›m fikri
1960’l› y›llarda
Manchester fiehir
Konseyi’nden ç›km›fl.
Manchester City’nin
logosuna benzer bir
flekilde arman›n
tepesinde su üstünde
sola do¤ru seyir halinde
olan bir gemi
bulunuyor. Buradan
deniz ticareti ile ünlü
bir flehir olan
Manchester’in bu
özelli¤inin kulüplerinin
amblemlerine de birebir
yans›d›¤›n› görüyoruz.
Altta ise tak›ma
“K›rm›z› fieytanlar”
ad›n›n da verilmesine
vesile olan bir “fleytan”
figürü bulunmakta.
Armadaki renkler
tamamen sar›-k›rm›z›
olup, kulübün ismi de
armay› çevreleyecek
flekilde alta ve üste
yaz›lm›fl.

Gemi ve
fleytan
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Birmingham ekibinin
ambleminde de birçok ‹ngiliz

kulübünde oldu¤u gibi, ‹ngilizler
taraf›ndan tüm hayvanlar›n kral›
olarak varsay›lan bir aslan figürü
var. Kulübün ilk armas› flaha
kalkm›fl k›rm›z› bir aslan olarak
üretilmifl. Bu tarihten itibaren
çeflitli armalar kullanan kulüp 
2 May›s 2007’de yeni bir arma
tasarland›¤›n› duyurdu. Yeni
armada önceki versiyonda

bulunmayan ve 1982’deki fiampiyon
Kulüpler Kupas› flampiyonlu¤unu
temsil eden beyaz bir y›ld›z ile aç›k
mavi arka plan üzerinde kulübün ilk
armas›ndakine benzer bir aslan figürü
yer almakta. Fakat flaha kalkm›fl
aslan›n rengi bu kez k›rm›z› yerine sar›
olarak de¤ifltirildi. “Haz›rl›kl›”
anlam›na gelen ve kulüp slogan› olan
“Prepared” kelimesi ve kulüp ad›n›n
k›saltmas› olan AVFC de armada yer
almakta.

fiaha kalkm›fl aslan
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1997 y›l›nda tak›m›n yeni stadyumu olan
“Stadium of Light”a geçmesiyle ayn›

zamana rastlayan Sunderland armas›n›n
son halinde, dörde bölünmüfl bir kalkan

yer al›yor. Dörde bölünen bu kalkan›n iki yar›s›nda kulübün renkleri
olan k›rm›z›-beyaz fleklinde simetrik kal›n çizgiler bulunuyor. Kalkan›n
sa¤ alt taraf›nda yer alan sembol ise Sunderland flehrinin do¤usu ile
bat›s›n› birbirine ba¤layan Wearmouth Köprüsü’nü ifade ediyor.
Kalkan›n sol üstünde yer alan simge ise Sunderland’in önemli tarihi
eserlerinden biri olan ve 136 metre yüksekli¤indeki Penshaw An›t›’n›
temsil ediyor. Yani aynen Newcastle United’›n ambleminde oldu¤u
gibi Sunderland amblemine de bakarken ufak bir
flehir turu yapm›fl oluyoruz. Kulübün armas›n›n
de¤iflmesiyle, yeni stadyumuna geçmesinin ayn›
zamanda olmas›n›n hikâyesi, arman›n yukar›s›nda
yer alan siyah renkte ve tekerlek biçiminde olan
nesneye bak›ld›¤› zaman ortaya ç›k›yor. “Colliery
Wheel” diye adland›r›lan, Türkçe karfl›l›¤› Kömür
Madeni Tekerle¤i anlam›na gelen bu nesne, armaya
Monkwearmouth Kömür Madeni’nin an›s›na konmufl.
Sunderland kentinde bulunan Monkwearmouth
Kömür Madeni, 1835 y›l›nda aç›lm›fl ve 1993 y›l›na

kadar ‹ngiltere’nin en önemli
kömür madenlerinden biri
olarak ifllevini sürdürmüfl.
Buras› yüzlerce Sunderland
taraftar›n›n da y›llar boyunca
çal›flt›¤›, istihdam edildi¤i ve
onlar için gelir kayna¤› olan
önemli bir madenmifl. Ancak
maden 1993 y›l›nda kapat›lm›fl.
Bu madeni simgeleyen bir sembolün armaya konmas›n›n nedeni ise
1997 y›l›nda aç›lan Stadium Of Light’›n bu maden oca¤›n›n üzerine

infla edilmesi. Dolay›s›yla kulüp, taraftar›na büyük bir
vefa örne¤i göstererek logoya koydu¤u bu sembolle
onlara ne kadar de¤er verdi¤ini göstermifl. Yine arman›n
üst bölümünde yer alan “Consectatio Excellentiae”
fleklindeki Lâtince kelimeler de “Mükemmeli Aray›fl”
anlam›na geliyor. Arman›n sa¤ ve sol taraf›nda yer alan
siyah aslanlar, Sunderland’in kent armas›nda da
bulunan figürler. Her ne kadar aslan olarak görülse de
bu figürler Sunderland halk› taraf›ndan siyah kediler
olarak tan›mlan›yor. Logonun en alt k›sm›nda ise
kulübün ismi yaz›yor.

Madencilere sayg›

Do¤u Londra
ekibinin logosuna

bakt›¤›m›zda kale ve
çapraz flekilde duran
iki çekiç göze çarp›yor.
Bu sembollerin hikâyesi
ise flöyle; demir ve
gemi infla sanayinde
kullan›lan çivileri
perçinlemeye yarayan
iki adet çekiç çapraz flekilde kulübün
ilk armas› tasarlan›rken logoya
konmufl. Daha sonra da logoya 
1533-1536 y›llar› aras›nda ‹ngiltere
Kraliçesi olan Anne Boleyn’in bir
dönem yaflad›¤› yer olan ve “Boleyn
Castle” (Boleyn Kalesi) eklenmifl. Bu
kalenin logoya konmas›n›n nedeni ise
kulübün “Green Street House” (Yeflil
Sokak Evi) ad›yla geçen yap›y› da

içeren alan› kiralamas›.
Bahsetti¤imiz alan ise
West Ham’›n flu an
maçlar›n› oynad›¤›
Upton Park’tan baflka
bir yer de¤il. Kulüp
buray› kiralad›ktan
sonra Upton Park’› infla
etmeye bafllay›nca,
Boleyn Kalesi’nin ad›

da “Boleyn Ground” olarak geçmeye
bafll›yor. Bu isim ayn› zamanda flu an
West Ham United’›n maçlar›n›
oynad›¤› Upton Park’›n bir di¤er ad›
olarak geçiyor. Unutmadan, Boleyn
Kalesi’nin bir zamanlar do¤um
s›ras›nda ölen hizmetçilerden biri
taraf›ndan lanetlendi¤ini ve bu kalenin
perili oldu¤una inananlar›n say›s›n›n
da bir hayli fazla oldu¤unu söyleyelim.

Kraliçe Boleyn’in kalesi
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Liverpool flehrinin tak›m› olan Everton’›n
kulüp logosu oldukça ilginç. 1937-38

sezonu sonunda kulübün sekreterli¤ini
üstlenen ve daha sonra tak›m›n menajerli¤ini

yapacak olan Theo Kelly,
kulüp için bir logo
yapmaya karar verir.
Kelly’nin tasarlad›¤›
logoda, Everton
bölgesinin simgesi olan ve
ilk olarak tutukevi olarak
kullan›lan “Prince
Rupert’s Tower” (Prens
Rupert Kulesi) yer al›r.
Bölgenin tam ortas›nda
yer alan bu kule, ad›n›
çeflitli savafllardan dolay›

bölgeye gelmifl ve burada yaflam›fl Bavarya
Dükü Prens Rupert’ten almaktad›r. Kulenin iki
yan›nda bulunan defne dal›ndan yap›lm›fl
çelenk de Kelly taraf›ndan galibiyeti
simgelemesi için armaya ilâve edilmifltir.
Logonun alt›nda yer alan “Nil Satis Nisi
Optimum” sözlerini içeren Lâtince yaz› ise
“Sadece en iyi olan yeterince iyidir” anlam›na
gelmektedir.

Prens Rupert’in kulesi
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West
Bromwich

Albion’un
ambleminde
bulunan ötücü
ard›ç kuflunun
armaya yerleflme

hikâyesi çok eskiye dayan›yor.
1880’lerin sonunda kulübün sekreteri
olan Tom Smith’in fikri üzerine
ambleme konan bu kufl, o günden bu
zamana kadar logoda yer almakla
kalmam›fl, ayn› zamanda kulübün hem
lakab› hem de maskotu olmufl. 1970’li
y›llar›n sonlar›nda ise kulüp ilginç bir
uygulama bafllatm›fl ve kendi evlerindeki

her maç öncesi taç çizgisinin yan›na
kafes içerisinde bir ard›ç kuflu
koymufllar. E¤er tak›m maçlar›n›
kazan›rsa, maçtan sonra bu kufl özgür
b›rak›l›yormufl. Kazanamazsa ise bu kufl,
tak›m kendi evinde kazanana kadar
özgürlü¤üne kavuflam›yormufl. ‹lk
ambleminde dal bulunan logodaki ard›ç
kuflunun yeni armada alt›nda üç adet
kiraz tanesi ve yapraklar yer almakta.
Markalaflma ve pazarlama
politikalar›ndan dolay› 2006’da
bugünkü haline getirilen West
Bromwich Albion’un armas›ndaki
renkler ise tak›m›n da renkleri olan mavi
ve beyazdan oluflmakta.

Ard›ç kuflu
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H
iç kuflku yok ki, içinde
bulundu¤umuz zaman diliminin en
popüler teknik direktörü Jose

Mourinho. 2003-04 sezonunda mütevaz›
Porto’yu fiampiyonlar Ligi’nde mutlu sona
tafl›d›ktan sonra ayn› baflar›y› ‹talya’n›n
Inter’iyle de yaflayan 47 yafl›ndaki
Portekizli (*), flimdilerde Real Madrid’i
Avrupa futbolunun 1 numaral› basama¤›na
ç›kartmak için u¤rafl veriyor. ‹flinin kolay
olmad›¤›n›n fark›nda olan bu çok özel
insan, bu gerçe¤i de “Zoru baflarmak
benim hayat›mda çok önemli bir hedef.
Portekiz’de Porto’yla, ‹ngiltere’de
Chelsea’yle ve ‹talya’da Inter’le ülke ve
fiampiyonlar Ligi flampiyonluklar›n›
kazand›m. fiimdi s›ra Real Madrid’de. 
Bu tür bir yaflam tarz› benim çok hofluma
gidiyor. E¤er tersi olsayd›, Inter’de kal›r ve
mutlu sonlar› rahat bir flekilde elde
ederdim. Çünkü elimde haz›r bir tak›m
vard›” fleklinde dillendiriyor. 
Son fiampiyonlar Ligi zaferini 2002’de
yaflayan Real Madrid, o tarihten bu yana
Avrupa’n›n en prestijli organizasyonunda
çok büyük hayal k›r›kl›klar› yafl›yor.
fiimdilerde Mor Menekflelerin en büyük
beklentisi, Mourinho ile bu olumsuz
sürecin sona ermesi. 

14 milyon euroluk adam

Real Madrid’in Mourinho için ödedi¤i
y›ll›k ücret 14 milyon euro. Bunun
karfl›l›¤›nda Portekizliden tek istenen, Real
Madrid’i sadece ‹spanya Ligi’nin de¤il ayn›
zamanda fiampiyonlar Ligi’nin zirvesine de
ç›karmas›. ‹lk y›l›nda Mourinho, Real
Madridlilerin beklentilerine cevap verecek
sonuçlar› tak›m›na kazand›rabilecek mi? 
“Buradakilerin benden ne istediklerinin

fark›nday›m. Mümkün olan en k›sa zaman
diliminde mutlu son istiyorlar” diyen
Mourinho, son derece cesur bir yaklafl›m
modeliyle, “Bu beni korkutmuyor.
‹talya’dan ‹spanya’ya gelirken, beni nelerin
bekledi¤ini biliyordum. Real Madridlilerin
de flunu bilmesi gerekiyor; baflar›, do¤ru
bir oyun felsefesi ve istikrarl› bir kulüp
yap›s›yla geliyor. Bu konuda Barça çok
güzel bir örnek oluflturuyor. Guardiola’n›n
baflar›s›nda, belirtti¤im iki unsur büyük
önem tafl›yor. Bu süreçte Real Madrid ise
Cappello, Pellegrini, Schuster ve Ramos
gibi farkl› teknik adamlarla çal›flm›fl. Böyle
bir politikayla de¤er yaratmak mümkün
de¤il. Real Madrid gibi bir kulübün bu
konuda daha istikrarl› olmas› lâz›m”
aç›klamas›nda bulunuyor. 
‹spanya, Jose Mourinho’nun ilk kez
çal›flt›¤› bir ülke de¤il. Portekizli teknik
adam 1996-2000 y›llar› aras›nda
Barcelona’da yard›mc› antrenör olarak
görev alm›flt›. Dolay›s›yla eski Chelsea’li,
‹spanya Ligi’nde Real Madrid’in 1
numaral› rakibini çok iyi tan›yor: 
“Ben Barça’da antrenör olarak çal›flmaya
bafllad›¤›mda, Guardiola tak›m›n
futbolcusuydu. Daha o zaman onun büyük
bir teknik direktör olaca¤›n› görmüfltüm.
Sahada teknik direktörün beyniydi. Liderlik
görevini çok iyi yap›yordu ve di¤erlerinin
yerine de düflünüyordu. Onun bildi¤i en
önemli fley, zaman› geldi¤inde iyi bir
teknik adam olaca¤›yd›. Bu tabloyu
gördü¤üm için, onun baflar›s› beni
flafl›rtm›yor. Guardiola gibi Xabi Alonso
örne¤ini de verebilirim. fiimdi Real
Madrid’de forma giyen Xabi Alonso da
futbol kariyerini bitirip, teknik direktörlü¤e
soyundu¤unda Guardiola gibi çok baflar›l›
olacak.” 

Jose Mourinho 
Porto, Chelsea ve

Inter’de baflard›klar›yla
dünyan›n en iyi teknik

direktörlerinden biri
oldu¤unu kan›tlayan
Portekizli, flimdi 14

milyon euroluk dudak
uçuklatan y›ll›k

ücretiyle Real Madrid’i
baflar›ya tafl›maya
çal›fl›yor. Sadece

yapt›klar›yla de¤il
konuflmalar›yla da farkl›
bir kimlik ortaya koyan

genç teknik adam›n
millî tak›mlar, kulüp

yap›lar› ve oyuna
bak›fl›yla ilgili de

söyleyecek sözleri var.

Dr. Cem Çetin

Guardiola’y› ve onun Barça’s›n›
çok iyi tan›yan Jose Mourinho,
Real Madridli taraftarlar› mutlu
edecek bir de ilginç istatistik
veriyor: 
“Chelsea’de ve Inter’de görev
yaparken Barça’ya 3 defa
ma¤lubiyet tatt›rd›k. Ama onlara
karfl› kazanmak kolay de¤il. Rakip
sahada bask›y› bafllat›p, hataya
sürüklemek gerekiyor.”

Alt›n Top favorisi Sneijder

Futbolu çok sevdi¤ini ve önemli
organizasyonlar› izledi¤ini her
defas›nda dillendiren Mourinho,
2010 Dünya Kupas› ile ilgili son
derece ilgi çekici ve yol gösterici
tespitlerde bulunuyor: 
“Güney Afrika’da baflar›l› olan
millî tak›mlar, bunu kulüplere
borçlu. ‹spanya’y› ele al›rsak,
onlar›n oyun yap›s›n› yüzde 75
Barcelona, yüzde 25 Real Madrid
ve 2-3 kulüp tak›m› oluflturuyor.
Del Bosquet son derece ak›ll› bir ifl
yap›p, Barça’n›n düzenini millî
tak›ma tafl›d›. Ayn› fleyi Almanya
için de söyleyebilirim. Barça’da
asistanl›¤›n› yapt›¤›m Louis van
Gaal’›n Bayern Münih’te nas›l bir
de¤er yaratt›¤›n› biliyorum.
fiampiyonlar Ligi’nde final
oynamalar› sürpriz de¤il. Löw,
Güney Afrika’da Van Gaal’›n
Bayern Münih’teki çal›flmas›ndan
fazlas›yla faydaland›. Hollanda’da
ise her ne kadar savunmada bir
tak›m farkl›l›klar göze çarpsa da
Ajax stili hissediliyordu. Bu arada
Fransa ve ‹talya’n›n yaflad›¤› hayal
k›r›kl›klar› da normal karfl›lanmal›.
Çünkü bu iki ülkede de de¤iflim
zaman› geldi ve bu da oldukça zor
ve s›k›nt›l› bir süreç. Frans›zlar›n
flimdiki antrenörü Laurent Blanc’›
zor günler bekliyor”. 
Fransa’n›n gelece¤iyle ilgili ilginç
bir tahminde bulunan Mourinho,
FIFA’n›n Alt›n Top ödülüyle ilgili
olarak da, “Bu ödülü bir sezon
boyunca en iyi performans›
gösteren futbolcu kazanmal›. 
Bana göre 2010’un en baflar›l›s›
Hollandal› Sneijder. Inter’de
benimle birlikte üç kupa kazand›.
Dünya Kupas›’nda da millî
tak›m›yla birlikte final oynad›”
görüflünü ortaya at›yor. 

Ben provokatör de¤ilim

Mourinho denilince ak›llara gelen
birkaç kelimeden bir tanesi de
provokasyon. Bu çok özel insan,
çal›flt›¤› ‹ngiltere ve ‹talya’da hem

meslektafllar›yla hem de
gazetecilerle dikkat çekici söz
düellolar›na girmekten kaç›nmad›.
Bu davran›fl modelinden dolay›,
baz› çevreler Mourinho’yu
provokatör olarak gösteriyor. 
Ne var ki Real Madrid’in yeni
teknik patronu bu benzetmeyi
kabul etmiyor: 
“‹nsanlar›n düflündüklerini
söylemesi neden provokasyon
olarak kabul ediliyor? Ben asla bir
provokatör olmad›m ve
olmayaca¤›m. Belki tek yanl›fl›m,
konuflmamam gereken durumlarda
a¤z›m› kapatmas›n› bilmememdir.”
Portekizlinin bu yaklafl›m›n› kabul
edenler ç›kabilece¤i gibi, “Hay›r o
bir provokatör” diyenler de
olacakt›r. Bu sürece verilecek en
son örnek, Mourinho’nun Inter’in
yeni teknik direktörü Benitez’e
gönderdi¤i mesaj. Benitez,
Milano’da çal›flmaya bafllad›ktan
sonra, ilk yapt›¤› ifllerden bir
tanesi, antrenman tesislerindeki
Mourinho’nun resmini indirmek
olmufl. Bak›n Mourinho bu konuda
‹spanyol meslektafl›na nas›l bir
mesaj gönderiyor: 
“Elbette Benitez istedi¤ini
yapabilir. Bu onun en büyük
hakk›. Ancak ak›ll› birisiyse, her
fleyi de¤ifltirmeye çal›flmak yerine,
kendisine b›rakt›¤›m çal›flmadan
faydalan›r ve onun üstüne bir

fleyler koyar. Do¤rusunu isterseniz,
yeni bir kulübe gitti¤imde ben hep
böyle bir davran›fl modeli
sergiledim. Benzer durum Barça’da
da yafland›; Rijkaard’dan görevi
devralan Guardiola, onun b›rakt›¤›
yerden yoluna devam etti. Hiçbir
fleyi sil bafltan yapmad›,
yapamazd›. Ancak bu flekilde
davrananlar benim için ak›ll›
teknik adamlard›r.” 
Ortaya ç›kan bu tabloya bak›p,
“Mourinho’yu konuflturmamak için

galiba eline koz vermemek
gerekiyor” denilebilir, yoksa
Portekizli kesinlikle affetmiyor!

(*) Jose Mourinho, Avrupa’n›n 
1 numaral› kupas›nda mutlu sonu
iki farkl› tak›mla yaflayan üçüncü
teknik direktör oldu. Daha önce
ayn› baflar›y› Ernst Happel
(Feyenoord 1970 ve Hamburg
1983) ile Ottmar Hitzfeld (Borussia
Dortmund 1997 ve Bayern Münih
2001) elde etmiflti.
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Millî baflar› 
kulüplerde 
bafllar 

Millî baflar› 
kulüplerde 
bafllar 

“Başarılı millî takımlar, bunu kulüplere
borçlu. Del Bosquet, Barça’nın düzenini millî
takıma taşıdı. Löw, Van Gaal’in Bayern’deki
çalışmasından fazlasıyla faydalandı.
Hollanda’da Ajax stili hissediliyordu. Fransa
ve İtalya’nın yaşadıkları ise değişim
sancıları.” 

“Başarı, doğru bir oyun felsefesi ve istikrarlı
bir kulüp yapısıyla geliyor. Bu konuda Barça
çok güzel bir örnek oluşturuyor.
Guardiola’nın başarısında, belirttiğim iki
unsur büyük önem taşıyor. Real Madrid gibi
bir kulübün bu konuda daha istikrarlı olması
lâzım.” 

“Barça’da antrenörken, Guardiola’nın büyük
bir teknik direktör olacağını görmüştüm.
Sahada teknik direktörün beyniydi ve bildiği
en önemli şey, zamanı geldiğinde iyi bir
teknik adam olacağıydı. Xabi Alonso da
teknik direktörlüğe soyunduğunda çok
başarılı olacak.” 

“Akıllı bir teknik adam her şeyi değiştirmeye
çalışmak yerine, kendisine bırakılan
çalışmadan faydalanır ve onun üstüne bir
şeyler koyar. Doğrusunu isterseniz, yeni bir
kulübe gittiğimde ben hep böyle bir davranış
modeli sergiledim.” 

Inter dönemi bitti, flimdi
yeni bir dönem bafll›yor.

Kitab›n bir bölümü
bitti¤inde, yeni bölüme
geçmeyi bileceksiniz.
Hangi ülkede çal›flt›ysam, 
o ülkenin de¤erleri
çerçevesinde ortaya bir
ürün ç›karmaya çal›flt›m.
E¤er siz kültürel farkl›l›klar›
dikkate almadan, “Benim
sistemim ve oyun felsefem
bu, ben bu sistemi ve
felsefeyi burada
uygulayaca¤›m” derseniz
baflar›l› olamazs›n›z. 
Örnek vermem gerekirse,

‹talya’da teknik direktörlük
yap›p, tak›m›n›z Barça
tarz› bir futbol
oynatamazs›n›z.
Çal›flt›¤›n›z ülkenin
de¤erlerine göre bir tak›m
yap›s› oluflturman›z
gerekiyor. Chelsea Premier
Lig’de flampiyon olabilir
ama ‹spanya Ligi’nde ayn›
baflar›y› yakalayamaz.
Benzer örnek Barça için de
geçerli. ‹spanya Ligi’nde
mutlu sona ulaflabilirler
ama ‹ngiltere Ligi’nde ayn›
futbolla zirveye ç›kmak
mümkün olmayabilir.

