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Kendimi Türk futboluna adad›m
A Milli Takımımızın Teknik Direktörlüğüne
getirilen Guus Hiddink, Mart ayında İstanbul’a
gelerek TFF Başkanı Mahmut Özgener’le bir
basın toplantısı düzenledi ve sözleşme imzaladı.
Milli Takım’ı çalıştırdığı sürece başka bir kulüpte
görev almasının söz konusu olmadığını ve
kendisini tam anlamıyla Türk futboluna adadığını
söyleyen Hollandalı teknik adam, hedefler
konusunda gerçekçi olunmasını istedi.
Milli Tak›m›m›z›n yeni teknik
direktörü Guus Hiddink, Mart
ay› içinde ‹stanbul’a geldi ve
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener’le
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda
sözleﬂme imzalad›. Beﬂiktaﬂ’taki
Four Seasons Bosphorus Hotel’de
düzenlenen bas›n toplant›s›nda
Milli Tak›mlardan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Levent K›z›l
ile Milli Tak›mlar Sorumlu
Yard›mc›s› O¤uz Çetin ve A Milli
Tak›m Antrenörü Engin ‹peko¤lu
da haz›r bulundu.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan TFF Baﬂkan› Mahmut
Özgener, “20 y›l aradan sonra bir
kez daha Türkiye’de çal›ﬂacak olan
Say›n Guus Hiddink’e, hoﬂ geldin
diyorum” diyerek baﬂlad›¤›
konuﬂmas›nda Hiddink’in
antrenörlük tecrübesinde elde etti¤i
ola¤anüstü birikimi, bundan sonra
ay-y›ld›zl› ekibimiz için
harcayacak olmas›ndan dolay›
yaﬂad›¤› mutlulu¤u dile getirdi.
Türk futbolunu baﬂar›ya taﬂ›mak ve
bu baﬂar›lar› kal›c› hale
getirebilmek için isimlerden önce
“sistem”e ihtiyaç duyduklar›n› ve
bu nedenle yeni bir yap›lanmaya

A

Guus Hiddink

gittiklerini belirten
Özgener, “Hiddink,
bu yeni yönetim
modelinin en
önemli parças›d›r.
Futbolumuzu
uluslararas› alanda
baﬂar›ya götürecek
ve de en önemlisi
bu baﬂar›y› istikrarl›
k›lacak deneyim,
birikim ve
özelliklere sahip bir
isimdir” dedi ve
yeni yap›lanma
sürecine destek
istedi.

Hiddink “Ülke kendini
baﬂar›ya adam›ﬂ”
Guus Hiddink ise TFF’nin teklifini
çok düﬂünmeden kabul etti¤ini
belirterek, “Buraya gelirken çok
fazla düﬂünmedim. TFF ile
çal›ﬂmaktan mutluyum” dedi.
Farkl› tekliflerin de bulundu¤unu
söyleyen Hiddink, “Bir yere
giderken hep içimdeki hislere göre
davran›r›m. Bütün ülke iyi

Gerçekçi olmal›y›z
Türkiye için neyin baﬂar› olaca¤›
ve bu yöndeki hedefler
konusundaki sorular› yan›tlayan
tecrübeli teknik adam, “Türkiye
için yar› final hedefi tabii ki nihai
hedef de¤il. Gerçekçi
davranmam›z lâz›m. Her zaman
hedefleriniz olmal›, ancak hedefler
ﬂartlara da ba¤l›. Atmam›z gereken
ad›mlar› ataca¤›m. Bakal›m hedef
maçlar›m›z bizi ne tür noktalara
götürecek. ﬁu an ‘Ben yar› finallere
gitmekle mutlu olmam’ demek için
çok erken. Arada çok ﬂey olacak.

sonuçlara kendini adam›ﬂ
durumda. Benim için en önemli
ﬂey insanlar›n buna gösterdikleri
tutku ve adanm›ﬂl›k” diye konuﬂtu.
Fenerbahçe’de çal›ﬂt›¤› 20 y›l
öncesinden bu yana tecrübe
kazand›¤›n› anlatan Hiddink,
“Geçmiﬂimde çok ﬂey ö¤rendim,
ama gelece¤e bakmal›s›n›z. Türk
futbolunun gelece¤i çok daha iyi
olacak. Projeler gerçekten çok
güzel. Hollanda Federasyonu’nda
TFF’nin 2016 Avrupa ﬁampiyonas›
adayl›¤›yla ilgili sunumundan çok
etkilendim. Euro
2016’n›n Türkiye’de
yap›lmas› için
toplum ve hükümet
taraf›ndan çok büyük
heves oldu¤unu
gördüm. Eylül ay›nda
baﬂlayacak Avrupa
ﬁampiyonas›
elemeleri için
çal›ﬂmalara büyük
bir h›zla giriﬂece¤iz”
ifadelerini kulland›.

