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Millî Tak›m
Almanya ve Azerbaycan yenilgileriyle Euro 2012 yolunda
yara alan Millî Tak›m›m›z, ‹stanbul’daki Avusturya
galibiyetiyle grubunda yeniden iddial› konuma yükseldi...

Kad›köy’de rota ayar›

yapabilirsek, hem içeride hem de d›ﬂar›da bu tak›m› yenebiliriz diye
düﬂünüyorum” diyordu.

Emre sakat oldu¤u için yok
Soru iﬂaretlerinden biri, Güney Kore ile oynanan haz›rl›k maç›nda
k›rm›z› kart gören Emre Belözo¤lu’nun kadroda yer almamas›yd›.
Bu soru bas›n toplant›s›nda yönlendirildi¤inde, Hiddink’in cevab›,
“Emre sakat, o yüzden kadroda yok” oluyordu. Emre’nin son maçta
öfke kontrolünde baz› hatalar› oldu¤unu kaydeden Hiddink,
tecrübeli oyuncuyla ilgili ﬂu de¤erlendirmede bulunuyordu:
“Kendisini çok seviyor ve sayg› duyuyorum. Oyuncular›m› hem

yok’ diyemez. Milyonlarca genç var.
Sadece iyi e¤itilmeleri gerekiyor.
Kulüplerin ‘Neden Avrupa’da iyi
de¤iliz?’ diye kendilerine sormalar›
lâz›m. Federasyonun da kulüp
tak›mlar›na gençlerin e¤itimi konusunda
ba¤›ml› oldu¤unu ifade etmeliyiz”
sözleriyle yol gösteriyordu.

Avusturya evinde vurgun yedi
Millî Tak›m›m›z›n Avusturya maç› için
kampta oldu¤u günlerde, rakibimiz
Belçika ile zorlu bir maça ç›kt›.
Belçika’da oynanan ilk maç tam bir gol
düellosu ﬂeklinde geçmiﬂ ve 4-4 sona
ermiﬂti. Ancak bu kez gülen taraf
deplasman tak›m› Belçika olacakt›.
A Millî Tak›m Sorumlu Yard›mc›s›
O¤uz Çetin’in de izledi¤i Viyana’daki
maç› Witsel’in golleriyle 2-0 kazanan
Belçika, averajla grup ikincili¤ine
yükseliyor, dolay›s›yla Avusturya’n›n
bizimle oynayaca¤› maç›n önemi
iki kat›na ç›k›yordu. ‹lk dört maç›n›
kazanan Almanya ise galibiyet serisini
Kazakistan karﬂ›s›nda da sürdürüyor,
henüz golü ve puan› bulunmayan
rakibini Klose ve Müller’in ikiﬂer
golüyle 4-0 yenerek yoluna uygun ad›m
devam ediyordu.

Ofansif oyun vaadi
Guus Hiddink, Avusturya maç›ndan bir
gün önce yeniden bas›n mensuplar›n›n
karﬂ›s›na geçiyor ve bu karﬂ›laﬂmay›
kafas›nda birkaç kez oynad›¤›n›
belirterek, “Türk futbol kültüründe
hücum futbolu ön planda. Ben bu fikri
terk edecek bir hoca de¤ilim. Avusturya
karﬂ›s›nda da hücum anlay›ﬂ›yla
mücadele edece¤iz. Evimizde defansif
oyun tarz› benimsemeyece¤iz. Dominant
olan, topu ald›¤› zaman ileriye gitmek
isteyen bir oyun tarz›m›z olacak”
diyordu.
Avusturya’n›n son maç›nda Belçika’ya
yenilmesinin Kad›köy’deki karﬂ›laﬂmay›
daha tehlikeli hale getirdi¤ini de belirten
Hiddink, “Rakibimiz yaral› bir tak›m,
daha fazla tehlike arz edebilir”
uyar›s›nda bulunuyordu. Avusturya
maç›n›n çok önemli olsa da belirleyici
bir karﬂ›laﬂma olmayaca¤›n› savunan
Hollandal› teknik adam, “Çünkü
Almanya büyük bir aksakl›k olmazsa
grubu lider tamamlayacak. Avusturya,
Belçika ve Türkiye ikincilik için yar›ﬂ›yor.
‹nsanlar ﬂimdiden hesaplara baﬂlad› ama
ben hesap yapm›yorum. Elemelerde baz›
durumlarda beraberli¤in bile son
durumda büyük etki edece¤ini

Türkiye - Avusturya: 2-0

Euro 2012 elemelerinde son iki maçını
kaybederek grup ikinciliği şansını riske
sokan Millî Takımımız, Avusturya’yı Şükrü
Saracoğlu Stadı’nda Arda Turan ve
Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 yenerek
hayata döndü. Mart ayını Avusturya ve
Azerbaycan galibiyetleriyle kapatan Belçika
ise maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Ancak Hiddink’in dediği gibi “dümen artık
elimizde” ve 3 Haziran’da Belçika’yı
yenersek grup ikinciliği bizim olacak.
rup kuralar›n›n çekildi¤i gün herkesin
akl›nda tek bir hedef vard›; Ukrayna ve
Polonya’n›n ortaklaﬂa düzenleyece¤i 2012
Avrupa ﬁampiyonas› finallerine ne olursa olsun
kat›lmak. Türkiye gibi “futbol ülkesi” ﬂablonuna
tam anlam›yla oturanlar›n, üst üste iki büyük
turnuvay› ›skalamak gibi bir lüksü olamazd›.
Zaten A Millî Tak›m’›n baﬂ›na Guus Hiddink’in
getirilmesi de k›sa vadede baﬂar› istendi¤inin
kan›t› gibiydi. Ne olursa olsun, Türk Millî Tak›m›
Polonya-Ukrayna seferini yapan uça¤a bilet
alabilmeliydi. Baﬂlang›çtaki Kazakistan ve Belçika
galibiyetleri bizi rotada tutan hamleler oldu.
Ancak Almanya yenilgisinin ard›ndan

G
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Azerbaycan’a da kaybetmek ve grup ikincili¤ini
bile tehlikeye sokmak aç›kças› en kötümserlerin
bile akl›ndan geçen senaryo de¤ildi. Art›k puan
kayb›na tahammüller son s›n›r›na ulaﬂm›ﬂ ve
gözler Avusturya ile oynanacak maça sadece
“3 puan” bak›ﬂ›yla çevrilmiﬂti.

Kazan›rsak dümeni elimize alaca¤›z
Teknik Direktör Guus Hiddink de maç öncesi
düzenledi¤i ilk bas›n toplant›s›nda bu ihtiyaca
vurgu yap›yor ve “Kazan›rsak dümeni elimize
alm›ﬂ olaca¤›z” diyordu.
‹nisiyatifi ellerinde tutmak istediklerini anlatan

Hollandal› teknik adam, “Bu karﬂ›laﬂmay›
kazan›rsak dümeni elimize alm›ﬂ olaca¤›z.
Pozisyonumuzu kaybetmek istemiyoruz. Direkt
rakip gördü¤ümüz tak›mlar›n oynad›klar›
maçlarda puan kaybetmesini beklemek
istemiyoruz. Belirsizliklerden hoﬂlanm›yoruz.
Kendi kaderimizi kendimiz çizmek istiyoruz”
ifadelerini kullan›yordu.
Rakip Avusturya’y› da de¤erlendiren Guus
Hiddink, “Sa¤lam bir kadrosu olan, deneyimli
oyunculardan oluﬂan bir ekip. Avrupa’n›n çeﬂitli
liglerinde forma giyen oyuncular› var. Kolay bir
rakip de¤il, kolay bir maç de¤il. Ama istedi¤imiz
oyunu sahaya yans›t›rsak, hedeflediklerimizi

seviyor hem de eleﬂtiriyorum. Futbolcu öfkesini
kontrol edemedi¤inde oyundan kopuyor,
tak›mdaki görevini unutuyor. Emre sakat oldu¤u
için aram›zda yok. Onu rahat b›rakt›k. O¤lu oldu,
kendisini tebrik ediyorum.”

Gençlere güven
Türk tak›mlar›n›n Avrupa kupalar›ndan erken
elenmesinin, Türk futbolunun içinde bulundu¤u
durumun göstergesi oldu¤unu dile getiren
Hiddink, “Biz her zaman dünyan›n zirvesinde
oldu¤umuzu düﬂünmeyi seviyoruz ama
s›ralamadaki yerimize bakt›¤›m›z zaman öyle
olmad›¤›m›z› görüyoruz. Gerçeklerle
yüzleﬂmemiz lâz›m” sözleriyle sert bir eleﬂtiri
getiriyor, buna karﬂ›l›k Süper Lig’de büyük
kulüplerin eskiden oldu¤u gibi rahat maç
kazanamad›klar›n› vurgulayarak, “Bu da Anadolu
tak›mlar›n seviyeyi eﬂitlemeye baﬂlad›¤›n›n
iﬂareti. Yolumuza devam etmeliyiz.
Oyuncular›mla konuﬂtu¤umda olaya pozitif
yaklaﬂmalar›n› söylüyorum. Özverili performans
sergilerlerse Millî Tak›m’›n iyi ﬂeyler
yapabilece¤i söylüyorum. 2013 y›l›nda FIFA 20
Yaﬂ Alt› Dünya Kupas› Türkiye’de yap›lacak.
Herkesin ‘Biz bu genç oyuncular›n e¤itimine
nas›l yaklaﬂmal›y›z’ diye bir daha düﬂünmesi
lâz›m. Kimse ‘Bu ülkenin gençlerinde gelecek

Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›
29 Mart 2011
Hakemler
Pavel Kralovec, Miroslav Zlamal,
Martin Wilczek (Çek Cumhuriyeti)
Türkiye
Volkan Demirel-Gökhan Gönül,
Serdar Kesimal, Servet Çetin, Hakan BaltaMehmet Ekici (Mehmet Topuz dk. 63),
Selçuk ‹nan, Nuri ﬁahin-Hamit Alt›ntop,
Burak Y›lmaz (Semih ﬁentürk dk. 72)
Arda Turan (Mehmet Topal dk. 88)
Avusturya
Macho-Ekrem Da¤, Dragovic, Pogatetz,
Fuchs-Harnik (Arnautovic dk. 69),
Baumgartlinger (Hoffer dk. 46),
Yasin Pehlivan (Ümit Korkmaz dk. 57),
Scharner, Alaba-Maierhofer
Goller
Arda Turan (dk. 28), Gökhan Gönül (dk. 77)
Sar› Kartlar
Pogatetz, Fuchs, Scharner (Avusturya),
Mehmet Topuz (Türkiye)

Puan Durumu

düﬂünüyorum” ifadelerini kullan›yordu.
Tak›mlar
O G B M A Y P
Almanya
5
5 0 0 17 1 15
Kontrolü kaybetmemek
Türkiye
5 3 0 2 8
6 9
Belçika
5 2 maç›nda
1 2 10 8 7
Hiddink, Avusturya
Avusturya
2 1olaca¤›n›,
2 9 ancak
7 7
avantajlar›n›n5 taraftar
Azerbaycan
3 1 atmosfere
0 2 2 kap›l›p,
9 3
oyuncular›n coﬂkulu
Kazakistan
5 0 0 5 0 14 0
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Moral yeme¤i
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener, Avusturya maç› öncesi A Millî Tak›m’a
25 Mart akﬂam› Vogue Restaurant’ta bir yemek verdi. Yeme¤e, Birinci
Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, ‹kinci Baﬂkanvekili Servet Yard›mc›, Milli
Tak›mlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent K›z›l, sakatl›¤›
nedeniyle kadroda yer alamayan kaptan Emre Belözo¤lu ve A2 Millî
Tak›m Antrenörü Pierre van Hooijdonk da kat›ld›.

kontrolü kaybetmeyeceklerini söyleyerek,
“Duygular›n iﬂin içine girdi¤i her noktada baz›
ﬂeyler ters gidebiliyor. Bu destekten dolay›
oyuncular›m›z yapmalar› gereken ﬂeyleri tam
anlam›yla yapamayabilir. Çok coﬂkulu bir
atmosferde oyuncular›m›z dominant olmak
isteyecektir. Kontrolü kaybetmeyece¤iz.
Oyuncular›m›z çok zeki olmal›. Oyunun ritmini
gerekti¤i zaman azalt›p, gerekti¤i zaman art›rmal›”
diyordu.
Avusturya’n›n teknik patronu Dietmar Constantini
ise maç öncesi de¤erlendirmesinde ilginç bir
benzetme yap›yor ve “Her iki tak›m›n da s›rt›n›
duvara dayam›ﬂ oldu¤unu” söylüyordu. “San›r›m
Türkiye ﬂu ana kadarki maçlar›nda 2 ma¤lubiyet
alaca¤›n› hesaba katmam›ﬂt›. Biz de son olarak
Belçika’ya yenildik ne yaz›k ki” diyen Avusturyal›
teknik adam, “Türkiye 50 bin taraftar›n› arkas›na
alarak mücadele edecek. Bu 50 bin kiﬂinin
beklentileri büyük olacak. Bizim de Belçika’ya 2-0
yenildi¤imiz son maç›m›zda 45 bin seyircimiz
vard› ve beklentileri büyüktü, ancak
karﬂ›layamad›k. Türkiye daha tecrübeli. Son
dönemde bir çok kez Dünya Kupas› ve Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kat›ld›lar. Son Avrupa
ﬁampiyonas›’nda baﬂar›l›yd›lar. Biz küçük bir
futbol ülkesi olarak deplasmanda onayaca¤›z.
Türkiye ise büyük bir futbol ülkesi olarak ev sahibi
olman›n avantaj›n› kullanmak isteyecek”
sözleriyle favorinin Türkiye oldu¤unun alt›n›
çiziyordu.

Arda’n›n dönüﬂü
Maç saati geldi¤inde gündüzün ayd›nl›¤› ve
s›ca¤›, yerini karanl›¤a ve ya¤mura b›rakm›ﬂt›.
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ﬁükrü
Saraco¤lu’nun
zemini sa¤anak
ya¤›ﬂla kaygand›
ama Millî
Tak›m›m›zda
ayaklar›n yere
sa¤lam basmas›

ise rakip alanda erken bir gol ar›yordu.
Golün sinyalleri de daha 4. dakikada gelmeye
baﬂlad›. Selçuk’un orta alandan savunman›n
arkas›na att›¤› topla çok iyi buluﬂan Burak, kaleci
Macho’dan s›yr›ld›ktan sonra sol çaprazdan
vuruyor, ancak top yan dire¤e çarparak auta
ç›k›yordu.
‹ki dakika sonras›nda Arda’n›n kulland›¤›
köﬂe at›ﬂ›nda Avusturya defans›n›n
uzaklaﬂt›ramad›¤› top Hamit’in önünde
kal›yor,onun sert ﬂutunda kaleci Macho
topu son anda kornere tokatl›yordu.
Millî Tak›m›m›z 22. dakika gole bir
kez daha yaklaﬂt›. Mehmet Ekici’nin
sa¤ kanattan kulland›¤› kornerde
Arda alt› pasta topla buluﬂuyor,
ancak kafa vuruﬂu kalenin üzerinden
auta ç›k›yordu.
Avusturya’n›n yavaﬂ yavaﬂ sahas›ndan
ç›k›p özellikle sol kanat oyuncusu
Alaba ile kalemize yaklaﬂt›¤›
dakikalarda Millî Tak›m›m›z golü
buldu. Ancak bu gol bir
organize atak ürünü olarak
de¤il, Hakan Balta’n›n
çabuklu¤u ve Arda
Turan’›n
kurnazl›¤›yla
do¤du.
29. dakikada
kazan›lan taç at›ﬂ›n›
Hakan Balta
savunman›n arkas›na
do¤ru kullan›yor, Ekrem
Da¤’›n arkas›na son derece
ak›ll› bir koﬂu yapan Arda,
uzun süren sakatl›¤› nedeniyle
formas›na hasret kald›¤›
günlerin ac›s›n›, Avusturya
a¤lar›na b›rakt›¤› golle
ç›kar›yordu: 1-0.
Golden sonra Avusturya’n›n
savunma güvenli¤ini
b›rak›p beraberlik için
sald›raca¤› ve tak›m›m›za
kontratak f›rsatlar› verece¤i
düﬂüncesi, beklendi¤i gibi
ç›kmad›. Avusturyal›lar ilk
2 Millî
yar›n›n sonuna kadar oyun
Tak›m›m›z özel
disiplininden kopmadan,
maçta
adeta ikinci golü yememek
Finlandiya’ya 1-0
için a¤›rl›kl› olarak
ma¤lup oldu.
savunma futbollar›n› devam
Recep Tayyip
ettiriyor, Millî Tak›m›m›z
Erdo¤an Stad›’nda
ise bu bölümde oyunun
oynanan
kontrolünü elinde tutsa da
karﬂ›laﬂmada
rakip kalede etkili
Finlandiya’n›n
olam›yordu. Orta saha
golünü 23.
oyuncular›m›z›n rakip ceza
dakikada Riku
sahas› çevresinden uzak
Riski kaydetti.
oynamas›, Hamit ve
Maç›n ard›ndan bir
Arda’n›n da Burak’›n yan›na
de¤erlendirme
fazla sokulmamas›,
yapan Millî Tak›m
pozisyon üretmekte zorluk
Antrenörü Fuat
çekmemize yol aç›yordu.
Usta, “‹lk yar›da
‹lk yar›n›n son dakikas›nda
yapt›¤›m›z pas hatalar› sonucunda 1-0
geliﬂen Avusturya ata¤›
geriye düﬂtük. Bu skor geride
yürekleri a¤›zlara getirse de
oldu¤umuz zaman ne
Maierhofer’in penalt›
yapabilece¤imizi görmek ad›na iyi
noktas› üzerinden yapt›¤›
oldu. Maç içerisinde pozisyonlara da
kafa vuruﬂu zay›f kal›p
girdik ancak bunlardan
Volkan’›n ellerinde eriyor,
yararlanamad›k. A2 Millî Tak›m›’n›n
Millî Tak›m›m›z soyunma

odas›na 1-0’l›k
avantajla
giriyordu.
Avusturya Millî
Tak›m› ikinci yar›ya
orta saha oyuncusu
Baumgartlinger’in
yerine Hoffer’le
baﬂlam›ﬂ ve çift
santrfora
dönmüﬂtü. Millî
Tak›m›m›z ise
ayn› on birle
sahadayd›.
T›pk› ilk yar›n›n
baﬂ›nda oldu¤u
gibi ikinci
yar›n›n baﬂ›nda
da Millî
Tak›m›m›z daha
atak bir futbol
ortaya koyuyor,
ancak Burak’›
rakibin arkas›nda
topla
buluﬂturmak
üzerine kurulu
giriﬂimlerimiz
sonuç
vermiyordu.
Hiddink,
ilk
hamlesini

63. dakikada Mehmet Ekici-Mehmet Topuz
de¤iﬂikli¤iyle yaparak orta sahaya dinamizm ve
güç getirmek istedi. Ancak Avusturya giderek
biraz daha cesaret buluyor ve üzerimize daha
kalabal›k bir biçimde geliyordu. 70’te kalemize
30 metre mesafeden kazand›klar› serbest at›ﬂ›
kaptanlar› Fuchs’la kulland›lar ve o ana kadar
Volkan’› en güç durumda b›rakan pozisyonlar›n›
buldular. Ancak Volkan, Fuchs’un son derece sert
ﬂutunu kornere tokatl›yor ve rakibe beraberlik izni
vermiyordu. Millî Tak›m›m›za gereken ikinci
müdahale 72’de geldi. Hiddink, Burak Y›lmaz’›n
yerine Semih ﬁentürk’ü sahaya sürüyor, bu
de¤iﬂiklik de 7 dakika sonra semeresini veriyordu.
75’te Semih, rakip yar› alanda kontrol etti¤i topla
rakip savunman›n arkas›na koﬂu yapan Gökhan
Gönül’ü görüyor, Gökhan da ceza sahas›na
girerken rakibinden s›yr›l›p yak›n köﬂeye vurarak
kaleci Macho’yu avl›yordu: 2-0.
84. dakika, oyunun k›r›lma anlar›ndan birisiydi.
Bu dakikada Hoffer ceza saham›za girerken
Hakan Balta’n›n dokunuﬂuyla kendisini yere
b›rak›yor, Çek hakem de penalt› noktas›n›
gösteriyordu. Penalt›n›n gol olmas›, kalan
dakikalar›n cehennem azab›na dönmesi anlam›na
gelebilirdi. Topun baﬂ›na geçen Maierhofer sert
vuruyor, kaleci Volkan Demirel sa¤›na giden topa
mükemmel uzanarak çeliyor ve Millî Tak›m›m›z›n
2-0’l›k galibiyetine önemli bir katk›da
bulunuyordu.
Ay-y›ld›zl›lar, mutlak kazanmas› gereken bir
maçta görevlerini yapt›. Avusturya ile maç say›m›z
eﬂitlendi ve ﬂimdi onlar›n 2 puan önündeyiz. Grup
için öncelikli rakibimiz pozisyonuna yükselen
Belçika ise bizi ma¤lup eden Azerbaycan
karﬂ›s›nda kolay bir galibiyet elde etti ve maç
fazlas›yla 1 puan önümüzde yer al›yor. ﬁimdi
s›rada 3 Haziran’da deplasmanda Belçika ile
oynayaca¤›m›z maç duruyor. O karﬂ›laﬂmay›
kazan›rsak grup ikincili¤i bizim olacak. Hiddink’in
dedi¤i gibi, art›k dümen elimizde ve di¤er
maçlar›n sonuçlar›na bakmadan kendi kaderimizi
kendimiz çizebilecek konumday›z.

A2 Tak›m› Fin hamam›nda terledi
A

gerekiyordu.
Avusturya
karﬂ›s›nda
kaybedilecek
1 puan bile
grup ikincili¤i
ﬂans›m›z› iyice
tehlikeye
sokacakt›.
Sahaya ç›kan
on birimizde
kaleyi Volkan
koruyor,
savunmada
Gökhan
Gönül, Serdar,

Servet, Hakan Balta dörtlüsü yer al›yor, santrfor
Burak’›n arkas›nda ise Hamit, Mehmet Ekici,
Selçuk ‹nan, Nuri, Arda beﬂlisi görev yap›yordu.
Selçuk ve Nuri savunman›n önünde oyunu
kurmakla görevlendirilmiﬂti. Hamit sa¤dan, Arda
soldan, Mehmet Ekici ise ortadan Burak’a destek
veriyordu. Avusturya da 2.02’lik santrforu
Maierhofer’i önde tek gol umudu olarak b›rakm›ﬂ
ve beﬂli bir orta sahayla Millî Tak›m›m›za benzer
bir biçimde sahada mevzilenmiﬂti. Rakip tak›m›n
sa¤ kanad›nda Ekrem Da¤ görev yap›yor,
savunmayla orta alan›n ba¤lant›s›n› ise Yasin
Pehlivan kuruyordu. ‹ki tak›m›n saha diziliﬂleri
birbirine benzese de hakemin baﬂlama düdü¤üyle
birlikte Avusturya oyunu sahas›nda kabul ederek
savunma futbolunu tercih ediyor, Millî Tak›m›m›z

as›l amac› genç yetenekleri A Millî
Tak›m’a kazand›rmak. Biz de
çal›ﬂmalar›m›z› bu yönde yap›yoruz.
Hem Türkiye’deki hem de
yurtd›ﬂ›ndaki oyuncular›m›z› sürekli
inceleme alt›nda tutuyoruz” ﬂeklinde
konuﬂtu.

Türkiye-Finlandiya: 0-1
Recep Tayyip Erdo¤an Stad›
25 Mart 2011
Hakemler
Süleyman Abay, Erdem Bay›k,
Gökmen Olgaç
Türkiye
Korcan Çelikay (Cenk Gönen dk. 46)U¤ur Uçar, Can Arat, Aykut Demir,
Gökhan Süzen-Yi¤it ‹smail Göko¤lan
(Murat Ceylan dk. 60), Mehmet Güven,
Abdullah Durak (Tevfik Köse dk. 72),
Ömer ﬁiﬂmano¤lu-Olcan ﬁahan,
Gökhan Töre (Murat Duruer dk. 69)
Finlandiya
Anssi Jaakkola-Joona Toivio (Miklas
Moisander dk. 46), Kari Arkivuo, Ville
Jalasto, Juha Hakola (Mika Ojala dk. 80)Mehmet Hetemaj (Rani Porokara dk. 46),
Riku Riski, Sebastian Mannström (Teemu
Pukki dk. 46), Tim Sparv-Berat Sad›k
(Mikael Forssell dk. 59), Paulus Arajuuri
Gol
Riku Riski (dk. 23)
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U21 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme Turu

Ümitlerden yar›m düzine gol
UEFA U21 Avrupa
Şampiyonası elemelerinde
İtalya, İrlanda Cumhuriyeti,
Macaristan ve Liechtenstein’la
eşleşen Ümit Millî Takımımız,
grup maçlarına 6-1’lik
Liechtenstein galibiyetiyle
görkemli bir başlangıç yaptı.
Ümitlerimiz ikinci maçını 2
Eylül’de deplasmanda yine
Liechtenstein’la oynayacak.
eniden yap›lanan ve yeni bir
hedefe yelken açan Ümit Millî
Tak›m›m›z, 2013 Avrupa
ﬁampiyonas› eleme grubuna 6-1’lik
Liechtenstein galibiyetiyle sükseli bir
baﬂlang›ç yapt›. ‹srail’de
düzenlenecek 2013 Avrupa
ﬁampiyonas› finalleri için 52 tak›m
10 grupta mücadele ediyor.
Gruplar›n› lider olarak tamamlayan
tak›mlarla tüm gruplar›n en iyi dört
ikincisi play-off’a yükselecek. Bu 14 tak›mdan
rakiplerini eleyen 7’si, ev sahibi ‹srail’le birlikte
finallerde yer alacak. Ümit Millî Tak›m›m›z, 7.
Grup’ta ‹talya, ‹rlanda Cumhuriyeti, Macaristan ve
Liechtenstein’la mücadele ediyor.
Gruptaki ilk maç›n› Sivas 4 Eylül Stad›’nda
oynanan Ümitlerimiz, Liechtenstein karﬂ›s›nda
sadece elde etti¤i skorla de¤il, oynad›¤› futbolla
da umut verdi.
Oyuna rakibini bask› alt›na alarak baﬂlayan ve son
derece arzulu bir futbol oynayan Ümitlerimiz, art
arda geliﬂtirdi¤i ataklar›n semeresini 16. dakikada
ald›. Burak Kaplan’›n kulland›¤› kornere kale alan›
içerisinde iyi yükselen Ali Kuçik, sert bir kafa
vuruﬂuyla skoru 1-0’a getirdi.

Y
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H›z kesmeyen ve Ali Kuçik’le arka arkaya iki
pozisyona daha giren ay-y›ld›zl›lar, 28. dakikada
ﬁahin Aygüneﬂ’in uzak mesafeden bir ﬂutla att›¤›
golle fark› ikiye ç›kard›.
41. dakikada sol kanattan Burak Kaplan’›n
kulland›¤› serbest at›ﬂta, ceza alan› içerisinde iyi
yükselen stoper Serdar Aziz, topu kafayla a¤lara
yollayarak ilk yar›n›n skorunu 3-0 olarak belirledi.
Ümitlerimizin gol iﬂtah› ikinci yar›da da devam
etti. 56. dakikada ﬁahin Aygüneﬂ’in kaleci Tichy
ile karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› pozisyonda rakip tak›m›n
Türk as›ll› oyuncusu Olcay Gür taraf›ndan
düﬂürülmesiyle kazan›lan penalt›y› Emre Çolak
gole çevirdi: 4-0.
Kadrosunda iki Türk oyuncu bulunan
Liechtenstein, 60. dakikada Niklas
Kieber’in ﬂ›k golüyle maçtaki tek say›s›n›
buldu: 4-1.
69. dakikada kazan›lan serbest at›ﬂ›
kullanan Özgür Çek, mükemmel bir
vuruﬂla topu filelerle buluﬂturdu: 5-1.
84. dakikada Burak Kaplan’›n kulland›¤›
korner at›ﬂ›nda, Cem Sultan’›n kafa
vuruﬂunu savunma çizgiden ç›kard›;
penalt› noktas› yak›nlar›nda topu gö¤süyle
yumuﬂatarak önüne alan Savaﬂ Y›lmaz,
sert bir vuruﬂla skoru ilân etti: 6-1.
Maç›n ard›ndan bir de¤erlendirme yapan
Ümit Millî Tak›m Teknik Direktörü
Raﬂit Çetiner, oynanan futbolun gururunu
okﬂad›¤›n› söyledi. Liechtenstein’› çok
ciddiye alarak oynad›klar›n› anlatan
Çetiner, “Maça iyi baﬂlamak istiyorduk ve
ilk 1 saatlik dilimde fevkalade bir oyun
ortaya koyduk. 6 gol atmam›za ra¤men
kaçan bir çok pozisyonumuz da oldu.
Bu uzun soluklu bir maraton ve 2 y›l

boyunca sürecek. Yolumuz uzun ama inan›yorum
ki tak›m›m›z bu yolun sonunda finallere kalacak.
Eylül ay›nda oynayaca¤›z ikinci maça kadar
kendimizi daha da geliﬂtirece¤iz. Temmuz’da
1992 do¤umlu oyuncular›m›z›n da tak›ma dâhil
olaca¤›n› hesap edersek kadromuzun daha da
zenginleﬂece¤ini söyleyebiliriz” ifadelerini
kulland›. Çetiner, Sivas’ta bulunduklar› dönemde
kendilerine büyük destek veren Vali Ali Kolat,
Belediye Baﬂkan› Do¤an Ürgüp ve maça gelen
taraftarlara da teﬂekkür etti.

Türkiye - Liechtenstein: 6-1
Sivas 4 Eylül Stad› - 25 Mart 2011
Hakemler
Istvan Kovacs , Zoltan Szekely,
Radu Adrian (Romanya)
Türkiye
Özkan Karabulut-Savaﬂ Y›lmaz, Serdar Aziz,
Musa Nizam, Özgür Çek-Burak Kaplan,
Alper Potuk (Furkan Özçal dk. 72), Necip Uysal,
Emre Çolak-ﬁahin Aygüneﬂ (Cem Sultan dk. 81),
Ali Kuçik (Sefa Y›lmaz dk. 59)
Liechtenstein
Mario Tichy-Fabian Eberle, Daniel Kaufmann,
Olcay Gür, Pius Sprenger (Claudio Beck dk. 73)Chirtoph Duelli (Mathias Sele dk. 90),
Rony Hanselmann, Philipp Ospelet, Niklas Kieber
(ﬁakir Kaplan dk. 68)-Sandro Wieser,
Armando Heeb
Goller
Ali Kuçik (dk. 16), ﬁahin Aygüneﬂ (dk. 28),
Serdar Aziz (dk. 41), Emre Çolak (dk. 56
penalt›dan), Niklas Kieber (dk. 60),
Özgür Çek (dk. 69), Savaﬂ Y›lmaz (dk. 84)

U17 Elit Tur

Finallere ‘bizim’ Almanlar gitti
U17 Takımımız, Almanya’da düzenlenen Elit Tur’da grubunu ikinci sırada
tamamladı ve Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını yitirdi. Ukrayna
ve İsviçre’nin de bulunduğu grubu, kadrosunda 7 Türk oyuncu bulunduran
Almanya tüm maçlarını kazanarak ilk sırada tamamladı. Finallere giden
Almanya’nın kaptanlığını Emre Can yaparken, 2-0 kazandıkları Türkiye
maçında da golleri Samed Yeşil ve Levent Ayçiçek attı.
vrupa ﬁampiyonas› finallerine iki kez üst üste
kat›lan U17 Millî Tak›m›m›z üçüncü final
hevesi, Almanya engeline tak›ld›. Teknik
Direktörlü¤ünü Abdullah Ercan’›n yapt›¤› U17
Millî Tak›m›m›z, Almanya’da düzenlenen Elit
Tur’da Ukrayna ve ‹sviçre’yi arkas›nda
b›rakmas›na ra¤men ev sahibini geçemedi ve
final ﬂans›n› yitirdi.
28 tak›m›n 4’erli 7 grupta mücadele etti¤i
2010-11 UEFA U17 Avrupa ﬁampiyonas› Elit Tur
maçlar›nda gruplar›n› lider olarak tamamlayacak
tak›mlar, 3-15 May›s 2011 tarihlerinde
S›rbistan’da düzenlenecek Avrupa ﬁampiyonas›
finallerine kat›lacakt›. U17 Tak›m›m›z, grupta
Almanya, ‹sviçre ve Ukrayna ile eﬂleﬂmiﬂti ki, aç›k
söylemek gerekirse, elemelerin en zorlu grubu da
buydu. Türkiye, 2005’te elde etti¤i zaferle
“ﬂampiyon” unvan›n› taﬂ›yordu. Ayn› apoleti
Almanlar da 2009’da omuzlar›na takm›ﬂt›.
‹sviçre’nin ise 2002’de bir ﬂampiyonlu¤u
bulunuyordu ve onlar da özellikle son y›llarda
devﬂirme oyuncularla altyap›larda ata¤a kalkm›ﬂt›.
U17 Tak›m›m›z, gruptaki ilk maç›n› 24 Mart günü
Almanya ile oynad›. Krefeld ﬂehrindeki
Grotenburg Stad›’na ç›kan kadrolar› görenler,

A

Almanya
ad›na
oynayan
Samed
Yeﬂil,
Ahmet
Y›lmaz
Çal›k’tant
op
kapmaya
çal›ﬂ›yor.
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“Türkler, Türklere karﬂ›” cümlesini
kolayl›kla kurabilirdi. Çünkü Almanya
U17 Tak›m›’n›n ilk on birinde Türkiye
as›ll› tam 5 oyuncu yer al›yordu.
Koray Günter, Robin Yalç›n, Emre
Can, Samed Yeﬂil ve Levent
Ayçiçek’e ikinci yar›n›n ilerleyen
bölümlerinde Okan Ayd›n ve Kaan
Ayhan’›n da kat›lmas›yla Almanya
tak›m› tam bir Türk tak›m›na
dönüﬂecekti. Zaten golleri atanlar da
yabanc› de¤il, bizim çocuklard›. Emre
Can’›n kaptanl›¤›n› yapt›¤› Almanya,
maç› 11. dakikada Samed Yeﬂil ve
58. dakikada Levent Ayçiçek’in
golleriyle 2-0 kazanarak gücünü
gösteriyor ve finallere kat›lmaya en
yak›n tak›m oldu¤unu kan›tl›yordu.
Grubun di¤er maç›nda ise ilk on
birinde Türkiye as›ll› Levent Gülen ve
Musa Araz’› bar›nd›ran ‹sviçre,
Ukrayna’y› 1-0 ma¤lup etmiﬂti.
Almanya yenilgisinin ard›ndan bir de¤erlendirme
yapan Teknik Direktörü Abdullah Ercan, “‹lk
devrenin sonunda dengeyi sa¤lad›k. Beraberli¤i
getirecek pozisyonlar› da yakalad›k. Ama
maalesef net pozisyonlar› de¤erlendiremedik.
‹kinci yar›n›n büyük bir bölümü bizim
hâkimiyetimizde geçti. Basit bir gol yedik. 2-0’dan
da dönmeye çal›ﬂt›k ve bir-iki pozisyon yakalad›k
ama kaybettik. Ancak bu bir turnuva ve
önümüzde iki maç da var. ﬁans›m›z› azaltt›k
ancak iki maç› da kazanarak finallere gidebiliriz”
diyordu.
U17 Tak›m›n›n genel durumunu de¤erlendiren
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal ise “Çok
yetenekli oyunculardan kurulu bir tak›m›m›z var.
Geliﬂim sürecindeler ve daha iyi olacaklar. Tak›m
olarak iyi oynuyorlar. Alman tak›m›nda da
yetenekli Türk oyuncular var. Emre Can, Levent
Ayçiçek iyi oyuncular. Benim görüﬂüm bizim
daha iyi oynad›¤›m›z yönünde. Ama futbol bu...
F›rsatlar› de¤erlendiremedi¤imiz için sonuç böyle
oldu. Bugün istedi¤imiz sonucu alamad›k ama bu
kadronun içinden Türk futbolunu ileriye taﬂ›yacak
pek çok oyuncu ç›kacak” ﬂeklinde konuﬂuyordu.
Alman Millî Tak›m›’ndaki Türk futbolcular›n
durumu soruldu¤unda Yanal, “Bu oyuncular› hem
yak›ndan izliyoruz, hem de sürekli temas
halindeyiz. Millî Tak›m’a davet ettik, aileleri ile
görüﬂtük. ﬁu an geliﬂme ça¤›nda olduklar› için
tercihlerini okul, aile, çevre gibi pek çok neden
etkiliyor. Büyüdükleri yer olan Almanya’y›
seçmelerini normal karﬂ›lamak gerekiyor.
En önemlisi, bu kararlar›na sayg› duymak lâz›m.

Kaptan›m›z Okay
Yokuﬂlu’nun ﬂutunu
Levent Ayçiçek endiﬂeyle
izliyor.
Gönül isterdi ki, Türk Millî Tak›m›’n› seçsinler.
Ama seçmediler diye onlara k›rg›n de¤iliz.
Onlarla da gurur duyuyoruz. ‹leriki yaﬂlarda da
onlara kap›m›z aç›k. Biz bu tart›ﬂmalara girmeden
hem yurtd›ﬂ›ndaki hem yurdumuzdaki oyuncular›
iyi de¤erlendirip, genç oyuncular› iyi yetiﬂtirmek
için çal›ﬂmal›y›z” diyordu.
Gençlerimizin ikinci maçtaki rakipleri ‹sviçre’ydi.
26 Mart günü Büderich Stad›’nda oynanan
karﬂ›laﬂmaya ‹sviçre, Levent Gülen’in
kaptanl›¤›nda ç›k›yor ve 20. dakikada Tsimba’n›n
golüyle öne geçiyor, ancak ay-y›ld›zl› gençler
27. dakikada Kadir Ar› ve 69. dakikada Mehmet
Erkut ﬁentürk’ün say›lar›yla sahadan 2-1 galip
ayr›l›yordu. Ukrayna’y› 2-0 yenen Almanya ise
gruptan lider ç›kmay› hemen hemen garantilemiﬂ
gibiydi.
Gruptaki son maçlar 29 Mart’ta oynand›. Ratingen
Stad›’ndaki rakibimiz Ukrayna’yd›. 36’da Andriy
Blyznychenko, 69’da ise Dmytro Khlyobas’la iki
kez öne geçen Ukrayna’ya Türkiye 68’de Beykan
ﬁimﬂek ve 80+1’de Recep Niyaz’la karﬂ›l›k
vererek sahadan 2-2’lik beraberlikle ayr›ld›.
Almanya ise Türkiye ve Ukrayna’n›n ard›ndan
‹sviçre’yi de 2-0 yenip grubu ilk s›rada tamaml›yor
ve finallerin yolunu tutuyordu.
Bu arada Almanya ad›na oynayan Türk
oyunculardan Samed Yeﬂil’e ayr› bir parantez
açmak gerekiyor. 1. Eleme Turu ve Elit Tur
boyunca oynad›¤› maçlarda 8 gol att›, 4 de asist
yapt› Samed. 25 May›s 1984 do¤umlu forvet
oyuncusu Bayer Leverkusen’in formas›n› giyiyor
ve gelece¤in y›ld›z adaylar› aras›nda gösteriliyor.

Futbol benim
aﬂk›m

bileli hayal ediyordum. Aç›kças› akl›mda
futbolculuk d›ﬂ›nda herhangi bir meslek yoktu.
Zaten daha baﬂlang›çtan itibaren futbolcu
olaca¤›m da belli olmuﬂtu. Çünkü sürekli
kendimden 2-3 yaﬂ büyüklerin kategorisinde
oynuyordum ve hem çevremdeki insanlar hem
de antrenörlerim benden, “Bu çocuk disiplinini
kaybetmezse mutlaka iyi bir futbolcu olacak”
diye söz ediyordu. Ben de çok çal›ﬂarak ve
ailemin deste¤iyle bugünkü noktaya kadar
geldim.

Sabahtan akﬂama kadar
futbol oynayabilirim

Almanya’n›n genç milli
tak›mlar›nda forma giyip U21
tak›m›na kadar yükselse de Türkiye
onu sezonun ikinci yar›s›nda
geldi¤i Gaziantepspor’da tan›d›.
Galatasaray’a karﬂ› oynad›¤› ilk
maç›nda iki gol att› ve arkas›n› da
getirmeyi baﬂard›. Löw’ün ilk
s›radaki aday› olmas›na ra¤men
Türk Millî Tak›m›’ndan ald›¤› teklif
üzerine Almanya defterini bir
kalemde kapatt›. ‹ki aya¤›n› müthiﬂ
kullanan, hava hâkimiyeti yüksek
20 yaﬂ›ndaki golcü, Türk
futbolunun uzun y›llar verim
alabilece¤i genç y›ld›zlardan biri.

▼Peki, seni futbola yönelten, baﬂka bir ﬂey
düﬂünmeni engelleyen motivasyon neydi?
▲Bence futbol bir aﬂkt›r. Bunun para veya
ﬂöhret sahibi birisi olmak istemekle ilgisi yok.
En az›ndan benim aç›mdan böyle. Akﬂam
yata¤a futbol ayakkab›lar›mla girerdim. Sabah
yataktan kalkar kalkmaz topla oynamaya
baﬂlar, evde bir ﬂeyleri k›rar dökerdim. Annem
bu yüzden bana çok k›zar, topumu al›p
saklard›. Ben de o zaman ya
çoraplar›mdan ya da ka¤›ttan toplar
yapar, onlarla oynamaya devam
ederdim. Bugün de içimdeki futbol aﬂk›
ayn› heyecan ve ﬂevkle devam ediyor.
Sabahtan akﬂama kadar hiç s›k›lmadan futbol
oynayabilirim.
▼Futbol oynarken e¤itimini nereye kadar
sürdürebildin?
▲Almanya’da 12 sene e¤itim zorunlu. Ben de
futbol oynarken bu e¤itimimi tamamlad›m.
Eintracht Frankfurt’la profesyonel sözleﬂme
imzalad›¤›mda üniversite ça¤›na gelmiﬂtim
ama futbolu tercih ettim ve e¤itimimi
dondurdum. Zaten hemen ard›ndan da
Gaziantepspor’a geldim. Bu arada
Almanya’daki e¤itim sisteminden söz edecek
olursam, sezon sonunda karnelerimizi al›p
kulübe götürürdük. Dersleri zay›f olan
ö¤rencilere 1-2 ay izin verilir ve bu derslerini
düzeltmeleri istenirdi. Ama benim baﬂ›ma hiç
böyle bir ﬂey gelmedi. Evde ders çal›ﬂan bir
ö¤renci olmasam da okulda ö¤rendiklerimle
iyi notlar al›rd›m.
▼Almanya’da bir Türk oyuncunun
ilerlemesinin önünde zorluklar var m›? Sen bu

▼Futbola çok erken yaﬂlarda
baﬂlad›¤›n› biliyoruz.
Bu noktada ailenin
yönlendirmesiyle mi futbol
okuluna yaz›ld›n?
▲3 yaﬂ gerçekten oldukça
erken. Çünkü Almanya’da
bile asl›nda futbola 5-6
yaﬂlar›nda baﬂlan›yor. Ama
ben babama o kadar fazla
›srar etmiﬂim ki, o da 3
yaﬂ›nda beni al›p futbol
okuluna yazd›rm›ﬂ. Demek ki
futbol oynamak çok küçük
yaﬂlardan itibaren benim için
içten gelen bir ﬂeydi. ﬁimdi
düﬂünüyorum da, iyi ki o
kadar erken yaﬂta baﬂlam›ﬂ›m
diyorum. Çünkü futbolla ilgili
bir çok beceriyi çok küçük
yaﬂlarda kazand›m.
▼Ailende baﬂka futbolcular
da var m›?
▲Babam ﬁenol Tosun ve
amcam Talat Tosun iyi
futbolculard›. Almanya’da
Bundesliga’da olmasa da üst
düzeyde futbol oynad›lar.
Futbolculuk ad›na ikisinden
de çok ﬂey ö¤rendi¤imi
14 TamSaha

söyleyebilirim. ‹kisi de
santrfordu ve benim
golcülü¤üm de aileden
geliyor diyebiliriz (gülüyor).
▼Ailenin Almanya’ya göç
etme hikayesinden söz eder
misin?
▲Aslen Denizliliyiz, ama
babam ‹zmir’de büyümüﬂ.
Almanya’ya ilk giden dedem
olmuﬂ. Babam 15-16
yaﬂlar›na geldi¤inde dedem
onu da yan›na alm›ﬂ. Annem
ise Ankaral› ve o da 4-5
yaﬂlar›nda ailesiyle
Almanya’ya gitmiﬂ. Orada
tan›ﬂ›p evlenmiﬂler. Babam
Avrupa’n›n en büyük
havaalanlar›ndan birisi olan
Frankfurt Havaliman›’nda
çal›ﬂ›yor, annem ise ev
han›m›. ‹ki kardeﬂiz.
25 yaﬂ›nda bir ablam var.
▼Futbola 3 yaﬂ›nda baﬂlad›n
ama futbolcu olaca¤›na tam
olarak ne zaman inand›n?
Hangi aﬂamada “Ben bu iﬂten
ekmek yiyece¤im” noktas›na
geldin?
▲Ben o an› kendimi bildim

B‹R ANI

Mazlum Uluç

Cenk Tosun

tip zorluklarla hiç karﬂ›laﬂt›n m›?
▲E¤er yetenekli bir oyuncuysan›z, nerede
olursan›z olun mutlaka hak etti¤iniz yere
gelirsiniz. Ama ﬂöyle bir gerçek de var; e¤er
Almanya’da oynuyorsan›z, sizinle ayn›
bölgede görev yapan Alman oyuncudan yüzde
10-20 daha iyi olmak zorundas›n›z. Yoksa
tercih edilen o olur.
▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemde be¤endi¤in,
benzemek istedi¤in oyuncular
var m›yd›?
▲”Onun gibi olay›m” dedi¤im
bir oyuncu yoktu ama çok
be¤endi¤im futbolcular elbette
vard›. Özellikle Brezilyal›
Ronaldo ve Arjantinli Gabriel
Batistuta hayranl›k duydu¤um
golcülerdi. Babamla
birlikte oturup
onlar› al›c›
gözüyle
izlerdim.

Ronaldo’nun
sürati ve son
vuruﬂlar›,
Batistuta’n›n ise
müthiﬂ ﬂutlar› en
be¤endi¤im
yönleriydi.

Tek önemli
eksi¤im sürat
▼Eintracht
Frankfurt’ta h›zl› bir
ç›k›ﬂ yapt›¤›n›
biliyoruz. Kendinden
iki yaﬂ büyüklerin
kategorisinde
oynam›ﬂs›n. Yaﬂ›tlar›n›n
aras›ndan s›yr›lman›
sa¤layan özelliklerin
nelerdi sana göre?
▲Futbol zekâs› ve
oyun görüﬂü olarak
1991’li oyunculardan
biraz daha ileride
oldu¤um düﬂünülüyordu.
Fiziksel olarak da yine
yaﬂ›tlar›m›n önündeydim.
Kendimden büyüklerle
oynad›¤›m maçlarda yaﬂ›m›n
küçüklü¤ünden kaynaklanan bir
dezavantaj› hiç yaﬂamad›m. Hatta
onlar›n aras›nda oynarken bile

Top toplad›¤›m tak›m›n
formas›n› giyiyorum
2006 ve 2007 y›llar›nda Millî Tak›m,
Avrupa ﬁampiyonas› elemelerindeki üç
maç›n› cezas› nedeniyle Frankfurt’ta
oynam›ﬂt›. Ben o dönemde 16-17
yaﬂlar›ndayd›m. Seyircisiz oynanan o
maçlar için Türkiye’den bir teklif geldi.
Benim ve Frankfurt’ta yaﬂay›p futbol
oynayan bir kaç yaﬂ›t›m›n maçlarda top
toplamas› isteniyordu. Severek kabul ettim
tabii. Seyircisiz oynanan maçlar› saha
içinde izleyebilecek, hayran oldu¤um
futbolcular› yak›ndan görebilecektim.
Norveç maç›nda Hamit a¤abeyin att›¤›
gollere nas›l sevindi¤imi bugün gibi
hat›rl›yorum. ﬁimdi onunla yan yana, ayn›
tak›mda olmak benim için rüya gibi bir ﬂey.

Babam Şenol Tosun ve amcam Talat Tosun
iyi futbolculardı. Almanya’da
Bundesliga‘da olmasa da üst düzeyde
futbol oynadılar. Futbolculuk adına
ikisinden de çok şey öğrendiğimi
söyleyebilirim. İkisi de santrfordu ve benim
golcülüğüm de aileden geliyor diyebiliriz.
Aklımda futbolculuk dışında herhangi bir
meslek yoktu. Başlangıçtan itibaren
futbolcu olacağım da belli olmuştu. Çünkü
sürekli kendimden 2-3 yaş büyüklerin
kategorisinde oynuyordum ve insanlar
benden, “Disiplinini kaybetmezse mutlaka
iyi bir futbolcu olacak” diye söz ediyordu.
Bence futbol bir aşktır. Akşam yatağa
futbol ayakkabılarımla girer, sabah
kalkar kalkmaz topla
oynamaya başlar, evde bir
şeyleri kırar dökerdim.
Annem topumu saklar, ben
de çoraplarımdan ya da
kağıttan toplar yapıp
oynamaya devam
ederdim. Bugün de
futbol aşkım aynen
sürüyor. Sabahtan
akşama kadar hiç
sıkılmadan futbol
oynayabilirim.
“Onun gibi
olayım” dediğim
bir oyuncu yoktu
ama çok
beğendiğim
futbolcular vardı.
Özellikle
Brezilyalı Ronaldo ve
Arjantinli Batistuta
hayranlık duyduğum
golcülerdi. Onları alıcı
gözüyle izlerdim.
Ronaldo’nun sürati ve
son vuruşları,
Batistuta’nın ise
müthiş şutları en
beğendiğim
yönleriydi.
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Sürat dışında çok büyük bir eksikliğim
yok. Onun dışındaki tüm özelliklerim
idare eder diyebilirim. İki ayağımı da
kullanabiliyorum, kafa toplarına iyi
çıkıyorum, tekniğim ve son vuruşlarım
iyi. Sürat üzerine de çalışıyorum ama
bu yaştan sonra çok fazla
geliştirilebilecek bir özellik de değil.

ayr›ld›m.
▼Futbol hayat›n›n dönüm noktas›
olarak hangi olaydan söz
edebilirsin?
▲Bence Frankfurt’tan
Gaziantepspor‘a transfer olmam.
▼Gaziantepspor‘da gösterdi¤in
performansa bakt›¤›m›z zaman,
akl›m›za, “Neden kariyerini
Almanya‘da sürdürmek yerine
Türkiye‘ye gelmeyi tercih etti?” gibi
bir soru tak›l›yor.
▲Belki Eintracht Frankfurt’ta ﬂans
bulamad›m ama Almanya’da 3-4
büyük tak›m d›ﬂ›nda her tak›mda
oynayabilirim diye düﬂünüyorum.
Frankfurt’taki ﬂanss›zl›¤›m da
önümde Fenin, Gekas, Amanatidis
ve Halil a¤abey gibi kariyerli dört
forvetin bulunmas›yd›.
▼Galiba bizim Türkiye’de s›k s›k
yaﬂad›¤›m›z bir olayla sen
Frankfurt’ta karﬂ›laﬂm›ﬂs›n. Pek çok
teknik direktör genç oyuncuya ﬂans
vermek yerine, garantili
olan› tercih edip
tecrübeli
oyuncular›
kullan›yor.
▲Evet, Skibbe
de bu yolu
seçmiﬂti.
Benim gibi
genç bir
oyuncuyu
oynat›p
maç
kaybetti¤i
zaman gelecek
eleﬂtirileri

Frankfurt’taki şanssızlığım, önümde
Fenin, Gekas, Amanatidis ve Halil
ağabey gibi kariyerli dört forvetin
bulunmasıydı. Skibbe benim gibi genç
bir oyuncuyu oynatıp riske girmekten
korktu. Gaziantepspor’a gelişim ise
kariyerimin dönüm noktası oldu.
Löw bir röportajında, “Cenk ve İlkay bu
takımın gelecekleri” demişti. İkimizi,
U21’den A takıma alınacak ilk
oyuncular olarak görüyordu. Ama
Türkiye’den teklif gelince benim için
Almanya defteri kapandı. Seremonide
İstiklal Marşımızı dinlemek, Türk
bayrağını görmek varken, elbette
vatanımı seçecektim.
Gaziantepspor’a imza atarken yarım
sezonluk dönemin uyum süreci şeklinde
geçeceğini düşünüyordum. Ama ilk
maçımda Galatasaray’a iki gol attım.
Doğrusu maçtan sonra bile bir tuhaftım,
inanamamıştım. Hemen ertesinde
kutlamalar ve gazetelerde benimle ilgili
haberler gurur vericiydi.
Almanya’da insanlar birbirini
kıskanıyor, kimse kimsenin iyiliğini
istemiyor. Burada ise yedek kalan
oyuncu maçtan önce gelip sarılıyor,
“İnşallah bugün gol atarsın” diyor.
Türkiye’deki takım arkadaşlığı
bambaşka yani.
Ballack sokakta yürüse, kimse yanına
gidip de fotoğraf çektirmek istemez.
Ben sonuçta fazla bir şey değilim ama
inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyorum.
Bazen “Yeter artık” dediğim oluyor
ama sonra kendi çocukluğum aklıma
geliyor ve insanların isteklerini
karşılamaya çalışıyorum.
Türkiye’deki en iyi oyuncu Alex. Tek
başına bir maçı çevirebilecek kaliteye
sahip. Son Galatasaray maçında önce
frikikten asist yaptı, sonra da kısa
boyuyla Gökhan Zan ve Servet Çetin
gibi iki stoperin arasında kafa golü attı.
Havada asılı kalması ve topu istediği
yere bırakması müthişti.
16 TamSaha

sivrilen bir oyuncuydum. Sürat
d›ﬂ›nda çok büyük bir eksikli¤im
yok. Onun d›ﬂ›ndaki tüm
özelliklerim idare eder
diyebilirim. ‹ki aya¤›m› da
kullanabiliyorum, kafa toplar›na
iyi ç›k›yorum, tekni¤im ve son
vuruﬂlar›m iyi. Sürat üzerine de
çal›ﬂ›yorum ama bu yaﬂtan sonra
çok fazla geliﬂtirilebilecek bir
özellik de de¤il. Ama elimden
geleni yap›yorum.
▼‹ki aya¤›n› da gerçekten çok iyi
kulland›¤›n› att›¤›n gollerle
kan›tlad›n. Bunun bir çal›ﬂma

ürünü oldu¤u da belli. ‹ki aya¤›n›
da ayn› ölçüde kullanabilmek
için neler yapt›n?
▲Frikik veya penalt› at›ﬂlar›n› sa¤
aya¤›mla kullan›yorum.
Çocukken sa¤ aya¤›m›
kulland›¤›m› gören babam, sol
aya¤›m› çal›ﬂt›rmam üzerinde
çok durdu. Öyle ki, sa¤ aya¤›m›
kulland›¤›mda bana küçük
cezalar verirdi. ‹yi ki de öyle
yapm›ﬂ. Bugün futbol çok çabuk
oynanan bir oyun ve ben iki
aya¤›n› da kullanabilen bir
oyuncu olman›n avantajlar›n›

yaﬂ›yorum.
▼Frankfurt’taki teknik
direktörün bizim de yak›ndan
tan›¤›m›z Michael Skibbe’ydi
de¤il mi?
▲Evet, ama onunla futbol
anlam›nda çok iyi anlaﬂt›¤›m›z›
söyleyemeyece¤im. Bence bana
hak etti¤im ﬂans› vermedi.
Tak›m›n di¤er dört forveti benden
hem daha pahal› hem de daha
kariyerli oyunculard› ve orada
performansa dayal› bir forma
da¤›t›m› yoktu. Zaten Eintracht
Frankfurt’tan da bu yüzden

gö¤üsleyememekten korkmuﬂ
olabilir. ‹ﬂte tam da bu noktada
Tolunay Hoca devreye girdi. Zaten
Kayserispor’u çal›ﬂt›rd›¤› dönemde
de beni istiyordu. Bu son transfer
döneminde beni her gün arad›,
baﬂkan›m›z s›k s›k Almanya’ya gelip
beni ne kadar istediklerini ortaya
koydu ve sonuçta bu transfer
gerçekleﬂti.
▼Eintracht Frankfurt‘un seni elinde
tutmak için sözleﬂme önerdi¤i ama
senin bunu kabul etmeyip
Gaziantepspor’a geldi¤in do¤ru mu?
▲Evet, beni b›rakmak istemediler ve
önüme yeni bir sözleﬂme koydular.
Ama Tolunay Hocayla konuﬂup bana
sundu¤u vizyonu gördükten sonra
tercihimi Gaziantepspor’dan yana
yapm›ﬂt›m zaten.
▼Peki Skibbe senin
Gaziantepspor’da att›¤›n golleri
gördükten sonra acaba ne
düﬂünmüﬂtür?
▲Biliyorsunuz Skibbe k›sa
süre önce gönderildi ve
yerine Daum getirildi.
Halil a¤abeyden
duydu¤um, Skibbe
benim için, “Cenk'in
Gaziantepspor’da
att›¤› gollere çok
seviniyorum” demiﬂ
ama bu konuda ne
kadar samimi
oldu¤unu bilemem
tabii...
▼Frankfurt’ta
oynarken Halil
Alt›ntap’la diyalo¤unuz
nas›ld›?
▲Halil a¤abeyle saha
içinde bir forma
rekabeti

yaﬂ›yorduk ama saha d›ﬂ›nda çok iyi
dosttuk. Antrenmanlarda, soyunma
odas›nda, yemeklerde Halil a¤abeyle
hep beraberdik. Hem profesyonellik
anlam›nda hem de bir forvet
oyuncusunun nas›l oynamas›
gerekti¤i konusunda benim için
gerçek bir yol göstericiydi. Ayr›ca
çok iyi bir insan ve Halil a¤abeyimi
gerçekten çok seviyorum. ﬁimdi
Bochum’da kiral›k oynayan Ümit
Korkmaz da Frankfurt’ta oldu¤u
dönemde bana çok destek olmuﬂ bir
a¤abeyimdi. Onlar›n tak›mdaki
varl›¤› bile bana güven veriyordu.
▼Almanya’n›n Genç Millî Tak›mlar
için seni keﬂfetmesi nas›l oldu?
‹lk olarak ne zaman davet ald›n?
▲Almanya’da 16 eyalet var ve
o eyaletlerin karmalar› aras›nda
turnuvalar düzenleniyor.
O turnuvalarda seçtikleri oyuncular›
eleye eleye Genç Millî Tak›m
oluﬂturuyorlar. Ben de bu seçme
sonucunda U15 Tak›m›’na seçildim
ve sonunda U21 Tak›m›’na kadar
yükseldim. Bu ilk tercihim s›ras›nda
Türkiye’den bana herhangi bir teklif
gelmemiﬂti.

Löw’ün listesinde
ilk s›radayd›m
▼Almanya ad›na oynarken genç
millî tak›mlarda gol oran›n›n çok
yüksek oldu¤unu görüyoruz.
Alman Millî Tak›m›’ndaki teknik
adamlar senden neler bekliyordu?
▲Joachim Löw bir röportaj›nda,
“Cenk Tosun ve ‹lkay Gündo¤an bu
tak›m›n gelecekleri” demiﬂti.
‹lkay’› ve beni Almanya A Millî
Tak›m›’na U21’den al›nacak ilk
oyuncular olarak görüyordu. Ama
Türkiye’den teklif geldikten sonra
benim için Almanya defteri kapand›.
Seremonide ‹stiklal Marﬂ›m›z›
dinlemek, Türk bayra¤›n› görmek
varken, elbette vatan›m› seçecektim.
▼Asl›nda Almanya da bir kalemde
silinip at›lacak bir tak›m de¤il.
Karar verme aﬂamanda nas›l
geliﬂmeler yaﬂand›?
▲Guus Hiddink’le bir görüﬂmemiz
olmuﬂtu. Beni ‹stanbul’a ça¤›rd›lar.
Görüﬂmede O¤uz Hoca, Tolunay
Hoca ve amcam da vard›.
Hiddink o toplant›da bana
güzel ﬂeyler anlatt›.
Özellikle, “Sen, Mehmet
Ekici, Tunay Torun bu
tak›m›n gelece¤isiniz.
10-15 y›l ülkenizin
tak›m›na hizmet
edeceksiniz” sözleri
beni çok etkiledi. Bu
görüﬂmeyi
ailemle de
paylaﬂt›m ve
nihayetinde
bu karar›
verdim.

Bu kadar çabuk bir ç›k›ﬂ
beklemiyordum
▼Gaziantepspor’a gelirken nas›l
hayaller kuruyordun? Gelir gelmez
böyle bir patlama yapmay› bekliyor
muydun?
▲Aç›kças› Gaziantepspor‘a imza
atarken yar›m sezonluk dönemin
uyum süreci ﬂeklinde geçece¤ini
düﬂünüyordum. En fazla ikinci
yar›larda oyuna girece¤imi ve tak›ma
yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂaca¤›m›
hesapl›yordum. Ama lisans›m›n
ç›kt›¤› ilk gün Tolunay Hoca bana
kupa maç›nda ﬂans verdi ve
Galatasaray’a karﬂ› oynay›p iki gol
att›m.
▼O maçta ve att›¤›n gollerin
ard›ndan neler hissetti¤ini bizimle
paylaﬂ›r m›s›n?
▲Do¤rusu maçtan sonra bile bir
tuhaft›m, inanamam›ﬂt›m. Att›¤›m iki
gol elbette unutulmazd› ama tak›m›n
2-1 geriye düﬂtükten sonra yapt›¤›
geri dönüﬂ de müthiﬂti. Maçtan sonra
tak›m arkadaﬂlar›m›n beni kutlamas›,
ailemin, Almanya’daki
arkadaﬂlar›m›n aray›p tebrik etmesi
çok güzel an›lard›. O karﬂ›laﬂman›n
ard›ndan lig maç› için Konya’ya
geçmiﬂtik. Gazeteleri açt›¤›mda her
yerde kendimi görünce büyük bir
gurur duydum.
▼Peki, nas›l oldu da Tolunay Hoca
daha gelir gelmez seni Galatasaray
maç›nda sahaya sürdü? O maç
öncesi aran›zda nas›l bir konuﬂma
geçti?
▲Gaziantep’e Perﬂembe günü
gelmiﬂtim ve Cumartesi günü
Gençlerbirli¤i maç› vard›. Ancak
lisans›m yetiﬂmedi¤i için o maç›n
kadrosuna al›nmam›ﬂt›m. Ertesi gün
maçta oynamayanlar idman
yap›yorduk. Hoca bir hareketimi
be¤enmemiﬂ olacak ki, “Cenk
konsantre ol, Perﬂembe günü maç›n
var” diye ba¤›rd›. ﬁaﬂ›r›p kald›m,
“Ne oluyor, ne Perﬂembesi, ne maç›”
dedim kendi kendime. Çarﬂamba
günü antrenmanda, “Gel sana neler
yapaca¤›n› anlatay›m” dedi ve ertesi
gün kendimi Galatasaray karﬂ›s›nda
sahada buldum.
▼Bir çok oyuncu yeni tak›m›nda
uyum sorunu yaﬂarken sen hem çok
farkl› bir ligde hem de yeni bir
tak›mda bu kadar çabuk
adaptasyonu nas›l sa¤layabildin?
▲‹lk maç›mda iki gol atarak çok iyi
bir baﬂlang›ç yapmam çok yararl›
oldu bence. Öte yandan hocam›z
olsun, oyuncu arkadaﬂlar›m olsun ilk
günden itibaren tak›m›n bir parças›
olarak hissetmemi sa¤layan bir
s›cakl›kla yaklaﬂt› bana. Tabii bir de
Türkçe biliyor olmam önemli bir
faktör. Siz de gördünüz, Almeida ilk
golünü atabilmek için haftalarca
bekledi. Oysa Alman Ligi’nin en iyi
forvetlerinden birisiydi ve benim de
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çok be¤endi¤im bir golcü.
Ama burada zorlan›yor.