Mourinho’dan baflar› formülü



Mücadele Kurulu. WADA 2002’de faaliyete
geçti ve 2004 Atina Olimpiyatlar›’nda bilfiil
kontrollere bafllad›. Yönetmeli¤i
ç›karan, o yönetmeli¤e göre
yasakl› maddeleri bilimsel
kurullar›yla tespit
eden, hukuki
de¤erlendirmelerin
tüzüksel
yönlendirmesini
yapan da
WADA’d›r. Biz de
bu flekilde ona
ba¤land›k” diye
anlat›yor.
WADA
kurulduktan
sonra her
ülkeden
kendisiyle
çal›flacak
bir millî kurulufl ister. Türkiye’de kurulmas›
gereken de “TADA”d›r. Yani “Türkiye Anti-Doping
Ajans›.” Bunun müstakil olmas›, siyasi ve di¤er
bütün güçlerin etkisinden uzak durmas› gerekir. 
“Ama biz hâlâ TADA’y› kuramad›k” diyor Turgay
Hoca, “Çünkü yasayla kurulmas› ve dolay›s›yla
parlamentodan geçmesi gerekiyor. Say›n Bakan
Faruk Özak bu konuya ciddi biçimde e¤ildi ve
haz›rl›klar konusunda bizim de fikrimizi ald›.
Türkiye kendisine has özelliklerin de alt›n› çizerek
bir tasar› haz›rlad› ve bu tasar› komisyondan geçti.
fiimdi genel kuruldan geçerek kanunlaflmas›n›
bekliyoruz. fiimdilik WADA ile iliflkilerimizi
Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu
olarak yürütüyoruz. Ama en son toplant›lar›na bizi
ça¤›rmad›lar, çünkü TADA’n›n kurulmas›n›
istiyorlar.”
Türkiye doping kontrollerini WADA ile ba¤lant›l›

olarak
sürdürüyor.
TFF’nin
Dopingle
Mücadele
Kurulu ise
deneyimli t›p
insanlar›ndan

olufluyor.

Aralar›nda eczac›lar, spor hekimleri,
farmakologlar ve biyokimyac›lar bulunuyor.
Burada akla Turgay Hoca’n›n kad›n do¤um
uzman› olmas› geliyor elbette. Hoca bu konuda
flöyle bir aç›klama getiriyor: 
“Benim bu oluflumun içinde bulunmam›n nedeni
sporla olan iliflkim. Ama flöyle bir fley de var; bir
dönem kad›n sporcular›n gebe kalarak doping
yapt›¤› iddia edilmiflti. Sonradan bunun as›ls›z
oldu¤unu ortaya koydum. Demek ki konu kad›n
do¤umcular› bile ilgilendirecek kadar genifl ve
kapsaml›.” 

Polislik de¤il e¤itimcilik

Turgay Hocan›n alt›n› önemle çizdi¤i bir nokta
var. “Bizim kurulumuzun ana kaidesi flu; biz
kontrolleri polislik için yapm›yoruz, e¤itim
gayesiyle ve cayd›r›c›l›k için yap›yoruz” diyor. 
Bu amaçla her y›l iki defa kulüplerin masörleri,
fizyoterapistleri ve doktorlar› davet edilerek e¤itim
seminerleri veriliyor. Turgay Hoca kulüplerde
görev yapan doktorlar›n tek bafllar›na bu iflin
alt›nda kalkamayaca¤›n› vurgulayarak, “Çünkü bu
konu çok zor bir konu. ‹çinde fizik var, biyokimya
var, eczac›l›k var. Yani bir kiflinin uzmanl›¤› diye
bir fley yok burada. Ayr›ca WADA her sene
yönetmeliklerde de yasakl› maddelerde de
de¤ifliklikler yap›yor. Bir sene önce listede olan
yasakl› madde ertesi y›l ç›kart›labiliyor. Sonra
yeniden listeye al›nabiliyor. Mesela Hasan fiafl’›n
ceza ald›¤› madde daha sonra yasakl› listesinden
ç›kart›ld› ve Hasan bofluna 6 ay ceza alm›fl oldu.
Ben bu iflle u¤raflan bir Türk hekim olarak
WADA’n›n bu çal›flma tarz›ndan rahats›z›m.
Tamam, bilimsel dayanaklarla bu ifli yapmaya
çal›fl›yorlar ama bilimsel dayanaklar da bu kadar
kolay de¤iflmemeli” ifadelerini kullan›yor. 
Doping kontrolleri cayd›r›c› bir etki yap›yor ve
oyunculara “Yakalan›rsan›z ceza al›rs›n›z”
mesaj›n› gönderiyor. Turgay Hocaya göre
Türkiye’de bu iflin dönüm noktas› Hasan fiafl’›n
ald›¤› ceza. “‹nsanlar o günden itibaren
‘Galatasarayl› falan dinlemiyorlar, yakalay›nca

cezay› veriyorlar’ diye düflünmeye bafllad›” diyor
Hoca.  
E¤itim çal›flmalar› içinde ayr›ca her y›l düzenli
olarak bast›r›lan broflürlerle 2004 y›l›nda bast›r›lan
bir temel kitap bulunuyor. Bu kitab›n yeni bask›s›
ise 2011 için yo¤un bir çabayla haz›rlan›yor. 

Y›lda 1150 kontrol

Doping kontrolleri, Dopingle Mücadele Kurulu’na
ba¤l› olarak çal›flan ço¤u profesör ve uzman
unvanl› 25 doktor arac›l›¤›yla yap›l›yor. Çünkü
uluslararas› kurulufllar numune alanlar›n doktor

olmas›n› istiyor. Bunun nedeni ise kontrol
s›ras›nda oyuncunun “Sakat›m” diyerek kaçma

ihtimali bulunmas›. Numuneyi alacak olan›n
doktor olmas› bu ihtimali ortadan kald›r›yor.
Bu kontroller için Türkiye’nin dört bir
yan›na gidiliyor. Nerede ne zaman kontrol
yap›laca¤› belli de¤il. Hangi maçta

kontrol yap›laca¤›na karar verme yetkisi
Kurul Baflkan› ile Türkiye Futbol

Federasyonu Baflkan›’na ait.
Ancak Turgay Hoca, bugüne
kadar hiçbir Federasyon
Baflkan›n›n bu konuya
müdahale etmedi¤inin alt›n›
çiziyor ve “O bak›mdan çok
rahat bir ortamda çal›flt›k. Bu

baflar›y› elde etmemizde bu flartlar›n rolü büyük.
Elbette benim de eski bir TFF Baflkanvekili olmam
çal›flma ortam›m›z› rahatlatt›” diyor. 
Bütün liglerdeki her tak›m bir devrede 2-3 kez
doping kontrolünden geçiriliyor. Geçti¤imiz sezon
doping kontrolü yap›lan futbolcu say›s› 1150’yi
bulmufl. Kontrolörler, maç›n devre aras›na kadar
bildirimde bulunmadan kontrol yapabiliyor.
Kurayla her iki tak›mdan ikifler kifli seçiliyor ve bu
oyunculardan numune al›n›yor. Ancak Kurul
Baflkan› ya da kontrolü yapan kifli isterse
flüphelendi¤i bir oyuncudan numune alabiliyor.
Ayr›ca UEFA bu konuda hakemi de yetkilendirmifl
durumda. Yani hakem maç s›ras›nda flüphelendi¤i
bir oyuncudan numune al›nmas›n› isteyebiliyor.
Dopingle Mücadele Kurulu’nun hiç sektirmeden
doping kontrolü yapt›¤› maçlar ise derbiler ile
kupa yar› final ve finalleri. 
Turgay Hoca, faaliyetleri s›ras›nda ihbarlar›
dinlemediklerini de belirtiyor ve “Çünkü
yönetmeli¤imizde ‘ihbarlar dinlenmez’ diye bir
madde var. E¤er öyle olmasayd› flikâyetlerle bafla
ç›kamazd›k. Zaten dikkat ederseniz eskiden
doping yap›ld›¤›yla ilgili çok say›da suçlamalar
vard› ama flimdi artan kontroller ve 2.5 sezondur
dopinge rastlanmamas›yla sükunet sa¤land›. 
Bizim bir istihbarat a¤›m›z da var. Zaten bu ifl
istihbarats›z olmaz. O kanallardan gelen
duyumlar›m›z› kontrol ediyoruz” diyor. 
Dopingle Mücadele Kurulu yapt›¤› testlerden
birinde veya birkaç›nda pozitif sonuçla karfl›lafl›rsa
konuyu Hukuk Kurulu’na bildiriyor ve Hukuk
Kurulu da gerekli görürse dosyay› Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu’na gönderiyor. Bundan
sonras›nda Dopingle Mücadele Kurulu süreçte
taraf olarak de¤il, görüflüne baflvurulan bilirkifli
olarak bulunuyor. PFDK’n›n verece¤i kararlara
itiraz mercii Tahkim Kurulu. Tahkim Kurulu’nun
verdi¤i karar› be¤enmeyen ise CAS’a gidebiliyor. 
‹flte Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle
Mücadele Kurulu’nun 20 y›la yaklaflan
çal›flmalar›n›n sonucunda var›lan nokta 
son 2.5 sezonda “s›f›r doping…” 
Dar›s› gelecek sezonlar›n da bafl›na.

‹
flin ucunda baflar› ve para olunca insano¤lunun
yapamayaca¤› fley yok galiba… Kimisi bu iki
hedefe ulaflabilmek için çok çal›flmay›, baflar›ya

giden yollar› bulmay› tercih ederken, kimisi de
kolay olan› tercih ediyor ve hileye baflvurabiliyor.
Konu spor oldu¤unda bu hileli yollardan birisinin
ad› da doping. Yani spor ahlak›na yak›flmayacak
flekilde performans artt›rmak için kullan›lan
yasakl› maddeler. Spordaki f›rsat eflitli¤ini ortadan
kald›ran Fair Play’e ayk›r› bu yöntem, kullanan
sporcunun sa¤l›¤›n› da olumsuz etkiliyor. Doping
kulland›¤› için kronik ya da akut hastal›klara
yakalanan ve hatta hayat›n› kaybeden sporcular
bile var. Dolay›s›yla hem Fair Play’i ve f›rsat
eflitli¤ini sa¤lamak, hem de sporcular›n sa¤l›¤›n›
korumak için dopingle mücadele etmek gerekiyor.
Türkiye’de Futbol Federasyonu bünyesinde bu
ifllevi yerine getiren kurumun ad› Dopingle
Mücadele Kurulu. 1993 y›l›nda hayata geçirilen
kurulun bafl›nda Prof. Dr. Turgay Atasü
bulunuyor. Turgay Hoca hayata geçti¤i günden bu
yana baflkanl›¤›n› yapt›¤› kurulun yo¤un çabalar›
sonucu ulafl›lan noktadan son derece memnun.
Çünkü bafllang›çta Türkiye’de yüzde 2 ile 2.5
aras›nda de¤iflen doping kullan›m oran› son iki
sezonda s›f›rlanm›fl durumda. Bu sezon da Aral›k
ay›na kadar yap›lan doping kontrollerinde pozitif
bir numuneyle karfl›lafl›lmad›. 
Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet
gösteren Dopingle Mücadele Kurulu Baflkan› 
Prof. Dr. Turgay Atasü’yle konu hakk›nda bir
söylefli yapt›k. Yay›nlanm›fl 25 kitab› bulunan ve
araflt›rmac› kimli¤iyle t›p camias›n›n jinekoloji
konusundaki duayeni olarak kabul edilen Turgay
Hoca, bugün gelinen s›f›r doping noktas›nda
FIFA’dan bir kutlama ald›klar›n›, Avrupa
düzeyinde doping kullan›m›n›n hâlâ yüzde 2 ile
2.5 düzeyinde seyretti¤ini vurguluyor. 
Asl›nda Türkiye’nin 1989 y›l›na kadar doping

konusunda pek de bir ilgisi yok. O y›l fienes Erzik
Baflkanl›¤›na ilk özerk Futbol Federasyonu
kurulurken, konusunda uzman pek isim de o
güçlü çat›n›n içinde yer al›yor. Prof. Dr. Turgay
Atasü de Erzik’in Baflkanvekili olarak
Federasyonda “ikinci adam” konumunda
bulunuyor. Genel Kurulda özerk Federasyonun
ana statüsünü sunma görevi de Turgay Hoca’ya
düflüyor. ‹flte o ana statüde ilk kez dopingle
mücadeleden söz ediliyor, Türkiye’deki ilk
rasyonel ve devam eden planl› hareket Türkiye
Futbol Federasyonu taraf›ndan bafllat›l›yor ve bir
talimat haz›rlan›yor. 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Dopingle
Mücadele Kurulu 1993 y›l›nda kuruluyor.
Baflkanl›¤›n› ayn› zamanda Futbol Federasyonu
Baflkanvekilli¤ini de yürüten Turgay Atasü’nün
yapt›¤› ilk kurulda Prof. Dr. Atilla H›ncal, 
Prof Dr. Kemal Berkman, Prof. Dr. Mehmet
Kurdo¤lu, Doç. Dr. Nezih Hekim ve 
Prof. Dr. Özdemir Kolusay›n yer al›yor. 
O günlere dönen Turgay Hoca, “Dünyada
dopingle mücadeleyi ilk organize eden
Uluslararas› Olimpiyat Komitesi. 1968 Meksika
Olimpiyatlar›’nda ilk kontrolleri onlar yapt›lar.
Türkiye’de bu ifle rasyonel olarak ilk bakan kifli
fienes Erzik oldu. Ben Federasyonun
Baflkanvekiliydim. ‘Kur bakal›m’ dedi ve 1993’te
Dopingle Mücadele Kurulu’nu kurarak bafllad›k”
diyor. 
Türkiye’de ilk Doping Kontrol Merkezi’nin

kurulmas› tam 12 y›l sürer. Kurucu Baflkanl›¤›n›
Prof. Dr. Atilla H›ncal’›n yapt›¤› merkez,
Hacettepe Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan kurulur ve 2003 y›l›nda
hem IOC hem de WADA taraf›ndan tan›narak
uluslararas› kontrol yetkisine sahip 31 merkezden
biri haline gelir. 
TFF’nin Dopingle Mücadele Kurulu, 1993’te
kuruldu¤u dönemde IOC’nin yan› s›ra FIFA ve
UEFA ile birlikte çal›fl›r. Ancak ilerleyen süreçte
dopingle mücadelenin uluslararas› merkezi
de¤iflir. ABD ve Sovyetler Birli¤i’nin
olimpiyatlarda hemen hemen bütün madalyalar›
paylaflmas›, IOC’nin dopingle mücadele
çabalar›n›n yetersiz kald›¤›n› düflünen Avrupal›lar›
harekete geçirir. Bunun üzerine Avrupa Konseyi
bir yürütme kurulu kurarak Uluslararas› Olimpiyat
Komitesi’ne baflvurur ve “Uluslararas› bir dopingle
mücadele kurulu kural›m” teklifinde bulunur.
IOC’nin 1999’un fiubat ay›nda Lozan’da toplad›¤›
Sporda Doping Dünya Konferans›’nda temeli
at›lan Dünya Anti-Doping Ajans› (WADA), 
10 Kas›m 1999’da yine Lozan’da kurulur. 
Bu ad›m ayn› zamanda dopingle daha etkili ve
tarafs›z bir mücadelenin bafllang›c›d›r. 
TFF’nin Dopingle Mücadele Kurulu da yeni
döneme uyum sa¤lar. Turgay Hoca ve arkadafllar›
WADA’n›n hem kurulufl hem de daha sonraki
çal›flmalar›na ifltirak eder. Hoca o günleri de
“Orada Türkiye’yi temsilen iki kurulufl vard›. Birisi
TMOK, di¤eri de Futbol Federasyonu Dopingle
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Doping kontrolünde gurur     tablosuDoping kontrolünde gurur     tablosu
Doping, çağın spordaki illetlerinden

birisi. Dünya spor otoriteleri hem
sporcu sağlığına hem de sporun

ruhuna aykırı bu illetle yoğun bir
biçimde mücadele ediyor. Türkiye’de

ise dopingle mücadelenin
bayraktarlığını Türkiye Futbol
Federasyonu yapıyor. TFF’nin

1993’te özerklikle birlikte başlattığı
bu savaşı Dopingle Mücadele Kurulu

ve bu kurulun başlangıçtan itibaren
başkanlığını yapan Prof. Dr. Turgay

Atasü yürütüyor. Son 2.5 sezonda
yapılan kontrollerde “sıfır doping”

noktasına ulaşılması ise başlı başına
bir gurur tablosu. 

Turgay AtasüTurgay Atasü

Dopingle Mücadele Kurulu 
Prof. Dr. Turgay Atasü

‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Prof. Dr. Yavuz ‹mamo¤lu
Hacettepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü Baflkan› 

Dr. Nezih Hekim
‹.T.Ü. Kimya Mühendisli¤i ve Moleküler
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Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Araman
‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

Eczac›l›k Fakültesi Eczac›l›k Teknolojisi
Bölüm Baflkan› Eczac›l›k Eti¤i ve Mevzuat›

A.B.D. Baflkan›

Prof. Dr. Rüfltü Güner
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Spor

Hekimli¤i Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi



Karfl›yaka

Türkiye’nin kendine has
kulüplerinden biridir Karfl›yaka. 
Köklü tarihi, ateflli taraftar›, yetifltirdi¤i
futbolcular› ile her zaman konuflulan
bir kulüp olmufltur. Kulübün
popülerli¤i ve birçok branflta baflar›l›
olmas› ilçenin ad›n› da duyurmufltur.
‹zmir’in “di¤er” taraf› olan Karfl›yaka
19. yüzy›l›n sonlar›nda geliflimini
h›zland›rd›. ‹lçeye önce demiryolu
yap›ld›, daha sonra karfl› tarafla
ulafl›m› sa¤layacak vapur seferleri
bafllat›ld›. Bu hamleler nüfusun h›zla
artmas›na neden oldu.
20. yüzy›l›n bafllar› ise Karfl›yaka Spor

Kulübü’nün
do¤ufluna tan›kl›k eder.

O y›llarda futbol
‹stanbul’da oldu¤u gibi
‹zmir’de de az›nl›klar›n
oynad›¤› bir oyundu. 
Bu farkl› ve heyecanl›
oyuna ilgi duyan ‹zmirli
Türk gençleri, 1912

y›l›nda aralar›nda
para toplayarak bir

futbol topu
al›r, ard›ndan da

‹ngiliz ve Rum
tak›mlar›n› yenme
iste¤iyle bir futbol
tak›m› kurar.
Karfl›yaka’n›n 100 y›la
yaklaflan tarihi de bu

hikâyeyle bafllar.
Karfl›yaka, ‹zmir’in ilk ve

1914’te Altay kurulana kadar
tek Türk kulübü olur. Karfl›yaka’n›n

halk sevgisini kazanmas› kolay olur
ve kurulufl y›llar›ndan itibaren sevilen
bir tak›m kimli¤ine ulafl›r. ‹flgal ve
savafl y›llar›nda oynad›¤› maçlarda
hiç yenilmemesi, kazand›¤›
flampiyonluklarla birçok ‹talyan ve
Yunan tak›m›n›n kapanmas›na vesile
olmas›, bu ilginin bafll›ca
nedenlerindendir.
Kurtulufl Savafl›’n›n kilit
merkezlerinden biri olan
Karfl›yaka’n›n ilçe statüsünü
kazanmas› Cumhuriyet’in ilân›ndan
çok sonraya rastlar. 1954 y›l›nda ilçe
olur Karfl›yaka. Bundan 5 sene sonra
ise Türkiye’de ilk defa profesyonel lig
düzenlenir ve bu ligde yer alan 
16 tak›mdan biri de “Kaf Sin Kaf”t›r.
‹zmir Ligi’nde kazan›lan
flampiyonluklar ve al›nan kupalar bu
dönemde son bulur. Ülke futbolunun
genifl bir alana yay›lmas› nedeniyle
birçok branflta baflar›yla faaliyet
gösteren Karfl›yaka, futbolda istedi¤i
baflar›lara ulaflamaz. fiampiyon
ç›karmakta zorlanan Anadolu’nun
zafer sahas› olan Türkiye Kupas›’nda

Güngören
Belediyespor

‹stanbul, Bank Asya 1. Lig’de
iki ilçe tak›m›yla temsil
ediliyor. Kartalspor Anadolu
yakas› sakinlerine Bank Asya
1. Lig maçlar› izlettirirken,
Avrupa yakas›n›n bu ihtiyac›n›
Güngören Belediyespor
karfl›l›yor.
Güngören ilçesi, h›zla
büyüyen ‹stanbul’un bir aynas›
olarak görülebilir. Kartal kadar
köklü bir ilçe geçmifli yok.
Çok de¤il, yaklafl›k 40 sene
önce bir köydü. Önce
ba¤›ms›z bir belediye oldu
(1966), daha sonra Bak›rköy’e
ba¤land› (1984). Kulübün
kurulmas› da bu günlere
rastlar. 1983 y›l›nda
Kapal›çarfl› Spor Kulübü ad›yla
mücadelesine bafllayan kulüp,
1993 y›l›nda Güngören
Belediyespor ismini al›r.
Genç kulüp henüz 1990
y›l›nda 3. Lig’e yükselerek
profesyonel liglerde mücadele
etmeye bafllar. 2000-01
sezonunda ise 2. Lig kademe
gruplar›nda yer al›r. 2008’de
ise tarihinin en önemli maç›n›
oynar ve unutulmaz bir
flampiyonluk yaflar. Sezon
boyunca ad›m ad›m ilerleyen
‹stanbul ekibi, herkesi
flafl›rtarak Konya’da
düzenlenen play-off’ta finale
kadar yükselir. Finaldeki rakip,

hem maddi aç›dan hem kulüp
tarihi aç›s›ndan hem de
taraftar deste¤i aç›s›ndan
kendisine büyük üstünlük
sa¤layan Adana Demirspor
olur. Fakat sahada üstünlü¤ü
kuran ‹stanbul tak›m›d›r.
Son dakikada Hakan
Arslan’›n att›¤› golle 1-0
biten final maç›ndan sonra
tak›m tarihinde ilk kez Bank
Asya 1. Lig’e yükselir.
(Hakan Arslan hâlâ
Güngören Belediyespor
formas›n› giymeye devam
ediyor.)
Maddi yönden s›k›nt›
yaflayan kulüp, beklendi¤i
gibi ilk sezonunda Bank
Asya 1. Lig’de tutunamaz.
Ama oynanan futbol ve zirve
mücadelesi yapan 
tak›mlara karfl› zaman
zaman al›nan puanlar
futbolseverlerin tak›ma olan
sempatisini artt›r›r. Geçen
sezonu TFF 2. Lig’de geçiren
kulüp, 1 sene aradan sonra
tekrar Bank Asya 1.Lig’e
döner.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda
nüfusu 259 (sadece 259,
toplam 45 hane) olan
Güngören flimdi 350 bin
insan›n yaflad›¤›, birçok
flehirden daha kalabal›k bir
ilçe haline geldi. Böyle h›zl›
geliflen bir ilçenin futbol
tak›m›n›n Bank Asya 
1. Lig’de mücadele etmesi
hiç flafl›rt›c› de¤il.       

bile baflar› gelmez. Buna ra¤men gerek ilçe
içinde gerekse ilçe d›fl›nda popülerli¤i
giderek artar. Futbolda 50 y›ld›r kupa
kazanamam›fl olsa bile (2. Lig
flampiyonluklar› hariç) Türkiye’nin birçok
kulübünden daha fazla taraftara sahiptir.
Karfl›yaka’n›n son dönemleri de bundan
farkl› de¤il. 14 senedir Süper Lig’e
hasretler. Bank Asya 1. Lig’de her zaman
zirveye oynayan ama bir üst lige
ç›kamayan Karfl›yaka, bu özelli¤iyle
“flanss›z tak›m” kavram›na çok fazla
uyuyor. ‹ki sezon önce play-off finalinde
uzatmalarda Kas›mpafla’ya ma¤lup olan
yeflil-k›rm›z›l› tak›m, geçen sezon yine
play-off’a kald›. Bu sefer farkl› bir statüde
oynanan play-off’ta yine mutlu sona
ulaflamad›. Bu sezon kadroyu bafltan afla¤›
yenileyen ‹zmir ekibi, Bar›fl Memifl, Bilal
K›sa, Tolga Do¤antez, Tiago gibi önemli
isimleri kadrosuna dâhil etti. Sezona
Erdo¤an Ar›ca ile bafllamalar›na ra¤men
yola Kemal K›l›ç’la devam ediyorlar.
Karfl›yaka’n›n alt liglerde kazand›¤› son
flampiyonlukta tak›m›n bafl›nda olan Kemal
K›l›ç, geçmifl dönemlerde tak›m›n üzerinde
olan o ruhu tekrar yans›t›rsa, Süper Lig’de
bir ilçe tak›m› daha görmek mümkün
olabilir. 