Sadece
Milli Tak›m
Toplant›da imzalar›n
at›lmas›n›n ard›ndan
soru-cevap
bölümüne geçildi.
Hiddink, “Bir kulüp
tak›m›ndan teklif
gelirse, Milli
6 TamSaha

Bu güzel olaya ev sahipli¤i
yapmak gerçekten mükemmel bir
durum oluﬂturacak. Türkiye’de
futbol ad›na her ﬂeyin geliﬂimine
önemli katk›da bulunacak.
Avrupa’daki iliﬂkilerim konusunda
temaslar›m›z olabilir. Avrupa
d›ﬂ›ndaki insanlar›n da ikna
edilmesi gerekebilir. Ben de bu
tecrübelerimi kullanaca¤›m.
Özellikle proje konusundaki
planlar› gördükten sonra daha
hevesliyim” dedi.

Tak›m’la birlikte çal›ﬂt›rmay›
düﬂünür müsünüz?” sorusuna,
“ﬁu andan itibaren kendimi TFF ve
Türk futboluna adam›ﬂ
durumday›m. Baﬂka bir kulüpte
çal›ﬂman›n yolu yok. Çünkü
öncelikle fiziksel olarak mümkün
de¤il. ‹kincisi burada bir iﬂi çok iyi
ﬂekilde yapmaya odaklanmal›y›z”
cevab›n› verdi.
Hiddink, Avustralya ve Güney
Kore’de çal›ﬂt›¤› dönemlerdeki gibi
Türkiye’nin de kendi tarz›nda bir
oyun plan› olaca¤›n› ifade ederek,
“Türk oyuncular teknik anlamda
son derece yetenekli. Oynamay›
seviyorlar. Oyuncular›n ço¤u
teknik anlamda donan›ml›. Herkes
ileri gitmek isteyecektir. Macerac›
bir durum var bu durumda. Ben de
ileri gitmek isteyece¤im. Bu da
insanlar› cezbeden bir durum
yaratacak. ‹nsanlar macerac›
durumu seviyor” dedi.
Türkiye’nin 2016 Avrupa
ﬁampiyonas›’na ev sahipli¤i için
aday olmas›na da de¤inen
Hollandal› teknik adam, “Benim
buraya geliﬂim için temel sebep bu
de¤il, ancak son derece önemli bir
neden. Geldi¤im yerlerden
edindi¤im tecrübelerle, 2016
Avrupa Futbol ﬁampiyonas› için
elimden geleni yapaca¤›m”
ifadelerini kulland›.
Hiddink, Türkiye’ye kaç oy
kazand›raca¤› sorusu üzerine de
“Türkiye için bu büyük bir f›rsat.

Uzun bir zaman var” diye konuﬂtu.
Guus Hiddink, çok istenmesinin
nedenini ise baﬂar›lar›na ba¤lad›.
Bu yöndeki bir soruyu “Ben bunu
baﬂar›lar›ma ba¤l›yorum. Elimden
gelen her ﬂeyi yap›yorum.

Gelecekte de burada elimden
geleni yapaca¤›m. Tecrübemi
tak›m›mla paylaﬂaca¤›m. Onlara
en iyisini vermeye çal›ﬂaca¤›m.
Onlar da ellerinden geleni yaparsa,
zaten biz en iyisine ulaﬂaca¤›z”
diye cevapland›ran
Hollandal›, milli tak›m›n
baﬂ›nda nas›l bir tarzda
çal›ﬂaca¤› sorusuna da
“‹ﬂimin en büyük ve
sevdi¤im k›sm›, Türkiye’deki
maçlar› takip etmek olacak.
Zaten oynayan oyuncular›
seçiyorum. Pek çok maç› ve
oyuncuyu görmek için
sab›rs›zlan›yorum. Birçok
oyuncuyu takip ediyorum,
ama bunu derinleﬂtirmem
gerek. Milli Tak›m olarak pek
yerinizde duramazs›n›z.
Seyahat etmek
durumundas›n›z. Ben de
seyahat eden bir yöneticiyim.
Türkiye’de oldu¤u gibi
yurtd›ﬂ›nda da seyahat
edece¤im. Ayr›ca maçlar›
izleyece¤im gibi ﬂehirleri
ziyaret edip antrenörlerle de
görüﬂece¤im” cevab›n› verdi.
Yabanc› oyuncu