Türkiye’deki tak›m
arkadaﬂl›¤› bambaﬂka
▼Gaziantepspor’daki arkadaﬂl›k
ortam›n› Frankfurt’takiyle
k›yaslarsan neler söyleyebilirsin?
▲Buradaki ortam› Almanlarla
karﬂ›laﬂt›rmay› hiç istemiyorum.
Orada insanlar birbiri k›skan›yor,
kimse kimsenin iyili¤ini istemiyor.
Burada ise herkes birbirine ﬂans
diliyor, arkadaﬂ›n›n daha iyi olmas›n›
arzuluyor. Yedek kalan oyuncu
maçtan önce gelip sar›l›yor, “‹nﬂallah
bugün gol atars›n” diyor.
Türkiye’deki tak›m arkadaﬂl›¤›
bambaﬂka yani. 10-12 oyuncu
tesislerde kal›yoruz, belki de bu
s›cak dostluk biraz da bundan
kaynaklan›yor.
▼Gaziantepspor’daki en iyi
arkadaﬂlar›n kimler?
▲Offenbach’tan tan›d›¤›m Cenk
Güvenç var. Essen Eyalet
Karmas›’nda birlikte oynam›ﬂt›k.
Yalç›n a¤abey, ﬁenol a¤abey de iyi
arkadaﬂlar›m. Genellikle onlarla
birlikteyim.
▼Frankfurt’ta genç bir oyuncuydun
ama ﬂimdi Gaziantep’te att›¤›n
gollerle bir anda ön plana ç›kan ve
herkesin tan›d›¤› bir oyuncuya
dönüﬂtün. ﬁehirde d›ﬂar› ç›kt›¤›nda
oldukça ilgi görüyor olmal›s›n.
▲Sadece Gaziantep’te de¤il, nereye
gidersek gidelim insanlar beni
tan›yor ve büyük bir ilgi, sevgi
gösteriyor. Kimi foto¤raf çektirmek,
kimi de imza istiyor. Türkiye’deki
futbol sevgisi inan›lmaz. Almanya’da
Ballack sokakta yürüse, kimse yan›na
gidip de foto¤raf çektirmek istemez.
Ben Cenk Tosun’um ve sonuçta fazla
bir ﬂey de¤ilim ama inan›lmaz bir
ilgiyle karﬂ›laﬂ›yorum. Aç›kças› bu
sevgi ve ilgi de hoﬂuma gidiyor.
Bazen o kadar çok insan yan›n›za
geliyor ki, kendi kendinize, “Yeter
art›k” dedi¤iniz oluyor. Ama sonra
benim de küçükken millî maçlara
gidip Hakan ﬁükür’le foto¤raf
çektirmek için nas›l bir heves
duydu¤um geliyor akl›ma.
Dolay›s›yla insanlar›n neler
hissetti¤ini biliyorum ve elimden
geldi¤ince insanlar›n isteklerini
karﬂ›lamaya çal›ﬂ›yorum.

Süper Lig’in
Bundesliga’dan fark› yok
▼Süper Lig’de oynanan futbolun
kalitesi hakk›nda neler
söyleyebilirsin?
▲Ben herhangi bir fark görmüyorum.
10-15 y›l önce Süper Lig,
Bundesliga’n›n gerisindeydi ama
bugün için oynanan futbolun kalitesi
aç›s›ndan bence böyle bir farktan
18 TamSaha

söz edemeyiz.
▼Yabanc› oyuncular›n Türkiye’de
futbolun çok sert oynand›¤›yla ilgili
bir yak›nmas› var. Sen bu konuda
neler söylersin?
▲Bence ayn› sertlik Almanya’da da
var. Defans oyuncular›n›n böyle
oynamas› da normal. Bence böyle
sert ve mücadeleci bir oyunda att›¤›n
golün de¤eri de yükseliyor.
▼Gaziantepspor sezonun ilk
yar›s›nda gol k›s›rl›¤› yaﬂayan bir
tak›md› ama sen geldikten sonra bu
tablo de¤iﬂti. Tak›m arkadaﬂlar›n bu
konuda sana neler söylüyor?
▲Gaziantepspor gerçekten çok iyi
bir tak›m ama bir santrforu yoktu.
O bölgede zaman zaman Sosa ve
Popov oynuyordu ama gerçek yerleri
santrfor de¤ildi. ‹kisi de çok teknik
ve çok h›zl› oyuncular ama o
bölgede oynayan adam›n biraz daha
fizikli ve top tutabilen birisi olmas›
gerekiyor. Dolay›s›yla benim gibi bir
santrforun gelmesi tak›ma çok yararl›
oldu. Arkadaﬂlar›mdan tabii ki
övgüler al›yorum. Mesela Yalç›n
a¤abey, “Sen ilk yar›da tak›mda
olsayd›n kesinlikle ilk üçün içinde
olurduk” diyor. Kendimi övmüﬂ gibi
olmayay›m ama gerçekten de ilk
yar›da tak›mda olsayd›m, fazladan
bir kaç maç daha kazanabilirdik.
Çünkü Gaziantepspor’un ilk yar›da
k›l pay› puan kaybetti¤i çok fazla
maç var.
▼A Millî Tak›m’dan bu kadar çabuk
bir davet almay› bekliyor muydun?
▲Aç›kças› bu kadar çabuk bir davet
beklemiyordum. Sonuçta A Millî
Tak›m’›n o kadar kolay girilebilecek
bir yer olmad›¤›n› da biliyordum.
Buralara bu kadar çabuk gelece¤imi
hayal etmiyordum. Ama
Gaziantepspor’da buldu¤um ﬂans ve
att›¤›m goller, süreci çabuklaﬂt›rd›.
Millî Tak›m’la erken buluﬂmam›n da
kariyerim aç›s›ndan çok daha faydal›
olaca¤›na inan›yorum.
▼Gaziantepspor çok baﬂar›l› bir
biçimde yükseliyor, iyi futbol
oynuyor ve üst s›ralar› hedefliyor.
Bu süreçte seyircinin deste¤ini nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Aç›kças› onlara inanam›yorum. 17
bin kiﬂilik stad›m›z var, tribünlerde
10 bin kiﬂiyi bile bulam›yoruz. Bilet
fiyatlar› düﬂük tutulmas›na ra¤men
stat dolmuyor. Bu kadar iyi giderken
destek görmeyeceksek ne zaman
görece¤iz? Buradan Gaziantepspor
taraftarlar›na seslenmek istiyorum;
bu tak›ma yard›m etsinler. Ben
Gaziantepspor’un daha da yukar›lar›
zorlayacak potansiyele sahip
oldu¤una inan›yorum.

En iyi oyuncu Alex
▼Türkiye’de en be¤endi¤in
oyuncular hangileri?
▲Bence Türkiye’deki en iyi oyuncu
Alex. Çok zeki bir oyuncu, tak›m›n›

çok iyi yönetiyor ve tek baﬂ›na bir
maç› çevirebilecek kaliteye sahip.
‹ﬂte son Galatasaray maç›nda
yapt›klar› ortada. Önce frikikten asist
yapt›, sonra da k›sa boyuyla Gökhan
Zan ve Servet Çetin gibi iki uzun
boylu stoperin aras›nda kafa golü
att›. O golde havada as›l› kalmas› ve
topu istedi¤i yere b›rakmas› müthiﬂti.
Kendisine hayran›m. Bir
de Arda a¤abeyi çok
be¤eniyorum.
Gaziantepspor’da
da çok iyi
oyuncular var. Tek
tek bütün tak›m›n
ismini saysam
yeridir. Düﬂünün,
Olcan gibi bir
oyuncu yedek
kalabiliyor,
sonra da
oynad›¤›
ilk maçta
3 gol

atabiliyor.
▼Kariyer
planlamanda neler
var? Bize
hedeflerinden söz
eder misin?
▲Öncelikle
Gaziantepspor’a çok
faydal› olmak, att›¤›m
gollerle tak›m›m›n
baﬂar›s›na katk› sa¤lamak
istiyorum. Önümüzdeki
sezon Gaziantepspor’la
Avrupa kupalar›nda
mücadeleyi etmeyi çok arzu
ediyorum. Kulübümle 3.5
y›ll›k sözleﬂmem var.
Sözleﬂmemin bitiminde de
Türkiye’de veya Avrupa’da
daha büyük tak›mlarda yoluma
devam etmek amac›nday›m.
Yurtd›ﬂ›nda mutlaka Almanya’da
oynamak gibi bir düﬂüncem yok,
‹ngiltere veya ‹spanya’da da
oynamak isterim. Daha yaﬂ›m çok
genç, ö¤renecek çok ﬂey
de var önümde, uzun
bir yol da var.
▼Cenk Tosun’un
futbolun
d›ﬂ›nda nas›l
bir insan
oldu¤unu da

merak ediyoruz. Nelerden hoﬂlan›r,
nelere k›zars›n mesela?
▲Çabuk iletiﬂim kuran, s›cak bir
insan›m. Belki herkes ayn› ﬂeyi
söyler ama yalan› gerçekten hiç
sevmem. Yalan konuﬂan bir insanla
asla arkadaﬂl›k yapmam. Beni mutlu
eden ﬂeyler ise iyi arkadaﬂl›klard›r.
Ama tabii her ﬂeyden önemlisi de
ailem.
▼ﬁimdi Gaziantep’te ailenden
uzaktas›n. Hasret çekiyor musun?
▲Babam havaalan›nda çal›ﬂt›¤› için
uçuﬂ kolayl›¤› var. 2-3 haftada bir
yan›ma geliyor ve bana destek
vermeyi sürdürüyor. Avusturya
maç›na da geldi ve millî
maç› izledi. Ama ailem
ﬂimdilik
Türkiye’ye

yerleﬂmeyi
düﬂünmüyor.
▼Gaziantep’in
ünlü
yemekleriyle
aran nas›l?
▲Yabanc›
oyuncular ilk
geldiklerinde
ya¤l› yemekler
yüzünden
midelerini
bozmuﬂ ama
ben bu
yemeklere
al›ﬂk›n›m.
Çünkü annem
de babaannem
de Türk
yemeklerini çok
güzel yapar.
Bu arada insanlar
benim
yediklerimi görse
korkar (gülüyor).
Benim yedi¤im
yemekle iki-üç kiﬂi
doyar. Gerçek bir
mant› delisiyim. Annem
arkadaﬂlar›n› ça¤›r›p 10
kilo mant› yapar, o da
bana ancak iki-üç hafta
yeter. Ama Allah’a ﬂükür
yediklerimi çok iyi
yak›yorum. Yoksa
benim yediklerimi
bir baﬂkas›
yese fil
gibi
olur.

FIFA 20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›

Bu onur Türkiye’nin
Türkiye, futbol tarihindeki en büyük organizasyonunu 2013 yılında
düzenleyecek. FIFA, 2013 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nın organizasyonunu
ülkemize verdi. 24 ülkenin katılımıyla düzenlenen FIFA U20 Dünya Kupası,
dünya futbolunu yöneten organizasyonun en büyük ikinci turnuvası.
U20 Dünya Kupası, Türkiye’nin dünyada dikkat çeken bir futbol ülkesi olması
yolunda atılacak büyük ve önemli bir adım olacak. Bu organizasyonun
ülkemize sağlayacağı ekonomik katkı, turnuva şehirlerinde yer alan
stadyumlarda yapılacak altyapı güçlendirme çalışmaları, dünya futboluna
yakın gelecekte damgasını vuracak genç yetenekleri bizzat izleyebilme fırsatı
ise turnuvanın getirilerinden sadece birkaçı.
ürkiye futbol tarihinin en
kapsaml› organizasyonunu
düzenleme hakk› kazand›.
3 Mart 2011’de FIFA’n›n
‹sviçre’de yer alan merkezinde
yap›lan törende FIFA Baﬂkan›
Joseph Sepp Blatter bu prestijli
organizasyona Türkiye’nin
ev sahipli¤i yapaca¤›n› aç›klad›.
Eylül 2010’da baﬂlayan adayl›k
sürecinde mutlu sona ulaﬂ›l›rken,
FIFA Genel Merkezi’nde
Türkiye’yi temsilen UEFA
1. Asbaﬂkan›, FIFA Yönetim
Kurulu üyesi ve TFF Onursal
Baﬂkan› ﬁenes Erzik, TFF
1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an,
Uluslararas› ‹liﬂkiler ve Etkinlikler
Koordinatörü Süheyl Önen ile
‹lker U¤ur yer al›yordu.
24 ülkenin kat›l›m›yla
düzenlenen FIFA U20 Dünya
Kupas›, dünya futbolunu yöneten
organizasyonun en büyük ikinci
turnuvas›. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun düzenledi¤i
finaller ve sekiz tak›ml› Avrupa
Gençler ﬁampiyonalar›’ndan çok
daha kapsaml› bir organizasyon.
20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›’n›n
Türkiye’de liglerin tatil oldu¤u
Haziran ay›nda yap›lmas›
düﬂünülüyor.
Ev sahipli¤inin kazan›lmas›
Türkiye Futbol Federasyonu’nda
büyük bir coﬂkuyla karﬂ›land›.
FIFA.com’dan yap›lan canl› yay›n
ekranlarda tüm çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›l›rken, TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener bu baﬂar›dan
duydu¤u mutlulu¤u ﬂu sözlerle
paylaﬂt›:
“Türkiye hem futbolda hem de
di¤er spor dallar›nda
organizasyonlar›n en çok tercih
edilen ülkesi haline geldi.
2013 y›l›nda ﬂimdiye kadar
düzenlenen en mükemmel
U20 Dünya Kupas›’n›
düzenleyece¤iz. Bu turnuvan›n
ülkemize getirilmesinde baﬂta
Cumhurbaﬂkan›m›z ve

T
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Baﬂbakan›m›z olmak üzere
bakanlar›m›z›n garanti
mektuplar›n› imzalamas› ve
GSGM Genel Müdürü ile
teﬂkilat›n›n koﬂulsuz destekleri
hayati rol oynad›. Kendilerine
ﬂükranlar›m›z› sunuyoruz.
Aday ﬂehir vali ve belediye
baﬂkanlar›n›n, önerilen stat
yönetimlerinin adayl›k
hususunda duyduklar› mutluluk
ve koﬂulsuz imzalad›klar› garanti

mektuplar› ile gösterdikleri
destek, TFF’yi onurland›rarak
yaln›z olmad›¤›n› görmemizi
sa¤lad›. Ayr›ca TFF Onursal
Baﬂkan› ve FIFA ‹cra Kurulu
üyesi, UEFA 1. Asbaﬂkan› ﬁenes
Erzik’e sürecin her aﬂamas›nda
yan›m›zda oldu¤u ve uluslararas›
düzeydeki etkinli¤i için tüm
federasyon teﬂkilat› ad›na
teﬂekkür ediyorum.”
Tören salonunda karar›
heyecanla
bekleyenler aras›nda
yer alan TFF
1. Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, FIFA
Baﬂkan› Joseph
Blatter’in
konuﬂmas›n›n
ard›ndan sahneye
ç›kt›¤›nda bu
önemli
organizasyonun
Türk futboluna
yapaca¤› katk›y› ve
Türkiye’nin dünya
futbolunun
lokomotif
ülkelerinden birisi
olma iste¤ini
vurgulad›. Ar›bo¤an
sözlerine ﬂöyle
devam etti:
“24 ülkenin
kat›laca¤› bu büyük
organizasyonu
ülkemize
kazand›rmaktan
dolay› tarifsiz bir
gurur içindeyiz.
Yaklaﬂ›k 6 ay süren
çabalar›m›z›n
karﬂ›l›¤›n› almak
memnuniyet verici.
24 ülkeyi ve
binlerce futbolseveri
harikalar diyar›nda
a¤›rlayaca¤›z.”
Ar›bo¤an ayr›ca
Türkiye’nin ﬂimdiye
kadar düzenleyece¤i

en büyük futbol etkinli¤i olan
FIFA U20 Dünya Kupas›’n›n
ülkede coﬂkuyla karﬂ›land›¤›n›
belirtirken organizasyonun en üst
kalitede olaca¤› ve baﬂar›l›
ev sahipli¤imizin gelecekte de
haf›zalardan silinmeyece¤i
sözünü verdi.
Sporun, özellikle futbolun
insanlar› birleﬂtiren gücünü
vurgulayan Lutfi Ar›bo¤an,
turnuva sayesinde Türkiye’nin
önemli spor ülkeleri aras›nda
yerini alaca¤›na ve ayn› zamanda
bu organizasyonun
misafirperverli¤imizi kan›tlamak,
önyarg›lar› y›kmak için bir ﬂans
olarak de¤erlendirilmesi
gerekti¤ine de¤indi.
ﬁampiyonaya ev sahipli¤i
yapacak olman›n en önemli
yan›n› Türk gençlerinin dünyan›n
çeﬂitli ülkelerinden gelen
akranlar›n› izleme f›rsat› bulacak
olmas› olarak öne ç›karan
Ar›bo¤an, gençlerimizin bu
sayede maddi güç, cinsiyet, ›rk,
etnik köken ve fiziksel güce
bakmaks›z›n sporda herkes için
bir yer oldu¤unu anlayacaklar›n›
vurgulad›.
A Millî Tak›m Teknik Direktörü
Guus Hiddink ise karar›n
ard›ndan yapt›¤› aç›klamada,
“Gençler gelece¤imizdir.
Türkiye’nin bu turnuvay›
düzenleyecek olmas›
kulüplerimizi genç futbolculara
yat›r›m yapmaya teﬂvik
edecektir” diye konuﬂtu.
Bu turnuvan›n Dünya
Kupas›’ndan sonra FIFA’n›n en
büyük organizasyonu oldu¤una
dikkat çeken Hiddink, “1 ay
boyunca dünya, gelece¤in
y›ld›zlar›na odaklanacak.
Türkiye’deki izleyiciler de yeni
yetenekleri seyretme f›rsat›
bulacak” dedi.
U20 Dünya Kupas›’n›n 2005
y›l›nda Hollanda’da
düzenlendi¤ini hat›rlatan

Hiddink, “Ben de ﬂampiyonay›
takip etmiﬂtim. Lionel Messi
kendisini ilk kez orada
göstermiﬂti. Onun d›ﬂ›nda ﬂimdi
önemli liglerle forma giyen
birçok futbolcu da o turnuvada
millî tak›mlar›n›n kadrolar›nda
bulunuyordu. Bunlara
‹spanya’dan Cesc Fabregas, Raul
Albiol, Fernando Llorente, David
Silva, Nijerya’dan John Obi
Mikel ve Hollanda’dan Ibrahim
Afellay’› örnek verebiliriz. ﬁu
anda A Millî Tak›m kadrosunda
yer alan Burak Y›lmaz ve Selçuk
‹nan da o turnuvada forma
giymiﬂti. 2013 y›l›ndaki
turnuvada 1993 ve daha sonra
do¤umlu genç Türk futbolcular›
kendilerini uluslararas›
platformda gösterme imkân›
bulacak. Bu, onlar için büyük bir
s›nav olacak” diye konuﬂtu.
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun

Yanal ise 2013 U20 Dünya
Kupas›’n›n Türkiye'nin ev
sahipli¤inde gerçekleﬂtirilmesinin
futbolumuz ad›na büyük kazanç
olaca¤›n› söyledi. Farkl› futbol
kültürlerini temsil eden 24
ülkenin gelecekte dünya
futbolunun y›ld›zlar› aras›nda yer
alacak gençlerinin ülkemize
gelmesinin futbol kültürümüzün
geliﬂimine de olumlu olarak
yans›yaca¤›n› kaydeden Yanal,
Türk Millî Tak›m›’n›n da bu
ﬂampiyonada yer alarak büyük
deneyim kazanaca¤›n› ve genç
Türk yeteneklerini tüm
dünyadaki futbolseverlere
izlettirmenin mutlulu¤unu
yaﬂayacaklar›n› ifade etti.
Adayl›k dosyas›nda ev sahipli¤i
yapaca¤›m›z 52 maç›n
oynanmas› için FIFA’ya önerilen
ﬂehirler Antalya, Bursa,
Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir,

20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›’n› en
fazla kazanan tak›m, 6 kez kupa
kald›ran Arjantin.

Kayseri, Manisa, Rize, ﬁanl›urfa
ve Trabzon oldu. Turnuvaya
ev sahipli¤i yapacak ﬂehir ve
statlar, bu 10 ﬂehir ve 13 stat
aras›ndan FIFA’n›n karar›
do¤rultusunda belirlenecek.
FIFA heyetinin Ekim veya Kas›m
ay›nda ülkemize gelip tüm
ﬂehirleri ziyaret etmesi ve karar›n›
daha sonra vermesi bekleniyor.
2013 FIFA U20 Dünya
Kupas›’n›n Türkiye’de
düzenlenecek olmas›, ülkemizin
dünyada dikkat çeken bir futbol
ülkesi olmas› yolunda at›lacak
büyük ve önemli bir ad›m
olacak. Bu organizasyonun
ülkemize sa¤layaca¤› ekonomik
katk›, turnuva ﬂehirlerinde yer
alan stadyumlarda yap›lacak
altyap› güçlendirme çal›ﬂmalar›,
dünya futboluna yak›n gelecekte
damgas›n› vuracak genç
yetenekleri bizzat izleyebilme
f›rsat›, turnuvan›n getirilerinden
sadece birkaç›. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun kazanaca¤›
uzun süreli turnuva
organizasyonu yetene¤i ise
turnuvan›n belki de en büyük
miras› olacak. TFF burada elde
edilecek deneyimi 2020 Avrupa
ﬁampiyonas› adayl›¤› ve olumlu
sonuçland›¤› takdirde
organizasyon s›ras›nda
kullanmay› hedefliyor.
‹lk olarak 1977 y›l›nda Tunus’ta
düzenlenen ve daha önce FIFA
Dünya Gençler ﬁampiyonas› ismi
ile bilinen bu turnuva, her iki
senede bir dünyan›n en iyi 24
genç millî tak›m›n› bir araya
getiriyor. Turnuvaya kat›l›m
hakk› ülkelerin k›ta
ﬂampiyonalar›ndaki baﬂar›lar›na
göre belirleniyor. Avrupa’dan 6,
Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve
Güney Amerika’dan 4’er ve
Okyanusya’dan 1 tak›m ev sahibi
d›ﬂ›ndaki 23 tak›m› oluﬂturuyor.
6 gruba ayr›lan kat›l›mc›lar
aras›ndan gruplarda ilk iki s›rada
yer alan tak›mlar ve en iyi
üçüncü 4 tak›m bir üst tura
yükseliyor. Turnuva
ﬂampiyonunu belirlemek üzere
kalan 16 tak›m eleme usulü
maçlarla birbirleriyle karﬂ›laﬂ›yor.
ﬁimdiye dek 17 kez düzenlenen
turnuvan›n son ﬂampiyonu Gana.
Baﬂar›ya en fazla ulaﬂan iki ülke
ise 6 ﬂampiyonlukla Arjantin ve
4 ﬂampiyonlukla Brezilya.
Türkiye, bu sene
29 Temmuz-20 A¤ustos tarihleri
aras›nda Kolombiya’da
düzenlenecek ﬂampiyonaya
kat›lma hakk›n› elde edememiﬂti.
U20 Millî Tak›m›m›z›n 2005
y›l›nda Hollanda’da düzenlenen

Dünya Kupas›’nda ikinci tura
yükselmesi bugüne kadar
turnuvada elde etti¤imiz en
önemli baﬂar› oldu.
Daha önce 1993 y›l›nda
Avustralya’da düzenlenen
turnuvaya da kat›lm›ﬂ ama grupta
sonuncu olarak geri dönmüﬂtük.
2013 y›l›nda ev sahipli¤i
yapaca¤›m›z turnuvaya
Türk U20 Millî Tak›m›’n›n
do¤rudan kat›lacak olmas›yla
1993 ve sonras›nda do¤an genç
Türk futbolcular› kendilerini
uluslararas› platformda gösterme
imkân› bulacak.
Bir ay boyunca tüm dünyadan
futbolseverlerin gelece¤in
y›ld›zlar›na odaklanacaklar›
turnuvada genç yetenekleri
ülkemizde seyretme f›rsat›
bulaca¤›z. Geçmiﬂ turnuvalarda
dikkat çekmiﬂ oyuncular
ilerleyen y›llarda da adlar›ndan
oldukça söz ettirdi.
2009 y›l› ﬂampiyonu olan Gana,
FIFA 2010 Dünya Kupas› Güney
Afrika kadrosunda U20
tak›m›nda forma giymiﬂ
oyunculara da yer vererek
tarihinde ilk defa çeyrek finale
ç›kmay› baﬂarm›ﬂt›.
2007 U20 Dünya Kupas›’n›n
ﬂampiyonu Arjantin’in ise
nerdeyse tüm kadrosu bugün
dünyaca ünlü kulüplerin
kadrolar›nda yer al›yor.
Dünya çap›nda büyük ilgi gören
ve pek çok ülkede yay›nlanarak
futbolseverlere üst düzeyde seyir
zevki yaﬂatacak bu turnuva ayn›
zamanda ülkemizin tan›t›m›
aç›s›ndan da önemli bir f›rsat
olacak.
Di¤er yandan, turnuvan›n
ülkemize sa¤layaca¤› ekonomik
faydan›n da alt›n› çizmek gerek.
2007’de Kanada’da düzenlenen
turnuvada 1.2 milyon bilet
sat›ld›, 220 saatten fazla yay›n
yap›ld›, yay›n haklar› 200’den
fazla ülke ve bölgeye sat›ld›.
Turnuva sayesinde Kanada
Ulusal Stadyumu inﬂa edildi.
Kanada’da turnuvan›n yaratt›¤›
toplam ekonomik de¤er 260
milyon dolar oldu. 2130 gönüllü
çal›ﬂan›n yan› s›ra 1700 kiﬂi iﬂ
sahibi oldu. Bu y›l Kolombiya’da
düzenlenecek ﬂampiyona, 2900ü
do¤rudan olmak üzere 9000
istihdam sa¤lad›. Önceki
ﬂampiyonalar› düzenleyen
ülkelerin elde etti¤i maddi
gelirlere bak›ld›¤›nda turnuvan›n
sa¤layaca¤› ekonomik faydan›n
300 milyon dolar› bulmas›,
toplam istihdam›n ise di¤er
ülkelere k›yasla daha fazla
olmas› bekleniyor.
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Adam olacak çocuk...
FIFA’nın gençler organizasyonlarında ilk yıldan bugüne “altın ayakkabı” unvanı altında turnuvanın en değerli
oyuncusu ödüllendiriliyor. Dünya Kupası’nın ardından dünyanın en büyük ikinci futbol organizasyonu kabul edilen
U20 Dünya Kupası’nın tarihi incelendiğinde turnuvaya damga vurarak en değerli oyuncu unvanını alan oyuncuların
büyük bölümünün kariyerlerinin ilerleyen döneminde de futbol dünyasının seçkin isimleri arasına girdiği görülüyor.
Koray Gürtaş

sonras›nda uluslararas› futbol
arenas›nda söz sahibi olmuﬂ
kramponlar. U20 Dünya Kupas›
tarihinde en de¤erli oyuncu
unvan›n› alan Brezilyal›lar›n
ilerleyen y›llardaki performans
aç›s›ndan ezeli rakipleri
Arjantinlilerden geri kald›klar›
görülüyor. 1993’ün y›ld›z› Adriano
d›ﬂ›nda kalan alt›n ayakkab›l›lar
Farias, Silas, Geovani ve Caio
futbol dünyas›nda büyük ses
getirmedi. Halen Barcelona’da top
koﬂturan 1999’un MVP’si Seydou
Keita Afrika’n›n gururu oldu.
Robert Prosinecki ise turnuvada
en de¤erli oyuncu ödülünü al›p en
parlak kariyere sahip Avrupal›.
Tüm bu isimler ﬂimdilerde Türk
futbolseverleri daha farkl› bir
heyecana sürüklüyor. Çünkü bu
turnuva 2013 y›l›nda ülkemizde
yap›lacak ve dünya futbolunun
yeni y›ld›zlar› Türkiye’de vitrine
ç›kacak.

plana ç›k›yor. 2005 y›l›nda
Türkiye’nin de kat›ld›¤› ve
dördüncülü¤ü elde etti¤i
turnuvan›n y›ld›z› Brezilyal›
Anderson halen Manchester
United’da top koﬂturuyor.

luslararas› gençler
turnuvalar› dünya
futbolunun yeni
y›ld›zlar›n›n vitrine ç›kt›¤›
organizasyonlar olarak büyük
önem taﬂ›yor. Özellikle
Avrupa’daki zengin kulüplerin
scoutlar›n›n dikkatle takibe ald›¤›
bu ﬂampiyonalar Güney Amerika
ve Afrika’n›n genç yeteneklerinin
uluslararas› futbol arenas›na
ad›m atmas›n› sa¤l›yor.
FIFA’n›n farkl› yaﬂ
kategorilerinde düzenledi¤i
dünya ﬂampiyonalar›n›n yan› s›ra
k›talar›n kendi organizasyonlar›
Maradona
da mevcut. FIFA’n›n
turnuvalar›nda ilk y›ldan bugüne
en de¤erli oyuncu seçimi
yap›l›rken, Avrupa’da ümitler
düzeyinde ilk ﬂampiyonadan bu
ard›ndan dünyan›n en büyük ikinci
yana, U17 ve U19 kategorilerinde
futbol organizasyonu kabul edilen
ise 2002’den beri en de¤erli
U20 Dünya Kupas›’n›n tarihi
oyuncu unvan› veriliyor. Futbolun
incelendi¤inde turnuvaya
yayg›n oldu¤u Güney Amerika ve
damga vurarak en de¤erli
U20 Dünya Kupas›
Afrika’da ise bu uygulama düzenli
oyuncu unvan›n› alan
Y›l
En De¤erli Oyuncu
olarak yap›lm›yor.
oyuncular›n büyük bölümünün
1977 Vladimir Bessanov (Sovyetler Birli¤i)
Bu ﬂampiyonlarda en de¤erli
kariyerlerinin ilerleyen
oyuncu seçilerek ad›n› duyuran
döneminde de futbol dünyas›n›n 1979 Diego Maradona (Arjantin)
isimler içinde
seçkin isimleri aras›na girdi¤i
1981 Romulus Gabor (Romanya)
kariyerlerini çok
görülüyor. Bu alanda en çarp›c› 1983 Geovani (Brezilya)
üst noktalara
örnek ise Pele’yi izleyen
1985 Silas (Brezilya)
taﬂ›yanlar
jenerasyonun nüfus
oldu¤u gibi
kaybetmesiyle dünyan›n gelmiﬂ 1987 Robert Prosinecki (Yugoslavya)
1989 Farias (Brezilya)
erkenden
geçmiﬂ en iyi futbolcusu
1991 Peixe (Portekiz)
kaybolup
konumuna gelen Diego
gidenler
de
var.
Armando
Maradona.
Arjantinli
1993 Adriano (Brezilya)
Bessanov
Turnuva yaﬂ›
y›ld›z 1979 y›l›nda Japonya’da 1995 Caio (Brezilya)
büyüdükçe bu
düzenlenen turnuvada ülkesini 1997 Nicolas Oliveira (Uruguay)
futbolcular›n üst düzey oyuncu
ﬂampiyonlu¤a taﬂ›rken, oynad›¤›
1999 Seydou Keita (Mali)
kategorisine girme oran› art›yor.
futbolla herkesi büyülemiﬂ ve
2001 Javier Saviola (Arjantin)
Yaﬂ büyütme konusunda sab›kal›
dünya futbolunun gelecekteki
2003 ‹smail Matar (BAE)
olan Afrikal›lar›n genç yaﬂta
en büyük y›ld›z› olaca¤›n›
parlay›p k›sa süre sonra düﬂüﬂe
Uzakdo¤u’da ilân etmiﬂti.
2005 Lionel Messi (Arjantin)
geçti¤i de bilinen bir gerçek.
Günümüzün en iyi futbolcusu
2007 Sergio Agüero (Arjantin)
Brezilya, gençler düzeyinde en
kabul edilen Arjantinli Lionel
2009 Dominic Adiyah (Gana)
de¤erli oyuncu ç›kar›p bunlar› üst
Messi de 2005’te Hollanda’n›n
düzeye taﬂ›yamayan ülkelerden
ev sahipli¤i yapt›¤› ve ülkesinin
FIFA’n›n 1985 y›l›ndan bu yana
biri olarak dikkat çekiyor.
zaferiyle noktalanan U20 Dünya
düzenledi¤i U17 Dünya
FIFA’n›n gençler
Kupas›’n›n en
ﬁampiyonalar›n›n en de¤erli
organizasyonlar›nda ilk y›ldan
de¤erli
oyuncular› içinde ise Afrikal›
Messi
Nuri ﬁahin
bugüne “alt›n
oyuncusu
oyuncular›n fazlal›¤› dikkat
Prosinecki
ayakkab›”
seçilmiﬂti.
çekiyor. Bu futbolcular aras›nda
unvan› alt›nda
Arjantinli
Nuri ﬁahin’in onuru
ülkemizde Ankaragücü’nde top
turnuvan›n en
Saviola ve
koﬂturan Nii Lamptey de var.
de¤erli oyuncusu Agüero da bu
Avrupa U17 Futbol ﬁampiyonas›
‹spanyol Fabregas ve Alman Kroos
ödüllendiriliyor.
turnuvada
tarihinin y›ld›zlar›n›n baﬂar›lar›n›
hem k›ta turnuvalar›nda hem de
Dünya
adlar›n›
büyük oranda futbol yaﬂamlar›n›n
Dünya ﬁampiyonas›’nda alt›n
Kupas›’n›n
duyurmuﬂ ve
sonraki etaplar›na taﬂ›d›¤›
ayakkab› unvan› almalar›yla ön

U
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FIFA U17 Dünya Kupas›
Y›l
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009

En De¤erli Oyuncu
William (Brezilya)
Philip Osondo (Nijerya)
James Will (‹skoçya)
Nii Lamptey (Gana)
Daniel Addo (Gana)
M. El Khatiri (Umman)
Sergio (‹spanya)
London Donovan (ABD)
Sinama Pongolle (Fransa)
Cesc Fabregas (‹spanya)
Anderson Polga (Brezilya)
Toni Kroos (Almanya)
Sani Emmanuel (Nijerya)

Kroos

U17 Avrupa ﬁampiyonas›
Y›l
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

En De¤erli Oyuncu
Wayne Rooney (‹ngiltere)
David Rodriguez (‹spanya
Cesc Fabregas (‹spanya)
Nuri ﬁahin (Türkiye)
Toni Kroos (Almanya)
Bojan Krkic (‹spanya)
Danijel Alexic (S›rbistan)
Benjamin Siegrist (‹sviçre)
Connor Vickham (‹ngiltere)

görülüyor.
Fabregas
2002’de
verilmeye
baﬂlanan en
de¤erli oyuncu
ödülünün ilk
sahibi Wayne
Rooney ile
2004’te kürsüye
ç›kan Cesc
Fabregas
günümüzde
dünyan›n en
önemli y›ld›zlar›
aras›nda. Bizim
için en büyük
gurur ise 2005’te
Türkiye’nin
ﬂampiyonlu¤uyla
noktalanan
U17 Avrupa
ﬁampiyonas›’n›n
y›ld›z›n›n Nuri
ﬁahin olmas› ve
bugün Borussia
Dortmund’da top
koﬂturan genç
oyuncunun
Avrupa’n›n
seçkin y›ld›zlar›
aras›ndaki yerini
almas›. 2003’ün
y›ld›z› David
Rodriguez o dönemdeki
performans›n› koruyamad›.
Toni Kroos Beyern Münih, Bojan
Krkic ise Barcelona’da baﬂrole
soyunma s›ras›n›n kendilerine
gelmesini bekliyor. Son üç
turnuvan›n en de¤erli oyuncular›n›
de¤erlendirmek için ise henüz
erken.

U19’un en iyisi
Fernando Torres
U19 Avrupa ﬁampiyonas› tarihi
incelendi¤inden en de¤erli
futbolcular içinde yer al›p bugüne

ülkemizde bir
dönem
Y›l
En De¤erli Oyuncu
Trabzonspor’u
2002 Fernando Torres (‹spanya)
çal›ﬂt›ran Vahid
2003 Alberto Aquilani (‹talya)
Halilhodzic.
2004 Juanfran (‹spanya)
2006 Dünya
Kupas›’n›n en
2005 Abdoulaye Balde (Fransa)
de¤erli oyuncusu
2006 Alberto Bueno (‹spanya)
olan ‹talyan
2007 Sotiris Ninis (Yunanistan)
Fabio Cannavaro
2008 Lars ve Sven Bender (Almanya)
bu turnuvadan
2009 Kyrlyo Petrov (Ukrayna)
10 y›l önce
2010 Gael Kakuta (Fransa)
Avrupa Ümitler
dek büyük y›ld›z
mertebesine ulaﬂan
Huntelaar
tek ismin genç
yaﬂ›na karﬂ›n bir
Dünya Kupas› ve
bir Avrupa
ﬁampiyonlu¤u
yaﬂayan, bu sezon
ortas›nda da 50
milyon pound
karﬂ›l›¤›nda
Liverpool’dan
Chelsea’ye giden
‹spanyol Fernando
Torres oldu¤u
görülüyor. Listede
dikkat çeken bir
unsur, 2008’de
ödülün Alman
Bender kardeﬂler taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›. Son y›llarda yap›lan
turnuvalar›n y›ld›zlar›n›n kategori
atlamak için önlerinde vakit
oldu¤unu da belirtelim.

U19 Avrupa ﬁampiyonas›

U21’in tek firesi var
1978 y›l›ndan bu yana düzenlenen
ve Türkiye’nin bir kez kat›lma
baﬂar›s›n› gösterdi¤i Avrupa
Ümitler ﬁampiyonas›’n›n flaﬂ
isimleri büyük bir yüzdeyle dünya
futbolunun seçkin oyuncular›
aras›na girmeyi baﬂarm›ﬂ. ‹lk
turnuvan›n en de¤erli oyuncusu

Rooney
Y›l
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2007
2009

ﬁampiyonas›’nda da ayn›
mutlulu¤u yaﬂam›ﬂ. Listede
Cannavaro ile birlikte Andrea
Pirlo, Rudi Völler ve Laurent Blanc
Dünya Kupas› kazanan isimler.
Avrupa Ümitler ﬁampiyonas›’n›n
y›ld›zlar›n›n
mevkilere göre
U21 Avrupa ﬁampiyonas›
da¤›l›m›nda denge
En De¤erli Oyuncu
göze çarp›yor.
Genelde forvetlerin
Vahid Halilhodzic (Yugoslavya)
Anatoli Damienenko (Sovyetler Birli¤i) ön plana ç›kt›¤›
turnuvalar›n aksine
Rudi Völler (Almanya)
bu ﬂampiyonada
Mark Hateley (‹ngiltere)
kaleciler ve
Manuel Sanchis (‹spanya)
savunma
Laurent Blanc (Fransa)
oyuncular›n›n da
Davor Suker (Yugoslavya)
y›ld›zlaﬂt›¤›
Renato Buso (‹talya)
görülüyor. Son iki
turnuvan›n en
Luis Figo (Portekiz)
de¤erli oyuncular›
Fabio Cannavaro (‹talya)
bir yana b›rak›l›rsa
Francesc Arnau (‹spanya)
kalanlar içinde en
Andrea Pirlo (‹talya)
büyük hayal
Petr Cech (Çek Cumhuriyeti)
k›r›kl›¤› yaratan
Alberto Gilardino (‹talya)
futbolcu ise
Klaas Jan Huntelaar (Hollanda)
‹talyanlar›n büyük
Royston Drenthe (Hollanda)
ümitler besledi¤i
Marcus Berg (‹sveç)
Renato Buso.
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Arkadiusz Glowacki

Azim ve
disiplinin
adresi

Polonya futbolunun 2000’li y›llar›na
damgas›n› vuran Wisla Krakow’da
10 y›l forma giyip 6 ﬂampiyonluk
yaﬂad›ktan sonra Trabzonspor’a
transfer oldu. Kendisini tan›mlarken
kulland›¤› “azimli ve disiplinli” tarifi,
oyunculuk karakterine gerçekten de
birebir oturuyor. Futbolu b›rakt›ktan
sonra üniversiteye devam etmeyi
düﬂünecek kadar geliﬂime aç›k bir
oyuncu. Trabzonspor’un ﬂampiyonluk
ﬂans› için, “‹kinci yar›n›n baﬂ›ndaki
hatalar›m›zdan gereken dersi
ç›kartt›k, bu yar›ﬂta sonuna kadar
var›z” diyor

Trabzonspor'a gelmek benim için büyük
bir yenilik. İnsanın hayatı boyunca
yaşadığı kendi memleketinin dışında
yeni bir işe soyunması çok değişik bir
deneyim. Yeni bir takımla yeni bir şeyler
başarabilmek için buraya geldiğimi
söyleyebilirim.
Trabzonspor'a gelmeden önce direkt
Szymkowiak'la konuştum. Onun
anlattıklarına burada birebir şahit
oldum. Trabzon futbola çok düşkün bir
kent. Burada her şey futbol anlamına
geliyor. İnsan Trabzon'da tam anlamıyla
bir futbol atmosferi hissediyor.
Benim için İstanbul veya Trabzon'da
yaşamak arasında bir fark yok.
Çünkü ben buraya çalışmaya, futbol
oynamaya, kendimi geliştirmeye ve tabii
ki yeni bir şeyler görüp öğrenmeye
geldim. Sadece futbola odaklanıyorum.
Kendimi futbola adadım ve
konsantrasyonumun dağılmaması için
sadece futbola odaklandım. Ama
kendini geliştirmeyi seven bir insanım ve
bilimsel, teknolojik gelişmelerden uzak
durmam. Futbolu bıraktıktan sonra
üniversiteye girerek eğitimimi
tamamlamayı düşünüyorum.

Nuri Bekar
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Şu anda Polonya futbolu bir
kriz yaşamaya devam ediyor.
Beklentimiz çok fakat bir türlü
o beklentiyi karşılayacak güce
ulaşamıyoruz. Çok fazla
değişiklik yaşanıyor. İşi
bilmeyen çok fazla insan
futbolun içinde ne yazık ki.
Süper Lig gerçekten de çok
farklı bir düzeyde. Bütün
futbolculara gösterilen saygı ve
sevgi mükemmel. Takım içi
eğitimin de çok başarılı
olduğunu düşünüyorum.
Buradaki teknik adamlar
maç öncesi oyuncuları çok iyi
hazırlıyor.
Futbolculuk özelliklerimden
bence çok önemli iki tanesi
azim ve futbol disiplini. Asla
pes etmeyen ve sonuna kadar
mücadele etmeyi ilke edinmiş
bir yapım var. Bir yandan da
hem özel yaşantımda hem de
saha içindeki oyun anlayışımda
disiplinden asla ayrılmam.
Sezonun ilk yarısı bittiğinde
artık bu işi becerebiliriz diye
düşündük. Fakat ikinci yarı çok
büyük bir ders verdi. Hiçbir
zaman, hiçbir yerde, “Biz bu
kadar iyi takımız, her şeyi
yapabiliriz” diye düşünmemek
ve her karşılaşmayı çok zorlu
bir savaş olarak
değerlendirmek gerektiğini
öğrendik.
“Avni Aker’de ağır bir baskı
altında futbol oynanıyor”
cümlesinin doğruluk payı
yüksek. Bu baskı gerçekten de
hissediliyor. Bunu kırabilmenin
yolu ise her futbolcunun kendi
kafasında konsantrasyonunu
çok iyi yapması ve kendisine
bir hedef koymasından geçiyor.
Diğer kulüplerin oyuncuları
hakkında çok fazla bir fikrim
yok, ama takım arkadaşım
Egemen’in çok üst düzey bir
defans oyuncusu olduğunu
söyleyebilirim. Selçuk ve Jaja
da bana göre Türkiye’deki en
kaliteli oyuncular arasında
yer alıyor.
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▼Wisla Krakow’da tam 10
y›l oynam›ﬂ ve sembol
olmuﬂ bir futbolcusun.
Böyle bir pozisyondayken
kulübünden ayr›lmak sana
neler hissettirdi?
▲Öncelikle çevre
de¤iﬂtirdi¤im için farkl› bir
duyguya büründüm. Yeni
çevre ve çok fazla yeni
insanla tan›ﬂmak benim
için biraz zordu. Belki
Wisla Krakow taraftarlar›
öyle düﬂünüyor ama ben
kendimi sembol bir oyuncu
olarak görmüyorum. Wisla
Krakow’dakilere çok
müteﬂekkirim. 10 y›ldan
sonra bir baﬂka kulüpte
yeniden baﬂlamak bende
gerçekten çok farkl›
duygular uyand›rd›. Tabii
ki al›ﬂt›¤›m ortam›n d›ﬂ›nda
bulunmak farkl› bir ﬂeydi
ve ilk baﬂta zorluk çektim.
▼Trabzonspor’un teklifini
kabul ederken kafanda
neler vard›? Türkiye’ye
gelerek kariyerine ve
kendine neler
katabilece¤ini umuyordun?
▲Trabzonspor’a gelmek
benim için büyük bir yenilik.
‹nsan›n hayat› boyunca yaﬂad›¤›
kendi memleketinin d›ﬂ›nda yeni bir
iﬂe soyunmas› çok de¤iﬂik bir
deneyim. Yeni bir tak›mla yeni bir
ﬂeyler baﬂarabilmek için buraya
geldi¤imi söyleyebilirim.
▼Bu süreçte baﬂka teklifler de
alm›ﬂ m›yd›n? E¤er ald›ysan neden
Trabzonspor’u seçtin?
▲Hay›r, baﬂka teklifler almad›m.
Tek teklif Trabzonspor’dan gelmiﬂti
ve bu nedenle teklifi kabul ederken
çok da fazla düﬂünmedim.
▼Trabzonspor’a gelirken dan›ﬂt›¤›n,
bilgi ald›¤›n herhangi birisi oldu mu?
Mesela geçmiﬂte Trabzonspor
formas› giymiﬂ bir Szymkowiak var.
Onunla konuﬂtun mu?
▲Trabzonspor’a gelmeden önce
direkt Szymkowiak’la konuﬂtum.
O da bana tavsiyelerde bulundu.
Szymkowiak benim için bir rehber
gibiydi. Bana Trabzon’u anlatt› ve
bu ﬂehirde futbolun ne kadar
önemli oldu¤unu söyledi.
Dolay›s›yla Trabzon benim için
tamamen bir bilinmez de¤ildi ama
elbette görmek ve yaﬂamak çok
daha farkl›.
▼Trabzon’a gelmeden önce
buras›yla ilgili neler düﬂünüyordun,
geldikten sonra fikirlerinde
herhangi bir de¤iﬂiklik oldu mu?
▲Biraz önce de söz ettim;
Szymkowiak’›n anlatt›klar›na buraya
geldi¤imde neredeyse birebir ﬂahit
oldum. Trabzon futbola çok düﬂkün
bir kent. Burada her ﬂey futbol
anlam›na geliyor. ‹nsan Trabzon’da
tam anlam›yla bir futbol atmosferi

hissediyor.
▼Yabanc› oyuncular Türkiye’ye
gelecekleri zaman genellikle
‹stanbul kentini tercih eder.
Bu aç›dan bakt›¤›nda ‹stanbul’da
de¤il de Trabzon’da yaﬂamak senin
için bir dezavantaj m›?
▲Daha önce bunu düﬂünmedim
aç›kças›. Benim için ‹stanbul veya
Trabzon’da yaﬂamak aras›nda bir
fark yok. Çünkü ben buraya
çal›ﬂmaya, futbol oynamaya,
kendimi geliﬂtirmeye ve tabii ki yeni
bir ﬂeyler görüp ö¤renmeye geldim.
Onun için benim aç›mdan ‹stanbul
ya da Trabzon’da yaﬂ›yor olmak
önemli de¤il. Sadece futbola
odaklan›yorum.

Baﬂka bir mesle¤i hiç
düﬂünmedim
▼Futbola baﬂlad›¤›n günlere
dönersek, neden baﬂka bir mesle¤i
de¤il de futbolcu olmay› seçti¤ini
anlat›r m›s›n?
▲Daha önceki hayat›ma
bakt›¤›mda ilk akl›ma gelen ﬂey,
futbolu ve topu ne kadar çok
sevdi¤imdir. Baﬂka bir meslek sahibi
olmay› düﬂünemezdim. Bugün de
ayn› fikirdeyim. Çünkü sevdi¤im bir
mesle¤i yap›yorum. Ve tabii ki
sevdi¤im iﬂi yapmaktan da büyük
bir gurur ve mutluluk duyuyorum.
▼Ailenin futbolcu olmanla ilgili
deste¤i ve katk›s› var m›yd›, yoksa
seni baﬂka bir mesle¤e mi
yönlendirmek istediler?
▲Eﬂim ve k›z›m futbol hayat›mda
bana çok büyük bir destek veriyor.

Genel olarak ailem de baﬂlang›çta
bana büyük bir destek vermiﬂti.
Çünkü onlar beni mutlu etmeye
çal›ﬂ›yor. Futbolun benim ne kadar
sevdi¤im bir iﬂ oldu¤unu gördükleri
için beni baﬂka bir iﬂe
yönlendirmediler. Bugün de futbol
oynaman›n beni nas›l mutlu
etti¤inin fark›nda olduklar› için var
güçleriyle desteklemeyi
sürdürüyorlar.
▼Futbol oynarken, e¤itimini nereye
kadar sürdürdün? Polonya’daki
sistem futbolla e¤itimi bir arada
götürmeye izin veriyor mu?
▲Belli bir yere kadar hem okulu
hem de futbol oynamay› birlikte
sürdürmeye çal›ﬂt›m. Fakat belli bir
dönemden sonra bir seçim yapmak
zorunda kald›m. Liseyi bitirdim,
üniversiteye hiç girmedim. Asl›nda
Polonya’daki e¤itim sistemi buna
izin veriyor ama futbol
oynuyorsan›z ayn› zamanda
üniversitede okuyabilmeniz çok zor.
Ben de kendimi futbola adad›m.
Konsantrasyonumun da¤›lmamas›
için sadece futbola odakland›m.
Ama kendini geliﬂtirmeyi seven bir
insan›m ve bilimsel, teknolojik
geliﬂmelerden uzak durmam.
Çok kitap okuyarak eksiklerimi
tamamlamaya çal›ﬂ›yorum.
Bir de e¤itimin yaﬂ› olmad›¤›n›
düﬂünüyorum. Futbolu b›rakt›ktan
sonra üniversiteye girerek e¤itimimi
tamamlamak istiyorum.
▼10 y›l boyunca oynad›¤›n
Wisla’da 6 lig ﬂampiyonlu¤u
yaﬂad›n. Senin için en anlaml›s›
hangisiydi?
▲En son zaferimiz bizim için çok

önemliydi. Çünkü büyük bir
mücadeleden sonra böyle bir zaferi
tatmak baﬂkad›r. O sezon Legia
Varﬂova ile müthiﬂ bir çekiﬂme içine
girmiﬂtik. Lech Poznan da yar›ﬂta
sonuna kadar varl›¤›n› sürdürdü ve
oldukça çetin bir mücadeleden sonra
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›k. Bu ﬂampiyonluk
için çok çal›ﬂt›k. Güçlükle ulaﬂ›lan
ﬂampiyonluklar›n di¤erlerine göre çok
farkl› bir tad› oldu¤unu da o zaman
ö¤rendim.
▼Futbolculuk kariyerindeki en
unutulmaz hat›ran› bizimle
paylaﬂ›r m›s›n?
▲Futbol çok ilginç bir oyun. Hem
mutlulukla hem de s›k›nt›larla dolu.
Ama ben sadece iyi anlar› hat›rlamaya
çal›ﬂ›yorum. ﬁampiyonluklar ve
kupalar kazand›¤›m›z maçlar benim
için asla unutulmaz. Avrupa
kupalar›nda da Real Zaragoza,
Schalke, Lazio ve Parma’ya karﬂ›
oynad›¤›m maçlar›n futbol
kariyerimde çok farkl› yerleri var.
Real Zaragoza, Schalke ve Lazio’yu
ayn› skorla 4-1 yenerek eledi¤imiz
maçlar› asla unutamam.
▼Polonya futbolu Deyna, Lato,
Szarmach, Boniek gibi büyük
y›ld›zlar›yla dünya futbolunda önemli
markalardan biri haline gelmiﬂti.
Ancak bugün o Polonya’dan eser yok.
Sence ülke futbolunuz ad›na neler
de¤iﬂti?
▲ﬁu anda Polonya futbolu bir kriz
yaﬂamaya devam ediyor. Beklentimiz
çok fakat bir türlü o beklentiyi
karﬂ›layacak güce ulaﬂam›yoruz.
Çok fazla de¤iﬂiklik yaﬂan›yor. ‹ﬂi
bilmeyen çok fazla insan futbolun
içinde ne yaz›k ki. Elbette Lato,
Deyna, Szarmach, Boniek gibi isimler
benim için çok önemli ve ne yaz›k ki
bugün Polonya futbolunda onlara
benzer oyuncu isimlerini
sayam›yoruz. Dedi¤im gibi, Polonya
futbolu son dönemde bir kriz yaﬂ›yor.
▼Euro 2012’ye ev sahipli¤i yapacak
olmak Polonya futboluna neler
kazand›racak?
▲Euro 2012 Polonyal›lar için çok
önemli bir olay. Kesinlikle ﬂimdiden
olumlu bir etki oluﬂturuyor. Gerçekten
de bizim için bu organizasyonu
düzenlemek bir mutluluk sebebi.
Ama buna dayanarak Polonya Millî
Tak›m›’ndan da beklentiler yükseliyor.
Ülkede yeni statlar yap›lmas› ve Millî
Tak›m›m›z›n elemelere kat›lmadan
direkt finallerde yer alacak olmas›n›
ülke futbolunun içinde bulundu¤u
krizden ç›kmas› için bir baﬂlang›ç
olarak görüyorum.
▼Sakatl›ktan ç›kt›ktan sonra yeniden
Polonya Millî Tak›m›’na davet edildin.
Ülkendeki organizasyonda o tak›m›n
bir parças› olmak senin için ne
anlama gelecek?
▲Sakatl›ktan ç›kt›ktan sonra yeniden
Millî Tak›m’dan davet almak
gerçekten de çok gurur verici.
Oyuncunun ülke d›ﬂ›nda da olsa

unutulmad›¤›n› görmesi ve hâlâ yararl›
olaca¤›n›n düﬂünüldü¤ünü hissetmesi
gururunu okﬂuyor. Ama bir yandan da
Euro 2012’nin benim için kendimi
gösterme ad›na son ﬂans oldu¤unu
düﬂünüyorum. Her maç benim için
çok büyük bir konsantrasyon demektir
ve ben her maçta iﬂimi en iyi ﬂekilde
yapmaya çal›ﬂ›yorum
▼Türk futbolunun genel durumu
hakk›nda neler düﬂünüyorsun?
Süper Lig’i Avrupa futbolunun
neresine koyabiliriz?
▲Bu soruya cevap verirken sadece
Polonya’daki futbolla k›yaslayabilirim.
Daha önce baﬂka bir ülkede, baﬂka bir
ligde oynamad›¤›m için çok fazla fikir
sahibi de¤ilim. Süper Lig gerçekten de
çok farkl› bir düzeyde. Bütün
futbolculara gösterilen sayg› ve sevgi
mükemmel. Tak›m içi e¤itimin de çok
baﬂar›l› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Buradaki teknik adamlar maç öncesi
oyuncular› çok iyi haz›rl›yor.

Fenerbahçe maç›n›
unutamam
▼Türkiye’deki unutulmaz maç›n
hangisiydi?
▲Sezonun ilk yar›s›nda oynad›¤›m›z
Fenerbahçe maç›n› asla unutamam.
Hani baﬂta da futbolun içinde hem
mutlulu¤u hem de s›k›nt›lar›
bar›nd›ran bir oyun oldu¤unu
söylemiﬂtim ya... Fenerbahçe maç›
tam anlam›yla iki duyguyu bir arada
yaﬂad›¤›m bir karﬂ›laﬂmayd›. O maçta
tak›m›m›n gollerinden birisini atm›ﬂ ve
müthiﬂ bir sevinç yaﬂam›ﬂt›m. Ancak
yine o maçta yaﬂad›¤›m sakatl›k da
uzun süre futboldan uzak kalmama
yol açm›ﬂt›. O nedenle bu maç›n
benim için unutulmaz oldu¤unu
söyleyebilirim.

▼Glowacki’nin futbolculuk
özelliklerini tarif etmeni isteseler,
nas›l bir s›ralama yapars›n?
▲Futbolculuk özelliklerimden bence
çok önemli iki tanesi azim ve futbol
disiplini. Asla pes etmeyen ve sonuna
kadar mücadele etmeyi ilke edinmiﬂ
bir yap›m var. Bir yandan da hem
özel yaﬂant›s›nda hem de saha
içindeki oyun anlay›ﬂ›nda disiplinden
asla ayr›lmam.

ﬁampiyonlu¤un
peﬂini b›rakmay›z
▼Trabzonspor’un ligin ikinci yar›s›n›
aç›k ara lider bitirdikten sonra ikinci
yar›da yaﬂad›¤› puan kay›plar›n› nas›l
aç›klamak gerekir? Tecrübeli bir
oyuncu olarak bu konuda neler
söylersin?
▲Sezonun ilk yar›s› bize çok fazla
tecrübe kazand›rd›. Art›k bu iﬂi
becerebiliriz diye düﬂündük. Fakat
ikinci yar›s› çok büyük bir ders verdi.
Hiçbir zaman, hiçbir yerde, “Biz bu
kadar iyi tak›m›z, her ﬂeyi yapabiliriz”
diye düﬂünmemek ve her karﬂ›laﬂmay›
çok zorlu bir savaﬂ olarak
de¤erlendirmek gerekti¤ini gördük,
ö¤rendik. Baﬂlang›çta çok rahatt›k ve
belki de biraz kendimizi b›rakt›k.
ﬁampiyon olaca¤›m›zdan çok emindik
ama sezonun ikinci yar›s›n›n
baﬂ›ndaki puan kay›plar›yla
avantaj›m›z› yitirdik. Ancak ben tak›m
olarak bu yaﬂad›klar›m›zdan çok
önemli dersler ç›kard›¤›m›z›
düﬂünüyorum. ﬁimdi kendimize
yeniden güveniyor ve mücadelemize
ayn› inançla devam ediyoruz.
Sonuna kadar da ﬂampiyonlu¤un
peﬂini b›rakmayaca¤›z.
▼Trabzonspor özellikle Avni Aker’de
a¤›r bir bask› alt›nda oynuyor. En
az›ndan d›ﬂar›ndan görünen manzara

bu. Bu fikre kat›l›yor musun?
E¤er böyleyse, bu bask›y›
k›rabilmenin yolu nedir?
▲”Avni Aker’de a¤›r bir bask› alt›nda
futbol oynan›yor” cümlesinin
do¤ruluk pay› yüksek. Bunu tam
anlatam›yorum, çünkü derin bir analiz
yapmak lâz›m. Fakat bu bask›
gerçekten de hissediliyor. Geçmiﬂteki
maçlar›m›za bakt›¤›m›zda
deplasmanlarda daha fazla puan
kazand›¤›m›z da ortada. Bu bask›y›
k›rabilmenin yolu ise her futbolcunun
kendi kafas›nda konsantrasyonunu
çok iyi yapmas› ve kendisine bir hedef
koymas›ndan geçiyor. Baﬂka da
yap›labilecek bir ﬂey yok.
▼Trabzonspor’da iki yeni Polonyal›
oyuncu daha var; Brozek kardeﬂler.
Henüz sahadaki performanslar›
hakk›nda ciddi bir fikir edinemedik.
Wisla Krakow'dan tan›d›¤›n ikizlerin
futbolculuk kumaﬂlar› hakk›nda neler
söylersin?
▲Brozek kardeﬂleri gerçekten de çok
iyi tan›yorum, çünkü dedi¤iniz gibi
Wisla Krakow’da birlikte futbol
oynad›k. Trabzonspor’a geldikleri için
de çok mutluyum. Çünkü hem
kendimi yaln›z hissetmiyorum hem de
ikisinin de yetenekli oyuncular
oldu¤unu ve tak›ma katk›
sa¤layabileceklerini biliyorum. Fakat
Trabzonspor’da kadroya girebilmek de
o kadar kolay de¤il. ‹kisinin de
antrenmanlarda kendilerini daha fazla
göstermeleri gerekiyor. Onlara
güveniyorum. Azimli ve disiplinli
oyuncular olduklar›n› biliyorum.
Sizin de ilerde bunu görece¤inizi
düﬂünüyorum.
▼Türkiye’de be¤endi¤in savunma
oyuncular› var m›?
▲Di¤er kulüplerin oyuncular›
hakk›nda çok fazla bir fikrim yok, bu
nedenle isim veremeyece¤im ama
Trabzonspor’da tak›m arkadaﬂ›m
Egemen’in çok üst düzey bir defans
oyuncusu oldu¤unu söyleyebilirim.
Di¤er bölgelerdeki oyunculardan söz
edecek olursak da Selçuk ve Jaja bana
göre Türkiye’deki en kaliteli oyuncular
aras›nda yer al›yor.
▼Ne zamana kadar futbol oynamak
istiyorsun ve sonras›ndaki kariyer
planlamanda neler var?
▲Futbolu çok seviyorum ve bu
nedenle mümkün oldu¤u kadar uzun
süre oynamak istiyorum. Fakat tabii ki
sa¤l›k durumum ve fiziksel yap›m bu
konudaki karar›m›n üzerinde
belirleyici olacak. Futbolu b›rakt›ktan
sonras› için ise henüz kesinleﬂmiﬂ bir
karar›m yok. Belki futbolcu olarak bir
okulda genç oyunculara destek
olabilirim.
▼Özel hayat›nda neler yap›yorsun,
Türkiye’de neleri seviyorsun?
▲Özel hayat›mda yapt›¤›m çok fazla
ﬂey yok. Çünkü neredeyse bütün
hayat›m› futbol dolduruyor. Ama f›rsat
buldukça kitap okumay›, gezmeyi ve
ailemle birlikte vakit geçirmeyi çok
seviyorum. Türkiye’nin havas›, iklimi,
insanlar›, yemekleri, tarihi dokusu ve
kültürü de beni çok etkiliyor.
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U20 Güney Amerika

‹nka diyar›nda samba rüzgâr›
Güney Amerika kıtası, futbolun en büyük ihracatçısı. Hâl böyle olunca, Güney Amerika futbolu takip
edilmelidir ve edilmektedir de. Libertadores Kupası’na dönen gözler, arada bir de Copa America’yı takip
eder. Geçtiğimiz ay içerisinde sonlanan bir başka futbol turnuvasıysa, özellikle menajerlerin, yetenek
avcılarının ve geleceğin yıldızlarını merak edenlerin ilgisini doruk noktasına çıkardı. 26. Güney Amerika
20 Yaş Altı Şampiyonası, İnkaların diyarı ve And Dağları ülkesi Peru’daydı.
Uygar Karaca
üney Amerika hakk›nda bilinen
pek çok ﬂey var. Malûm, Arjantin
tango, Brezilya samba diyar›.
Kolombiya’ysa karmaﬂ›k memlekettir,
mafya ve kahve kelimeleri eksik olmaz
isminin yan›ndan. Venezuella’n›n
güzellik yar›ﬂmas› ünlüleri, petrolü ve
Chavez’i vard›r. Daha sayacak çok ülke
mevcut ancak tüm bunlar›n varl›¤›n›
bizlere ö¤reten biraz da futboldur.