Kartalspor

Kartalspor flehir tak›mlar›yla bafl
edemeyecek küçük bir semt tak›m› gibi
gözükse de asl›nda köklü tarihiyle dikkat
çekiyor. Bank Asya 1. Lig’in en yafll›
dördüncü kulübü. 61 y›ld›r Türk sporunun
içinde olan bordo-beyazl› ekip,
flampiyonluklara uzak kalsa da birçok
futbolcuyu yetifltirdi ve Millî Tak›mlara
kazand›rd›.
Kartal’›n geliflmeye bafllamas› ile kulübün

do¤uflu hemen hemen ayn› y›llara denk
gelir. Y›llar boyunca Üsküdar’›n ilçesi olan
Kartal, 1947 y›l›nda al›nan kararla sanayi
bölgesi olarak seçilir. Bundan iki sene
sonra ise Kartalspor kurulur.
fiu an ‹stanbul’un en ifllek ulafl›m
hatlar›ndan biri olan Haydarpafla-Gebze
demiryolu hatt› 1973 y›l›nda aç›l›r. 
Bu sayede Kartal ilçesi flehir merkezine
olan uzakl›¤›n› azalt›r. Bu geliflmeden 10
sene sonra ise Kartalspor (o zamanki
ad›yla Kartal Gençlik) profesyonel
liglere yükselir. Kartalspor ad›n› da bu
dönemde al›r.
Kartalspor 1988 y›l›nda bir üst lige ç›kar.
Kartalspor’un Süper Lig’in kap›s›ndan
döndü¤ü ve büyük bir dram yaflad›¤› maç
ise 1997 y›l›nda oynan›r.
1. Lig’e yükselmek için oynanan play-off
maçlar›nda Antalya’da Adanaspor ile
karfl›laflan Kartalspor, müthifl bir 75 dakika
oynar. Maç›n bafl›nda buldu¤u golle öne
geçer, ikinci yar›da at›lan gollerle fark üçe
ç›kar. Ne olursa 80. dakikadan sonra olur.
Adanaspor Altan Aksoy, ‹sa Turan ve
Hamdi Aslan ile 10 dakikaya 3 gol s›¤d›r›r
ve maç› penalt›lara tafl›r. 10 dakikada
yenilen 3 golün moral bozuklu¤u
Kartalspor’a kaçan penalt›larla yans›r.
Adanaspor, ‹stanbul temsilcisini 8-7
ma¤lup ederek yoluna devam eder.
Kartalspor ise Süper Lig’e bir daha asla bu
kadar yaklaflamaz.
Kartalspor, hiçbir zaman Süper Lig’de
oynamam›fl olmamas›na ra¤men Süper
Lig’e ve Millî Tak›mlara birçok futbolcu
göndermifltir. Fenerbahçeli Volkan
Demirel, Galatasarayl› Servet Çetin ve
Trabzonsporlu Egemen Korkmaz,
Kartalspor’da bafllayan kariyerlerine Süper
Lig’de devam ederlerken, tak›mlar›na
zaman zaman da kaptanl›k yap›yor. 

Bugün gerek Süper
Lig’de gerekse Bank
Asya 1. Lig’de
Kartalspor altyap›s›n›n
ürünü birçok futbolcu
top koflturuyor. S›n›rlar›
içinde 3 Anadolu Lisesi
(Kartal Anadolu Lisesi,
Kartal Köy Hizmetleri
Anadolu Lisesi ile
Burak Bora Anadolu
Lisesi) ve birçok Meslek
Lisesi bulunduran bir
e¤itim merkezi olan
ilçenin futbol tak›m› da
ilçe kimli¤ine uyarak
ülke futboluna baflar›l›
futbolcular yetifltiriyor
ve dikkat çekmeye
devam ediyor. 
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Yeni moda, ilçe   tak›mlar›Yeni moda, ilçe   tak›mlar›
Bank Asya 1. Lig 

B
ank Asya 1.Lig’in y›llard›r oluflturdu¤u
bir imaj vard›r. Anadolu’nun güçlü flehir
tak›mlar› bu ligde mücadele eder. 

7 co¤rafi bölge ise nerdeyse eflit da¤›lm›fl
olarak bu lige en güçlü flehir tak›mlar›n›
yollar. fiehir/bölge da¤›l›m› Süper Lig’den
daha demokratiktir. Mesela üç sezon önce
Süper Lig’de 5 ‹stanbul, 3 Ankara tak›m›
bulunuyor ve bu say› neredeyse ligin yar›s›n›
oluflturuyordu. Ayn› dönemde Bank Asya 
1. Lig’de 16 farkl› flehrin tak›m› mücadele
ediyordu. Bu tak›mlar›n büyük bir k›sm›
güçlü, köklü, geçmifli baflar›larla dolu flehir
tak›mlar›yd›.
Yeni sezonda bu profil biraz de¤iflti. 
Alt taraftan lige “merhaba” diyen üç tak›m da
ilçe tak›m›. Akhisar, Güngören ve Tavflanl›
ilçeleri bu sezon Bank Asya 1. Lig’de temsil
ediliyor. Bu tak›mlara ligin gediklisi haline
gelmifl Kartalspor ve Karfl›yaka’y› da eklemek
mümkün. Yani 17 tak›ml› ligin 5 temsilcisi,
ilçe tak›m› olarak di¤erlerinden ayr›l›yor.
Bucaspor ilk sezonunda Süper Lig’e
yükselmeseydi, bu say› 6 olacakt›.
‹lçe tak›mlar›n›n göze çarpan yükseliflinden
yola ç›karak Bank Asya 1. Lig’deki 5 ilçe
tak›m›na göz atal›m ve bu sayede ligin yeni
tak›mlar›n› da tan›tm›fl olal›m.

Remzi Kılıç / Kutay Ersöz

Bank Asya 1. Lig, takımların
coğrafi dağılımı açısından
Süper Lig’e oranla çok daha
demokratik bir görüntü verir.
Ligde ülkenin dört bir
yanından güçlü şehir
takımları mücadele eder.
Ancak bu sezon bu tablo
biraz farklılaştı. 
Coğrafyanın 
demokratikliği 
açısından değil, 
şehir takımlarının 
yerini ilçe 
takımlarının alması
nedeniyle… 
Karşıyaka ve Kartal’a bu
sezon lige katılan 
Tavşanlı, Güngören 
ve Akhisar temsilcilerinin
eklenmesi, ligdeki ilçe 
takımlarının sayısını beşe 
yükseltti.
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Akhisar Belediyespor

Bu sezon ilk defa Bank Asya 
1. Lig’de mücadele eden Akhisar
Belediyespor, ülke futbolundaki
mücadelesine 1970 y›l›nda bafllad›.
‹lçenin üç kulübü Gençlikspor,
Güneflspor ve Do¤anspor birleflerek
bu kulübü oluflturdu. Üç tak›mdan da
birer renk seçildi ve tak›m›n renkleri
de belli oldu; yeflil-siyah-sar›.
Akhisar, Ege Bölgesi’nin en büyük
ilçelerinden biri olmas›na ra¤men
gerek futbolda gerekse sosyal ve
ekonomik yaflamda Manisa’n›n ve
Manisaspor’un gölgesinde kald›.
Buna ra¤men halen daha ülkenin en
büyük ilçelerinden biri olarak göze
çarpar. Halk›n büyük bir k›sm›
tar›mla geçinir. Tütün ve zeytin ilçe
ekonomisinde önemli bir yer tutar.
1970’te kurulan tak›m›n profesyonel
liglerde oynamas› ise 1984 y›l›n›
bulur. Bu tarihten itibaren 10 sene
boyunca 3. Lig’de oynar. 1994’te
amatöre geri döner. Ayr›l›k k›sa sürer
ve 1 sezon sonra tekrar profesyonel
olur. Uzun süre bu ligde mücadele
eden tak›m›n patlamas› 2000’li
y›llar›n ikinci yar›s›n› bulur.
Konya fiekerspor, Göztepe, Denizli
Belediyespor, Bal›kesirspor, Tavflanl›
Linyitspor, Alt›nordu gibi güçlü
tak›mlar›n bulundu¤u grubu 
61 puanla ikinci s›rada bitirir ve bir
sonraki sezon Spor Toto 2. Lig’de
oynamaya hak kazan›r.

2. Lig’deki ilk sezonunda ald›¤›
beraberliklerle dikkat çeken Akhisar,
sezonu 16 beraberlik ve 10 galibiyetle
kapar. ‹lk sezon için hedef ligde
kalmakt›r ve bu gerçekleflir. ‹kinci
sezonda hedef üst s›ralara meydan
okuyacak bir tak›m oluflturmakt›r.
Tak›m›n 2. Lig’deki ikinci sezonundaki
rakipleri Göztepe, Sar›yer ve
‹stanbulspor gibi Süper Lig görmüfl
tak›mlarla Eyüpspor, Turgutluspor,
Alanyaspor gibi büyük hedefli
tak›mlard›r. Akhisar beklenmedik bir
flekilde grubunu lider bitirir ve
Yükselme Grubu’nda mücadele
etmeye hak kazan›r. 9 tak›m›n k›yas›ya
bir mücadele sergiledi¤i Yükselme
Grubu’nda Akhisar Belediyespor 30
puan toplar ve grubu ikinci s›rada
bitirerek Bank Asya 1. Lig’e yükselme
baflar›s›n› gösterir.
Bu h›zl› yükselifl ilçe halk›n›n futbol
ilgisini de artt›r›r. Manisaspor’dan
sonra flehrin en baflar›l› tak›m›na
sahip olan Akhisarl›lar, Bank Asya 
1. Lig maçlar›na büyük ilgi gösteriyor.

TK‹ Tavflanl› Linyitspor

Geçen sezon Bank Asya 1. Lig’i
flampiyon olarak bitiren tak›m
Kardemir Karabükspor olmufltu.
Karabük flehri, ismini ülkenin 
demir-çelik üretimine sa¤lad›¤›
katk›yla duyuruyordu, buna futbol
tak›m›n›n baflar›s› da eklenmiflti.

Karabük’ün boflaltt›¤› yeri bu sezon
Bank Asya 1. Lig’de dolduracak ilçe
ise Tavflanl› oldu. 
Kömür ve linyitle özdeflleflen
Tavflanl›, bundan önce ad›n› spordan
çok sanatla duyurmufltu. Selams›z
Bandosu ve Karpuz Kabu¤undan
Gemiler Yapmak gibi birçok baflar›l›
sinema filmi bu ilçede çekilmiflti.
Fakat Tavflanl› 2010 senesinde ad›n›
futbol tak›m›yla duyurmaya bafllad›.
‹lçenin 100 bine yaklaflan nüfusunda
kömür iflçilerinin yeri çok fazla.
Tavflanl› Linyitspor kulübü bu s›n›f›n
ilçeye katt›¤› oluflumlardan birisi.
Kulübün ad›n›n bafl›nda TK‹ ibaresi
bulunuyor. Bu, Türkiye Kömür
‹flletmeleri Kurumu’nun k›saltmas›.
Kulübün renkleri ise kan›n
k›rm›z›s›ndan ve kömürün
siyah›ndan al›nma.
Birçok defa isim de¤ifltiren kulübün
ilk ad› G.L.‹ Gençlik Kulübü’dür.
Dönem dönem gençlik kulübü,
dönem dönem müessese kulübü
olarak faaliyet gösteren Tavflanl›
ekibi, 1987 y›l›ndan beri kurum
kulübü olarak mücadelesine devam
ediyor. Kulüp bu tarihlerde 3. Lig’de
mücadele ediyordu. Uzun süre 
2. Lig’e ç›kmak için u¤raflm›fl ama
bu sezonlar›n son dönemlerinde
yar›fltan kopmufltu. Buna ra¤men
Türkiye Kupas›’na kat›lma hakk›
kazanarak ilçenin ad›n› defalarca
duyurmufltur.
1996 y›l›nda beklenmeyen bir fley
olmufl ve tak›m Amatör Lig’e
düflmüfltür. 2006 y›l›nda ise 
k›rm›z›-siyahl› tak›m›n ç›k›fl dönemi

bafllar.
Önce 2008-2009 sezonunda TFF 
2. Lig’e yükselmeyi baflar›r. 
Grubunu lider bitirip Yükselme
Grubu’nda mücadele etmeye hak
kazanan Tavflanl› Linyit, burada da
oynad›¤› baflar›l› maçlarla dikkat
çeker. Grubun son maç›nda
Hatayspor’u deplasmanda 2-0 yener
ve 2. Lig’e yükselir.
2. Lig’de fazla durmaz. Klasman
Grubu’nu en üst s›rada bitirir ve
Antalya’da düzenlenen play-off’a
kat›l›r. Henüz ilk turda büyük bir
sürpriz yaparak favori Adana
Demirspor’u dize getirir. Normal
süresi berabere sona eren maç›
penalt›larda kazan›rlar. Yar› finalde
ise Trabzon Karadenizspor’u 1-0
yenerek finale ç›karlar. 
Finalde rakip ‹stanbul temsilcisi
Eyüpspor’dur. 75. dakikada Zafer’in
att›¤› golle Bank Asya 1. Lig’e
merhaba derler. Bu sayede ilçe
halk›n›n yüzünü güldürürler. 
Tavflanl› Linyitspor’un Bank Asya 
1. Lig’de yer alan di¤er ilçe
tak›mlar›ndan fark›, ba¤l› oldu¤u
kentin Süper Lig’de tak›m›n›n
bulunmamas›d›r. ‹zmir’in, ‹stanbul’un
ve Manisa’n›n Süper Lig’de tak›m›
bulunurken, Kütahya flehri profesyonel
liglerdeki en üst seviyesinde Tavflanl›
Linyitspor ile ulaflm›flt›r.
67 y›ll›k tarihiyle birçok Bank Asya
1. Lig kulübünden daha köklü olan
Kütahya temsilcisi, bu sezon alaca¤›
skorlarla sadece Tavflanl›’ya de¤il
tüm Kütahya’ya büyük katk›da
bulunacakt›r.



için sahada ter döken “en genç ikinci futbolcu”
unvan›na da sahip oldu. Özellikle att›¤› frikik

golleriyle oldukça dikkat çeken Galli
oyuncu, tak›m›yla sahaya

ç›kt›ktan henüz 7 ay sonra
BBC Galler taraf›ndan
verilen “Carwyn James
Y›l›n Genç Sporcusu

Ödülü”nü kazand›. 4 Mart 2007’de de kendi
liginde y›l›n en iyi genç oyuncusu seçildi. Yani
sahaya ç›kmas›n›n üzerinden henüz 11 ay bile
geçmemiflken, oynad›¤› ligin en umut vaat eden
futbolcusu olma baflar›s›n› göstermifl oluyordu
Galli y›ld›z. Bu sonuç, yerel bas›n taraf›ndan
“inan›lmaz” olarak tan›mlan›yor ve sol bek
oynayan oyuncular içinde en yarat›c›
isimlerden biri olarak gösteriliyordu.
2007-2008 sezonu öncesi Londra’n›n
Tottenham ekibi bu genç yetene¤i 10 milyon
pound karfl›l›¤›nda
kadrosuna katt›.
Spurs’deki kariyeri de
mükemmel bafllam›flt›
Bale’in. Tak›m›n›n
formas›yla sahaya ç›kt›¤›
henüz ikinci Premier Lig
maç›nda Fulham’a karfl›
a¤lar› havaland›r›rken,
bundan bir süre sonra
Kuzey Londa derbisinde
frikikten att›¤› golle
Arsenal a¤lar›n› da bofl
geçmiyordu. Ancak k›sa
bir süre sonra sa¤
bile¤inden oldukça ciddi
bir biçimde sakatlanmas›,
sezonun geri kalan›n›
tribünden takip etmesine
neden oldu. Buna ra¤men
kulübü A¤ustos 2008’de
kendisiyle 4 senelik yeni
bir sözleflme
yenilemekten kaç›nmad›. 

Redknapp etkisi

2008-2009 sezonuna Tottenham oldukça kötü
bafllad›. Büyük transferler ve umutlarla sezona

giren Kuzey Londra ekibi
son s›ralara demir at›nca
Sevilla’y› iki kez üst üste
UEFA Kupas› flampiyonu
yapm›fl Juande Ramos’un
görevine son verilirken,
yerine Portsmouth’un kurt
teknik direktörü Harry
Redknapp getirildi.
Bale’in 21 maçta forma
giydi¤i bu sezonun
ard›ndan Spurs, Redknapp
önderli¤inde 2009-2010
sezonuna müthifl bir
bafllang›ç yapt›. Ancak bu
flafl ç›k›fl s›ras›nda Bale
yine sakatl›kla
bo¤ufltu¤undan Eylül
sonuna kadar tak›m›n›
yaln›z b›rakmak zorunda
kald›. Sakatl›¤› geçtikten
sonra, tak›mda kendisi
gibi sol bekte görev yapan
Assou-Ekotto da
sakatlan›nca, Redknapp
kendisine formay› verdi.
Sezon boyunca istikrarl›
bir performans
gösterirken, Arsenal ve
Chelsea’ye üst üste att›¤›
kritik gollerle Premier
Lig’de Nisan ay›n›n en
baflar›l› oyuncusu
seçiliyordu. Onun bu
performans› sonucunda
Tottenham kendisiyle 
4 y›ll›k yeni bir kontrat
daha imzalamaktan hiç
kaç›nm›yordu. 

Sol bekten sol aç›¤a

2009-2010 sezonunda
Tottenham taraftarlar›nca
kulübün en baflar›l›
oyuncusu seçildikten
sonra içinde
bulundu¤umuz sezonun
bafl›nda Redknapp’›n
yapt›¤› hamle, onun
kariyeri için çok önemli

bir dönüm noktas› oldu. Uzun süredir sakat
olan Assou-Ekotto’nun iyileflmesiyle birlikte,
‹ngiliz teknik adam Bale’a Kamerunlunun
önünde sol aç›kta görev vermeye bafllad›. 
Sol bek oynad›¤› dönemde oldukça fazla gol
atan Galli oyuncu, yeni yerinde adeta kendisini
buldu. Özellikle fiampiyonlar Ligi’ndeki iki
Inter maç›nda att›¤› 3 gol ve yapt›¤› 2 asistle
herkese, “Dünyan›n en iyi sol kanat oyuncusu
benim” mesaj›n› verdi. Londra’daki maçtan
sonra hocas› Redknapp’›n sarf etti¤i sözler
asl›nda her fleyi aç›kl›yordu: 
“‹çeride doping testi yap›yorlar ve umar›m
Bale’i de kontrol ederler. Bu çocuk inan›lmaz!
O, her fleye sahip. Muhteflem bir yetenek.
Sadece h›zdan bahsetmiyorum; bütün gün
koflabilir ve ertesi gün de koflmaya devam
edebilir. Orta yapabiliyor, driplingleri
durdurulam›yor, flut çekebiliyor, kafa topuna
ç›kabiliyor. K›sacas›, o her fleyi yapabiliyor.” 
Hiç kuflku yok ki Bale’in bu baflar›s›n›n ard›nda
iyi huylu bir karakter yap›s›na sahip olmas› da
yat›yor. Fakir bir aileden geldi¤i için mazbut bir
çocukluk geçiren, buna ra¤men flöhrete
kavufltu¤unda geçirdi¤i bu zor günleri
unutmayan Galli y›ld›z, bofl zamanlar›nda
hemen Cardiff’teki ailesinin yan›na kofluyor.
Southampton’dan oda arkadafl› Walcott da
onun PlayStation oynamak, ailesiyle yeme¤e
ç›kmak gibi fleylerden mutlu oldu¤unu
belirterek, düzenli bir yaflama sahip oldu¤unu
belirtiyor. Bale da buna karfl›l›k, “O benden
h›zl›. Size garanti verebilirim ki yar›flsak beni
geçer” sözleriyle kibirden uzak bir tav›rla yak›n
arkadafl› Walcott’u övüyor. Bu sözleri söyleyen
adam›n 18 yafl›ndayken 100 metreyi 11
saniyenin biraz üstünde kofluyor olmas›, ne
kadar alçakgönüllü oldu¤unu anlamaya yetiyor
asl›nda. Bu özelli¤ine bir di¤er örnek de hiçbir
zaman dünyan›n en iyi futbolcular›ndan olma
konusuyla ilgilenmemesi ve sadece futbol
oynamak istemesi. Bu özelli¤iyle de bir
zamanlar Giggs’i onun gibi olabilmek için
de¤il, sadece futbol oynay›p keyif almak için
izledi¤i anlafl›l›yor.
O ne kadar inkâr etse de dünyan›n gelmifl
geçmifl en iyi sol kanatlar›ndan biri olma
yolunda emin ad›mlarla ilerleyen Bale,
durdurulamaz h›zdaki deparlar› ve müthifl
kulland›¤› o sol aya¤›yla karfl›s›ndaki tüm
rakiplerin korkulu rüyas›. Bu durumu Inter
maç›ndaki performans›n›n ard›ndan tak›m
arkadafl› Van Der Vaart, “Sahadaki herkes
ondan çok korkuyordu” diyerek daha da
pekifltiriyor. ‹ngilizlerden zaman›nda herhangi
bir teklif gelmedi¤i için Galler Millî Tak›m›’n›n
formas›n› giyen Bale, ileriki y›llarda t›pk›
Giggs’te oldu¤u gibi ‹ngilizlerin bafllar›n›
duvarlara vurmas›na neden olacak gibi
görünüyor. Londra’da oynanan Inter maç›nda
dünyan›n en iyi sa¤ beki olarak gösterilen
Maicon’u darmada¤›n etmesi ve ünlü Brezilyal›
Lucio’nun solundan at›p sa¤›ndan geçerek
yapt›¤› depar sonucu tak›m›na üçüncü golü
att›rmas› y›llar boyunca haf›zalardan kolay
kolay silinmeyecek. Veliahd› olarak gösterildi¤i
Giggs’in gençlik y›llar›nda Arsenal’e att›¤›
müthifl gol gibi hep hat›rlanacak. ‹flte bu genç
çocu¤un deparlar›n› canl› izlemek için White
Hart Lane’deki herhangi bir maça bilet al›p
gitmeye de¤er…

2
Mart 1991’de Ryan Giggs, K›rm›z›
fieytanlar ad›na Old Trafford’da ilk lig
maç›na ç›kt›¤›nda belki de kimse onun bu

kadar baflar›l› ve Manchester United’a seneler
boyu hizmet edecek bir futbolcu olaca¤›n›
tahmin etmiyordu. Ancak Galli oyuncu 90’l›
y›llar›n bafllar›nda hem Premier Lig’e hem de
Avrupa futboluna damga vurmaya bafllad›¤›nda,
onun bu performans› tarafl› tarafs›z tüm
izleyiciler taraf›ndan takdir ediliyor, hayranl›kla
karfl›lan›yordu.
‹flte bu dönemlerde Galler’in Cardiff flehrinde
bir okul hizmetlisi baba ve annenin o¤lu olarak
dünyaya gelmifl bir çocuk, televizyondan Galli
süper star›n bu ola¤anüstü performans›n› herkes
gibi takip ediyordu. Belki de futbola tutku
duyan her çocuk gibi kafas›nda hayaller
kuruyor, “Keflke ben de
ileride onun gibi
olabilsem” diyordu. 
Hayaller bazen gerçek
olabiliyor. Gareth Bale, 
o dönemde ileriki y›llarda
veliahd› olarak
gösterilece¤i Giggs’i
izlerken, 21 yafl›na
geldi¤inde bunlar›n
olabilece¤ini gerçekten
düflünüyor muydu acaba?