konusundaki görüﬂlerini de anlatan
Hiddink, “Bütün ülkelerde bununla
ilgili tart›ﬂmalar var. Ben mümkün
oldu¤unca kendi ülkenizden ç›kan
oyuncular› kullanman›zdan
yanay›m. Burada kulüplerle bir
çat›ﬂma yaﬂanabilir. Bunun üzerine
ç›kmak laz›m. Ulusal anlamda
milli oyuncular›m›z›n baﬂar›lar›yla
gurur duymal›y›z” dedi.
2002 Dünya Kupas›’nda üçüncü
olan Türk futbolunun, o dönemden
itibaren de¤iﬂimler yaﬂad›¤›na
dikkat çeken Hiddink, “Ben de
o dönemde Güney Kore’nin
baﬂ›ndayd›m. Türkiye ile
üçüncülük için karﬂ›laﬂm›ﬂt›k.
Türkiye için güzel bir sonuç oldu,
ama o günden bugüne, yönetimle
ilgili de¤iﬂimlerin yaﬂand›¤›n›n ben
de fark›nday›m. Henüz
derinlemesine inceleme
yapamad›m. Yöntemlerde
de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Modernleﬂme ad›na pek çok
de¤iﬂiklikler olmuﬂtur. Oyuncular
uluslararas› standartlara eriﬂtirildi”
diye konuﬂtu.
Hiddink, Türkçe ö¤renip
ö¤renmeyece¤i konusundaki
soruyu ise ﬂu ﬂekilde yan›tlad›:
“Birkaç dil konuﬂabiliyorum.
Asl›nda bir dili bilseniz de
tamam›yla ö¤renmek çok zor.
Türkçede baz› kelimeleri
biliyorum. Daha önce Rusça ve
Korece ö¤renmek zorunda kald›m.
Zor dillerdi. Biraz Türkçe
biliyorum, ama tamam›yla
ö¤renmek çok zor. Dillere ilgim
var. Belki ö¤renirim.”

Çal›ﬂt›¤›m her yerden
keyif ald›m
Çal›ﬂt›¤› herkesin kendisine enerji
verdi¤ini kaydeden Hiddink,
“Hâlâ, çal›ﬂt›¤›m insanlar bana
çok fazla enerji veriyor.
Oyuncular›n yan› s›ra yöneticiler
de enerji sa¤l›yor. Burada da bu
enerjiyi karﬂ›l›kl› olarak
sa¤layaca¤›m. Chelsea ile
çal›ﬂmaktan keyif ald›m.
Yüksek standartlarda, baﬂar›l› bir
tak›m. Büyük talepleri olan bir
kulüp. Oyunculardan da benim
taleplerim oldu. Onlar da buna
çok güzel yan›t verdiler.
Eminim Türkiye ile de ayn› keyfi
sa¤layaca¤›z. Duydu¤um kadar›yla
Türk tak›m› son derece etkileyici.
Entegre olmuﬂ bir ﬂekilde,
baﬂar›lara imza ataca¤›z” diye
konuﬂtu.
Hiddink, sansasyonel baﬂar›lardan
çok istikrarl› ve grafiklerini sürekli
yukar› ç›kard›klar› bir baﬂar›dan
yana olduklar›n› dile getirdi.
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Milli Tak›m

Mutlu bir baﬂlang›ç
2012 Avrupa Şampiyonası finalleri hedefiyle yola çıkan Milli Takımımız,
2010 yılına Honduras galibiyetiyle başladı. Hiddink’in yardımcısı
Oğuz Çetin’in yönetimindeki maçta yeni oyuncular deneme fırsatı da
bulan ay-yıldızlılar, Emre Güngör ve Hamit Altıntop’un golleriyle sonuca
gitti. Sonuçtan daha güzeli ise Milli Takımımızın belli bir periyotta da olsa
umut verici bir oyun sergilemesiydi.