Muhtemelen Ekvador’un yerini
haritadan bulamayacak bir sade
vatandaﬂ, onlar›n son 10 y›ldaki
yükseliﬂlerinden, Dünya Kupas›
performanslar›ndan, y›ld›zlar›ndan,
stillerinden, hatta yüksekte oynayarak
avantajl› duruma geldiklerinden dahi
bahsedecektir. Paraguay ve Uruguay’›n
isimleri neden birbirine benzemekte ve
“Ne demek bunlar?” sorusunu
soranlar›n say›s› çok fazla de¤ildir belki
ilk Dünya Kupas›’n›n düzenlendi¤i
Birinci Aﬂama ama
Montevideo ﬂehrini herkes bilir.
Serbest vuruﬂtan gol atan Paraguay
A Grubu
kalecisi Jose Chilavert’i herkes tan›r.
Tak›mlar
O G B Y A Y P
Futbol tutkunlar›na göre Güney
Arjantin
4 3 1 0 8 4 10 Amerika’n›n k›ta olarak en önemli
ﬁili
4 2 0 2 6 8 6
özelli¤i, bir ihracatç› konumunda yer
Uruguay
4 1 1 2 6 5 4
almas›d›r. Zaman›nda pek çok
Peru
4 1 1 2 4 5 4
diktatörün ülkeyi yönetirken iﬂini
Venezuella 4 0 3 1 4 6 3
kolaylaﬂt›ran futbol, gelir düzeyi ve al›m
gücü 70’lerden itibaren düﬂmeye
B Grubu
baﬂlam›ﬂ ço¤u milletin ekmek kap›s›
Tak›mlar
O G B Y A Y P
haline gelmiﬂti. Hâl böyle olunca,
Brezilya
4 3 1 0 9 4 10 herkes taraf›ndan iyi bilindi¤i üzere,
Ekvador
4 2 1 1 5 3 7
Güney Amerika futbolu takip
Kolombiya 4 1 2 1 7 8 5
edilmelidir ve edilmektedir de.
Paraguay
4 1 1 2 6 8 4
Özellikle Arjantin ve Brezilya liglerinin
Bolivya
4 0 1 3 3 7 1
anlaﬂ›lmaz yap›s›, gerilimi yüksek
maçlar› ve büyük derbileri her y›l›n
‹kinci Aﬂama konuﬂulmazsa olmaz konular›d›r
elbette. Libertadores Kupas›’na dönen
Tak›mlar
O G B Y A Y P
Brezilya
5 4 0 1 15 3 12 gözler, arada bir de Copa America’y›
Uruguay
5 3 1 1 4 7 10 takip eder. Geçti¤imiz ay içerisinde
sonlanan bir baﬂka futbol turnuvas›ysa,
Arjantin
5 3 0 2 7 5 9
özellikle menajerlerin, yetenek
Ekvador
5 2 2 1 3 2 8
avc›lar›n›n ve gelece¤in y›ld›zlar›n›
ﬁili
5 1 0 4 6 11 3
merak edenlerin ilgisini doruk noktas›na
Kolombiya 5 0 1 4 1 8 1
ç›kard›. 26. Güney Amerika 20 yaﬂalt›
ﬂampiyonas›, ‹nkalar›n diyar› ve And
Gol Krall›¤›
Da¤lar› ülkesi Peru’dayd›.
Oyuncu
Tak›m
Gol Turnuvan›n sahip oldu¤u ehemmiyet,
Neymar
Brezilya
9
gözleri futboldan baﬂka bir ﬂey
Facundo Ferreyra
Arjantin
4
görmeyenler için e¤er bu güne kadar
Lucas
Brezilya
4
fark edilemeyen bir y›ld›z aday› varsa
Edwin Cardona
Kolombiya 4
f›rsat› kaç›rmamakt›. Ne var ki
Edson Montaño
Ekvador
4
mücadelenin bir de “resmi” önemi
Juan Manuel Iturbe
Arjantin
3
mevcuttu. Hedef, önce bu yaz
Darwin River
Bolivya
3
Kolombiya’da düzenlenecek 20 Yaﬂ Alt›
Casemiro
Brezilya
3
Dünya Kupas›’na gitmek, sonra da
William Joseph
Brezilya
3
Londra 2014 Olimpiyat Oyunlar›’na
Bryan Carrasco
ﬁili
3
kat›lma hakk› kazanmakt›. ‹kiﬂer gruba
Luis Felipe Gallegos ﬁili
3
ayr›lan 10 tak›m, amaca ulaﬂabilmek
Adrian Luna
Uruguay
3
için öncelikle kendi grubunda ilk üçe
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Olimpiyat›’na giden Brezilya’n›n
genç golcüsü Romario
konuﬂulmaya daha yeni yeni
baﬂl›yordu. Juan Esnaider 91’de
tak›m›n üçüncülü¤e gitmesinde
pay sahibi olmuﬂ, Ronaldo’nun
sözde halefi olan Adriano’ysa
2001’deki ﬂampiyonlu¤u
görürken gol krall›¤› tac›n›
takm›ﬂt›.
Bu seneki turnuvay›
özetlemeden önce, Edinson
Cavani’nin 2007’deki
performans›n›n ya da 2009’da
Douglas Costa’n›n Brezilya
formas›yla oynad›¤› futbolun
an›lar›n›n tazeli¤ini de
hat›rlatal›m. ﬁimdilerin
Benfical›s› Eduardo Salvio da
geçen y›l epey bir u¤raﬂt›
ancak Arjantin’i tek baﬂ›na
taﬂ›mak, o kadar da kolay bir
iﬂ de¤ildi.

Brezilya’n›n patlamaya
haz›r bombalar›
girmeliydi. Bunu baﬂard›ktan
sonra, ortaya ç›kan 6 ülke,
baﬂka bir grupta birleﬂecek,
ilk 4 tak›m Dünya Kupas›’na,
ilk 2 tak›m da Olimpiyat’a
gidecekti.
Turnuva tarihi de epey
köklüydü. ‹lk kez 1954’te,
Venezuella’da toplanan bu
umut vaat eden gençler,
2009’da da ayn› ülkede
randevulaﬂm›ﬂt› ancak bu kez,
en son 1975’te ziyaret ettikleri
And Da¤lar› eteklerinde
buluﬂacaklard›. Ev sahibi
ﬂehirler, UNESCO taraf›ndan
tarihi miraslar kategorisine
sokulan Arequipa, ﬁili
s›n›r›ndaki Tacna ve bir baﬂka
turistik merkez Moqequay’d›.
1954’teki ve sonras›ndaki iki
buluﬂmay› da kazanan
Uruguay, ilk ﬂampiyonlu¤unu
1974’te elde eden, fakat
özellikle 80’lerden sonra
kupay› domine etmeye
baﬂlayan ve 9 kez birinci
gelen Brezilya’n›n ard›nda,
en baﬂar›l› ikinci tak›m gibi
gözüküyordu ancak onlar›n
büyüklerde yaﬂad›¤›
baﬂar›s›zl›klar›, birkaç y›l
öncesinden, U20
tak›mlar›ndan takip etmek
mümkündü. Son U20
Sudamericana Kupas›’n›
1981’de kald›rabilmiﬂlerdi.
“Sambac›” Brezilya’ysa, uzak

ara bu yaﬂ grubunun en
baﬂar›l› Güney Amerika
ülkesiydi. ‹lginç olan, U20
Dünya Kupas›’n›n canavar›
diyebilece¤imiz Arjantin’in,
kendi k›tas›nda ayn› baﬂar›y›
tekrarlayamam›ﬂ olmas›yd›.
Fakat son 8 kat›l›mlar›nda
3 kez grubu lider bitirmeleri,
2 kez de en iyi ikinci tak›m
olmalar›, bu eksikli¤i
gidermeye baﬂlad›klar›
konusunda olumlu bir iﬂaretti.
Tüm bu yükseliﬂin temelindeki
baﬂl›ca adam, elbette ki daha
sonra 2006 Dünya Kupas›
maceras›na kat›lacak olan
teknik direktör Jose
Pekerman’d›.
Turnuvan›n y›ld›z bar›nd›rma
konusunda hiç de fakir bir
profile sahip olmad›¤›, aradan
geçen y›llardan sonra daha
rahat anlaﬂ›lacakt›.
Örne¤in 1979’da, daha
sonradan gençlerde dünya
ﬂampiyonlu¤u yaﬂayacak olan
Arjantin, Maradonal›
kadrosuyla Uruguay’›n
ard›nda kalm›ﬂt›. 1981’deki
turnuvan›n gol kral›, daha
sonra “Prens” lakab›n› alacak
ve efsaneleﬂecek Uruguayl›
y›ld›z Enzo Francescoli’den
baﬂkas› de¤ildi.
1987’de Kolombiya,
ev sahipli¤ini ﬂampiyonlukla
de¤erlendirirken, Seul

20 yaﬂ alt›n›n Güney Amerika’daki
krallar›, unvanlar›n› bir kez daha
yüksek sesle hayk›rd›. Turnuva
boyunca dominant, kolay gol
bulan bir görüntüleri vard› ve
en zevkli maçlar, hep
sambac›lar›nkilerdi. Bir tek Bolivya
karﬂ›s›ndaki kaza ve Arjantin
önündeki dramatik yenilgi
hanelerine eksi olarak yaz›ld›,
o kadar. Yeni bir Dünya Kupas›
maceras› onlar› bekliyor. Bu kez
M›s›r’dakinden daha dikkatli
olacaklar› gibi, Londra 2014
tak›m›n› da düﬂünerek hareket
edecekler. Bununla beraber, Mano
Menezes de art›k gençleri A
tak›ma adapte etmek için daha
büyük bir efor sarfedeceklerlerini
aç›k aç›k dile getirmiﬂti.
Ney Franco’nun tak›m› turnuvay›
gösteriﬂli biçimde kazanm›ﬂ
olabilir ancak bu y›ld›zlar›n kaçta
kaç› ileride Brezilya formas›yla
Dünya Kupas› mücadelesi verecek;
o henüz belli de¤il. En büyük
dertlerinden biriyse söz konusu
say›y› art›rmak.
Yeni Y›ld›zlar
Elbette Neymar. Santos’un bu genç
golcüsü, bilindi¤i gibi çoktan
Brezilya A Tak›m›’na ça¤›r›ld›;
hatta Amerika karﬂ›s›nda gol bile
att›. Kendisinin yeteneklerinden
ﬂüphelenen yok ancak turnuva
boyunca gösterdi¤i ve kibar
ifadeyle, “kendisine fazla

sertli¤ine ra¤men, topu hücuma da
düzgün ﬂekilde sokabilme
meziyeti, bu günleri çok fazla
geciktirmeyecek gibi gözüküyor.

güvendi¤ini”
gösteren
tav›rlar,
Arjantin

Ekvador’un yükseliﬂi

Teknik
Direktörü
Walter
Perazzo’nun dahi
dikkatini o denli
çekmiﬂti ki, Perazzo
bu konu üzerine
demeç bile verdi.
Yine de hiçbir ﬂey,
oyuncunun 9 kez
a¤lar› sars›p,
turnuva gol kral›
oldu¤u gerçe¤ini
yok edemez. Bir
baﬂka parantez de
Lucas’a açmak
lâz›m. Sao
Paololu orta saha
oyuncusu,
Neymar’dan
kalan
zamanlarda
y›ld›zlaﬂma
iﬂini
baﬂar›yla
yürüttü.‹lk
bak›ﬂta stil
ve tip
olarak, eski
Galatasarayl›
Felipe’yi and›rsa
da ondan çok daha fazlas›na
ulaﬂma potansiyeline sahip
oldu¤unu gördük. Bakal›m arkas›
gelecek mi?

Uruguay’›n tarih yaz›ﬂ›
Futbol tarihinde çok özel bir yere
sahip olan Uruguay sonunda
ﬂeytan›n baca¤›n› k›rd› ve dile
kolay tam 84 y›l sonra olimpiyat
oyunlar›na gitme hakk› kazand›.
Bu tarihi baﬂar›ya ulaﬂ›rken,

önceleri biraz da¤›n›k olduklar›n›
belirtmek gerekir. Arjantin’e
yenilip Venezuella’ya kaybettikten
sonra elde ettikleri farkl› ﬁili

Do¤rusu bundan iyisi Ekvador için
bir parça hayalcilik olurdu. Zor gol
yiyen bir tak›m olarak güçlü ve
h›zl› forvetlerle, turnuvan›n
yenilmesi en zor ekiplerinden biri
haline gelmiﬂti Sixto Vuzuete’nin

galibiyeti onlar›
kendilerine getirdi.
Peru’ya kaybederek
elenme noktas›na
geldiler ama ikinci
gruplarda, son maça
kadar tek bir yenilgi
dahi almad›lar.
Arjantin’den rövanﬂ›
alma f›rsat›n› iyi
de¤erlendirdiler ve
rakibi eli boﬂ
gönderdiler evlerine.
1981’den, yani
Francescoli’den sonraki ilk
ﬂampiyonluk için Brezilya’y›
yenmeleri gerekiyordu. Turnuva
boyunca özellikle hücum gücüyle
f›rt›na gibi esen Sambac›lar
karﬂ›s›nda direnemediler. 6-0’l›k
yenilgi a¤›r ama özetle Dünya
Kupas›’na kat›lman›n ve Londra’ya
gitmenin keyfi hepsini unutturdu.
‹lginç bir not daha; turnuvan›n
Fair Play ödülünü gördükleri
20 sar› ve 1 k›rm›z› kartla ald›lar.
Yeni Y›ld›zlar
Diego Polenta, ismini ülke futbol
tarihine ﬂimdiden kaz›d› bile.
Genoal› savunma oyuncusu, kendi
bölgesindeki baﬂar›s›n›n yan›nda,
ﬁili maç›nda orta sahadan ald›¤›
topu sürüﬂü ve filelere gönderiﬂiyle
epey bir konuﬂuldu zaten. Hatta
Oscar Tabarez’in aday kadrosuna
bile ça¤›r›ld›. Ne yaz›k ki A Millî
Tak›m için biraz daha beklemek
zorunda kalacak. Ancak
savunman›n ortas›ndaki gayreti ve

ö¤rencileri.
Hele hele ikinci
aﬂamadaki ilk
maçlar›nda
Arjantin’i, y›ld›zlar›
Edson Montano’nun
ﬂanss›zl›¤›n› yenerek
att›¤› golle
devirmesiyle,
dikkatler And
Da¤lar›’n›n bu en
küçük ülkesi üzerine
yo¤unlaﬂm›ﬂt›.
Onlar da beklentileri boﬂa
ç›karmad›lar ve Dixon Arroyo’nun
uzaktan kaydetti¤i golle ﬁili’yi
devirip Dünya Kupas› vizesi
ald›lar. Grup aﬂamas›n› s›f›r puanla
tamamlad›klar› günler, ﬂimdilik
geride kalm›ﬂ gibi gözüküyor.
Yeni Y›ld›zlar
Her ﬂeyiyle bir tak›m görüntüsü
çizen “tricolor”dan pek çok
oyuncu dikkat çekti.
Bunlar›n aras›nda savunman›n
ortas›nda görev yapan John
Williams Narvaez, orta sahan›n
sa¤›ndan ataklara kat›lan Marcos
Caceido ve tabii ki hücumdaki
varl›¤›, taa turnuva öncelerinden
farkedilen Edson Montano da
vard›.
Zaman zaman hücum bölgesinde
yaln›zlar› oynayan ve Belçika’n›n
Gent tak›m›nda forma giyen güçlü
forvet, ileride Dünya Kupas› golleri
kovalarken izleyebilece¤imiz
türden bir golcü oldu¤unun
sinyallerini verdi.
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Arjantin’in istikrarl›
düﬂüﬂü
2007’deki turnuvan›n elbette ki en
unutulmaz maçlar›ndan biri,
Arjantin’le Uruguay’›n buluﬂmas›
olmuﬂtu. Uruguay, River nehrinin
di¤er taraf›ndaki rakibini saf d›ﬂ›
b›rakmaya yak›nd› ancak Lautaro
Acosta’n›n 92’de gelen golü
hesaplar› bozdu ve Pekin’e giden
uçak
Montevideo’dan
de¤il, Buenos
Aires’ten kalkt›.
O uçak, dönüﬂ
yolculu¤unda
Olimpiyat
ﬂampiyonlu¤unu
kutluyordu. ‹ﬂte
bu olaydan sonra
Arjantin’deki
düﬂüﬂ baﬂlad›.
2009’da tarihlerinde ikinci kez,
hiçbir vize alamadan eve
döndüler. Bu kezse Olimpiyata
gidemiyorlar. Özetle, hayal
k›r›kl›¤› yaﬂad›lar. Elbette bunu,
sonuçlar itibariyle söylüyoruz,
burada sunduklar› y›ld›zlar belki
k›sa süre içinde A Millî Tak›m’a
adapte olacaklar. Fakat Kolombiya
pasaportuna da sahip olan
Arjantinli çal›ﬂt›r›c› Walter
Perazzo’nun tak›m›, genel olarak
fazla keyif veren maçlar ç›karmad›.
Galibiyetleri hep k›lpay›
kurtard›lar. Örne¤in Uruguay’›
90’da, Peru’yu ise 86’da bulduklar›
gollerle geçtiler. Bir tek ﬁili’ye diﬂ
geçirebilmek ve Ekvador’a da
yenilmiﬂ olmak, onlar› Brezilya
maç›ndan önce elenmenin eﬂi¤ine
getirdi. Pek de zevkli olmayan bu
karﬂ›laﬂmay›ysa zor da olsa
kazand›lar. Olimpiyata gitmek
Uruguay maç›na ba¤l›yd› ve tek
gollü ma¤lubiyet bu yolculu¤u
engelledi. Art›k unvanlar›n›
koruyamayacaklar; tek hedef
U20 Dünya Kupas›.
Yeni Y›ld›z
Söz konusu Albiceleste tak›m›
olunca bahsedilmesi gereken
oyuncu say›s› art›yor. Bunlar›n
baﬂ›nda Juan Manuel Iturbe
gelmekte. Paraguayl› anne ve
babadan Arjantin’de dünyaya
gelen kanat oyuncusu, bu
turnuvadan önce,“Yeni Messi”
yak›ﬂt›rmalar›n› sindirmek
zorundayd›. Daha ﬂimdiden,
Paraguay ve Arjantin Millî
Tak›mlar›n› ve kulüpler düzeyinde
de Guarani ekibi Cerro Porteno’yla
Arjantin ve Avrupa tak›mlar›n›
birbirine düﬂürmeyi baﬂaran
93 do¤umlu oyuncu, turnuvada
ekibin parlayan y›ld›z›yd›. Maçlar
s›ras›nda bas›n onu Porto’ya
gönderdi. Hakk›nda her gün yeni
haberler ç›k›yor. Onun d›ﬂ›nda,
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Amerika’da yetiﬂen oyuncular
Michael Hoyos ve Rogeli Funes
Mori de mercek alt›ndayd›. Ne
yaz›k ki Estudiantes’le Apertura
ﬂampiyonlu¤u yaﬂayan orta saha
oyuncusu Hoyos bir süre sakatt›;
Funes Mori ise gol atmay› baﬂarsa
da tam anlam›yla be¤enilmedi.
Onlar›n yerine, savunman›n
sa¤›ndan Hugo Nervo’yla yedek
forvet Facundo Ferreyra daha
büyük övgülere mazhar oldu.
Yarat›c› hücum oyuncular›ndan
River Plate’li Mauro Diaz’dan ve
ayn› kulüpten stoper kaptan
German Pezzela’dan bahsetmeden
de olmaz.

Mutsuz ev
sahibi Peru
Ev sahibi Peru,
y›llardan beri
futbolda fazla
yüzü gülmeyen
ülkelerdendi ve
daha da kötüsü,
FIFA’yla baﬂ›
dertteydi.
Hatta bu yüzden
bir önceki
turnuvan›n
ev sahipleri
kendileriyken,
“Politika futbolla
iç içe”
suçlamas›yla
karﬂ›laﬂt›lar ve
bu önemli

organizasyonu kaybettiler. Tüm bu
tats›z geliﬂmeleri perçinleyecek
olay da aç›l›ﬂ maç›nda fazla bir
varl›k gösteremeden, ﬁili’ye karﬂ›
2-0’la kaybetmeleri oldu. Biraz
olsun üzüntülerini unutturabilecek
bir maçta, Arjantin önüne ç›kt›lar
ve daha ne oldu¤unu anlamadan
geriye düﬂtüler. Ancak ilerleyen
dakikalardaki gayretleri onlara
eﬂitli¤i getirdi. Banfield’›n sol beki
Nicolas Tagliafico’nun k›rm›z› kart
görmesiyle iyice heveslenen
‹nkalar, Bruno Zuculini’nin sürpriz
golünü ve 2-1’lik ma¤lubiyeti
öngörememiﬂlerdi. Venezuella
karﬂ›s›nda yaklaﬂ›k 60 dakika önde
götürdükleri
maçtan da
beraberlikle
ayr›lmalar› bir üst
tur umudunu
suya düﬂürdü.
Uruguay’› 2-0
yenerek sürpriz
yapmalar› dahi
baﬂka skorlara
ba¤l› olan
gruptan ç›kma
ﬂanslar›n›
yükse¤e çekmek
için yeterli
de¤ildi. Genel
olarak umut
verici olmasa bile
gayretli gençleri
görmek, futbolda
güzel günleri
özleyen Perulular
için küçük bir

teselliden öteye gidemedi.
Yeni Y›ld›z
Yeni Claudio Pizarro yolda m›?
Allianza Lima’l› 19 yaﬂ›ndaki genç
golcü Andre Carrillo, çok fazla
ﬂans bulamad› ancak oyunda
oldu¤u sürelerde dikkati çekmeyi
baﬂard›. Bu turnuvay› golsüz
kapatmas›na ra¤men, A Millî
Tak›m Teknik Direktörü Sergio
Markarian’›n haz›rl›k maç›
kadrosuna ça¤›r›lmas› da bunun
göstergesi.

ancak o maçta da 1 puan› ancak
kurtarabildiler. Yine de ilk turda
elenmiﬂ olmalar›na ra¤men
Venezuella’n›n ilerleme gösterdi¤i
bir gerçek.
Yeni Y›ld›z
Turnuvadan önce ad› y›ld›zlar
aras›nda geçen ilk 10 oyuncudan
biriydi Yohandry Orozco. ‹lk iki
maçta o denli ortaya ç›kamad›
ancak Peru maç›nda beraberli¤i
getiren gol, onu “Venezuellal›
Maradona” unvan›na kavuﬂturdu.
Zulial› orta saha oyuncusu,
mevkiinden ald›¤› topla rakiplerini
adeta 1986 Dünya Kupas›’nda
‹ngiliz rakiplerini bir bir geçen
Maradona’y› an›msat›rcas›na
ekarte etti ve nefis bir son vuruﬂla
da fileleri sarst›. Orozco e¤er
uluslararas› bir üne kavuﬂacaksa,
bu gole çok ﬂey borçlu olacak.

Sonunda gülen taraf, son
y›llarda, büyüklerde de rakibine
göre daha baﬂar›l› günler geçiren
Ekvador oldu. Tek golle gelen
ma¤lubiyet sonras›, heyecan yerini
hayal k›r›kl›¤›na b›rakt›.
Yeni Y›ld›z
Özellikle sa¤ ayakl› kanat
oyuncusu arayan tak›mlar›n
radar›na giren Bryan Paul
Carrasco, kritik ikinci aﬂamada
kaydetti¤i 3 golle, turnuva
sonras›nda ad› Barcelona ya da
Real Madrid’le an›lan oyuncular
aras›na girmeyi baﬂard›. Audax
Italianolu y›ld›z aday›n›n d›ﬂ›nda,
dikkat çeken bir di¤er oyuncu da
golcü Luis Felipe Gallegos’tu
ancak Avrupa’ya, Rusya’n›n Zenit
St. Petersburg tak›m›na kiral›k
giden, orta saha oyuncusu Nicolas
Penaillillo oldu.

ﬁili’nin hayal k›r›kl›¤›

Paraguay’dan
galibiyetsiz veda

ﬁili için bu turnuvada
söylenebilecek tek bir ﬂey var;
kendilerinden daha iddial› olan
tak›mlara yenildiler ve iddias›z

Venezuella’n›n
buruk sevinci
Beyzbolun futboldan daha popüler
oldu¤u bir ülkeden Güney
Amerika U20 ﬂampiyonlu¤u
beklemek pek kolay de¤il haliyle.
Venezuella geçen sefer ülke
tarihindeki en büyük baﬂar›y›
kazan›p Dünya Kupas›’na gitmiﬂti.
Bu kez ayn›s›n› ummak zordu
ancak Arjantin’le Uruguay’dan
birer beraberlik koparmay›
baﬂararak iyi bir baﬂar› kazand›lar.
Peru’yu yenmeleri mümkündü

olanlar› da yendiler. Uruguay’dan
4, Brezilya’dan 5 gol yiyen ﬁili
tak›m›, Arjantin karﬂ›s›nda 2 maçta
toplam 6 golü kalesinde gördü.
Tüm bunlara ra¤men Venezuella
ve Peru
galibiyetleriyle ilk
gruptan
ç›km›ﬂlard› ve
Kolombiya’y›
geriden gelerek
yendikten sonra
Dünya Kupas›’na
gitmeye çok
yaklaﬂm›ﬂlard›.
Tek yapmalar›
gereken Ekvador’u
devirmekti ancak
kupan›n diﬂli
ekibini dize
getirmek o kadar
da kolay de¤ildi.

Paraguayl›lar›n, Brezilyal› ve
beklenmedik Ekvadorlu zor bir
gruba düﬂtüklerini kabul etmek
lâz›m. Ancak 1971’de bu kupay›
kald›rabilmiﬂ bir tak›m olarak,
geçen seferkinin aksine, U20
Dünya Kupas›’na kat›lamama
durumuyla karﬂ›laﬂmamak için
daha büyük bir çaba
sarfedebilirlerdi. Tak›m›n baﬂ›nda
yine Arjantinli Adrian Coria vard›
ancak kendisi, galibiyet dahi
al›namadan veda edilen turnuvay›
hemen baﬂar›s›zl›k olarak
de¤erlendirmemek gerekti¤i
yönündeki görüﬂlerini Paraguay
bas›n›yla paylaﬂm›ﬂt›. Hatta
2007’yi an›msat›p, Ernesto
Mastrangelo’nun
tak›m› nas›l bir üst
tura ç›kard›¤›n›, ancak
o ekipten sadece
Edgar Benitez’in

2010’daki Dünya Kupas›
kadrosuna girebildi¤ini,
ﬂu anki durumun ancak
birkaç sene sonra
baﬂar›s›zl›k olarak
de¤erlendirilebilece¤ini
ima etti.
Y›ld›z Aday›
Herkes Tolouse’da top
koﬂturan golcü Federico
Santander’in olmay›ﬂ›na
üzüldü. Onun hücumdaki
boﬂlu¤unu doldurmaya çal›ﬂan ve
özellikle hava toplar›nda etkili
gözüken Claudio Correa’ya belli ki
nazar de¤di. 3-1’den 3-3’e gelen
Kolombiya maç›nda gol atmas›na
ra¤men üç puan elde edilemeyince
kontrolden ç›kan ve yard›mc›
hakeme sözlü sald›r›da bulunan
genç oyuncu, 1 y›ll›k ceza ald›.

Bolivya bildi¤iniz gibi
Brezilya’y› kötü bir günlerinde
yakalamalar› ve kazand›klar›
beraberlik, Bolivyal›lar›n da tek

puanlar›n› almalar›n› sa¤lad›.
2009’daki U17 Güney Amerika
ﬁampiyonas›’nda son dörde kalan
ve alk›ﬂ alan tak›m, ayn› baﬂar›y›
Peru’ya taﬂ›yamad›. Her zamanki
gibi yine ilk turda elendi.
Yeni Y›ld›z
Her ﬂeye ra¤men tak›mdan birinin
Avrupa’ya transfer olmas› da baﬂar›
say›labilir. 3 maçta gol atmay›
baﬂaran Darwin Rios, kariyerini
Rusya’da, Premier Lig’in yeni
ekiplerinden Alania
Vladikavkaz’da sürdürmeye
çal›ﬂacak.

Kolombiya’n›n kâbusu
Bu yaz 20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›
düzenleyecek
olmas› Kolombiya
için büyük bir bask›
oluﬂturmaktayd›
belli ki, çünkü
turnuvada istedikleri
futbolu pek fazla
oynayamad›lar.
Bolivya’ya karﬂ› elde
edilen galibiyeti bir
kenara b›rak›rsak,

turnuva onlar için kâbustu.
‹ddialar› yaln›zca olimpiyata
kalmak üzerineydi ama ikinci tura
ünlü Paraguay beraberli¤iyle
ulaﬂabildiler. Ne için mi? Tek bir
gol atamadan, komﬂular› ve
eskiden kolayca devirdikleri
Ekvador’dan alabildikleri bir
puanla turnuvay› kapamak için.
Bu yaz için kesinlikle umut verici
de¤illerdi. Son üç U20 Dünya
Kupas›’na kat›lamamalar›ndan
sonra bunu beklemiyorlard›.
Bu yüzden teknik direktör Eduardo
Lara, özellikle tak›m
savunmas›ndaki kötü tablo
da gerekçe gösterilerek a¤›r
ﬂekilde eleﬂtirildi.
Yeni Y›ld›z
Alk›ﬂtan çok eleﬂtiri alan
genç Kolombiyal›lar›n
baﬂ›nda Edwin Cardona
geliyordu. 2009’da U17
Sudamericana y›ld›z›, bu
kez Paraguay maç›ndaki iki
golü kaydetti, ilk grup
aﬂamas›nda tak›m›n hücum
yükünü çekti. Fakat sonraki
bölümde ortadan kayboldu.
Onun yerine övgüleri toplamaya
baﬂlayanlar aras›nda Andres
Escobar ismi dikkat çekti.
Deportivo Cali’li hücum
oyuncusunun yan›nda Santiago
Arias da savunmada gayretliydi.
2007’deki unutulmaz
oyunculardan biri olan Edinson
Cavani’nin son Dünya
Kupas›’ndaki performans›n›
görünce, “Acaba yeni bir
kahraman›n do¤uﬂuna m› tan›kl›k
ediyorum?” hissiyat›n›
bar›nd›rman›z›n gayet mümkün
oldu¤u turnuva, bol bol k›rm›z›
kartla, ço¤u zaman gol
bak›m›ndan k›s›r olmayan ancak
tempodan yoksun havada geçti.
Ne yaz›k ki yaklaﬂan Clasura
sezonu nedeniyle Manuel Lanzini
ve Roberto Pereyra gibi merakla
beklenen futbolcular› da Arjantin
formas›yla izleyemedik. Ancak
sonunda güzel bir Peru havas›
ald›k ve Brezilya’n›n ﬂovunu
izlemeye koyulduk. ﬁimdi s›rada
U20 Dünya Kupas› var.
Kolombiya’da olacaklar ﬂimdiden
merakla bekleniyor. Özellikle de
ayn› turnuvaya 2013’te ev sahipli¤i
yapacak olan bizler taraf›ndan.
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Fair Play

Futbolun centilmenleri
Geçtiğimiz ay Konyaspor, geçirdiği trafik kazası sonrası felçli kalan Norveçli oyuncusu Branimir Poljac’a gösterdiği
vefa nedeniyle Uluslararası Fair Play Komitesi tarafından ödüllendirildi. Bu, Konya kentine bugüne dek gelen üçüncü
centilmenlik ödülüydü. Poljac’tan yola çıkarak futbol dünyamızdan uluslararası arenaya taşınan Fair Play hikâyelerini
derledik. Ortaya çıkan tablo Türkiye’nin bu kulvarda başarılı bir karneye sahip olduğunu gösteriyor. Centilmenlik
öykülerinin içinde insanlık dersleri de var, sahada kaybedip tüm dünyanın takdirini kazananlar da.

Özerengin’i ise Tan›t›m ﬁeref
Diplomas› ile ödüllendirdi.
Bir sonraki sene komite Ercan
Kol’a Davran›ﬂ Kutlama Mektubu,
Do¤an Kolo¤lu’na da Tan›t›m
Kutlama Mektubu gönderdi. Do¤an
Kolo¤lu, Fair Play’in tan›t›lmas›
yönüdeki çal›ﬂmalar› nedeniyle
onurland›r›l›rken, Samsunspor’un
kaptan› Ercan Kol kendini de
tehlikeye atarak sergiledi¤i bir
davran›ﬂ› nedeniyle ödüllendirildi.
1994 y›l›nda Samsunspor ile
Trabzonspor aras›nda oynanan ve

Ceyla Kütükoğlu
ir Anglosakson terimi olan
“Fair Play”, dürüst oyun,
dürüst davran›ﬂ anlamlar›n›
taﬂ›yor. Bu deyimin kullan›m›n›n
15. yüzy›la kadar uzand›¤›
biliniyor. O dönemde ﬂövalyelerin
yar›ﬂmalarda centilmenlik d›ﬂ›
davran›ﬂlar› için “Foul Play” tabiri
kullan›lm›ﬂ. Fair Play ise bunun
karﬂ›t› olarak do¤muﬂ. 16. yüzy›lda
ünlü yazar William Shakespeare’in
eserlerinde Fair Play ifadesine
rastlan›yor. Bu tan›m›n spor
terminolojisine kat›lmas› ise
18. yüzy›lda ‹ngiltere’de
gerçekleﬂmiﬂ. Dünyada ilk Fair
Play organizasyonun ad›m› 1963
y›l›nda Almanya’da UNESCO
Gençlik Enstitüsü’nün tertipledi¤i
bir seminerde at›lm›ﬂ. O tarihten
bu yana da kazanman›n ve h›rs›n
ötesinde oyun içi veya d›ﬂ›nda
yap›lan centilmenli¤in
de¤erlendirilmesi sonucu sporun
aktörlerine Fair Play ödülleri
veriliyor. Uluslararas› Fair Play
Komitesi’nin (International
Comitee for Fairplay -CIFP) 1964
y›l›ndan bu yana verdi¤i ödüllere ek
olarak Avrupa Fair Play Hareketi’nin
ödülleri ve her spor dal›n›n kendi
Fair Play ödülleri mevcut.
Fair Play ödülleri her sene farkl›
alanlardaki birden fazla sporcuya
veriliyor. Ödüllerin farkl› tipleri
mevcut. “Davran›ﬂ”, “Tan›t›m” ve
“Kariyer” dallar›nda centilmenli¤ini
kan›tlayan sporculara, her y›l
Uluslararas› Fair Play Komitesi’nce
“Baron Pierre de Coubertin
Ödülü”, “Kutlama Mektubu” veya
“ﬁeref Diplomas›” veriliyor.
Bu alandaki en büyük ödül Baron
Pierre de Coubertin ödülü.
Türk sporcular aras›nda bu ödülü
kazanm›ﬂ üç isim bulunuyor.
Bunlar futbolcu ‹smet Karababa ile
milli atletler Hilal Coﬂkuner ve
Elvan Abeylegesse. Bunun d›ﬂ›nda
Fair Play davran›ﬂ› kutlanan spor
insanlar›n›n ald›¤› ﬂeref diplomas›
ve kutlama mektubu gibi ödüller
var. Türkiye’de ise 1982’den beri
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Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play
Konseyi taraf›ndan “Fair Play
Ödülü“ veriliyor.
Uluslararas› Fair Play Komitesi
taraf›ndan ödüle lây›k görülen pek
çok isim var. Baz›lar› yaﬂam boyu
centilmenlik anlay›ﬂlar› ile kitlelere
örnek olurken, baz›lar› h›rç›n
mizaçlar›n›n aksine kariyerlerinin
bir noktas›nda kazanman›n de¤il
âdil kazanman›n ne kadar önemli
oldu¤unu tüm dünyaya göstererek
öne ç›kt›. Kendilerinden sadece
galibiyet beklenirken, onlar oyuna
sayg›lar›n› göstermeyi tercih etti.
Ödül alan futbol adamlar›n›n
birbirinden de¤iﬂik hikâyeleri var.
Öyle ki, bu öyküler içlerinde
sadece centilmenlik de¤il, ayn›
zamanda insanl›k derslerini de
bar›nd›r›yor.

‹lk ödül Karababa’ya
Türkiye Fair Play ödülleri
aç›s›ndan baﬂar›l› bir karneye
sahip. Centilmenlik hikayelerinin
büyük bölümünün adresi de futbol
sahalar›. Türk spor tarihinde Fair
Play ödülü kazanan ilk isim ‹smet
Karababa. 1983 y›l›nda Baron
Pierre de Coubertin ve UNESCO

Derbentspor

‹smet
Karababa

Fair Play
ödüllerini alan
Karababa, Türk
sporunun
centilmenlik
alan›ndaki
öncüsü oldu.
Konya
1. Amatör
Küme’de
mücadele eden

Konya Derbentspor’un kalecisi
‹smet Karababa, hakemlerin gol
vermedi¤i pozisyonun yanl›ﬂ
de¤erlendirildi¤ini söyleyerek
golün geçerli olmas›n› sa¤lam›ﬂt›.
1. Amatör Küme’de oynanan
karﬂ›laﬂma o tart›ﬂmal› golün
say›lmas› ile 1-0 bitmiﬂ, bunun
sonucunda Konya Derbentspor
o sezon küme düﬂmüﬂtü. ‹smet
Karababa büyük bir Fair Play
örne¤i göstermiﬂ, sonucu ne olursa
olsun bu davran›ﬂ› kulübü
taraf›ndan takdirle karﬂ›lanm›ﬂt›.
Bu ödül Konya’ya gelen ilk Fair
Play ödülüydü. 5 y›l sonra ise kent
bir kez daha Fair Play ödülü
kazanman›n onurunu yaﬂad›.

Konyaspor Genç Tak›m›

Üstelik ödülün baﬂ öktörlerinden
biri yine ‹smet Karababa’yd›.
1988’de Konyaspor Amatör Genç
Futbol Tak›m›, Uluslararas› Fair
Play ﬂeref diplomas›na lây›k
görüldü. Karababa’n›n çal›ﬂt›rd›¤›
tak›m, o y›l dünyan›n en centilmen
tak›m› seçildi. Yeﬂil-beyazl›
gençler bu unvan› 2.5 y›l süren ve
ﬂampiyonluklarla süslenen bir
süreçte hiç sar› ve k›rm›z› kart
görmeyerek ald›. Bu alk›ﬂlanacak
performans, dünya üzerinde 167
olimpiyat komitesinden gösterilen
adaylar içinde Konyaspor’u öne
ç›kard›.

Ercan Kol’dan
örnek davran›ﬂ
Uluslaras› Fair Play Komitesi, 1993
y›l›nda futbol adamlar›ndan Nail
Atl›’y› Davran›ﬂ ﬁeref Diplomas›,
eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi,
UEFA hakemi Dr. Tar›k

iki tak›m aç›s›ndan da büyük önem
taﬂ›yan maçta tansiyon yüksekti.
Karﬂ›laﬂman›n bitimine yak›n
çal›nan penalt›n›n ard›ndan bir
grup taraftar, mücadelenin hakemi
Ergül Yüceda¤’a fiili müdahalede
bulunmak üzere sahaya girdi.
Yüceda¤, taraftarlar›n sald›r›s›na
u¤ramak üzeyken kendini
tehlikeye atarak onu kurtaran ve
soyunma odas›na kaç›ran
Samsunsporlu Ercan Kol oldu.
Türk futbol kamuoyunu uzun süre
meﬂgul eden bu olayda Kol,
gerçekten örnek bir davran›ﬂ
sergilemiﬂti.

Alpay Özalan tarihe geçti
Türk futbolseverlerin gözünün
önünde gitmeyen bir sahnedir,
Alpay Özalan’›n H›rvatistan
karﬂ›laﬂmas›n›n son dakikas›nda
Goran Vlaoviç’i düﬂürmemesi
sonucu a¤larla buluﬂan top ve

Türkiye’nin Avrupa ﬁampiyonas›
tarihindeki ilk maç›n› 1-0 yenik
tamamlamas›. Alpay’›n bu tercihi
A Millî Tak›m’›n kalesinde golü
görmesine ve sahadan puans›z
ayr›lmas›na neden olsa da Alpay
Özalan gösterdi¤i centilmenlikle
Avrupa’da ve dünyada Fair Play
ödüllerinin sahibi olarak Türk
futbolu ad›na farkl› kulvarda bir
baﬂar›ya imza att›.
1996 y›l›na damgas›n› vuran olay
Alpay Özalan’›n hareketi olmas›na
ra¤men o y›l futbol dal›nda
kutlanan bir Türk daha
vard›. Alpay Özalan,
Avrupa Fair Play Hareketi
taraf›ndan Plaket ve ﬁeref
Diplomas›, Dünya Fair
Play Komitesi taraf›ndan
da Davran›ﬂ Kutlama
Mektubu ile
ödüllendirilirken,
Dünya Fair Play Komitesi
taraf›ndan Davran›ﬂ
Kutlama Mektubu
gönderilen bir baﬂka isim
de Fenerbahçeli Aykut
Kocaman oldu.
Trabzonspor maç›
sonunda kameralara
yapt›¤› aç›klama
haf›zlarda uzun süre
silinmedi. 1995-96
sezonunun en önemli
maç›nda Fenerbahçe,
Avni Aker Stad›’nda 1-0
geriden geldi¤i maçta
Trabzonspor’u 2-1
ma¤lup ederek
ﬂampiyonlu¤u
kazan›yordu.
Trabzonsporlu seyircilerin
tak›mlar›na gösterdikleri
tepki üzerine Aykut Kocaman,
“Türkiye’de baﬂar›n›n tek ölçüsü
birinci olmak. Bu yanl›ﬂ. ﬁu anda
yenildikleri için tepki gören
Trabzonlu futbolcular›n yerinde
biz de olabilirdik. Spor ve futbolun
tek anlam› baﬂar› de¤ildir” diyerek
herkese anlaml› bir sportmenlik
dersi vermiﬂti. Aykut Kocaman’›n
bu davran›ﬂ›, Dünya Fair Play
Komitesi taraf›ndan tebrik edildi.

Aykut Canik sayesinde
hakem yaﬂama döndü
Bir baﬂka Aykut ise futbol
sahas›nda bir hayat kurtararak
tarihe geçti. 1998 y›l›nda
Göztepeli Aykut Canik,
Zonguldakspor maç›ndaki
davran›ﬂ›yla Davran›ﬂ Kutlama
Mektubu ile onurland›r›ld›.
O maçta futbol sahalar›nda
yaﬂanan en ilginç olaylardan biri

Aykut Canik

Galatasaray’›n eski
baﬂkan› Özhan
Canayd›n.
Canayd›n,
tak›m›n›n ezeli
rakibi
Fenerbahçe’ye 6-0
yenildi¤i maçta
kendi camias›n›n
tepkisini çekmek
pahas›na
sar›-lacivertli
tak›m›n gollerini
alk›ﬂlayarak, örnek
davran›ﬂta
bulundu¤u için
2002 y›l›nda
kutlama
mektubuna de¤er
görüldü. 2005
y›l›nda ödül s›ras›
bu kez genç bir
Galatasarayl›dayd›.
Sar›-k›rm›z›l›lar›n
genç golcüsü
Özgürcan Özcan,
PAF maç›nda att›¤›
ve hakemin sayd›¤›
golü “elle att›m” diyerek iptal
ettirdi. Kural gere¤i bir de sar› kart
gören genç oyuncu,
centilmenli¤inin ödülü olarak
Davran›ﬂ ﬁeref Diplomas› ald›.

gerçekleﬂmiﬂ, Göztepeli Aykut
Canik karﬂ›laﬂma esnas›nda
fenalaﬂan hakem ‹smet Cengiz’in
rahat nefes alabilmesi için yere
yat›p sedye görevi görmüﬂtü.
Maç sonras›nda Aykut
Canik sadece insanl›k
görevini yapt›¤›n› dile
getiriyordu. Aykut’un
büyük bir tevazu
göstererek özetledi¤i bu
davran›ﬂ tüm dünyada
takdirle karﬂ›lanm›ﬂt›.
Bu olay› haf›zalara
kaz›yan önemli bir unsur
da futbolcunun hakemin
yaﬂama dönmesi için
harcad›¤› çabay› olanca
Özgürcan Özcan
güzelli¤iyle gösteren
foto¤raf oldu.
Konya’ya üçüncü ödül
Fair Play ödülleriyle sadece
sporcular de¤il, spor adamlar›,
Türkiye’nin kazand›¤› son Fair Play
kurumlar ve gazeteciler de
ödülü, centilmenli¤i daha önce
ödüllendiriliyor. Ülkemiz ad›na
tescillenen kentin Spor Toto Süper
futbol alan›nda Fair Play ödülü
Lig’deki temsilcisi Konyaspor
alan tek kurum 1998 Fair Play
Kulübü’ne verildi. Kulüp, Nisan
alan›nda yapt›¤› tan›t›m
2010’da geçirdi¤i trafik kazas›
çal›ﬂmalar›yla Tan›t›m Kutlama
sonras›nda felçli kalan Norveçli
Mektubu alan Türkiye Futbol Vakf› oyuncusu Branimir Poljac’›
oldu.
unutmam›ﬂ, onun kazan›lmas› için

Özgürcan,
Canayd›n’›n
izinden gitti
Ödül alan
unutulmaz bir
spor adam› ise
bugün
aram›zda
olmayan

ter döktü¤ü Bank Asya 1. Lig
Yükselme Grubu ﬂampiyonluk
kupas› ile ﬂampiyonluk primini
Norveç’te tedavi gördü¤ü klinikte
takdim etmiﬂ, ayn› zamanda da
büyük bir vefa örne¤i göstererek
yeﬂil-beyazl›lar›n tak›m otobüsünü
Branimir Poljac’›n resmiyle
kaplam›ﬂt›. Konyaspor’un eski
futbolcusuna gösterdi¤i bu
davran›ﬂ da Uluslararas› Fair Play
Komitesi taraf›ndan ödüllendirildi.

TamSaha 33

Manisa’da insanların çoğu mütevazı.
Kaprisli insan yok denecek kadar az.
Burada sizi insan yerine koyuyorlar tam
anlamıyla. Değer verdiklerini bir şekilde
gösteriyor ve hissettiriyorlar. Siz de böyle
bir ortam bulunca oynamak istediğiniz
oyunu sahaya daha rahat yansıtıyorsunuz.
Hikmet Hoca gelir gelmez Trabzonspor
deplasmanında çok farklı bir on birle
başladı. Ben de on birin içindeydim.
Tabii gelir gelmez ilk on birde sahaya
sürmesi, benim için de önemli bir
motivasyon kaynağı oldu. Bu güvene
karşılık ben de elimden geleni yaptım.
Hem ofansif hem de defansif özelliklerim
var. Hikmet Hoca bu özelliklerimi iyi
kullandı. Çünkü ön libero oynamanın
yanı sıra ofansta da iyi işler
yapabileceğimi biliyorum. Hocamız hangi
mevkide görev verirse versin, şansımı iyi
kullanmaya çalışıyorum.
Yakından takip ettiğim isimler Xavi ve
Iniesta. Tabii ki onlar gibi olamam ama
ben de kendim gibi olmaya, kendimi
geliştirmeye çalışıyorum. Nasıl daha iyi
oynayabilirim, ona bakıyorum.
Özelliklerimi ve kapasitemi bilip ona göre
bir şeyler üretmeye uğraşıyorum.
Geçmişimi unutmadım hiçbir zaman.
İlk seçmelere kot pantolon ve kundurayla
katılmıştım. Allah rahmet eylesin Salih
Bulgurlu Hocam okula dönmemi sağlayan
kişidir. Harçlığımı vermekle kalmayıp,
bütün okul, kitap
ve kıyafet
masraflarımı da
o karşılıyordu.
Büyük bir
takıma geri
dönme
konusunda hiç
hevesli değilim.
Çünkü gerek
şehir olsun,
gerek takım
olsun Manisa’da
gerçekten çok
mutluyum.
Bu yüzden
uzun yıllar
Manisaspor’a
hizmet etmek
istiyorum. Ama
eğer Avrupa
olursa da yok
demem hani.
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Anadolu’da
huzur
buldum
Altyap›s›ndan yetiﬂti¤i Galatasaray’da arad›¤› ç›k›ﬂ› bu
sezon Manisaspor’da yakalamas›n› “Çünkü huzuru
buldum” sözleriyle aç›kl›yor. T›pk› soyad› gibi kendisine
“güven” duyuldu¤unu hissetti¤i zaman hep baﬂar›l›
olaca¤›na inan›yor. ‹stanbul’daki futbolculuk kariyeri
önce yoksulluk, sonra da saha d›ﬂ›ndaki s›k›nt›larla
geçmiﬂ alçakgönüllü oyuncu, çok mutlu oldu¤u
Manisaspor’a uzun y›llar hizmet etmek istiyor, geri
dönmeyi ise akl›ndan bile geçirmiyor.

Mehmet Güven
Aydın Güvenir
▼‹ki sezondur Manisaspor’das›n ve bu sezon gösterdi¤in
performansla büyük bir ç›k›ﬂ yakalad›n. Buradan yola
ç›karak, Galatasaray’da bulamad›¤›n ortam›
Manisaspor‘da yakalad›¤›n› söyleyebilir miyiz?
▲Evet kesinlikle istedi¤im ortam› Manisaspor‘da buldum
diyebiliriz. Gerçi ilk sezonumda burada da biraz s›k›nt›
çektim aç›kças›. Çünkü ilk defa ‹stanbul d›ﬂ›na
ç›k›yordum. Bu yüzden eﬂimle birlikte adaptasyon
konusunda oldukça zor günler geçirdik. Ancak daha
sonra ﬂehre al›ﬂ›nca ben de kendimi daha çok futbola
vermeye baﬂlad›m. ‹stedi¤im ortam› yakalay›nca da
performans›m artt›. Ortam çok önemli bu yüzden benim
için. ‹stanbul’dakinden daha farkl› bir ortam var burada.
‹nsanlar›n ço¤u mütevaz› bir kere. Kaprisli insan yok
denecek kadar az. Burada sizi insan yerine koyuyorlar
tam anlam›yla. De¤er verdiklerini bir ﬂekilde gösteriyor ve
hissettiriyorlar. Siz de böyle bir ortam bulunca oynamak
istedi¤iniz oyunu sahaya daha rahat yans›t›yorsunuz.
Bu da benim yakalad›¤›m performansta çok etkili oldu
diyebiliriz. Galatasaray’da oynad›¤›m dönemde saha
içinin yan› s›ra saha d›ﬂ›nda da çok s›k›nt›l› dönemler
geçirdi¤im oldu. Saha içinde düzenli oynayamamam›n
yan› s›ra saha d›ﬂ›nda da az önce bahsetti¤im gibi huzuru
yakalayabilece¤im bir ortam bulamam›ﬂt›m. Ne kadar
d›ﬂar›ya yans›tmamaya çal›ﬂsam da kendi içimde hep
yaﬂad›m bu s›k›nt›lar›. Kendi içimde yaﬂay›nca da sorun

haline geldi ve gittikçe
büyümeye baﬂlad› bu s›k›nt›lar.
Frank Rijkaard, Galatasaray’›n
baﬂ›na geldi¤i zaman da sezon
baﬂ› kamp›nda yine ayn› ﬂeylerin
tekrar edece¤ini az çok tahmin
edebiliyordum. Bu yüzden hocaya gidip,
“Ben gitmek istiyorum art›k buradan. Kendime daha
farkl› bir ortam oluﬂturup, baﬂka bir forma için ter
dökmek istiyorum” dedim. Rijkaard, benim bu sözlerimi
gayet do¤al karﬂ›lad› ve gitmeme izin verdi. Benim de
bu olaydan sonra Manisaspor’a transferim gerçekleﬂti.
Dedi¤im gibi burada istedi¤im ortam› buldum. Çünkü
saha d›ﬂ›nda geliﬂen olaylar, saha içinde de oyuncuya
konsantrasyon kayb› yaﬂatt›r›yor. Manisa’da tam
anlam›yla huzuru bulup, futbola odaklanabildim.
▼Hikmet Karaman’›n Manisaspor’un baﬂ›na
gelmesinden sonra hep yükselen bir grafi¤in oldu.
Bu geliﬂimden biraz bahseder misin? Bu baﬂar›nda
onun ne gibi bir katk›s› var sana göre?
▲Hikmet Hocay› Türkiye’deki en iyi teknik direktörler
aras›na koyabilirim. Futbol bilgisi ve futbolcuya
sa¤lad›¤› motivasyon gerçekten çok yüksek derecede.
Bilindi¤i gibi sezona ilk dört maçta hiç puan
alamayarak bir hayli kötü baﬂlam›ﬂt›k. Daha sonra
Hikmet Hoca geldi tak›m›n baﬂ›na. Her ﬂey onun gelir
gelmez bize verdi¤i güvenle baﬂlad› diyebiliriz.
O geldikten sonra, ilk maç›m›z Trabzonspor

deplasman›yd›. Çok farkl› bir on birle baﬂlad› Hikmet
Hoca maça. Ben de o farkl› on birin içindeydim.
Tabii gelir gelmez ilk on birde sahaya sürmesi, benim
için de önemli bir motivasyon kayna¤› oldu. Çünkü
art›k karﬂ›mda bana güvenen bir hoca vard› ve ben de
bunu net bir ﬂekilde hissetmiﬂtim. Bu güvene karﬂ›l›k
sahada elimden gelen mücadeleyi vermeye çal›ﬂt›m.
Sürekli olarak oynad›kça ve karﬂ›l›kl› güveni hissettikçe
ben de performans›m› yükselttim. Ayr›ca Hikmet
Hocan›n geliﬂiyle tak›m da bir anda yükseliﬂe geçti.
Yukar›lara do¤ru t›rmanmaya baﬂlad›k. Bir anda her ﬂeyi
tersine çevirdi diyebilirim o yüzden.
▼Galatasaray’da ön libero oynuyordun. Manisaspor’da
ise daha ofansif bir görev al›yorsun. Özellikle uzaktan
att›¤›n çok baﬂar›l› ﬂutlar›n ve gollerin var bu sezon.
Bir anlamda da daha ofansif oynayarak kendini buldun
diyebilir miyiz?

▲Hem ofansif hem de defansif
özelliklerimin oldu¤unu
düﬂünüyorum. Hikmet Hoca bu
özelliklerimi iyi kulland› diyebilirim.
Çünkü ben ön libero oynaman›n yan›
s›ra ofansta da iyi iﬂler yapabilece¤imi
biliyorum. Hikmet Hoca da
ön liberoda görev vermenin d›ﬂ›nda,
forvete daha yak›n, hatta bazen forvet
arkas› bile oynat›yor beni. Ben de
hangi mevkide görev verirse versin,
ﬂans›m› iyi kullanmaya çal›ﬂ›yorum.
Zaman zaman farkl› yerlerde
oynatarak, bir anlamda beni iyi
kullan›yor diyebilirim o yüzden.
Her iki mevkide de görev
yapabilece¤im güvenini bana veriyor.
Ben de do¤al olarak onu sahaya
yans›t›yorum. O yüzden as›l önemli
olan ﬂey tekrar dedi¤im gibi, güven.
▼Özel ﬂut idmanlar› yap›yor musun?
Özellikle bu sezon Ankaragücü
deplasman›nda att›¤›n goller hâlâ
haf›zalarda çünkü.
▲Evet, idmanlardan sonra özellikle
bireysel olarak bol bol ﬂut
çal›ﬂ›yorum. Kalecilerimiz ‹lker
Avc›bay ve Recep Biler de sa¤
olsunlar, idmandan sonra sahada
kalarak bu konuda bana oldukça
yard›mc› oluyorlar. ‹dmandan sonra
yapt›¤›m ﬂut çal›ﬂmalar›n›n
meyvelerini maçlarda toplad›¤›m›
söyleyebilirim.
▼Türkiye’den ve dünyadan kendi
oyununa yak›n gördü¤ün ve örnek
ald›¤›n kimler var?
▲Herkesin stili farkl›d›r bence.
Örnek ald›¤›m isimler tabii ki var ama
öncelikle ben kendimi geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yorum. Nas›l daha iyi
oynayabilirim, ona bak›yorum. Tabii
ki örnek ald›¤›m isimler gibi olamam.
O yüzden kendim gibi olmaya
çal›ﬂ›yorum. Kendi özelliklerimi, kendi
kapasitemi bilip sahada ona göre bir
ﬂeyler üretmeye çal›ﬂ›yorum. Yak›ndan
takip etti¤im isimleri sayacak olursak
Xavi ve Iniesta diyebilirim. Asl›nda
Barcelona tak›m›n› özel olarak takip
etti¤imi söylemek daha do¤ru olur.
Dünyan›n en iyi tak›m› ve örnek
al›nacak birileri varsa onlar da bu
tak›mda bana göre.
▼Barcelona demiﬂken, Hikmet
Hocan›n Nou Camp’ta oynanan
Barcelona-Arsenal ﬁampiyonlar Ligi
2. Tur maç›na tüm tak›m› götürmek
istedi¤i ancak daha sonra çeﬂitli
nedenlerden ötürü bunun
gerçekleﬂmedi¤i söylenmiﬂti.
Bu olay›n asl› var m› gerçekten?
▲Evet, böyle bir seyahat
gerçekleﬂecekti. Gerekli makamlara,
hatta devlet büyüklerine kadar gitmiﬂti
bu konu. Her ﬂey planlanm›ﬂt›.
Hikmet Hoca bizi o maça götürmeyi
çok istiyordu. Ama hem o maçtan üç
gün sonra lig maç›m›z›n olmas› hem
de A Millî Tak›m Teknik Direktörümüz
Guus Hiddink’in Spor Toto Süper
Lig’de görev yapan teknik adamlarla
yapt›¤› toplant›ya hocam›z›n da
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oyunlar›m›z da
geliﬂti. Çok gol
at›p, çok gol
pozisyonuna
girdik o yüzden
bu sezon.
Çok da gollü
maçlar›m›z oldu.
Zaten bu sezon
sadece iki
beraberli¤imiz
var. Ligin en az
berabere kalan
tak›m›y›z.
Maça 1 puan
için ç›kan ya da
oyunun gidiﬂine
göre beraberli¤e
yatan bir tak›m
de¤iliz.
Ya kazan›yoruz
ya kaybediyoruz.
Sahaya
kazanmak için
ç›k›nca insan da
oyundan daha
çok keyif al›yor.
Keyif ald›kça da
sahaya daha
pozitif bir oyun
anlay›ﬂ› ç›k›yor.
Hikmet Hocan›n
bize çizdi¤i oyun
plan›n›
oynamaya
çal›ﬂ›yoruz
asl›nda.
Onun anlay›ﬂ› da
anlatt›¤›m gibi
bu yönde.

‹nsan
nereden
geldi¤ini
unutmamal›!
kat›lmas› nedeniyle bu organizasyon
gerçekleﬂemedi.
▼Hem senin Barcelona’y› yak›ndan
takip etmen hem de Hikmet
Hocan›n tüm tak›ma Barcelona’y›
yerinde izletme iste¤i ikinizin de
pozitif bir oyun anlay›ﬂ›n›
benimsedi¤iniz izlenimini veriyor.
Zaten Manisaspor da sezonun en
golcü 5-6 tak›m›ndan biri ﬂu anda.
Bir orta saha oyuncusu olarak
hücum a¤›rl›kl› oyun anlay›ﬂ›n› daha
çok benimsiyorsun o halde, öyle
de¤il mi?
▲Geçen sezon kadro aç›s›ndan
s›k›nt›m›z çok büyüktü. K›s›tl› bir
kadroya sahiptik. Oldukça zor
haftalar yaﬂad›k. Ama bu sezon
durum tam tersine döndü.
Hem hücumda hem orta sahada
hem de kanatlarda alternatiflerimiz
artt›. Bu alternatif bollu¤u da sahaya
çok iyi yans›d›. Hikmet Hocan›n
geliﬂiyle beraber tak›m olarak ofansif
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▼Ekim 2006’da
yine Tam
Saha’ya verdi¤in röportajda futbola
baﬂlad›¤›n tak›m olan Azimspor’un
seçmelerine giderken maddi
s›k›nt›lardan dolay› malzeme
alamad›¤›n› ve bu yüzden kot
pantolon ve kundurayla seçmelere
kat›ld›¤›n› söylemiﬂtin. ﬁimdi ise
çeﬂitli Millî Tak›m kategorilerinde
oynayan baﬂar›l› bir Süper Lig
oyuncususun. Bu günlerden geriye
bakt›¤›nda neler hissediyorsun?
▲‹nsan nereden geldi¤ini asla
unutmamal›. Geçmiﬂimi unutmad›m
hiçbir zaman. Küçükken gerçekten
ailemle birlikte s›k›nt›l› dönemler
geçirdim. Aileme maddi anlamda
destek olmak için çal›ﬂmak
zorundayd›m. O yüzden ilkokulu
bitirdikten sonra okulu b›rak›p bir
çantac›n›n yan›nda çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›m. Daha sonra
arkadaﬂlar›m›n sayesinde
Küçükçekmece Kanarya’da
Azimspor’un seçmelerine girdim.

Ama üzerime malzeme alacak
imkan›m olmad›¤›ndan kot pantolon
ve kundurayla kat›lm›ﬂt›m seçmelere.
Tüm bu dezavantajlara ra¤men bir
ﬂekilde seçilmeyi baﬂard›m.
Oradaki antrenörüm beni be¤enince
Galatasaray’›n altyap›s›na götürdü.
‹ﬂi de b›rakt›m bu arada, tekrar okula
döndüm. Allah rahmet eylesin
o dönemde Galatasaray’›n altyap›
hocalar›ndan Salih Bulgurlu benim
okula dönmemi sa¤layan kiﬂidir.
Harçl›¤›m› vermekle kalmay›p, bütün
okul, kitap ve k›yafet masraflar›m› da
o karﬂ›l›yordu. O yüzden Salih
Hocan›n büyük eme¤i vard›r
üzerimde. O benim manevi babam
gibiydi. Futbola sevgim de bir
anlamda onun sayesinde ve onun
bana verdi¤i bu destekle oluﬂtu
diyebilirim. Okul bahçesinde top
peﬂinde koﬂmaktan sabah 8’den
akﬂam 8’e kadar eve gitmedi¤imi
bilirim küçükken. Oralardan buralara
geldim iﬂte.
▼Galatasaray’da oynarken birçok
farkl› teknik direktörle çal›ﬂm›ﬂt›n.
Sana göre bu teknik adamlar
aras›ndan baﬂar›y›
yakalayabilece¤ini hissetti¤in ve
sana bu güveni veren biri
olmuﬂ muydu?
▲Eric Gerets zaman›nda tak›m zaten
baﬂar›l›yd› ve ﬂampiyonlu¤a
ulaﬂm›ﬂt›. Feldkamp döneminde de
son maçlar› Cevat Güler Hoca
yönetiminde oynay›p ﬂampiyon
olmuﬂtuk. Skibbe zaman›nda da her
ﬂeye ra¤men baﬂar›y›
yakalayabilirdik ama olmad›. Kendisi
çok iyi bir teknik direktördü bana
göre. Skibbe ile baﬂar›y›
yakalayabilece¤imi hissetmiﬂtim.
Benim de¤erlendirmeme göre çok iyi
bir kiﬂili¤e sahipti. Ama tak›m olarak
onun istediklerini sahaya pek de iyi
yans›tamad›k. Sonuçta da görevine
son verildi. Ancak onunla
çal›ﬂmaktan memnuniyet
duymuﬂtum.