Komple bir sporcu

Bale’in futbolla ilk
tan›flmas› 9 yafl›ndayken
Galler’de bulunan Cardiff
Civil Service adl› futbol
tak›m›yla oldu. 5’er kiflilik
tak›mlardan oluflan

turnuvada boy gösterirken
Southampton’›n futbol avc›lar›n›n
da hemen dikkatini çekmiflti.
Sonraki y›llarda Whitchurch
Lisesi’nde yapt›klar›, onun hayat›
için bir ç›k›fl noktas› oldu. Okul
tak›m›nda futbolun yan› s›ra rugby,
buz hokeyi ve atletizm dallar›nda da
boy gösteriyordu. Özellikle atletizmde
gösterdi¤i baflar›lar inan›lmazd›. 1500 metrede
liseleraras› atletizm turnuvas›nda birincilik
kazanmas›, bugünlerde maç›n 90. dakikas›nda
bile kendi sahas›ndan son süratle yar› sahaya
depar atabilen oyuncunun, bu baflar›s›n›n
nereden geldi¤ini bize gösteriyor. Onun bu
yeteneklerinin ortaya ç›kmas›n›n ve hemen
hemen her dalda baflar›l› olmas›n›n arkas›nda

hiç kuflkusuz birisi vard›.
Lise tak›m›n›n antrenörü
Gwen Morris, öncelikle
Bale’in yeteneklerini çok
iyi sezmifl ve onu bu
do¤rultuda yetifltirmiflti.
Lise y›llar›nda oldukça
çelimsiz olan Galli
oyuncu, Morris’in
antrenman ve
taktikleriyle oldukça
baflar›l› bir koflucu
olmufltu. Bunun yan› s›ra
hocas› ona futbol
oynarken mükemmel
kulland›¤› sol aya¤›yla
topa vurma ya da pas
atma izni vermiyor,
bunun yerine zay›f olan
sa¤ aya¤›n› güçlendirecek
çal›flmalar yapt›rt›yor ve

topla ilk
bulufltu¤unda

her zaman sa¤
aya¤›n›

kullanmas›n›
istiyordu. O dönem,

genç oyuncu bu
durumdan oldukça

rahats›zl›k duyuyor ve antrenmanda topu sol
aya¤›na her ald›¤›nda karfl› tak›m lehine faul
veren hocas›na içten içe sitem ediyordu. 
Ama flu s›ralar PlayStation oyunlar›nda bile
Galli oyuncunun sa¤ aya¤›yla att›¤› gollere
tan›k olunca, Morris’in bu tutumunda ne kadar
hakl› oldu¤unu anl›yoruz. 
Bale, 2005 y›l›nda henüz 16 yafl›ndayken
okulunun Cardiff&Vale Senior Cup adl›
turnuvay› kazanmas›nda önemli pay sahibi
oldu. Ayn› yaz liseyi bitirirken okulun beden
e¤itimi departman› taraf›ndan ödüllendiriliyor
ve mezuniyet töreninde Morris onun için flu
sözleri söylüyordu: “Gareth’te baflar›l› olmak
için afl›r› bir kararl›l›k var. Karakteri ve
nitelikleri sayesinde kiflisel hedeflerine çok
rahat ulaflaca¤›n› düflünüyorum. O bugüne
kadar e¤itmekten büyük keyif ald›¤›m ve en az
bencil olan ö¤rencilerimin bafl›nda geliyor.” 

Southampton günleri

Hocas›n›n bu güzel ve anlaml› sözlerinden
sonra 9 yafl›ndayken kendisine göz koyan
Southampton taraf›ndan transfer edildi. Böylece
spor hayat›na futbolla devam etme karar›
alm›flt›. 17 Nisan 2006’da Milwall
karfl›laflmas›nda sahada yer ald›¤›nda henüz 
16 y›l ve 275 günlüktü. Bale, o gün ayn›
zamanda Theo Walcott’tan sonra Southampton

Gareth Bale

Aydın Güvenir

TamSaha68 TamSaha 69

Ada’n›n yeni
prensi 
Ada’n›n yeni
prensi 

Ryan Giggs, Manchester United formasıyla
90’lı yılların başında Avrupa futboluna
damga vurmaya başladığında, onun bu
performansı taraflı tarafsız tüm izleyiciler
tarafından takdir ediliyor, hayranlıkla
karşılanıyordu. İşte bu dönemlerde Galler’in
Cardiff şehrinde 5-6 yaşlarında bir çocuk
televizyondan Galli süper starın bu
olağanüstü performansını herkes gibi takip
ediyor, belki de futbola tutku duyan her
çocuk gibi kafasında hayaller kuruyor,
keşke ben de ileride onun gibi olabilsem
diyordu. Ta ki 18 sene sonra onun veliahdı
olarak gösterilinceye kadar…



▼Futbola Isparta’da bafllad›¤›n› biliyoruz ve 
flimdi Fenerbahçe’nin oyuncususun. Bu süreç
nas›l geliflti?
▲Isparta Gençlerbirli¤i’nde oynad›m. Antrenörüm
babamd›. Küçük yafllarda bir süre basketbol da
oynam›flt›m. Ama futbol oynamay› daha çok
istiyordum. Danone’nin okul karmalar› için
Antalya’da seçmelere gittim. Antalya’daki
seçmelerin ard›ndan Riva’da yap›lacak olan bölge
karmalar›na seçildim. Akdeniz Bölgesi Karmas›yla
orada flampiyon olduk. Ondan sonra Harun Hoca
beni Fransa’ya gidecek gruba ald›. Fransa’da
üçüncülü¤ü elde ettik. Sonras›nda zaten birçok
tak›mdan teklif geldi. Benim en çok göz önünde
bulundurdu¤um Befliktafl ile Fenerbahçe’ydi.
Önce Befliktafl’a gittik. Ama benim içimde
Fenerbahçe iste¤i ve sevgisi vard›. Dolay›s›yla
Fenerbahçe oldu. Dört sezondur da
Fenerbahçe’deyim. 
▼Baban eski bir futbolcu, annen ise eski
basketbolcu. Sen de bir dönem basketbol
oynam›fls›n. Futbola geçiflin nas›l oldu? 
Nas›l karar verdin?
▲Basketbol benim hobimdi. Hâlâ da oynuyorum.
Basketbol oynad›¤›m dönemde Efes Pilsen’den
teklif gelmiflti. Asl›nda Danone Kupas› olmasayd›,
basketbolcu bile olabilirdim. O, benim dönüm
noktam olmufl olabilir. O kupadan sonra
basketboldaki teklifi kabul etmedim. Basketbolda

baflar›l› olmam da bana cesaret
verdi. Isparta gibi bir yerde
basketbolda ‹stanbul
tak›mlar›n›n ilgisini
çekebiliyorsam, çok daha
popüler olan futbolda da
yapabilirim diye düflündüm.
▼May›s ay›nda 
U17 Avrupa
fiampiyonas›’nda
oynad›n. Orada
kendinden iki yafl
büyük
oyuncular›n
aras›ndayd›n.
Senin için nas›l
bir deneyimdi,
neler yaflad›n?
▲Avrupa
fiampiyonas›’ndan
önce U16 
Coca-Cola
Akademi Ligi
finallerinde
oynuyordum. 
U17 Milli Tak›m›
Teknik Direktörü
Abdullah Ercan ile
antrenör Hasan

Gültang o finalleri izlemeye gelmiflti.
San›r›m oradaki performans›mdan dolay›
seçildim. Abdullah Hocaya da çok
teflekkür ederim. Çünkü iki yafl büyük bir
gruba ça¤›rd› beni. Hem bana hem de

yetene¤ime güvendi. Çok fazla
oynama flans› bulamad›m. 

Ama orada bulunmak ve o
turnuvay› yaflamak tabii ki
çok önemliydi.
Özgüvenim üzerinde de
çok olumlu etkisi oldu. 
▼fiimdi daha da
ileriye giderek 
A2 Ligi’nde kendine
yer buldun. Bu seni
nas›l etkiliyor?

Üzerinde bir
bask›
oluflturuyor mu?
▲Bask› yok.
Hocalar›m zaten
kendime ve
yeteneklerime
duydu¤um
özgüveni
korumama
yard›mc›
oluyor.

Basketbol oynadığım dönemde
Efes’ten teklif gelmişti. Basketbolda
başarılı olmam da bana cesaret verdi.
Isparta gibi bir yerde basketbolda
İstanbul takımlarının ilgisini
çekebiliyorsam, çok daha popüler
olan futbolda da yapabilirim diye
düşündüm.

A2 Ligi’nde çok zorluk çekmiyorum.
Bazen fiziksel açıdan problemler
oluyor ama futbol anlamında
zorlanmıyorum. Üzerimde bir baskı
yok. Hocalarım zaten kendime ve
yeteneklerime duyduğum özgüveni
korumama yardımcı oluyor. 

Rooney’yi fazla beğenmiyorum. 
Ne kadar iyi futbolcu olursa olsun
sahada kontrolsüz hareketleri var.
Rahat değil, sabırlı oynamıyor.
Kendime David Villa’yı ve Drogba’yı
örnek alıyorum. Türk oyunculardan da
Hakan Şükür. Özelliklerimiz biraz
benziyor.

Orta sahanın her yerinde ve santrfor
oynayabiliyorum. Farklı bölgelerde
oynamanın gelişimime de çok katkısı
var. Çünkü orada oynamak için
gerekli özellikleri de kapabiliyorum.
Sahanın her yerinde oynamış olmak
çok yönlü düşünmemi sağlıyor. 

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye
gelmesinden sonra mantalite ve oyun
anlayışı çok değişti. Okan’ın,
Gökay’ın A takıma yükselmesi bizim
için büyük umut oldu. Daha önceden
hocalar altyapı maçlarını izlemezlerdi.
Ama Aykut Hoca ve ekibi tüm yaş
gruplarındaki maçları takip ediyor.

En iyi özelliğim olmasına rağmen
zaman zaman tayming konusunda
sıkıntı yaşıyorum. Özellikle hava
toplarında zamanlanmayı ayarlamaya
çalışıyorum. Son vuruşlarımı
düzeltmeye, dar alan ve zor
zamanlardaki tekniğimi de
geliştirmeye uğraşıyorum. 

Kitap okumayı gerçekten çok
seviyorum.  Şu anda Desmond
Morris’in Çıplak Maymun kitabını
okuyorum.  Ondan önce de kişisel
gelişimle alâkalı bir kitap okumuştum;
Kendi Kutup Yıldızını Bul. Müzik
tarzım ise biraz farklı. Rap ve 
Hip-Hop ağırlıklı şeyler dinliyorum.

Benimle olan iliflkileri, davran›fllar›, konuflmalar›
kendime güvenimi sa¤l›yor. A2 Ligi’nde çok
zorluk çekmiyorum. Bazen fiziksel aç›dan
problemler oluyor ama futbol anlam›nda
zorlanm›yorum.

Hakan fiükür’e benziyorum

▼Kendine örnek ald›¤›n birisi var m›? 
Mesela Wayne Rooney de senin gibi küçük
yafllarda daha üst kategorilerde oynuyordu. 
Sen hangi oyuncular› be¤eniyorsun?
▲Aç›kças› Wayne Rooney’yi fazla
be¤enmiyorum. Futbol anlam›nda iyi oldu¤unu
inkâr edemem ama bana göre problemli birisi. 
Ne kadar iyi futbolcu olursa olsun sahada
kontrolsüz hareketleri var. ‹zledi¤im kadar›yla,
rahat de¤il. Sab›rl› oynam›yor. Hep bir endifle
içerisinde, hep bir korkusu var. Dünya Kupas›’nda
da tak›m olarak kötü bir sonuç ald›lar. 
Ben kendime David Villa’y› ve Drogba’y› örnek

al›yorum. Türk oyunculardan da Hakan fiükür.
Özelliklerimiz biraz benziyor.
▼Mevkiinin yeni belli oldu¤u bir yafltas›n. 
Millî Tak›m’da sa¤ aç›k, kulübünde santrfor
oynuyorsun. Kendini hangi mevkide daha rahat
hissediyorsun? 9 numarada ›srarc› m›s›n, yoksa
farkl› mevkilerde de oynayabilir misin? Kendini
çok yönü bir oyuncu olarak tan›ml›yor musun?
▲Evet, kendimi çok yönlü bir oyuncu olarak
görüyorum. Tabii orta sahan›n her yerinde ve
santrfor oynayabilen bir oyuncuyum. Farkl›
mevkilerde oynayabilece¤ime inan›yorum ama
hocalar›m›n beni nerede oynataca¤›na ben karar
veremem. Onlar beni nereye koyarsa, o bölgede
verebilece¤imin en iyisini vermeye çal›fl›r›m. 
Ama kendimi santrforda daha iyi görüyorum.
Farkl› bölgelerde oynaman›n geliflimime de çok
katk›s› var. Çünkü orada oynamak için gerekli
özellikleri de kapabiliyorum. Mesela sa¤ aç›kta
oynarken edindi¤im dripling özelli¤i, santrfor
oynarken topu önüme ald›¤›m zaman çok iflime
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Salondan gelen golcü Salondan gelen golcü 
Henüz 15 yafl›nda olmas›na

ra¤men Fenerbahçe A2
tak›m›nda forma giyiyor.

Millî Tak›m’da da
kulübünde de kendisinden

büyüklerle oynamaya
al›flm›fl. Özgüveniyle öne

ç›kan, iyi bir santrfor
olman›n yan› s›ra orta

sahada da görev alabilen
genç oyuncu, saha d›fl›nda

da çok yönlü bir insan
olmaya çal›fl›yor. Futbolcu

bir baban›n ve basketbolcu
bir annenin o¤lu olarak iyi

bir basketbolcu olma
yolunda ilerlerken keskin

bir virajla futbolu seçen
genç bir y›ld›z aday›n›n

öyküsü bu.
Ceyla Kütükoğlu
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yar›yor. Ya da defansif anlamda
kendimi gelifltirebiliyorum. Çünkü
sa¤ aç›kta görev ald›¤›n›zda hem
savunmada hem de hücumda
oyunun iki yönünü de oynamak
zorundas›n›z. Oyun bilgisi
anlam›nda da çok fayda sa¤l›yor.
Asl›nda ben küçük yafllarda okul
tak›mlar›nda kaleciydim. Kaleciden
santrfor oldum ben. Çok dolaflt›m
yani. Sahan›n her yerinde oynam›fl
olmak çok yönlü düflünmemi
sa¤l›yor. Mesela arkamda oynayan
oyuncunun ne yapaca¤›n› daha iyi
anl›yorum. 
▼Futbol hayat›nda seni etkileyen,
seni destekleyenler kim?
▲‹lk önce ailem, özellikle de dedem
çok arkamda durdu. Fenerbahçe’deki
ilk hocam Semih Özü ve fienol
Çorlu çok arkamda durdu. Millî
Tak›m’da Abdullah Ercan ve Turgay
Biçer, ayr›ca Kenan Öner beni
destekleyen isimler.
▼TFF’nin Futbol Köyleri projesinin
ilk y›l›nda Van Futbol Köyü’ne
kat›ld›n. Orada nas›l e¤itimler ald›n,
neler yaflad›n?
▲Orada ald›¤›m e¤itimlerden çok
öne ç›kan fley arkadafll›kt›.
Türkiye’nin farkl› yerlerinden, farkl›
kültürlerden gelen arkadafllar›m
oldu. Onlarla tan›flma, arkadafll›k
kurma f›rsat›m oldu. Hep iç içeydik,
herkes birbirini tan›d›. Orada olmak
çok farkl› ve güzel bir duyguydu. 

Eski yap› de¤ifliyor

▼Büyük tak›mlarda genç oyunculara
çok fazla yer verilmiyor. Ama son
dönemde sanki bu olumsuz
atmosferde bir iyileflme gözleniyor.
Sence genç oyuncular göze
girebilmek için neler yapmal›? 
▲Oyuncu yeteneklerine güveniyor
ve üst liglerde oynamak istiyorsa,
bunu baflarabilece¤ine inan›yorsa
engelleri aflabilir. ‹lk önce çok
çal›flmak gerekiyor. Çal›flt›ktan sonra
arkas› kendili¤inden gelir. Tabii ifl
sadece oyuncularda bitmiyor. 
A tak›mlardaki teknik adamlar›n
mantalitesi ve genç oyunculara ne
kadar önem verdi¤i de önemli.
Örne¤in Aykut Kocaman’›n
Fenerbahçe’ye gelmesinden sonra
mantalite ve oyun anlay›fl› çok
de¤iflti. Okan’›n, Gökay’›n A tak›ma
yükselmesi bizim için büyük umut
oldu. Daha önceden hocalar altyap›
maçlar›n› izlemezlerdi. Ama Aykut
Hoca ve ekibi tüm yafl gruplar›ndaki
maçlar› takip ediyor.
▼Fenerbahçe uzun y›llar
altyap›s›ndan fazla oyuncu
yetifltiremedi. Ama son dönemde
Okan Alkan gibi altyap›dan gelip 
A tak›mda oynayan oyuncular var.
Onlar›n geldikleri nokta senin de
hedeflerini etkiliyor mu? Gelece¤e
dair neler umut ediyorsun?
▲Önceden altyap›dan oyuncular

için bir engel vard›. Oyuncular
isteksizdi, “Ne olursa olsun yukar›ya
ç›kamayaca¤›m” diye düflünüyorlard›.
“6 senede 2 oyuncu ç›km›fl, ben mi
ç›kaca¤›m?” diyorlard›.  Ama art›k o
eski yap› de¤ifliyor. Genç oyuncular
çok çal›flarak ve inanarak A tak›mda
oynayabileceklerini düflünüyor.
Hepimiz “Biz de ç›kabiliriz” diyoruz.
Bu nedenle daha çok çal›fl›yoruz,
daha iyi olmaya u¤rafl›yoruz. 
▼Türkiye’de genç yaflta parlay›p
sonradan kaybolan oyunculara
fazlas›yla flahit olduk. Ara s›ra o
oyuncular›n nerede hata yapt›¤›n›
düflünüyor ve kendine farkl› bir yol
çizmeye çal›fl›yor musun? 
▲Çok yetenekli olup baflar›l›
olamayan oyunculardan hocalar›m›z
hep bahsediyor.  Futbol sadece bilgi
veya yetenekle oynanabilecek bir
oyun de¤il. Kiflilik de önemli. Hem
genel anlamda hem de sahada. Baz›
oyuncular sakatl›klar, baz›s› kiflili¤i
ve yaflant›s›, baz›s› da düflünceleri
yüzünden iyi futbolcu olam›yor.
Düflünceden kast›m korku ve endifle.
Kendilerine güvenleri yok.
▼Henüz kariyerinin bafl›ndas›n.
Kendinde eksik gördü¤ün veya
antrenörlerinin gelifltirmen
konusunda seni uyard›¤› ne gibi
unsurlar var? Bunlar› gelifltirmek
için neler yap›yorsun?
▲‹yi bir futbolcu olmak istiyorsan›z,
eksik noktalar›n›z› belirleyip onlar›n
üzerine gitmeniz ve gelifltirmeniz
gerekiyor. En iyi özelli¤im olmas›na
ra¤men zaman zaman tayming
konusunda s›k›nt› yafl›yorum.
Özellikle hava toplar›nda
zamanlanmay› ayarlamaya
çal›fl›yorum. Son vurufllar›m biraz
kötü. Dar alan ve zor zamanlardaki
tekni¤imi de gelifltirmem gerekti¤ini
düflünüyorum. Bunun için zor
pozisyonlarda çabuk düflünme
yetene¤imi gelifltirmem gerekiyor.
▼Çabuk düflünebilmenin önemine
de¤indin. Top gelirken bir sonraki
hamlede ne yapaca¤›n› düflünüyor
musun? Yoksa topu kontrol ettikten
sonra m› düflünüyorsun?
▲Bu zaten Türk futbolcusunun en
büyük eksikli¤i. Top gelmeden

düflünmek lâz›m.  Bunu çok
yapam›yoruz. Çabuk düflünmek
gerekiyor. Çünkü bir saniyelik
düflünce tak›ma gol kazand›r›p,
kaybettirebiliyor. Bu da beyinde
bitiyor, çabuk düflünüp h›zl› hareket
etmek gerekiyor.
▼Hem kendinle hem de
futbolumuzla ilgili genel sorunlar›
tespit edebilmiflsin. Bu
düflündüklerini sahada
uygulayabiliyor musun? 
▲Tabii ki baz› fleyleri ö¤rendim
deyince ö¤renmifl olmuyorsun.
Bilgiyi uygulamaya geçirmeyi
baflard›¤›n zaman senin oluyor,
sende kal›yor. Ö¤rendi¤imiz bilgiler
bir havuzda ama alt›nda delik var.
Tekrar etmezsen, uygulamazsan o
delikten düflüyor ve kayboluyor.