FIFA s›ralamas›nda
41. basamaktay›z
IFA, Mart ay› dünya

Fs›ralamas›n› aç›klarken,

ünya Kupas› finallerine
gidemeyen Milli Tak›m›m›z,
yeni hedefi 2012 Avrupa
ﬁampiyonas› finalleri için yeni teknik
kadrosuyla ilk s›nav›n› Honduras
karﬂ›s›nda baﬂar›yla verdi. Teknik

Direktör Guus Hiddink’in A¤ustos
ay›nda iﬂbaﬂ› yapacak olmas›
nedeniyle sorumluluk yard›mc›s›
O¤uz Çetin’deydi. Çetin’in
Honduras maç› için aç›klad›¤›
kadroda ise Trabzonspor’dan kaleci
Onur Recep K›vrak,
Remzi Giray Kaçar,
Bursaspor’dan Volkan
ﬁen, Ozan ‹pek ve
BJK ‹nönü Stad› - 3 Mart 2010
Beﬂiktaﬂ’tan Necip Uysal
Hakemler
yeni isimler olarak
Pavel Olsiak, Martin Balko,
yer al›yordu. O¤uz
Peter Chladek (Slovakya)
Çetin de düzenledi¤i
Türkiye
bas›n toplant›s›nda,
Volkan Demirel-Sabri Sar›o¤lu
Hiddink’le bilgi ak›ﬂ›
(Kaz›m Kaz›m dk. 84), Emre Güngör,
sa¤lad›¤›n›, ancak
Servet Çetin, Caner Erkin-Hamit Alt›ntop,
Honduras maç›n›n
Mehmet Aurelio (Necip Uysal dk. 81),
kadrosunun
Emre Belözo¤lu (Nuri ﬁahin dk. 77)belirlenmesinde tüm
Volkan ﬁen (Halil Alt›ntop dk. 46),
sorumlulu¤un kendisine
Mevlüt Erdinç (Tuncay ﬁanl› dk. 46),
ait oldu¤unu söylüyor,
Arda Turan (Ozan ‹pek dk. 62)
Hollandal› teknik adam
Honduras
gelene kadar süreci en iyi
Escober-Sabillon, Bernandez, Figueroa,
ﬂekilde yönetmek
Izaguirre-Alvarez (Guevara dk. 46),
istedi¤ini belirtiyordu.
Turcios (Norales dk. 84), Wilson Palacios
Çetin, kadroya ilgili
(Thomas dk. 69), Cesar de Leon
olarak, 50-60 kiﬂilik geniﬂ
(Martinez dk. 46)-Suazo (Pavon dk. 46),
bir havuza sahip
Costly (Welcome dk. 69)
olduklar›n› vurguluyor ve
Goller
“Hiddink, kendi futbol
Emre Güngör (dk. 41),
felsefesi do¤rultusunda
Hamit Alt›ntop (dk. 55)
bir tak›m yap›land›racak
Sar› Kart
ve bunu yaparken
Guevara (Honduras)
oyuncu seçimlerine

D

Türkiye - Honduras 2-0
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1 basamak yükselen Türkiye,
739 puanla 41. s›rada yer ald›.
‹spanya, 1642 puanla zirvedeki
yerini korurken, Brezilya 1594
puanla ikincili¤ini, Hollanda da
1324 puanla üçüncülü¤ünü
sürdürdü. ‹talya’n›n 4. s›rada yer
ald›¤› s›ralamada, Milli
Tak›m›m›z›n 2012 Avrupa Futbol
ﬁampiyonas› elemelerindeki
rakiplerinden Almanya,
1 basamak yükselerek, 5. s›raya
yerleﬂti. ‹lk 10’un di¤er ülkeleri
Portekiz, Fransa, ‹ngiltere,
Arjantin ve Yunanistan oldu.
Milli Tak›m›m›z›n Avrupa
ﬁampiyonas› elemelerindeki
di¤er rakiplerinden Avusturya,
5 basamak yükselerek 56. s›rada
yer al›rken, 2 basamak düﬂen
Belçika 68, 5 basamak ç›kan
Azerbaycan 109, 4 basamak
gerileyen Kazakistan ise
127. s›rada yer buldu.

gidecek. Tabii ki bizim fikirlerimizi
de dikkate alacak. Süper Lig
bitti¤inde, ABD’ye gitmeden önce
Milli Tak›m’›n kadrosu aﬂa¤› yukar›
ﬂekillenmiﬂ olacak” diyordu.
Milli Tak›m›m›z›n rakibi Honduras,
asl›nda hiç de küçümsenecek bir
tak›m de¤ildi. Bir kere bizim
yapamad›¤›m›z› yapm›ﬂlar, Dünya
Kupas› finallerine gidiﬂ biletini
ceplerine koymuﬂlard›. Üstelik
FIFA’n›n dünya s›ralamas›nda da
35. basamakta, yani bizim
üzerimizde yer al›yorlard›. Dünya
çap›nda y›ld›zlar› bulunmasa da
tak›m olmay› baﬂarabilmiﬂlerdi ve
bunu da büyük ölçüde Kolombiyal›
teknik direktörleri Reinaldo
Rueda’ya borçlulard›. ‹ﬂte o Rueda,
maçtan önce yapt›¤›
de¤erlendirmede “Bu kadar
uluslararas› tecrübesi olan Türkiye