Büyük bir tak›ma
gitmek istemiyorum!
▼Senin gibi büyük tak›mlarda
oynam›ﬂ ço¤u oyuncunun
Anadolu kulüplerine gitti¤i zaman
hedefi tekrar ‹stanbul’a geri
dönmektir asl›nda. Senin bu
konudaki hedefin ne? Kalmak m›,
yoksa geri dönmek mi?
▲Bence futbol oynarken huzur çok
önemli. ‹stedi¤iniz tak›mda, hatta
istedi¤iniz büyük bir tak›mda
oynay›n, huzurunuz bozulduktan
sonra para da ancak bir yere kadar
sizi götürüyor. Çünkü manevi
huzurunuz olmuyor. Bu da
maddiyata göre daha önemli.
O yüzden büyük bir tak›ma geri
dönme konusunda da aç›kças› hiç
hevesli de¤ilim. Çünkü gerek ﬂehir

olsun, gerek tak›m olsun Manisa’da
gerçekten çok mutluyum.
Buradaki ortam›m gayet güzel.
‹stediklerimi sahaya iyi yans›t›yorum.
De¤er veriliyor burada bana.
Ben de elimden geldi¤i kadar bu
de¤erin karﬂ›l›¤›n› sahada vermeye
çal›ﬂ›yorum. Bu yüzden uzun y›llar
Manisaspor’a hizmet etmek
istiyorum. Ama e¤er Avrupa olursa
da yok demem hani (gülüyor).
▼Uzun bir aradan sonra A2 Millî
Tak›m›’na seçilerek yeniden
ay-y›ld›zl› formay› giymeyi baﬂard›n.
Bundan sonraki hedefin de A Millî
Tak›m olmal›. Bu hedefine
ulaﬂabilmek için hangi yönlerini
geliﬂtirmen gerekti¤ini
düﬂünüyorsun?
▲Geliﬂtirme konusunda daha çok
maç oynamam gerekti¤ini
söyleyebilirim. Daha çok maç
oynad›kça saha içinde yapaca¤›n›z›
çok daha baﬂar›l› ve güvenilir bir
ﬂekilde yap›yorsunuz. Ama tabii maç
oynamad›¤›n›z zaman da Millî
Tak›mlara gelemiyorsunuz.
A Millî Tak›m’da oynamak ve kal›c›
olmak için belli bir deneyiminiz
olmas› lâz›m. Bu deneyim Avrupa’da
daha da iyi kazan›l›r bence. Özetle,
daha çok maç oynad›¤›n›z zaman
eksiklerinizi daha fazla görüp
kendinizi geliﬂtirebilir, böylece daha
büyük bir güven duygusuyla sahada
istediklerinizi yapabilirsiniz.
‹nﬂallah ben de oynamaya devam
edip, basamaklar› birer birer ç›karak
ay-y›ld›zl› forma için mücadele
etmeyi sürdürürüm.
▼Orta sahada daha defans a¤›rl›kl›
partnerle birlikte mi oynamak
istersin, yoksa hücum yönü güçlü
olanlarla m›? Hangisi senin
futbolunu daha fazla öne ç›kar›r?
▲Saha içinde yan›n›zda oynayan
oyuncu her ﬂeyden önce size güven
vermeli. Siz de ona bu ﬂekilde güven
duymal›s›n›z. Siz bir hata yapsan›z
dahi yan›n›zda oynayan
arkadaﬂ›n›z›n, “Ben onun aç›¤›n›
kapat›r›m” demesi lâz›m.
Ayn› durum benim için de geçerli.
Yani oyuncunun bunu kendine
söylemesi gerekir. Daha iyi pas
yapan partnerlerle oynasam da iyi
olur, daha defansif özellikli orta saha
oyuncular›yla oynasam da iyi olur.
As›l önemli olan karﬂ›l›kl› güveni
yakalamak. Bu da baﬂar›y› getirir.
▼Avrupa’da en çok hangi ligde
oynamak istersin?
▲Öyle bir seçme hakk›m oldu¤unu
sanm›yorum (gülüyor).
Ama Almanya Ligi diyebilirim.
‹spanya Ligi de olabilir.
Bana göre bu ligler güzel futbol
oynanan ligler. Benim de hem oyun
hem de ortam olarak kendi stilime
daha yak›n buldu¤um ligler.
O yüzden bu iki ligden birinde
oynamak isterim.

Futbol Ekonomi

En iyi pazarlanan lig Bundesliga
Almanya Ligi
Bundesliga, seyirci
sayısıyla fark attığı
diğer büyük liglerin
sponsorluk gelirleriyle
de oldukça önünde
bulunuyor. 2009-10
sezonu itibariyle 18
Bundesliga kulübünün
kasasına giren
sponsorluk ve naming
geliri tam 573 milyon
euro. Merchandising ve
stat kullanım gelirleri de
eklendiğinde bu rakam
700 milyon euroyu
buluyor. Spor ekonomisi
alanında çalışanlar
bu miktarın bir rekor
olduğunu ifade ediyor.
Bu rakam İngiltere ve
İspanya’da 500,
İtalya’da 400,
Fransa’da 300 milyon
euro.

Dr. Cem Çetin
ünümüz futbolunda
ligler bir ürün niteli¤i
taﬂ›yorsa, hiç kuﬂku
yok ki en de¤erlilerinden bir
tanesi, belki de en de¤erlisi
Alman 1. Futbol Ligi.
K›saca Bundesliga olarak
adland›r›lan bu ligi de¤erli
k›lan en önemli faktör,
statlar›ndaki seyirci say›s›.
Her hafta ortalama 40 binin
üzerinde Alman futbolsever, Lahm,
Müller, Westermann, Podolski,
Van Nistelrooy, Nuri ﬁahin, Arjen
Robben, Ribbery, Raul, Ya Konan
gibi y›ld›zlar› izlemek üzere
statlara koﬂuyor. Bu yo¤un ilgi
nedeniyle hemen hemen her
Bundesliga kulübü, maçlar›n›
kapal› giﬂe oynuyor.
Örneklendirmek gerekirse,
18 kulüpten 12’sinin doluluk oran›
yüzde 90’›n üzerinde. En alttaki
3 kulübün ise oranlar› yüzde 69,
yüzde 79 ve yüzde 80. Almanlar›n
yeﬂil sahadaki heyecan› büyük bir
tutkuyla takip etmesi, sponsorlar›n
fazlas›yla iﬂtah›n› kabart›p, futbola
daha çok para yat›rmas›n› sa¤l›yor.
Bu süreçten en kârl› ç›kan taraf ise
kulüpler oluyor. Çünkü y›ll›k
gelirlerini sürekli art›yorlar.
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Futbolu yönetenler için müthiﬂ bir
örnek teﬂkil eden Bundesliga’n›n
alt›n yumurtlayan tavuk
görüntüsünün alt›nda iki önemli
unsur var. Bunlardan bir tanesi
2006 Dünya Kupas›, di¤eri ise
ülkedeki lisansl› futbolcu/kulüp
say›s›.

Modern statlara hücum
Schalke, Bayern Münih ve
Hoffenheim’›n iç saha maçlar›nda
biletlerin yüzde 99’u al›c› buluyor.
Bu üçlüyü yüzde 98’lik oranla
Mainz izliyor. Bu sezonun flaﬂ
tak›m› ve emin ad›mlarla
ﬂampiyonlu¤u koﬂan Borussia
Dortmund’un stad›ndaki doluluk
oran› ise yüzde 92. Ancak
sar›-siyahl›lar›n Bundesliga’n›n
en yüksek seyirci kapasiteli stad›na
sahip oldu¤unun ve bunun bir

sonucu olarak da sezon baﬂ›ndan
bu yana en yüksek ortalama ve en
çok taraftarla zirvede bulundu¤unun
alt›n› çizelim. Borussia
Dortmund’la ilgili bu teorik
yaklaﬂ›m› istatistiklere dökecek
olursak, stat kapasitesi 81 bin 264
olan Westfalen’de her hafta 80 bin
720 bilet sat›ﬂa sunuluyor.
Bu sezon itibariyle 6 maçta 80 bin
720 kiﬂiyi stada çekmeyi baﬂaran
Bundesliga lideri Borussia
Dortmund’un sezon ortalamas›
74 bin 912 olup, 12 maçtaki
seyirci toplam› 898 bin 940 kiﬂiyi
bulmuﬂ durumda. Gerçekten göz
kamaﬂt›ran say›sal de¤erler. Jürgen
Klopp’un talebelerinin hemen
arkas›ndan 69 bin ortalamayla
Bayern Münih ve 61 bin 362
ortalamayla Schalke geliyor.
50 bin baraj›n›n üzerindeki
dördüncü ve son tak›m ise 53 bin

619 ortalamas›yla Hamburg. Sezon
baﬂ› beklentilerinin çok uza¤›nda
kalmalar›na ra¤men Raul’lu
Schalke ve Van Nistelrooy’lu
Hamburg’un stat doluluk oralar›n›n
yüzde 99 ve yüzde 94 olmas›
oldukça dikkat çekici.
Ortaya ç›kan bu tabloya bak›p,
“Almanya’da kötü sonuçlar
taraftar› statlardan uzaklaﬂt›rm›yor”
denilebilir.
Bundesliga’da statlar›n bu kadar
çok dolmas›, 2006 Dünya
ﬁampiyonas›’n›n bir sonucu olarak
de¤erlendiriliyor. Tam 5 y›l önce
futbolun 1 numaral›
organizasyonuna ev sahipli¤i
yapan Panzerlerin bu süreçte inﬂa
etti¤i (ya da yeniledi¤i) modern
statlar Bundesliga tak›mlar›na tam
anlam›yla miras olarak kald›.
Uzun y›llar Olimpiyat Stad›’nda
maçlar›n› oynayan Bayern Münih,

son 6 y›ld›r dünyan›n en iyi
statlar›ndan bir tanesi olarak kabul
edilen 69 bin kapasiteli Allianz
Arena’da (2005) taraftarlar›n›
a¤›rl›yor. Alman futbolseverlerin
Bundesliga maçlar›na gösterdi¤i
ilgi, sadece statlar›n modernli¤iyle
aç›klanm›yor. Elbette baﬂka
faktörler de var. Alman futbolu
üzerine çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar,
maçlar›n Cumartesi ve Pazar
ö¤leden sonra oynanmas›na dikkat
çekip, “Almanlar aile ortam›n›
and›ran statlarda buluﬂmaktan
büyük keyif al›yor” yorumunu
getiriyor. Bundesliga’da her hafta
1 gece maç› oynan›yor, o da
Cuma akﬂam› yerel saatle 20.30’da
baﬂl›yor. Bir baﬂka önemli unsur
da maçlar için futbolseverin
cebinden ç›kan para.
Bundesliga’da bir maç›n ortalama
bilet fiyat› 20.90 euro.
Almanya’daki futbol taraftar›ndan
bahsederken, kesinlikle gözden
kaç›r›lmamas› gereken bir ayr›nt›
da Panzerlerdeki lisansl› futbolcu
say›s›. UEFA verilerinde bu miktar
6 milyonun üzerinde gözüküyor.
‹kinci s›radaki ‹ngiltere’de bu
toplam 2.5 milyon. Türkiye’de ise
200 bini geçmiyor. Bu say›sal
de¤erleri gördükçe, insan›n akl›na,
“Acaba lisansl› futbolcu say›s› ile
maçlar› izlemeye giden kiﬂi say›s›
aras›nda bir paralellik kurulabilir
mi?” sorusu tak›l›yor. Almanya’da
statlar›n modernleﬂmesiyle
baﬂlayan bir baﬂka süreç ise
“Naming.” Dikkat edilecek olursa
Bayern Münih’in muhteﬂem
stad›n›n ismi bir ﬂirkete ait;
Allianz. Seksenli y›llar›n sonuna
do¤ru ABD’de ortaya ç›kan,
kulüplere ek gelir getiren
“Naming”, Avrupa K›tas›’nda en
yayg›n olarak Almanya’da ve
futbol statlar›nda uygulan›yor. Spor
ekonomisi alan›nda yay›nlanan
kaynaklara göre, Almanya’da tam
21 spor kompleksi ﬂirketlerin
ismiyle telaffuz ediliyor.

En bilindik örnekler olarak,
Stuttgart-Mercedes Arena (Neckar),
Hamburg-Imtech (Wolkspark),
Eintracht Frankfurt-Commerzbank
(Waldstadion), FC Köln-Rhein
Energie (Müngersdorfer),
Hannover-AWD (Niedersacsen)
s›ralanabilir. Naming’in
Almanya’daki popülerli¤i di¤er
ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha
aç›k bir ﬂekilde
ortaya ç›k›yor.
Almanya’da
21 olan naming
toplam›,
‹ngiltere’de 16,
Hollanda’da 11,
‹spanya’da 2 ve
Fransa’da 1.
‹talya’da ise
henüz yok!

milyon euronun içine
merchandising ve stat
kullan›m gelirleri de
eklendi¤inde rakam 700
milyon euroyu buluyor.
Spor ekonomisi alan›nda
çal›ﬂanlar bu miktar›n bir
rekor oldu¤unu ifade ediyor.
Avrupa’n›n di¤er 4 büyük ligi
ile Bundesliga’y›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda,
bu toplam ‹ngiltere’de ve
‹spanya’da 500, ‹talya’da
400, Fransa’da 300 milyon
euro ﬂeklinde. Bu gelir
kalemiyle ilgili olarak
Bundesliga’daki kulüplerden
bir örnek vermek gerekirse,
geçen y›l›n ﬁampiyonlar Ligi
finalisti Bayern Münih’in sponsor
ve merchandising geliri 2009-10
sezonu itibariyle 83 milyon euro
olarak kay›tlara geçti.
Bavyeral›lar›n giﬂe has›lat›n›n ise
112 milyon euro oldu¤unu
hat›rlatal›m. Bir baﬂka önemli
veri ise ayn› sezon içinde
k›rm›z›-beyazl›lar›n y›l› 2.9 milyon
euro kârla kapatmas›.

Çok büyük
sponsorluk
geliri
Sponsorluk ve
Naming
konusunda
oldukça bonkör
olan
Almanya’daki
ﬂirketler, bu
özellikleriyle
Bundesliga
kulüplerinin
kasas›na para
ak›t›yor. 2009-10
sezonu itibariyle
18 Bundesliga
kulübünün
kasas›na giren
sponsorluk ve
naming geliri tam
573 milyon euro.
Bu toplamla
Alman Ligi,
Avrupa’n›n
5 büyük ligi
aras›nda ilk s›rada
yer al›yor. Bu 573

Avrupa futbolunda hemen hemen
her kulüp kazand›¤›ndan daha
fazlas›n› harcarken, Bayern
Münih’in neredeyse 3 milyonluk
kâr› göz ard› edilmemesi gereken
bir durum. Alman futbolunu
yak›ndan takip edenler,
“Bundesliga’dakiler için Avrupa
Kupas› kazanmak yerine kulüp
bütçesini dengede tutmak daha
önemli” yorumunu getiriyor. Bunu
da Almanlar son derece ak›ll›
yöntemlerle yap›yor. Bu süreçte bir
tak›m say›sal de¤erler çok önemli.
Bundesliga’da futbolcu maaﬂlar›
kulüp bütçelerinde ortalama yüzde
48’lik bir oran› yans›t›yor.
Di¤er 4 büyük ligde bu oran›n
yüzde 60’lar›n üstünde oldu¤unu
unutmamak lâz›m. Futbolculara
yap›lan ödemelerde ilginç bir
uygulama söz konusu. Maaﬂlar›n
yüzde 60’› sabit, yüzde 40’l›k
bölümü ise sportif performansa
göre veriliyor. E¤er Bundesliga’da
oynayan bir futbolcu para
kazanmak istiyorsa, performans›n›
sezon sonuna do¤ru art›rmas›
gerekiyor. Bundesliga’n›n
de¤erinin her
geçen gün
artmas›, yabanc›
yat›r›mc›lar›n da
ilgisinden
kaçm›yor. Ancak
Premier Lig’deki
gibi yabanc› bir
sermaye,
cebinden
milyonlarca euro
harcay›p herhangi
bir Bundesliga
kulübünü eline
geçiremiyor.
Çünkü yasalar bir
yat›r›mc›n›n en
çok yüzde 49
hisse almas›na
izin veriyor.

UEFA’ya üye ülkelerdeki futbolcu ve kulüp say›lar›
Kulüp
Say›s›

Prof.
Futbolcu

U18
Futbolcu

Bayan
Futbolcu

897

Amatör
Futbolcu
3.583.685

1.183.899

635.072

1

Almanya

Lisansl›
Futbolcu
6.273.701

2

‹ngiltere

2.406.678

41.000

5.500

1.506.290

763.510

31.000

3

Rusya

2.211.610

44.220

3.281

1.972.809

192.370

2.315

4

Fransa

1.181.719

19.073

1.008

680.535

1.063.275

48.502

5

‹talya

1.121.449

16.128

3.541

870.994

554.390

6.608

6

Hollanda

724.126

3.713

1.000

525.865

454.329

37.124

7

Ukrayna

651.918

2.026

103.900

608.000

1.300

8

Çek Cum.

645.851

3.955

1.576

377.244

229.457

8.128

9

‹spanya

592.895

18.375

1.800

123.648

411.365

10.666

20 Türkiye

181.481

4.206

4.580

80.742

95.903

140

S›ra

Ülke

26.010
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Hillsborough... Bir kara

sevda

yok oldu. Hatta y›llar sonra
Alex Ferguson, bu noktada
kendi taraftar›n› tiyatro
seyircisine benzetmekten
çekinmeyecekti!

Kulübünüze olan sevginizi en iyi nasıl anlatırsınız? Birçok maçına giderek mi,
yoksa hakkını her ortamda savunarak mı? Veya lisanslı ürünlerinden
olabildiğince satın alarak mı? Tam 22 yıl önce bir 15 Nisan günü,
96 Liverpool taraftarı, sevdalarının hayatına mal olacağını bilmeden
Hillsborough tribünlerindeydi. Olayı halen ilk günkü tazeliğinde yaşatan
Liverpool ise her hattıyla kulüp sevgisinin canlı bir örneği olarak karşımızda.
Mustafa Akkaya
önül verdi¤iniz tak›m›n
maç›n›, mabet sayd›¤›n›z
sahada izlemeye giderken
yol nas›l geçer bilmezsiniz.
Hele ki stadyuma yaklaﬂ›rken
tribünleri yavaﬂtan duymaya
baﬂlar, ad›mlar›n›z›
h›zland›r›rs›n›z. Bir an önce içeri
girmeyi, yemyeﬂil zemine
alabildi¤ine bakmay›, çim
kokusunu içinize çekmeyi
istersiniz. Hepsi, aﬂ›¤› oldu¤unuz
tak›ma kavuﬂmak için...
Taraftarl›¤›n en saf ve güzel
anlar›ndan biri olan tatl› bir
duygudur bu. Ne var ki 22 y›l
önce Hillsborough Stadyumu’nda
benzer hislerin peﬂinden koﬂan
96 aﬂ›¤›n sonu mutlu olmad›.
15 Nisan ö¤leninde Liverpool,
Federasyon Kupas› yar› final
müsabakas› için Brian Clough’›n
Nottingham Forest’› ile
karﬂ›laﬂmak üzereydi. Dalglish’in

G

ekibi bir önceki sezon da ayn›
sahada maç oynam›ﬂ ve
taraftarlar yine Leppings Lane
adl› tribünde sorunsuzca yer
alm›ﬂt›. Ancak bu kez oynanan
maç›n ehemmiyeti nedeniyle
durum farkl›yd›. Öyle ki,
karﬂ›laﬂma baﬂlad›¤›nda zaten
dolmuﬂ olan 14 bin 600
kapasiteli Leppings Lane’in
d›ﬂ›nda halen bekleyen 5 bin
taraftar vard›. Tamam›, tak›m›n›
bu önemli maçta yaln›z
yürütmemek ve o heyecan›
paylaﬂmak ad›na delicesine
tribünde yer almak istiyordu.
Turnikelere yaklaﬂanlar, içeri
giremeyeceklerini anlam›ﬂlard›.
Nitekim görevli polisler de bunu
do¤ruluyordu. Ancak geri
dönmek için çok geçti, çünkü
arkalar›nda gittikçe büyüyen
küçük bir ordu vard›. Ya içeri
girip aﬂ›klar›na kavuﬂacaklar ya

da orada s›k›ﬂ›p
kalacaklard›.
Nihayet o kargaﬂa
içinde turnikeler
aç›ld› ve yüzlerce
kiﬂi tribüne ak›n
etti. Benzer
izdiham oray› da
kas›p kavurunca
felâket kaç›n›lmaz
oldu. Zira binlerce
taraftar, duvarlar›n
ve tel örgülerin
çevirdi¤i küçücük
bir alanda s›k›ﬂ›p
kalm›ﬂt›.
Hakem Ray Lewis
maç›
durdurdu¤unda
henüz 6. dakika
oynan›yordu.
Bu süre, 94 taraftar›n orac›kta
bo¤ularak can vermesine
yetmiﬂti. 2 kiﬂi de kald›r›ld›¤›
hastanede veda ediyordu
hayat›na. Olay, Liverpool gibi
köklü bir kulübü derinden
sarst›. Ard›ndan haz›rlanan
Taylor raporu ise ‹ngiliz
tribünlerini temelden
de¤iﬂtirecek kararlara imza
at›yordu.

Dönüm noktas›
Taylor Raporu
‹ngilizler asl›nda Hillsborough
facias›na kadar tribün
olaylar›na yabanc› de¤ildi.
Yaﬂanan kavgalar veya sahaya
giren taraftarlar art›k normal
karﬂ›lan›yordu. Öyle ki; maç
izlemeye gitmek, holiganl›kla
eﬂ tutulur hale gelmiﬂti.
K›sacas› enerjisini uzun süre
biriktiren bu yanarda¤, ilk
büyük patlamas›n› 1985
May›s’›nda Heysel Facias› ile
yapm›ﬂt›. Ancak Heysel
sonras›nda yap›lan stadyum
reformlar› yeterli de¤ildi.
Nitekim ikinci dalga olan
Hillsborough, art›k ‹ngiliz
tribünlerinde hiçbir ﬂeyin
40 TamSaha

eskisi gibi olmayaca¤›n›n
habercisiydi.
Tamam› koltuklu tribünler,
girmesi ve ç›kmas› kolay
stadyumlar, detayl› güvenlik
önlemleri, hepsi oturur vaziyette
ve düzeyli kontrol alt›nda maç›n›
izleyen taraftarlar... Bunlar›n
tamam›, olay›n suçunu büyük
oranda görevli polislere y›kan,
ancak yine de reform
gereksinimini göz ard› etmeyen
Taylor Raporu’nun görünen
sonuçlar›. Ne var ki buzda¤›n›n
bir de su alt›ndaki taraf› var.
Raporun öngördü¤ü stadyum
düzenlemeleri, her kulübün
kolayl›kla alt›ndan kalkabilece¤i
türden de¤ildi. Dolayl› vergilerle
halktan toplanan para sayesinde,
gerekli reformlar› yapacak olan
ilk iki ligdeki her tak›m›n
kasas›na ortalama 31 milyon
pound girdi. Yani halk›n bire bir
yans›mas› olan tribünlerin
güvenli¤i, yine onun paras›yla
karﬂ›land›. Yaln›z durum bu
kadarla da kalmad›. Zira birçok
Avrupa ülkesinin çoktan
uygulamaya koydu¤u modern
tribünlerde maç izlemek, eskisi
kadar ucuz olmayacakt›. Asl›nda
Lord Taylor, bunun için de bir

yol düﬂünmemiﬂ de¤ildi.
O zaman›n paras›yla biletlere
ortalama 6 poundluk bir fiyat
biçmiﬂti, ki bu rakam günümüzde
15 pound civar›na denk geliyor.
Bugün ‹ngiltere’de 40 pounddan
ucuz bilet bulman›n ne kadar zor
oldu¤unu düﬂünürsek, Taylor
Raporu’nun bu konuda pek ileri
görüﬂlü olamad›¤› sonucunu
ç›karabiliriz.
K›sacas› Hillsborough Facias›,
Kenny Dalglish’in de söyledi¤i
üzere Ada’daki dar gelirli kesimi
günden güne stadyumlardan
uzaklaﬂt›rd›. Zira olay,
endüstriyel futbolun ivme
kazanmaya baﬂlad›¤› bir zaman
dilimine denk gelmiﬂti.
Dolay›s›yla bir yandan “müﬂteri”
kimli¤i de kazanan taraftar,
kulübün çarklar›n›n dönmesi
ad›na art›k çok daha kritik bir
noktadayd›. Raporun as›l gözden
kaç›rd›¤› nokta tam da buydu.
Sonuç olarak hop oturup hop
kalkan, hareketin hiç eksik
olmad›¤› o genç ve dinamik
tribünler, yerini yavaﬂça yaﬂ
ortalamas› daha yüksek, bol
gelirli ve nispeten sessiz bir
toplulu¤a b›rakt›. ‹ﬂçi s›n›f›ndan
veya orta direk ailelerden maç
izlemeye gelenler günden güne

Dalglish gözüyle
Hillsborough
Hillsborough trajedisi, hiç ﬂüphe
yok ki Kenny Dalglish’in
kariyerinden de öte hayat›n›n
dönüm noktalar›ndan biri.
Liverpool’un baﬂ›ndan geçen
Heysel Facias›’n› da yak›ndan
yaﬂam›ﬂt› ama Hillsborough
onun gözünde daima farkl› kald›.
K›rm›z› renkli forman›n birinci
dereceden sevdal›s› olarak,
onun u¤runa hayat›n› kaybeden
insanlar› en iyi o anlayabilirdi.
Olay sonras›nda yan›na birkaç
futbolcuyu da alarak yetiﬂebildi¤i
tüm cenazelere kat›ld› Dalglish.
Ayn› ﬂekilde hastanede tedavi
gören kulüp aﬂ›klar›n› da yaln›z
b›rakmamaya özen gösterdi.
Facia ile ilintili her ortamda ve
tüm yas dolu törenlerde dimdik
ayakta kalan hep o oldu.
Ve ölenlerin yak›nlar›, kas›rgan›n
ortas›ndaki bir meﬂe a¤ac› gibi
sapasa¤lam duran Dalglish’e
tutundu. O da bu ac›y› ertesi
sezon ﬂampiyonlu¤a çevirerek
taraftar›na en güzel hediyeyi
verdi. Ancak koca bir kulübün
matemini neredeyse tek baﬂ›na
eritmek, bir noktada Dalglish’e

bile fazla geldi. Ertesi sezon
ayr›l›k vakti gelmiﬂti.
Görevi b›rakt›ktan sonra
Hillsborough Stad›’n›n ev sahibi
olan Sheffield Wednesday’den
teklif ald›. Ne var ki, Leppings
Lane’in kötü an›lar› gözünün
önünden hiç gitmiyordu.
Ve hiç düﬂünmeden reddetti.
16 Nisan’dan itibaren tüm
Liverpool taraftar› Anfield’a ak›n
ediyordu. Omuz omuza
tezahürat yapt›klar› kiﬂilerle bu
ac›y› paylaﬂmak, içindekileri
dökmek için. Dalglish, bu kadar
aﬂ›¤› sokakta b›rakacak de¤ildi.
Hemen kap›lar› açt›rd› ve
taraftarlar, ölenlerin an›s›na
Anfield’›n çimlerine hat›ra
eﬂyalar› b›rakmaya baﬂlad›.
Hüzünle dolu bir ya¤mur
bulutunun yol açt›¤› sa¤anak
misali bu ritüel günlerce devam
etti. Yaﬂanan duygu yo¤unlu¤unu
da en iyi ﬂekilde ifade eden,
biyografisinde yazd›¤› üzere
Dalglish oldu:
“Bir sabah, daha kimsecikler
yokken, sembolik eﬂyalarla dolu
sahaya ç›kt›m ve çocuklar›m›n
oyuncaklar›n› Kop taraf›ndaki
kalenin direklerine ba¤lad›m.
Kaleler, zemin ve Kop tamam›yla
çiçekler, atk›lar ve çeﬂitli
hat›ralarla doluydu. Bunu
hayat›mda tan›k oldu¤um ‘en
üzücü ve en güzel’ an olarak
tan›mlayabilirim. Tam olarak
böyleydi
gerçekten.
O hat›ralar›n
orada varoluﬂ
sebebi
üzücüydü ama
onlar› görmek
bir yandan da
muhteﬂemdi.
Kop boyunca
yürümek o kadar
duygusald› ki...
Birçok insan,
sevdi¤i kiﬂinin
bir zamanlar
maç izledi¤i yere
hat›ralar›n›
b›rakm›ﬂt›.
Yan yana
tezahürat
yapt›klar›
tak›mdaﬂlar›n›n
ad›na özel an›lar ve mesajlar
vard›. Bariyerlerin bir kenar›na
b›rak›lan iki portakal beni
gerçekten çok etkiledi.
A¤lamamak için kendimi zor
tuttum. Çok önemsiz gibi
görünen ama birçok manas›
bulunan iki portakal...
Kim bilir? Belki de iki taraftar,
devre aras›nda paylaﬂmak üzere,

s›rayla her maça iki portakal
getiriyordu. Onlar› buraya
b›rakan kiﬂinin bir daha Kop’a
u¤ray›p u¤ramad›¤›n› merak
ediyorum. “

Bir sembol olarak
Hillsborough
15 Nisan 1989’da olanlar›,
bugün birçok tema ile ifade
edebiliriz. Ancak yaﬂanan tüm bu
trajediye ra¤men günümüzde
akla ilk gelen, Liverpool
taraftar›n›n 22 y›ld›r eﬂsiz
biçimde örneklendirdi¤i üzere
“kulüp sevgisi” oluyor.
O günden beri malûm 96 kiﬂiyi
bir ﬂehit misali onurland›rd›klar›
gibi, onlara dil uzatanlar› hiç
affetmediler.
Olay hakk›nda yalan haber
yay›mlayan ve Liverpool
taraftar›n› sarhoﬂ olarak niteleyen
The Sun gazetesi, ﬂehirdeki
sat›ﬂlar› neredeyse s›f›ra inince
cevab›n› feci ﬂekilde alm›ﬂ oldu.
Sonraki y›llarda da Hillsborough
trajedisi üzerinden ciddiyetsiz
yaz›lar içeren birçok yay›n
organ›, olay daha dün
yaﬂanm›ﬂças›na tepki gördü.
Son olarak 2009 y›l›ndaki anma
töreni s›ras›nda yan›ndaki
futbolcu ile ﬂakalaﬂ›rken
görüntülenen yedek kaleci
Charles Itandje, tam 14 gün
kulüpten men cezas› ald›.
Özür dilemesine
ra¤men
taraftarlarca
hiç
affedilmeyen
oyuncu bir daha
kulüpte
bar›namad›.
96 talihsiz ve
sevdal› taraftar,
ﬂekli ve nedeni
ne olursa olsun
son nefeslerini
tek bir gölgenin
alt›nda verdi.
O da
Liverpool’a
duyduklar›
aﬂktan baﬂkas›
de¤ildi.
Yak›nlar›,
tribün
arkadaﬂlar› ve
tüm ﬂehir bu gölgenin u¤runda
gözyaﬂ› döktü. ‹htiyaç duyduklar›
zaman sar›lacaklar› bir efsane
olarak Dalglish her seferinde
yanlar›ndayd›. O 15 Nisan
sonras›nda ‹ngiltere’de hiçbir
stadyum eskisi gibi olmad›,
olamad›... Ancak kulüp sevgisinin
ne derece yo¤un bir duygu
olabilece¤i, hiç unutulmayacak
biçimde haf›zalara kaz›nd›.
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Çocuk da bakt› kariyer de yapt›
Tüple dal›ﬂtan do¤a sporlar›na, ‘skydiving’e kadar farkl› branﬂlarla ilgili, eski
bir kaleci. Tak›m arkadaﬂlar› aras›nda Ümit Bozkurt, Tayfun Türkmen gibi
ünlüler de bulunuyor. ‹ngilizcesini ilerletmek için ‹ngiltere’de çocuk
bak›c›l›¤›, ABD’de ise engellilere e¤itmenlik yapt›. E¤itim Psikolojisi
bölümünde yüksek lisans›n› tamamlad›, doktoras›n› sürdürüyor. Yard›mc›
hakemlikteki ç›k›ﬂ›n› da performans›n›n d›ﬂ›nda ileri derecedeki ‹ngilizcesine,
geçmiﬂte futbol oynamas›na ve e¤itimine borçlu.

Beden Eğitimi
Bölümü’ndeki
kaydımı dondurdum
ve çocuk bakıcısı
olarak İngiltere’ye
gittim. Devamında
ABD’de yaz
programlarına
katıldım. Engelli
insanlara eğitmenlik
yaptım, eğlence
parklarında çalıştım,
yani kendi kendimi
sübvanse ederek
lisan eğitimimi
sürdürdüm.

Mazlum Uluç
bak›c›s› olarak ‹ngiltere’ye
Devam›nda kat›ld›¤›m
▼Hakemlikten önce bir
gittim. Gündüzleri çal›ﬂt›m,
programlar, yaﬂad›¤›m
futbolculuk geçmiﬂinizin
geceleri okudum. Devam›nda
deneyimler hep ‹ngiltere ile
oldu¤unu ve kalecilik
baﬂlad›.
yapt›¤›n›z› biliyoruz. Bize biraz baz› programlar›n varl›¤›n›
▼‹ngilizceyi hakemlik
ö¤rendim ve ABD’de yaz
o dönemden söz eder misiniz?
programlar›na kat›ld›m. ABD’de kariyerinizdeki geliﬂmeniz için
Hangi düzeyde futbol
de önce engelli insanlara
mi ö¤rendiniz?
oynam›ﬂt›n›z?
▲Hay›r, hay›r. Zaten
e¤itmenlik yapt›m, sonra
▲1990’da Ankara
e¤lence parklar›nda çal›ﬂt›m.
‹ngiltere’ye giderken hakem
Demirspor’da futbol
Yani kendi kendimi sübvanse
de¤ildim. ‹ngilizceyi sevmem
oynamaya baﬂlad›m. 9 y›l
ederek lisan e¤itimimi
ilk etkendi. Mesleki ve
kadar kalecilik yapt›m.
sürdürdüm. ‹ngiltere’de çocuk
akademik kariyerimde
Profesyonel tak›m
kadrosunda da bulundum bak›c›l›¤› yaparken k›sa bir süre ilerlememde gerekli oldu¤u için
için küçük yaﬂ gruplar›na
ö¤rendim.
ama hep amatör olarak
▼Peki, hakem olmaya nas›l
oynad›m. Amatör seviye gönüllü olarak futbol
karar verdiniz?
antrenörlü¤ü de yapt›m. Futbol
için yeterli ancak
kültürünün zenginli¤ine burada ▲Bu karardaki en etkili
devam› için yeterli
bizzat ﬂahit oldum.
faktörlerden biri day›m
olmayan bir
▼ﬁu çocuk bak›c›l›¤› konusunu olmuﬂtu. Zaten futbolu
seviyedeydim. Çok iyi
biraz açal›m. Bir eve gidip de
seviyordum, bir yandan da
olsayd›m zaten futbol
mi çocuk bak›yordunuz?
day›m› gözlemliyordum.
oynamaya devam
Hakemlik kurslar›na kat›ld›m.
ederdim. Ama o disiplin ▲Evet, bu sistemde aile
yan›nda kal›yorsunuz, evin
Asl›nda ilk kursu 1995 y›l›nda
bana çok ﬂey verdi.
çocu¤una bak›yorsunuz ve bir
ald›m ve iki maça ç›kt›m.
▼Bu arada e¤itim
yandan da okulunuza devam
Ailem sürekli beni hakemli¤e
hayat›n›z da sürüyordu
ediyorsunuz. ‹lk bakt›¤›m
yönlendirmeye çal›ﬂt›. Daha
san›r›m.
çocuk 12, ikincisi 4 yaﬂ›ndayd›. sonras›nda futbol ve yurtd›ﬂ›
▲Evet, 1996’da Ankara
planlar›m a¤›r bast›. 2000
Üniversitesi Beden E¤itimi 2 yaﬂ›nda bir çocuk da bakt›m.
Tüm öz bak›mlar› ve zaman
y›l›nda kursu tekrar ald›m.
Bölümü’nde ‹ngilizce
zaman ev içi iﬂleri de içeren bir Hakemlikte ve yaﬂam›mdaki
haz›rl›k bölümünü
görevdi. ‹ngiltere’deki 1 y›ll›k
baﬂar›lar›mda anne-babam›n
birincilikle bitirdim ve
deneyimim bana çok ﬂey katt›.
sonsuz deste¤i en temel
burs ald›m. ‹ngilizce
hocam›n
‹ngiltere’de çocuk bak›c›l›¤›ndan kazand›¤› parayla okudu¤u dönemde,
yönlendirmesiyle
Cumartesi
sabahlar› amatör bir u¤raﬂ olarak çocuklara antrenörlük yapt›.
yurtd›ﬂ›na
aç›lmaya karar
verdim.
Okuldaki
kayd›m›
dondurdum
ve çocuk

Cem Satman

Cem Satman kimdir?
1976 Ankara do¤umlu. Ankara Üniversitesi
Beden E¤itimi Bölümü Mezunu. 9 y›ll›k
ö¤retmen ve bu görevini Etimesgut
Yaprac›k ‹lkö¤retim Okulu’nda sürdürüyor.
Yüksek lisans›n› e¤itim psikolojisi alan›nda
yapt›. Halen ayn› alanda doktoras›na
devam ediyor. 9 y›l futbol oynad›, 11 y›ld›r
futbol hakemli¤i yap›yor.
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etkenlerden birisidir. Ayr›ca
bu noktaya gelmemde
üzerimde hakk› olan,
fark›nda oldu¤um ya da
olmad›¤›m herkese
müteﬂekkirim.
▼Kaleciler futbolun yaln›z
adamlar›d›r. Bir yerde
günah keçileri de
diyebiliriz. Bu anlamda
kalecilikle hakemlik
aras›nda bir benzerlik

görüyor musunuz?
▲Üç aﬂa¤›, beﬂ yukar› ayn›.
Çünkü ikisinin de yapt›¤›
hatan›n telafisi yok.
Kalecilikte hatal› bir gol
yersiniz ama tak›m›n›z
kazan›r, sizin hatan›z pek
fazla göze batmaz.
Hakemlikte de yapt›¤›n›z
hatan›n sonucu skora etki
etmezse ayn› avantaj›
yaﬂars›n›z.

ABD’de okudu¤u dönemde, engelli insanlara bakt›¤› kampta
down sendromlu kampç›lara e¤itim verdi.

Futbolun başrol
oyuncuları
futbolculardır. Eğer
görev adamıysanız,
ön planda olma
duygunuz yoksa, iyi
bir yardımcı hakem
olabilirsiniz.
Çünkü yardım etme
güdünüz çok daha
önemli. Ben içinde
bulunduğum ekibe
maksimum kazanç
sağlamaktan mutlu
olan bir insanım.
Stada girdiğimiz
andan itibaren
ekipteki liderin
hakem olduğunu
hem ona hem de
çevreme hissettiririm.
Çünkü problemler
bu görev hiyerarşisi
zedelendiğinde
başlıyor. Bu ne ekip
içerisinde çok katı
militarist bir hiyerarşi
olması gerektiği ne
de yardımcı hakemin
değersiz olduğu
anlamına gelir.

▼Neden hakemlik de¤il de yard›mc› hakemlik?
▲Bize hep, “Ne zaman hakem olacaks›n?” diye
sorulur. Ben de hep, “Bir stopere, ‘Ne zaman forvet
olacaks›n?’ diye sorulmuyorsa, benim de bu ekipteki
rolüm bu” cevab›n› veriyorum. 24 yaﬂ›nda hakemli¤e
baﬂlad›m, e¤er yard›mc› hakemlikten dolay› bir
mutsuzluk hissetseydim zaten bu iﬂi yapmazd›m.
Ben hakemli¤e de baﬂrol de¤il yard›mc› rol olarak
bak›yorum. Zaten futbolun baﬂrol oyuncular›
futbolculard›r. Hakem olarak hepimiz yard›mc›
roldeyiz. E¤er görev adam›ysan›z, ön planda olma
duygunuz yoksa, iyi bir yard›mc› hakem olabilirsiniz.
Çünkü yard›m etme güdünüz çok daha önemli.
Ben içinde bulundu¤um ekibe maksimum kazanç
sa¤lamaktan mutlu olan bir insan›m.

Müsabakay› yönettim demem!
▼Peki, hakemler için de ayn› durum geçerli mi?
▲Hakemlerin de görev adam› olmas› gerekiyor ama
onlar›n lider özelli¤i bir ad›m daha önde. Çünkü
müsabakan›n hâkimi hakemdir. Ben ﬂu kavram
karmaﬂas›na hiçbir zaman girmem; “Müsabakay›
yönettim” demem. Çünkü müsabakay› hakem yönetir.
Benim için en iddial› söz, “Maç yönettik” olur.
Bu noktada meseleyi bir varoluﬂ kayg›s›na taﬂ›mam.
Bu yapt›¤›m iﬂin önemini azaltm›yor. Günümüz
futbolunda yard›mc› hakemin ne kadar önemli
oldu¤unu zaten futbol dünyas›ndaki herkes bilmekte.
Yeri geliyor bir yard›m›n›zla, do¤ru bir tespitinizle
maç›n tart›ﬂ›lmadan bitmesini sa¤l›yorsunuz.
Yani basitçe esas olan ﬂey görev paylaﬂ›m›. Ayr›ca bu
görev için bana oldukça iyi imkânlar sa¤lan›yor.
Bana güvenen insanlar var, bana güvenen hakemler
var. Maç öncesi, esnas› ve sonras›yla kurumumu,
hakemimi ve kendimi temsil ediyorum. Bu süre
içerisinde lây›k›yla görevimi yap›p evime dönmeliyim.
Yurtd›ﬂ› müsabakalarda ise temsil ettiklerimin aras›na
ülkem de kat›l›yor.
▼Bu düﬂünce biçimi sonradan m› kazan›l›yor, yoksa
insanlar›n kiﬂili¤iyle de mi ilgili?
▲Bence biraz da yarad›l›ﬂtan gelen bir ﬂey. Hollandal›
elit hakemlerden Bjorn Kuipers’le 2006 U17 Avrupa
ﬁampiyonas›’nda 15 gün beraberdik. Turnuva
2000 ve 2001 yazlar›nda Illionis’deki çok büyük bir e¤lence
park›nda nakit ak›ﬂ›n› sa¤layanlardan birisi olarak görev alm›ﬂt›.
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s›ras›ndaki bir yemekte, “Ben senin
yapt›¤›n iﬂi yapamam” demiﬂti.
Ben de “E¤er kiﬂiselleﬂtirirsen
yapamazs›n” cevab›n› vermiﬂtim.
Bence kiﬂiselleﬂtirilecek bir durum
da yok. Bu bir görev. Ortada bir
görev ﬂemas› var ve benim rolüm
bu. Futbol oyunun içerisindeyim,
yapt›¤›m iﬂten keyif al›yorum,
yard›mc› olmaktan mutlu
oluyorum. Ayr›ca kimse bu iﬂi bize
zorla yapt›rm›yor, yerimizde olmak
isteyen yüzlerce genç hakem
arkadaﬂ›m›z var. Görev yapt›¤›m
hakemin benden daha genç ya da
daha az yaﬂam deneyimine sahip
olmas›n›n bir önemi yok. Geçmiﬂte
ekipler içinde belki böyle
problemler yaﬂanm›ﬂ olabilir, ama
bugünkü hakem kadrosunda
harikulade bir iletiﬂimimiz var.
Bizim toplumumuzdaki temel
problem bence bu. Bu bir görev
olarak alg›lanm›yor. Herkes
görevini kendi kiﬂili¤iyle
özdeﬂleﬂtiriyor. Ben bir yard›mc›
hakemim, sahaya ç›kar›z, görevimi
yapar›m. Maç bittikten sonra
hakem benim a¤abeyim olabilir ya
da tersi olabilir. Ama stada
girdi¤imiz andan itibaren ekipteki
liderin hakem oldu¤unu hem ona
hem de çevreme hissettiririm.
Çünkü problemler bu görev
hiyerarﬂisi zedelendi¤inde baﬂl›yor.
Bu ne ekip içerisinde çok kat›
militarist bir hiyerarﬂi olmas›
gerekti¤i ne de yard›mc› hakemin
de¤ersiz oldu¤u anlam›na gelir.
Herkes birbirine ve yapt›¤› iﬂe
sayg›l› oldu¤u sürece hiçbir sorun
ç›km›yor.
▼Hakemli¤e sizinle birlikte
baﬂlayan çok say›da arkadaﬂ›n›z

Her tercih, bir vazgeçiﬂtir
▼‹yi bir yard›mc› hakemin en
ay›rt edici özellikleri neler?
▲Fizyolojik aç›dan genel
dayan›kl›l›ktan ziyade patlay›c›
gücü daha fazla önem taﬂ›r. Kiﬂilik
yönünden uyumlu bir yap›n›z›n
olmas› gerekiyor. Çünkü çok farkl›
insanlarla göreve gidiyorsunuz.
Onlar her zaman size uymaz, siz
içinde bulundu¤unuz ekibe uymak
durumundas›n›z. Ekip içindeki
dinamikleri kontrol etmeniz, bu
dinamikleri bozacak veya ekip

Çok uzun süre görev
alamadığım dönemi hiç
unutmam. “Yaratıcı yıkım” diye
bir olay var. Çevreme
bakıyorum ve 4-5 hafta maça
gidemediği için yıkım yaşayan
arkadaşlarımı görüyorum.
Aylarca görev alamayıp ayakta
kalabiliyorsanız, diğer
krizlerden çok daha kolay
çıkabilirsiniz demektir.
Evinde Brann’la oynadığı UEFA
Kupası maçında Club Brugge
elendi. O maçta Brugge’den bir
oyuncuya kırmızı kart
gösterilmişti ancak soyunma
odasına indiğimizde
mihmandarımız şampanya
patlatıyordu. Orada bize bunun
bir kulüp geleneği olduğunu
söylediler.

Ankara Demirspor’un Ümit Bozkurt’lu kadrosunda kaleci Cem Satman.
ve ‹ngilizceydi. ‹ngilizcemin üst
vard› ama bugün pek ço¤u belki
düzeyde olmas› her zaman bir
baﬂka iﬂler yap›yor, sizse FIFA
avantaj teﬂkil etti.
kokart› tak›yorsunuz. Sizi
▼Burada hemen araya girip bir
di¤erlerinden ay›r›p bu noktaya
hat›rlatmada bulunay›m. Kuddusi
getiren özellikleriniz nedir?
▲En temel faktör e¤itim seviyem
Müftüo¤lu’nun “Dil bilmekle
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iﬂe so¤umak gibi bir lüksüm yok.
Ben yapmam gerekeni yapar›m.
Bunun do¤ru veya yanl›ﬂ oldu¤unu
de¤erlendirecek kurumlar var.
Do¤ruysa, yapmaya devam
ederdim, yanl›ﬂsa da bir daha
yapmam.

Ekip içindeki dinamikleri
bozacak veya ekip üyelerini
rahatsız edecek eylemlerden
kaçınmanız gerekiyor. “Hayır,
ben bildiğimi okurum”
diyorsanız bu işi yapmayın.
Hayatta her tercih, bir
vazgeçiştir. Benim anlayışıma
göre bu işi tercih ediyorsanız
böyle davranmalısınız.

hakem olunmaz” diye çok
çarp›c› bir aç›klamas› var.
▲Kuddusi a¤abeye kesinlikle
kat›l›yorum. Ama dil bilerek
ﬂans bulunur. ‹ﬂte önemli
olan ﬂey, bu ﬂans›
buldu¤unuzda iyi
de¤erlendirmeniz.
Yoksa ç›kt›¤›n›z maçlarda
iyi bir performans
sergileyemiyorsan›z, 10 dil
bilmenizin de bir anlam›
yoktur. Mesele do¤ru karar
verebilmekte. Ancak bunu
göstermek için ﬂans
yakalaman›zda dil bilmeniz
sizi bir ad›m öne ç›kar›yor.
Yeniden soruya dönersek,
futbol oynamam çok büyük
avantaj teﬂkil etti. 21 y›ld›r
aktif olarak spor yap›yorum.
Ayr›ca yüksek lisans ve
doktora e¤itimimi psikoloji
üzerine yapmam›n hem
insan iliﬂkilerimde hem de
sahada büyük faydas›n›
gördüm.
▼Hakemlikte idolleriniz
var m›?
▲O kadar çok isim var ki;
tek tek ay›rmak do¤ru
olmaz. Zaten herkesin sayd›¤› ve
benim de kat›ld›¤›m belli isimler
var. Bir de idollerimi sadece
yard›mc› hakemlerle
s›n›rland›rm›yorum. Ben geri
bildirimleri sadece yard›mc›

hakemlerden almam. Hakemlerin
de söyledikleri en az onlar›nki
kadar de¤erli. Çünkü ben
hakemlere yard›mc›l›k yap›yorum
ve onlar ne istediklerini bana çok
daha net ifade edebiliyor.
▼Hakemler memorandumlarda
bütün yard›mc›lar›na ayn› yetkileri
mi verir?
▲Asla. Herkese ayn› yetkiyi
vermezler ve bu da son derece
normaldir. Deneyiminiz, hakemde
uyand›rd›¤›n›z sayg›nl›k ve güven
size verilen yetkide belirleyici olur.
Bütün yönetim ﬂemalar›nda da bu
böyledir zaten. Deneyimsiz bir
gruba bak›ﬂla deneyimli bir gruba
bak›ﬂ›n ayn› olmas› eﬂyan›n
tabiat›na ayk›r›.
▼Yard›mc›n›n hakemi uyard›¤›
pozisyonlarda hakem bazen aksi
bir karar verebiliyor.
Bu tip durumlarda neler
hissediyorsunuz?
▲Her ﬂey olay›
kiﬂiselleﬂtirmemenizle alâkal›. Bir
keresinde çok sevdi¤im bir hakem
a¤abeyimle çok önemli bir Süper
Lig müsabakas›nda, bir taç
pozisyonunda ters düﬂmüﬂtük.
Soyunma odas›na girdi¤imizde,
“‹ﬂte senin en sevdi¤im yan›n bu, o
pozisyonu b›rakt›n ve maça devam
ettin” demiﬂti. Benim böyle bir
lüksüm yok zaten. Ben hakeme
yard›m ederim, nihai karar hakeme
aittir. Hakeme küsmek, yapt›¤›m

üyelerini rahats›z edecek
eylemlerden kaç›nman›z gerekiyor.
Uçakta, otelde, statta, maçta,
maçtan sonra, bunlar›n hepsi bir
bütün. Bu noktada, “Hay›r, ben
bildi¤imi okurum” diyorsan›z bu
iﬂi yapmay›n. Çok net yani. Buna
gönül koyacaksan›z, mutsuz
olacaksan›z yapmay›n. Hayatta her
tercih, bir vazgeçiﬂtir. Benim
anlay›ﬂ›ma göre bu iﬂi tercih
ediyorsan›z bu ﬂekilde
davranmal›s›n›z. Psikolojik
süreçleri dikkate al›rsak,
konsantrasyonu da ekleyebiliriz.
Konsantrasyon aç›s›ndan biz
hakeme göre dezavantajl›y›z.
Hakem sürekli oyunun içinde.
Bizimse alg›m›z› zaman zaman
daralt›p, zaman zaman
geniﬂletmemiz gerekiyor. Ne
zaman ofsayta, ne zaman taca,
ne zaman faule, ne zaman hakeme
yard›ma odaklanaca¤›m›z› ve
bazen de ne zaman hiçbir ﬂey
yapmayaca¤›m›z› bilmemiz lâz›m.
Bazen en iyi yard›m hiç çomak
sokmamak olabilir. Bu aç›dan
yard›mc› hakemlik, hakemlikten
daha zor. Ancak son dönemlerde
ben sadece yard›mc› hakemin
hakeme de¤il, hakemin de
yard›mc› hakeme yard›m etti¤ine
ﬂahit oluyor ve bundan büyük
mutluluk duyuyorum.
▼Nas›l oluyor bu yard›m?
▲Mesela bir maçta ben ofsayta
bakarken, üst düzey
hakemlerimizden biri telsizden
“Pozisyon bende” dedi.
Çünkü bazen hem ofsayt›
takip edip hem
solunuzdaki faule veya
taca odaklanman›z
imkâns›z olabiliyor.
Bu noktada yard›m
alman›z çok büyük
avantaj sa¤l›yor.
▼Hakemlik
hayat›n›zdaki en
unutulmaz maç hangisi?
▲Unutamad›¤›m
maçtan ziyade

unutamad›¤›m bir dönem var. Çok
uzun bir süre görev alamad›¤›m bir
dönemdi o. Yani ç›kt›¤›m
maçlardan çok ç›kamad›¤›m
maçlar söz konusuydu. Hatam›n
olmad›¤› bir pozisyondan
istenmeyen bir sonuç ç›kt› ve ben
çok uzun süre görev alamad›m.
O nedenle söz konusu dönemi hiç
unutmam. Hakemlik yaﬂant›s›nda
bu tip durumlar›n olabilece¤ini
anlad›m. Benim için çok de¤erli
bir hakem a¤abeyim bu dönem
için gelecekte farkl› düﬂünece¤imi
söylemiﬂti, çok hakl›ym›ﬂ. Çünkü
“yarat›c› y›k›m” diye bir olay var.
Çevreme bak›yorum ve 4-5 hafta
maça gidemedi¤i için y›k›m
yaﬂayan arkadaﬂlar› görüyorum.
Aylarca görev alamay›p ayakta
kalabiliyorsan›z, di¤er krizlerden
çok daha kolay ç›kabilirsiniz
demektir. O dönemde
yaﬂad›klar›m› da bana destek olan,
ilgilenen hakem ve yönetici
a¤abeylerimi de asla unutmam.
Ayr›ca ailemin ve eﬂimin deste¤i
olmasayd› belki de b›rakm›ﬂt›m.

Elenen tak›m,
ﬂampanya patlatt›
▼Peki, saha içinde unutamad›¤›n›z
bir olay yaﬂad›n›z m›?
▲2007’de Belçika’da oynanan
Club Brugge-Brann UEFA Kupas›
maç›nda
yaﬂad›klar›m›z
çok
etkileyiciydi.
Ev sahibi
tak›mdan bir
oyuncuya
k›rm›z› kart
gösterilmiﬂ
ve Brugge
gruplara
kalamam›ﬂt›.
Soyunma
odas›na
indi¤imizde ise
mihmandar›m›z
ﬂampanya
patlat›yordu.
Kendi

kendime, “Ne oluyor acaba,
hay›rd›r inﬂallah” dedi¤imi
hat›rl›yorum. Bize bunun bir kulüp
gelene¤i oldu¤unu, sonuç ne
olursa olsun Brugge’e gelen her
hakem triosuna ﬂampanya
patlat›ld›¤›n› söylediler. Bu gelenek
beni çok etkilemiﬂti. Ülkemizde de
görmeyi çok istedi¤imiz bir
manzarayd›.
▼Brugge’deki olay yöneticilerin
hakemlere yaklaﬂ›m›n› gösteren bir
örnek. Yurtd›ﬂ›ndaki maçlarda
taraftar davran›ﬂlar› aç›s›ndan da
ülkemize göre farklar var m›?
▲Taraftar›n her zaman tepkisi olur.
Ama taraftar aç›s›ndan bakt›¤›n›zda
da çok farkl› bir yaklaﬂ›m söz
konusu. Bu büyük ölçüde ülkenin
kültürel yap›s›yla ilgili. Türkiye’de
hep tribünlerde ﬂiddet oldu¤u
söylenir. Ama okulda da sokakta
da trafikte de ﬂiddet var. Sanki her
tarafta her ﬂey çok güzel de bir tek
tribünde ﬂiddet varm›ﬂ gibi bir
yan›lg› görüyorum. Ancak
yurtd›ﬂ›na ç›kt›¤›m›zda çok daha
rahat oldu¤umuz bir gerçek.
Çünkü sonuçlar ayn› de¤il.
Zaten Türk hakemlerin uluslararas›
maçlardaki baﬂar›s› yüzde 100’e
yak›n.
▼O halde Türk hakemleri için var
oldu¤u söylenen sorun…
▲Tek cümleyle, 91. dakika
endiﬂesi. Bana bunu sevdi¤im
arkadaﬂ›m Ümit Bozkurt
söylemiﬂti. Ümit benim Ankara
Demirspor’dan tak›m arkadaﬂ›m.
Zaten ne çektiyse kötü
kalecilerden çekti (gülüyor).
Ama tüm hakemler kendi
liglerinde benzer sorunlar› yaﬂ›yor,
yani bize özgü de¤il.
▼Konu baﬂka bir yere gitti ama
birlikte oynad›¤›n›z baﬂka ünlü
oyuncular var m›?
Tayfun Türkmen var. Tayfun’la
2000 y›l›nda Paris’te düzenlenen
Üniversiteleraras› Futbol
ﬁampiyonas›’na gitmiﬂtim. Tek
baﬂ›na bizi kurtarm›ﬂt› (gülüyor).
Erhan Naml› ile yine ayn› tak›mda
bulunmuﬂtum. Sedat Karabük
lisede beden e¤itimi ö¤retmenimdi
ve ayr›ca okul tak›m›ndan
hocamd›. Ümit Özat ise o
dönemde Gençlerbirli¤i
altyap›s›nda bizim
rakibimizdi. Ankara
altyap›s›ndan ç›km›ﬂ
pek çok oyuncuyla
bir arada
oynam›ﬂl›¤›m
var.
▼Yüksek
lisans
tezinizin,
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“Kalabal›k sesinin hakem kararlar›
üzerindeki etkileri” oldu¤unu
biliyorum. Bu konuyu seçme
nedeniniz neydi?
▲Birincisi içinde bulundu¤um ve
ilgimi çeken bir konuydu;
sonuçlar›n›n kendi hakemli¤im
üzerinde de etkisi olacakt›. ‹kincisi,
çal›ﬂ›lmam›ﬂ bir konuydu.
Çok k›ymetli hocalar›m Prof. Dr.
Selahiddin Ö¤ülmüﬂ, Prof. Dr.
Figen Çok ve Doç. Dr. Müge Artar,
Beden E¤itimi’nden gelip Psikoloji
Bölümü’ne al›nmamda bana
inanarak büyük katk› sa¤lad›lar.
Ben de onlar›n bu inanc›na ve
deste¤ine lây›k olmak için orijinal
bir çal›ﬂma yapmak istedim.
Kalabal›k sesinin etkisini ﬂöyle
inceledik… 18 pozisyonu 150
kiﬂilik hakem grubunun 75’ine
sesli, 75’ine
ise sessiz
izlettik.
6 saniye
içinde
önlerindeki
4 ﬂ›ktan birini
iﬂaretlemelerini
istedik.
Pozisyonlar›
sesli izleyenlerin
verdi¤i kararlar,
baz›
pozisyonlarda
sessiz
izleyenlere
oranla bir
derece daha
ﬂiddetli oldu.
Yani hareketin
faul oldu¤u
konusunda hepsi
hemfikirdi ama sessiz izleyenler
sadece faulü vermekle yetinirken,
sesli izleyenler kararlar›na bir de
ihtar ekliyordu.
▼Peki, hakem kalabal›k etkisinden
nas›l kurtulmal›?
▲Burada deneyim devreye giriyor.
Futbol oynam›ﬂ olmama ra¤men
aday hakemken ç›kt›¤›m bir maçta
500 kiﬂilik seyirci toplulu¤u beni
5-10 dakika sallam›ﬂt›. E¤er
sonras›nda üzerine koymaz,
psikolojik haz›rl›¤›n›z› yapmaz,
özgüveninizi, özsayg›n›z› yüksek
tutmazsan›z, her maçta bundan
etkilenirsiniz. Bir önceki
maç›n›zdan ö¤renerek aﬂabilirsiniz
bu durumu. Baﬂkalar›n›n
tecrübelerinden ö¤renerek
aﬂabilece¤iniz bir konu de¤il bu.
Mutlaka sizin yaﬂaman›z ve
ö¤renmeniz gerekiyor.
▼Doktora teziniz ekip
çal›ﬂmas›yla ilgili de¤il mi?
▲Prof. Dr. Veli Duyan Hocam
benim doktora dan›ﬂmanl›¤›m›
üstlendi. Ekipteki uyum,
güdülenmiﬂlik ve ekibin baﬂar›s›
temel kavramlar› üzerinden giden
bir çal›ﬂma yap›yoruz. Doktora
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e¤itimimi bu noktaya taﬂ›mamda
hocam›n iﬂ yo¤unlu¤uma ve yo¤un
maç trafi¤ime tahammül
göstermesi, beni hep desteklemesi
benim için çok büyük bir ﬂans.
▼Bu ekip çal›ﬂmas› hakemli¤inize
nas›l yans›yor?
▲Kendimi hep çark›n bir diﬂlisi
olarak kabul ederim. Bu diﬂlinin
birinci görevi kendisinin
k›r›lmadan dönmesi, ikincisi ise
gücü yetti¤ince di¤er diﬂlilerin de
sa¤l›kl› bir ﬂekilde dönmesine
yard›m etmesi. Birinci görevimi
yapt›ktan sonra, ikinci görevimi de
yerine getirmeye çal›ﬂ›r›m. Bazen
sadece saha içinde de¤il, d›ﬂ›nda
ufac›k bir detay bile müsabakay›
kurtar›r. Bazen hakemin stres
seviyesi bizden fazla olabiliyor. Bu
noktada bizim devreye girmemiz
gerekiyor. Ekipteki arkadaﬂlar›m›n
yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›racak ﬂeyler
yapar›m. Sorun yaratmam,
sorunlar›n çözümüne katk›
sa¤lamaya gayret gösteririm.

gelece¤iyle ilgili nas›l hayaller
kuruyorsunuz?
▲Gelecek planlar›m sadece
hakemlikle ilgili de¤il. ‹ngiliz
spor psikolo¤u Dr. Richard
Cox’la 2000 y›l›nda
tan›ﬂm›ﬂt›m. Halen de
görüﬂmeye devam ediyorum.
Bana kariyer planlamam› 5’er
y›ll›k yapmam tavsiyesinde
bulunmuﬂtu. Benim
yaﬂam›mda 2010’dan 2015’e
kadar bir plan var. Ancak bu
noktada hakemlik çok önemli
bir renk olsa da ana renk de¤il.
Zaten hakemli¤i ana renk olarak
al›rsan›z mutsuzlu¤a davetiye
ç›kart›rs›n›z. Benim için hedef bir
sonraki maç›m› baﬂar›yla
tamamlamak. Yaﬂad›¤›m s›k›nt›l›
süreç bana onun ötesinde bir
hedef koymamay›
ö¤retti.