Top cambazl›¤› ile 
teknik farkl›

▼Tekni¤ini gelifltirmek için neler
yap›yorsun? 
▲Bence Türkiye’de teknik oyuncu
ile top cambaz› kar›flt›r›l›yor. Teknik
sadece topu al›p üçü kifliyi geçmek
veya güzel hareketler yapmak de¤il.
Oyun bilgisi de bir tekniktir. 
Pas aç›s›, top gelmeden bir sonraki
hamleyi düflünebilmek, top kontrolü,
ara paslar… Bunlar oyuncunun
tekni¤ini belli eden unsurlar. 
Ben de bunlar üzerine çal›fl›yorum.
▼Tekni¤in için özel çal›flmalar
yap›yor musun? ‹ki aya¤›n› da
kullanabiliyor musun? Ya da di¤er
aya¤›na yükleniyor musun f›rsat
buldukça? Bir de kafa toplar›nda
iddial›s›n. Bu s›çrama yetene¤i
basketboldan gelen bir özellik mi?
▲‹ki aya¤›n› kullanabiliyor olmak bir
forvet aç›s›ndan çok önemli. Gerçi
her oyuncu aç›s›ndan önemli.
Çal›flmay› hocalar›m›zla da
yap›yorum, bireysel anlamda da
yap›yorum. Gelifltirmeye çal›fl›yorum.
Atletik yap›m ailemden geliyor.
Babam voleybolcuymufl. 17 yafl›nda
futbola bafllam›fl ve profesyonel
olmufl. Annem de atletmifl, sonradan
basketbolcu olmufl.

▼U17 Millî Tak›m› ile Avrupa
fiampiyonas› elemelerini geçtiniz.
Sen de Çek Cumhuriyeti maç›nda üç
gol att›n. Elit Tur ve finaller için
neler düflünüyorsun?
▲Finallere gitmemiz zor olacak
demeyece¤im. Çünkü çok iyi bir
tak›m›m›z var. Çok yetenekli
oyunculara sahibiz. Herkes bunu
biliyor. Yapabilece¤imizi biliyoruz.
Elemelerde ‹zlanda’ya yenilmemize
ra¤men toparlanmay› bildik ve turu
geçtik. Elit Tur’da kimlerle
oynayaca¤›m›z› henüz bilmiyoruz.
Rakiplerimiz Ocak’ta belli olacak.
Ama kim gelirse gelsin, rakibimizi ne
küçümseyece¤iz ne de kendimizden
büyük görece¤iz. ‹yi ve yetenekli bir
tak›m oldu¤umuzun bilincinde
maçlara ç›kaca¤›z. Elit Tur’u geçerek
Avrupa fiampiyonas› finallerine
gitmeyi, oradan da Dünya
fiampiyonas›’na kat›lma hakk›n›
kazanmay› istiyoruz.
▼E¤itimine devam ediyor musun?
▲‹dmanlar ve maçlar nedeniyle zor
da olsa devam ediyorum. Hem
antrenörlerim hem de okuldaki
ö¤retmenlerim bu konuda yard›mc›
oluyor. Liseye bafllarken aç›k ö¤retim
okudum. Gördüm ki okul çok
önemli. Liseyi d›flar›dan bitirmeye
çal›flmak bir sene kaybettirdi bana.
Millî Tak›m’da oldu¤um için
üniversitelerin Beden E¤itimi ve Spor
Yüksekokulu bölümlerine
girebiliyorum. Üniversite okumay›
tabii ki düflünüyorum. Çünkü e¤itim
çok önemli. Futbol hayat›nda her fley
olabilir, sakatl›k olabilir. Bir mesle¤in
olmas›, yapabilece¤in baflka bir fleyin
olmas› gerekiyor. En kötü ihtimalle
BESYO’da okuyaca¤›m. 
▼Bofl zamanlar›nda neler
yap›yorsun? Kitaplarla aran nas›l? 
▲Kitap okumay› gerçekten çok
seviyorum.  Çok kitap okurum. 
fiu anda Desmond Morris’in Ç›plak
Maymun kitab›n› okuyorum. 
Ondan önce de kiflisel geliflimle
alâkal› bir kitap okumufltum; 
Kendi Kutup Y›ld›z›n› Bul. Müzik
tarz›m ise biraz farkl›. Yabanc›
müzik dinliyorum genelde. Rap ve
Hip-Hop a¤›rl›kl› fleyler. Jay Z,
Reggie, Akon, 50 Cents dinlemeyi
seviyorum. fiu s›ralar ‹ngilizce
kursuna gitmeyi düflünüyorum. 
Bir de break dans yapmak istiyorum.
Futbol haricinde fleyler denemek
istiyorum çünkü tek yönlü bir insan
olmak istemiyorum.
Futbolculu¤umun d›fl›nda baflka
yönlerimin de geliflmesini arzu
ediyorum. 
▼En büyük hayalin ne?
▲‹lk önce Fenerbahçe A tak›m›nda
kal›c› olmak, ülkemin Millî
Tak›m›’na hizmet edip haf›zalara
kaz›nmak, sonra yurtd›fl›na gidip
orada kal›c› olabilmek ve unutulmaz
bir futbolcu olmak en büyük 
hayallerim.
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dayanamayaca¤›m
galiba” dedi. Biz henüz
millî marfllar
okunmadan, dönüfl
yolundayd›k. 
O geceden sonra
telefonlaflmaya
bafllad›k, s›ra
gözetmeden kendisi de
ar›yordu. Hatta beni
bulamazsa
TamSaha’daki di¤er
arkadafllarla konuflup
hallerini hat›rlar›n›
soruyordu. TFF’ye
geldi¤inde, iki-üç kez ofise de u¤rad›
ziyaretimize. Aradan uzun y›llar geçti…
TamSaha ilk ç›kt›¤›ndaki kadrosuyla
de¤il art›k, çekirdek kadrosuna eklenen
yeni arkadafllar›m›zla daha derin, daha
nitelikli bir dergi haline geldi. Elinizde
74. say›s›n› tuttu¤unuz derginin 
11. say›s›nda bir röportaj yapm›flt›k
Neflet Gürifl’le. Üzerinden kaba bir
hesapla 63 ay geçmifl. O günden sonra
baflka yerlerde de demeçleri,
röportajlar› ç›kt› ki, ben o yafltaki bu
insan›n popüler amaçlar için fazlaca
kullan›ld›¤›n› düflünüyorum. O ilgi
kendisine de biraz a¤›r gelmifl olabilir
y›llar sonra. Yoksa kibar ve zeki bir
insand› Neflet Gürifl. Röportaj›nda bir

tak›m beratlar›n› bana
da göstermifl, alâkam›n
o beratlara de¤il de
futbolla olan mesaisine
oldu¤unu görünce
üstünde durmam›flt›
bile. 
Bu as›rl›k ç›nar›
maalesef geçti¤imiz 29
Ekim’de kaybettik.
Hayat gailesi içinde
kenara at›p bekletti¤im
bir gazetenin vefat
ilânlar›n›n aras›nda
ismini gördü¤ümde,

üzüntüm daha da büyüdü çünkü önceki
gün topra¤a verildi¤i yaz›yordu. 
“TamSaha’da yazar m›s›n?” dendi¤inde
kendimi Antonio Tabucchi’nin
unutulmaz kitab› “Pereira ‹ddia
Ediyor”un kahraman› Pereira gibi
hissetmem bofluna de¤il herhalde. 
‹nsano¤lu de¤iflik bir varl›k, hasetle yüce
gönüllülü¤ü, günahla sevab› ayn›
bünyede bar›nd›rabiliyor. Kimse ne tam
anlam›yla iyi, ne de kötü. Ve ne yaz›k ki
bizler ya ölmüflleri ya da ac› çekti¤ini
gördüklerimizi sevebiliyoruz hâlâ. Böyle
bir yaz›n›n sonunda merhumun o
röportajda son söylediklerine yer
veriyorum ve sadece “Hürmetler
bizden”diyorum.

“Hat›rlanman›n
iyi bir fley
oldu¤unu
biliyorum fakat
beni niye
hat›rlam›yorsun
diye kimseye de
sitem edecek
halim yok.
Hat›rlamak
isteyen, lütfeden
hat›rlar.
Hat›r›m› sorar,
ben onun
hat›r›n› sorar›m.
Velhas›l kimseye
gerçek anlamda
k›rg›n de¤ilim.
Herkes benim
dostum, ben de
herkesin
dostuyum. fiu
yüz senelik
hayat›n içerisine
s›¤d›rabildi¤im
iyilikler var,
s›¤d›rabildi¤im
sportif hayat›m
var, sosyal hayat
var. Onlarla
övünüyorum,
onlarla
yafl›yorum.
Herkese selam
ediyorum,
herkese
hürmetler
ediyorum.” 

2
005 senesinin Temmuz ay›n›n son günleriydi.
Gazeteci arkadafl›m›z fiener Türkmeno¤lu,
dokuzuncu say›s› ç›kan TamSaha’yla ilgili

görüfllerini bildirirken araya bir de öneri
s›k›flt›rm›flt›. Yaflayan en eski futbolcu lisans›n›n
sahibi oldu¤unu düflündü¤ü, Eyüplü bir insandan
bahsetmifl ve onunla konuflman›n ilginç olaca¤›n›
belirtmiflti. Derginin toplant›s›nda konufluldu ve
röportaj›n iyi bir fikir oldu¤u kan›s› ortaya ç›kt›.
Ben de kendisinden beni o zatla tan›flt›rmas›n›
rica ettim. Sa¤olsun daha fazlas›n› yap›p hem
röportajda bulundu hem de foto¤raflar› çekti. 
Neflet Gürifl’le böyle tan›flt›m. Hakk›n› teslim
etmem gerekir, Niflantafl›’ndaki evinde, gözlerinin
içi gülen bu insanla tan›flman›n ve konuflman›n
müsebbibi fiener Türkmeno¤lu’dur. Hat›rlanmak
ve böyle bir vesileyle bir dergide yer alman›n onu
mutlu etti¤inin fark›na varmamak mümkün
de¤ildi.
1909 do¤umlu, Eyüplü bu eski futbolcuyla futbol
hakk›nda neredeyse her fleyi konufltuk. 1915’te
aya¤›na de¤en futbol topuyla 1936 senesine
kadar ayr›lmam›flt›. Eyüp Refladiye Mektebi’nde
futbola bafllam›flt›. ‹leri ‹çtihat Kulübü, ard›ndan
o kulübün Eyüp ‹dman Yuvas›’na kat›lmas›yla
beraber orada geçen y›llar›, ‹stiklâl Harbi
s›ras›nda, fakr-u zaruret içinde mezarl›klar
aras›nda top kovalayan gençlerin hikâyat› bir nevi
tarih dersi niteli¤indeydi. ‹lk sportif dostluklar›n›
Süleymaniye, Vefa, Kumkap› ve Haliç ‹dman
Yurdu ile kurduklar›n›, en kuvvetli rakiplerinin
Kas›mpafla ve Anadolu oldu¤unu s›kl›kla
hat›rlatm›flt› bizlere Neflet Gürifl. 1926-27
senesinde Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifak›na
dâhil olduklar›n› büyük bir
gururla anlatm›fl, onlar› mahalle
tak›m› diye almak
istemediklerinden dolay› bunu
büyük bir baflar› olarak
nitelemiflti. ‹lk maçlar›nda da
Niflantafl› kulübüyle Kad›köy
‹ttihat Spor sahas›nda karfl›laflm›fl
ve rakiplerine 12 gol atm›fllard›.
Neflet Bey tüm bunlar› anlat›rken
de asla tevazuu elden b›rakmad›.
Tüm bu süreçte kaptan olarak
görev yapt›¤›n› neredeyse
röportaj›n sonlar›nda söyledi.
Sa¤ iç mevkiinde y›llarca
oynad›¤›n›, çok baflar›l›
oldu¤unu, özellikle Zeki R›za

Beyin kendisini Fenerbahçe’ye götürmek için çok
u¤raflt›¤›n›, lâkin bunun hiçbir zaman
gerçekleflmedi¤ini anlatm›flt›. Hatta bunu öyle
güzel bir dille ifade etmiflti ki, bugün bile o
sözleri hat›r›mdan gitmez: “Allah rahmet eylesin
Zeki R›za Bey, Eyüplü Sadettin Heper isminde bir
zat vard›, ona çok bask› yapt›; ‘Neflet’i ikna et,
Fenerbahçeli yapal›m, o çocu¤u yükseltelim,
yetifltirelim’ diye. Fakat ben bu fleyleri
düflünmedim. Dedim ki topsa top, muhitse muhit.
Beni pekifltiren muhitti çünkü. Öyle bir tak›md›k
ki, babam›z da birbirinin ahbab›, annemiz de
birbirinin ahbab›. Ben zaten ç›k›p nas›l
diyebilirdim ki, ‘Fenerbahçe’ye gidiyorum, orada
maç yapaca¤›m’ diye. Bana ‘A evlad›m, burada
saha yok mu?’ diyeceklerdi.” 
O dönemdeki futbolcular› sordu¤umuzda bile
kendisini pas geçerek tak›m arkadafllar›n› ve rakip
tak›m oyuncular›n› örnek vermiflti. Onlar›n
bugünkü koflullarda çok daha baflar›l›
olabilece¤inin alt›n› çizmiflti. Lâkab›n›n Büyük
Neflet oldu¤unu, bunun da hem kaptanl›k hem de
tak›mda Neflet isminde bir arkadafl› daha
oldu¤undan yerleflti¤ini anlatm›flt›. Biraz sonra
gülerek bunun yan›nda taraftar›n kendisine
“Kürifl” dedi¤ini, bunun da “Biz aram›zda befler
kurufl toplayal›m da bir top alal›m” dedi¤i gün
Kurufl de¤il de Kürifl demesi sonucunda oldu¤unu
anlatm›flt›. Hatta kendisi de bunu öyle
benimsemifl ki, soyad› kanunu ç›kt›¤› zaman gidip
onu yazd›rm›fl ama küçük bir yanl›fll›k, soyad›n›n
Gürifl olmas›na sebebiyet vermifl. Bu vesileyle
soyad›n›n bile futboldan geldi¤ini büyük bir
mutlulukla belirtmiflti. Büyük tak›mlara

gitmemesinin tek handikap›n› ise
millî olamamaya ba¤lam›flt›. Fakat
o dönemki Millî Tak›m’›n haz›rl›k
maçlar›nda hep kendisinin de yer
ald›¤› muhtelitlere karfl›
oynad›¤›ndan bahsetmiflti. Ayr›ca
Eyüp Kulübü’nün Millî Mücadele
s›ras›ndaki büyük katk›lar›ndan da
söz etmifl, Refladiye Mektebi’nde
Millî Mücadele s›ras›nda
‹ngilizlerden saklanan mühimmat›
bu vesileyle belirtmiflti. Eyüp
Kulübü’nün ve tak›m›n›n çok büyük
bir sevgiyle an›lmas›n›n sadece
baflar›larla de¤il, centilmenlikle, iyi
insan olmakla alâkal› oldu¤unun
alt›n› da çokça çizmiflti.

Miflli geçmifl zamanda anlatt›¤›m bu buluflma
yaklafl›k befl sene önce gerçekleflmiflti.  
O s›ralar Türkiye Futbol Federasyonu’nda Genel
Sekreterlik görevini üstlenen Lutfi Ar›bo¤an
röportaj› okudu¤unu ve kendisini misafir etmek
istedi¤ini belirtmiflti. Neflet Gürifl’i aray›p bunu
söyledi¤imizde büyük bir memnuniyet duymufltu.
Lutfi Ar›bo¤an gerçekten de kendisiyle yak›ndan
ilgilendi. Ard›ndan 2006 Dünya Kupas›
elemelerindeki Danimarka maç› geldi. Baflkan
Levent B›çakc› ve Genel Sekreter Lutfi Ar›bo¤an,
Neflet Gürifl’i bu maça davet etti. Seve seve kabul
etti, fakat bir flart› vard›, maça beraber
gidecektik. Maç günü geldi¤inde birlikte yola
koyulduk, stad›n önüne geldi¤inde heyecandan
titriyordu. Kolkola içeri girdik, Levent B›çakc›,
Lutfi Ar›bo¤an ve di¤er yönetim kurulu üyeleriyle
sohbet etti. En ilginci ise dönemin Spordan
Sorumlu Devlet Bakan› Mehmet Ali fiahin’le
yaflanan diyalogdu. fiahin bu ihtiyar delikanl›y›
görür görmez yan›na geldi ve hat›r›n› sordu.
Onun elinde muska gibi tafl›d›¤› eski Türkçe
lisans›n› ald› ve okudu. Gürifl o kadar memnun
oldu ki, tarifi zor. Sonra maç› izlemeye geldi s›ra,
tribündeki yerlerimizi ald›¤›m›zda elime s›k› s›k›
sar›lm›flt›. O kalabal›k, ›fl›k, ses düzeyi onu
fazlaca etkilemiflti. Sormadan edemedim, “‹yi
misiniz?” diye. “Çok heyecanland›m,

Cem Zamur

Hürmetler bizden...
Türk futbolunun lisanslı ilk futbolcusunu maalesef geçtiğimiz 29 Ekim’de
kaybettik. “TamSaha’da yazar mısın?” dendiğinde kendimi Antonio Tabucchi’nin
unutulmaz kitabı “Pereira İddia Ediyor”un kahramanı Pereira gibi hissetmem
boşuna değil herhalde. İnsanoğlu değişik bir varlık, hasetle yüce gönüllülüğü,
günahla sevabı aynı bünyede barındırabiliyor. Kimse ne tam anlamıyla iyi, ne de
kötü. Ve ne yazık ki bizler ya ölmüşleri ya da acı çektiğini gördüklerimizi
sevebiliyoruz hâlâ. Böyle bir yazının sonunda merhumun o röportajda son
söylediklerine yer veriyorum ve sadece “Hürmetler bizden” diyorum.

S
adece Neflet Gürifl’le s›n›rl› kalmad› Kas›m
ay›ndaki kayb›m›z. Millî Tak›m ve
Fenerbahçe’nin eski futbolcular›ndan

Selahattin Torkal’› da topra¤a verdik. 
1940 ve 50’li y›llara bir efsane olarak
damgas›n› vurmufltu Selahattin Torkal. 
Uzun süredir çekiyordu yakaland›¤› amans›z
hastal›ktan. Ne konuflabiliyor ne yemek
yiyebiliyordu. Futbol sahalar›n›n üzerinde
uçar gibi koflan o koca adam yata¤›na çak›l›p
kalm›flt›. 
1925 y›l›nda, ‹stanbul’un tarihi semtlerinden
Fatih’te dünyaya gelen Torkal, Kola¤as› olan
babas›n›n Ankara’daki görevi s›ras›nda Cebeci
Çay›r›’nda tan›fl›r futbol topuyla. Ankara
Atatürk Lisesi’nde okurken, tak›m›n› Türkiye
fiampiyonlu¤u’na tafl›r. Ankara’n›n futbol
merakl›lar›ndan Niyazi Sel, cebine bir tavsiye
mektubu koyup onu ‹stanbul’a, Fenerbahçe’ye

yollar. 1944 y›l›nda böyle
bafllar Selahattin Torkal’›n
Fenerbahçe günleri. Ayn›
zamanda komple bir
sporcudur. ‹yi bir jimnastikçi,
baflar›l› bir atlet. Lise talebesi
oldu¤u y›llarda adeta rüzgârla
yar›fl›r, 100, 200 ve 400
metrelerde liseleraras› Türkiye
birincilikleri elde eder. 
1944 ile 1952 y›llar› aras›nda
Fenerbahçe’de 208 maça
ç›kar ve 2 ‹stanbul Ligi, 3
Milli Küme, 3 de Baflbakanl›k
Kupas› flampiyonlu¤u yaflar.
Ancak 1952’de kaybedilen lig
flampiyonlu¤unun faturas› ona
ve birkaç futbolcuya kesilir.

Erol Keskin ve Halil Özyaz›c› ile birlikte Adalet Mensucat’ta ifle
girip Adalet tak›m›nda oynamaya bafllar Selahattin Torkal da.
Adalet’te 7 sezon oynad›ktan sonra yeniden Fenerbahçe’ye
döner ve Cihat’l›, Suphi’li, Halit’li, Lefter’li tak›mda 1961’e
kadar forma giyer. Fenerbahçe’den ayr›ld›¤›nda, dile kolay tam
36 yafl›ndad›r. Onu canl› izleyenlerden Eyüp Karaday›, “Futbolu
bale yapar gibi oynayan süper klas” diye tan›mlar Selahattin
Torkal’›. 
1973’te Tercüman gazetesinin kurdu¤u büyük jüri, futbol
tarihimizin alt›n on birini seçti¤inde, Selahattin Torkal da efsane
kadroda yer al›r. Ayn› y›l Milliyet gazetesinin 22 branflta 50 y›l›n
en büyük sporcular› anketinde de büyük jürinin seçti¤i futbol 
on birinde yine onun ad› vard›r. ‹flte böyle bir ustad›r Selahattin
Torkal. Keflke yaflarken k›ymetini bilebilseydik.