Yeni forma ﬂ›kl›¤›
ile oynamak bizim için çok büyük
bir ﬂans. Türkiye, 2002 Dünya
Kupas› ve 2008 Avrupa ﬁampiyonas›
finallerinde yapt›klar›yla uluslararas›
potansiyelini göstermiﬂti. Türk Milli
Tak›m›’n› çok be¤eniyorum. Daha
önce Türkiye’de Kolombiyal›
Mondragon, Cordoba ve Victoria
oynuyordu. ﬁimdi de Gutierrez
geldi. Bu nedenle Türkiye Ligi’ni
zaten takip ediyoruz. Milli
Tak›m’daki tüm oyuncular›
biliyorum ve be¤eniyorum”
ifadelerini kullan›yordu.
Rueda, Milli Tak›m›m›z›n baﬂ›na
getirilen Guus Hiddink için de
“Çok büyük bir futbol kültürü ve
bilgisi olan müthiﬂ bir antrenör.
Baﬂar›s› tabii ki ﬂartlara ba¤l› ama
kendisi çok büyük bir teknik
direktör” yorumunda bulunuyordu.
Türk futbolunu yak›ndan takip eden
Rueda’n›n Messi ile karﬂ›laﬂt›r›lan
Arda ile ilgili bir soru üzerine yapt›¤›
“Arda çok de¤iﬂik bir örnek. Bu genç
yaﬂ›na ra¤men uluslararas› tecrübesi
çok üst düzeyde. Hem Türkiye hem
Galatasaray ile uluslararas› çok maç
oynam›ﬂ, çok yetenekli bir oyuncu.
Kendini geliﬂtirmeye de devam
edecek. Kesin olan ﬂu; Arda baﬂka
bir ligde olsayd› daha baﬂka bir
aç›dan bak›l›rd›” de¤erlendirmesi de
ilginçti.

Önce durgun,
sonra coﬂkulu
3 Mart akﬂam› geldi¤inde, iki tak›m
‹nönü Stad›’n›n çimlerinde karﬂ›
karﬂ›yayd›. Milli Tak›m›m›z, dörtlü
savunma anlay›ﬂ›n› koruyor, orta
alan› üç oyuncuyla kontrol ederken,
hücum hatt›nda da üç oyuncuyla
diziliyordu. Hamit Alt›ntop, Mehmet
Aurelio ve Emre Belözo¤lu’nun
oluﬂturdu¤u orta saha, oyunun iki
yönünü de baﬂar›yla oynayabilen
oyuncularla kurulmuﬂtu ve maç›n
kilit noktas› sa¤lama al›nm›ﬂ
görünüyordu. Santrfor olarak Mevlüt
Erdinç’in görev ald›¤› tak›m›n hücum
kanatlar›nda ise Volkan ﬁen ve Arda

Turan yer al›yordu. Maç›n ilk 25
dakikas›nda iki tak›m›n da oyuna
kayda de¤er bir a¤›rl›k koydu¤u
söylenemezdi. Honduras daha çok
kendi alan›nda karﬂ›lamay› seçiyor
ve alan› daralt›yor, Milli Tak›m›m›z
ise o dar alan içinde oyun kurmakta
zorlan›yordu. Bu dönemde
kanatlar›m›z›n da iﬂledi¤i
söylenemezdi.
Ancak 25. dakikadan itibaren
tak›m›m›z›n oyunu oturuyor,
pas ba¤lant›lar› sa¤l›kl› bir trafi¤e
dönüﬂüyor, Emre Belözo¤lu orta
alanda oyuna a¤›rl›¤›n› koyuyor,

özellikle Arda’n›n bulundu¤u kanat
iﬂlemeye baﬂl›yor ve Milli
Tak›m›m›z göze hoﬂ gelen bir
oyunla pozisyon üretimine
geçiyordu.
30’da Arda’n›n ortalad›¤› topla arka
direkte boﬂ pozisyonda buluﬂan
Aurelio’nun kafa vuruﬂunu kaleci
önlüyor, bir dakika sonra Hamit’in
ﬂutu az farkla d›ﬂar› ç›k›yor ama gol
de “art›k geliyorum” diyordu.
Nitekim skorboardun 41’i gösterdi¤i
dakikada Emre’nin kulland›¤›
kornerden gelen topu uzak direkte
Arda kafayla indiriyor,