Sharp baﬂka bir
pencere aç›yor
▼Hakemlerin
e¤itimi için
UEFA’dan Uilenberg
geliyor. ﬁimdi
yard›mc›
hakemler için
de Sharp
var.

Ondan neler ö¤rendi¤inizi
düﬂünüyorsunuz?
▲Bugüne kadar hep kendi
penceremizden olaylara
bak›yorduk. ﬁimdi farkl› bir
pencere daha var. Onlardan
olaylara farkl› yaklaﬂmay›
ö¤reniyoruz. Biz olaylara kendi
futbol kültürümüz içinden
bakarken, onlar bize baﬂka bir
pencere aç›yor. Elbette Amerika’y›
yeniden keﬂfetmiyoruz. Baﬂar›l› ile
baﬂar›s›z aras›ndaki çizgi çok ince.
Dolay›s›yla bizim de
ö¤renece¤imiz çok küçük bir ﬂey
bile saha içinde çok daha büyük
bir fayda halinde geri dönebiliyor.
▼Bildi¤im kadar›yla kamplarda
Sharp’›n tercümanl›¤›n› da siz
yap›yorsunuz.
▲Evet, bu görevi Emre ya da ben
yapt›m ama art›k simültane çeviri
yapan tercümanlar geliyor. Onlar›n
bulunmad›¤› ortamlarda, futbol
terminolojisine hâkim kiﬂilerin
çeviri yapmas› gerekiyor. Orada da
Emre veya ben devreye giriyoruz.
E¤er arkadaﬂlar›m çevirilerimden
memnun kal›yorsa, bu beni mutlu
eder.
▼Hakemlik kariyerinizin

Bir sonraki maç benim için en
önemli maçt›r ve uzun vadeli
hedeflere ulaﬂmak için ilk önce bu
görevin baﬂar›yla tamamlanmas›
gerekir. Hakemli¤imde bugünümü
dünüm belirledi, ancak yar›n›m›
belirleyecek olan da bugünüm.
Elbette geçmiﬂteki baﬂar›lar›n›z bir
miktar kredi sa¤l›yor ama en önemli
ﬂey bugünkü performans düzeyiniz.
▼Özel hayat›n›zda neler var?
▲6 y›ll›k evliyim. Eﬂim Letonyal›.
Amerika’da tan›ﬂt›k. 2 yaﬂ›nda Deniz
ad›nda bir o¤lumuz var. Boﬂ
zamanlar›mda kitap okumaktan
hoﬂlan›r›m. Doktora tezim bu lüksü
elimden alm›ﬂ olsa da Aziz Nesin’in
kitaplar›n› be¤enirim. Son
dönemlerde Türk yazarlardan Yank›
Yazgan’›n kitaplar›n› da okuma
f›rsat›m oldu. Yabanc› yazarlardan da
Amin Maalouf, Trevenian, Irwin
Yalom ve Alain de Botton’un pek
çok kitab›n› okudum. Ama
favorilerim dünya klasikleri ve
özellikle Rus edebiyat›. Tolstoy ve
Dostoyevski’nin neredeyse tüm
kitaplar›n› okumuﬂumdur.
150 y›l önceki olaylar›n bugünle
örtüﬂmesini çok çarp›c› buluyorum.
En hoﬂland›¤›m ﬂeyse eﬂimle zaman

geçirmek, ailemle birlikte olmak,
o¤lumla oynamak. Pek gözü
d›ﬂar›da birisi de¤ilimdir. D›ﬂar›ya
ç›kt›¤›mda da sauna ve havuzda
dinlenerek vakit geçirmeyi
seviyorum.
▼Bir de farkl› sporlar yapt›¤›n›z›
söylemiﬂtiniz.
▲Evet, birçok branﬂta spor
yapt›m. Tüple dal›ﬂ, do¤a
sporlar›, skydiving gibi sporlar›
denedim. Mümkün oldu¤u kadar
az televizyon izliyorum. Çünkü
çal›ﬂmak çok fazla zaman›m›
al›yor.

‹talyan futbolu komada
Yakın geçmişte hem millî takımı hem de
kulüp takımlarıyla Avrupa’nın
1 numarası olan İtalya’da futbol adeta
can çekişiyor. Futbol kalitesindeki
düşüşün en önemli göstergeleri boş
kalan statlar, Avrupa kupalarına
erkenden veda eden takımlar ve son
Dünya Kupası’nda gruptan çıkmayı
başaramayan Gök Mavili kadro.
Bu noktadan bir çıkış arayan İtalya
Futbol Federasyonu, bir süre önce
ülkenin efsane teknik direktörlerinden
Arrigo Sacchi’yi altyapı
koordinatörlüğüne getirdi. Son 10
yıldaki eğitim süreçlerini eleştiren
Sacchi, çıkış yolunu yeni oluşturulacak
altyapı sistemlerinde görüyor.

Dr. Cem Çetin
Strasbourg Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi,
Misafir Ö¤retim Üyesi
ak›n bir zamana kadar
Avrupa’n›n en iyi liglerinden
bir tanesi olarak gösterilirdi
‹talyan Ligi. Bunun bir sonucu
olarak Çizme futbolunun

Y
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Gençlere
güvenilmiyor

‹nter’in geçen y›l
elde etti¤i
ﬁampiyonlar Ligi
ﬂampiyonlu¤u,
‹talya futbolundaki
çöküﬂü örtmeye
yetmiyor.

temsilcileri gerek kulüpler gerekse
millî tak›mlar düzeyinde baﬂar›dan
baﬂar›ya koﬂard›. Baﬂar›l›
sonuçlar›n al›nmas›nda kaliteli
yabanc› futbolcular kadar yetenekli
‹talyan futbolcular›n da rolü
büyüktü. Son 10 y›ll›k dönem göz
önünde bulunduruldu¤unda akla
gelen ilk isimler Del Piero, Totti,
Inzaghi, Maldini, Pirlo, Buffon,
Cannavaro, Materazzi, Gattuso,
Zambrotta oluyor. Yerli y›ld›zlar›n
yerlerini alacak gençlerin aﬂa¤›dan
gelmemesi nedeniyle ‹talyan
futbolu, tam bir gerileme dönemi
içine girdi. Lig maçlar› eskisi kadar
seyirci çekmezken, az gollü
maçlar›n say›ca artmas›, ekonomik
nedenlerden dolay› kaliteli yabanc›
oyuncu say›s›ndaki azalma ciddi
olumsuzluklar olarak ön plana
ç›k›yor. Ayr›ca 2010 Dünya
ﬁampiyonas›’nda ‹talya’n›n son
derece kolay bir grupta galibiyet
alamadan vedas› da Çizme
futbolunun bugünkü durumunun
bir röntgeni olarak kabul edilebilir.
Millî tak›mdaki bu çöküﬂ kulüpler
için de geçerli. Her ne kadar
Mourinho’lu Inter, geçen sezon
ﬁampiyonlar Ligi’ni
2006 Dünya
kazansa da ortada
Kupas›’n›n sahibi
geçmiﬂi fazlas›yla
‹talya Milli Tak›m›,
aratan bir tablo
eski günlerinin çok
var. Bu dibe
uza¤›nda.
vuruﬂu ‹talyan

son 16’da evine
dönmüﬂtü. Avrupa Ligi
kadar olmasa bile
‹talyanlar›n
ﬁampiyonlar Ligi
performans› da pek
tatminkâr say›lmaz.
Her ne kadar geçen y›l
Inter’le mutlu sona
ulaﬂm›ﬂ olsalar da,
2007-08 ve 2008-09
sezonlar›nda yar› finali
görememeleri, bu
sezon ise yoluna
devam eden kulüp
say›s›n›n çeyrek finalde
1’le (Inter) s›n›rl›
kalmas› olumlu
sinyaller de¤il (1).

futbolunun önde gelenleri,
kulüplerin yönetim politikas›ndaki
yanl›ﬂl›klar›na ba¤lay›p, “Gençlere
yeterince ﬂans verilmiyor”
eleﬂtirisini getiriyor.

Boﬂalan statlar
Bu sezon itibariyle ‹talya 1. Futbol
Lig Serie A’da 20 kulüpten 11’inin
iç saha maçlar›nda statlar›n
doluluk oran› yüzde 50’nin
alt›nda. Lazio, Roma, Juventus gibi
Serie A’n›n kalburüstü kulüpleri,
taraftarlar›n›n sadece yüzde 30’luk
bölümünü tribünlere çekebiliyor.
Bu y›l›n flaﬂ tak›m› Udinese bile iç
saha maçlar›nda stad›n›n ancak
yüzde 35’ini doldurabiliyor.
Durumu en iyi olan Napoli’de dahi
futbolseverlerin stada gitme oran›
yüzde 70. San Siro’da Eto’lu Inter’i
yüzde 64, Ibrahimovic’li
AC Milan’› ise yüzde 58 oran›nda
futbolsever takip ediyor. Bu say›sal
de¤erler, futbolu her ﬂeyden daha
fazla önemseyen ‹talya’da bir
ﬂeylerin iyi gitmedi¤i gözler önüne
seriyor. Taraftarlar› statlardan
uzaklaﬂt›ran asl›nda birden çok
etken var. Bunlar aras›nda statlar›n
eski oluﬂu ve ﬂiddet, önemli bir
olumsuzluk olarak ön plana ç›ksa
da ‹talyanlar› futboldan asl›nda
maçlar›n kalitesizli¤i uzaklaﬂt›r›yor.
Bu gerçe¤i gözler önüne seren en

önemli istatistik, gol k›s›rl›¤›. Ligin
ilk 30 haftas› itibariyle 0-0, 1-0 ve
1-1 sonuçlanan maçlar›n oran›
yüzde 46. Bu orana 2-0’l›k skorlar
da eklendi¤inde, en fazla 2 golün
at›ld›¤› toplam maç oran› yüzde
59’u buluyor. Bu da ‹talyan
futbolseverlerin neden statlar›
boﬂaltt›¤› konusunda bir fikir
veriyor.
Futbolun kalitesizli¤i ‹talyan
kulüplerinin Avrupa kupalar›ndaki
maceras›na da olumsuz yans›yor.
UEFA Klasman›’nda ilk üçteki
yerini kaybeden Çizme’nin
temsilcileri, gelecek sezondan
itibaren ﬁampiyonlar Ligi’ne
do¤rudan 2 kulüp gönderebilecek.
Hâlbuki bu say›, bu sezon
öncesine kadar 3’tü.
Bu olumsuzlu¤un temelinde
‹talyan kulüplerinin özellikle
Avrupa Ligi’ndeki kötü performans›
yat›yor. Bu sezon gruplarda
mücadele eden 4 ‹talyan
kulübünden sadece Napoli ad›n›
bir üst tura yazd›r›rken, Juventus,
Palermo ve Sampdoria erken havlu
att›. Napoli’nin de Avrupa
maceras› çok uzun sürmedi ve
onlar da son 16’y› göremeyerek
elendi. Geride b›rakt›¤›m›z
sezonda da ‹talyanlar Avrupa
Ligi’nde tel tel dökülmüﬂtü. Lazio
ve Cenova gruplardan ç›kamazken,
AS Roma son 32’de, Juventus ise

AC Milan ile 1988-89
ve 1989-90
sezonlar›nda iki defa
ﬁampiyonlar Ligi’ni
kazanan ‹talyan teknik
direktör Arrigo Sacchi,
ülke futbolunun
gerileme döneminde
oldu¤unu ve yap›lan
yanl›ﬂlar› cesur bir dille
‹talyanlar›n efsane teknik direktörlerinden
söylemekten
Arrigo Sacchi, ülke futboluna yeni bir
kaç›nm›yor: “2006’da
altyap› kurmak üzere iﬂbaﬂ›na getirildi.
mucizevî bir ﬂekilde
Dünya ﬁampiyonu
olduk. Ayn› mucize 2010’da
kadroyla Güney Afrika’da
gerçekleﬂmedi (2). Millî tak›m›z iyi tekrarlayamad›lar.
durumda de¤il. Geçmiﬂte elde
‹talyan kulüplerinin gençlere
etti¤imiz baﬂar›lar›n galiba
güvenmemesinin en somut
fazlas›yla üstüne yatt›k. Bunun için örne¤ini Alessandro Matri isimli bir
gerekli yat›r›mlar› yapmaktan
futbolcu oluﬂturuyor. ﬁu s›ralar
kaç›nd›k. Kulüplerimizin eskisi gibi Matri yeni kulübü Juventus formas›
zengin olmad›¤› da bir gerçek (3).
alt›nda Serie A’da gol krall›¤›nda
UEFA’n›n ekonomik Fair Play
16 golle 5. s›rada yer al›yor.
uygulamas›yla, kaybetti¤imiz
Asl›nda sezon baﬂ›nda Matri,
de¤erlerimizi bulabilece¤imizi
Cagliari’deydi. Ara transferde elini
umut ediyorum.”
çabuk tutan Torinolular›n oldu.
Sacchi’nin getirdi¤i bir baﬂka
Son iki sezondur yükselen form
önemli eleﬂtiri de Serie A’da
grafi¤iyle Serie A’n›n büyüklerinin
kulüplerin gençlere güvenmemesi.
gözüne girmeyi baﬂaran Matri,
Nitekim bunun bir sonucu olarak,
26 yaﬂ›nda tercihini Juventus
‹talya 1. Futbol Ligi’nde mücadele
lehine yaparken, AC Milan’l›lara
eden tak›mlar, Avrupa’daki
büyük bir üzüntü yaﬂatt›. Neden
tak›mlar içinde en yaﬂl› olanlar›.
mi? Çünkü Matri asl›nda eski bir
Asl›nda bunun ciddi bir
AC Milan’l›. K›rm›z›-siyahl›larda
olumsuzluk teﬂkil etmedi¤ini
futbolla tan›ﬂan yeni Juve’li,
söyleyenler ç›kabilir! Örnek olarak 11 yaﬂ›ndan 19 yaﬂ›na kadar
da 2006’da Dünya ﬁampiyonu
AC Milan’da top koﬂturdu. “Tak›m
olan ‹talya Millî Tak›m›’n›
arkadaﬂlar›ma göre fiziksel olarak
gösterebilirler. 1962’de ﬂampiyon
daha zay›f oldu¤umdan çok fazla
olan “30 y›l, 1 ay” yaﬂ ortalamas›na
oynama ﬂans› bulam›yordum.
sahip Brezilya’dan sonra mutlu
Her gün eve dönerken a¤lard›m”
sonu yakalayan en yaﬂl› ikinci
diyor Matri. Serie A’daki ilk maç›n›
tak›m ‹talya, Almanya’da “28 y›l,
AC Milan formas› alt›nda 2003’te
8 ay” yaﬂ ortalamas›na sahip bir
oynayan Matri, daha sonra kiral›k
kadroyla mücadele etmiﬂti. ‹talyan
olarak baﬂka kulüplere verilmiﬂ.
futbolunun emeklileri Almanya’da
Gitti¤i kulüpler ise Prato ve
harikalar yarat›rken, ayn› baﬂar›y›
Lumezzane gibi 3. Lig’de
hemen hemen ayn› yaﬂ
oynayanlar. ‹kisiyle de küme
ortalamas›na (28 y›l/9 ay) sahip
düﬂmüﬂ. 2006’da AC Milan,

Matri’yi bu defa 2. Lig
tak›mlar›ndan Rimini’ye kiralam›ﬂ.
2007’de ise Matri, Serie A
tak›mlar›ndan Cagliari’de kendine
yer bulmuﬂ. ‹lk önce Milan’dan
futbolcunun yüzde 50’lik hakk›n›
alan Cagliari, 2008’de Matri’nin
tek sahibi olmuﬂ. Matri 114 maçta
Cagliari ad›na fileleri tam 38 defa
havaland›rm›ﬂ. “Yaﬂad›¤›m
gelgitlere ra¤men hiçbir zaman
umutsuzlu¤a kap›lmad›m, teslim
bayra¤›n› çekmedim”
aç›klamas›nda bulunuyor Matri.
Juventus formas› alt›nda 7 maçta
5 gol atan oyuncu, yükselen
performans›n›n karﬂ›l›¤› olarak
‹talya Millî Tak›m›’na davet edildi.
Ancak ﬁubat ay›ndaki Almanya
maç›nda oynama ﬂans› bulamad›.

Örnek, Fransa modeli
“2010 Dünya Kupas›’nda ‹talya
baﬂar›s›z oldu ancak bu süreçte
kulüplerin de sorumlulu¤u var”
diyen 36 yaﬂ›ndaki savunma
oyuncusu Fabio Cannavaro, eski
günlere dönüﬂ formülü olarak,
“‹zlenecek tek yol var, o da
gençlerin yetiﬂtirilmesi” görüﬂünü
dillendiriyor. Tabii bu e¤itim
sürecinde dikkat edilmesi gereken
noktalar da var. Bu konuda yanl›ﬂ
ad›mlardan kaç›n›lmas› gerekiyor.

“Son 10 y›ll›k dönemde gençlerin
e¤itimine verilen önem azald›¤›
gibi ciddi yanl›ﬂlar da yap›ld›”
diyen Arrigo Sacchi, e¤itim
sürecindeki hatalar›, “Teknik
kazand›r›lmadan, fiziksel geliﬂim
ve taktik a¤›rl›kl› çal›ﬂmalar
üzerinde fazlas›yla durulmaya
baﬂland›” ﬂeklinde aç›kl›yor.
‹talya Futbol Federasyonu
taraf›ndan bir süre önce altyap›
koordinatörlü¤üne getirilen
AC Milan’›n efsanevi teknik
direktörü, izlenmesi gereken e¤itim
politikas›yla ilgili olarak,
“14 yaﬂ›na kadar e¤itim teknik
üzerine kurulmal›. Taktik ise
teknikten sonra gelmeli” görüﬂünü
dillendiriyor. Kulüplerin maç
kaybetme korkusu yüzünden genç
futbolculara ﬂans verilmedi¤inin de
alt›n› çizen Sacchi, gelecekle ilgili
olarak, “70’li y›llarda Frans›zlar›n
uygulamaya koydu¤u altyap›
sistemini baﬂlataca¤›z.
Her kulübün futbol okulu olacak.
Bu sistem sayesinde Frans›z
futbolu kriz ortam›ndan ç›k›p
büyüdü. Fransa’daki yap›y› geçmiﬂ
y›llarda Almanlar ve ‹ngilizler de
kendilerine model olarak al›p,
aﬂama kaydetti. ‹sviçre de ayn›
modeli benimsedi. Fransa’dan
farkl› olarak, ‹talya’da özellikle
12 ila 15 yaﬂlar›ndaki çocuklara
e¤itim verecek ulusal merkezler
kurmay› da planl›yoruz” bilgisini
veriyor.
Sacchi’nin sözlerine bak›p, k›sa
sürede ‹talyan futbolunun eski
baﬂar›l› günlerine dönmesini
beklemek hayalperestlik olur.
Zaten Sacchi de “Ben büyücü
de¤ilim” diyor. Galiba bir süre
daha ‹talyan futbolu, eski baﬂar›l›
günlerinin özlemiyle yaﬂayacak.

(1) ‹talyanlar›n Avrupa
kupalar›ndaki ciddi kan kayb›n›
destekleyen baﬂka veriler de
mevcut. ﬁampiyonlar Ligi’nin son
3 sezonunda çeyrek finale
yükselen ‹talyan kulübü say›s› 3’te
kal›rken, 2002 ila 2007 y›llar›
aras›nda bu say› 12’ydi. UEFA ya
da yeni ad›yla Avrupa Ligi’nde de
‹talyanlar›n son y›llardaki
istatistikleri iyi de¤il. 1988 ila
1999 y›llar› aras›nda 8 defa
Kupa 3’ü müzesini götüren
Makarnac›lar, son 11 y›lda yar›
finalden ötesini göremedi.
(2) 2010 Dünya Kupas›’nda ‹talya,
grup maçlar›nda Slovakya’ya 3-2
ma¤lup olup, Paraguay ve yeni
Zelanda ile 1-1 berabere kal›p
elenmiﬂti.
(3) 30 Haziran 2009 tarihi
itibariyle Serie A’da mücadele
eden 20 kulübün toplam borcu
2.2 milyar euro.
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Ziraat Türkiye Kupas›

ﬁimdi yar› final zaman›
iraat Türkiye Kupas›’nda 1 Eylül günü oynanan 1. kademe maçlar›yla baﬂlayan
mücadelede yolun büyük bölümü geride b›rak›ld› ve yar› finale yükselen
4 tak›m belli oldu. ﬁubat ve Mart aylar›nda oynanan yar› finallerde rakiplerini
eleyen Gaziantepspor, Beﬂiktaﬂ, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor ve Gençlerbirli¤i
yar› finale ç›kt›. Finali 11 May›s günü Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi Kadir Has
Stad›’nda oynanacak kupan›n yar› finalinde Beﬂiktaﬂ-Gaziantepspor, ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi-Gençlerbirli¤i mücadele edecek. Beﬂiktaﬂ-Gaziantepspor
karﬂ›laﬂmas› 6 Nisan’da, Büyükﬂehir Belediyesi-Gençlerbirli¤i maç› ise 7 Nisan’da
oynanacak. Rövanﬂ maçlar›n›n tarihi ise 20 Nisan. ﬁimdi biraz geri dönelim ve
çeyrek final mücadelelerini k›saca hat›rlayal›m.

Z

Gaziantepspor - Galatasaray
Çeyrek finalin en zorlu eﬂleﬂmesi
ﬂüphesiz Gaziantepspor’la Galatasaray
aras›ndayd›. Gaziantepspor özellikle
sezonun ikinci yar›s›ndan itibaren
düzenli bir ç›k›ﬂ yaﬂarken, Galatasaray
ligde umutlar›n› tüketmiﬂ, tek hedef
olarak kupay› belirlemiﬂti. ‹ki tak›m›n
gruptaki karﬂ›laﬂmas›nda ise eﬂitlik
bozulmam›ﬂt›. 3 ﬁubat günü
Gaziantep Kamil Ocak Stad›’nda
oynanan maç beklendi¤i gibi çok
zorlu geçti ve 90 dakikada tam bir gol
düellosu yaﬂand›. ‹lk gol,
Gaziantepspor’un ara transferde
renklerine ba¤lad›¤› gurbetçi Cenk
Tosun’dan geldi. Bu gole Kaz›m’la
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cevap veren Galatasaray,
ikinci yar›da da Stancu ile
öne geçmeyi baﬂard›. Maç›
b›rakmayan Gaziantepspor,
Elyasa ile 2-2’yi bulduktan
sonra Cenk Tosun’la 3-2’lik
galibiyete ulaﬂt› ve rövanﬂ
için küçük de olsa bir
avantaj sa¤lad›. 2 Mart’ta
Ali Sami Yen Stad›’nda
oynanan rövanﬂta
Galatasaray’a tur için
1-0’l›k galibiyet yetecekti
ancak 90 dakika boyunca
rakibine gol izni vermeyen
Gaziantepspor 0-0’l›k
beraberlikle yar› finalist olmay›
baﬂard›.

Beﬂiktaﬂ - Gaziantep B.B.
Çeyrek finale Bank Asya 1. Lig’den
ç›kabilen tek tak›md› Gaziantep
Büyükﬂehir Belediyespor. Grupta
Beﬂiktaﬂ’› yenmiﬂ, Trabzonspor’u da
arkas›nda b›rakarak yükselmiﬂti çeyrek
finale. Ancak bu defa ﬂanslar› o kadar
yaver gitmedi. Beﬂiktaﬂ’la Gaziantep
Büyükﬂehir Belediyespor’un çeyrek
final ilk maç› 2 ﬁubat günü Fiyap›
‹nönü Stad›’nda oynand›. Bu defa iﬂi
s›k› tutan siyah-beyazl› tak›m, Bobo ve
Fernandes’in ikiﬂer golüne bir de
Quaresma’n›n golünü ekleyerek
sahadan 5-0’l›k galibiyetle ayr›ld› ve
rövanﬂ›
formalite
haline
dönüﬂtürmeyi
baﬂard›.
3 Mart’ta
Gaziantep’te
oynanan
rövanﬂ
maç›nda
Do¤ukan,
Onur,
Muhammed
ve At›nç gibi
genç
oyuncular›na
da ﬂans veren
siyah-beyazl›
tak›m, 90
dakikay›

Finali Kayseri’de oynanacak Ziraat
Türkiye Kupası’nda bu ay yarı final
mücadelesi var. Beşiktaş ile
Gaziantepspor 6 Nisan’da, İstanbul
Büyükşehir Belediyespor ile
Gençlerbirliği ise 7 Nisan’da karşı
karşıya gelecek. Rövanşlar
20 Nisan’da oynanacak. Rakiplerine
üstünlük sağlayan takımlar 11 Mayıs
günü Kadir Has Stadı’ndaki finalde
kozlarını paylaşacak.

Nobre, Hilbert ve Almeida’n›n
golleriyle 3-0 galip tamamlayarak
ad›n› yar› finale yazd›rd›. Beﬂiktaﬂ, iki
maçta att›¤› 8 golle çeyrek finalin en
golcü tak›m› oldu.

‹BB-Kas›mpaﬂa
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor ile
Kas›mpaﬂa da çeyrek finalde ayn›
gruptan ç›km›ﬂ iki tak›m olarak
buluﬂtu. Grupta üstünlük sa¤layan
tak›m 3-1’lik galibiyet elde eden
Kas›mpaﬂa’yd› ama yar› finali gören
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor
oldu. ‹lk maç 2 Mart günü Atatürk
Olimpiyat Stad›’nda oynand› ve
karﬂ›l›kl› ataklarla geçen 90 dakikadan
gol sesi ç›kmad›. Rövanﬂ maç›n›n
tarihi 3 Mart, yeri ise Recep Tayyip
Erdo¤an Stad›’yd›. Normal süresi 0-0
sona eren maç uzatmalara gitti.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor
110. dakikada ‹sveçli genç oyuncusu
Holmen’le 1-0 öne geçerek büyük bir
avantaj yakalad›. Kas›mpaﬂa 119.
dakikada Varela’n›n penalt› golü ile
eﬂitli¤i sa¤lasa da rakip sahada at›lan
golün avantaj› ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’u yar› finale taﬂ›d›.

Gençlerbirli¤i - Bucaspor
‹ki tak›m gruplarda karﬂ› karﬂ›ya
gelmiﬂ, Gençlerbirli¤i, Bucaspor’u
deplasmanda 2-1 yenmeyi baﬂarm›ﬂt›.

Bu üstünlük çeyrek final eﬂleﬂmesine
de yans›d›. Gençlerbirli¤i ile Bucaspor
aras›ndaki çeyrek finalin ilk maç›
3 ﬁubat günü Ankara 19 May›s
Stad›’nda oynand›. ‹kinci yar›da
giderek artan bir bask› kuran
Gençlerbirli¤i, 73. dakikada Ermin
Zec’in golüyle öne geçtikten sonra
75. dakikada Koray’›n kendi kalesine
att›¤› golle 2-0’› buldu ve rövanﬂ için
ciddi bir avantaj yakalad›.
Rövanﬂ maç› 2 Mart günü Yeni Buca
Stad›’nda oynand›. Ev sahibi ekip
13. dakikada yeni transferlerinden
Ali Kuçik’in golüyle 1-0 öne geçerek
ümitlendi. Ancak 40. dakikada
Gençlerbirli¤i bir penalt› at›ﬂ›
kazan›rken, Bucaspor, kaleye giden
topu elle kesti¤i için k›rm›z›
kart gören Onur’u kaybetti.
Gençlerbirli¤i bu penalt›
at›ﬂ›n› Azofeifa’n›n
aya¤›ndan auta atsa da
rakibinin 10 kiﬂi kal›ﬂ›n› iyi
de¤erlendirip ilk yar›n›n
sonunda Zec’in golüyle
eﬂitli¤i yakalad›.
Baﬂkent ekibi ikinci yar›da
da Jedinak’la bir gol daha
atarak 2-1’lik galibiyetle
yar› finalin yolunu tuttu.
Bucaspor ise 85. dakikada
Erman Güracar’›n da
k›rm›z› kart görmesiyle
maç› 9 kiﬂiyle
tamamlad›.

Erhan Tamiş
ursaspor ‹skandinav
futbolcularla ilk kez
1993-94 sezonunda
tan›ﬂm›ﬂt›. Yeﬂil-beyazl›lar o
dönemde Danimarkal› Frank
Pingel ve Norveçli Goran
Sörloth’u renklerine ba¤lam›ﬂt›.
‹ki futbolcunun da Bursaspor
maceras› bir sezon sürdü. Pingel
sergiledi¤i baﬂar›l› performans›n
ard›ndan Fenerbahçe’ye transfer
oldu. Sörloth ise sezon sonunda
yeﬂil-beyazl› kulüpten ayr›ld›.
Bu iki oyuncudan tam 16 y›l
sonra Bursaspor ‹skandinavya
yar›madas›ndan bir futbolcuyu
kadrosuna dâhil etti. ‹sveç
futbolunun parlayan
y›ld›zlar›ndan Gustav Svensson,
yeﬂil-beyazl›lar›n orta alan›n›n
ortas›ndaki Hüseyin, Ergic, Bekir
Ozan, Kirita dörtlüsüne kat›ld›.
Baﬂta Manchester United olmak
üzere birçok önemli kulübün
takibinde olan Svensson, transfer
döneminin kapanmas›na çok
k›sa bir süre kala tercihini
Bursaspor’dan yana kulland›.
‹sveçli oyuncu yeﬂil-beyazl›
formayla ﬁampiyonlar Ligi’nde
ilk kez oynama ﬂans›n›
yakalarken, Spor Toto Süper
Lig’de de giderek artan bir
performans sergiliyor.
▼Futbola nas›l baﬂlad›n?
Daha önce yapt›¤›n bir baﬂka
spor var m›yd›?
▲Futbola baﬂlad›¤›mda 6
yaﬂ›ndayd›m. Bu arada 16 yaﬂ›na
kadar da tenis oynad›m. Tenisin
yan› s›ra baﬂka sporlar da
yapt›m. Daha sonra futbolu
seçtim ve profesyonel olarak
oynamaya baﬂlad›m.
▼Bursaspor’a transferin nas›l
gerçekleﬂti?
▲Son anda geliﬂen bir transfer
oldu. Aç›k söylemek gerekirse
Bursaspor’la ilgili fazla bilgim
yoktu. Bana gelip böyle bir teklif
oldu¤unu söylediler. Biraz
araﬂt›rma yapt›m ama tam
anlam›yla bilgi sahibi olmadan
Bursa’ya geldim. Ancak ﬂu anda
bu tercihi yapt›¤›m için
mutluyum. Benim aç›mdan iﬂler
yolunda gidiyor.
▼Seni ünlü ‹ngiliz kulübü
Manchester United da takip
ediyordu. Geniﬂ listesinde
isminin yer ald›¤› biliniyordu.
Bu konuda detayl› bilgin var m›?
▲Manchester United’›n
ilgilendi¤i oyunculardan biri
oldu¤umdan haberim vard›.
Ancak hayli geniﬂ bir listeleri
oldu¤unu ve benim d›ﬂ›mda
baﬂka oyuncular› da takip
ettiklerini biliyorum.
▼Ön liberoda görev yap›yorsun.
Futbol tarz›n› tam olarak nas›l
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Bursa’n›n
üçüncü
Vikingi
Bursaspor’un Pingel ve
Sörloth’tan 14 sene sonra
kadrosuna katt›¤› ‹skandinav
oyuncu, orta sahadaki güçlü
ve çal›ﬂkan kimli¤iyle
giderek daha vazgeçilmez bir
konuma geliyor. Manchester
United’›n da transfer
listesinde yer alan ‹sveçli,
genç oyunculara, “Ben
bugünkü konumuma
antrenmanlarda iﬂi s›k›
tutarak geldim” diyerek yol
gösterirken, gelecekteki
hedefini Premier Lig olarak
aç›kl›yor.

Gustav Svensson
tan›ml›yorsun?
▲Futbolun kolektif bir oyun
oldu¤una inan›yorum. Ben iyi bir
tak›m oyuncusu oldu¤umu

düﬂünüyorum. Tak›m›m› galibiyete
taﬂ›mak için elimden gelen her
ﬂeyi veririm.
▼‹lk kez ‹sveç’in d›ﬂ›nda futbol

oynuyorsun. Bu nedenle yabanc›
bir ülkede çal›ﬂt›¤›n teknik adam
elbette ki çok önemli. Sana göre
Ertu¤rul Sa¤lam nas›l bir teknik

adam?
▲Ertu¤rul Sa¤lam çok iyi ve teknik
seviyesi yüksek bir teknik direktör.
Antrenmanlara çok önem veren ve
çok yo¤un antrenman yapt›ran bir
teknik adam. Bu durum,
hocam›z›n istekleri do¤rultusunda
tak›ma devaml› ›ﬂ›k veren, devaml›
tak›mdaki dayan›ﬂma ve birleﬂmeyi
sa¤layan önemli bir etken. Ayr›ca,
tak›mdaki futbolcular›n hocaya
sayg› duymas› da önemli bir ﬂey.
Ertu¤rul Sa¤lam’›n tak›m içinde
büyük bir sayg›nl›¤› var. Bu da
baﬂar›ya giden yolda çok önemli
bir faktör.
▼Bursaspor’a gelmeden önce
Türkiye’deki futbol anlay›ﬂ›
hakk›nda bilgi toplama ﬂans›n oldu
mu? Geldi¤inde nas›l bir futbolla
karﬂ›laﬂt›n?
▲Bursaspor’a imza atmadan önce
baz› arkadaﬂlar›mdan ﬂehir ve
tak›m hakk›nda bilgiler ald›m.
Ayr›ca, Türkiye’deki baz›
tak›mlar›n maçlar›n› Avrupa’da
izlemiﬂtim. Arkadaﬂlar›m›n bana
aktard›¤› olumlu düﬂünceler,
buraya gelmemde etken oldu.
Gördü¤üm kadar›yla, Türkiye’de
h›zl› futbol oynan›yor. Süper Lig,
çok taktiksel ve genellikle ofansif
düﬂünen tak›mlardan oluﬂuyor.
Türkiye’deki futbolun zorlu
oldu¤unu söyleyebilirim.
▼‹skandinav kökenli oyuncular
genellikle Almanya, ‹ngiltere ve
Hollanda gibi ligleri tercih ediyor.
Türkiye’yi seçmenin özel bir
nedeni var m›?
▲Benim tan›d›¤›m ço¤u oyuncu
Hollanda, Almanya ve di¤er
Avrupa ülkelerinde oynuyor.
‹sveç’te oynad›¤›m›z futbola yak›n
oldu¤u için oralar› seçiyorlar.
Benim Türkiye’ye gelmemdeki
önemli nedenlerden birisi,
Bursaspor’un geliﬂmekte olan bir
tak›m olmas›, Avrupa arenas›nda
da kendisini göstermek istemesi.
Ben de buna katk›da bulunmak ve
kulübün tarihindeki önemli
sayfalar içinde yer almak için
Türkiye’yi seçtim.
▼Göteborg’da genellikle
90 dakika sahada kal›yordun.
Bursaspor’da rotasyon nedeniyle
baz› maçlarda forma
giyemiyorsun. Bu durum senin
süreklili¤ini ve performans›n› nas›l
etkiliyor?
▲Bursaspor’a transferim
gerçekleﬂmeden önce ‹sveç’te
yar›m sezon oynad›m. O yüzden
fiziksel aç›dan iyi durumda
Türkiye’ye geldim. Burada
hocam›z›n rotasyon nedeniyle baz›
futbolcular› dinlendirmesi çok
pozitif bir ﬂey. Bursaspor’da her
maçta oynasayd›m kendimi çok
daha yo¤un hissedecektim.
San›r›m di¤er oyuncular da
benimle ayn› görüﬂte. Hocan›n

Gustav Svensson
kimdir?

rotasyonu, futbolcular›n
dinlenmesini ve bir sonraki maça
haz›r ç›kmas›n› sa¤larken iyi bir
performans sergilemesinde de
önemli bir etken. Tabii ben de her
futbolcu gibi her maçta oynamak
isterim.

Bugünkü konumumu
antrenmanlara borçluyum
▼Yeni kuﬂa¤›n ‹sveç’teki en umut
vaat eden oyuncular›ndan birisin.
Bursaspor’daki genç oyuncular›
nas›l buldun, onlara tavsiyelerin
nelerdir?
▲Ben gençken çok antrenman
yapt›m. Sürekli kendimi gösterme
arzusundayd›m. O yüzden bu
seviyeye geldim. Bursaspor’daki
genç oyunculara da antrenmanlara
tam konsantre olup en iyi ﬂekilde
de¤erlendirmelerini öneririm.
Gördü¤üm kadar›yla tak›mdaki
gençlerin çok olumlu özellikleri
var. Baz›lar› çok h›zl›, baz›lar› çok
kaliteli ve teknik futbolcular.
Kendilerini biraz daha geliﬂtirip,
daha iyi yerlere geleceklerine
inan›yorum. Bu futbolcular›n
geliﬂimi de Bursaspor’un
gelece¤ine çok olumlu katk›
yapacakt›r.
▼Bursaspor’da en çok hangi
oyuncuyu be¤eniyorsun?
▲Arjantinli Pablo Batalla’y›
be¤eniyorum ama haz›rsa. Yorgun

olursa de¤il.
▼Avrupa futbolunu yak›ndan
tan›yorsun. Uluslararas› tecrüben
yaﬂ›na göre fazla. Bursaspor’da,
Avrupa arenas›nda baﬂar›l›
olabilecek oyuncular var m›?
▲Volkan ﬁen var. Hem h›zl› hem
de teknik bir oyuncu. Biraz daha
çal›ﬂma ve kendine güvenle,
Avrupa’da çok rahat oynayabilir.
Onun d›ﬂ›nda, Vederson çok iyi bir
sol bek oyuncusu. Ayr›ca tecrübeli.
Avrupa’da oynamas›na bir engel
yok. Bunlar›n yan›nda tak›mda
kendilerini kan›tlam›ﬂ, çok iyi,
genç ve tecrübeli futbolcular var.
Biraz daha çal›ﬂmayla Avrupa’da
oynayabilirler.
▼Bursa’da zaman nas›l geçiyor.
Kente al›ﬂabildin mi?
▲Genelde çok antrenman oldu¤u
için zaman›m›n büyük bölümü
Özlüce Tesisleri’nde geçiyor.
Antrenmanlar›n d›ﬂ›nda,
arkadaﬂlarla birlikte ﬂehir
merkezine giderek kahve içiyorum.
▼Gelecekle ilgili planlar›n neler?
▲Bunu söylemem için daha çok
erken. ﬁu andaki düﬂüncem
Bursaspor’a en iyi ﬂekilde hizmet
etmek. Burada kendimi geliﬂtirip,
daha sonra bana göre dünyan›n en
iyi ligi olan Premier Lig’de
oynamak istiyorum. ‹nﬂallah günün
birinde orada futbol oynama
ﬂans›n› yakalar›m.
▼Dünya çap›nda be¤endi¤in ve
örnek ald›¤›n futbolcular var m›?

7 ﬁubat 1987’de ‹sveç’in
Annedal kentinde dünyaya
geldi. 2001’de ülkesinin en
köklü kulüplerinden
Göteborg’un çat›s› alt›na girdi.
2006 y›l›ndan itibaren
profesyonel olarak futbol
oynamaya baﬂlad›. 2007’de
Göteborg ile ‹sveç Ligi
ﬂampiyonlu¤u kazand›. 24 kez
‹sveç U21 Millî Tak›m›’nda
forma giydi, 2 kez de A Millî
Tak›m’da görev yapt›.
▲Futbolu b›rakana kadar Zinedine
Zidan’› çok be¤eniyordum. ﬁimdi
ise izlemekten en çok keyif
ald›¤›m futbolcu Arjantinli Lionel
Messi. Gerçekten müthiﬂ bir
oyuncu. Tak›m olarak ise favorim
Arsenal.
▼Bursaspor’un bu seneki
ﬂampiyonluk ﬂans›n› nas›l
görüyorsun?
▲Geçen sezon Bursaspor’un
baﬂard›¤› çok büyük bir olayd›.
Bu sezon da iyi gidiyoruz.
‹yi maçlar oynad›k. Ara s›ra kötü
maçlar›m›z ve istemedi¤imiz
sonuçlarla da karﬂ›laﬂt›¤›m›z oldu
ama bunlar› telafi ederek yeni bir
ﬂampiyonluk daha yaﬂamak
istiyoruz.
▼Bursa’da be¤endi¤in yemekler
var m›?
▲‹sveç’teyken kebab› çok
seviyordum. ﬁimdi kebab›n
ülkesine geldim. O yüzden
arkadaﬂlar›mla beraber d›ﬂar›
ç›kt›¤›m›zda hep ‹skender kebab›
yiyoruz.
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Zoraki emekliler
Futbolculuk, hele de üst düzeyde futbolculuk
rengarenk bir dünya. Hayatını spot ışıkları
altında yaşarken her sözü ve her eylemi
gündem oluşturan dünya yıldızları, yaş kemale
erdiğinde kenara çekilmek zorunda kalıyor.
Ama en acısı sakatlığın pençesine düşüp erken yaşta mecburen
emekli olanlar. Son örnek Brezilyalı Ronaldo. Ancak futbol tarihi bu
şanssızlığı yaşayan pek çok yıldız oyuncuyla dolu.

Uygar Karaca

ktif futbol dünyas›ndan bir
y›ld›z›n daha kay›p gidiﬂine
ﬂahitlik ettik geçti¤imiz ay.
Ne yaz›k ki gerçek anlamda olay
adam, “El Fenomeno” Luis
Nazario de Lima, yani bildi¤imiz
ismiyle Ronaldo, art›k vücuduna
yenik düﬂtü¤ünü itiraf etmek
zorunda kald›. Bunun ne demek
oldu¤u aç›kt›; hastan›n futbol
oynama heveslisi bedeni tüm
gayretlere ra¤men kurtar›lamad› ve
Ronaldo aktif spor yaﬂam›na nokta
koydu¤unu söyledi. Gözyaﬂlar›n›
tutamad›¤› aç›klamas›n› yaparken
az biraz da sitemkârd› unutulmaz
golcü. “Y›llarca bana fazla
kilolar›m sebebiyle haks›zl›k
yap›ld›” imas›nda bulundu.
Hâlbuki olay›n tek sorumlusu
kendisi de¤ildi belki de, sürekli
kilo almas›nda etkili ve tiroid
bezlerini ilgilendiren bir tür
hastal›k yüzünden de çok s›k›nt›
çekmiﬂti.
Dünya Kupas› tarihindeki en golcü
futbolcu unvan›n› kazanaca¤›
kariyeri Avrupa’da, önce
Hollanda’da parlam›ﬂt›.
Romario’nun izinden giden
Ronaldo’nun büyük baﬂar›lara
do¤ru yelken açmaya baﬂlad›¤› yer
PSV’ydi ve bir sonraki adres
Katalunya oldu. Burada Rivaldo ve
Sonny Anderson’la beraber
unutulmaz Brezilyal› üçlüsünü
kurdular ve Barcelona’y› Kupa
Galipleri Kupas›’na taﬂ›d›lar.
Kendisine sorsak, muhtemelen
hata olarak nitelendirmeyecektir
fakat rekor ücretle Inter’e geçiﬂi,
belki de yaklaﬂan sonun baﬂlang›c›
oldu. Hoﬂ, Ronaldo kariyerinin en
önemli baﬂar›lar›na asl›nda bundan
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sonraki y›llarda
ulaﬂacakt›. Inter’de
tendonlar›ndan yaﬂad›¤›
iki sakatl›kla adeta
yürekleri parçalarken,
kalabal›k Inter hücum
hatt› aras›nda, ne zaman
aya¤a kalk›p geri dönse
bir yer bulacakt›.
2002 Dünya Kupas›’nda,
Hasan ﬁaﬂ’a örnek oldu¤u saç
stiliyle Real Madrid
Galaktikolar›ndan biri olup,
Zinedine Zidane ve David
Beckham’la birlikte, belki de bir
daha hiç kurulamayacak bir
“zengin” kadronun parças› olarak
La Liga ﬂampiyonlu¤u gördü.
Gün geldi, o da gözden düﬂtü.
Özellikle Fabio Capello’nun teknik
direktörlü¤e getiriliﬂinden sonra
kilolar› mevzubahis oldu ve
Milan’a transferi gerçekleﬂti.
Burada dizindeki bela yine
peﬂindeydi. ‹yileﬂmeye çal›ﬂ›rken
ortaya ç›kan travesti skandal› gibi

olaylar kuyudan ç›kmaya çal›ﬂan
ama aya¤›ndan aﬂa¤› çekilen bir
adam haline getirdi onu.
Her zaman Flamengo’ya olan
sevgisinden bahsederken
Corinthians’a döndü ve atmaya
baﬂlad›¤› gollerle, “Ben daha
ölmedim” dedi bir süre ama,
sonunda ac› gerçekten kaçamad›.
Zorunlu olarak emekliye

ayr›ld›¤›n›, kullanmas› gereken
ilaçlar›n doping testlerini
geçemeyece¤ini kendi a¤z›yla
aç›klarken, sakatl›k yüzünden
emekli olan pek çok y›ld›z›
hat›rlatt› bizlere. Tarihte pek çok
oyuncunun kariyeri de böyle
bitmiﬂti; en üzücü olanlardan biri
de ﬂüphesiz ki 30 yaﬂ›nda Milan
ve Hollanda formalar›n› evinin
duvar›na asmak zorunda kalan
Marco Van Basten’in
yaﬂad›klar›yd›. Bu efsanevi
golcünün yeri her zaman ayr›,
fakat biz son 10 y›lda benzer
kaderleri paylaﬂan pek çok y›ld›za
da listemizde yer vermeye çal›ﬂt›k.

Sebastian Deisler
Diz sakatl›klar›n›n önemini,
futbolla bir ﬂekilde ilgili olan
herkes çok iyi bilir. Çapraz
ba¤lardaki sakatl›klar›n toparlan›ﬂ
süreci, sadece top peﬂinde koﬂan
adamlar için de¤il, tüm sporcular
için çok zorlu geçer ve pek
ço¤u da tam anlam›yla bir
geri dönüﬂ yaﬂayamaz.
Sebastian Deisler,
1998 y›l›nda, Borussia
Mönchengladbach
formas›yla
Bundesliga’da
oynamaya
baﬂlad›¤›nda
herkes için gelecek
vaat eden bir oyuncuydu.
18 yaﬂ›nda parlamaya
baﬂlayan orta saha y›ld›z›,
h›z›, driplingi, isabetli
ortalar›yla Alman futbolu için
çok büyük bir umut olmuﬂtu.
Ne yaz›k ki Herta
Berlin’deki ﬁampiyonlar Ligi
maceras› ona pek iyi gelmedi.
Sa¤ dizinden sakatland› fakat
buna ra¤men Bayern Münih
onu transfer etmekten
çekinmedi. 2002 Dünya
Kupas›’n› kaç›rd›ktan
sonra, Bavyeral›lardaki
bask›n›n büyüklü¤ü,
onu depresyona

soktu. Michael Ballack’›n
ayr›lmas›ndan sonra kendini bulur
gibi olsa da eski sakatl›klar›n›n
sürekli nüksetmesi, kendisine olan
güvenini de yok etti. 2006 Dünya
Kupas›’nda, kendi vatandaﬂlar›n›n
önünde de millî formay›
giyemeyiﬂinden sonra, fazla
seçene¤i kalmad›¤›ndan ﬂüphesi
yoktu ve aç›klamas› netti. “Art›k
dizime inanc›m kalmad›, bu benim
için adeta bir çileye döndü” dedi
ve aktif spora veda etti. Bayern’in
o zaman genel menajerli¤ini
yapan Uli Hoeness, onun bir gün
geri dönece¤ine inand›ysa da
o gün hiç gelmedi. Toplam 5
ameliyat depresyonla birleﬂince
futbolseverlere, yetenekli bir
futbolcunun 27 yaﬂ›ndaki vedas›n›
kabullenmek düﬂtü.

Martin Laursen
Fatih Terim’le
birlikte Milan’a
gelen

oyunculardan
biri olan
Danimarkal›
savunmac› da
dizindeki
problemlerden epey
çektikten sonra futbola
veda etti. Allesandro
Nesta, Paolo Maldini ve Jaap
Stam gibi savunmac›lar›n
aras›nda art›k forma bulmakta
zorlanan Laursen’in Aston Villa
kariyeri de çok iyi baﬂlamad›.
2004 yaz›nda gerçekleﬂen

transferden sonra teknik direktörü
David O’Leary, ondan uzun süre
faydalanamad›. 5 y›l önce sa¤
dizinden geçirdi¤i bir ameliyat ve
ard›ndan yaﬂad›¤› menisküs
probleminin izleri peﬂindeydi.
7 ayl›k yoklu¤unun ac›s›n›, geri
dönüﬂ maç›ndaki golle ç›kard›
ancak 2004-2005’te do¤ru dürüst
oynayamad›. A¤ustos 2005’te
iyileﬂmek için Amerika’ya gitti
ancak Aston Villa onun yerini
doldurabilmek için Wilfred
Bouma’y› transfer etmiﬂti bile.
Nihayet o sezonu da kapatt›¤›
anlaﬂ›ld›. 2006-2007 sezonun
sonunda geri dönebildi; hatta Olof
Mellberg’le oluﬂturdu¤u ikiliyle
kötü günleri geride b›rakmay›
baﬂard›. 2007-2008’de tak›m›n
taraftarlar› taraf›ndan Villa’n›n en
baﬂar›l› oyuncusu, 2008’deyse
Danimarka’da y›l›n oyuncusu
seçildi. Üstelik bu süreçte tak›m
kaptanl›¤›na kadar da yükseldi.
Ne var ki kariyerinin zirvesindeki
bu günlerin üzerinden çok fazla
geçmeden, emeklili¤ini aç›klamak
zorunda kalacakt›. Ocak ay›ndaki
West Bromwich maç›ndan sonra
sakatlanan Laursen, May›s 2009’da
futbolseverlere veda ederken,
“Bu kadar iyi oynad›¤›m bir
dönemin hemen ard›ndan emekli
oluyorum demek çok garip ama
ömrünüzün sonuna dek futbol
oynayamazs›n›z” diyerek asl›nda
“Hayat ac›d›r” demek istemiﬂti.

Jens Nowotny
Ünlü ACL sakatl›¤›ndan mustarip
bir di¤er Alman oyuncu da Jens
Nowotny’di. Bayer Leverkusen
tarihinde, Christoph Daum’lu
günlerin unutulmazlar›ndan olan
stoper kaptan, tak›m›yla birlikte o
dönem Fenerbahçe’nin de epeyce
can›n› yakt›ktan sonra ﬁampiyonlar
Ligi finaline kadar yürümüﬂ,
Zinedine Zidane’›n unutulmaz
golünü de bar›nd›ran bir
yenilgiyi izlemek zorunda
kalm›ﬂt›. Çünkü Manchester
United karﬂ›s›ndaki yar› final
maç›nda ald›¤› darbe
yüzünden, 6 ay
boyunca
oynayamayaca¤›
kesinleﬂmiﬂti. Bu, ayn›
zamanda Dünya Kupas›’n›
da kaç›rmas› anlam›na
gelmekteydi. Sonun
baﬂlang›c›n› haz›rlayan bu
sakatl›¤›n ard›ndan, Ocak
2003’te geri döndü. Fakat bir
kez daha sakatlan›p, toplam
19 ay sürecek döneme iki
ameliyat birden
s›¤d›racakt›. Yine de
hem Almanya Millî
Tak›m›’na, hem de
Leverkusen’e

dönmeyi baﬂard› Nowotny. Ancak
2006’da, 32 yaﬂ›na geldi¤inde art›k
sportif direktör Rudi Völler’in de
sabr› taﬂm›ﬂt›. Zaten bir sonraki
dura¤› olan Dinamo Zagreb’de de
10 maça ç›kabildi ve bir
savunmac› için erken bir yaﬂ olan
33’te, futbola veda etti. Halen
Joachim Löw’ün Euro 2008
planlar›nda vard› ancak 10 ay
sürmesi öngörülen rehabilitasyon
sürecini duyunca, buna haz›r
olmad›¤›n› fark etmiﬂti ve “Benden
bu kadar” dedi.

Bernd Schneider
Dönemin bir baﬂka önemli
Leverkusenlisi, elbette Alman Millî
Tak›m› için de çok önemli role
sahip olan Bern
Schneider’di.
Kimileri, yüksek
tekni¤i nedeniyle
“Beyaz Brezilyal›”
lâkab›n› takm›ﬂt›
ona. Orta sahada
ya da sa¤ kanatta
s›k s›k izledi¤imiz
tecrübeli oyuncu
için küçük küçük
sakatl›k
problemleri,
2007’de kendisini
göstermeye
baﬂlam›ﬂt›. Ancak
büyük sorun,
belindeki disk
kaymas›yd›
ve bu
nedenle
geçirdi¤i
ameliyattan
sonra Euro
2008’i kaç›rd›. Leverkusen, onun
saha içindeki de¤erinin d›ﬂ›nda,
saha d›ﬂ›nda üstlendi¤i önemli
görevleri çok iyi bildi¤i için
Ekim’de kontrat›n› uzatt›. Ne var
ki, geri dönme gayretleri 2009
sezonu sonunda bitti. Geriye, 253
Bundesliga maç›nda kaydetti¤i
35 gol, iki Dünya Kupas› -ki
Güney Kore’de finale
gitmiﬂlerdi- ve Millî Tak›m
Teknik Direktörü
Joachim Löw’ün, “Saha
içi ve d›ﬂ›ndaki lider
figürlerimizden biriydi”
sözleri kald›.

Dean Ashton
Tart›ﬂma yaratan
emekliliklerden biri de
Dean Ashton’›nkiydi. Crewe
Alexandra’n›n altyap›s›nda
yetiﬂtikten sonra Norwich
City’nin rekor transferi
olmuﬂtu. Gayretleri tak›m›
ligde tutmaya yetmedi
ancak bir sonraki ara
transfer döneminde bu

kez West Ham’›n kadrosunda,
Premier Lig’e döndü. Buradaki
güzel günleri sayesinde, 2006
Dünya Kupas› kadrosu olmasa
bile, Steve Mclaren’in ilk millî
kadrolar›ndan birine girmeyi
baﬂaracakt›. Fakat
Yunanistan maç›ndan
önceki antrenmanda
Shaun Wright
Phillips’le girdi¤i
mücadelede sol ayak
bile¤ini k›rmas›,
kariyerinin sonunu
getirecek olayd›.
O sezonu kaç›rd›ktan
sonra yeniden
Hammers’›n
bordo-mavili formas›n›
giymeyi baﬂard› ancak
Gianfranco Zola’n›n
geliﬂinden sonra
sakatlar listesine
girmesi uzun sürmedi.
Eylül 2008’de bir defa
daha ayn› sakatl›¤›
yaﬂay›nca art›k elden
fazla bir ﬂey
gelmeyece¤i anlaﬂ›ld›.
26 yaﬂ›nda emeklilik
karar› ald›¤›nda, onu Crewe
Alexandra’dan tan›yan ve Danny
Murphy ya da David Platt gibi
y›ld›zlar› da yetiﬂtiren Dario Gradi,
“Çal›ﬂt›¤›m en iyi bitiricilerden
biriydi” diyecekti. Millî tak›ma
gidip sakatlanan
futbolcular konusu,
zaten epeydir futbol
dünyas›n›n FIFA’yla
tart›ﬂt›¤› bir konuydu;
Ashton olay› zincirin
yeni bir halkas› oldu.
Ashton, sonunda
‹ngiltere Futbol
Federasyonu’yla
tazminat konusunda
anlaﬂarak belki bir
nebze rahatlad›. Sar›
saçl› eski golcünün,
bir ara Shaun WrightPhillips’i mahkemeye
vermesi de gündeme
gelmiﬂti.

Luc Nilis
Kimi oyuncular›n
kariyerleri, ›srarl›,

sürekli tekrar
eden ve
sadece fiziksel
olarak de¤il,
mental olarak
da futbolcular›
zorlayan
sakatl›klarla
de¤il de,
bir defa
gerçekleﬂtikten
sonra k›sa süre
içerisinde yeﬂil
sahalar› terke
zorlayan problemlerle bitiyor.
Belçika Millî Tak›m›’n›n en önemli
forvetlerinden biri olan Luc Nilis’in
futbol yaﬂam›n›n sonlan›ﬂ› da bu
örneklerden biri. PSV’de, Ruud
Van Nistelrooy’la oluﬂturduklar›
ortakl›k, Hollanda ekibini 90’lar›n
sonunda pek çok gole
kavuﬂturmuﬂtu. Kariyerinin
sonlar›na do¤ru Premier Lig
tercihini yapan Nilis’in kaderi,
Aston Villa’ya gitmesinden sonra
dramatik ﬂekilde de¤iﬂti. Ipswich
Town’›n, o dönem millî tak›m›n
de¤iﬂilmezi olaca¤› düﬂünülen
kalecisi Richard Wright’la
çarp›ﬂmas›ndan sonraki görüntü,
tüm zamanlar›n en üzücü
sakatlanma görüntülerinden birini
oluﬂturmuﬂtu. Alpay Özalan’›n
tak›m arkadaﬂ› hemen hastaneye
kald›r›ld›, ancak k›r›lan aya¤›ndan
sonra bir türlü toparlanamad› ve
Eylül’de yaﬂad›¤› bu ﬂanss›z
olaydan 3 ay sonra, emeklili¤ini
aç›klad›.

Nicolas Frutos
Baﬂar›s›z bir Las Palmas
maceras›ndan sonra yeniden
ülkesine dönen Arjantinli forvet,
Independiente’de formunu buldu
ve bu kez Anderlecht’te elde etti¤i
ﬂans› çok iyi kulland›. Tak›m›n
2006’daki ﬂampiyonlu¤una yapt›¤›
katk›yla
taraftarlar›n da
çok sevdi¤i bir
oyuncu olan
Frutos için her
ﬂey bu kadar iyi
gitmeyecekti.
2008’de yine
al›ﬂt›¤›m›z diz
sakatl›¤›yla
tan›ﬂt› ve
çapraz
ba¤lar›ndaki
problemler tam
8 ay sahalardan
uzak kalmas›na
sebep oldu.
Ertesi sezon,
ﬁampiyonlar
Ligi’yle dönüﬂ
yapt› fakat bu
kez baﬂka bir
problemle
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karﬂ›laﬂt› uzun boylu golcü;
tendinitis. Pek çok futbolcunun
kariyerine mal olan, aﬂil
tendonlar›ndaki bu sakatl›ktan
sonra doktor tavsiyelerine uydu.
Sadece futbol oynamas› de¤il,
herhangi bir sporda aktif olmas›
dahi çok zordu. 28 yaﬂ›ndaki bir
hücum oyuncusuna elveda demek
güçtü; özellikle de Anderlecht
formas›yla ç›kt›¤› 94 maçta 52 gol
kazand›rm›ﬂ bir futbolcuya.

Javi Navarro
Sevilla’n›n 2 UEFA Kupas› zaferine
ulaﬂt›¤› unutulmaz sezonlarda
tak›m›n ruhani liderlerinden olan
Javi Navarro, ilk sakatl›k
sinyallerini 2005 Kas›m’›nda
vermeye baﬂlam›ﬂt›. O dönem
kas›¤›ndaki bir problemle meﬂgul
olan Navarro’nun sa¤ dizinde,
daha önemli bir sakatl›k oldu¤u

sonradan ö¤renildi. Andaluçya
tak›m›yla geçirdi¤i kupa
ﬂampiyonluklar›yla dolu
sezonlardan sonra Haziran
2007’de bir kez daha sakatland› ve
bu kez geri dönmesi mümkün
olmad›. Zaman zaman saha
içindeki sertli¤iyle de gazetelere
manﬂet olan Navarro, tüm
gayretlerine ra¤men 2009 sezonu
sonunda emeklili¤ini aç›klamak
zorunda kald›. Gerçi 35 yaﬂ
futbola veda etmek için erken
say›lmaz ancak onu durduran
ﬂeyin de sakatl›k oldu¤unu
söylemekte fayda var.

Willy Sagnol
Oldukça ﬂanss›z oldu¤u
konusunda hemfikir olunan
futbolculardan bir tanesi de
muhtemelen Willy Sagnol’dur.
90’lar›n sonunda Monaco’nun
Henry ve Trezeguet’li son baﬂar›l›
jenerasyonlar›ndan birinde yer
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alan,
2000’lerden
itibaren
Bayern
Münih için
oynamaya
baﬂlayan
Frans›z sa¤
bekin, s›k s›k
uzun süreli
sakatl›klar
yaﬂad›¤› bir
s›r de¤ildi.
Hatta sa¤
kolunu
k›r›nca
Euro 2004
maceras›n›
bile yar›da
kesmek
zorunda
kalm›ﬂt›.
Özellikle
2007’den
sonra
sakatlanma
frekans›
artan oyuncu, Nisan ay›nda Milan
karﬂ›s›ndaki ﬁampiyonlar Ligi
maç›nda ortaya ç›kan k›k›rdak
problemi nedeniyle ameliyat
olmak zorunda kald› ve uzun süre
yeﬂil sahalardan uzaklaﬂt›. Boyun
ya da bel gibi noktalar›ndan
sakatl›klar yaﬂamaya devam etti;
dahas› zaman zaman yapt›¤›
aç›klamalarla sahada oynad›¤›
pozisyonu ya da dakikay›
be¤enmedi¤ini ima etmekten de
geri durmad›. 2008 yaz›nda, Milan
gibi kulüplerden teklif ald›¤›n›
aç›klasa da Bayern’de kald›.
Fakat yeni sezon baﬂ›nda bu kez
aﬂil tendonlar›ndan yaﬂad›¤› sorun,
kariyerine ölümcül bir darbe
vurdu. Ocak 2009’da da
ﬁampiyonlar Ligi’ni kazanan
2001 tak›m›ndan kalan tek adam,
33 yaﬂ›nda emeklili¤ini aç›klad›.