Neflet Gürifl Selahattin Torkal

Futbolun baletini de
kaybettik 
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7.05.2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren 5149 say›l› Spor Müsabakalar›nda
fiiddet ve Düzensizli¤in Önlenmesine Dair

Kanun’un 2005 ve 2008’de 9 maddesinde de¤ifliklik
yap›l›rken, ayn› zamanda iki maddesi de yürürlükten
kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca Anayasa Mahkemesi’nin
(5.1.2006 T. 2005/55 E. 2006/4 K. say›l›) karar› ile
hakk›nda müsabakalar› spor alanlar›nda seyirden men
cezas› verilen kiflilerin, bu cezalar›n›n etkin takibi ve
amaçlanan cayd›r›c›l›k fonksiyonunun yerine
getirilmesi amac›yla öngörülen, kiflilerin müsabakan›n
bafllamas›ndan 2 saat önce bulundu¤u yerin
karakoluna giderek müsabaka süresince burada
bulunmak zorunda olmas›na iliflkin düzenleme iptal
edilmifltir. 
Kanunun orijinal metni, yap›lan de¤ifliklikleri ve
Anayasa Mahkemesi’nin karar› ile oluflan boflluklar›
dikkate al›nd›¤›nda, Kanun sporda fliddet ve
düzensizli¤in önlenmesine yönelik olarak afla¤›da
belirtilen eksiklikleri bünyesinde tafl›maktad›r.
1- Kanun içeri¤i aç›s›ndan incelendi¤inde, fiiller ve bu
fiillere ayk›r›l›k halinde öngörülen cezalar; baflka bir
ifadeyle yasak olan fiiller ve bu yasak fiillerin
gerçeklefltirilmesinin önlenmesine yönelik (cayd›r›c›
nitelikte tasavvur edilmifl) cezalar›n ayr› bölümlerde
bulundu¤u görülmektedir. Bu yönüyle yasak fiillerin ve
bu fiillere öngörülen cezalar›n aç›k ve kolay
anlafl›labilir nitelikte olmas› gerekirken bunun yerine
anlafl›lmay› güçlefltirecek nitelikte “önce fiillerin
sonras›nda baflka bir bölümde ceza hükümlerinin”
düzenlenmifl olmas›, Kanunun anlafl›lmas›n›
güçlefltirecek nitelikte karmafl›k bir yap› arz etmesine
neden olmufltur. Oysa ki aynen 5237 say›l› Türk Ceza
Kanunu düzenlemesinde oldu¤u gibi yasak fiilin
hemen alt›nda bu fiile ayk›r›l›k halinde öngörülen
cezaya yer verilerek, madde düzenlemelerinin kar›fl›k
ve zor anlafl›l›r bir yap›dan, aç›k ve kolayca
anlafl›labilecek sadeli¤e kavuflturulmas› mümkündür.
Kanun içerisinde tan›ml› baz› fiiller için spor güvenlik
kurullar›n›n, baz› fiiller için ise mahkemelerin görevli
k›l›nd›¤›n› görmekteyiz. Bu flekildeki görev farkl›l›¤›n›n
da giderilmesi, Kanunu aç›k ve kolay anlafl›labilir
sadeli¤e kavuflturacakt›r. Afla¤›da belirtilen nedenlerle
Kanuna ayk›r› fiillerde bulunan kiflilerin
cezaland›r›lmas› için mahkemelerin görevlendirilmesi
gerekmektedir. ‹dari personelden oluflan, idari
mahiyetteki spor güvenlik kurullar›n›n hukuksal
de¤erlendirmelerden yoksun olarak, kifli özgürlü¤ünü
k›s›tlayan yapt›r›mlar uygulamas›, hukukun temel
ilkelerinden biri olan ve Anayasa’n›n 38. maddesinde
ifade edilen, idarenin kifli hürriyetinin k›s›tlanmas›
sonucunu do¤uran bir müeyyide uygulayamayaca¤›
hükmüne ayk›r›l›k içermektedir. 
2- Kanun içerisinde yer alan (a) Kanun kapsam›n›n, (b)
spor müsabakalar›nda bulundurulmas› ve kullan›lmas›
yasak olan maddelerin, (c) çirkin ve kötü tezahürat
fiillerinin, (d) kavga ve fliddet olaylar›na kar›flma
fiillerinin, sadece spor müsabakalar›n›n gerçekleflti¤i
yerlerde de¤il “taraftarlar›n sürekli veya geçici olarak
gruplar halinde bulunduklar› yerlerde veya
müsabakan›n yap›laca¤› yere gidifl-gelifl
güzergahlar›nda da” cezaland›r›labilir eylemler
oldu¤unun belirtilmesi gerekir. Spor müsabakalar›nda
fliddet ve düzensizli¤e iliflkin fiiller sadece müsabaka
alan› içerisinde gerçekleflmemekte hatta bazen daha
yo¤un olarak müsabaka alanlar›n›n d›fl›nda

gerçekleflmektedir. Bu nedenle Kanun kapsam›n›n ve
ayk›r› fiillerin sadece müsabaka alanlar› ile s›n›rl›
tutulmas› bu alanlar d›fl›ndaki olaylar›n cezas›z
kalmas›n› sonucunu do¤urur ki, bu da spor
müsabakalar›ndaki fliddet ve düzensizli¤in
önlenmesine engel teflkil eder.
Bu kapsamda bakt›¤›m›zda, 26 Ocak 1990 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren, 3608
say›l› Sportif Karfl›laflmalarda ve Özellikle Futbol
Maçlar›nda Seyircilerin fiiddet Gösterilerine ve
Taflk›nl›klar›na Dair Avrupa Sözleflmesinin
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
çerçevesinde onaylanarak, Anayasa’n›n 90. maddesi
çerçevesinde bir iç hukuk metni halini alan Avrupa
Sözleflmesi’nin 3. Maddesinde; seyircilerin kulland›¤›
transit yollardaki fliddet olaylar›n›n ve taflk›nl›klar›n›n
üstesinden gelebilmek için yeteri kadar asayifl kuvveti
kullan›lmas› ve bunlara uygun cezalar verilmesi için
gerekli mevzuat›n oluflturulmas› gerekti¤inin
belirtildi¤ini görmekteyiz.  
Avrupa düzenlemesi aç›s›ndan ise ‹ngiltere
düzenlemesinde müsabakaya giderken veya dönerken
ifllenen suçlar ile müsabakalara gidifl veya dönüfller
için yap›lan gece konaklamalar›n›n da Kanun
kapsam›na al›nd›¤›n›; ‹talya düzenlemesinde ise
molalar›n, transit ya da nakil yerlerinden yap›lan
seyahatlerin ve spor müsabakalar›n›n 24 saat öncesi
veya sonras›ndaki fiillerin de Kanun kapsam›na
al›nd›¤›n› görmekteyiz.   
3- Kanun içerisindeki birçok düzenlemeye ayk›r›l›k
halinde “hangi yapt›r›m›n uygulanaca¤› belirtilmemifl”
olup bu çerçevede birçok hükmün uygulanmas›
etkisizleflmifltir. 
a) Kanunun 11. maddesinde spor müsabakalar›nda
yasak olan maddeler say›lm›fl ve yasak maddelerin (a)
bulundurulmas›n›n, (b) sat›lmas›n›n, (c) sokulmas›n›n,
(d) saklanmas›n›n, (e) tafl›nmas›n›n ve (f)
kullan›lmas›n›n yasak oldu¤u belirtilmifltir. Buna karfl›n
11. madde düzenlemesine ceza hükmü öngörülen 18.
maddede ise sadece yasak maddelerin (c) sokulmas›n›n
ve (f) kullan›lmas›n›n cezaland›r›laca¤› belirtilmifltir. Bu
kapsamda yabanc› maddelerin (a) bulundurulmas›n›n,
(b) sat›lmas›n›n, (d) saklanmas›n›n ve (e) tafl›nmas›n›n
yasakland›¤›, fakat bu durumlara ceza öngörülmedi¤i
için, belirtilen durumlara ayk›r›l›klar›n önlenememe
ihtimali ortaya ç›kmaktad›r. 
b) Kanunun 4. maddesinde, (a) spor alanlar›nda
çocuklar ve engellilerin müsabakalar› izleyebilmeleri
için uygun yerler tahsis edilmesinin, (b) spor
alanlar›nda seyirci oturma yerlerinin
numaraland›r›lmas›, (c) güvenli¤in sa¤lanmas› ve
Kanuna ayk›r› davrananlar›n tespiti amac›yla teknik
donan›mlar›n kurulmas› gerekti¤i belirtilmifl, fakat
bunlar›n gerçeklefltirilmemesi halinde uygulanacak
yapt›r›m belirtilmedi¤inden bu düzenlemeler ifllevsiz
bir hale gelmifltir. 
c) Kanunun 6. maddesinin son f›kras›nda yer alan, spor
kulüpleri, taraftar dernekleri ve federasyonlar ile
ilgililerin emniyet güçlerince istenecek tüm bilgi ve
belgeleri vermekle yükümlü oldu¤u belirtilmifl; fakat bu
bilgi ve belge verme yükümlülü¤ünün
gerçeklefltirilmemesi halinde uygulanacak yapt›r›m
belirtilmedi¤inden bu düzenleme ifllevsiz bir hale
gelmifltir.
d) Kanunun 7. maddesinde ev sahibi spor kulüplerince
müsabakan›n yap›laca¤› yerde, konuk tak›m

seyircilerine ba¤›ms›z bir bölüm ayr›laca¤› ve
taraftarlar aras›nda temas olmamas› için gerekli
önlemlerin al›nmas› gerekti¤i belirtilmifl, fakat bu
duruma ayk›r›l›k halinde uygulanacak yapt›r›m
belirtilmedi¤inden bu düzenleme ifllevsiz bir hale
gelmifltir.
e) Kanunun 10. maddesinde taraftar temsilcilerinin
fliddet ve düzensizlik eylemlerine karfl› güvenlik
güçlerine yard›mc› olaca¤› belirtilmifl, fakat taraftar
temsilcilerinin bu görevlerini yerine getirmemeleri
halinde uygulanacak yapt›r›m belirtilmedi¤inden bu
düzenleme ifllevsiz bir hale gelmifltir.
f) Kanunun 12. maddesinde çirkin ve kötü tezahürat
eylemlerinin yasak oldu¤u belirtilmifl, fakat ceza
hükümleri içerisinde bu madde düzenlemesine ayk›r›
eylemlere uygulanacak yapt›r›m belirtilmedi¤inden bu
düzenleme ifllevsiz bir hale gelmifltir.
4- Spor müsabakalar›nda fliddet ve düzensizlik fiillerine
dâhil olan kiflilerin tespiti ve müsabakalar› spor
alanlar›nda seyirden men cezas› verilen kiflilerin
müsabakalara girmesinin engellenmesi, sahte bilet
sat›fl›n›n ve karaborsa bilet sat›fl›n›n ortadan
kald›r›lmas› amac›yla müsabaka biletlerinin üzerine
“T.C. kimlik numaras›n›n yaz›lmas›” gerekmektedir.
Ayr›ca biletlerin üzerine T.C. kimlik numaras›n›n
yaz›lmas› belirtilen tespit ve takip sisteminin kifliler
üzerinde yarataca¤› etki ile fliddet ve düzensizlik
fiillerinin ifllenmesine de engel olacakt›r. Biletlerde
çipli sisteme geçilmesi ile birlikte kiflilerin anl›k olarak
yerinin tespiti de bu flekilde söz konusu olabilecektir. 
UEFA Emniyet ve Güvenlik Talimat›’nda bütün bilet
sahiplerinin isim ve adresleri dâhil olmak üzere bilet
sat›fllar› ile ilgili ayr›nt›l› kay›tlar›n tutulmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. Futbol Maçlar›nda Seyirci fiiddeti ve
Taflk›nl›¤›na ‹liflkin Avrupa Sözleflmesi’nin
uygulanmas›ndan ve izlenmesinden sorumlu Avrupa
Konseyi Spor Daimi Komitesi taraf›ndan “Sözleflmenin
uygulanmas›na iliflkin olarak 15-17 Kas›m 2000
tarihinde Türkiye’ye yap›lan ‹stiflari Ziyaret Raporunda”
uluslararas› bilet sat›fl kurallar›n›n uygulanmas›, olay
ç›karan kifliler hakk›nda bilgisayar verilerinin elde
edilmesi ve seyircilerin stadyuma girifline iliflkin
önlemler al›nmas› gerekti¤i belirtilmifltir.  
5- Kanun içerisinde tan›mlanan fiillerin “kabahat
olarak nitelendirilip, idari para cezas›” ile
cezaland›r›lmas› yerine, suç olarak tan›mlan›p adli
para cezas› ile cezaland›r›lmas› ile fliddet ve
düzensizlik fiillerinin engellenmesi etkin bir flekilde
sa¤lanabilecektir. Futbol müsabakalar›nda yaflanan
olaylar›n toplum üzerindeki etkileri ve olaylar›n
kamusal düzeni sars›c› yan› dikkate al›nd›¤›nda
bunlar›n kabahat olarak nitelendirilmesi fiillerle etkin
mücadeleyi engellemektedir. Bu nedenle bu fiillerin
kabahat de¤il de suç oldu¤u kabul edilmelidir. ‹dari
para cezas› adli para cezas›na nazaran daha az etkili,
cayd›r›c› gücü olmayan ve tahsil güçlü¤ü nedeniyle
etkisiz kalan ve fiilen uygulanmas›nda sorunlar
yaflanan bir ceza uygulamas›d›r. Adli para cezas› ise
ödenmedi¤i takdirde hapis cezas›na çevrilece¤inden
daha etkin olarak uygulanabilecektir.  
Spor müsabakalar›na iliflkin fliddet ve düzensizlik
fiillerinin suç olarak kabulü ve adli para cezas› olarak
cezaland›r›lmas› da, di¤er k›s›mlarda da belirtilece¤i
üzere bunlar›n idari organ olan spor güvenlik kurullar›
taraf›ndan de¤il, konusunda uzman mahkemeler
taraf›ndan yarg›lanarak cezaland›r›lmas› gerekti¤i

gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r.
6- Kanun içerisinde, seyircilerin müsabakan›n
oynand›¤› esnada gerçeklefltirdikleri fiiller nedeniyle,
haklar›nda ifllem yap›l›ncaya kadar stadyum içerisinde
geçici olarak tutulacaklar› “gözlem odalar›n›n”
stadyumlarda bulundurulmas› gerekti¤i belirtilmelidir.
Yurtd›fl› uygulamalar›nda Kanuna ayk›r› davran›fllar
içerisinde bulunan flah›slar›n müsabaka sonuçlanana
kadar stat içerisinde kapal› bir odada tutuldu¤unu,
müsabaka sonunda fiillerinin suç teflkil etmesi halinde
karakola sevk edildi¤ini, aksi halde serbest
b›rak›lmas›na iliflkin uygulamalar›n yap›ld›¤›n›
görmekteyiz. Bu uygulama, kiflilerin karakola sevki ile
emniyet güçlerinin personel ve zaman kayb›n› en aza
indirmesinin yan› s›ra müsabakay› stadyum içerisinde
izlemekten mahrum kalan kiflinin duydu¤u merak ile
psikolojik olarak tedavisini sa¤lamaya yöneliktir.
Nitekim FIFA Güvenlik Talimatlar›nda emniyetli ve
uygun bir yerde azami 20 kifli kapasiteli gözlem
odalar›n›n tahsis edilmesi gerekti¤i belirtilmektedir.    
7- Kanun içerisinde, kolluk kuvvetlerinin kullan›m›na
aç›k tutulacak “güvenlik kameralar› ve anons
sistemlerinin yönetildi¤i güvenlik ve kontrol
odalar›n›n” oluflturulmas› gerekti¤i belirtilmelidir. Söz
konusu odalar ile faillerin tespiti ve fiillerin ispat›ndaki
güçlük ortadan kald›r›laca¤› için fliddet ve düzensizli¤e
yönelik eylemlerin gerçeklefltirilmesi önlenebilecektir.
Kamera sisteminin varl›¤›n› bilmek dahi tek bafl›na
kiflilerin uygunsuz davran›fllar› yapmaktan
kaç›nmalar›n› sa¤layabilecektir. Avrupa Sözleflmesi’nin
3. ve 6. maddelerinde bu tür önlemlerin al›nmas›
gerekti¤i, Türkiye’ye yap›lan ‹stiflari Ziyaret Raporu’nda
stadyum kontrol odalar›n›n dizayn›, yeri ve kullan›m›
konusunda yap›lmas› gerekenler, UEFA Emniyet ve
Güvenlik Talimat›’nda kontrol odas›n›n yap›lmas› ve
kapal› devre kamera sisteminin resmi müsabaka amiri
veya stadyum güvenlik yetkilisi taraf›ndan kullan›lmas›
gerekti¤i, FIFA Güvenlik Talimatlar›nda yak›nlaflt›rma
ve durdurma özelli¤i olan kameralar›n yerlefltirilmesi
gerekti¤i ve kameralar›n polis kontrol odas›ndan
kumanda edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.      
8- Kanun içerisinde, emniyet teflkilat› taraf›ndan
faillerin tespiti, eylemlerin delillendirilmesi ve cezalar›n
takibi aç›s›ndan kullan›lmak üzere “bilgi bankas›”
oluflturulmas› gerekti¤i belirtilmelidir. Bu flekilde
Kanuna ayk›r› fiillerde bulunan kiflilerin tespiti ve
bunlar›n müsabakalardan uzaklaflt›r›lmas›
etkinlefltirilebilecektir. ‹sviçre yasal düzenlemesinde de
bu flekilde bilgi sistemi düzenlenmesine yer verilerek
etkin takip sistemi gerçeklefltirilmifltir. 
9- Kanun içerisine müsabaka sonucunun etkilenmesine
yönelik olarak “flike ve teflvik primi” ihlallerinin dâhil
edilmemesi büyük bir eksiklik içermektedir. Müsabaka
sonucunun etkilenmesine yönelik fiillerin Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlenmifl doland›r›c›l›k suçu
kapsam›nda takibinin yap›lmas› suçta ve cezada
kanunilik ilkesinin (suçlar›n ve cezalar›n aç›kça
kanunla düzenlenmesi gerekti¤ine yönelik ilkenin)
sars›lmas›na yol açt›¤› gibi bir tak›m fiillerin
cezaland›r›lmamas› gibi sonuçlar ortaya ç›kararak, adil
yarg›lama hakk›n› da ihlâl edebilecek niteliktedir. Bu
nedenle müsabaka sonucunun etkilenmesine yönelik
fiillerin Kanun içerisinde cezaland›r›labilir eylemler
olarak belirtilmesinin yan› s›ra bu fiillerin tespiti ve
aç›kl›¤a kavuflturulmas› ve bu suçlarla mücadeleyi
kolaylaflt›rmas› amac›yla Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda düzenlenen, (a) bilgisayar programlar›nda
ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma, (b)
iletiflimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al›nmas›, (c)
tesadüfen elde edilen deliller, (d) gizli soruflturmac›

görevlendirilmesi ve (e) teknik araçlarla izleme
maddelerinin de uygulanmas› gerekti¤inin belirtilmesi
gerekmektedir. 
Müsabaka sonucunun etkilenmesine yönelik fiillere
hapis cezas› öngörülme mecburiyeti ve bu fiillerin
konusunda uzman mahkemelerce etkin ve süratli bir
flekilde yarg›lanmas› gereklili¤i çerçevesinde de adli
yarg› içerisindeki mahkemelerden tespit edilenlerin
spor ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilmesi
gerekmektedir.  
10- Kanun içerisinde, müsabakalar› spor alanlar›nda
seyirden men cezas› verilen kiflilerin etkin takibine ve
bu ceza ile amaçlanan cayd›r›c›l›k etkisinin
sa¤lanmas›na yönelik olarak “karakola baflvuruda
bulunma” yükümlülü¤ünün düzenlenmesi
gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin (5.1.2006 T.
2005/55 E. 2006/4 K. say›l› ) karar› ile Kanun içerisinde
yer alan, hakk›nda müsabakalar› spor alanlar›nda
seyirden men cezas› verilen kiflilerin müsabakan›n
bafllamas›ndan 2 saat önce bulundu¤u yerin
karakoluna giderek müsabaka süresince burada
bulunmak zorunda olmas›na iliflkin düzenleme iptal
edilmifl, fakat bu iptal sonras›nda, Kanun içerisinde bu
eksili¤e iliflkin düzenleme yap›lmam›flt›r. Oysa ki
Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesi kapsam›nda bu
eksikli¤in ortadan kald›r›lmas›na iliflkin düzenleme
yap›lmas› gerekmektedir. 
Anayasa Mahkemesi’nin karakolda müsabaka
süresince beklenmesine iliflkin düzenlemeyi iptal
etmesinin iki temel gerekçesi bulunmaktad›r:
Düzenlemenin (a) müsabaka sonuna kadar karakolda
bulunmaya iliflkin kural›n, hangi spor dal›nda ve hangi
kategoride oldu¤una iliflkin hüküm tafl›mamas›
nedeniyle “kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik” ve
“ölçülülük” ilkelerine ayk›r› olmas› ile (b) idarenin
(spor güvenlik kurullar›n›n) Anayasa’n›n 38. maddesi
çerçevesinde kifli hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu
do¤uran bir yapt›r›m öngöremeyece¤idir. Anayasa
Mahkemesi’nin bu çekinceleri dikkate al›narak
hakk›nda müsabakalar› spor alanlar›nda seyirden men
cezas› verilen kiflilerin, (a) taraftar› bulundu¤u tak›m›n
müsabakas›n›n bafllang›c›nda, devre aras›nda ve
sonunda karakola giderek beyanda bulunmas› ve (b)
bu karar› mahkemelerin vermesi gerekti¤i
düzenlenerek amaçlanan takip sistemi ve cezan›n
cayd›r›c›l›k etkisi Anayasa Mahkemesi’nin karar›na
uygun olarak düzenlenebilir. Karakola baflvuruda
bulunma yükümlülü¤ü de Anayasa Mahkemesi’nin
yukar›da belirtilen karar› çerçevesinde, Kanunun
uygulanmas›nda spor güvenlik kurullar›n›n de¤il, spor
alan›nda özel olarak görevlendirilmifl spor ihtisas
mahkemelerinin görevlendirilmesi gereklili¤ini ortaya
ç›karmaktad›r. 
Avrupa örneklerinde karakola baflvuru uygulamas›na
bakt›¤›m›zda Fransa, Almanya, Yunanistan, ‹talya,
Litvanya, Polonya, Portekiz, S›rbistan, Karada¤,
Ukrayna ve ‹ngiltere düzenlemelerinde de benzer
uygulamalara yer verildi¤ini görmekteyiz.  
11- Kanun içerisinde, müsabakalar› spor alanlar›nda
seyirden men cezas› verilen kiflilerin, yurtd›fl›nda
yap›lan müsabakalarda spor alanlar›nda seyirden men
edilmesi için “yurtd›fl› ç›k›fl yasa¤›n›n da
verilebilece¤inin” belirtilmesi gerekmektedir. ‹ngiltere,
‹talya, ‹sviçre düzenlemelerinde ve Avrupa Birli¤i
Konseyi 2007 tarihli Brüksel Çal›flma Raporu’nda da
yurtd›fl› ç›k›fl yasa¤›n›n uygulanmas› gerekti¤i
belirtilmektedir. Ayr›ca yurtd›fl› ç›k›fl yasa¤›n›n
uygulanmas›ndaki etkinli¤i sa¤lamak amac›yla ‹ngiltere
düzenlemesinde de yer ald›¤› gibi müsabakadan men
cezas› alan kiflinin belirli süreler için “pasaportunu