stoperlerimizden Emre Güngör de
kale çizgisine yak›n noktadan içeri
itiyordu. Bu gol Milli Tak›m›m›zla
üçüncü maç›na ç›kan Emre
Güngör’ün de ilk golüydü.
Milli Tak›m›m›z güzel oyununu
ikinci yar›n›n baﬂ›na da taﬂ›yordu.
55’te rakip savunma az adamla
yakalanm›ﬂ, Halil’in pas›nda ceza
alan› önünde topu alan Hamit
Alt›ntop, mükemmel bir vuruﬂla
topu doksana göndermiﬂti. Skorun
2-0 olmas›n›n ard›ndan, oyun tipik
bir haz›rl›k maç› görüntüsüne
dönüyor, s›k oyuncu de¤iﬂiklikleri
ile tempo giderek
azal›yor ve 90
dakika böylece
tamamlan›yordu.
O¤uz Çetin, maç›n
ard›ndan yapt›¤›
de¤erlendirmede,
“Yo¤un lig
maratonunda
oynanan bu özel
maçta,
oyuncular›m›z
özveriyle kampa
kat›ld›. Disiplin
içinde hareket edip,
maç› en iyi ﬂekilde
tamamlad›lar.
Kendilerine teﬂekkür
ediyorum.
Hem genç
oyuncular›n hem de
bünyemizde
bulunan
oyuncular›n
durumunu görme
f›rsat› bulduk.
Neticeyi almak da
keyifli oldu.
Eksiklerimizi
gördük. Memnun
oldum” diyordu.

Milli Tak›m›m›z, Honduras’la
oynad›¤› 2010 y›l›n›n ilk maç›na,
Nike taraf›ndan tasarlanan yeni d›ﬂ
saha formas›yla ç›kt›. Forman›n
tasar›m aﬂamas›nda tüm Türkiye’de
detayl› araﬂt›rmalar yap›larak,
halk›n genel be¤enisini yans›tan
bilgiler topland›. Bu bilgiler
sonucunda Milli Tak›m’›n uzun
y›llar giydi¤i ve Türk halk›n›n da
büyük be¤enisini kazanan
ay-y›ld›zl› forma yeniden tasarland›.
Hâkim rengi beyaz olan bu yeni
tasar›mda forman›n gö¤sünde
k›rm›z› bir bant ve band›n üstünde
ay-y›ld›z bulunuyor. Uzun süren
araﬂt›rma ve tasar›m çal›ﬂmalar›
sonucunda üretilen formada önceki
formalarda kullan›lan teknolojik
özellikler daha da geliﬂtirilerek
uyguland›. Yeni forman›n
öncekilerden en büyük fark› ise geri
dönüﬂüm özelli¤inin bulunmas›.
Milli Tak›m’›n yeni formas› hem
futbolcular hem de taraftarlar için
ayn› özellikte geliﬂtirildi.
Geri dönüﬂümü yap›lm›ﬂ plastik
ﬂiﬂelerden elde edilen kumaﬂlardan
üretilen formalar futbolcular› daha
kuru, daha serin ve daha rahat
tutacak ﬂekilde tasarland›.
Bu tasar›m sayesinde futbolcular›n
vücut s›cakl›¤›, sahadayken
istenilen düzeyde tutulabiliyor.
Bu formada kullan›lan Nike Dri-Fit
kumaﬂ, teri buharlaﬂt›¤› yer olan
forman›n d›ﬂ›nda tutarak
futbolcular›n daha kuru kalmas›n›
sa¤l›yor. Forman›n her iki yan›nda
uzanan ve ﬂortlarda bel k›sm›n›n
alt›nda bulunan yeni havaland›rma
bölgeleri ise kumaﬂtan içeri giren
havay› ciddi derecede artt›rarak
futbolcular›n daha serin
hissetmesine olanak sa¤l›yor.
ﬁortlarda ise bel k›sm›n›n alt›nda,
omurgan›n alt k›sm›n›n yak›n›nda
ek bir havaland›rma bölgesi
bulunuyor.
Forman›n yeni çift dokumal› yap›s›
ona daha ince bir görüntü
kazand›r›rken, yüzde 10 daha esnek
bir yap› veriyor. Ayr›ca vücudun
do¤al hatlar›n› vurgulayan yeni
dinamik kavray›ﬂ›, maksimum hava
dolaﬂ›m› ve hareket sunuyor.
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Art›k basit gol
yememeliyiz
Geçmiﬂ dönemde Milli Tak›m’›n
teknik ekibindeydi ancak bu defa
Hiddink’in baﬂyard›mc›s› olarak
çok daha aktif bir görevde. Görevi
nas›l kabul etti? Dünya Kupas›’na
gidemememizle ilgili neler
düﬂünüyor? Neden di¤er maçlar›n
Almanya karﬂ›laﬂmas›ndan daha
zor oldu¤unu söylüyor? Ona göre
Türk futbolunun en büyük sorunu
ne? Milli Tak›m Hiddink
döneminde hangi oyun sistemiyle
oynayacak? Hiddink’in
karakteristik özelliklerini nas›l
s›ral›yor? Milli Tak›m’daki oyuncu
kullan›mlar› konusunda hangi
kriterler göz önünde tutulacak?
Genç oyuncular›n kazan›lmas› için
nas›l davranacak?