Mark Viduka
Yaﬂ› ilerlemiﬂti elbet ama o da
kariyerinin son günlerini,
neredeyse hiç futbol oynayamadan
gördü. Avustralya futbol tarihinin
en büyük golcülerinden biri olan
Mark Viduka, önce Celtic, sonra
da Leeds United’daki y›llar›nda
kaz›nm›ﬂt› ak›llara. Kulübün
yaﬂad›¤› maddi krizlerden sonra
ﬂaﬂaal› günleri geride b›rak›ﬂ›,
onun da yer
de¤iﬂtirip
Middlesborough’ya
gitmesine sebep
oldu. 2006 Dünya
Kupas›’ndaki
baﬂar›l› millî
tak›m
maceras›ndan sonra
Newcastle United’daki sakatl›k
günleri baﬂlad›. Özellikle yine aﬂil

tendonlar›ndaki
a¤r›lar› ondan
beklentileri tam
anlam›yla
karﬂ›layamamas›na
sebebiyet verdi.
Taraftarlar, kendisi
gibi sakatl›kla
kariyerini
sonland›ran Alan
Shearer’la beraber
onu, tak›m› ligde
tutacak adam diye
gördüyse de bu
hiç olmad›.
Viduka için
beklenen karar,
yak›n zamanda
geldi. Josip
Skoko’yla beraber
teknik direktör
olmak için
giriﬂimde bulan
eski golcü, aktif
spora veda etti¤ini
aç›klam›ﬂ oldu.
B›rak›rken de
ülkede sadece 4 futbolcuya verilen
Alex Tobin madalyas›n›n da sahibi
olarak efsanelik unvan›na bir
referans noktas› oluﬂturdu.
Bilindi¤i gibi, art›k futbolun ciddi
iﬂ oldu¤u bir
dönemdeyiz.
Muhtemelen bir
yerlerde bir maç
oynan›yordur ve
bizim herhangi bir
akﬂam saatinde,
televizyonun
dü¤mesine bast›ktan
sonra bunlardan
biriyle karﬂ›laﬂmam›z
yüksek bir ihtimal.
Tüm bu yo¤un trafik,
tabii ki futbolcular›
da etkiliyor.
Pek çoklar› taraf›ndan
“milyon dolarlarla
ﬂ›mart›lm›ﬂ gençler”
olarak
de¤erlendiriliyorlar
ancak vücutlar›n›n da
çok ciddi bir yükle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
bir gerçek. Modern
metodlar ve
t›bb›n

ilerlemesi,
zorunlu
emeklilikleri en aza
indirgemeye çal›ﬂ›yor
ancak henüz insan
do¤as›, insanüstü
yüklemeleri

kald›rabilecek düzeyi aﬂamad›.
Bugün Ruud Van Nistelrooy,
Micheal Ballack ya da Allesandro
Nesta’n›n futbol kariyerlerinin
tehlikede oldu¤u konuﬂuluyor.
Owen Hargreaves yeniden futbola
dönebilmek için büyük çaba
sarfetmekte. Her ﬂeye ra¤men
ayakta kalabilenler de var elbet.
Cam adam olarak adland›r›lan
Kieron Dyer ya da Darren
Anderton, Micheal Owen veya
Jonathan Woodgate gibi örnekler,
büyük özveriyle kariyerlerini
sürdürebilmiﬂ ve ﬂans› da yaver
gitmiﬂ nadir futbolcular. Ancak
yeﬂil sahalar, Christian Ziege gibi
sol bekleri de, Alan Shearer gibi
sakatl›k olmasa 5 sene daha
oynamaya niyetlenmiﬂ veteranlar›
da ö¤ütebiliyor. Alf-Inge Haaland
gibi kimi oyuncular da Roy Keane
gibi bazen kendilerini kiﬂisel h›rsa
ve intikam duygular›na kapt›ran
meslektaﬂlar›n›n yapt›¤› düﬂüncesiz
faulle bitiriyorlar kariyerlerini.
K›sacas› oyuncular›n, her f›rsatta
çok korktuklar›n› dile getirdikleri
sakatl›k problemleri, kâbus olmaya
devam ediyor. Futbolseverlerin
akl›ndaki çekingen düﬂünce de ﬂu:
“Bir sonraki Ronaldo kim olacak?”

Armalar›n Dili

Tarih ve politikan›n izleri
Kiminin logosunda kraliyete ve monarşiye bağlılığı simgelemek için bir taç, kiminin armasında temsil ettikleri
şehri simgeleyen bir resim… Bazılarında ise politik olayların bırakmış olduğu izler. Kulüp logolarıyla ilgili
yazı dizimiz İspanya’yla devam ediyor. İşte La Liga ekiplerinin amblemlerinin ilginç hikâyeleri…
Aydın Güvenir

Real Madrid

‹spanya Ligi

Kraliyetin simgesi

Getafe

Hz. ‹sa’n›n
Kutsal Kalbi

Bir kulüpten daha ötesi
spanya’da etnik köken
farkl›l›klar›n›n tarihten
günümüze kadar futbola yapt›¤›
etki herkes taraf›ndan bilinir. ‹ﬂte
bu durumun merkezinde de hiç ﬂüphe yok
ki Barcelona vard›r. Katalan temsilcisinin
armas› da tarihi boyunca politik olaylardan
nasibini alm›ﬂ. 1899’da kuruldu¤unda
bordo-mavili kulübün logosunda
baklava deseni içinde
sar›-k›rm›z› renklerdeki Katalunya
Bayra¤› ile Barcelona ﬂehrinin
bayra¤›nda da bulunan “St.George’s
Cross” olarak bilinen haç iﬂareti yer
al›yordu. Bu desenin tepesinde ise bir
taç ile yarasa bulunuyordu. Barcelona
ﬂehrinin bayra¤›nda da bulunan bu
simgeler ise 1137-1716 y›llar› aras›
Güney Avrupa ve civarlar›nda hüküm
sürmüﬂ Aragon Krall›¤›’n›n bayra¤›nda
yer al›yordu. Yarasa da bu krall›¤›n
önemli ﬂehirlerini sembolize ediyordu.
Yarasan›n zaman›nda Aragon
Krall›¤›’n›n bayra¤›nda bulunmas›n›n as›l
nedeni ise bir efsaneye dayan›yor. Rivayete
göre, Aragon Kral› 1. James, Valencia’y›
kuﬂat›p, Müslümanlara karﬂ› verdi¤i
mücadelenin kazan›lmas›n›n ard›ndan ﬂehre
girdi¤i s›rada, elinde tuttu¤u bayra¤a bir
yarasa konmuﬂ. O dönemde bunun iyiye bir
gösterge oldu¤unu söyleyen Kral, yarasa
sembolünün bundan sonra ﬂehrin bayra¤›na
yerleﬂtirilmesini emretmiﬂ. Di¤er iddialara
göre, bu hayvan›n yarasa de¤il, bir k›rlang›ç
oldu¤u belirtilse de, yarasa sembolü Aragon
Krall›¤›’n›n bayra¤›na girmiﬂ ve krall›¤›n
Valencia bölgesini ele geçirmesi bu simgeyle
hat›rlat›lmak istenmiﬂ. Bu arada yarasan›n
Aragon Krall›¤› taraf›ndan kanatl› ejderhaya
benzetildi¤ini ve ejderhan›n bu dönemde bir
güç sembolü olarak kabul edildi¤ini de
hat›rlatal›m. Barcelona’n›n tarihindeki ilk
logoya geri dönersek, arman›n alt›nda da
defne ile palmiye a¤açlar›na ait birer dal
figürüne rastl›yoruz. Böylece Katalan
ekibinin tarihteki ilk ambleminin tamamen
Barcelona ﬂehrinin politik yap›s›n› ve tarihi
geçmiﬂini içeren bir ﬂekilde oluﬂturuldu¤una
tan›k oluyoruz.
1910 y›l›nda, önceki y›llarda yaﬂad›¤›
krizden kurtulmay› baﬂaran kulüp,
yeni bir yap›lanmaya gider.

Barcelona

‹
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Bu yap›lanman›n önemli
parçalar›ndan biri de
logonun de¤iﬂmesidir.
Yeni bir logo
tasarlanmas› için
herkese aç›k olan
yar›ﬂmada Katalan ekibi,
hem bir t›p ö¤rencisi
hem de o
dönemde kendi
oyuncusu olan
Carles
Comamala’n›n
çizdi¤i amblemi
seçer ve kulübün
logosu bu ﬂekilde
de¤iﬂir. Yeni
logoda, eski
armada oldu¤u
gibi Katalunya
Bayra¤›’n›
simgeleyen
sar›-k›rm›z›
renkler ile bir haç iﬂareti
yer al›r. Arman›n
eskisinden fark› ise
baklava deseninin yerini kase ﬂekline
b›rakmas› ve bu desenin alt k›sm›nda da
bordo-mavi renkleri ile bir futbol topunun
bulunmas›d›r. Böylelikle ilk logodaki gibi
kulübün Barcelona ve Katalunya’n›n
temsilcisi oldu¤u belirtilmiﬂ, ancak armaya
futbol topu ilave edilerek de “Bu bölgelerin
futboldaki temsilciyiz” mesaj› verilmiﬂtir.
Yeni amblemin ortas›nda da ‹spanyolca
“Barcelona Futbol Kulübü”nün baﬂ harfleri
olan “F.C.B” sar› fonda k›rm›z› renkle
yaz›lm›ﬂt›r. Ancak Comamala’n›n tasarlad›¤›
arma, General Franco döneminde politik
nedenlerle de¤iﬂime u¤ramak zorunda kal›r.
‹spanya ‹ç Savaﬂ›’ndan sonra devletin baﬂ›na
geçmesiyle görevde oldu¤u sürece
‹spanya’y› diktatörlükle yöneten Franco’nun
h›ﬂm›ndan Barcelona Kulübü’nün de birçok
kez nasibini ald›¤› herkes taraf›ndan bilinir.
‹ﬂte bu durumun Katalan ekibinin
amblemine yans›mas› da Franco’nun,
Barcelona’n›n F.C.B. s›ras›yla olan harflerin
C.F.B. ﬂeklinde de¤iﬂtirilmesi yönünde emir
vermesiyle gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu de¤iﬂikli¤in amac›, daha önce
Katalancaya göre s›ralanm›ﬂ baﬂ harflerin,

etafe de logosunu tarihte
G
kulland›¤› ﬂehir
bayra¤›ndan alm›ﬂ. Arman›n

902 y›l›nda kurulan

1‹spanya’n›n en büyük

C.F.B ﬂeklinde yaz›larak ‹spanyolcaya
uyarlanmas› ve böylelikle bordo-mavili
kulübün bir Katalan tak›m› oldu¤u de¤il, bir
‹spanyol tak›m› oldu¤unun vurgulanmak
istenmesidir. Bu baﬂ harfler de daha önceki
gibi sar›-k›rm›z› de¤il bordo-beyaz renklerle
yaz›lm›ﬂt›r. Amblemin sa¤ üst k›sm›nda
bulunan sar›-k›rm›z› renklerin çizgi say›s› da
azalt›larak, bu sembolün tam anlam›yla
Katalunya Bayra¤›’n› simgelemesi
engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Daha sonra,
kulübün 50. y›l›nda logodan silinmiﬂ
sar›-k›rm›z› sütunlar ambleme geri dönmüﬂ,
Franco Dönemi’nden sonra ise armadaki baﬂ
harfler tekrar eski haline döndürülmüﬂ ve
böylelikle kulübün Katalunya’y› temsil etti¤i
tekrar vurgulanm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda ise arma,
özü de¤iﬂtirilmeden modernize edilmiﬂ, baﬂ
harflerin aras›ndaki noktalar da kald›r›larak
bugün kullan›lan haline gelmiﬂtir. Son
olarak, ünlü Katalan ressam ve heykelt›raﬂ
Joan Miro Ferra’n›n bordo-mavili tak›m için
tasarlad›¤› “Mes que un club” yani “Bir
kulüpten daha ötesi” yaz›s›n›n, kulüp
taraf›ndan amblemin hemen yan›nda
kullan›ld›¤›n› da hat›rlatal›m.

tak›mlar›ndan Real Madrid’in ilk
logosunda “Madrid Futbol
Kulübü” anlam›na gelen
“Madrid Club de Futbol”un baﬂ
harfleri olan M, F ve C harfleri iç
içe geçmiﬂ durumda
bulunuyordu. 1920’ye
kadar amblem de¤iﬂse
de içeri¤inde çok
önemli bir de¤iﬂiklik
olmad›. 1920’de
‹spanya Kral› 13.
Alfonso, kulübün krall›¤›n bir
temsilcisi oldu¤unu ifade ederek,
krall›¤›n himayesi alt›na
al›nd›¤›n› bildirdi ve böylelikle
‹spanyolcada “asil” ve “kraliyete

ait” anlam›na gelen “Real”
kelimesi kulübün ad›n›n baﬂ›na
konuldu. Ad› “Real Madrid Club
de Futbol” olarak de¤iﬂen
kulübün armas›n›n üstüne de 13.
Alfonso’yu ve dolay›s›yla krall›¤›
simgeleyen bir kraliyet tac›
konularak, tak›m›n kraliyetin
ekibi oldu¤u logoda da
ifade edildi.
1931 y›l›nda monarﬂinin
y›k›lmas›yla, logoda ve
tak›m›n isminde
kraliyete ait olan tüm
semboller (Taç ve “Real ismi)
silindi. Logoya kraliyet tac›n›n
yerine Madrid’in bulundu¤u
‹spanya’daki Castilla bölgesinde
oldukça fazla yetiﬂen, dut

meyvesini simgeleyen mor
renkte ve bant ﬂeklinde bir
desen, çapraz ﬂekilde konuldu.
‹spanya ‹ç Savaﬂ›’ndan
2 y›l sonra da 1941’te Franco,
logoya tekrardan kraliyet tac›n›
koydurturken, dut meyvesini
simgeleyen mor çizgi de armada
yer almaya devam etti.
Bu arada kulübün ad›n›n baﬂ›na
tekrardan “Real” ismi konuldu.
Bundan sonra uzunca bir süre
kulübün logosunda bir de¤iﬂiklik
yap›lmazken, 1997’de ve
2001’de modernize edilen
logodaki en büyük de¤iﬂiklik,
mor renkli ve dutu simgeleyen
çizginin koyu mavi renkle
de¤iﬂtirilmesi oldu.

Valencia Tarihe tan›kl›k etmiﬂ yarasa
arcelona’n›n tarihindeki ilk logosunda

Bkarﬂ›laﬂt›¤›m›z yarasa figürüne Valencia tak›m›n›n

armas›nda da rastl›yoruz. Bu arman›n kulübün
logosunda bulunmas›n›n nedeni ise ﬂöyle:
Barcelona armas›n›n hikâyesinde de belirtildi¤i
üzere, Aragon Kral› 1. James, Valencia’y›
fethetti¤i s›rada bayra¤›na bir yarasa konmas›
üzerine, yarasa figürünü Aragon Krall›¤›’n›n da
bayra¤›na yerleﬂtirmeye karar verir. Bu figür, Valencia
o dönem Aragon Krall›¤› taraf›ndan fethedildi¤i ve bu
krall›¤a ba¤l› bir bölge oldu¤u için Valencia ﬂehrinin

bayra¤›na da konur. ‹ﬂte Valencia futbol tak›m›n›n
günümüzde kulland›¤› logodaki yarasa figürü de
buradan gelmektedir. Siyah-beyazl› ekibin
logosunda bunun d›ﬂ›nda t›pk› Barcelona’n›n
armas›nda oldu¤u gibi eski dönemlere ait bir
futbol topu göze çarp›yor. Valencia da Katalan
bölgesinin bir tak›m› oldu¤u için bu topun
arkas›nda sar›-k›rm›z› renklerde çizgiler
bulunuyor. Yarasa sembolünü Valencia ekibi d›ﬂ›nda
ayn› ﬂehrin bir di¤er temsilcisi olan Levante tak›m›n›n
armas›nda da görmek mümkün.

ortas›nda yer alan kalkan›n sol
yar›s›nda bulunan haç
iﬂaretinin tam ortas›nda bir
kalp var. Bu kalp, Hz. ‹sa’n›n
Kutsal Kalbi’ni (Sacred Heart of
Jesus) simgeliyor. H›ristiyanl›¤a
göre ‹sa’n›n Kutsal Kalbi, Hz.
‹sa’n›n insanl›k için hissetti¤i
tanr›sal sevgi anlam›na geliyor
ve bu yüzden bu figür
Katolikler için inançlar›nda
oldukça önemli bir yer
kapl›yor. Hz. ‹sa’n›n Kutsal
Kalbi’nin hem Getafe ﬂehri
hem de tak›m›n›n logosunda
yer almas›n›n nedeni ise
Getafe’de bulunan Melekler
Tepesi’nde (Cerro de los
Angeles) Hz. ‹sa ve onun
Kutsal Kalbi’ni simgeleyen bir
an›t›n varl›¤›. ﬁehrin önemli
tarihi eserlerinden olan bu an›t
da Getafe logosuna bu
nedenden dolay› konmuﬂ. Haç
ve Hz. ‹sa’n›n Kutsal Kalbi’nin
yer ald›¤› bölüm, ‹spanya’n›n
bayra¤›nda da bulunan sar›k›rm›z› renklerle verilmiﬂ.
Armadaki kalkan›n sa¤
k›sm›nda yer alan kanatl›
sembollerde ise Getafe’de
bulunan ‹spanya’n›n en önemli
hava kuvvetleri üssü
vurgulanmak istenmiﬂ.
Logonun üst k›sm›nda ise yine
bir futbol topu bu sefer
günümüz motiflerinde verilmiﬂ.
Böylelikle Getafe tak›m›n›n
armas›nda da ﬂehir bayra¤›n›n,
dolay›s›yla ﬂehrin betimlendi¤i
kolayl›kla anlaﬂ›l›yor.
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görüyoruz. ‹ﬂte bu sembolün hikâyesi
13. yüzy›la kadar dayan›yor. O dönemde
Manzanares nehrinin k›vr›mlar› içine
kurulmuﬂ küçük bir kasaba olan
Madrid’in etraf› koyu bir ormanla
çevriliymiﬂ. Bu ormandaki a¤açlar›n en
ilginç ve bol olan›, ormanda yaﬂayan

Athletic Bilbao

ay›lar›n meyve ihtiyac›n› gideren çilek
a¤ac›ym›ﬂ. ‹ﬂte o dönemde Madrid’in
bulundu¤u bölge ve civar›nda var olan
çilek ve ay› bollu¤undan dolay›,
dönemin kral› 11. Alfonso, bu figürün
Madrid’in ﬂehir bayra¤›na
yerleﬂtirilmesini istemiﬂ.
11. Alfonso ayr›ca Madrid’i bolca çilek
yetiﬂti¤i için ay›lar ve domuzlar
bak›m›ndan oldukça iyi bir yer olarak da
tan›mlam›ﬂ. Bu figürün etraf›nda bulunan
7 adet y›ld›z ise “Büyük Ay›” y›ld›z
kümesini simgeliyor. Böylece Latincedeki

karﬂ›l›¤› da direkt olarak “Büyük Ay›”
anlam›na gelen bu y›ld›z kümesiyle, o
dönemde say›s› epeyce fazla olan ay›lara
bir kez daha vurgu yap›lm›ﬂ. Madrid’in o
dönemde kulland›¤› ﬂehir logosunda ve
Atletico Madrid’in armas›nda bulunan bu
y›ld›zlar ise Madrid ﬂehrinin o dönemki
Segovia, Avila, Guadalajara, Cuenca ve
Toledo adl› komﬂular›n› belirtmek için bu
ﬂekilde dizayn edilmiﬂ. Baﬂkent ekibinin
logosunun geri kalan k›sm›n› ise tak›m›n
forma renkleri olan k›rm›z› ve beyaz
çizgiler oluﬂturuyor.

Atletico Madrid

baﬂkentinin futboldaki di¤er
Ay› ve ‹spanya
temsilcisinin logosu bir hayli ilginç.
Madrid’in armas›na ilk
çilek Atletico
bakt›¤›m›zda sol üst köﬂede bir üçgen
a¤açta bulunan çileklere
a¤ac› içinde
uzanmaya çal›ﬂan bir ay› figürü

Malaga
Cebelitar›k Kalesi

Tarihi
katedral
spanya’n›n ünlü

‹Bask ﬂehri

Bilbao’nun tak›m›
Athletic Bilbao’nun
armas›nda da
birçok kulüpte
oldu¤u gibi ﬂehri
anlatan bir resim
bulunmakta. Gotik
tarz›ndaki
mimarilerin
oldukça yayg›n
oldu¤u ﬂehrin en
önemli tarihi eseri
olan St. James ya
da ‹spanyollar›n
deyiﬂiyle Santiago
Katedrali’nin
sembolü kulübün
armas›n›n sol üst
k›sm›nda yer
almakta. Logoda
ayr›ca kulübün
hem ‹ngilizce hem
de ‹spanyolca ad›
birlikte verilerek
“Athletic Club
60 TamSaha

Bilbao” ibaresi yer
alm›ﬂ. Bu ekiplerin
d›ﬂ›nda La Liga
tak›mlar›n›n
ço¤unda kraliyete
ve monarﬂiye
ba¤l›l›¤›
simgelemek
amac›yla
logolar›n›n
tepesinde yer alan
bir taç göze
çarp›yor. Örne¤in
Osasuna, San
Sebastian ﬂehrinin
tak›m› Real
Sociedad,
Deportivo La
Coruna, Barcelona
ﬂehrinin bir di¤er
temsilcisi Espanyol
ve Mallorca
ekiplerinin
armalar›nda bu
kraliyet tac›na
rastlamak
mümkün.

spanya’n›n Akdeniz k›y›s›nda ve Cebelitar›k

‹Bo¤az›’n›n hemen do¤usunda bulunan,

turizmiyle ün yapm›ﬂ bir Endülüs ﬂehri Malaga.
‹ﬂte ﬂehrin futbol tak›m› Malaga’n›n logosu da
kentin do¤al güzelliklerini ifade eden bir resim
içermekte. Malaga’da bulunan ve yukar›dan
bak›ld›¤›nda Malaga Liman› ve Akdeniz’in
güzelli¤ini gözler önüne seren, zaman›nda
bo¤az›n güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla yap›lm›ﬂ
Cebelitar›k Kalesi ile kalenin bulundu¤u
Cebelitar›k Kayas›’n›n gösterildi¤i logoda

Hercules H

Gücün simgesi

böylelikle tak›m›n temsil etti¤i ﬂehrin küçük bir
tasvirinin yap›ld›¤›n› görüyoruz. Arman›n geri
kalan k›sm›nda ise kulübün ‹spanyolca ad› olan
ve Malaga Futbol Kulübü anlam›na gelen
“Malaga Club de Futbol” Malaga C.F. ﬂeklinde
yaz›lm›ﬂ. Ayr›ca armada ‹spanya’daki ço¤u
kulüpte oldu¤u gibi eski dönemlere ait bir
futbol topu bulunmakta. Amblemde de
görüldü¤ü gibi mavi-beyaz olan kulübün
renklerinin Akdeniz’in mavisinden ve ﬂehirdeki
beyaz evlerden geldi¤ini söyleyebiliriz.

ercules tak›m›n›n ismi, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi Yunan mitolojisine
göre güç simgesi olan Herkül karakterinden geliyor. ‹spanyolcas›
“Hercules” olan Herkül’ün kulübün ismine ad›n› verip, logosunda yer alma
hikâyesi ise hayli ilginç. O dönem genç bir eczac› olan kulübün kurucusu
Vicente Pastor de la Llosa Alfosea, kulübün ad›n›n di¤er kulüplerden farkl›
olmas›, güçlü oldu¤unun her zaman fark edilmesi, güç ve yenilmezlik
unvanlar›yla an›lmas› için tak›ma “Hercules” ismini vermiﬂ. Kulübün
kurucusunun, tak›ma böyle bir ad vermesini, henüz 2 yaﬂ›ndayken evinin
merdivenlerinden düﬂüp, hayat›n›n geri kalan döneminde kambur ve
fiziken yetersiz kalmas›na ba¤layabiliriz. Dolay›s›yla Herkül’ün portresinin
yer ald›¤› bir figür kulübün logosunun tam ortas›na yerleﬂtirilmiﬂ.

Hukuk

Av. Tuğba Kakışım

Bayan Futbolu ve TFF Bayan Futbol Ligleri
M
ichelle Akers, Doris Fitschen,
onlar›n izinden yürüyen
Birgit Prinz, Marta Vieira da
Silva ve onlar› da takip edecek
niceleri... Onlar ki ofsayt kural›n›
anlamalar›na dahi ﬂaﬂ›r›lan bir
dünyada, futbola olan tutkular›yla,
amatör ruhlar›yla ve üzerlerindeki
önyarg›lara ra¤men futbola olan
sevgilerini yeﬂil sahada da
göstererek kendilerini kan›tlad›lar ve
futbolun erkek tekelinde olmad›¤›n›
tüm dünyaya gösterdiler. Baz›lar›na
ise futbol yeni kap›lar açt›,
hayatlar›n› de¤iﬂtirdi. T›pk› bu sene
Türkiye Amatör Sporlar Derne¤i
Konfederasyonu taraf›ndan y›l›n
bayan sporcusu seçilen Kader
Do¤an ve Genç Bayanlar Türkiye
ﬁampiyonas› gol kraliçesi Filiz
‹ﬂik›r›k gibi.
Sahadaki mücadele yan›nda
önyarg›larla yapt›klar› mücadele
seneler boyu süren kad›nlar, ilk defa
‹ngiltere’de 1895’te Kuzey ve
Güney tak›mlar› olarak mücadele
etmeye baﬂlad›. 1920’ye kadar
büyük ilgi görmesine ra¤men bayan
futbolu, futbolun beﬂi¤i olarak
adland›r›lan ‹ngiltere’de 1921’den
itibaren yaklaﬂ›k 50 sene boyunca,
“futbolun kad›nlar için uygun
olmad›¤› ve kad›nlar›n bu spora
teﬂvik edilmemesi” gerekçesiyle
yasakland›. Ne yaz›k ki hâlâ
varl›¤›n› büyük ölçüde sürdüren
1920’lerden kalma bu düﬂünce
yap›s› ve erkek futbolunun
hükümranl›¤›na ra¤men özellikle
ABD’de yayg›nlaﬂan bayan futbolu,
günümüzde art›k birçok ülkede
ligler çerçevesinde oynan›yor.
Son 25 y›lda düzenlenen
uluslararas› turnuvalar ve bu
turnuvalar›n canl› yay›nlar
vas›tas›yla dünya çap›nda izlenebilir
olmas› da bayan futbolunun
geliﬂiminde en önemli faktörlerden
biridir.
26 Haziran’da baﬂlayacak
6. Bayanlar Futbol Dünya Kupas›
yaklaﬂ›rken, gelecek turnuvalarda
Türkiye’nin baﬂar›lar› ad›na son
6 y›lda gerçekleﬂen çal›ﬂmalar
büyük önem taﬂ›maktad›r.
Türkiye’de bayan futbolunun
geliﬂimine bakt›¤›m›zda, 2005-2006
sezonunda 7 tak›m, 130 futbolcu ile
devam eden süreç, 2006-2007’de
Bayan Futbol Ligleri’nin yeniden
kurulmas› ve her y›l yaklaﬂ›k iki
kat›na ç›kan bayan futbolcu
say›s›yla 2010-2011 sezonunda
toplam 72 tak›m ve 1.500 futbolcu
olarak kendini gösterdi. Bugün
TFF bünyesinde Bayanlar 1. Ligi,

Bayanlar 2. Ligi ve Bayanlar
Bölgesel Ligi olarak 3 ligde, TFF
Y›ld›zlar - TFF Genç Bayanlar
ﬁampiyonalar›’nda ve Millî Tak›m
bünyesinde 4 farkl› kategoride
bayanlar futbolu heyecan›
yaﬂanmaktad›r. Ayn› zamanda
Türkiye 2012 y›l›nda U19 Bayanlar
Avrupa ﬁampiyonas›’na da
ev sahipli¤i yapacakt›r. Lisansl›
bayan futbolcu say›s›n›n artmas›,
kulüplere ve böylece Bayan Millî
Tak›m›’na oyuncu yetiﬂtirilmesi,
kad›nlar›n futbolda daha etkin
olarak söz sahibi olmas› amac›yla
ç›k›lan bu yolda birçok e¤itim,
araﬂt›rma ve proje yürütülmekte,
alt yaﬂ gruplar›ndaki liglerin
say›s›n›n artt›r›lmas› için çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r. Ülker - TFF Futbol
Köylerinde, Millî Tak›m antrenörleri
taraf›ndan seçilen oyunculardan
U15 Bayan Millî Tak›m›
oluﬂturulmuﬂ, bu çal›ﬂmalar
Singapur’da düzenlenen Gençlik
Olimpiyat Oyunlar›’nda Bayan U15
Millî Tak›m›m›z›n bronz madalya
kazanmas›yla meyvelerini vermeye
baﬂlam›ﬂt›r. Böylece U15 Bayan
Millî Tak›m›m›z, Türkiye Olimpiyat
tarihinde tak›m sporlar›nda madalya
kazand›ran ilk tak›m olma özelli¤i
ile de tarihe geçmiﬂtir.
03.11.2010 tarihinde yürürlü¤e
giren ve daha önce üç farkl› statüde
düzenlenen ligleri tek çat› alt›nda
toplayan Bayan Futbol Ligleri
Statüsü, öncelikle bayan
futbolcular›n bütünsel geliﬂiminin
sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r. Çift
devreli lig usulüne göre oynanan bu
üç lig içinden Bayanlar 1. Ligi, en
üst lig olarak düzenlenmiﬂtir.
2009-2010 sezonunda Bayanlar
1. Ligi’nde ilk 8 s›ray› alan ve Bayanlar
2. Ligi’nde ilk 2 s›ray› alm›ﬂ
tak›mlar›n yan›nda, klasman maçlar›
sonunda oynanm›ﬂ olan play-off
müsabakalar› sonucunda belirlenen
2 tak›m, 2010-2011 sezonunda
Bayanlar 1. Ligi’nde mücadele
etmektedir. 2010-2011 sezonu
sonunda 11 ve 12. s›ray› alan 2
tak›m Bayanlar 2. Ligi’ne düﬂecektir.
Bayanlar 2. Ligi ise 2009-2010
sezonu sonunda Bayanlar
1. Ligi’nden Bayanlar 2. Ligi’ne
düﬂen 2 tak›m, Bayanlar Bölgesel
Ligi’nden Bayanlar 2. Ligi’ne
yükselen 4 tak›m ve 2. Lig’de kalan
6 tak›mdan oluﬂmaktad›r.
2011-2012 sezonunda ﬂekillenecek
yeni sisteme göre Bayanlar
2. Ligi’nden 2 tak›m›n Bayanlar
1. Ligi’ne yükselmesi usulü terk
edilecektir. 2. Lig’de ilk s›ray› alan

tak›m direkt olarak 1. Lig’e
yükselirken 2. Lig’i 2, 3, 4 ve
5. s›rada bitiren tak›mlar ile
Bayanlar Bölgesel Ligi’nde
gruplar›nda ilk s›ray› alan 4 tak›m
1.Lig’e yükselmek için mücadele
edecektir. Play-off’lar sonucunda
ﬂampiyon olan tak›m, 2. Lig’i
birincilikle bitiren tak›mla birlikte
1. Lig’e yükselecektir.
Bayanlar Bölgesel Ligi, co¤rafi
uzakl›klara göre birbirlerine yak›n
illerdeki tak›mlardan gruplar
oluﬂturularak oynanmaktad›r.
Gruplar, Anadolu, Do¤u, Ege ve
Marmara olarak düzenlenmiﬂtir.
2011-2012 sezonunda Bayanlar
2. Ligi ve Bayanlar Bölgesel Ligi
birleﬂtirilecektir. Bu nedenle,
2010-2011 sezonu sonunda
Bayanlar 2. Ligi’nde küme düﬂme
uygulamas› yap›lmayacakt›r.
Bayan futbolcular›m›z Bayanlar
2. Ligi ad› alt›nda mücadelelerine
devam edecektir.
Bu liglerin düzenlenmesindeki en
önemli amaçlardan biri genç
futbolcular›n yetiﬂtirilmesidir.
Söz konusu nedenle Bayan
Ligleri’nde ancak 01.01.1984 ve
daha sonra do¤umlu futbolcular
oynayabilmektedir. 31.12.1983 ve
daha önce do¤umlu futbolcular
“yaﬂ› büyük futbolcu” statüsünde
olup, 18 kiﬂilik isim listesine en
fazla 5 yaﬂ› büyük bayan futbolcu
yaz›labilir ve oynat›labilir. Bunun
yan›nda Bayanlar Ligleri’ne kat›lan
her tak›m›n kadrosunda, Bayan
Futbol Ligleri Statüsü’nün ilgili lige
göre belirtilen “futbolcular›n ve
teknik adamlar›n uygunlu¤u”
maddelerindeki ﬂartlara uymak
koﬂuluyla, Türkiye’de en az bir y›ll›k
oturma iznine sahip en fazla iki
yabanc› uyruklu amatör futbolcu da
yer alabilmektedir. Lisansl› sporcu
say›s›n›n artt›r›lmas› ve bayan
futbolunun altyap›lardan geliﬂimi
ad›na getirilen di¤er bir kural
2010-2011 sezonunda Bayan
Ligleri’nde yer alan tak›mlar›n
U17 ve U15 yaﬂ kategorilerinde
tak›m oluﬂturarak ayn› sezon
içerisinde gerçekleﬂtirilecek, U17 ve
U15 Bayan Ligleri veya Türkiye
ﬁampiyonalar›na kat›l›m›n›n zorunlu
tutulmas›d›r. Bu yükümlülü¤ünü
gerçekleﬂtirmeyen tak›mlara
2011-2012 sezonu boyunca
kat›lacaklar› tüm organizasyonlar ile
ilgili olarak Bayan Futbol Ligleri
Statüsü’nün 20. maddesi
çerçevesinde düzenlenen deplasman
katk› pay› verilmeyecektir. Ayr›ca
Bayan Ligleri Statüsünde, Bayan

Ligleri’nde yer alan tak›mlar›n
2010-2011 sezonundan itibaren
U13 yaﬂ grubunda tak›m oluﬂturup,
düzenlenmesi halinde yerel liglere
kat›l›m zorunlu tutulmuﬂtur.
Bu nedenle kulüplere oyuncu
havuzu oluﬂturmak, küçük yaﬂtaki
k›z çocuklar›na futbol oynama
motivasyonu kazand›rabilmek ad›na
85 noktada k›z futbol okulu
çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r.
Bayan futbolcular›n yetiﬂtirilmesinin
yan› s›ra Bayanlar Ligleri’nde görev
alacak teknik adamlar›n da e¤itimi
için geliﬂim seminerleri
düzenlenmektedir. Bayan
antrenörlerin yetiﬂtirilmesi ad›na
UEFA B kurslar› düzenlenmekte ve
BESYO mezunu olan ya da futbol
oynam›ﬂ bayanlar›n UEFA B
kurslar›na kat›l›mlar›
amaçlanmaktad›r. Bayan Futbol
Ligleri kapsam›nda oynanacak
müsabakalarda bir bayan yönetici
ile teknik sorumlu veya antrenörün
sahada bulunmas› zorunludur.
2010-2011 sezonu için teknik
adamlarda aranan TFF C lisans› ve
dengi antrenörlük sertifikas› ﬂart›,
2011-2012 sezonu için en az UEFA
B ve dengi antrenörlük lisans› olarak
düzenlenmiﬂtir. Buradan da
anlaﬂ›laca¤› üzere kademeli olarak
Bayan Futbol Ligleri’nin kalitesinin
artt›r›lmas›, böylece bayan
futbolunun hem kulüpler hem Millî
Tak›m ba¤lam›nda beklenen
yükseliﬂinin gerçekleﬂmesi
öngörülmüﬂtür. Kad›nlar›n sadece
sahada de¤il ayn› zamanda kulüp
yönetimi ve antrenörlük konular›nda
da söz sahibi olabilmeleri için
yap›lan düzenlemeler zamanla bir
bütün olarak ülkemizin bayan
futbolunun hak etti¤i yere gelmesini
sa¤layacakt›r. Türkiye Futbol
Federasyonu Futbol Genel
Direktörlü¤ü, Türk kad›n›n›n futbola
olan sevgisini seyirden öteye
taﬂ›mas› ad›na Bayan Futbol Köyleri,
Mini Minikler ve Haydi K›zlar
Futbola projeleri, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ile düzenlenen turnuvalar,
K›z Futbol Okullar›, antrenör e¤itim
ve geliﬂim seminerleri düzenlemektedir.
‹nan›yoruz ki, bu çal›ﬂmalar
sonucunda zamanla da olsa kad›n
futbolcular›m›z, yönetici ve
antrenörlerimiz, kad›n hakem ve
gözlemcilerimizin say›s› artt›kça
futbolun bir oyun, bir spor oldu¤u
tekrar hat›rlanacakt›r. Kad›nlar›m›z
t›pk› motor sporlar›nda, halterde ve
fiziksel mücadelenin yan›nda
önyarg›larla da mücadele ettikleri
di¤er spor dallar›nda oldu¤u gibi
ülkemizi futbolda da
gururland›racakt›r.
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Oyuncu sab›rla kazan›l›r
Bucaspor’da forma giydi¤i uzun y›llarda att›¤› gollerle ad› hep
transfer listelerinin üst s›ralar›na yaz›ld›. Nihayet bu sezonun
baﬂ›nda beklenen s›çramay› yapt› ve Galatasaray’a imza att›.
Ancak ilk yar›da umdu¤unu bulamad› ve biraz daha piﬂmek
umuduyla Konyaspor’a kiraland›. ﬁimdi sezon sonunda daha
güçlü bir ﬂekilde geri dönmenin çabas› içinde.
Genç golcü, oyuncular›n büyük tak›mlarda karﬂ›laﬂt›¤›
zorluklar› TamSaha’ya anlat›yor.
İlker Uğur

Mehmet Batdal
Galatasaray’a geldiğimde daha
önceki performanslarım nedeniyle
insanların bir beklentisi vardı elbette.
Ama ben alt ligden gelmiş bir
oyuncuyum ve üzerimdeki
sorumluluğu paylaşacağım
arkadaşlarımın sakatlanmaları
bir anda üzerimde ekstra bir yük
oluşturdu. Buna sakatlık da eklenince
geriye düştüm.
Galatasaray’da son güne kadar
kalma taraftarıydım. Ama kalmak
bana zarar verecekti. Yapılan
transferler sezon sonuna kadar
oynayacağım maç sayısını belki sıfıra
indirecekti. Yarım sezonu sürekli
forma şansı bularak geçirebileceğimi
ve bunun bana faydası olabileceğini
düşünerek böyle bir karar verdim.
Konyaspor’da oynayacağım maçlar
bana çok fayda sağlayacak.
Gelecek vaat eden futbolcular için
karar verilmeden önce biraz şans
tanınması gerekiyor. Bir takımın bir
futbolcudan beklentisi varsa sabır
göstermesi lâzım. Sabır göstersin
ki, futbolcu o ritmi yakalasın ve
özgüveni yerine gelsin.
62 TamSaha

▼Bucaspor’da oynad›¤›n
dönemde bir röportaj
yapm›ﬂt›k. Patlama
yapman› bekliyorduk ve
sen geçen sezon bu
ç›k›ﬂ› yapt›n. Bir di¤er
beklentimiz, bir ‹stanbul
tak›m›na transfer
olmand›. Galatasaray’a
transfer olarak bunu da
boﬂ ç›karmad›n. Ama
tam “Galatasaray’da
oynayacak” derken
devre aras›nda
Konyaspor’a giden bir
Mehmet Batdal’la karﬂ›
karﬂ›yay›z. Herkesin
merak etti¤i soruyla
baﬂlayal›m; Mehmet
Batdal’›n hayat›nda
neler oluyor?
▲Sezon baﬂ›na kadar
olan bölüme
odaklan›rsak,
hedeflerime ulaﬂt›¤›m›
düﬂünüyorum. Bank
Asya Birinci Lig’den bir
üst lige ç›kan tak›m›n
önemli oyuncular›ndan
birisiydim. Ard›ndan
Türkiye’nin en büyük
kulüplerinden birisine transfer
oldum. Galatasaray’da da her ﬂey
iyi baﬂlad› asl›nda. Belgrad
maç›nda bir gol att›m. Haz›rl›k
maçlar›nda da çok gol att›m.
Yo¤un bir çal›ﬂmayla bu iﬂ devam
eder ve ben de kendimi kabul
ettiririm diyordum. Ali Sami Yen
Stad›’nda oynad›¤›m›z Karpaty
Lviv maç›nda ﬂanss›z bir sakatl›k
yaﬂad›m. Bu sakatl›k uyum
sürecimin en önemli noktas›nda
iki ay›ma mal oldu. O dönemdeki
formumu sakatl›¤›n ard›ndan
yakalayamad›m elbette. Tekrar
forma ﬂans› bulma s›k›nt›s› da
yaﬂand›. Temel durumum budur.
▼Peki, tek sebep sakatl›k m›?

da umurlar›nda olmuyor. ‹yi ya
da kötü bazen çok sert, baﬂka
zaman çok olumlu bir
yaklaﬂ›mlar› oluyor. Bir maçla
birlikte bir oyuncunun yerin
dibine sokulmas› ya da göklere
ç›kart›lmas› yanl›ﬂ diye
düﬂünüyorum. Belirli bir süre
tan›nmas› gerekiyor bence.
▼Galatasaray’a geldi¤inde
belirli beklentilerin bask›s›n›
üzerinde hissettin mi?
▲Tak›ma ilk olarak
Hollanda’daki kamp s›ras›nda
kat›ld›m. Her ﬂey o zamanki
gibi devam etseydi çok farkl›
olabilirdi. ‹stanbul’a geldi¤im
zaman daha önceki
performanslar›m nedeniyle
insanlar›n bir beklentisi vard›
elbette. Ama ben alt ligden
gelmiﬂ bir oyuncuyum ve
üzerimdeki sorumlulu¤u
paylaﬂaca¤›m arkadaﬂlar›m›n
sakatlanmalar› bir anda
üzerimde ekstra bir yük

▲Galatasaray’da fazla forma
ﬂans› bulamad›m. Antrenmanda
yapt›¤›m tempo bir yere kadar
ama maç temposu apayr› bir
ﬂey. Konyaspor’da oynayaca¤›m
maçlar bana çok fayda
sa¤layacak. En az›ndan
döndü¤üm zaman maç eksi¤im
olmadan kamp öncesinde belirli
say›da maç oynam›ﬂ olaca¤›m.
“Maç oynamad›” önyarg›s›
olmadan her ﬂey benim elimde
olacak diye düﬂünüyorum.
Gelecek vaat eden futbolcular
için karar verilmeden önce biraz
ﬂans tan›nmas› gerekiyor.
Bir tak›m›n bir futbolcudan
beklentisi varsa sab›r göstermesi
lâz›m. Sab›r göstersin ki,
futbolcu o ritmi yakalas›n ve
özgüveni yerine gelsin.
▼Sen diyorsun ki, kulüp genç
futbolcuyu korusun, geliﬂtirsin
ve sonra vitrine ç›kars›n.
Bizde bu pek olmuyor sanki.
Kamuoyu kulüp yönetimleri

Galatasaray’ın başarısızlığındaki en büyük etken, önemli
oyuncuların uzun süreli sakatlıkları. Milan Baros, Arda,
Kewell... Arda takımın önemli parçası. Hem yetenek
olarak hem de takımı bütünleştirici özellikleriyle çok
önemli bir isim. Galatasaray takımına ruh katan
oyuncuların başında geliyor.

‹zmir’den geliyor olsan da
‹stanbul’a geliﬂinin performans›n
üzerinde olumsuz bir etkisi
oldu mu?
▲Dedi¤iniz gibi ben ‹zmir’de
yetiﬂtim. ‹stanbul’a gelirken bir
merak›m da yoktu bir korkum da.
O konuyla ilgili bir sorun
yaﬂamad›m. Sakat olarak
geçirdi¤im iki ay, bir futbolcu için
uzun bir süre. Bunun üzerine
tak›m›n kötü gidiﬂi ve teknik
direktör de¤iﬂikli¤ini ekledi¤inizde
benim için daha da olumsuz bir
durum oluﬂtu.
▼Galatasaray’a gelirken Frank
Rijkaard’›n varl›¤›n›n etkisi
olmuﬂtur diye düﬂünüyorum.

Onun gönderilmesiyle sonuçlanan
süreç nas›l geçti?
▲Do¤ru ama sakatl›¤›m nedeniyle
uzun bir süre tak›mdan ayr›
kald›m ve Rijkaard’la çok vakit
geçiremedim. Uygulamak istedi¤i
ﬂeyler güzeldi ama zamana
ihtiyac› vard›. O zaman›
vermedik. Sab›rs›z bir milletiz
maalesef.
▼Medyadan ﬂikâyetçi misin?
▲Hay›r. Zaman zaman baz›
konularda daha yap›c› olunabilir
diye düﬂünüyorum. Sonuçta
medya mensuplar› gördükleri ﬂeyi
yorumluyor. Ama yorumlad›klar›
ﬂeylerin bu güne kadar nas›l
geldi¤i, nas›l oluﬂtu¤u konusu çok

oluﬂturdu. Buna sakatl›k da
eklenince biraz geriye düﬂtüm.
Sakatl›ktan sonra iyi toparlad›m
diye düﬂünüyorum ama sezon
baﬂ›ndaki ﬂanslar› bulamad›m
bu sefer de.
▼Yaklaﬂ›k 6 ayl›k Galatasaray
döneminin ard›ndan
Konyaspor’a geçmendeki temel
neden sürekli maç oynamak m›?
▲Galatasaray’da son güne
kadar kalma taraftar›yd›m. Ama
kalmak bana zarar verecekti.
Yap›lan transferler benim sezon
sonuna kadar oynayaca¤›m maç
say›s›n› belki s›f›ra indirecekti.
Yar›m sezonluk dönemi sürekli
forma ﬂans› bularak
geçirebilece¤imi ve bunun bana
faydas› olabilece¤ini düﬂünerek
böyle bir karar verdim.
▼Galatasaray’dan ayr›lan ve bir
süre sonra geri dönen
futbolcular var. Örne¤in Arda
Manisaspor’da çok iyi bir
dönemin ard›ndan
Galatasaray’a dönüp kendini
gösterdi. Böyle bir beklentin var
m›, yoksa daha ilerisini mi
düﬂünüyorsun?

üzerinde çok etkili gibi.
▲Bence öyle. Teknik direktör de¤iﬂikli¤i,
yap›lan transferler, futbolcular›n
oynat›lmas› gibi konularda kamuoyu ve
medya yüzde 80 etkili diyebilirim.
▼Konya kenti sosyal hayat bak›m›ndan
seni nas›l etkileyecek?
▲Benim temel düﬂüncem ve amac›m
futbol oynamak. ‹zmir’de 22 sene
geçirdim. 1 seneye yak›n da
‹stanbul’dayd›m. Konya sosyal bak›mdan
bu iki ﬂehre nazaran daha k›s›tl› bir ﬂehir.
Ama ben 3 ayl›k dönemde çok da
bakm›yorum bu konuya. Sonuçta
arkadaﬂlar›mla oturup sohbet
edebilece¤im yerler mevcut. Bu süre
içerisinde Konyaspor’a katk› yapmak ve
bu katk›n›n karﬂ›l›¤›n› görmek istiyorum.
Umar›m sezon sonunda iki taraf için de

kazançl› bir durum olur.
▼Bucaspor’u bu kadar h›zl› bir ﬂekilde
menajerlik oyununda Spor Toto Süper
Lig’e ç›karsan “Oyun saçmalad›” der
kapat›rs›n. Ama zor olan› baﬂard›n›z
‹zmir’de.
▲‹nsanlar hep öyle düﬂünüyordu ama biz
çok iyi bir kadroya sahiptik. Kemal K›l›ç
çok iyi bir tak›m oluﬂturdu ve bu baﬂar›
geldi. Genç ve yetenekli futbolcular
tecrübeli transferlerle birleﬂti. Tak›mdan
ayr›lmalar olmas›na ra¤men sa¤lam temel
kulübün bu baﬂar›lar› kazanmas›n›
sa¤lad›. Y›lmaz Özlem gibi bir kaptan›n
bu baﬂar›da büyük katk›s› var elbette.
Umar›m bundan sonraki spor yaﬂant›mda
bir kez daha bu kadar güçlü bir ekip
ruhuna sahip bir tak›mda oynama ﬂans›
yakalar›m.
▼Belki Galatasaray’da…
▲Galatasaray çok büyük bir camia.
Oradaki gibi mütevaz› bir ortam›n
Galatasaray’da yakalanmas› çok zor.
Daha büyük hedefleriniz var. Çok daha
büyük bir ölçekte mücadele
veriyorsunuz. Yaﬂanan en ufak olay
herkes taraf›ndan konuﬂuluyor.
O nedenle Bucaspor’daki aile ortam›n›n
Galatasaray gibi kulüplerde beklenmesi
çok do¤ru de¤il.
▼Galatasaray bu sezon neden baﬂar›s›z?
▲En büyük etken uzun süreli sakatl›klar
ve önemli oyuncular›n tak›mdan uzun
süreler ayr› kalmas›. Milan Baros, Arda,
Kewell... Orta sahada ve savunmada
yaﬂanan sakatl›k sorunlar›. Arda tak›m›n
önemli parças›. Hem yetenek olarak hem
de tak›m› bütünleﬂtirici özellikleriyle çok
önemli bir isim. Galatasaray tak›m›na ruh
katan oyuncular›n baﬂ›nda geliyor.
▼Futbola olan açl›¤›n ne durumda?
▲Gerçekten çok özledim futbolu. Yavaﬂ
yavaﬂ form tutuyorum ve inﬂallah daha
iyi olaca¤›m. Umar›m bu verdi¤im karar
benim için hay›rl› olmuﬂtur ve daha iyi
bir Mehmet Batdal olarak geri dönerim.
Bucaspor’da yaﬂad›¤›m›z baﬂar›lar› Spor
Toto Süper Lig’de de yaﬂamak en büyük
hedefim.
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Katar’›n lokomotifi futbol!
Son on yılda ülkeye gelen kaliteli yabancı futbolcuların Katar futboluna
çok şeyler kattığı şüphesiz. 2006 yılında organize ettikleri Asya
Oyunları’nda futbolda şampiyonluğa ulaşmaları bunun en açık delili.
Ayrıca, oyunlarda elde edilen bu sportif başarı bir yana,
organizasyonun çok iyi kotarılması, Katar’ın uluslararası daha büyük bir
turnuvanın altından kalkabileceği hakkında da önemli bir referans oldu.
Yine de 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkının neden
Katar’a verildiğini sadece bu faktörlerle açıklamak mümkün değil.
2003 oldu. O sezon öncesi
kulüplerinin hepsine, dünya
çap›nda ﬂöhreti kucaklam›ﬂ
oyuncular› kadrolar›na
katabilsinler diye Katar
hanedan› taraf›ndan 10
milyon euroluk bir bütçe
tahsis edildi. Bu cömert
hamlenin iki temel hedefi
vard›. ‹lki elbette büyük
oyuncular› lige getirerek
genç Katarl› futbolcular›n
onlar›n engin
deneyimlerinden
faydalanmalar›n› sa¤lamak,
ikincisi ise Birleﬂik Arap
Emirlikleri ve Dubai
modelindeki gibi, dünyan›n
yeni turizm ve iﬂ merkezi
olmaya oynayan ülkenin
küresel ebatta reklam›n›
yapmak. O zaman, ele¤ini
çoktan ast›¤› düﬂünülen yaﬂl›
y›ld›zlara milyonlarca dolar
saçman›n alt›nda yatan
mant›kl› nedenler bulmakta
zorlanan ve bunu, alt›ndan çeﬂme
yapt›rmakla özdeﬂ bir Arap
hovardal›¤› olarak de¤erlendiren
dünya kamuoyu, meselenin hiç de
böyle olmad›¤›n› sonradan
anlayacakt›.
2003 yaz›nda Katar’a adeta y›ld›z
ya¤d›. Romario, Franck Leboeuf,
Josep Guardiola, Stefan Effenberg,
Claudio Caniggia, Fernando
Hierro, Gabriel Batistuta, Mario
Basler… Hatta Fenerbahçe ile
‹nönü Stad›’nda oynanan
karﬂ›laﬂmada att›¤› gol sonras›
yapt›¤› sportmenlik d›ﬂ› hareket
sonras› Beﬂiktaﬂ’la iliﬂi¤i kesilen
Pascal Nouma. Ertesi y›lsa Ronald
de Boer, Marcel Desailly, Sonny
Anderson, Taribo West ve
Galatasaray’dan ayr›lan Frank de
Boer. Geride kalan sekiz y›lda bu
isimlere Juninho Pernambucano,
Roque Junior, eski Beﬂiktaﬂl›
Ricardinho, Marcelo Bordon,
Emile Mpenza, Eric
Djemba-Djemba gibileri eklendi.
Katar’›n en üst futbol ligi olan Stars
League, dünya futbolunda, taze
y›ld›zlar için bir cazibe merkezi

Keita

Emre Yazıcıol
998’in Haziran ay›. Türkiye
transfer piyasas› hareketli
günler yaﬂamaya baﬂlam›ﬂ
bile. ﬁubat ay›nda koltu¤u Ali
ﬁen’den devralan ve iddial›
vaatlerle ortal›¤› sallayan
Fenerbahçe’nin taze baﬂkan› Aziz
Y›ld›r›m, tak›ma kataca¤› flaﬂ
isimleri düﬂünürken mevcut
kadronun en de¤erli mücevheri Jay
Jay Okocha’n›n Paris’in büyüsüne
kap›l›p o dönemin Avrupa’daki
en ﬂaﬂaal› kulüplerinden Paris
Saint-Germain’e transfer olma
konusundaki ›srar› ile ﬂaﬂk›n, biraz
da öfkeli. Öyle ki, Frans›zlar›n 20
küsur milyon dolarlar› bulan teklifi
bile, Okocha’y› muhakkak kadroda
tutmak isteyen Baﬂkan Y›ld›r›m için
fazla bir anlam ifade etmiyor.
Gelgelelim Nijeryal› top cambaz›,
Nuh diyor da peygamber demiyor,
hatta Derea¤z›’ndaki antrenmana
Fenerbahçe’nin de¤il de Nijerya
Millî Tak›m›’n›n eﬂofmanlar›yla
ç›karak ‹stanbul’u kafas›nda
bitirdi¤ini ilân ediyor. Sonras›
malûm, Fenerbahçe teklifi kabul
etmek zorunda kal›yor ve Jay Jay,
k›rm›z› kramponlar›n› Paris’e
götürüyor. Sar›-lacivertliler, bir
oyuncu sat›ﬂ›ndan kazand›klar›
tarihlerindeki en yüksek mebla¤›
kasalar›na koymuﬂ durumda. Fakat
taraftar›n gönlünü yapmak için, tez
elden bir baﬂka sihirbaz bulmak da
lâz›m. Zira taraftar k›sm› yast›¤›n
alt›ndakiyle de¤il, çimenin
üstündekiyle iﬂtigal ediyor daima.
Boﬂtaki illüzyonist kadrosuna
atanan isim Brezilya’dan, ad› ise
Sergio. Yaln›z bir sorun var, CV’de
önemli bir defo. Genç adam›n
geldi¤i yerde futbol oynand›¤›n›,
o ülkede bir futbol liginin oldu¤unu
dahi Türkiye, bu transferle

1

64 TamSaha

ö¤renmiﬂ oluyor.
O günlerde, o kurak,
çorak, aﬂ›r› s›cak, o
futbola çok uzak ülkenin
2022 y›l›nda Dünya
Kupas›’na ev sahipli¤i
yapaca¤› söylense
hangimiz inan›rd›k ki?
‹ﬂte Türkiye’nin Katar
futboluyla tan›ﬂmas›n›n
k›sa hikâyesi böyle.
Gariban Sergio Nerves,
belki çok üst düzey bir
futbolcu de¤ildi, do¤ru.
Ama olsayd› bile
s›rt›ndaki “Katar”
damgas›yla ve onun
getirdi¤i önyarg›larla,
dönemin futbol ekosisteminde
baﬂar›y› yakalamas› uzak ihtimaldi.
Peki, geride kalan 12 y›lda ne
de¤iﬂti de Ortado¤u’nun bu pek
küçük yerleﬂkesi, futbolun
Fizan’l›¤›ndan Dünya Kupas› ev
sahipli¤ine terfi edebildi? Cevaplar›
ar›yorsak en baﬂtan baﬂlayal›m.

Futbol sahalar›nda
göçmen iﬂçiler!
Katar’da futbolun mazisi, asl›na
bakarsan›z hayli eskilere
dayan›yor. Ülkenin zengin petrol
rezervlerini iﬂlemek üzere 1948’de
ülkeye gelen Avrupal› petrol
ﬂirketleri oyunu da beraberlerinde
getirdi ve çok geçmeden, 1950
y›l›nda Katar’›n ilk futbol kulübü
Al Najah (ﬂimdiki ismiyle Al-Ahly)
kuruldu. Al Najah’›, ülkenin di¤er
kentleri Doha ve Dukhan’da
kurulan di¤erleri izledi. Futbolun
kendine has büyüsü çok geçmeden
ülkeyi etkisi alt›na alm›ﬂt›. 1960’ta
Katar Futbol Federasyonu kuruldu
ve 1963’le beraber Katar futbolu

resmi ligine kavuﬂtu. Zaten 50’li
y›llardan beri Somali’den,
Sudan’dan, M›s›r’dan, Lübnan’dan
yap›lagelen futbolcu ithalat› da
böylelikle patlad›. Bu dönemde,
Katar’da futbolcu haklar›n›
düzenleyen bir sistemin olmamas›
sebebiyle, ülke futbolunu
kalk›nd›rmas› umulan bu göçmen
iﬂçilerin daha iyi koﬂullarda
çal›ﬂmalar› için, “devlet
kurumlar›nda veya özel sektörde
görev yapan kalifiye elemanlar”
statüsüyle hayatlar›n› idame
ettirmeleri de bir baﬂka ilginç
ayr›nt›.

Hanedandan transfere
10 milyon euro!
Y›llar ilerledikçe, Katar’a gelen
yabanc› oyuncular›n kalitesi de
istikrarl› biçimde artt›. 90’larla
birlikte kulüplerdeki lejyonerlerin
ço¤unlu¤unu üçüncü s›n›f
Brezilyal›lar oluﬂturmaya
baﬂlam›ﬂt› art›k. Ülke futbolu için
tarihi ve talihi de¤iﬂtiren y›l ise

olmaktan hâlâ çok uzak. Ancak
son birkaç y›ld›r, bu sezon baﬂ›
Galatasaray’dan Al-Sadd’a transfer
olan Abdel Kader Keita örne¤inde
oldu¤u gibi, Avrupa’n›n büyük
liglerinde ﬂu veya bu sebeple
tutunamam›ﬂ, s›¤›nacak güvenli
(eh biraz da kazançl›) bir liman
arayan kariyerli oyunculara, otuzlu
yaﬂlar›n›n ikinci de¤il de ilk
yar›s›nda imza att›rma konusunda
Katar kulüplerinin hayli mesafe kat
etti¤i de gözden kaçmamal›.
12 ﬂampiyonluk ve toplamda 42
kupa kazanm›ﬂ, baﬂkent Doha
merkezli Al-Sadd, Katar futbol
kulüplerinin en baﬂar›l›s›. Onlar›
8 ﬂampiyonlukla Qatar SC, 7 ile
Al-Rayyan, Al-Gharaffa ve Al-Arabi
izliyor. 12 tak›ml› Stars League’in
di¤er tak›mlar›ysa Nouma’n›n
forma giydi¤i Al-Khor, Uli
Stielike’nin çal›ﬂt›rmakta oldu¤u
Al Sailiya, kadrosunda Aruna
Dindane ve Bakari Koné’yi
bar›nd›ran Lekhwiya, Al-Wakrah,
Al-Kharitiyath, Al-Ahly ve geçen
sene Mario Melchiot’u kadrosuna
katan Umm-Salal.
Son on y›lda ülkeye gelen kaliteli
yabanc› futbolcular›n Katar
futboluna çok ﬂeyler katt›klar›
ﬂüphesiz. 2006 y›l›nda organize
ettikleri Asya Oyunlar›’nda
futbolda ﬂampiyonlu¤a ulaﬂmalar›
bunun en aç›k delili. Ayr›ca,
oyunlarda elde edilen bu sportif
baﬂar› bir yana, organizasyonun
çok iyi kotar›lmas›, Katar’›n
uluslararas› daha büyük bir
turnuvan›n alt›ndan kalkabilece¤i
hakk›nda da önemli bir referans
oldu. Yine de sadece bu
hususlarla, 2 Aral›k 2010 günü,
Zürih’te aç›klanan 2022 FIFA
Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapma hakk›n›n neden Katar’a
verildi¤ini aç›klamak mümkün
de¤il. ﬁimdi de denklemin eksik
parçalar›n› tamamlamak için biraz
politikadan, biraz tarihten, biraz
da ekonomiden yard›m alal›m.