karakola teslim” ile mükellef k›l›nmas› gerekmektedir.
Yurtd›fl› ç›k›fl yasa¤› ve pasaport teslimi cezalar›n etkin
takibi ve uygulamas›n› gerçeklefltirdi¤i gibi, ayn›
zamanda kiflilerin bu takip ve uygulamalar› bilmeleri
çerçevesinde, spor müsabakalar›nda fliddet ve
düzensizlik fiillerinin ifllenmesini cayd›r›c› etki
gösterece¤i aç›kt›r.        
12- Kanun içerisinde “hakemlerin, gözlemcilerin ve
temsilcilerin” kamusal hizmet sunduklar› dikkate
al›narak bunlara karfl› ifllenen suçlar aç›s›ndan kamu
görevlilerine iliflkin hükümlerin uygulanaca¤›n›n
belirtilmesi gerekmektedir. Bu sayede müsabakada
görevli bu kiflilere gerçeklefltirilecek eylemler
önlenerek, müsabakalar›n bask› ve etkilere maruz
kalmadan düzen içerisinde sonuçlanmas›
sa¤lanabilecektir.  
13- Spor müsabakalar›nda fliddet ve düzensizlik
fiillerinde bulunan kiflilere verilecek, müsabakalar› spor
alanlar›nda seyirden men cezas› ise aynen suçüstü
halinde kiflilerin savc›l›k önüne ç›kart›larak haklar›nda
karar verilmesinde oldu¤u gibi, kamusal düzen için bir
an önce müsabakalardan uzak tutulmalar› amac›yla
“koruma tedbiri olarak seyirden men cezas›” verilmesi
gerekmektedir.
14- Kanunda öngörülen cezalar›n spor güvenlik
kurullar› d›fl›nda mahkemelerin görevli k›l›narak
yarg›lanmas›n› gerektiren sebepler:
a) Yukar›da 5. k›s›mda belirtilen sebeplerden dolay›,
Kanun içerisinde düzenlenecek fiillerin, kabahat olarak
idari para cezas› ile de¤il “suç kabul edilip adli para
cezas› ve hapis cezas›” ile cezaland›rmas›
gerekti¤inden. 
b) Yukar›da 9. k›s›mda belirtilen, baflta müsabaka
sonucunu etkilemeye yönelik fiiller olmak üzere,
Kanun içerisinde düzenlenen “fiillerin yarg›lanmas›nda
özel uzmanl›k gerekti¤inin” kabul edilmesi ve özellikle
spor yarg›lamas›nda görevli k›l›nm›fl mahkemeler
arac›l›¤› ile fiillerin yarg›lanmas› gerekti¤inden. 
c) Yukar›da 10. k›s›mda belirtilen, müsabakalar› spor
alanlar›nda seyirden men cezas› alan kiflilerin bu
cezalar›n›n etkin takibi ve bu ceza ile amaçlanan
cayd›r›c›l›k etkisinin sa¤lanmas›na yönelik olarak
“karakola baflvuruda bulunma” yükümlülü¤ün iliflkin
karar, Anayasa Mahkemesi’nin karar› çerçevesinde
ancak mahkemeler taraf›ndan verilebilecektir.
Hukukun temel ilkelerinden biri olan ve Anayasa’n›n
38. maddesinde ifade edilen, idarenin kifli hürriyetini
k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir müeyyide
uygulayamayaca¤› hükmü çerçevesinde, müsabakalar›
spor alanlar›nda seyirden men cezas›n›n ve karakola
baflvuruda bulunma yükümlülü¤üne iliflkin karar spor
güvenlik kurullar› taraf›ndan verilemeyecektir. 
d) Yukar›da 11. k›s›mda belirtilen “yurtd›fl›na ç›k›fl
yasa¤› ve pasaport teslimi ve müsabakalar› spor
alanlar›nda seyirden men cezas›n›n” kifli hürriyetinin
k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir müeyyide
olmas›ndan ve idare taraf›ndan (spor güvenlik kurullar›)
kifli hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir
müeyyide verilemeyece¤inin düzenlendi¤i Anayasa’n›n
38. maddesinden dolay› bu kararlar ancak mahkemeler
taraf›ndan verilebilecektir. 
e) Yurtd›fl› uygulamalar›nda da ‹ngiltere, ‹sviçre ve
‹talya’da da spor müsabakalar›ndaki düzenlemeleri
ihlal halinde kiflilere, etkin bir yarg›lama sistemi ile
mahkemeler arac›l›¤› ile ceza verme sisteminin
uygulanabiliyor olmas›ndan.
Yukar›da belirtilen nedenlerle spor müsabakalar›nda
fliddet ve düzensizli¤in önlenmesi amac›yla Kanun
içerisinde, k›smi pansumanlar, baflka bir ifadeyle
sadece belirli noktalar›nda de¤ifliklik yap›lmas› yerine,
tüm yönleriyle dikkate al›narak yeni bir düzenlenme
yap›lmas› yerinde olacakt›r.

Hukuk
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ürkiye Futbol Federasyonu,
yetkisiz menajerlerle ilgili çal›flma
bafllatt›. Bu çal›flmada, TFF

Futbolcu Temsilci Talimat›’n›n
“Futbolcu Temsilcisinin
Yükümlülükleri” bafll›kl› 19.
maddesinin flu bentleri temel al›nd›: 
a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF’nin
statü ve talimatlar›na, Mesleki Ahlak
‹lkeleri Taahhütnamesi’ne, FIFA ve

TFF’nin yetkili kurullar› taraf›ndan
verilen tüm kararlara uymak,
h) Futbolcu temsilcisi faaliyetini bizzat
yürütmek, 
i) Gerçek kifli olarak faaliyetlerini tek
bafl›na sürdürmek ve futbolcu
temsilcili¤i faaliyeti ile ba¤lant›l› idari
ifllerinin yürütülmesi amac› d›fl›nda
baflkaca bir kifli istihdam etmemek
(sadece futbolcu temsilcisinin kendisi
kulüpleri veya futbolcular› temsil
edebilir, baflka kulüpler veya
futbolcular nezdinde temsil etti¤i
kulüp veya futbolcunun menfaatine
çal›flabilir), 
j) Kendi lisans› ile lisanss›z kiflilerin
futbolcu temsilcili¤i faaliyeti
yürütmesine veya lisans›n›n sa¤lad›¤›
haklardan yararlanmas›na engel
olmak.
Ayr›ca iki menajerlik flirketinin
internet sitesi ve Türkiye Futbol
Federasyonu kay›tlar›nda yap›lan
inceleme sonucunda söz konusu
flirketlerle irtibatl› oldu¤u belirlenen
futbolculara, 3 Kas›m 2010 tarihinde
yaz› yaz›larak konu hakk›nda
bilgilerine baflvuruldu. 
Konunun üzerine gitmeyi sürdüren
Türkiye Futbol Federasyonu,
Kulüpler Birli¤i Vakf› ile de
‹stinye’deki merkezinde bir toplant›
yapt›. Toplant›ya TFF Baflkan›
Mahmut Özgener, 1. Baflkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, Yönetim Kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu ve kulüp
yöneticileri kat›ld›. Toplant›da Futbol
Federasyonu’nun, son günlerde
futbol kamuoyunda tart›flma konusu
olan Futbolcu Temsilcilerinin
talimatlara ayk›r› bir flekilde
menajerlik faaliyetleri içinde
bulunmalar›na karfl› al›nabilecek
önlemleri içeren çal›flmas›, Kulüpler
Birli¤i temsilcilerine sunuldu.
Toplant› sonras›nda Türkiye Futbol
Federasyonu 1. Baflkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an ile Kulüpler Birli¤i Vakf›
Baflkanvekili Göksel Gümüflda¤,
ortak bas›n toplant›s› düzenledi. Lutfi
Ar›bo¤an, futbol kamuoyunu meflgul
eden talimatlara ayk›r› olarak
menajerlik faaliyetinde bulunan aktif
sporcu ve antrenörler konusunda,
kulüp baflkanlar›yla Türk futbolunun
gelece¤i aç›s›ndan önemli oldu¤unu

düflündükleri bir toplant› yapt›klar›n›
söyledi. Yap›lan çal›flmalar hakk›nda
Kulüpler Birli¤i’nde yer alan kulüp
baflkanlar›na detayl› bir sunum
yapt›klar›n› belirten Ar›bo¤an, 
“Bu toplant›da bundan sonra üzerinde
ehemmiyetle duraca¤›m›z noktalar
belirlendi. Bundan sonra da kulüpleri
bilgilendirme toplant›lar›n› daha da
s›k aral›klarla yapaca¤›z.
Kulüplerimizi, futbolcular› ve teknik
adamlar› bu konuda etik d›fl›,
talimatlara ayk›r› davranmamalar›
konusunda bilgilendirip gerekli
uyar›lar› yapmaya devam edece¤iz.
Ma¤duriyetlerin önüne geçmek için
gerekli de¤iflikliklerin neler
olabilece¤ini de TFF’nin ilk yönetim
kurulu toplant›s›nda detayl› bir flekilde
konuflaca¤›z. Türkiye Futbol
Federasyonu olarak FIFA lisans›na
sahip olmayan menajerlerle iflbirli¤i
yap›lmas›na karfl› oldu¤umuzu
vurgulamak isterim” dedi. Daha önce
bafllatt›klar› “flike ve manipülasyonu
önleme” konusundaki çal›flmalar›n
devam etti¤ini kaydeden Ar›bo¤an,
“Bu konu devam etti¤i gibi menajerlik
konusundaki çal›flmalar da sürecek.
Yeni bilgiler geldikçe kararl›l›¤›m›z
devam edecek. Her türlü bilgiyi
de¤erlendirece¤imizi söyleyebilirim”
diye konufltu. 
Kulüpler Birli¤i Vakf› Baflkanvekili
Göksel Gümüflda¤ da çok
faydaland›klar› sunum için Futbol
Federasyonu’na teflekkür ederek,
“Ayn› bilgilendirme san›r›m Aral›k
ay›n›n ilk haftas›nda kulüpler
bünyesinde çal›flan profesyonel
yöneticilere de yap›lacak. Toplant›da
yeni yürürlü¤e giren menajerlik
talimat›ndaki de¤ifliklikleri de bir kez
daha gözden geçirme f›rsat› bulduk.
Bu tip buluflmalar Türk futbolu için
çok faydal› olacakt›r” diye konufltu.

Göksel Gümüflda¤, Kulüpler Birli¤i
olarak FIFA lisans› olmayan
menajerlerle iflbirli¤i
yapmayacaklar›n› ve futbolcular›n›n
da bu tip menajerlerle çal›flmamalar›
için özen göstereceklerini belirtti.
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TFF Merkez Hakem Kurulu
taraf›ndan organize edilen “Sezon
‹çi De¤erlendirme Semineri”nin
dördüncüsü, Silivri Klassis Golf
Resort’ta yap›ld›. ‹ki günlük
seminere Spor Toto Süper Lig’de
görev alan yard›mc› hakemler ile
Bank Asya 1. Lig müsabakalar›nda
görev alan hakemler kat›ld›.
Seminerin ilk gününde yard›mc›

hakemlerin
grup
çal›flmalar›
ve kritik
yard›mc›
hakem
kararlar›n›n
analizi
gerçekleflti.
Grup
çal›flmalar›
ve kritik
hakem
kararlar›n›n

analizi MHK Baflkan› O¤uz Sarvan
ve Baflkanvekili Yüksel Okçuo¤lu
taraf›ndan yap›ld›. ‹kinci gün,
yard›mc› hakemlere uygulamal›
olarak sahada yer alma ve
pozisyon takibi konusundaki
e¤itimi ve ilk gün program›n› UEFA
yard›mc› hakem e¤itmeni Philip
Sharp ile MHK üyesi Turgay Güdü
yönetti. Philip Sharp, yard›mc›
hakemlerin müsabakalardaki
performans›n› canl› takip etmek
için Hakem ‹flleri Müdürü 
Dr. Sürhat Müniro¤lu ile beraber
Fenerbahçe-Eskiflehirspor ve
Trabzonspor-Galatasaray
müsabakalar›n› da izledi. 

Hakemler
e¤itimden geçti 

Menajerlik sistemine çekidüzenMenajerlik sistemine çekidüzen
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U
EFA 2006 y›l›ndan beri ülkelerin Grassroots etkinliklerini de¤erlendirdi¤i
bir sistem yürütüyor. Bu sisteme üye olan ülkeler, bir y›ld›zl›k temel
seviyeden bafllayarak bayan futbolu geliflimi, engelliler baflta olmak

üzere sosyal sorumluluk projeleri, kat›lan kifli say›s› ve grassroots faaliyetlerinin
teflvik edilmesi konular›ndaki çal›flmalar›yla birer y›ld›z almaya hak kazan›yor.
Futbolun ve Fair Play olgusunun yayg›nlaflmas› ve yerleflmesi ad›na UEFA’n›n
büyük önem verdi¤i HERKESiçinFUTBOL program› kapsam›nda hayata
geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye, Grassroots Charter’›nda
üçüncü y›l›nda üçüncü y›ld›z›n› almay› baflard›. UEFA taraf›ndan 2004 y›l›nda
oluflturulan Grassroots Charter y›ld›z sisteminde, ülkelerin Grassroots
faaliyetleri de¤erlendiriliyor. 2007 y›l›nda bu sisteme üye olan Türkiye’nin,
üçüncü y›l›nda üçüncü y›ld›z almas› HERKESiçinFUTBOL program›n›n kat
etti¤i yolun önemli bir göstergesi.
Üçüncü y›ld›z sosyal sorumluluk projelerinden
TFF, Grassroots Charter’›na üye olduktan sonra, HERKESiçinFUTBOL program›
kapsam›nda farkl› kategorilerde, farkl› co¤rafyalarda yüzlerce turnuva ve
etkinlik gerçeklefltirdi. 
2009 y›l›nda ülkedeki tüm
futbol faaliyetlerinin sa¤l›kl›
bir flekilde geliflmesi için
kay›t alt›na al›nmas›
gere¤iyle ortaya ç›kan
HERKESiçinFUTBOL lisans›
say›s› 240 bine ulaflt›.
HERKESiçinFUTBOL’un ana
sponsoru Ülker’le birlikte ise
çocuklara yönelik pek çok
proje gelifltirildi. Bu
çal›flmalar sonunda Türkiye
Futbol Federasyonu ikinci
y›ld›z›n› ald›. TFF, 2010
y›l›nda düzenlenen
“Kardefllik Engel Tan›maz”,

“Engel Tan›mayanlar”, “SÇHEK fienli¤i”, “Özel Olimpiyatlar Karma Futbol
Turnuvas›” ve “Haydi K›zlar Futbola” gibi sosyal sorumluluk projeleri ile
üçüncü y›ld›z› almaya hak kazand›.
Hedef dördüncü y›ld›z
HERKESiçinFUTBOL’un bundan sonraki hedefi ise dördüncü y›ld›z. Bayan
futbolunu gelifltirmeye ve kat›l›mc› say›s›n› art›rmaya yönelik projelere h›z
verilmesiyle bu hedefe de k›sa sürede ulafl›lmas› planlan›yor. TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü, 2011 y›l›nda k›z çocuklar›na yönelik düzenlenecek futbol
okullar›, küçük saha ligleri ve ilkö¤retim okullar› etkinlikleri ile k›zlar›n futbola
kat›l›m›n›n art›r›lmas›n› hedefliyor.
HERKESiçinFUTBOL faaliyetleri ile futbol oynayan kifli say›s›n› art›r›rken
futbolu çeflitlendirmeyi amaçlad›klar›n› belirten TFF Futbol Genel Direktörü
Ersun Yanal, “HERKESiçinFUTBOL ile her zeminde ve her koflulda insan›m›z›
spor yapmaya teflvik ediyoruz. Ayn› zamanda ülke sath›nda, mevcut durumdan
daha büyük ve kal›c› de¤erler yaratmam›z› sa¤layacak bir ‘spor kültürü’
oluflturulmas›na katk› yap›yoruz. Çocuklar›n futbola kat›l›m sonras› geliflimi de

önemli. Bu nedenle hem
mevcut liglerin geliflimi hem
de yeni ligler düzenlenmesi
üzerinde çal›fl›yoruz.
Özellikle k›zlar›m›z› bu
oyunun bir parças› yapmak
istiyoruz. Türkiye’de bayan
futbolunu sa¤l›kl› bir flekilde
gelifltirerek dördüncü y›ld›z›
almak istiyoruz” diye konufltu.
Yanal, tüm ülkede sa¤l›kl› bir
HERKESiçinFUTBOL
yap›lanmas› yaratmak ve
kitlelerin futbola gönüllü
olarak kat›l›m› için faaliyetler
yürüttüklerini de sözlerine
ekledi.

UEFA’dan TFF’ye üçüncü y›ld›zUEFA’dan TFF’ye üçüncü y›ld›z

2010-2011 Sezonu Bayan Futbol Ligleri fikstür
çekimi Ataköy Olimpiyat Evi’nde yap›ld›.

TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal’›n
kat›l›m›yla gerçekleflen toplant›da Bayanlar
1. Lig, 2. Lig ve Bölgesel Lig fikstürü belli oldu.
Bayanlar 1. ve 2. Lig karfl›laflmalar› 14 Kas›m
2010 tarihinde bafllarken, Bayanlar Bölgesel Ligi
ise 5 Aral›k 2010 tarihinde start alacak. 
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, kura
çekiminde yapt›¤› konuflmaya, Türk kad›n›n›n
ufkunu açan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
anarak bafllad›. 
‹lk olarak Singapur’daki Gençlik Olimpiyat
Oyunlar›’nda ülkemize broz madalya
kazand›ran Bayan U15 Milli Tak›m›’n› örnek
veren Yanal, Türk kad›n›n›n büyük baflar›lara
imza ataca¤›n› belirtti. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun futbolu gelifltirme
ve tabana yayma çabalar›n›n
sonuçlar›n› almaya bafllad›klar›n›
kaydeden Yanal, bunun bir
aflamas›n›n da bayanlar ligi oldu¤unu
söyledi ve flöyle devam etti: 
“Her yafl ve bölge kategorisinde
bayan sporcular›m›z› futbola
kazand›rarak bayan futbolcu

havuzunu gelifltirmeye çal›fl›yoruz. Böylelikle
bayan futbolunu tabana yayarak kulüplerimize
ve Millî Tak›mlar›m›za iyi futbol e¤itimi alm›fl
daha fazla oyuncu kazand›r›yoruz. Ayr›ca
bayanlar›m›z›n futbola kat›l›m›n› yükseltmek için
bayan antrenör ve bayan hakem say›s›n› da
artt›rmak istiyoruz. Bu nedenle bayanlara
yönelik UEFA B Lisans› kurslar› açaca¤›z.”
Yanal, uzun süredir üzerinde çal›fl›lan bayan
ligleri statüsünün yürürlü¤e girdi¤ini ve liglerin
daha kaliteli futbola sahne olaca¤›n› dile getirdi. 
TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü Yetkilileri, Bayan
Millî Tak›mlar› antrenörleri ile Bayan Ligleri’ne
ifltirak edecek olan kulüplerden birer yönetici ve
antrenörün de kat›ld›¤› kura töreninde Yanal tüm
kulüplere ve sporculara baflar›l› bir lig diledi.

Kura çekimine kat›lan TFF Futbol Genel
Direktörü Yard›mc›s› Zeynepgül Ene de bayan
futbolunu “gözbebekleri” olarak
de¤erlendirdiklerini kaydederek flöyle konufltu:
“Bayan futbolunun yeni do¤mufl bir bebek
oldu¤unu, emekleme devresinde oldu¤unu kabul
ediyoruz. Öyle hedefler koyup planlamalar
yapt›k. Bugün çok memnuniyetle söyleyebilirim
ki bekledi¤imiz, planlad›¤›m›z noktalara
yaklaflt›¤›m›z› görüyorum.”
Bayan futbolunda sporcu say›s›n›n bin civar›nda
oldu¤unu kaydeden Ene, 2013 itibariyle lisansl›
sporcu say›s›n› 6 bin, kay›tl› kat›l›mc› say›s›n› ise
40 bine ç›karmay› hedeflediklerini, bayan futbol
branfl›ndaki 54 olan kulüp say›s›n› ise 100’e
ç›karmak istediklerini söyledi. Ene, liglere kat›l›m

pay›n›n kalkmas›n› flu an için mümkün
görmediklerini, ilk defa kurulan kulüplere
Federasyonun antrenman malzemesi
yard›m›nda bulunaca¤›n› dile getirdi.
Bayan Futbolu Gelifltirme Yönetmeni
Necla Güngör ise 11-12 yafl grubu k›z
çocuklar›na yönelik olarak 81 noktada
futbol okulu açt›klar›n›, bunu 100
noktaya ç›karmay› hedeflediklerini
söyledi.

UEFA, Merkez Hakem Kurulu
Baflkan› O¤uz Sarvan’›,

‹ngiltere’nin Tottenham Hotspur
ile fiampiyonlar Ligi’nin son

flampiyonu ‹talya’n›n Inter Milan
tak›mlar› aras›nda 2 Kas›m’da

oynanan UEFA fiampiyonlar Ligi
karfl›laflmas›na gözlemci olarak

atad›. Sarvan, Londra’daki White
Hart Lane Stad›’nda oynanan

maç›n gözlemcili¤ini yapt›. 

O¤uz Sarvan
flampiyonun maç›nda

FIFA kokartl› hakemimiz Hüseyin
Göçek, Arnavutluk ile Makedonya

aras›nda oynanan A Milllî Tak›m
haz›rl›k maç›n› yönetti. 17 Kas›m

Çarflamba günü Arnavutluk’un
Korca flehrinde oynanan maçta

Göçek’in yard›mc›l›klar›n› Bülent
Gökçü ve Erdinç Sezertam yapt›. 

Hüseyin Göçek
Arnavutluk-Makedonya

karfl›laflmas›nda

FIFA kokartl› hakemimiz Bülent
Y›ld›r›m, UEFA Avrupa Ligi 

J Grubu’nda Sevilla ile Karpaty
Lviv aras›nda oynanan

müsabakay› yönetti. Ramon
Sanchez Pizjuan Stadyumu’nda

oynanan ve Sevilla’n›n 4-0
kazand›¤› maçta Bülent

Y›ld›r›m’›n yard›mc›l›¤›n› Mustafa
Emre Eyisoy ve Cem Satman

yapt›. Hakan Özkan maç›n
dördüncü hakemi olurken, Tolga

Özkalfa ve Bar›fl fiimflek ilave
yard›mc› hakem olarak görev ald›.