Oğuz Çetin
Mazlum Uluç
▼Fatih Terim’le birlikte sizin de
Milli Tak›m’daki göreviniz sona
ermiﬂti. Ancak sonra geri
döndünüz. Bu süreçte neler
yaﬂand›, geri dönüﬂünüz nas›l oldu?
▲Bilindi¤i gibi Fatih Hocam›z›n
veda konuﬂmas›yla birlikte ben de
istifam› verip Milli Tak›m’la
iliﬂkimi bitirdim ve yüzümü Süper
Lig’e döndüm. Aradan 3.5 ay
geçmiﬂken Baﬂkan›m›z arad›.
Hiddink’le görüﬂmesinde ad›m›n
geçti¤ini ve hocan›n beni
10 TamSaha

arayaca¤›n› söyledi. Birkaç gün
sonra Hiddink arad› ve bilgi almak
için yüz yüze görüﬂmemizin iyi
olaca¤›n› söyledi. 4.5 y›ld›r Milli
Tak›mlarda çal›ﬂm›ﬂ birisi olarak
kendimi bu hizmeti vermek
zorunda hissettim.
▼Yani o ana kadar Hiddink’ten
size gelen bir teklif yoktu.
▲Hay›r, hay›r. Maksat sadece
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde buluﬂmakt›.
Haz›rl›¤›m› yap›p 27 Ocak’ta
Amsterdam’a gittim. Gün boyunca
Türk futbolu, kulüpler,
Federasyonumuz ve yo¤un olarak

Milli Tak›m
hakk›nda
bilgileri
aktard›m.
Hiddink benimle
çal›ﬂma arzusu
içinde oldu¤unu
ve ne
düﬂündü¤ümü
sordu. Her ne
kadar art›k tek yetkili olarak
liglerde boy göstermek istesem de
önümdeki süreç ve kariyerim
aç›s›ndan bu görevin benim için
önemli olabilece¤ini düﬂündüm.
Hiddink’in kariyeri ve bana
katabilecekleri belliydi.
Böyle bir teklif gelince olumlu
düﬂüncelerimi dile getirdim.
▼Milli Tak›m’dan ayr›l›rken,
“Yar›m kalan iﬂlerimiz var…
ﬁunlar› da yapmal›yd›k” diye
düﬂünmüﬂ müydünüz?
▲Fatih Hocayla çok önemli bir
süreç geçirdim, Türk futbolunda

çok önemli yer tutan bir insan›n
bilgi ve birikimlerinden
yararlanm›ﬂ oldum. Kendisine
minnettar›m. Ancak bu 4.5 y›ll›k
sürecin sonuna do¤ru
yaklaﬂt›¤›m›zda benim ad›ma bir
ad›m sonras›n›n olmad›¤› belliydi.
Milli Tak›m’dan ayr›ld›¤›mda
kamuoyunda daha farkl› imaj› olan
birisi olarak bu iﬂi noktalamak
isterdim ancak o noktada de¤ildim.
▼Ne anlamda de¤ildiniz?
▲4.5 y›l› Milli Tak›mlarda, Fatih
Hoca gibi de¤erli bir insanla direkt
çal›ﬂm›ﬂ bir teknik direktörün
kamuoyunda daha aranan, istenen,
göz önünde olan bir kiﬂi olmas›
gerekirdi. Ama o süreçte bu
oluﬂmad›.
▼Milli Tak›m’da bugüne kadar
yapt›klar›n›zla yetinmemek ve hep
üzerine biraz daha fazla koyarak
gitmek zorundas›n›z. Kafan›zdan
neler geçiyor?
▲Elbette daha verimli olmaya