Ülkenin tan›t›m›n›
sporla yapmak
1995 y›l›n›n Haziran ay›. Katar
Emiri Halife bin Hamad Al Thani,
‹sviçre’nin Cenevre kentinde.
Bu s›rada, 1992 y›l›ndan beri ülke
yönetiminde giderek daha aktif rol
oynamaya baﬂlayan, Katar’›n en
büyük zenginlik kaynaklar› olan
petrol ve do¤algaz›n iﬂlenme ve
idaresinden sorumlu o¤lu Hamad
bin Halife, hanedan›n deste¤ini
alarak, kans›z bir darbeyle
yönetime el koyuyor. Yeni emir,
babas›na göre daha yenilikçi.
Londra’da askeri bir okuldan
mezun ve iyi bir sporcu; özellikle
dal›ﬂ yapmaya bay›l›yor. Uzun
y›llar do¤al enerji kaynaklar›n›
yönetti¤i için, rezervlerin sonsuz
olmad›¤›n›, ülkeyi yar›nlara
haz›rlamak için bir dönüﬂüm
gerçekleﬂtirmesi gerekti¤ini biliyor.
Çal›ﬂacak modeli bulmak için çok
uzaklara gitmesi gerekmiyor.
Komﬂu Birleﬂik Arap Emirlikleri’nin
Dubai projesi, petrol sonras› ayn›
›ﬂ›lt›l› hayat› devam ettirebilmek
için ideal çözüm. Yap›lacak ﬂey,
baﬂkent Doha’y›, süper lüks
oteller, rezidanslar, al›ﬂveriﬂ
merkezleri, kiﬂiye özel
malikânelerle donatmak,
bu sayede dünyan›n en seçkin
insanlar›n› burada yaﬂamaya ya da
en az›ndan tatil yapmaya ikna
edebilmek. ‹ﬂin inﬂaat k›sm›nda
herhangi bir problem yok, zira
rezerv olarak, dünya genelinde
do¤algazda 3, petrolde ise 14.
s›rada, 11 bin 586 kilometrekare
yüzölçümüyle ‹stanbul’un yaln›zca
iki kat› büyüklü¤ündeki Katar,
altyap› çal›ﬂmalar›n› finanse etmek
için gereken maddi kuvvete
fazlas›yla sahip. Yaln›z, böylesi bir
yat›r›m›n reklam›n› yapmak için
gazetelere ilân vermekten çok
daha fazlas›n› yapman›n elzem
oldu¤u da aç›k. ‹ﬂte burada
devreye spor giriyor. 1993 y›l›ndan

beri oynanan erkekler tenis
turnuvas›na, 2001 y›l›nda kad›nlar
turnuvas› ekleniyor. 2008 y›l›nda,
kad›nlar tenisinin üst federasyonu
WTA’n›n en büyük turnuvas›
“Sezon Sonu ﬁampiyonas›” üç
y›ll›¤›na Katar’›n oluyor.
2000’lerden beri her y›l, aç›ktan
kendilerine ödenen milyonlarca
dolarla birlikte Federer, Hingis,
Sharapova gibi dünyan›n en
önemli tenisçileri Doha’ya gelip
turnuva oynuyor. Katar
futbolundaki 2003 ç›lg›nl›¤›n›n
arkas›nda yatan da buydu iﬂte.
Her ﬂey bir yana, Emir Hamad bin
Halife, ancak sporun en büyük iki
organizasyonunu ülkeye getirerek
projenin tam anlam›yla baﬂar›ya
ulaﬂabilece¤ini düﬂünüyordu ve
Katar, hem 2022 FIFA Dünya
Kupas›’n›, hem de 2016 Yaz
Olimpiyatlar›’n› düzenlemeye talip
oldu. Doha, Olimpiyat için ilk
turda Rio de Janerio’dan daha
yüksek puan almas›na ra¤men,
Katarl›lar›n organizasyonu Ekim
ay›nda yapmak istemeleri
sebebiyle IOC teklifi reddetti.
2020 için Doha yeniden aday oldu
ve kazanmaya en yak›n adaylar
aras›nda gösteriliyor.
Dünya Kupas› serüveni ise çok
daha ilginç ve karmaﬂ›k. Katar,
reklam kampanyas› için iki y›ll›k
süreçte tam 26.5 milyon dolar
harcad›. Ayr›ca kampanya
boyunca, daha önce Katar’da
forma giyen ünlü isimlerden
Guardiola ve Ronald de Boer
gibilerle, Zidane yine milyonlar
ödenerek Katar 2022 elçisi ilân
edildi. Karar›n aç›klanmas›ndan iki
hafta önce, Doha’da Brezilya ve
Arjantin Millî Tak›mlar›n›n
karﬂ›laﬂmas› için Emir, iki ülke
federasyonuna birer milyon
dolarl›k ödeme yapt›. Delegelere
rüﬂvet verildi¤i, Katar’›n oylar›
sat›n ald›¤› iddialar› da halen
konuﬂulmakta. Öyle ki, son ana
kadar karar›n› aç›klamayan
Arjantin Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Julio Grondona’n›n oyunu
alabilmek için krizdeki
federasyona
Katar’›n
tam 78
milyon
dolarl›k bir
yard›m
yapt›¤›
söyleniyor.
Öyle veya
böyle,
2022
Dünya
Kupas› art›k
Katar’›n.
Katar bu
ﬂölen için
tam 9 tane
muhteﬂem
stadyum

(Lusail, Halife International,
Sports City, Edcation City, Al-Khor,
Al-Shamal, Al-Wakrah,
Umm-Salal, Doha Port) inﬂa
edecek ve mevcut 3 stad›n› da
(Al-Gharafa, Ahmed bin Ali, Qatar
University) yenileyecek. ﬁu ana
kadar bas›na s›zan stadyum
planlar› göz kamaﬂt›r›c›. Ancak,
Dünya Kupas› oynan›rken, yani
Haziran-Temmuz aylar›nda 40
dereceye varan s›cakl›klar en
büyük tart›ﬂma konusu. Katar, ileri
teknoloji kullanarak stat içi
s›cakl›¤› 20 dereceye kadar
düﬂürebilece¤ini taahhüt etti.
Ayr›ca kupa boyunca, ülkede alkol
sat›ﬂ› ve kullan›m›yla ilgili
herhangi bir k›s›tlama da söz
konusu olmayacak. Maçlar 6
ﬂehirde oynanacak ve 2022’ye
kadar, metro sistemiyle bu 6 ﬂehir
birbirine ba¤lanacak. Böylelikle
turnuvaya ev sahipli¤i yapan iki
ﬂehir aras›nda yolculuk etmek
azami 1 saat sürecek. Katar’›n
2022 için yat›r›m›n›n 5 milyar
dolar› bulmas› bekleniyor.
Bundan sonra Katar için geriye tek
bir hedef kal›yor. 2022’ye kadar
Millî Tak›m seviyesinde ciddi bir
at›l›m yapmak. Bu sene organize
ettikleri Asya Kupas›, her anlamda
onlar için bir kostümlü provayd›
ve çeyrek final görerek iyi iﬂ
ç›kard›lar. Hatta çeyrek finalde,
turnuvay› daha sonra ﬂampiyon
tamamlayacak Japonya’ya karﬂ› iki
kez öne geçmelerine ra¤men 3-2
yenilerek çok daha fazlas›n›n
kap›s›ndan döndüler.
Sonuç olarak, Dünya Kupas›
organize edecek ilk Arap ülkesi
olan Katar’›n önünde uzun bir
zaman, elinde geniﬂ imkânlar ve
koltu¤unun alt›nda da büyük
hayaller var. Katar’›n futbola ne
kataca¤›n› ise zaman gösterecek.
Unutmadan, kaderin (ya da
Katar’›n) bir cilvesi, 98’deki tüm
o tantanadan 8 y›l sonra, bizim
Sergio’nun selefi Jay Jay Okocha
da Bolton Wanderers taraf›ndan
serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan
Katar Ligi’nin yolunu tutmuﬂtu.
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En küçük Kartal
Muhammed
Demirci

Ligi maç›na götürmüﬂlerdi.
Barcelona dört senedir
yenilmiyormuﬂ ama o maçta
Liverpool’a 2-1 yenilmiﬂlerdi
(gülüyor).
▼Millî formay› ilk olarak ne
zaman giymiﬂ ve neler
hissetmiﬂtin?
▲Millî formay› ilk defa
Lüleburgaz’da oynanan Rusya
maç›nda giymiﬂtim. Çok
heyecanl›yd›m, duygulanm›ﬂt›m.
Futbola baﬂlad›ktan sonraki
hayallerimden biri gerçekleﬂti¤i
için çok mutlu olmuﬂtum. Bir de
golle baﬂlamam mutlulu¤umu
daha da artt›rm›ﬂt›. Bu güzel
duyguyu tüm futbolcu
arkadaﬂlar›m›n yaﬂamas›n›
isterim.
▼Manisa’da düzenlenen Ege
Kupas› sizin için nas›l geçti?
▲Bizim için ilk önemli
turnuvayd›. ‹yi baﬂlad›k, iyi
maçlar ç›kard›k ve finale kald›k.

Türkiye onu henüz 11 yaﬂ›nda televizyon
ekranlar›nda Maradonavarî hareketleriyle
tan›d›. Hemen ard›ndan da Barcelona’ya
transferi gündeme geldi. Küçük omuzlar›na
yüklenen a¤›r ﬂöhret yüküyle sendelese de
y›k›lmad›. Ege Kupas›’nda ilk yar›s› 2-0
geride biten Danimarka maç›n›n ikinci
yar›s›nda yapt›¤› hat-trick, onun oyunu
çevirme gücü hakk›nda fikir veriyor.
16 yaﬂ›nda Beﬂiktaﬂ A tak›m›n›n da formas›n›
giymeyi baﬂard› ve sahada kald›¤›
50 dakikay› unutulmazlar› aras›na yazd›.
Genç oyuncu yaﬂad›klar›n› ve hayallerini
TamSaha’yla paylaﬂt›.
Selim Şakarcan

A takıma gitmek, her zaman
televizyondan izlediğim
oyuncularla kamp yapmak
inanılmaz bir duyguydu. Zaten
çoğu zaman etrafımı izleyerek
geçirdim kampı, yeni şeyler
öğrenmeye çalıştım. Örnek
aldığım oyuncularla aynı
ortamdaydım, benim için
büyük bir şanstı.
Kendime Guti’yi örnek
alıyorum. Aynı mevkide
oynadığımız için
antrenmanlarda hep onu
izliyordum. O da kampta
bana yardımcı oldu zaten,
benimle ilgilendi. Dil
sorunumuz olmasaydı daha
da çok ilgilenirdi.
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▼Futbola nas›l
baﬂlad›n?
▲Amatör kulüplerden
‹stanbul
Gençlerbirli¤i’nin
futbol okulunda
baﬂlad›m. Daha sonra
2006 y›l›n›n Mart
ay›nda Beﬂiktaﬂ’a
transfer oldum ve
lisans›m ç›kt›.
▼2006 y›l›nda
futbolseverler seni
televizyonlardaki
görüntülerden tan›d›
ve sonras›nda
Barcelona’ya
transferin gündeme
geldi. O günleri
anlat›r m›s›n?
▲Beﬂiktaﬂ’ta oynarken,
bilmiyorum yanl›ﬂ m›
oldu do¤ru mu oldu
ama televizyonlara
ç›kt›m. Bence daha
çok olumsuz etkisini
gördüm. Nas›l ç›kt›¤›m›
da anlatay›m; o zaman
BJK TV ile Star TV ayn›
binadayd›. Star TV’nin
spor sorumlusu beni
görmüﬂ BJK TV’de
görmüﬂ. Topla
oynarken dikkatini
çekmiﬂim. Ayn› akﬂam
Telegol program›na
ç›kt›m. Kulüpten veya

çevremden kimsenin
bilgisi dâhilinde
de¤ildi. Küçük
oldu¤um için olumsuz
etkisini daha çok
gördüm. Üzerimde bir
bask› oluﬂtu.
▼Bask› hissetti¤ini
söyledin. Peki, 2006
sonras›ndaki süreç
nas›l geliﬂti?
▲Evet bask› hissettim.
Çevremde bana destek
olan insanlarla bu
bask›y› üzerimden
atmaya çal›ﬂt›m. ‹lk
sezonumda yani
2006 y›l›nda, 1993
do¤umlularla minik
tak›mda oynad›m.
Di¤er oyuncular
benden iki yaﬂ
büyüktü ama buna
ra¤men sezon benim
için çok iyi geçti.
2007 y›l›nda da minik
tak›mda oynad›m.
Ayn› y›l Barcelona’ya
denenmeye gittim.
Barcelona yetkilileri
daha öncesinde beni
takip etmiﬂ ama canl›
da izlemek istemiﬂler.
Orada kald›¤›m 10
gün bana çok ﬂey katt›.
10 günün sonunda tek
baﬂ›ma gelmem

ﬂart›yla beni almak
istediler. Ama ailem
tek baﬂ›ma gitmemin
uygun olmad›¤›n›
düﬂündü. Ben de tabii
ki bu karara sayg›
duydum ve Beﬂiktaﬂ’ta
devam ettim. Bu y›l da
Beﬂiktaﬂ’la 2013 y›l›na
kadar profesyonel
sözleﬂme imzalad›m.
▼Barcelona’ya
gitti¤inde çok
küçüktün ama
hat›rlad›¤›n, seni
etkileyen bir hat›ran
var m›?
▲Bizi Barcelona ile
Liverpool aras›nda
oynanan ﬁampiyonlar

Muhammed Demirci
kimdir?
3 Ocak 1995 Amasya,
Göynücek do¤umlu. Üç
kardeﬂin en küçü¤ü. Ailesinde
hatta sülalesinde kendisinden
baﬂka sporla ilgili birisi yok.
Gaziosmanpaﬂa Plevne Lisesi
10. s›n›f ö¤rencisi.

ﬁampiyon olmak isterdik ama
rakibimiz Fransa bizden daha iyi
oynad›. Bize üstünlük sa¤lad›lar
ve ikinci olduk. ‹lk turnuva
tecrübemize ra¤men bizim için
iyi geçti¤ini düﬂünüyorum.
▼Ege Kupas›’ndaki Danimarka
maç›n›n ikinci yar›s›nda çok iyi
bir geri dönüﬂ oldu. U16 Millî
Tak›m›m›z 2-0 geriden gelip
4-2’lik üstünlü¤ü yakalad›.
Hat-trick yapt›¤›n bu maç›n
hikayesini anlat›r m›s›n?
▲Danimarka maç› turnuvadaki
ilk maç›m›zd›. Maç›n ilk
yar›s›nda biraz uyum sorunu
yaﬂad›k. ‹kinci yar›da hocam›z›n
bize söylediklerini tam› tam›na
yerine getirdik. Tak›m olarak çok
h›rsl› baﬂlad›k ikinci yar›ya,
kazanaca¤›m›za çok inand›k.
Kimin gol ataca¤› önemli de¤ildi.
Çok pozisyona giriyorduk. Benim
att›¤›m golle ﬂans›m›z›
döndürdük. ‹kinci golü

penalt›dan att›m ama penalt›y›
arkadaﬂ›m›z yapt›rd›. Tek baﬂ›ma
gol atmad›m. 3-2 öne geçti¤imiz
golü de ben att›m ama tak›mca
sevindik. Pozisyonu kalecimiz
baﬂlatt› ve pas› bir arkadaﬂ›m
verdi. Maç›n son dakikas›nda da
Hasan Karakaﬂ arkadaﬂ›m›z
dördüncü golü att› ve son
noktay› koydu. Sonuçta maç› hep
birlikte kazand›k, tüm tak›m ve
teknik ekip. Bu maçtan sonra
tak›m olarak özgüvenimizi
kazand›k ve daha iyi maçlar
ç›kard›k.
▼Kariyerinde daha önce
hat-trick var m›yd›?
▲Bu kadar önemlisi yoktu.
Geriden geldi¤imiz bir maç ve
millî maç olmas› çok önemli.
▼Gelecek sene U17 Millî
Tak›m›’nda oynayacaks›n ve
UEFA’n›n resmi maçlar›
baﬂlayacak. Ön eleme turundaki
rakipleriniz de ‹skoçya, San
Marino ve Makedonya.
Gelecek sene için neler
söylemek istersin?
▲Tak›m olarak her gün
üstüne koyarak
gidiyoruz. Millî
Tak›m’da hocalar›m›z
bize çok yard›mc›
oluyor. Her gün yeni
ﬂeyler ö¤reniyoruz.
Gelecek sene daha iyi
olaca¤›m›z›
düﬂünüyorum. Fizi¤imiz
daha da geliﬂecek.
Bizim için rakip önemli
de¤il, her maç›m›za ayn›
ciddiyetle
haz›rlan›yoruz. Abdullah
Hocam›z bize her
zaman, “Tavla oynarken
bile kazanmak için
oynayacaks›n›z” diyor.
Biz de her maç›m›za
kazanmak için
ç›k›yoruz. Seneye bence
çok daha iyi olaca¤›z.
Avrupa ﬁampiyonas›
bizler için çok önemli
bir tecrübe, inﬂallah
elemeleri geçip finallere
kat›l›r›z.
▼Yaﬂ›n ilerledikçe
bas›n›n ilgisi yeniden
art›yor. Bu sene devre
aras›nda Beﬂiktaﬂ A
tak›m› ile kampa gittin.
Tak›mdaki büyüklerinle
ve dünyaca ünlü
y›ld›zlarla kamp yapt›n.
Burada neler hissettin?
▲A tak›ma gitmek, her
zaman televizyondan
izledi¤im oyuncularla
kamp yapmak inan›lmaz
bir duyguydu, anlatmak
çok zor. ‹nﬂallah hayal
eden her genç futbolcu

Türkiye Kupası maçında A takım
formasını giydim ve tabii ki çok
heyecanlandım, bir o kadar da
mutlu oldum. Unutulmaz bir
gündü, unutulmaz bir 50
dakikaydı. Hayatımda geçirdiğim
en güzel 50 dakikaydı. İnşallah
A Millî Takım formasını da
giyerim en kısa zamanda.
Beşiktaş’ta kaptan olmak ve
bugüne kadar kaldırılmamış
kupalar kaldırmak istiyorum.
Millî Takım’la da Avrupa
Şampiyonaları ve Dünya
Kupaları oynamak istiyorum.
Bir de her genç futbolcunun
Avrupa hayali vardır. Benim de
hayalim Barcelona’da oynamak.
En çok arkadaşlarımla otururken
bana özel ilgi gösterilmesinden
rahatsızım. İlgi görmek tabii ki
beni mutlu ediyor ama
arkadaşlarımla otururken
olmasından rahatsızlık
duyuyorum. Arkadaşlarım beni
tanıyor, yanlış anlamazlar ama
çevredeki insanlar benim
hakkımda olumsuz düşünebilir.
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yaﬂar bu duyguyu. Zaten ço¤u
zaman etraf›m› izleyerek geçirdim
kamp›, yeni ﬂeyler ö¤renmeye
çal›ﬂt›m. Örnek ald›¤›m
oyuncularla ayn› ortamdayd›m,
benim için büyük bir ﬂanst›. Kamp
çok güzeldi ama bir gün hasta
oldu¤um için iki antrenman
kaç›rd›m. O gün çok üzülmüﬂtüm.
▼”Örnek ald›¤›m oyuncular”
dedin. Kimleri örnek al›yorsun?
▲Guti’yi örnek al›yorum. Ayn›
mevkide oynad›¤›m›z için
antrenmanlarda hep onu
izliyordum. O da bana yard›mc›
oldu zaten, benimle ilgilendi.
Dil sorunumuz olmasayd› daha
da çok ilgilenirdi.
▼Gaziantep Büyükﬂehir
Belediyespor’la oynanan Ziraat
Türkiye Kupas› çeyrek final ikinci
maç›nda A tak›m kadrosuna
al›nd›n ve 16 yaﬂ›nda Beﬂiktaﬂ
formas›n› giydin. O günü anlat›r
m›s›n?
▲Tabii ki çok heyecanland›m,
bir o kadar da mutlu oldum.
Unutulmaz bir gündü, unutulmaz
bir 50 dakikayd›. Hayat›mda
geçirdi¤im en güzel 50 dakikayd›.
‹nﬂallah A Millî Tak›m formas›n›
da giyerim en k›sa zamanda.
▼Genç oyuncular›n her zaman
A tak›mda oynama hayali vard›r.
Bu sene dünyaca ünlü y›ld›zlar›n
Beﬂiktaﬂ’ta oynamalar› sizi daha
çok motive ediyor mu?
▲Tabii ki, A tak›m kadromuzun
bu kadar iyi olmas› ve bu
y›ld›zlarla ayn› tak›mda oynama
düﬂüncesi motivasyonumuzu
art›r›yor.
▼Günümüzde, Türk futbolunun
en önemli y›ld›z adaylar›ndan
birisin. Beﬂiktaﬂ taraftarlar›na
neler söylemek istersin?
Hedeflerin neler?
▲‹lk hedefim Beﬂiktaﬂ A
tak›m›nda ve A Millî Tak›m’da
uzun y›llar forma giymek.
Beﬂiktaﬂ’ta kaptan olmak ve
bugüne kadar kald›r›lmam›ﬂ
kupalar kald›rmak istiyorum.
Millî Tak›m’la da Avrupa
ﬁampiyonalar› ve Dünya Kupalar›
oynamak istiyorum. Bir de her
genç futbolcunun Avrupa hayali
vard›r. Benim de hayalim
Barcelona’da oynamak.
▼Ben de Barcelona’y›
soracakt›m. Barcelona’n›n
oyunuyla ilgili ne düﬂünüyorsun?
▲Söylenecek pek bir ﬂey yok
bence, oynuyorlar. Futbol
oynuyorlar. Futbolun tarifi o
bence.
▼Bask›dan bahsetmiﬂtik,
bugünlerde yine üzerinde bir
bask› hissediyor musun?
▲Bugünlerde bask› yavaﬂ yavaﬂ
azal›yor. Ben en çok
arkadaﬂlar›mla otururken bana
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özel ilgi gösterilmesinden
rahats›z›m. Bana ilgi gösterilmesi
ve foto¤raf çekilmek istenmesi
tabii ki beni mutlu ediyor ama
arkadaﬂlar›mla otururken
olmas›ndan rahats›zl›k
duyuyorum. Arkadaﬂlar›mla olsa
daha çok mutlu olurum.
Arkadaﬂlar›m beni tan›yor, yanl›ﬂ
anlamazlar ama çevredeki
insanlar benim hakk›mda
olumsuz düﬂünebilir.
▼Yaﬂ›n itibariyle geliﬂim
sürecinde olan bir oyuncusun.
Sence eksik yönlerin var m›?
Hangi yönlerinin üzerinde daha
çok çal›ﬂman gerekti¤ini
düﬂünüyorsun?
▲Bence yüzde yüz iyi oldu¤um
bir yönüm yok. Her gün üstüne
koymal›y›m ve en iyi yönümü bile
geliﬂtirmeliyim. Ben de bunun
için çal›ﬂ›yorum. Eksik yönüm
saymakla bitmez, çünkü daha
yolun baﬂ›nday›m. Hocalar›mdan
ve arkadaﬂlar›mdan her geçen gün
bir ﬂeyler ö¤reniyorum. Herkesin
iyi oldu¤u bir yönü vard›r ve el
elden üstündür. Her ﬂeyin günden
güne daha iyi olaca¤›n›
düﬂünüyorum.
▼Antrenörlerinin sana
geliﬂtirmen gereken yönlerinle
ilgili söyledikleri var m›?
Mesela iki aya¤›n› da iyi
kullan›yor musun?
▲‹ki aya¤›m› da kullan›yorum

ama tabii ki sa¤
aya¤›m sol kadar
iyi de¤il. Sa¤
aya¤›m›
geliﬂtirmem
gerekiyor.
Geliﬂtirmeye de
çal›ﬂ›yorum.
Bunun yan›nda
bir de
dayan›kl›l›¤›m›
artt›rmak için
çal›ﬂmalar
yap›yorum.
Sonuçta
beklentiler
büyük oldu¤u
için çok
çal›ﬂmam
gerekti¤ini
biliyorum.
▼Unutamad›¤›m
maç veya golün
var m›?
▲Unutamad›¤›m
maç›m bu sene
Ege Kupas›’nda
oynad›¤›m›z
Danimarka
maç›. ‹lk yar›y›
2-0 ma¤lup
bitirmiﬂtik, ikinci
yar›da 4 gol att›k
ve 4-2 kazand›k.
‹lk 3 golü ben atm›ﬂt›m. Tak›m
olarak ikinci yar›da çok iyi
oynam›ﬂt›k. Unutamad›¤›m golüm

Futsal Millî Tak›m›m›z tarihinde ilk kez Avrupa ﬁampiyonas› finallerinde

Salonda tarih yaz›ld›
Ülkemizde yeni yeni filizlenen futsalda Millî
Takım‘ın öncü rolü sürüyor. Futsal Millî
Takımımız, Ukrayna‘daki ikinci ön eleme
turunda, Avrupa sıralamasında kendisinden
önde yer alan Ukrayna, Belçika ve
Macaristan‘ın arasında grup ikincisi olarak
Euro 2012 finallerine katılmaya hak
kazandı. Türkiye, ön eleme turundan
gelerek finallere katılma hakkını elde eden
ilk takım unvanını da elde etti.
006 y›l›nda Futsal Millî Tak›m› ilk
kuruldu¤unda bir hayaldi Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kat›labilmek. Ama
o hayal 2012’de Zagreb’de gerçek olacak.
Futsal Millî Tak›m› ilk resmi maç›n› 2007
y›l›nda yine bir Avrupa ﬁampiyonas›
elemelerinde oynam›ﬂ, o maçta Arnavutluk’u
6-3 ma¤lup etmiﬂti. Daha sonraki maçlarda da
yenilgi görmeyen Futsal Millî Tak›m›, kat›ld›¤›
ilk elemelerde bir üst tura ç›kmay› baﬂard›.
O y›l finallere gitme hakk›n› elde edemese de
ilerisi için olumlu bir ad›m at›ld›. Sonraki
y›llarda Türkiye’de futsal geliﬂmeye baﬂlad›,
Millî Tak›m da tecrübe kazanmaya... Hem
resmi hem özel pek çok turnuvada mücadele
eden Millî Tak›m en büyük baﬂar›lar›ndan
birini 2010 y›l›nda ‹ngiltere’de kat›ld›¤› özel
turnuvada ﬂampiyon olarak ald›.
Futsal Millî Tak›m› tarihindeki en büyük
baﬂar›s›n› bu y›l elde etti. Oynad›¤› iki ön
eleme turunu da baﬂar›yla geçerek tarihinde ilk
kez Futsal Euro 2012’ye kat›lmaya hak
kazand›.
Ömer Kaner’in Teknik Direktörlü¤ünü yapt›¤›
Futsal Millî Tak›m›, Avrupa ﬁampiyonas›
elemelerine Serhat Çiçek, Murat Duman,
Mustafa ﬁen, Hüseyin Y›ld›z, Cuma Aziz
Sa¤lam, Gökhan Y›lmaz, ﬁakir Bozlar, Altan
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ise Galatasaray maç›nda Millî
Tak›m’dan arkadaﬂ›m Yunus
Emre’ye orta sahadan att›¤›m
gol (gülüyor).
▼Futbol d›ﬂ›nda neler
yap›yorsun?
▲Futbol d›ﬂ›nda, idmanlardan
sonra okula gidiyorum. Di¤er
zamanlar›m› genellikle tesislerde
geçiriyorum.
▼Kendini geliﬂtirdi¤in yabanc› dil
gibi konular var m›? Mesela Millî
Tak›m kamplar›nda ‹ngilizce
dersleri veriliyor. Ege Kupas›
kamp›nda dersinize girmiﬂtim ve
‹ngilizcenin iyi oldu¤unu gördüm.
▲Evet, okuldaki derslerin d›ﬂ›nda
da ‹ngilizce dersi al›yorum.
Bu yüzden Millî Tak›m’daki
‹ngilizce dersleri daha rahat
geçiyor benim için. Orada
ö¤rendiklerimin de çok faydas›n›
görüyorum. Millî Tak›m
kamplar›nda ö¤retilen her ﬂey
kendimizi geliﬂtirmemiz ad›na
çok önemli. Sadece ‹ngilizce
dersleri de¤il. Her kamp›m›zda
mentör de bulunuyor. Futbol
e¤itimimizin d›ﬂ›nda, kiﬂisel
geliﬂimimiz ad›na bu da çok
önemli. Düﬂüncelerimizi ve
konuﬂmam›z› daha da
olgunlaﬂt›rmam›z› sa¤l›yor.
Millî Tak›m’da her an›m›z›
de¤erlendirmemiz gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Kamplar›m›z dolu
dolu geçiyor.

Aksoy,
Cihan
Özcan,
Kenan
Köseo¤lu,
Yasin Erdal, Mahmut Akbaﬂ, Mustafa Kurtay,
Cem Keskin, Hakk› ‹smet ﬁimﬂek, Evren
NuriTurhan, Ersin U¤ur Cano¤lu, Nedim Burak
Y›ld›r›m’dan oluﬂan kadrosuyla kat›ld›.
‹zmir’de oynanan ön eleme turunda
rakiplerimiz Karada¤, Moldova ve ‹sviçre’ydi.
Türkiye ilk maçta Karada¤‘› 5-1 yenerek
elemelere galibiyetle baﬂlad›. ‹kinci maç Millî
Tak›m›m›z için büyük bir ﬂok oldu.
Turnuvan›n tecrübesiz ekiplerinden ‹sviçre’ye
sürpriz bir ﬂekilde 3-2 yenilen Millî Tak›m,
umutlar›n› son maça b›rakt›.Tüm tak›mlar›n
ayn› puana sahip oldu¤u C Grubu’nda her ﬂey
son maçla belli oldu. Son maçta seyircilerin de
deste¤ini arkas›na alan Millî Tak›m, çekiﬂmeli
geçen karﬂ›laﬂmay› son dakikalarda gelen iki
golle 4-2 kazand›. Gruptaki son maç›
Karada¤’›n kazanmas›yla tak›m›m›z grubu
birinci s›rada bitirerek bir üst tura ç›kt›.
Ukrayna’da oynanan ikinci ön elemelerde ise
Millî Tak›m›m›z, Avrupa s›ralamas›nda
kendisinden üst s›ralarda bulunan Ukrayna,
Belçika ve Macaristan’la karﬂ›laﬂt›. Yine ön
eleme turundakine benzer bir
senaryo yaﬂan›yordu.
‹lk maç›nda Avrupa
s›ralamas›nda 9. basamakta
bulunan rakibi Macaristan’›
3-2 yenmeyi baﬂard›
futsalc›lar. Ancak ikinci maçta
ev sahibi Ukrayna karﬂ›s›nda
farkl› bir ma¤lubiyet
al›n›yordu. 12-2 biten
Ukrayna maç›n›n ard›ndan
oyuncular›n toparlanmas› ve
tur için son karﬂ›laﬂmaya
as›lmas› gerekiyordu. Baﬂar›
için kenetlenen oyuncular,
Belçika maç›nda inan›lmaz›
gerçekleﬂtirdi. Son dakikaya
2-1 önde giren Futsal Millî
Tak›m›’n›, Belçika’n›n att›¤›
sürpriz gol sarssa da
y›kamad›. Tak›m›n en golcü

ismi kaptan Cihan Y›lmaz son saniyelerde bir
kez daha sahneye ç›kt› ve onun att›¤› golle
maç 3-2 tamamland›. Bu sonuçla Millî Tak›m
grubunu tamamlad› ve en iyi 5 ikinci aras›na
ismini yazd›rarak final biletini ald›. Böylelikle
ilk kez ön eleme turundan gelen bir tak›m
finallere gitmeye hak kazanm›ﬂ oldu.
Futsal Millî Tak›m Teknik Direktörü Ömer
Kaner, “Hem ‹zmir’de hem Ukrayna’da çok iyi
bir mücadele ortaya koyduk. ‹kinci eleme
turunda Avrupa s›ralamas›nda bizden üstte
olan tak›mlarla mücadele ettik. Grubumuzda
ilk maç›m›z› Avrupa s›ralamas›nda ilk 10’da
olan Macaristan’la oynad›k ve kazand›k. ‹kinci
maç›m›zda Ukrayna’ya 12-2 gibi farkl› bir
skorla yenildik. Bu ma¤lubiyet sonras›nda
bugünkü maça motive olmam›z daha da zordu
ve son maçlar öncesinde gruptaki tüm
tak›mlar›n ﬂans› devam ediyordu. Ancak
oyuncular›m›z aslanlar gibi mücadele etti ve
Belçika’y› da yenmeyi baﬂard›. Avrupa
s›ralamas›nda ilk 15’te olan tak›mlar karﬂ›s›nda
grubu ikinci s›rada tamamlayarak Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kat›lmaya hak kazanan
oyuncular›m›, bu büyük baﬂar›lar›ndan dolay›
tebrik ediyorum” diye konuﬂtu.
Futsal Euro 2012 finalleri ﬁubat ay›nda
H›rvatistan’›n Zagreb ﬂehrinde yap›lacak.
Finallere ev sahibi H›rvatistan’›n yan› s›ra,
eleme turu maçlar› sonunda gruplar›n› birinci
s›rada tamamlayan ‹spanya, Rusya, Portekiz,
Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, ‹talya ile tüm
gruplar›n en iyi 5 ikincisi Azerbaycan,
S›rbistan, Romanya, Türkiye ve Slovenya
kat›lacak. Futsal Euro 2012 gruplar› 9 Eylül’de
çekilecek kurayla belirlenecek. Kat›lan
tak›mlar 4 tak›mdan oluﬂan 3 ayr› torbada
kuraya girecek. ‹lk torbada ev sahibi
H›rvatistan ve son ﬂampiyon ‹spanya’n›n yan›
s›ra ‹talya ve Portekiz yer al›yor. ‹kinci torbada
Rusya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve S›rbistan
bulunuyor. Türkiye ise Romanya, Slovenya ve
Azerbaycan ile birlikte son torbadan kura
çekimine kat›lacak.
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Frank Arnesen
parl›yordu. Böylece Arnesen,
PSV’de genel menajer olarak görev
yapt›¤› 10 y›l içerisinde dünya
futboluna eﬂsiz y›ld›zlar sunmakla
kalm›yor, ayn› zamanda tak›m›na
da sadece 4 oyuncu için yaklaﬂ›k
55 milyon pound gibi önemli
miktarda para kazand›r›yordu.

Y›ld›z kâﬂifi
Futbol kulüplerindeki sportif direktörler ne iş yapar? Hangi konulara
müdahale yetkisi vardır? Özellikle bu durum, sportif direktörün varlığıyla
birlikte oldukça fazla sorgulanır oldu ülkemizde. İşte Frank Arnesen de
dünyadaki mevcut sportif direktörlerden biri. Ama o hiç kuşku yok ki
muadillerinden oldukça farklı. Bugüne kadar birçok yıldızı genç yaşta
keşfedip dünya futboluna kazandıran Danimarkalı eski futbolcu, PSV ve
Chelsea’deki başarılarla dolu kariyerini Hamburg’da sürdürecek.

8 milyon poundluk
tazminatla Chelsea’de!

Aydın Güvenir
ilerseniz Frank Arnesen’in
sportif direktörlük kariyerine
bakmadan önce
futbolcuyken neler yapt›klar›na bir
göz atal›m. 30 Eylül 1956’da
Kopenhag’ta do¤an Arnesen,
19 yaﬂ›ndayken futbola baﬂlad›¤›
tak›m olan Fremad Amager’den
Ajax’a transfer oldu. Çocukluk
arkadaﬂ› ve daha sonralar› beraber
önemli baﬂar›lara imza atacaklar›
Soren Lerby ile birlikte Hollanda
maceras›na baﬂlayan Danimarkal›,
k›sa süre sonra genç yaﬂ›na ra¤men
forma ﬂans› yakalad›. Henüz 21
yaﬂ›ndayken de ilk kez Danimarka
A Millî Tak›m›’na yükselmeyi
baﬂard›. Hücuma yönelik orta saha
olarak görev yapan Arnesen,
Ajax’ta tam 6 sezon geçirdi ve
bu dönemde
3 Hollanda
ﬁampiyonlu¤u,
1 Hollanda Kupas›
kald›r›rken
75 gole imza att›.
1981-82
sezonundan
itibaren kariyerini
‹spanya’da
sürdürmeye karar
veren
Danimarkal›,
Valencia’da pek
de baﬂar›l›
geçmeyen iki
sezondan sonra,
Belçika’n›n
Anderlecht
tak›m›na transfer

D

oldu. Burada da 2 sezon forma
giydikten sonra kariyerinin en
güzel günlerini geçirdi¤i
Hollanda’ya döndü. Valencia ve
Anderlecht’teki 4 sezonda 28 gol
kaydedebilen Arnesen, kendisini
var eden Ajax’›n ezeli rakibi
PSV’ye transfer oldu¤unda eski
taraftarlar›ndan oldukça tepki
görmüﬂtü. Ancak bu tepkiler onun
PSV ile geçirdi¤i 3 alt›n sezonun
gölgesinde kalacakt›.
Bu 3 sezonda 3 lig, 1 de kupa
ﬂampiyonlu¤u kazanan PSV,
1988’de elde etti¤i Avrupa
ﬁampiyon Kulüpler Kupas› ile de
tarihi bir zafere imza att›. Bu
dönemde Arnesen’in yan› s›ra
vatandaﬂlar› Jan Heintze, Soren
Lerby, Ivan Nielsen ile Hollandal›
Ronald
Koeman ve
Belçikal› Eric
Gerets gibi
oyuncular›n
yükünü çekti¤i
PSV’nin
baﬂ›nda çok
tan›d›k bir isim
vard›; Guus
Hiddink. Bu parlak üç
sezondan sonra 32 yaﬂ›na
gelen Danimarkal›, kariyerine
zirvede son verdi. Arnesen’in
1977-1987 y›llar› aras›nda
taﬂ›d›¤› Danimarka Milli
Tak›m› formas›yla 52 maçta
14 gol kaydetti¤ini de
hat›rlatal›m.

Av mevsimi baﬂl›yor
Gelelim bu yaz›y› yazmam›z›n
as›l nedenine. Kuﬂkusuz çok
baﬂar›l› bir futbolcu olsa da
Arnesen’i as›l de¤erli k›lan
oyunculuk kariyerinden sonra
yapt›klar›. Jübilesinden 3 sene
sonra 1991’de efsane teknik
adam Bobby Robson’›n
yan›nda PSV’de antrenör
olarak göreve baﬂlayan
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Arnesen, 1994’te bu görevinden
ayr›l›p Eindhoven ekibinin genel
menajerli¤ini devrald›. ‹ﬂte bu
de¤iﬂiklik, onun dünya futboluna
sundu¤u y›ld›zlar serisinin de
baﬂlang›c›yd›. Tak›m› için yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›nda oyuncu aray›ﬂ›na
giren Danimarkal›n›n a¤›na tak›lan
oyuncular, ileriki y›llarda dünya
futboluna damga vurdu.
Peki bu isimler kimlerdi? Mesela
Cruzeiro’dan al›nd›¤›nda henüz
17 yaﬂ›nda olan Brezilyal›
Ronaldo’dan baﬂlayal›m. Arnesen,
PSV’de genel menajerli¤e geldi¤i
ilk sezon Cruzeiro’nun bu ele
avuca s›¤maz forvetini hemen
keﬂfedip, Hollanda ekibine
kazanm›ﬂt›. Bu tarihten sonra da
Avrupa futbolu Ronaldo’nun sürati
ve gol yetene¤ini büyük bir
hayranl›kla izlemiﬂti. 2 sezon
oynad›¤› PSV formas›yla 42 gol
atan Ronaldo da 1996-97
sezonunun baﬂ›nda 17 milyon
dolar gibi o döneme göre rekor bir
ücretle Barcelona’n›n yolunu
tutmuﬂ ve kulübünün kasas›n›
doldurmuﬂtu. Danimarkal›n›n bu
dönemde Eidur Gudjohnsen’i de
keﬂfetti¤ini ancak sakatl›klardan
dolay› kulübün ‹zlandal›dan
yararlanamayarak bir süre sonra
serbest b›rakt›¤›n›, daha sonra da
y›ld›z oyuncunun Bolton, Chelsea
ve Barcelona formalar›n› baﬂar›yla
terletti¤ini ekleyelim.
Arnesen’in dürbününe tak›lan bir
di¤er isim de Jaap Stam’d› o
dönemde. Yaﬂ› 24 olmas›na karﬂ›n
Cambuur ve Willem II
tak›mlar›nda oynarken umut ›ﬂ›¤›
görmüﬂtü onda. Nitekim 1996-97
sezonu baﬂ›ndan itibaren PSV
formas›n› giymeye baﬂlayan
Hollandal› stoper de ayn› sezon
tak›m›n›n ﬂampiyonlu¤unda büyük
rol oynay›p Hollanda’da y›l›n
oyuncusu seçilerek onun haks›z
ç›karmad›. Bir sezon daha PSV’de
kalan Stam, ertesi sezon ‹ngiliz
devi Manchester United’a 10.6

milyon pound karﬂ›l›¤›nda transfer
oldu¤unda, “futbol tarihinin en
pahal› defans oyuncusu” ve
“Hollanda tarihinin en pahal›
oyuncusu” unvanlar›n› ele
geçiriyordu.
Ronaldo’nun gidiﬂinden sonra
hücumda bir hayli s›k›nt› yaﬂayan
PSV’nin, yeni bir golcüye ihtiyac›
vard›. Arnesen, bu ismi de
bulmakta gecikmedi.
Heerenveen’den Eindhoven
ekibine kat›lan 22 yaﬂ›ndaki Van
Nistelrooy, inan›lmaz son vuruﬂ
yetene¤iyle geldi¤i sezon 34,
akabinde de 29 golle Hollanda Ligi
Gol Krall›¤›’n› elde etti. O y›llarda
Heerenveen tak›m› taraf›ndan
denenen o¤lunun, Hollandal›
golcünün K›rm›z› ﬁeytanlara
al›nmas› için kendisine yalvard›¤›n›
söyleyen Alex Ferguson da 19
milyon pound karﬂ›l›¤›nda
Nistelrooy’u ManU’ya transfer etti.
2000’li y›llar›n baﬂ›nda futbolun
de¤iﬂen oyun yap›s›nda art›k kanat
oyuncular› çok önemli bir rol
oynuyordu. H›zl›, teknik, güçlü ve
golcü kanat oyuncular›na sahip
tak›mlar, di¤er tak›mlara göre bir
gömlek üstün hale geliyordu.
Arnesen de tak›m›na bu
yetenekleri bulmaktan geri
durmad›. Gröningen’den 22
yaﬂ›ndayken al›nan Arjen Robben,
ilk sezonunda 12 gol atarak Mateja
Kezman’la birlikte PSV’yi
ﬂampiyonlu¤a taﬂ›yor ve en umut
vaat eden oyuncu unvan›na da
sahip oluyordu. Türk seyircilerin
de bir devre aras› kamp›nda
PSV’nin Fenerbahçe ile Antalya’da
oynad›¤› maçta izleme ﬂans›
buldu¤u ve hayran kald›¤› uçan
Hollandal›, 2004-05 sezonundan
itibaren 12 milyon pound
karﬂ›l›¤›nda Chelsea’de forma
giymeye baﬂlad›. Daha sonra yine
Manchester’in yolunu tutacak,
Japon Ligi’nden transfer Güney
Koreli Ji Sung Park ise bir di¤er
kanat oyuncusu olarak PSV’de

Danimarkal› yetenek avc›s›n›n
zaman›nda keﬂfetti¤i y›ld›zlar
‹ngiliz devleri taraf›ndan
kap›ﬂ›l›yordu adeta. ‹ngilizler de
bu durumun fark›ndayd›. Art›k
Arnesen’in bu y›ld›zlar› kendileri
için bulmas›n› istiyorlard›.
Tottenham, May›s 2004’te bir teklif
yapt›, Arnesen de kabul edip
Frans›z Jacques Santini’nin
çal›ﬂt›rd›¤› tak›m›n transferlerinden
ve oyuncu izleme komitesinden
sorumlu isim olarak görevine
baﬂlad›. Ancak Santini’nin birkaç
ay sonra görevinden ayr›lmas›
üzerine, o koltu¤a oturan Martin
Jol’un yard›mc›l›¤›na getirildi
Danimarkal›. 2004-2005 sezonu
bitmiﬂti ve Roman Abramovich’in
kulübü sat›n almas›ndan sonra
Chelsea yeni bir oluﬂum içindeydi.
Robben transferinde önemli rol
oynam›ﬂ ve PSV’de kendisiyle ayn›
dönemde görev yapm›ﬂ Piet de
Visser kulübe yeni yetenekler
bulmas› için transfer edilmiﬂti.
Ayn› zamanda Abramovich’in
oldukça yak›n arkadaﬂ› olan De
Visser de Rus iﬂ adam›na PSV’deki
keﬂiflerine ﬂahit oldu¤u Arnesen’i
önerdi. Tottenham’la olayl› bir
anlaﬂma sonunda yaklaﬂ›k
8 milyon pound tazminat
karﬂ›l›¤›nda Arnesen de
Chelsea’nin yolunu tuttu. Birçok
futbolcunun maliyetinden daha
fazla olan transferi sonunda
Chelsea’ye kat›lan Arnesen,
hemen kulübün oyuncu izleme
komitesinin baﬂ›na getirildi.
O da çok geçmeden John Obi
Mikel ve Salomon Kalou gibi
isimleri mavi-beyazl› ekibe
kazand›rmay› baﬂard›.
Ancak Arnesen’in karﬂ›s›nda bu
defa ciddi bir engel vard›; Jose
Mourinho. Her zaman tek adam
olmay› isteyen Portekizli, onun
oyuncu seçimlerini eleﬂtiriyordu.
Öyle ki, Arnesen’in PSV’den

al›nmas›n› sa¤lad›¤›
Alex’in tak›m için
yetersiz oldu¤unu
savunup, Hollandal›
Khalid Boulahrouz’a
savunmada görev
veriyordu. Asl›nda as›l
problem Arnesen’in
hücuma dayal›,
Mourinho’nun ise
daha çok savunma
a¤›rl›kl› oyunu tercih
etmesinden
kaynaklan›yordu.
Bu kar›ﬂ›kl›k ‹ngiliz
spor yazarlar›
taraf›ndan”Bir
Arnesen’in, bir
Mourinho’nun istedi¤i
oyuncu al›n›yor,
böylece ikisinin de
gönlü oluyor” ﬂeklinde
yorumlan›yordu.
Danimarkal›n›n tek
görevi kulübe oyuncu
bulmak de¤ildi. Ayn›
zamanda Londra
ekibinin altyap›s›ndan
da o sorumluydu.
Altyap›daki gençlik
akademisinin tüm
yap›lanmas›n› o sa¤l›yor, A tak›ma
oyuncu haz›rlayan bu akademinin
yelpazesini geniﬂletmeye
çal›ﬂ›yordu. Ancak durum
Hollanda’da yaﬂad›klar›ndan biraz
daha farkl›yd› bu sefer. Çünkü
herkesin bildi¤i üzere özellikle
Ajax ve PSV tak›mlar›n›n baﬂ›n›
çekti¤i Hollanda kulüplerinde
ucuza oyuncu bulup, yetiﬂtirip,
pahal›ya satma stratejisi Chelsea’de
do¤al olarak hiç yoktu. Bu yüzden
gençlik akademisi onun sayesinde
ne kadar yap›lansa da kulüp
y›ld›zlar› yüksek ücretler karﬂ›l›¤›
transfer etmeyi tercih etti¤i için
Danimarkal›n›n döneminde bu
akademiden A tak›mda düzenli
oynayan hiçbir futbolcu ç›kamad›.

Yeni ülke, yeni heyecan
Son 2 sezondur Ancelotti’nin
teknik direktörlü¤e geliﬂiyle yavaﬂ
yavaﬂ bu durum de¤iﬂmeye baﬂlasa
da Kas›m 2010’da Arnesen, yeni
bir heyecan arad›¤›n›, o yüzden
sezon sonunda bitecek olan
sözleﬂmesini uzatmayaca¤›n›
aç›klad›. Geçti¤imiz ﬁubat ay›nda
da Deloitte Para Ligi’nde 146.2
milyon euro bütçesi ile geliri en
yüksek 13. tak›m olan, ancak son
y›llarda bunu sportif baﬂar›ya
dökemeyen Almanya’n›n Hamburg
ekibiyle 3 seneli¤ine anlaﬂt›¤›n›
aç›klad›. Chelsea’de devam
etmeyece¤ini aç›klad›ktan sonra
kendisiyle Manchester City ve

Aston Villa da
ilgilendi ancak o
belki de PSV’deki
oyuncu alma ve
yetiﬂtirme
stratejisini
‹ngiltere’de
bulamayaca¤›n›
düﬂündü¤ü için
Alman ekibini tercih etti. Hamburg
Baﬂkan› Ernst-Otto Rieckoff’un
sene baﬂ›na 2 milyon euro
ödeyece¤i ve yeni sezonda
görevine baﬂlayacak olan
Danimarkal› y›ld›z kâﬂifi,
Chelsea’n›n oyuncu izleme
ekibinin ﬂefi Lee Congerton’u da
yan›nda getirerek ekibini
oluﬂturmaya baﬂlad›. Sezon
sonunda aralar›nda millî
oyuncumuz Tunay Torun’un da
bulundu¤u birçok futbolcunun
sözleﬂmesinin sona erece¤i
tak›mda yeni bir yap›lanmaya
gitmek için ﬂimdiden çal›ﬂmalara
baﬂlad› bile. Öncelikle sözleﬂmesi
biten bu oyunculardan genç ve
umut vaat edenleri tak›mda
kalmaya ikna etmeye çal›ﬂacak
olan Danimarkal›, Chelsea’ye
ald›rd›¤› Salomon Kalou,
Gladbachl› Marco Reus ve
Nürnberg’in Türk oyuncusu ‹lkay
Gündo¤an’a da ﬂimdiden kancay›
takt›. Geçti¤imiz günlerde ald›¤›
baﬂar›s›z sonuçlardan dolay› Armin
Veh’i gönderen Hamburg’da
Arnesen’in yeni sezonda hangi
teknik adamla çal›ﬂaca¤› merakla
bekleniyor. Ancak o, son 3 y›lda
3 farkl› sportif direktörle çal›ﬂan ve
bu konuda büyük bir istikrars›zl›k
yaﬂayan Hamburg’a öncelikle t›pk›
PSV’de oldu¤u gibi yeni y›ld›zlar
kazand›rmay› hedefliyor.
Sonra da tak›m›n en son 1982-83
sezonunda kazand›¤› Bundesliga

ﬂampiyonlu¤unu
almas›na ve
Avrupa’da söz
sahibi olmas›na
katk› yapmak
istiyor. Burada
Chelsea’de
bulamad›¤› PSV
ortam›n› bulmas›
da mümkün gibi
gözüküyor.
O yüzden
önümüzdeki
y›llarda
Hamburg’a ve
kulübün oynatt›¤›
genç oyunculara
ayr› bir dikkatle
bakmak gerekiyor.
Sözü bitirmeden
Danimarkal›’n›n
Chelsea’de
yapt›klar› için son bir paragraf
açmakta fayda var.
Çal›ﬂt›¤› 6 y›l boyunca A tak›ma
genç oyuncu kazand›ramad›¤› için
çok eleﬂtirilse de futbol kamuoyu
bu durumun biraz da Chelsea’nin
transfer politikas›ndan
kaynakland›¤›n› biliyordu. O da bu
eleﬂtirilere karﬂ›l›k Londra
ekibinden ayr›lmadan önce
kendisini ve yapt›klar›n› ﬂöyle
savunmuﬂtu:
“Bu kulübe 6 y›l önce geldi¤imde
kulübün altyap›s›nda bulunan
yaklaﬂ›k 20 oyuncudan kendi
ülkelerinin millî tak›mlar›nda
oynayan sadece 6 kiﬂi vard›.
ﬁimdi ise millî tak›mda oynamayan
sadece 6 altyap› oyuncumuz var.
Onlar ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ büyüyor.
‹leride A tak›ma yükseldikleri
zaman neler yapt›klar›n› hep
birlikte görece¤iz.”
Nitekim geçen sene Chelsea’nin
1961’den bu yana ilk defa
FA Gençlik Kupas›’n› müzesine
götürmesi de onun bu
söylediklerini bir anlamda hakl›
ç›kar›r nitelikte.
Bu kupada ön plana ç›kan ve bu
sene A tak›m kadrosuna da zaman
zaman girmeyi baﬂaran
18 yaﬂ›ndaki orta saha oyuncusu
Josh McEachran’›n yeni Lampard
olaca¤› söyleniyor. Ayr›ca Türk
oyuncu Gökhan Töre’nin yan› s›ra
Gael Kakuta, Patrick van Aaanholt,
Jack Cork, Michael Mancienne,
Nemanja Matic, Jeffrey Bruma gibi
isimlerin de oldukça baﬂar›l›
olaca¤›n› düﬂünüyor Arnesen.
Yani, e¤er Chelsea önümüzdeki
y›llarda astronomik ücretlere
transfer yapmay› bir kenara b›rak›p
altyap›s›ndaki oyunculara daha
çok ﬂans vermeyi baﬂar›rsa,
Hamburg’da olsa bile Danimarkal›
y›ld›z kâﬂifinin ad›ndan Stamford
Bridge’de baﬂar›yla bahsedilmesi
çok büyük bir ihtimal.
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Roberto Carlos’un veliahd›
16 yaﬂ›nda Sakaryaspor’dan direkt Fenerbahçe’nin A tak›m›na
transfer oldu. Fenerbahçe’nin efsane sol beki Roberto Carlos
sar›-lâcivertli tak›mdan ayr›l›rken, vâris olarak onu gösterdi.
U17 Millî Tak›m›yla Avrupa ﬁampiyonas› ve Dünya Kupas›
finallerinde oynad›. Yaﬂad›¤› sakatl›klar nedeniyle kariyeri biraz
sekteye u¤rasa da Mersin ‹dman Yurdu’nun ard›ndan
Manisaspor’daki kiral›k döneminde kendisini geliﬂtirerek çok
daha güçlü bir biçimde geri dönmeye çal›ﬂ›yor.

Onur Karakabak

Onur Karakabak
kimdir?
8 Nisan 1992 Zonguldak
do¤umlu. Babas›
Zonguldak’ta ka¤›t
fabrikas›ndaki Selüloz-‹ﬂ
Sendikas›’n›n baﬂkan›. Annesi
ev han›m›. 15 yaﬂ›nda lise
ö¤rencisi k›z kardeﬂi
basketbol oynuyor.
Sakaryaspor altyap›s›nda
yetiﬂti, 16 yaﬂ›nda
Fenerbahçe’ye transfer oldu.
Bu sezon Manisaspor’da top
koﬂturuyor.
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O sezon baﬂar›l› olunca tesislerde
kalmaya baﬂlad›m. 15 yaﬂ›nda A
tak›mla idmanlara ç›k›yordum. Hatta
hocam ertesi sezon ilk maçta beni
oynataca¤›n› söylemiﬂti. Ancak A
tak›m maç› öncesindeki genç tak›m
maç›nda köprücük kemi¤im k›r›ld›
ve A tak›m maç›nda oynayamad›m.
▼Tuncay ﬁanl› da Sakaryaspor’dan
gelmiﬂti Fenerbahçe’ye.
▲Evet, Tuncay ﬁanl› ve Mahmut
Hanefi, Sakaryaspor’dan gelmiﬂti
Fenerbahçe’ye. Biz de onlar›n
arkas›ndan Furkan Ayd›n’la
Fenerbahçe’ye transfer olduk.
▼Kaç yaﬂ›nda transfer olmuﬂtun
Fenerbahçe’ye?
▲16 yaﬂ›nda transfer oldum. Direkt
A tak›ma transfer oldu¤um için
Samand›ra’da kal›yordum. Tesislerde
kalmam benim için çok iyi oldu,
çünkü idmanlardan önce de sonra
da çal›ﬂabiliyordum ve düzenli bir
hayat›m vard›. Genellikle gitti¤im
kulüplerde tesislerde kalmay› tercih
ediyorum.
▼Nas›l bir duyguydu 16 yaﬂ›nda
Fenerbahçe A tak›m›na transfer
olmak?
▲Türkiye’deki birçok gencin
hedefidir Fenerbahçe’de oynamak.
Ben bu hedefe 16 yaﬂ›nda kavuﬂtum
ve bu da bana çok büyük bir güven
getirdi. Hocalar›m ve tak›mdaki
a¤abeylerim geliﬂmemde bana çok
destek oldu.
▼Fenerbahçe’de devam ederken
Genç Millî Tak›mlarda da
oynuyordun. ‹lk olarak ne zaman
ça¤r›lm›ﬂt›n Millî Tak›m’a?
▲‹lk defa Sakaryaspor’da oynarken
U15 Millî Tak›m›’na ça¤r›lm›ﬂt›m.
Ailece müthiﬂ sevinmiﬂtik.
‹lk duydu¤um gece heyecandan
uyuyamam›ﬂt›m. Hatta kulübüme
gelen yaz›y› hâlâ evde sakl›yorum.
Çok mutlu olmuﬂtum. O dönemde
U15 Tak›m yeni kuruluyordu ve

Hollanda ile Fethiye’de iki haz›rl›k
maç› yapm›ﬂt›k. Maçlar›n ikisini de
kazanm›ﬂt›k. Yan›lm›yorsam iki
maçta da 90 dakika sadece ben
oynam›ﬂt›m. Bu maçlardaki iyi
oyunum Millî Tak›mlardaki
gelece¤imin temellerini att›.
‹ngiltere’den gelen scoutlar›n bu
maçlarda beni be¤enmelerinden de
büyük mutluluk duymuﬂtum.
▼Rekabetin de baﬂlad›¤› yaﬂ
kategorisi olan U17 Millî Tak›m›’nda
hem Avrupa ﬁampiyonas›’na hem de
Dünya Kupas›’na kat›ld›n. Bu büyük
turnuvalarda yer almak nas›l bir
tecrübeydi?
▲Avrupa ﬁampiyonas›’nda öncelikli
hedefimiz ilk dört, sonra da
ﬂampiyonluktu. Çok iyi bir tak›m›m›z
ve mükemmel bir arkadaﬂl›k
ortam›m›z vard›. Ancak ilk dörde
giremedik. Gruptaki son maç›m›zda
‹ngiltere’yi yenersek üçüncü olup
Dünya Kupas›’na kat›lma hakk› elde
edecektik. Furkan ﬁeker’in golüyle
1-0 kazand›k ve 2009 y›l›nda
Nijerya’da düzenlenen Dünya
Kupas›’na kat›ld›k.
▼Bir çok futbolcu kariyeri boyunca
Dünya Kupas›’nda oynama ﬂans›na
ulaﬂam›yor. Siz 17 yaﬂ alt› da olsa
bu büyük organizasyonda oynama
ﬂans›n› yakalad›n›z. Dünya Kupas›
deneyimini anlat›r m›s›n?
▲Öncelikle Nijerya’ya büyük
u¤raﬂlar sonucunda ulaﬂt›k. Uzun bir
yolculuk olmuﬂtu. Hem Dünya
Kupas›’nda oynamam›z hem de
Nijerya gibi farkl› bir ülkede yaklaﬂ›k
20 gün gibi uzun bir zaman
geçirmemiz bizim için inan›lmaz bir
deneyimdi. Çok iyi bir tak›m
olmuﬂtuk. Çeyrek finalde Kolombiya
karﬂ›s›nda son dakikada golü yedik,
maç uzad› ve sonras›nda penalt›larla
elendik. Turu geçseydik finale
kalaca¤›m›zdan, hatta ﬂampiyon
olaca¤›m›zdan emindik ama olmad›.

Roberto Carlos’la güzel bir an›m var. Almanya’da haz›rl›k kamp›ndayd›k.
Bir gün maç yeme¤inde salata al›yordum. O da yan›mdayd› ve benim
salataya maç günü koymamam gereken ﬂeyler koydu¤umu gördü. Beni
uyard› ve salatam› kendi elleriyle yapt›. Daha 16 yaﬂ›mda oldu¤um için,
maç günü ne yememem gerekti¤ini çok iyi bilmiyordum. Bir de Carlos
Fenerbahçe’den ayr›l›rken verdi¤i bir röportajda benim hakk›mda müthiﬂ bir
aç›klama yapm›ﬂt›. Ben de gazetelerden okumuﬂ ve çok mutlu olmuﬂtum.
Fenerbahçe’de sol bek mevkiinde Andre Santos ve Vederson varken, “Genç
Onur’a daha çok güveniyorum” demesi beni çok onurland›rm›ﬂt›.

Asl›nda Dünya Kupas›’na
kötü baﬂlam›ﬂt›m. ‹lk
maç›m›zda Burkina Faso
karﬂ›s›nda ilk devre inan›lmaz
kötü oynam›ﬂt›m. Hocalar›m
da ben de çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k.
Soyunma odas›na
girdi¤imizde herkes bana
bak›yordu, kendime çok
k›zm›ﬂt›m, “Ben nas›l bir
futbolcuyum?” diye. Tak›m
olarak zaten iyi mücadele
ediyorduk, ikinci yar› ben de
daha iyi oynad›m. Fizik olarak
çok kuvvetli ve Nijerya iklimine
al›ﬂ›k rakibimiz karﬂ›s›nda 1-0 da
olsa galip gelip Dünya Kupas›’na
iyi baﬂlam›ﬂt›k. Kosta Rika ile
oynad›¤›m›z ikinci maç›m›z yo¤un
ya¤›ﬂ nedeniyle ertesi güne
ertelenmiﬂti. Maç› 4-1 kazan›p
ikinci tura ç›kmay›
garantilemiﬂtik ama ben
çift sar› karttan
k›rm›z› kart görerek
oyundan
at›lm›ﬂt›m.
‹kinci sar›
kart›
ilk

Selim Şakarcan
▼Futbolla nas›l ve ne zaman
tan›ﬂt›n?
▲Babam Zonguldak Kilimlispor’da
futbol oynam›ﬂ ama hayallerine tam
ulaﬂamam›ﬂ. Beni küçük yaﬂlarda
futbola yöneltmiﬂ. 6 yaﬂ›nda futbol
okullar›nda baﬂlad›m. ‹lkokulda
tak›m kaptan›yd›m, il ikincisi
olmuﬂtuk. O günler belki de
hayat›m›n en keyifli günleriydi.
Maçlardan sonra tak›m
arkadaﬂlar›mla simit yerdik. Çok
samimi ve neﬂeli bir ortam›m›z
vard›. 10 yaﬂ›na geldi¤imde amatör
bir kulüp olan Çaycumaspor’da
oynad›m. 14 yaﬂ›nda Sakaryaspor’a
transfer oldum. Gençlerbirli¤i ve
Bursaspor da beni istemiﬂti ama hem
daha yak›n oldu¤u hem de o dönem
altyap›s› daha iyi oldu¤u için
Sakaryaspor’u tercih ettim.
Sakaryaspor’da ilk senem çok zor
geçmiﬂti. Tesislerde yer
vermemiﬂlerdi ve babam özel bir
yurtta bana yer bulmuﬂtu. Kald›¤›m
yurt üniversite ö¤rencileriyle
doluydu. Ailem de yan›mda
olmad›¤› için çok zorlanm›ﬂt›m.

Carlos bana salata haz›rlad›!

14 yaşında Çaycumaspor’dan
Sakaryaspor’a gittim. İlk sezonumda
üniversite öğrencileriyle aynı yurtta kaldım
ve çok zorluk çektim. Başarılı olunca
kulübün tesislerine geçtim. 16 yaşında
A takımda oynayacaktım ama köprücük
kemiğim kırıldı ve oynayamadım.
16 yaşında direkt Fenerbahçe A
takımına transfer oldum. Tesislerde
kalmam benim için çok iyi oldu, çünkü
idmanlardan önce de sonra da
çalışabiliyordum ve düzenli bir hayatım
vardı. Genellikle gittiğim kulüplerde
tesislerde kalmayı tercih ediyorum.

yar›n›n sonunda taç at›ﬂ›n› geç att›¤›m için
gördüm ve grubun son maç›nda Yeni Zelanda’ya
karﬂ› oynayamad›m. Bence en iyi maç›m›z› ikinci
turda Birleﬂik Arap Emirlikleri’ne karﬂ› oynad›k.
Yine ilk devrenin sonlar›nda 1-0 öndeyken 10 kiﬂi
kalmam›za ra¤men inan›lmaz bir mücadele
örne¤i göstererek maç›n sonunda att›¤›m›z golle
2-0 kazand›k ve çeyrek finale kald›k.
Sonra da daha önce de konuﬂtu¤umuz gibi
Kolombiya’ya elenip Dünya Kupas›’na veda
etmiﬂtik.