Bülent Y›ld›r›m
Sevilla-Karpaty
maç›n› yönetti Bayan Ligleri bafllad› 
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T
ürkiye Futbol Federasyonu Futbol
Genel Direktörlü¤ü taraf›ndan
hem Millî Tak›mlar›n bünyesine

oyuncu kazand›rmak hem de
kulüplere bir seçme havuzu yaratmak
ad›na düzenlenen bölge karmalar›
organizasyonunun ilk etab› olan
Cumhuriyet Kupas›’na TFF’nin Riva
Tesisleri ev sahipli¤i yapt›. Türkiye
genelinden 7 bölge karmas› ve
Avrupa karmas›n›n kat›l›m› ile
yaklafl›k 148 seçilmifl futbolcu
turnuvada yer ald›. Cumhuriyet
Kupas›’nda sekiz tak›m iki grup
halinde mücadele etti. A Grubu’nda
‹stanbul Anadolu Karmas›,
Ege/Akdeniz Karmas›, Karadeniz
Karmas›, Anadolu Karmas›, 
B Grubu’nda ise  ‹stanbul
Avrupa/Trakya Karmas›, Güney
Marmara Karmas› (Bursa-Sakarya), 
‹ç Anadolu Karmas› ve Avrupa
Karmas› mücadele etti. 
1996 do¤umlu futbolcular›n kat›ld›¤›
ve maçlar›n 30 dakikal›k iki devre
halinde oynand›¤› turnuvan›n ilk
gününde ‹stanbul Anadolu Karmas›,
Ege-Akdeniz Karmas›’n› 5-0,
Karadeniz Karmas› Anadolu
Karmas›’n› 2-1, ‹stanbul
Avrupa/Trakya Karmas›, Güney

Marmara Karmas›’n› 3-0 ma¤lup etti.
‹ç Anadolu Karmas› ile Avrupa
Karmas› ise 2-2 berabere kald›. ‹kinci
gün maçlar›nda ise ‹stanbul Anadolu
Karmas›, Karadeniz Karmas›’n› 4-1,
Ege/Akdeniz Karmas›, Anadolu
Karmas›’n› 6-1, Avrupa Karmas› da
Güney Marmara Karmas›’n› 2-1
yenerken, ‹stanbul Avrupa/Trakya
Karmas› ile ‹ç Anadolu Karmas› 1-1
berabere kald›. Cumhuriyet
Kupas›’n›n son gününde ise Anadolu
Karmas›, ‹stanbul Anadolu Karmas›’n›
1-0, Ege/Akdeniz Karmas›, Karadeniz
Karmas›’n› 2-0, ‹stanbul
Avrupa/Trakya Karmas›, Avrupa
Karmas›’n› 3-0, ‹ç Anadolu Karmas›
da Güney Marmara Karmas›’n› 4-0
yendi. 
Grup maçlar› sonunda ‹stanbul
Anadolu Karmas› ile ‹stanbul Avrupa
Trakya Karmas› final oynamaya hak
kazanm›flt›. Di¤er tak›mlar ise çapraz
olarak s›ralama maçlar› oynayacakt›.
Ancak yo¤un ya¤›fl bu karfl›laflmalar›n
yap›lmas›n› engelledi.
Önemli ziyaretçiler
Cumhuriyet Kupas› maçlar›n›n önemli
ziyaretçileri vard›. A Millî Tak›m
Teknik Direktörü Guus Hiddink
turnuvan›n ikinci gününde

yard›mc›lar›yla birlikte Riva’ya
gelerek karfl›laflmalar› takip etti.
Yapt›¤› aç›klamada genç oyunculara
daha fazla flans verece¤ini söyleyen
Hiddink, Ersun Yanal’›n genç
oyuncular›n geliflimi konusunda
önemli çal›flmalar› oldu¤unu ve
onlarla yak›ndan ilgilendi¤ini, bu
nedenle kendisiyle sürekli genç
oyuncular hakk›nda fikir al›flveriflinde
bulundu¤unu belirtti. 8 bölge karmas›
aras›nda gerçekleflen turnuvay› TFF
Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal
da izledi. Bölge karmalar› turnuvalar›
ile tüm ligleri tarad›klar›n› vurgulayan
Ersun Yanal, bu turnuvalarla hem
Genç Millî Tak›mlar hem de kulüpler
için bir seçme havuzu yaratt›klar›n›
ifade etti. Yanal, “Y›l içinde 6 tane
düzenlenmeyi planlad›¤›m›z bu
turnuvalarla oyunculara seçilme
imkân› yaratman›n yan› s›ra onlara
çeflitli e¤itimler de veriyoruz. 
Elit ligler ve Avrupa’da oynayan
oyuncularla birlikte yerel amatör
liglerdeki oyuncular› da bu
turnuvalara dâhil ederek oyuncu
havuzumuzu geniflletiyoruz” dedi.
Turnuva boyunca FGD taraf›ndan
davet edilmifl elit ve yerel liglerde
görev alan “Scout”lar›n maçlar›

izlemesi, bölge karmalar›
organizasyonunun hedefine yönelik
önemli bir geliflme oldu. Trabzonspor
Futbol Koordinatörü ve A Millî Tak›m
eski teknik direktörü Özkan Sümer de
organizasyonu takip edenler
aras›ndayd›. “Oynuyorlar,
e¤leniyorlar, e¤itiliyorlar ve
seçiliyorlar” slogan›yla
gerçeklefltirilen turnuvada,
futbolculara yönelik çeflitli e¤itimler
düzenlendi. Bu kapsamda, E¤itimden
Sorumlu Futbol Genel Direktör
Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu, “Yetenek
nedir, nas›l korunur”, “‹dealinizdeki
futbol nas›l olmal›?” ve “Nas›l bir
antrenörünüz olsun istersiniz?”
bafll›klar›n› içeren interaktif bir e¤itim
çal›flmas› gerçeklefltirdi. TFF Hakem
ve Gözlemci ‹flleri Müdürü Sürhat
Müniro¤lu, “Oyun Kurallar› ve Etik”,
Genç Millî Tak›mlar mentörü Turgay
Biçer, “Tak›mdafll›k” ve Ö¤retim
Üyesi Mehmet Özça¤layan, “‹letiflim”
konular›nda e¤itim verdi.

Y
eniden yap›lanma sürecindeki
Ümit Millî Tak›m›m›z, özel maçta
‹talya’ya 2-1 ma¤lup oldu.

‹talya’n›n Fermo flehrindeki Bruno
Recchioni Stad›’nda oynanan
karfl›laflmada Millî Tak›m›m›z›n
golünü 89. dakikada ‹smail Haktan
Odabafl› kaydederken, ‹talya’n›n
gollerini 41 ve 57. dakikalarda
Manchester United’›n genç santrforu
Federico Macheda att›.
Bu karfl›laflmay› de¤erlendiren Ümit
Millî Tak›m Teknik Direktörü Raflit

Çetiner, “‹lk yar›da oyuna hâkim olan
taraf bizdik, çok müsait bir pozisyonu
de¤erlendiremedik ve bir topumuz da
direkten döndü. 2-0 geriye
düfltü¤ümüz maç›n sonlar›na do¤ru bir
gol bulduk. Oyuncular›m›, özverili ve
iyi oyunlar›ndan dolay› kutluyorum ve
kendilerine teflekkür ediyorum. Güzel
oyunumuzun süresi uzamaya bafllad›,
mutluyuz. Ümit ediyorum Mart ay›nda
bafllayacak 2013 Avrupa fiampiyonas›
eleme grubu maçlar›m›za kadar haz›r
olaca¤›z” de¤erlendirmesini yapt›.

Cumhuriyet Kupas› coflkusuCumhuriyet Kupas› coflkusu

UEFA’ya antrenör e¤itimi
sunumu yap›ld›
01-04 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda
Hollanda’n›n Zeist flehrinde bulunan
Hollanda Millî Tak›m Tesisleri’nde UEFA
taraf›ndan organize edilen “UEFA Study
Group Scheme” Antrenör E¤itimi konulu
çal›flmalarda Türkiye Futbol
Federasyonu, E¤itimden Sorumlu Futbol
Genel Direktör Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu
baflkanl›¤›ndaki 11 e¤itmenin kat›l›m› ile
temsil edildi. Bu organizasyona
Türkiye’nin yan› s›ra Ukrayna, Slovenya
ve Hollanda federasyonlar›ndan
e¤itmenler de kat›ld›. Teori ve
uygulamal› alanda paylafl›mlar›n
gerçeklefltirildi¤i
etkileflim sürecinde,
Necat Gürp›nar
taraf›ndan Türkiye Futbol
Federasyonu Futbol
Genel Direktörlü¤ü’nün
antrenör e¤itimindeki
yeni felsefesi ve e¤itime
bak›fl aç›s› hakk›nda
sunum yap›ld›.

Genç Bayanlar›n fiampiyonu Gölcükspor 
Marmara Üniversitesi Spor Akademisi 1 No’lu sahas›nda oynanan Genç Bayanlar Türkiye
fiampiyonas› final maç›nda ‹zmit Belediyespor’u 3-1 yenen Gölcükspor flampiyon oldu. ‹zmit
Belediyespor’un ikinci oldu¤u flampiyonada Konak Belediyespor üçüncü, Zonguldak Karadeniz
Ere¤lispor da dördüncü oldu. fiampiyonada verilen di¤er ödüller flöyle:
Gol Kraliçesi: Filiz Iflk›r›k (Gölcükspor)
En ‹yi Kaleci: Cansel Durmufl (Zonguldak Karadeniz Ere¤lispor)
En De¤erli Oyuncu: Gülbin H›z (Gölcükspor)
Fair Play Ödülü: Zonguldak Karadeniz Ere¤lispor
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Macheda’y› durduramad›kMacheda’y› durduramad›k

2011-12 U17 Bayanlar Avrupa fiampiyonas› 
1. Tur Eleme, 2010-11 U19 Bayanlar Avrupa
fiampiyonas› 2. Tur Eleme ve 2011-12 U19
Bayanlar Avrupa fiampiyonas› 1. Tur Eleme
kuralar› çekildi. UEFA’n›n ‹sviçre Nyon’daki
merkezinde yap›lan kura çekimine TFF ad›na
D›fl ‹liflkiler Müdürü Metin Tuncer kat›ld›.
2011-12 U17 Bayanlar Avrupa fiampiyonas› 
1. Tur elemeleri kura çekimi sonunda U17
Bayan Milli Tak›m›m›z, S›rbistan, Danimarka
ve Yunanistan ile birlikte 7. Grup’ta yer ald›.
S›rbistan’›n ev sahipli¤ini yapaca¤› grup
maçlar› 29 Eylül-4 Ekim 2011 tarihleri aras›nda
oynanacak. 40 tak›m›n 10 grupta mücadele
edece¤i 1. Tur Eleme maçlar› sonunda
gruplar›n› birinci s›rada tamamlayan tak›mlar
ile tüm gruplar aras›ndaki en iyi dört ikinci
tak›m 2. Tur’a ç›kmaya hak kazanacak. 
16 tak›m›n mücadele edece¤i ve gruplar›nda
birinci olan tak›mlar›n bir üst tura ç›kaca¤› 
2. Tur maçlar›na Hollanda ve Almanya direkt
kat›lacak. 2011-12 U17 Bayanlar Avrupa
fiampiyonas› finalleri A¤ustos 2012’de
‹sviçre’de yap›lacak. 
2010-11 U19 Bayanlar Avrupa fiampiyonas› 
2. Tur elemeleri kura çekimi sonunda U19
Bayan Milli Tak›m›m›z, Almanya, ‹zlanda ve
Galler ile birlikte 3. Grup’ta yer ald›. 
Galler’in ev sahipli¤ini yapaca¤› grup maçlar›
31 Mart-5 Nisan 2011 tarihleri aras›nda
oynanacak. 24 tak›m›n 6 grupta mücadele
edece¤i 2. Tur eleme maçlar› sonunda
gruplar›n› birinci s›rada tamamlayan tak›mlar
ile tüm gruplar›n en iyi ikincisi finallere
kat›lmaya hak kazanacak. ‹talya ev sahibi
oldu¤u için finallere direkt kat›lacak.
Türkiye’de oynanacak 2011-12 U19 Bayanlar
Avrupa fiampiyonas› finallerinin 1. Tur eleme
kuralar› da çekildi. fiampiyonaya ev sahipli¤i
yapaca¤›m›z için finallere direkt kat›lacak 
U19 Bayan Milli Tak›m›m›z›n mücadele
etmeyece¤i 1. Tur elemelerinde 40 tak›m 10
ayr› grupta mücadele edecek. Gruplar›n› ilk iki
s›rada tamamlayan tak›mlar ile tüm gruplar
aras›ndaki en iyi üçüncü tak›m, Almanya,
Fransa ve ‹ngiltere'nin direkt kat›laca¤› 
2. Tur’a yükselmeye hak kazanacak. 

Bayanlar›n rakipleri belli oldu Mehmet Ali
Ayd›nlar’›n baba ac›s›

Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Ayd›nlar’›n
babas› Hami Ayd›nlar vefat

etti. Hami Ayd›nlar’›n
cenazesi, Malatya’n›n

Arapgir ilçesi fiehir
Mezarl›¤›’nda ikindi

namaz›n›n ard›ndan topra¤a
verildi. Merhum Hami

Ayd›nlar’a Allah’tan rahmet,
ailesi ve sevenlerine

baflsa¤l›¤› dileriz.

Tar›k Vedat
S›¤›ndere’yi

kaybettik 
Eski hakemlerimizden ve

Merkez Hakem Kurulu eski
üyelerinden Tar›k Vedat

S›¤›ndere, hayat›n› kaybetti.
S›¤›ndere’nin cenazesi 11

Kas›m Perflembe günü
Ankara Kocatepe Camii’nde

k›l›nan ö¤le namaz›n›
müteakip Karfl›yaka

mezarl›¤›na defnedildi.
Merhum Tar›k Vedat

S›¤›ndere’ye Allah’tan
rahmet, ailesi ve yak›nlar›na

baflsa¤l›¤› dileriz.

Y›ld›ray Ç›k›t
babas›n› yitirdi 

TFF Genç Milli Tak›m ‹dari
Uzman› olarak görev yapan

Y›ld›ray Ç›k›t’›n babas› Kamil
Ç›k›t vefat etti. Kamil Ç›k›t’›n
cenazesi Kartal So¤anl›k Ulu

Camisi’nde ikindi namaz›n›
müteakip k›l›nacak cenaze

namaz›n›n ard›ndan
Giresun’da topra¤a verildi.

Merhum Kamil Ç›k›t’a
Allah’tan rahmet, ailesi ve

sevenlerine baflsa¤l›¤› dileriz.

U18’lere Panzer
engeli
Teknik Direktörlü¤ünü
Kemal Özdefl’in,
antrenörlü¤ünü ise Tahir
Karap›nar’›n yapt›¤› U18
Millî Tak›m›m›z, Almanya
ile oynad›¤› iki özel maçtan
da yenilgiyle ayr›ld›. 16 Kas›m günü Bingen Stad›’nda oynanan
maç› Almanya 4-2 kazan›rken, U18 Tak›m›m›z›n gollerini 
50. dakikada Okan Derici ve 61. dakikada Artun Akçak›n
kaydetti. Almanya’n›n gollerini ise 19. dakikada Shawn Parker,
36. dakikada Sonny Kittel, 76. dakikada Johannes Geis ve 
82. dakikada Roussel Ngankam att›. 18 Kas›m günü
Rüsselsheim flehrinde oynanan ikinci maçtan da Almanya 
40. dakikada Ngankam ve 80. dakikada Mendler’in golleriyle
2-0 galip ayr›ld›. 

U16’lar
Romanya’y›
yendi
U16 Milli Tak›m›m›z,
Romanya ile oynad›¤›
iki özel maçtan
birinde berabere
kal›rken, ikinci

karfl›laflmay› kazand›. Bükrefl flehrindeki Victoria Stad›’nda
oynanan ilk maç 0-0 sona erdi. Teknik Direktörlü¤ünü
Abdullah Ercan’›n yapt›¤› U16 Millî Tak›m›m›z, Juventus
Stad›’nda oynanan ikinci maç› 42. dakikada Tufancan Göçe,
48. dakikada Serhat Çakmak ve 68. dakikada ‹brahim
Devrilen’in golleriyle 3-1 kazand›.

U15 Bayanlar
Rusya’yla 
iki maç yapt› 
Teknik Direktörlü¤ünü
Taygun Erdem’in yapt›¤›
U15 Bayan Milli
Tak›m›m›z, özel maçta
Rusya’y› 6-2 yendi.
fianl›urfa GAP Arena
Stadyumu’nda oynanan
karfl›laflmada gollerimizi 1, 73 ve 80+2. dakikalarda Ebru Topçu,
16. dakikada Ümran Özev, 27. dakikada Eda Duran, 
35. dakikada Kader Do¤an kaydetti. Millilerimiz, Rusya ile 
25 Kas›m Perflembe günü GAP Arena Stad›’nda oynad›¤› ikinci
maç ise 3-1 kaybetti. K›zlar›m›z›n bu maçtaki golü 19. dakikada
Ebru Topçu’dan geldi. 



B
az› tak›mlar ve sporcular
neden baz› haftalar çok iyi
performans gösterirken bir

sonraki hafta çok düflük
performanslar sergiler? Neden
performanslar›nda devaml›l›k
sa¤layamaz ve iniflli ç›k›fll› bir
grafik izlerler? Bunlar›n elbette
belirli sebepleri vard›r. Sporda
baflar›l› olman›n alt›nda bir tak›m
faktörler yatmaktad›r. Bu faktörler,
fiziksel (kondisyon, koordinasyon,
kuvvet ve çabukluk), teknik, taktik
ve zihinsel faktörlerdir. E¤er
sporcular fizik, taktik ve teknik
olarak yeterli olduklar› zaman
baflar›s›z performans gösteriyorsa,
bunun sebebi zihinsel faktörlere
ba¤l›d›r. Yüksek motivasyon,
konsantrasyon, özgüven ve stres
kontrolü, sporcular›n
performanslar›n› artt›ran psikolojik
faktörlerdir. Bu faktörlerde yaflanan
olumsuzluklar sporcular›n
performanslar›n› olumsuz yönde
etkilemektedir. James E. Loehr’e
göre kiflinin “‹deal Performans
Düzeyi”ne ulaflmas› için
belirli durumlar›n oluflmas›
gerekin. 
Bu özellikleri flöyle
s›ralayabiliriz: 

Olumlu ve gerçekçi olmak
Sporcu olumlu düflünürse
duygular› olumlu olur.
Duygular› olumlu ise
davran›fl› olumlu olur.
Baflar›s›zl›k karfl›s›nda afl›r›
bahane bulan sporcular
geliflime kapal›d›r. Müsabaka
s›ras›nda üç gol kaç›ran
oyuncunun maç›n hakemini
veya rakip oyuncular›n
sertli¤ini bahane etmesi buna
örnektir. Olumlu düflünen
sporcular için baflar›s›zl›k
kavram› yoktur. Her fley
tecrübedir.

‹stekli ve haz›r olmak
Sporcu koflullar ne olursa
olsun 
her zaman kendini maça
yüzde yüz haz›r tutmak

zorundad›r. 
Her maç önemlidir ve oyuncu maç
seçmemelidir. Sporcunun içindeki
istek ve arzu üst düzeyde
olmal›d›r.

‹yi motive olmak 
Sporcu maça ç›kmadan önce
belirli hedefler belirlemeli ve
bunlara ulaflmak için kendi
sorumluluklar›n› en iyi flekilde
sahaya yans›tmaya çal›flmal›d›r.

Kararl› olmak
Sporcu üstüne düfleni koflullar ne
olursa olsun yerine getirmek için
müsabaka bitene kadar mücadele
etmelidir.

Özgüvenli olmak
Sporcu yetenekleriyle tak›m› için
bir fleyler yapabilece¤ine her
zaman inanmal›d›r. Özgüveni
artt›rmak inançlarla ba¤lant›l›d›r.
E¤er sporcu olumlu düflünürse ve
devaml› kendini gelifltirirse
özgüveni üst düzeyde olacakt›r.

‹yi odaklanmak
Sporcular müsabakalara iyi
odakland›klar› zaman
performanslar› üst düzeylere ulafl›r.
Sporcular yapmamas› gereken
fleylerden ziyade, yapmas› gereken
fleylere odaklanmal›d›r. Çünkü
hata yapmamaya odaklanmak
daha çok hata yapman›za yol açar. 
Konsantrasyonu üst düzeydeki
sporcular, müsabaka içinde
bulunduklar› zaman dilimine
odaklan›r. Müsabaka içinde geçmifl
ve gelecek zamana odaklanmak
bize bol bol hata yapt›r›r. Baz›
sporcular gol kaç›rd›¤› veya yedi¤i
zaman yapt›klar› hatay› maç içinde
düflünür veya müsabaka bitmeden
kazand›¤›n› hayal edip kutlama
planlar› yapmaya bafllar. Bu da
performanslar›n›n düflmesine sebep
olur.

Sorumluluk almak
Sporcular sorumluluk almak
zorundad›r. Yapt›klar›n› ve
yapmad›klar›n› kabul etmeli ve
kendini devaml› gelifltirmelidir.

Oyunun t›kand›¤› zamanlarda
bask› alt›nda bile sorumluluk
alarak tak›m›na katk› sa¤lamaya
çal›flmal›d›r. Uzun y›llar önce Millî
Tak›m Teknik Direktörü Sepp
Piontek iki genç tak›m aras›nda
oynanan maç› izler. Maç›n
sonlar›nda penalt› olur ve 
o penalt›y› hiçbir oyuncu atmak
istemez. Sonunda içlerinden biri
elini kald›r›r ve penalt›y› atmak
istedi¤ini söyler. Gidip penalt›y›
d›flar› atar ve maç berabere biter.
Fakat Piontek bu oyuncunun
cesaretini ve sorumluluk
duygusunu be¤enerek Genç Millî
Tak›mlara al›nmas›n› ister. Daha
sonra bu oyuncumuz büyük bir
tak›ma transfer olur ve lig
flampiyonlu¤u yaflar.

Fiziksel olarak rahat olmak
Sporcular müsabaka öncesinde
gergin ve kayg›l› olabilir. 
E¤er bu kayg› düzeyi az olursa
performansa olumlu etki yapar.
Her sporcunun kendisini maça
motive edecek ideal kayg› düzeyi
vard›r. Bu seviye iyi

ayarlanmal›d›r. Bunun için
belirli derin nefes teknikleri
kullan›labilir.

Zihinsel olarak rahat olmak
Sporcular en iyi performans
gösterdikleri zaman›n, zihinsel
olarak rahat olduklar› devreler
oldu¤unu belirtmifl ve bu
dönemlerde her fleyin otomatik
olarak geliflti¤ini belirtmifllerdir.

F›rsatç› olmak
Sporcular›n maç›n getirece¤i
olumsuz koflullardan ziyade
getirece¤i f›rsatlara
odaklanmalar›, kendilerinin
ideal performansa ulaflmalar›n›
sa¤layacakt›r.
Yukar›da belirtilen özelliklerin
sporcular taraf›ndan
gelifltirilmesi halinde yüzde
100 maksimum
performanslar›na ulaflmalar›
kaç›n›lmazd›r. 
Bu tür zihinsel becerilerin
gelifltirilmesi ise düzenli ve
devaml› bir çal›flma gerektirir.

Psikoloji
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Oyuncu ve takım performansındaki düşüşlerin farklı nedenleri vardır. Eğer ortada fizik, taktik veya teknik bir sorun
yoksa, mesele zihinsel demektir. Yüksek motivasyon, konsantrasyon, özgüven ve stres kontrolü, sporcuların

performanslarını arttıran psikolojik faktörlerdir. Konunun uzmanlarından James E. Loehr, kişinin “İdeal Performans
Düzeyi”ne ulaşması için bir yol haritası çizer. 

‹deal performans ‹deal performans 

Ömer Ateş / Spor Psikolo¤u