Mersin’de özgüven kazand›m
▼Dünya Kupas› sonras›nda, ligin devre aras›nda
Mersin ‹dman Yurdu’na kiraland›n. Nas›l geçti
Mersin günlerin?
▲2009-2010 sezonunun devre aras›nda Mersin

‹dman Yurdu’na
kiral›k olarak
gittim. Millî
Tak›m kamplar›
nedeniyle
oynayamad›¤›m
birkaç maç
olmuﬂtu.
Onlar›n d›ﬂ›nda
ikinci devrenin
tüm maçlar›nda
oynam›ﬂt›m.
Hem maç
tecrübesi hem
de Bank Asya
1. Lig tecrübesi
aç›s›ndan çok
önemliydi.
Mersin’de güzel
günler geçirdim
ve özgüvenimi
kazand›m.
▼Mersin’de
geçirdi¤in güzel
günlerin
ard›ndan 2010
yaz›nda Estonya
ile oynanan millî maçta dizinden ciddi bir
ﬂekilde sakatland›n ve Mersin ‹dman Yurdu ile
olan sözleﬂmeni feshettin. Bu sezonun devre
aras›nda ise Manisaspor’a yine kiral›k olarak
transfer oldun.
▲Evet, Manisaspor da benim için çok do¤ru bir
kulüp. Çok iyi bir teknik direktörümüz ve
tak›m›m›z var. Tak›mdaki arkadaﬂl›k harika, hiç
yabanc›l›k çekmedim burada. Tak›mdaki
a¤abeylerim bana çok iyi davran›yor, yard›mc›
oluyor. Kulübümüzde imkanlar da çok iyi. Tesis
personeli de bize çok destek oluyor. ‹nﬂallah
Manisaspor’da baﬂar›l› olur ve tak›m›ma katk›
sa¤lar›m.
▼Futbolu özledin mi?
▲Evet, hem de çok özledim. Kayserispor
maç›nda 7 dakika oynad›m. Eski formuma
kavuﬂmak için çok çal›ﬂ›yorum. Yine tesislerde
kald›¤›m için idmanlar d›ﬂ›nda da çal›ﬂma f›rsat›m
oluyor. Daha önce de söyledi¤im gibi, tesislerde
kald›¤›m için çok düzenli ve programl› bir
hayat›m var.
▼Futbol d›ﬂ›nda neler yap›yorsun?
▲Futbol d›ﬂ›nda kalan vaktimi özellikle kiﬂisel
geliﬂim kitaplar› okuyarak ve internette
geçiriyorum. Asl›nda çok fazla kitap okumazd›m
ama sakatland›ktan sonra U19 Millî Tak›m Teknik
Direktörümüz Kemal Özdeﬂ bana bol bol
vaktimin olaca¤›n› ve bu zaman› kitap okuyarak
en iyi ﬂekilde de¤erlendirmem gerekti¤ini
söylemiﬂti. Ben de o dönemde çok kitap okudum.
Foto¤rafa da çok merakl›y›m. Geçenlerde yeni bir
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2009-2010 sezonunun devre arasında Mersin İdman
Yurdu’na kiralık olarak gittim. Hem maç tecrübesi hem de
Bank Asya 1. Lig tecrübesi açısından çok önemliydi.
Mersin’de güzel günler geçirdim ve özgüvenimi kazandım.
Kiralık olarak oynadığım Manisaspor da benim için çok doğru
bir kulüp. Çok iyi bir teknik direktörümüz ve takımımız var.
Takımdaki arkadaşlık harika, hiç yabancılık çekmedim
burada. Takımdaki ağabeylerim bana çok iyi davranıyor,
yardımcı oluyor.
Sakatlıktan sonra millî formayı tekrar giydiğim için çok
mutluyum. Millî formayı, hocalarımı, arkadaşlarımı, hatta
eşofmanları bile çok özlemişim. U19 Takımımızla Elit Tur’da
grubumuzu birinci bitirmek, Romanya’daki finallerde Avrupa
şampiyonu olmak istiyoruz.
Manisaspor’daki 1.5 yılımı en iyi şekilde geçirip
Fenerbahçe’ye geri dönmek ve uzun yıllar oynayıp kaptanlık
yapmak istiyorum. Avrupa hedefim ise Premier Lig’de
Manchester United forması giymek, dünya futbolunda Roberto
Carlos gibi bir idol olmak.
foto¤raf makinesi ald›m, bu konuda
kendimi geliﬂtirmek istiyorum.
▼Sakatl›¤›n› atlatt›n ve U19 Millî
Tak›m›’n›n Mu¤la’da Karada¤ ile
oynad›¤› haz›rl›k maç›nda yeniden
formana kavuﬂtun. Bundan sonraki
hedeflerin neler?
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▲Mu¤la’daki haz›rl›k maç›yla millî
formay› tekrar giydi¤im için çok
mutluyum. Millî formay›, hocalar›m›,
arkadaﬂlar›m›, hatta eﬂofmanlar› bile
çok özlemiﬂim (gülüyor). U19
Tak›m›m›zla ilk hedefimiz
31 May›s-5 Haziran tarihleri
aras›nda ülkemizde oynanacak
Elit Tur’da grubumuzu birinci
bitirerek Romanya’da
düzenlenecek Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine
kat›lma hakk› elde
etmek. Sonras›nda da
Avrupa ﬂampiyonu
olmak istiyoruz.
▼Elit Tur’daki
rakiplerimizi
de¤erlendirir misin?
▲Almanya,
Macaristan ve
Makedonya ile ayn›
gruptay›z. Bütün
maçlar›m›za ayn›
önemi veriyoruz ama
Almanya maç›m›z hem
grubun son maç› olmas›
hem de grup liderli¤ini
etkilemesi aç›s›ndan çok
önemli. Elit Tur’un
ülkemizde düzenleniyor
olmas› büyük bir avantaj.
Tüm futbolseverleri bizi
desteklemeye davet
ediyorum. Eminim onlar›n
deste¤iyle grubu lider
tamamlay›p finallere
kat›laca¤›z.
▼Çaycuma’da
oynarken hayran
oldu¤un futbolcular
var m›yd›?
▲Futbola forvet arkas›
baﬂlad›¤›m için David
Beckham’› çok
be¤enirdim. Bir de

özellikle sol bek oynamaya
baﬂlad›ktan sonra hayran oldu¤um
tek isim Roberto Carlos’tu. Carlos’la
ayn› tak›mda oynam›ﬂ olmak hâlâ
hayal gibi geliyor.
▼ﬁu anda Türkiye’de ve Avrupa’da
be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲Türkiye’de Emre Belözo¤lu’nu çok
be¤eniyorum. Avrupa’da ise David
Villa’y›... Bir de tip olarak beni
Villa’ya benzetiyorlar.
▼Kariyer planlamanda neler var,
hedeflerin neler?
▲‹lk hedefim Manisaspor’daki 1.5

y›l›m› en iyi ﬂekilde geçirmek ve
Manisaspor’a katk› sa¤lamak. Daha
sonra ise Fenerbahçe’ye geri dönüp
uzun y›llar oynamak ve
Zonguldak’›n plaka numaras› 67 ile
Fenerbahçe’de kaptanl›k yapmak
istiyorum. Avrupa hedefim ise
Premier Lig’de Manchester United
formas› giymek. Küçüklü¤ümden
beri üç hedefim vard›, Sakaryaspor,
Fenerbahçe ve Manchester United.
Hedeflerimin yar›s›n›
gerçekleﬂtirdim. Fenerbahçe’de
düzenli oynar ve ileride Manchester
United’a transfer olursam
hedeflerimin hepsini gerçekleﬂtirmiﬂ
olurum. Bir de en uzun vadeli
hedefim dünya futbolunda Roberto
Carlos gibi bir idol olmak. Hem
futbolumla hem de karakterim ve
davran›ﬂlar›mla bizden sonra gelecek
nesillere örnek bir futbolcu, örnek
bir insan olmak istiyorum.
▼Ülkemizde uygulanan yabanc›
kontenjan› siz genç oyuncular›n
kendilerini göstermesi, ﬂans
bulmalar› aç›s›ndan s›k›nt›
oluyor mu?
▲Kaliteli yabanc› oyuncular›n tabii
ki ülkemize faydalar› oluyor ama
sadece yabanc› oyuncu diye
oynat›lan kalitesiz yabanc›lar genç
oyuncular› olumsuz etkiliyor.
Daha fazla ﬂans verilirse genç
oyuncular olarak daha baﬂar›l›
olaca¤›m›za inan›yorum.
▼E¤itimine devam ediyor musun?
▲Evet, lise son s›n›ftay›m. Bu sene
üniversite s›nav›na girdim.
E¤itimin çok önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum ve e¤itimime
üniversitede devam etmek istiyorum.
▼Futbol kariyerinde eme¤i olan
kimler var?
▲Futbola ilk
baﬂlad›¤›mda
Zonguldak’›n Çaycuma
ilçesinde Ahmet
Karay›lmaz ve Hüseyin
Tur hocalar›m›n çok
deste¤ini gördüm.
Futbolun temellerini
okul tak›m›nda ve
kulübüm Çaycuma’da
ö¤rendim. Daha sonra
Sakaryaspor’daki hocam
Ercan Zorlu’nun
üzerimde çok eme¤i
var. Fenerbahçe’de de
geçen sezon Daum’la çal›ﬂt›m.
Daum’un yard›mc›s› Koch’la s›k s›k
bireysel çal›ﬂmalar yap›yorduk.
Sakatl›k sürecimde de Aykut Hocam
ve yard›mc›lar› bana çok destek
oldu. Tabii kulübüm Fenerbahçe’nin
ve personelin eme¤i de çok büyük.
Hepsine çok teﬂekkür ediyorum.
Bir de tüm Genç Millî Tak›m
hocalar›m›n eme¤ini unutamam.
Millî Tak›m’a ilk seçildi¤im günden
beri kamplarda hocalar›mdan
ö¤rendiklerimin geliﬂme sürecimde
bana çok önemli katk›lar› oldu.

UEFA Kongresi ‹stanbul’da yap›lacak
FF, ülkemize kazand›rd›¤› önemli

Tfutbol organizasyonlar›na bir yenisini

daha ekledi. Avrupa Futbol Federasyonlar›
Birli¤i UEFA’n›n her y›l düzenledi¤i
ola¤an kongresi 2012’de ülkemizde,
‹stanbul’un ev sahipli¤inde yap›lacak.
UEFA ‹cra Kurulu, 36. Kongre’nin
2012 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul’da
yap›lmas›na karar verdi. UEFA’ya ba¤l›
53 ülkenin federasyon baﬂkan ve
yöneticilerinin kat›laca¤› ve ‹stanbul

Kongre Merkezi’nde yap›lmas› planlanan
organizasyonun Türkiye’de düzenlenecek
olmas›n›n ülke itibar› aç›s›ndan çok
önemli bir geliﬂme oldu¤unu belirten TFF
Baﬂkan› Mahmut Özgener, “Avrupa ve
dünya futbolunda söz sahibi tüm futbol
adamlar›n› ve 150’yi aﬂk›n bas›n
mensubunu ‹stanbul’da a¤›rlayacak
olmaktan gururluyuz. Kongre, ‹stanbul’un
futbol organizasyonlar›n›n baﬂkenti olma
hedefini perçinledi. UEFA Kongresi’nin

ülkemize kazand›r›lmas›nda UEFA
1. Asbaﬂkan› ve TFF Onursal Baﬂkan›
Say›n ﬁenes Erzik’e özel teﬂekkürlerimizi
iletiyoruz” dedi.
Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul
edilen UEFA Kongresi’nde UEFA’n›n y›ll›k
bütçesi ve faaliyet raporu üye ülkelerin
onay›na sunulurken, futbolun gelece¤ini
ﬂekillendiren kararlar da al›n›yor. Türkiye
ﬂimdiye kadar sadece bir kez, 1978
y›l›nda UEFA Kongresi’ni düzenlemiﬂti.

Erzik rekor k›rd›!
FF Onursal Baﬂkan› ﬁenes Erzik tarihi bir
baﬂar›ya imza atarak üst üste 6. kez UEFA
‹cra Kurulu’nda olmaya hak kazand›.
Paris’te yap›lan UEFA Kongresi’nde önce
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baﬂkanl›k oylamas› yap›ld›. Seçimlere tek aday
giren UEFA Baﬂkan› Michel Platini, UEFA’ya
ba¤l› 53 üye federasyonun tamam›n›n oyunu
alarak 4 y›ll›¤›na yeniden UEFA Baﬂkan›
seçildi. Daha sonra
‹cra Kurulu
oylamas›na geçildi.
UEFA 1. Asbaﬂkan›
ﬁenes Erzik, toplam
13 aday›n yar›ﬂt›¤›
‹cra Kurulu
üyeli¤inde 42
ülkenin deste¤ini
al›p en fazla oy
toplayan ikinci üye
olarak bir kez daha
seçildi ve Mart
2015’e kadar
UEFA ‹cra Kurulu
üyeli¤ine devam
etmeye hak
kazand›. Ayn›
zamanda FIFA ‹cra
Kurulu üyesi de

UEFA ‹cra Kurulu üyeleri
Angel Maria Villar Llona (‹spanya)
ﬁenes Erzik (Türkiye)
Peter Gilliéron (‹sviçre)
Grigory Surkis (Ukrayna)
Borislav Mihaylov (Bulgaristan)
Sergey Fursenko (Rusya)
Mircea Sandu (Romanya)

47
42
40
38
28
27
15

oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy

olan Erzik, UEFA’da Kulüp Lisans Komitesi ve
Fair Play/Sosyal Sorumluluk Komitelerinin
Baﬂkanl›¤›n›, Hakem Komitesi’nin ise Baﬂkan
Yard›mc›l›¤›n› yürütüyor. Erzik ayn› zamanda
Profesyonel Futbol Strateji Konseyi’nde UEFA
Yönetim Kurulu’nu temsil ediyor. 1989-1996
y›llar› aras›nda Türkiye Futbol Federasyonu
Baﬂkanl›¤› görevinde bulunan ﬁenes Erzik,
1990 y›l›ndan bu yana UEFA ‹cra Kurulu
üyeli¤ini yürütüyor. 1996’dan beri de FIFA
‹cra Kurulu’nda bulunan Erzik, hâlihaz›rda
UEFA’n›n en k›demli ‹cra Kurulu üyesi olma
özelli¤ine sahip. UEFA 16-17 Nisan’da
yapaca¤› ‹cra Kurulu toplant›s›nda yeni görev
da¤›l›m›n› belirleyecek.
ﬁenes Erzik’in yeniden ‹cra Kurulu üyesi
seçilmesinden Türk futbolu ad›na çok gururlu
olduklar›n› belirten TFF Baﬂkan› Mahmut
Özgener, “Onursal baﬂkan›m›z, 6. kez üst üste
seçilerek bu alanda bir rekor k›rd›. UEFA
Kongresi’nin ‹stanbul’a kazand›r›ld›¤› bu
günler futbolumuzun alt›n sayfalar›nda yer
alacak” dedi. TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an da “Y›lbaﬂ›ndan beri tam bir tak›m
çal›ﬂmas› içinde olarak ve 53 federasyonun
hemen hemen tamam›n› ziyaret ederek, çok
yo¤un bir çal›ﬂma yapt›k. UEFA ‹cra
Kurulu’nun en tecrübeli üyesinin bir Türk
olmas› mutluluk verici” diye konuﬂtu.
35.’si yap›lan UEFA Kongresi’nde, Türkiye
Futbol Federasyonu’nu Baﬂkan Mahmut
Özgener, Baﬂkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve
Servet Yard›mc› ile Milli Tak›mlardan Sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Levent K›z›l temsil etti.
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TFF’den sa¤duyu ça¤r›s›
ürkiye Futbol Federasyonu,
kamuoyunda yer alan futbol
gündemine iliﬂkin tart›ﬂmalarla
ilgili bir aç›klama yapt›. Tüm
kulüplerle yöneticilerini sa¤duyuya,
sporun evrensel de¤erlerine ba¤l›
hareket etmeye ve davranmaya davet
eden aç›klaman›n tam metni ﬂöyle:
“Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011
sezonunda son haftalar yaklaﬂt›kça
oluﬂan ortam, maalesef Türk
futbolundaki tüm kötü al›ﬂkanl›klar›n
toplu gösterisi haline geldi.
Yöneticilerimiz kameralar›n karﬂ›s›na,
mikrofonlar›n baﬂ›na geçerek ya da
yaz›l› aç›klamalar yay›nlayarak, hep
bir a¤›zdan konuﬂuyor ve ak›llar›na
gelen her konu hakk›nda düﬂünmeden
tepki gösteriyor.
Bu aç›klamalar içinde, Türkiye Futbol
Federasyonu’na, kurullar›na,
yöneticilerine ve hakemlerimize
yönelik de birçok suçlama bulunuyor.
Türk futbolunun en üst yönetim
kurumu olarak, objektiflikten uzak bu
iddialara teker teker yan›t vermemizin
kurumumuzu da bu k›s›r tart›ﬂmalar›n
ve bitmek bilmeyen bir döngünün
içine çekece¤inin fark›nday›z.
Futbolumuzda kaos ortam› yaratmak
ve gündem de¤iﬂtirmek isteyen say›n
yöneticilerimize bir kez daha ve
özenle hat›rlatmak isteriz ki; FUTBOL
B‹R OYUNDUR...
Yap›lan aç›klamalar, futbolumuza
hiçbir katk›da bulunmad›¤› gibi,
onar›lmas› çok zor olan büyük
zararlara yol aç›yor. Daha önce birçok
örnekte görüldü¤ü gibi, bu
aç›klamalar›n yöneticilerin kendi
kulüplerine de hiçbir olumlu katk›s›
bulunmamaktad›r. Futbol ortam›ndaki
gerilimi yükseltmek, oyuncular›m›z›n,
teknik adamlar›m›z›n, futbolseverlerin
sa¤l›kl› karar verebilme ve uygulama
olanaklar›n› da azaltmaktad›r.
Geride kalan 10 haftada kaos ortam›
oluﬂturmak, bahsi geçen aç›klamalar›
yapan veya yapmayan herkese zarar
verecektir.
Yap›lan yorumlarda, hakemlerimiz
a¤›r bir ﬂekilde eleﬂtirilmekte, kiﬂilik
haklar› zedelenmekte, talimat almakla
ve birçok komplo teorisiyle
suçlanmaktad›r. Eleﬂtirilerin ölçüsü
tamamen kaçm›ﬂt›r. Önemli hakem
yorumcular›n›n üstünde farkl›
yorumlar yapt›¤›, ço¤unlukla
hakemlerimizi hakl› buldu¤u
pozisyonlar üzerinden bile suçlamalar
yap›ld›¤› ﬂaﬂk›nl›kla
gözlemlenmektedir.
Uluslararas› alanda birçok önemli
maçta görev verilen, kendilerini
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baﬂar›l› yönetimlerle kan›tlayan
hakemlerimiz, haks›z eleﬂtirilerin
hedefi olmaktad›r. Kald› ki,
hakemlerimizin hata yapt›¤› durumlar
ve maçlarda da Türkiye Futbol
Federasyonu olarak gerekli
aç›klamalar yap›lmakta ve önlem
al›nmas› için gerekli her türlü çaba
gösterilmektedir.
Hakemlerimizi objektiflikten uzak bir
ﬂekilde, sadece kendi kulüplerinin
ç›karlar›na göre eleﬂtiren
yöneticilerimiz, futbolumuzda bar›ﬂ ve
güven ortam›n› tehdit etmektedir.
Yap›lan bu aç›klamalarla kendilerine
avantaj sa¤lamay› düﬂünen
yöneticilerimiz, futbol atmosferini
olumsuz etkiledikleri için en büyük
zararlar› yine kendileri görmektedir.
Bu ortam içinde Türkiye Futbol
Federasyonu olarak daha önce
yapt›¤›m›z aç›klamalar›n da ›ﬂ›¤›nda
bir kez daha sa¤duyu ça¤r›s› yapmak
istiyoruz.
Maç sonuçlar›n›n, tart›ﬂmal› baz›

pozisyonlar›n, hakemlerimizin
performanslar›n›n üzerinden komplo
teorileri üreterek asl› olmayan
suçlamalar yapmak futbolumuzu bir
girdab›n içine sürüklemektedir.
Bu girdab›n içinde, istenmeyen
olaylar, kavgalar ve ﬂiddet
bulunmaktad›r. Yöneticilerimizin,
kendilerine verilen sorumluluklar›n ve
de¤erin fark›nda olarak daha dikkatli
davranmalar› gerekmektedir. Büyük
kitlelere seslenen yöneticilerimizin,
toplumsal dinamiklerin de fark›nda
olmalar› ve ﬂiddet ortam›ndan
uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤›m›z
futbolumuzun genel durumunu da
düﬂünmeleri zorunludur.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak,
tarafs›z yönetim ve âdil oyun için
gösterdi¤imiz çabay›, sa¤duyulu
uyar›lar› da dikkate alarak devam
ettirmeye kararl›y›z. Üstümüze
yap›ﬂt›r›lmak istenen “tarafl›” etiketi,
geçti¤imiz sezonlarda baﬂka tak›mlar,
kulüp baﬂkanlar› ve yöneticiler

taraf›ndan da kullan›ld›. Yap›lan
aç›klamalara göre, Türkiye Futbol
Federasyonu’nun ayn› anda her tak›m›
kollad›¤› ve her tak›m›n da karﬂ›s›nda
oldu¤u gibi mant›ktan uzak bir tablo
ortaya ç›kmaktad›r.
Ulaﬂ›lan her ﬂampiyonluk ve her
baﬂar› “ﬂaibeli” ilân edilmekte, sahada
futbolcular›m›z›n verdi¤i eme¤e,
teknik adamlar›m›z›n özverili
yaklaﬂ›mlar›na ve iﬂini üstün bir
dikkatle yapan yöneticilerin
baﬂar›lar›na çok ama çok büyük
haks›zl›k edilmektedir.
Kurumumuz, geride kalan haftalarda
futbolu kaos içine sürüklemek isteyen
tüm giriﬂimleri engellemek için gerekli
önlemleri alacakt›r. Ancak futbol
ailesinin tüm mensuplar›ndan
sa¤duyulu ve özverili davranmalar›n›
bekliyoruz. Tüm kulüplerimiz ile
de¤erli yöneticilerimizi sa¤duyuya,
sporun evrensel de¤erlerine ba¤l›
hareket etmeye ve davranmaya davet
ediyoruz. Sayg›lar›m›zla.”

Gelece¤in hakemlerine 4. geliﬂim kamp›

EFA’n›n gelece¤in hakemlerini ﬂimdiden kapsaml›

Ubir ﬂekilde e¤itmeyi hedefledi¤i projesinin benzeri
olan TFF Hakem Geliﬂim Kamp›’n›n dördüncüsü sona
erdi. 5-12 Mart tarihleri aras›nda Riva Legend Otel’de
gerçekleﬂen kampa kat›lan 8 hakem, 16 yard›mc›
hakemden oluﬂan toplam 8 trio, fiziksel, psikolojik,
teknik sunumlar ve uygulamal› e¤itimi bir arada ald›.
Ayr›ca KKTC’den de hakemler ilk defa bu kampa
kat›ld›. Hakem geliﬂim kamp›n›n ilk iki gününde

fiziksel testlerini tamamlayan
hakemlere, sahada teknik
uygulamalar e¤itimi verildi.
UEFA E¤itimcisi ve UEFA Hakem
Konvansiyonu Türkiye sorumlusu
Jorn West Larsen de kamp› ziyaret
ederek hakemli¤in idari yap›lanmas›
ve gelece¤e yönelik projelerdeki
önemli geliﬂmeyi gözlemekten
dolay› memnuniyetini dile getirdi.
24 hakem, e¤itimlerin tatbiki
amac›yla ‹stanbul Amatör Ligi
maçlar›nda görev ald›. Bu maçlar
kamera sistemiyle kaydedilerek,
hakemlerin performans takibi
gerçekleﬂti. Bu maçlarda hakem
koçlar› taraf›ndan seçilerek klip
haline getirilen görüntüler, MHK
Baﬂkan› O¤uz Sarvan ve MHK
üyeleri taraf›ndan yorumland›.
Aral›k’ta baﬂlayan kamplar›n geçmiﬂ
y›llardaki projelerden fark›n›n,
fiziksel, psikolojik, teknik sunumlar
ve uygulamal› e¤itimin 1 hafta
süresince bir arada verilmesi
oldu¤unu belirten MHK Baﬂkan›
O¤uz Sarvan, kamp sonras›nda da bu triolar›n hakem
koçlar› ile e¤itime devam edece¤ini belirtti. Hakem
Geliﬂim Kamp›, kat›l›mc› hakemlerin kamp süresince
Mental Geliﬂim Sorumlusu ve hakem koçlar› ile
beraber çal›ﬂarak belirledikleri iki adet kiﬂisel geliﬂim
hedefi aç›klamalar›yla son buldu. Kamp›n son
gününde TFF’nin ‹stinye’deki merkezinde Hakem ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü’nü gezen hakemler, kamp an›s› olarak
pasta kesip kutlama yapt›.
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3. Lig’e ilk ç›kan tak›m
Erganispor

‹stanbul’da Kulüp Lisans Sistemi toplant›s›
FF taraf›ndan düzenlenen
“Ulusal Kulüp Lisans Sistemi”
toplant›s› ‹stanbul Movenpick
Otel’de yap›ld›. 3-4 Mart tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirilen seminere
Spor Toto Süper Lig, Bank Asya
1. Lig ve Spor Toto 2. Lig
kulüplerinde görev alan en üst
düzey profesyonel yöneticileri ile
UEFA Kulüp Lisans ve Finansal
Fair Play Direktörü Andrea
Traverso, ‹ngiltere, ‹skoçya ve
Avusturya futbol federasyonlar›n›n
Kulüp Lisans sorumlular› kat›ld›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, Ocak ay›nda yürürlü¤e
giren Kulüp Lisans Talimat›’n›n
Türk futbolu için bir dönüm
noktas› oldu¤unu belirtti.
‹ki günlük seminerde talimat›n
içerdi¤i kriterleri uygulayacak
71 kulübün temsilcileri ile bir
araya gelme ﬂans›n›n bulundu¤unu
vurgulayan Ar›bo¤an, toplant›ya
kat›lan alan›nda uzman yabanc›
konuklar›n da gözlem ve
deneyimlerinin çok önemli
oldu¤unu söyleyerek, “14 Aral›k’ta
yine kulüplerin profesyonel
yöneticileriyle yapt›¤›m›z
toplant›da Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi’nin ilk halini sizlere
sunmuﬂ ve görüﬂlerinizle son
halini alaca¤›n› belirtmiﬂtik.
Talimat›n hayata geçmesi, TFF
olarak bizlerin sorumlulu¤unu
tamamlamas› bir yana iﬂimizin
yeni baﬂlad›¤›n› gösteriyor.
Hukuktan sorumlu Yönetim Kurulu
üyemiz Yunus Egemeno¤lu
liderli¤indeki Kulüp Lisans birimi
1 ayd›r, kriterlere tâbi olan 71
kulübü tek tek yerinde ziyaret
ederek, talimat› en ince detay›na
kadar paylaﬂmay› sürdürüyor.
Bu konuda hem sizlerden hem de
kendilerinden ald›¤›m›z geri
dönüﬂler, ziyaretlerin amac›na
ulaﬂt›¤›n› kan›tl›yor” diye konuﬂtu.
3 y›ll›k bir geçiﬂ dönemini içeren
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’nin
kusursuz bir ﬂekilde hayata
geçmesinde kulüp yöneticilerinin
önemli yard›mlar›na ihtiyac›
oldu¤unu vurgulayan Ar›bo¤an,
“Futbolu bir meslek olarak gören
ve profesyonel yönetici olarak bu
alanda kariyer yapan siz de¤erli
iﬂ insanlar›n›n, bu sisteme sahip
ç›kmas› ve kulüplerini en k›sa
zamanda adapte etmeleri
kamuoyunu da do¤ru
yönlendirecektir. Futbolumuzu
ileriye taﬂ›yacak olan lisanslama
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sistemi sayesinde, hem rekabet
yeniden düzenlenecek hem de
kulüplerimiz sahip olacaklar› mali
yap› ile geleceklerini garanti alt›na
alabilecek” dedi.
Ar›bo¤an’›n ard›ndan ‹ngiltere
Futbol Federasyonu Kulüp Lisans
Mali Müdürü Neil Prescott,
‹skoçya Futbol Federasyonu Kulüp
Lisans Müdürü Derek Hunter,
Avusturya Bundesliga Kulüp Lisans
Müdürü Reinhard Herovits ile
UEFA Kulüp Lisans ve Finansal
Fair Play Müdürü Andrea Traverso
ayr› ayr› sunumlar gerçekleﬂtirdi.
Toplant›n›n ikinci gününde, Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi’nin tan›t›m›n›
gerçekleﬂtiren Yönetim Kurulu
üyesi Yunus Egemeno¤lu, “UEFA
ile toplant›lar gerçekleﬂtirdik.

Bu çal›ﬂmalar›n sonunda art›k
bizim de bir Kulüp Lisans
Talimat›m›z var. Bu talimat›n
bugün bizim ülkemizde de ulusal
anlamda yürürlükte olmas›n›n
mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Önceden
lisans sistemimiz yoktu. ‹lk
çal›ﬂmalara 2003-2004 y›llar›nda
baﬂland› ve bugünlere ulaﬂ›ld›.
Yürürlü¤e giren talimata tamamen
geçiﬂ sürecini üç y›la yayd›k.
ﬁimdi, anlatt›¤›m›z süreç baﬂlad›.
Talimat›m›zla birlikte 72
kulübümüzün baﬂvurusunu
bekliyoruz. Bugüne kadar tarihteki
en fazla baﬂvuruyu alaca¤›z. ‹lk y›l
ceza vermeyece¤iz. Çünkü bu
süre, ö¤renme zaman›. Ancak, hiç
baﬂvurmayanlara veya geç
baﬂvuranlara ceza verilecek. Nisan

Esin Özgener an›ld›

ay›nda da
de¤erlendirme
yap›lacak.
May›s ay›nda
lisans
verilmesi veya
verilmemesi
kararlar›
al›nacak.
Üç y›l sonra
kendileriyle
tekrar
buluﬂaca¤›z.
Spor Toto
Süper Lig kulüplerimizin
tecrübelerine inan›yor ve
güveniyoruz. Bank Asya 1. Lig’le
ilgili de kriterler var. Spor Toto
‹kinci Lig’e bak›ﬂ aç›m›z da
önemli. Biz bu sistemde 36
tak›mla s›n›rl› kalmad›k ve
Spor Toto ‹kinci Lig’le birlikte
71 kulübe ulaﬂt›k” dedi.
Geç baﬂvuru için para cezas›n›n
verilece¤ini, geçiﬂ süreci bitti¤inde
baﬂvurmayan kulüplerin de lige
al›nmama cezas›yla karﬂ› karﬂ›ya
kalabilece¤ini belirten Yunus
Egemeno¤lu, “Böyle tats›zl›klar›n
olmayaca¤›na inan›yoruz. Zaten
amac›m›z da ceza de¤il. Birlikte
yapabilmeyi baﬂarmal›y›z.
Önceli¤imiz, kulüplere süre
vermek. Cezay› son seçenek
olarak düﬂünüyoruz. Önce süre
vermek, sonra para cezas›, en son
olarak da puan silme sistemi
oluﬂturuldu. Biz en üst 3 ligdeki
tüm kulüplerimizi ziyaret
edece¤iz. Bu ilk buluﬂmam›z.
Ça¤r›ld›¤›m›zda da sizlere
gelece¤iz. Dosyalar› incelerken
gördüklerimizi sizlerle
paylaﬂaca¤›z ve de¤erlendirmeler
yapaca¤›z. Sonra lig lig bir araya
gelip önümüzdeki sezonki
planlar›m›z› konuﬂaca¤›z” diyerek
sözlerini tamamlad›.

Nurettin Karakoç
taburcu oldu
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener’in babas›, Altay Kulübü eski
baﬂkanlar›ndan Esin Özgener, 3. ölüm y›ldönümünde kabri baﬂ›nda
an›ld›. Iﬂ›kkent Mezarl›¤›’ndaki törende konuﬂan TFF Baﬂkan› Mahmut
Özgener, anma törenine gelenleri görünce, babas› Esin Özgener’in
kendilerine, spora ve Altay’a katm›ﬂ oldu¤u de¤erlerin önemini bir
kez daha anlad›¤›n›, böyle hüzünlü bir günde bundan büyük bir
mutluluk duydu¤unu söyledi. Törene Esin Özgener’in ailesi, yak›nlar›,
arkadaﬂlar›, Altay Kulübü Baﬂkan› Ahmet Taﬂp›nar, Altay Yüksek
Divan Kurulu Baﬂkan› Erdo¤an Tözge, Altayl› futbolcular, Altay
Kulübü eski baﬂkanlar›n›n yan› s›ra ‹zmir kulüplerinin temsilcileri
kat›ld›. Kuran-› Kerim okunan törende, kat›lanlara lokma da¤›t›ld›.

Çanakkale’ye il e¤itimleri
vermek üzere giderken seyahat
etti¤i arac›n devrilmesi sonucu
kaza geçiren ve yo¤un bak›ma
al›nan Nurettin Karakoç, ciddi
bir düzelme göstererek taburcu
oldu. MHK Baﬂkan› O¤uz
Sarvan, üyeleriyle birlikte
Karakoç’u evinde ziyaret
ederek geçmiﬂ olsun dile¤inde
bulundu.

TFF Heyeti
Antalya’y› ziyaret etti
FF Baﬂkan› Mahmut
Özgener, 1. Baﬂkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an ve TFF
Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim
kurulu toplant›s› için gittikleri
Antalya’da baz› ziyaretlerde
bulundu. Heyet ilk olarak
Antalya Valisi Dr. Ahmet
Alt›parmak’› ziyaret etti.
Antalya’n›n art›k futbolun da
baﬂkenti haline geldi¤ini belirten
Vali Alt›parmak, “Bir mevsim yaz, üç
mevsim bahar olan bir kent,
herhalde futbol için de en uygun
kentlerden biridir. Dolay›s›yla
stadyumumuz ve benzeri
altyap›m›z tamamland›ktan sonra
inan›yorum ki Antalya dünyan›n
say›l› merkezlerinden biri olacak.
Altyap›n›n tamamlanmas› için de
Futbol Federasyonu’ndan da
destek bekliyoruz” dedi.
Antalya’n›n önemli bir merkez
haline geldi¤ini belirten TFF
Baﬂkan› Mahmut Özgener ise
önemli organizasyonlarda akla
ilk Antalya’n›n geldi¤ini
belirterek, “Baﬂta 2008’de U17
Avrupa ﬁampiyonas› olmak üzere
burada çok önemli
organizasyonlar yapt›k, yapmaya
devam edece¤iz. Devre aras›nda
yapt›¤›m›z antrenör, hakem
e¤itimi, alt yaﬂ gruplar›ndaki millî
maçlar ve haz›rl›k maçlar› için
Antalya çok s›k kulland›¤›m›z bir
ﬂehir. Futbolun gelece¤i
aç›s›ndan bak›nca farkl›
beklentilerimizin de oldu¤u bir
ﬂehir. Mardan Stad›’n›n
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesinde
katk›lar›m›z oldu, ama tabii ki
daha yapmam›z gereken iﬂler
oldu¤una inan›yoruz. Bunlar›n
baﬂ›nda da Antalyaspor’un stat
ihtiyac› var. Bu kadar önemli bir
futbol merkezinin, bu kadar iyi
bir kulübe sahip, ligde iyi
konumlarda, iddial› bir tak›ma
sahip ﬂehrin, daha iyi bir stada
ihtiyac› oldu¤unu düﬂünüyoruz”

T

ﬂeklinde konuﬂtu.
2013 U20 Dünya
ﬁampiyonas›’n›n yap›laca¤›
ﬂehirlerden birinin de Antalya
oldu¤unu vurgulayan
TFF Baﬂkan›, 2020 Avrupa
ﬁampiyonas›’nda aday
gösterilecek ﬂehirlerden en
önemlilerinden birinin Antalya
olaca¤›n› belirterek, bu projeyi
devletin ve Antalya halk›n›n
deste¤iyle hayata geçirmek
istediklerini söyledi. Ziyarette
Antalya Milletvekili Abdurrahman
Ar›c› ile Sad›k Badak da eﬂlik etti.
TFF Heyeti daha sonra Antalya
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Prof.
Dr. Mustafa Akayd›n’› ziyaret
ederek üzerinde isminin yaz›l›

TFF taraf›ndan bu y›l baﬂlat›lan
Bölgesel Amatör Lig’in ilk
ﬂampiyonu Erganispor oldu.
78 ilden 143 tak›m›n 12 grupta
mücadele etti¤i Bölgesel Amatör
Lig’in 2. Grubu’nda ﬂampiyon,
6 Mart günü oynanan
karﬂ›laﬂmalarla belli oldu.
Son hafta müsabakas›nda Cilo
Yüksekovaspor’u deplasmanda
3-2 yenen Erganispor grubunu
lider bitirerek, Spor Toto 3. Lig’e
yükselen ilk tak›m oldu. 2. Grubu
son iki s›rada bitiren K›z›ltepe
Gençlerbirli¤i ve Birecik
Belediyespor ise Amatör Yerel
Lig’e düﬂtü. Profesyonel tak›m›
olmayan 26 ilde de futbol
heyecan›n› yaﬂatan BAL’da
gruplar›n› lider olarak bitirecek
toplam 12 kulüp, 2011-2012
sezonunda Spor Toto 3. Lig’de
mücadele edecek.

oldu¤u bir
Millî
Tak›m
formas›
hediye etti
ve plaket
verdi. TFF
Heyeti
daha
sonra
Efes Futsal Ligi
Antalya
üst lig maçlar› baﬂlad›
Emniyet
Müdürü
Efes Futsal Ligi üst lig maçlar›
Dr. Ali
29
Mart’ta baﬂlad›. Do¤u ve Bat›
Y›lmaz’› ve son olarak da Medical
olarak iki gruba ayr›lan üst ligde
Park Antalyaspor Kulübü’nü
7 May›s’a kadar devam edecek
ziyaret etti. Kulüp ziyaretinde
maçlarda tek devreli lig usulü
konuﬂan Baﬂkan Mahmut
uygulanacak.
Gruplar›n› ilk iki
Özgener, Medical Park
s›rada tamamlayan tak›mlar dörtlü
Antalyaspor’un kurumsall›k ve
finalde yer almaya hak
istikrar konular›nda Spor Toto
kazanacak.
Efes Futsal Ligi’nde
Süper Lig’in örnek kulüplerinden
belirlenen
üst lig maçlar›
biri oldu¤unu belirterek,
Sportstv’den canl› yay›nlanacak.
Antalya’n›n ihtiyac› olan stad›n
inﬂas› sürecinde Futbol
Federasyonu’nun üzerine düﬂen
Nike Hal›
görevi eksiksiz yerine
Saha Ligi start ald›
getirece¤inin alt›n› çizdi. Medical
Park Antalyaspor Baﬂkan› Hasan
Nike Hal› Saha Ligi’nde heyecan
Ak›nc›o¤lu da Türkiye Futbol
19 Mart’ta baﬂlad›. 66 merkezde
Federasyonu yönetiminin âdil,
93 hal› sahada, binlerce tak›m
güvenilir ve iﬂbirlikçi tavr›n›n
Türkiye’nin hal› saha ﬂampiyonu
kendilerine büyük motivasyon
olmak için mücadele ediyor.
sa¤lad›¤›n› söyledi.
Nike Hal› Saha Ligi’nde grup
maçlar› 19 Mart-8 May›s tarihleri
aras›nda oynanacak.
15-18 ve 19-35 yaﬂ
‹zmir’de 50 HiF Hakemi törenle il hakemi kokart›n› ald›. Çeﬂme Il›ca Otel’deki
kategorilerinde, 6 as, 2 yedek
törene, Antalya milletvekili ve üst klasman gözlemcisi Abdurahman Ar›c›, MHK
olmak üzere toplam 8 kiﬂiden
üyeleri, TFF Hakem ‹ﬂleri Müdürü ile ‹zmir bölgesindeki hakem ve gözlemciler
oluﬂan tak›mlar›n kat›l›m›yla
kat›ld›. TFF taraf›ndan 2008 y›l›nda baﬂlat›lan “Herkes ‹çin Futbol” projesi
gerçekleﬂen Nike Hal› Saha
kapsam›nda hayata geçirilen HiF Hakemli¤i projesi, futbolu daha çok insana
Ligi’nde maçlar, grup turunda
ö¤retmeyi, daha sa¤l›kl› nesiller
puan, eleme turlar›nda ise
yetiﬂtirmeyi ve bu sayede çok
eliminasyon sistemiyle
geniﬂ bir gönüllü hakem havuzu
oynanacak. Elemelerde
oluﬂturmay› amaçl›yor.
15’er dakikal›k 2 devre halinde
‹lk günden itibaren yo¤un ilgi
oynanacak maçlarda beraberlik
gören proje kapsam›nda, iki y›l
halinde seri penalt› at›ﬂlar›na
içerisinde aç›lan 246 kursla
geçilecek. Gruplar›n› ilk iki s›rada
toplam 6 bine yak›n HiF
bitiren tak›mlar bir üst tura
Hakemi kazand›r›ld›.
ç›kacak.

50 HiF hakemi, il hakemi kokart› takt›
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TFF Gündemi

Dünya Kad›nlar Günü futbolla
kutland›
Mart Dünya Kad›nlar Günü
için özel olarak düzenlenen
futbol maç›nda, Bayanlar
1. Lig ve Millî Tak›m
futbolcular›ndan oluﬂan bayanlar
karmas› ile ünlülerden oluﬂan
AYAZMA (Anadolu Yazarlar ve
Müzisyenler Ayaktopu) tak›m›
karﬂ›laﬂt›. TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü taraf›ndan futbolu
geliﬂtirme ve her kesime yayma
çal›ﬂmalar› kapsam›nda
düzenlenen gösteri maç› hava
ﬂartlar› nedeniyle Marmara
Üniversitesi Anadolu Hisar›
Kampüsü Salonu’nda futsal maç›
olarak yap›ld›. Dostluk havas›
içinde geçen maç 5-5 berabere
sona erdi. Müsabaka sonunda
düzenlenen törenle her iki

8

Hiddink’ten millî zirve A
Kuﬂadas› Kupas› Bat› Karmas›’n›n
FF taraf›ndan, Kuﬂadas›’nda düzenlenen

TUluslararas› Kuﬂadas› Kupas›’nda Özer Türk

Stad›’nda oynanan final maç›nda Gürcistan’› 3-0
yenen Bat› Karmas› ﬂampiyon oldu. Gürcistan
karﬂ›s›nda Bat› Karmas›’n›n gollerini 32. dakikada
Onur Y›lmaz, 66. dakikada Mustafa Sevim ve 70.
dakikada Mustafa Acun att›. U16 yaﬂ
kategorisinden oyuncular›n kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilen turnuvan›n ikincisi Gürcistan
olurken, Azerbaycan’› 40. dakikada Muhammet
ﬁehmuz Yalç›n’›n golüyle 1-0 yenen Do¤u Karmas›
üçüncülü¤ü, Azerbaycan ise dördüncülü¤ü elde
etti. U16 Millî Tak›m› ile kulüpler için seçme
havuzu yaratmak ve oyuncular›n uluslararas›
tecrübe kazanmalar›n› sa¤lamak amac›yla
gerçekleﬂtirilen Uluslararas› Kuﬂadas› Kupas›’na
Azerbaycan, Gürcistan, ‹rlanda Cumhuriyeti,
Makedonya olmak üzere 4 milli tak›m ve Türkiye
genelinde 3 karma ile Avrupa’da yaﬂayan Türk
gençlerinden seçilen karma kat›ld›.
Uluslararas› Kuﬂadas› Kupas› ödülleri
Gol kral›: Hüsamettin Yener,
Süleyman Alagöz (Bat› Karmas›)
En iyi kaleci: Emre Özkaya (Bat› Karmas›)
En iyi defans: Ozan Can ﬁenol (Bat› Karmas›)
En iyi orta saha: Akmladiani Nikolozi (Gürcistan)
En iyi forvet: Atabey Çiçek (Do¤u Karmas›)
En centilmen tak›m: Avrupa Karmas›

U19’lar Karada¤’la oynad›
Teknik Direktör Kemal Özdeﬂ
yönetimindeki U19 Millî
Tak›m›m›z, Karada¤’la oynad›¤›
iki özel maçta bir galibiyet, bir
beraberlik ald›. ‹lk maç›
16. dakikada Ali Dere,
22. dakikada Engin Bekdemir ve
41. dakikada Furkan ﬁeker’in
golleriyle 3-0 kazanan gençlerin
3-3 biten ikinci maçtaki gollerini
ise 8. dakikada Nadir Çiftçi,
90+3. dakikada Gökay Iravul ve
90+4. dakikada Muhammet
Demir kaydetti.
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Bayanlar›n rakipleri belirlendi
A Bayan Millî Tak›m›m›z›n da mücadele edece¤i, 2013
Bayanlar Avrupa ﬁampiyonas› eleme turu kuralar› çekildi.
A Bayan Millî Tak›m›m›z, Almanya, ‹spanya, ‹sviçre, Romanya
ve Kazakistan ile birlikte 2. Grup’ta yer ald›. Ön Eleme
Turu’ndan gelen 2 tak›mla birlikte toplam 38 tak›m›n mücadele
edece¤i eleme gruplar›, 5 tak›ml› 4 grup ve 6 tak›ml› 3 grup
olmak üzere 7 gruptan oluﬂuyor. 17 Eylül 2011-19 Eylül 2012
tarihleri aras›nda oynanacak maçlar sonunda, gruplar›n› birinci
s›rada tamamlayan tak›mlar ile tüm gruplar›n en iyi ikincisi
do¤rudan finallere kat›lacak. Bu 8 tak›m›n yan› s›ra, eleme
gruplar›n› ikinci tamamlayan di¤er 6 tak›m da play-off turunda
mücadele edecek. 20-21 ile 24-25 Ekim 2012 tarihlerinde
oynanacak play-off karﬂ›laﬂmalar› sonunda 3 tak›m daha
finallere kat›lmaya hak kazanacak. 10-28 Temmuz 2013
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilecek turnuvaya ev sahipli¤i
yapacak ‹sveç, finallere direkt kat›lacak.

U19 Bayanlar Rusya’da 8. oldu

Teknik Direktör Nur Mustafa Gülen
yönetimindeki U19 Bayan Millî
Tak›m›m›z, Rusya’da düzenlenen
Kuban Spring Turnuvas›’n›n son
maç›nda Rusya’ya 3-0 yenilerek,
12 tak›m›n kat›ld›¤› turnuvay› 8. s›rada
tamamlad›. U19 Bayan Milli
Tak›m›m›z, Kuban Spring Turnuvas›
grup maçlar›nda Ukrayna’y› 4-1,
Belarus’u 2-1 yenmiﬂ, Çin’e ise 4-0
yenilerek grup ikincisi olarak çeyrek
finale ç›km›ﬂt›. Çeyrek finalde
Krasnodar Bölge Karmas›’na 2-0
ma¤lup olan k›zlar›m›z, Estonya ile
oynanan ve normal süresi 2-2 biten
klasman maç›n› penalt› at›ﬂlar›yla 4-2
kaybetmiﬂti.

Millî Tak›m Teknik
Direktörü Guus Hiddink,
Spor Toto Süper Lig’de
yer alan tak›mlar›n teknik
direktörleriyle bir araya geldi.
Ç›ra¤an Palace Kempinski
Hotel’in saray bölümünde
yap›lan toplant› öncesi
Hiddink ve A Milli Tak›m
teknik heyeti, teknik adamlarla
ö¤len yeme¤i yedi. Toplant›
öncesi bas›n mensuplar›na
bilgi veren Hiddink, teknik
direktörlerin büyük
ço¤unlu¤unun davete olumlu
yan›t verdi¤ini belirterek,
“Büyük k›sm› burada. Bundan
dolay› çok mutluyuz.
Gündemdeki maddelerin
birincisi, gelecek sezonun
planlamas›. Ayr›ca genç
futbolcular›n ﬂu anki durumu
ve A2 Millî Tak›m› ile ilgili
gündem maddeleri var. Genç
oyuncular›n e¤itimi konusunda
da konuﬂaca¤›z. 2013’teki
20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›
Türkiye’de düzenlenecek.
Tabii bu organizasyonda
baﬂar›l› olmak için bize
sorumluluk düﬂtü¤ü gibi, ligde
mücadele eden tak›mlar›n
hocalar›na da sorumluluk
düﬂüyor. Bu yüzden burada bir
düﬂünce platformu oluﬂturdu”
diye konuﬂtu.
Gelece¤e yönelik hedeflerin
oldu¤unu hat›rlatan Hiddink,
sorumluluktan kimsenin
kaçamayaca¤›n› söyledi.
Gelece¤in teknik direktörler
ad›na ne getirece¤inin
bilinemeyece¤ini kaydeden
tecrübeli teknik adam,
“20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas› var.
Hedefler var. Türkiye’nin
baﬂar› elde edebilmesi için
genç ve yetenekli futbolcular›
e¤itmek gibi bir sorumluluk
var. Kimse kaçamaz bundan.
Herkesin üstlenmesi gerekiyor.
Bizim de tavsiyelerimiz
olacak” dedi.

K›zlar anneleriyle
futbol oynad›

tak›ma da madalyalar› ve karanfiller
verildi. Bayan Millî Tak›mlar› ve lig
karmas›nda Duygu Y›lmaz, Yeliz Demir,
Rojda Do¤an, Müge ‹nan, Hülya Ünlü,
Sibel Duman, Sevinç Çorlu, Handan
Kasapo¤lu, Serenay Aktaﬂ, Baﬂak
Gündo¤du, Bürke Köksala ve Esra Özkan
yer ald›. AYAZMA tak›m›nda ise Cansel
Elçin (Oyuncu), Birol Namo¤lu
(Müzisyen), Ender Özkahraman
(Karikatürist), Alpay Erdem (Karikatürist),
M. Kemal Öztürk (Müzisyen), Can Öz
(Can Yay›nlar› Genel Müdürü), Ça¤lar
Sar›han (Tenis Hocas›) ve Özcan Cezan
(Yönetici) gibi isimler oynad›.

UEFA Bayan
Futbolu
Geliﬂim
Çal›ﬂtay›
Nyon’da
yap›ld›

UEFA Bayan Futbolu Geliﬂim Çal›ﬂtay› UEFA’ya ba¤l›
51 ülke federasyonunun kat›l›m› ile Nyon’da
gerçekleﬂtirildi. Türkiye Futbol Federasyonu ad›na,
A Bayan Milli Tak›m Antrenörü ve U19 Bayan Milli
Tak›m Teknik Direktörü Nur Mustafa Gülen’in kat›ld›¤›
çal›ﬂtayda UEFA’da bayan futbolu geliﬂimi, futbolda
bayanlar ve yönetim, UEFA’da bayan futbolundaki marka
konumland›rmas› ve bayan antrenör seçimleri görüﬂüldü.

Futbolun herkese ulaﬂt›r›lmas› ve
yayg›nlaﬂt›rmas› amac›yla çok say›da
çal›ﬂmaya imza atan Türkiye Futbol
Federasyonu, engelli futbolunun en önemli
projelerinden “Kardeﬂlik Engel Tan›maz”›n
ikincisini gerçekleﬂtiriyor. “TFF
HERKESiçinFUTBOL Engelli Futbolu”
biriminin, Milli E¤itim Bakanl›¤› - Okuliçi
Beden E¤itimi ‹zcilik ve Spor Dairesi
Baﬂkanl›¤› (OBES‹D) iﬂbirli¤i ile hayata
geçirdi¤i “Kardeﬂlik Engel Tan›maz” projesi
kapsam›nda, iﬂitme engelli ilkö¤retim
ö¤rencileri ile kardeﬂ ilkö¤retim okulu
ö¤rencileri 12 hafta boyunca bir arada
futbol e¤itimi al›yor.
21 Mart’ta baﬂlayan futbol e¤itimleri
14 ilde (Afyon, Amasya, Elaz›¤, Erzurum,
Eskiﬂehir, ‹stanbul, ‹zmir, K›r›kkale Kocaeli,
Konya, Mersin, Ni¤de, Rize, Van) yaklaﬂ›k
800 çocu¤un kat›l›m› ile gerçekleﬂiyor.
E¤itimler 3 May›s’ta sona erecek.
Kat›l›mc›lar›n sosyal etkileﬂimi anlam›nda
büyük bir art› de¤er yaratan proje, sporun
ve kardeﬂli¤in engel tan›mad›¤›n›, futbolun herkes için
oldu¤unu bir kez daha kan›tl›yor. Kat›lan ö¤renciler bir
yandan futbol e¤itimi al›rken, öte yandan aralar›ndaki

Türkiye Futbol Federasyonu
Genel Direktörlü¤ü
taraf›ndan 2010-2011
E¤itim-Ö¤retim Y›l›nda
85 merkezde aç›lan k›z
futbol okullar›ndan Denizli
K›z futbol okulu ö¤rencileri
8 Mart Kad›nlar günü
dolay›s›yla anlaml› bir
etkinlik düzenlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu,
Denizli ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü ve Türkiye Futbol
Antrenörleri Derne¤i Denizli
ﬁubesi taraf›ndan
düzenlenen organizasyonda
8 Mart Dünya Kad›nlar günü
vesilesiyle k›z futbolu okulu
ö¤rencilerinin annelerine de
futbolu sevdirmek
amaçland›. Etkinlikte Atatürk
‹lkö¤retim Okulu ve Denizli
K›z Futbol Okulu
ö¤rencilerinin anneleri ve
k›zlar› bir gösteri maç› yapt›.
Özel maç›n ard›nda “Annem
Futbol Oynuyor” konu
baﬂl›¤› ile yap›lan resim
yar›ﬂmas›nda dereceye giren
ö¤rencilere ödül verildi.

Gençler Futsal Türkiye
Birincili¤i baﬂlad›

Kardeﬂlik Engel Tan›maz
Projesi ile engeller kald›r›l›yor
engelleri de tek tek kald›r›yor. E¤itim sonunda kat›lan
tüm ö¤rencilere TFF taraf›ndan sertifika ve HiF lisans›
veriliyor.

Sezon baﬂ›nda Türkiye
genelinden toplam 1300 lise
tak›m›n›n kat›l›m›yla baﬂlayan
MEB-GSGM-TFF Gençler
Kategorisi Futsal Türkiye
Birincili¤i’nin grup
birincilikleri maçlar› baﬂlad›.
18-25 Mart tarihleri aras›nda
Kuﬂadas› ve Alanya’da
düzenlenen turnuvaya
elemelerden gelen 96 tak›m
kat›l›yor. ‹lki geçen y›l
gerçekleﬂtirilen Gençler
Kategorisi Futsal Türkiye
Birincili¤i’nde kat›l›mc› tak›m
say›s›ndaki yaklaﬂ›k 500
tak›mdan 1300 tak›ma
yükseldi. Tak›m say›s›ndaki
art›ﬂ futsala olan ilginin
okullarda ulaﬂt›¤› noktay›
gösteriyor.
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Futbol Psikoloji

Psikolog Ömer Ateş

Duran top sendromunda
konsantrasyon problemi
utbolda son y›llarda en s›k
duydu¤umuz sorunlardan birisi,
duran toplardaki zafiyet.
TamSaha dergisinin 75. say›s›nda
yer alan araﬂt›rmada 2010-2011
sezonunun ilk yar›s›nda at›lan 394
gol mercek alt›na al›nm›ﬂt›.
En dikkat çeken unsur ise duran
toplarda at›lan gollerde yaﬂanan
müthiﬂ art›ﬂt›. Geçen sezonun ikinci
yar›s›nda duran toplarda 83 gol
at›l›rken, bu sezonun ilk yar›s›nda
say› 127’ye yükseldi. Yenilen
gollerde savunma hatalar›nda en
büyük pay› adam paylaﬂ›m hatas›
al›yor. Daha sonra bunu pozisyon
hatalar› ve teknik hatalar takip
ediyor. Özellikle birçok maçtan
sonra teknik direktörler ve
oyuncular, son antrenmanlarda
duran toplar üzerinde çal›ﬂt›klar›n›,
fakat yine de müsabakada
inan›lmaz hatalar yapt›klar›n›
söylüyor.
Duran toplardaki sorun sadece Türk
futbolunun de¤il, dünya futbolunun
da sorunu olarak göze çarp›yor.
Baz› tak›mlar duran top zaaf›n›
büyük ölçüde aﬂabiliyor.
Bu tak›mlar›n bu sorunu aﬂmay›
baﬂarmas›n›n alt›nda yatan en
önemli unsur, taktik çal›ﬂman›n
yan›na zihinsel çal›ﬂmalar› da
eklemeleri. Dünya futbolu adam
adama savunmada yaﬂanan
problemler yüzünden bu sorunun
çözümü için alan savunmas›na
yönelmiﬂ durumda. Baz› teknik
direktörler alan savunmas› ve
adama adama savunmay› ayn› anda
uyguluyor. Bu stratejiler tamamen
taktik uygulamalar. Taktik
uygulama aﬂa¤›da aç›klanan
zihinsel özellikler dikkate al›n›p
birlikte uygulan›rsa baﬂar› oran›n›n
artmas› mümkün. Gerek alan
savunmas› gerekse adam paylaﬂ›m›
teknik direktörlerin tercih meselesi
ve buna sayg› duymak lâz›m.
Duran toplardaki sorunun çözümü,
konsantrasyon (zihinsel) ve taktik
çal›ﬂmayla birlikte giderilebilir.
Konsantrasyon baﬂar›da en önemli
faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Birçok sporcu bir anl›k
konsantrasyon eksikli¤i yüzünden
beklenmedik hatalar yapmaktad›r.
Konsantrasyon dört çeﬂit dikkat
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türünden oluﬂmaktad›r. Ünlü spor
psikologlar›ndan Nideffer’e göre
(1976, 1981; Nideffer&Segal,
2001), dikkatin iki aﬂamas› vard›r.
Birincisi dikkatin boyutudur
(geniﬂletilmesi ve daralt›lmas›d›r).
‹kincisi ise dikkatin yönüdür (iç ve
d›ﬂ). ﬁimdi dikkatin bu çeﬂitlerini
aç›klayal›m.

Geniﬂ-‹ç dikkat: Sporcunun analiz
ve plan yapmas›. Penalt› veya
serbest at›ﬂlarda oyuncunun rakibin
durumuna karﬂ› zihninde planlad›¤›
stratejiler buna örnek olarak
gösterilebilir.
Dar-D›ﬂ dikkat: Serbest at›ﬂ
s›ras›nda savunma oyuncusunun
rakibine ve topa odaklanmas›.
Dar-‹ç dikkat: Sporcunun zihninde
Dikkatin boyutlar›
sadece bir ﬂeye odaklanmas›.
Penalt› at›ﬂ›n› yapacak oyuncunun
Geniﬂ dikkat: Sporcunun ikiden
zihinde canland›rma yaparak bu
fazla kiﬂiye veya olaya
penalt›y› nas›l ataca¤›n› planlamas›.
odaklanmas›d›r. Buna örnek olarak, Sporcular müsabaka içinde
topu süren oyuncunun rakip ceza
yukar›da aç›klanan bu dikkat
sahas› civar›nda ve içinde bulunan
türlerinde geçiﬂler yaﬂayabilir.
tak›m arkadaﬂlar›na odaklanmas›n›
Mesela topu süren oyuncunun
gösterebiliriz.
rakip defans›n ald›¤› pozisyona
Dar dikkat: Sporcunun bir veya iki
göre uygun olan iki arkadaﬂ›ndan
kiﬂiye veya olguya odaklanmas›d›r.
birine pas›n› vermesi, geniﬂ-d›ﬂ
Buna örnek olarak da
dikkatten, dar-d›ﬂ
‹yi konsantrasyon
penalt› at›ﬂ› yapan
dikkate geçiﬂ için bir
ﬂampiyonlar› olas›
oyuncunun topu
örnektir. Burada sporcu
ﬂampiyonlardan ay›r›r.
ataca¤› noktaya
rakibin ald›¤› pozisyonu
odaklanmas›n› veya
ve iki tak›m arkadaﬂ›n›n
Stan Smith
topu süren bir
durumlar›n› dikkate
oyuncunun topu en
alm›ﬂt›r (geniﬂ-d›ﬂ
uygun gördü¤ü arkadaﬂ›na
dikkat) ve bunlardan birinin (dar-d›ﬂ
ortalamas›n› gösterebiliriz.
dikkat) en uygun seçim oldu¤unu
düﬂünerek pas› arkadaﬂ›na vermesi
Dikkatin yönü
geniﬂ-d›ﬂ dikkatten dar-d›ﬂ dikkate
geçiﬂ için bir örnektir. Sporcular
‹ç dikkat: Müsabaka s›ras›nda
müsabaka içinde bu dikkat
sporcunun yaﬂad›¤› olumlu veya
çeﬂitlerinin hepsini 4-5 saniye
olumsuz duygu ve düﬂüncelerdir.
içinde yaﬂayabilir.
Oyuncunun maç içinde belirledi¤i
Yaklaﬂ›k iki y›ld›r ligimizde at›lan
bir stratejiyi de uygulamas› bu
golleri defalarca izliyorum ve
dikkat çeﬂidine örnektir.
bunlar›n birço¤unu keserek
D›ﬂ dikkat: Sporcunun kendi
arﬂivime ekliyorum. Duran toplarda
d›ﬂ›nda geliﬂen olaylara
yaﬂanan problem ise dar-d›ﬂ
odaklanmas›d›r. Top, rakip, seyirci,
dikkatte yaﬂanan problem. Bunu
hava koﬂullar› ve hakem gibi.
ﬂöyle aç›klamak istiyorum; duran
Bir çok sporcu müsabaka içinde
toplarda oyuncular e¤er adam
zaman zaman konsantrasyon
adama oynuyorlarsa topa ve
kay›plar› yaﬂamaktad›r. Yukar›da
adam›na, alan savunmas›
bahsedilen bu dört dikkat çeﬂidi
yap›yorlarsa alana ve topa
aras›nda belirli geçiﬂler olmaktad›r
odaklan›yor. Burada önemli olan
ve sporcular ayn› anda iki dikkat
bu iki seçenekten hangisine daha
çeﬂidini kullanmak zorunda
çok odaklan›lmas› gerekti¤i.
kalabilir. Bunlar› örneklerle
Müsabakalarda duran toplardan ve
aç›klamak istiyorum.
kanatlardan geliﬂen ataklarda
Geniﬂ-D›ﬂ dikkat: Topu süren
yenilen goller, büyük ölçüde
oyuncunun rakip defans›n
oyuncular›n daha çok topa
konumunu ve arkadaﬂlar›n›n
odaklanmas›ndan kaynaklanmakta.
pozisyonunu kavramas›.
Topa vurulmadan önce oyuncular
Ani de¤iﬂen durumlar›n çok çabuk
daha çok adamlar›na veya
fark edilmesi.
alanlar›na odaklan›yor ama topa

vuruldu¤u anda ve sonras›nda ise
dikkatin yo¤unlu¤unun çok büyük
bir k›sm› topa oluyor. ‹ﬂte yap›lan
en büyük hata budur. Do¤al olarak
topun h›z›na ulaﬂmak her zaman
mümkün olmad›¤›ndan, adam›n›
veya alan›n› boﬂ b›rakan oyuncular
konsantrasyona ba¤l› hatalar
yaparak rakiplerine gol ﬂans›n›
veriyor. Teknik direktörler
defalarca uyar› yapmas›na ra¤men
oyuncular bu hatay› devaml›
tekrarl›yor. Bunun en büyük sebebi
ise yanl›ﬂ ö¤renmedir. Bilinçalt›na
yerleﬂmiﬂ ve kal›plaﬂm›ﬂ bu güdü,
oyuncular› topa bakmas›
konusunda tetikliyor.
Yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂt›¤›m futbol
tak›m›nda teknik direktörle birlikte
taktik ve zihinsel çal›ﬂmay›
birleﬂtirerek bu problemi yaklaﬂ›k
1-2 ay gibi k›sa bir zamanda çözme
baﬂar›s›na ulaﬂt›k. Oyuncularla
yapt›¤›m bire bir ve grup
görüﬂmelerinde göz temas›n›n çok
büyük bir k›sm›n› adam›na veya
sorumlu oldu¤u alan›na vermesi
gerekti¤ini oyunculara söyledim.
Bunun için etkili bir yöntem olan
zihinde canland›rma tekni¤ini
kullanmalar›n› istedim. ﬁöyle ki;
futbolcular sakin bir ortamda bile
duran top veya kanatlardan geliﬂen
ataklar› hayal edip kendilerine
ö¤retilen teknik ve zihinsel
yöntemleri uygulamaya baﬂlad›.
Futbolcular zihinde canland›rma
yönteminin yan›na h›zl› göz
kayd›rma çal›ﬂmas›n› da ekledikleri
zaman sonuç bekledi¤imiz gibi
olumlu oldu. Zihinde canland›rma
çal›ﬂmas› oyuncular›n bilinçalt›na
yerleﬂmiﬂ olan yanl›ﬂ olguyu, yani
“aﬂ›r› derecede topa odaklanmay›”
ortadan kald›rd›. Müsabakalar
oynanmadan önce zihinsel
antrenman yöntemi ile oyuncular
günde 4-5 pozisyonu zihinlerinde
yaﬂayarak ve bunu müsabakalar ve
antrenmanlarda uygulayarak, do¤ru
al›ﬂkanl›¤› zihinlerine yerleﬂtirdi.
Saha içi taktiksel çal›ﬂman›n
yan›nda saha d›ﬂ› zihinsel
antrenman tekniklerinin
uygulanmas›, duran toplardaki
konsantrasyonu üst düzeye ç›kard›.
Unutmayal›m, ö¤renmede en
önemli unsurlar tekrar ve sab›rd›r.