çal›ﬂaca¤›m. Sorumlu yard›mc›
olarak bugünkü yetki alan›m daha
geniﬂ. Hocan›n yabanc› olmas›ndan
dolay› tüm iﬂleyiﬂin benim
üzerimden geçiyor olmas›,
Hiddink’in burada olmad›¤›
dönemlerde iﬂleyiﬂi yönetmek,
futbolu oluﬂturan unsurlarla daha
iç içe olmak, daha aktif olmak gibi
imkânlar mevcut. Bunlar› en iyi
ﬂekilde yaparken kapasitemi ortaya
koymak için de önümde bir f›rsat var.
▼Milli Tak›m›m›z›n bugününe
gelece¤iz ama önce bir 2010
elemelerinin muhasebesini yapsak.
‹spanya’n›n gerisinde kalmam›z
anormal say›lmazd› ama Bosna’ya
geçilmeyi kimse beklemiyordu.
Bu süreçte nerede ve nas›l hatalar
yapt›k?
▲Geçmiﬂe fazla girmeden genel
anlamda done vermek gerekirse
fikstür toplant›lar› çok önemli.
O dönemde kuraya gidilmek
zorunda kal›nd›. ‹ki ‹spanya maç›n›
üst üste oynamak bir ﬂanss›zl›kt›.
Belçika ve Bosna-Hersek maç›n›n
üst üste gelmesi de öyle. En kritik
noktalardan birisi iki ‹spanya
maç›m›z› kaybetmemiz ve bu
arada Bosna’n›n iki Belçika maç›n›
da kazanmas›yd›. Ama bir gerçek
var ki, e¤er hedefiniz varsa,
alt klasmandaki ülkelere karﬂ› puan
kaybetmemeniz gerek. Hele
grubun en önemli tak›m›na karﬂ›
s›f›r çektiyseniz, di¤er tak›mlara

puan kaybetmemeniz gerekiyor.
▼Euro 2012’nin fikstür çekimi
s›ras›nda ciddi bir haz›rl›k
yapt›¤›n›z› ve istedi¤inize yak›n
bir sonuç ald›¤›n›z› biliyoruz. Bu
süreçten biraz söz eder misiniz?
▲Fikstürün belirlenmesinde bir
tak›m faktörleri göz önüne alman›z
gerekiyor. Bunlar çok
abart›lmamal› ama göz ard› da
edilmemeli. En çok dikkat etti¤imiz
konulardan bir tanesi, ikili
maçlar›n, klasmanda üst s›ralarda
yer alan tak›mlarla arka arkaya
gelmemesiydi. Bunu baﬂard›k.
Ayr›ca rakiplerle son 4 y›lda
oynad›¤›m›z maçlarda neler
yapt›¤›m›za bakt›k. Baﬂar› ve
baﬂar›s›zl›klar›n hangi aylarda
geldi¤ini saptad›k. Rakiplerin son
4 y›lda oynad›¤› tüm maçlardaki
baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›n hangi
aylara denk geldi¤ini inceledik.
‹klim ﬂartlar›na, sezon
planlamalar›na, ikili maçlardaki
baﬂar› oranlar›na bakt›k. Almanya
özelinde ﬂöyle bir tabloyla
karﬂ›laﬂt›k. Oynad›¤›m›z 4 maç›n
sadece birini kaybetmiﬂiz. O da
Avrupa ﬁampiyonas›’nda, iyi bir
oyun ve talihsiz bir sonuçla. Di¤er
üç maç›n ikisini kazanm›ﬂ, birinde
berabere kalm›ﬂ›z. Bunlar da hep
Ekim ay›na denk gelmiﬂ. Demek ki
Ekim ay›nda Almanlara karﬂ›
baﬂar›l› olmuﬂuz. Almanya son
4 y›lda 22 maç yapm›ﬂ, 16’s›n›

kazanm›ﬂ, 5 kez berabere kalm›ﬂ,
1 kez yenilmiﬂ. Yani 13 puan
kaybetmiﬂ. Bu 13 puan›n 9’unu
Ekim ay›ndaki maçlarda yitirmiﬂ.
Dolay›s›yla Almanya maçlar›m›z›
Ekim ay›na ald›rd›k.
▼Peki bu çal›ﬂmalar›n›z› fikstür
toplant›s›nda karﬂ› taraflara kabul
ettirmekte zorlanmad›n›z m›?
▲Almanya ile ilgili hocan›n çok
büyük deste¤i oldu. Bu tip fikstür
toplant›lar›nda genellikle
klasmanda en üstte olan tak›m
baﬂkanl›k yapar. Hocan›n burada
ismi ve iliﬂkileri çok önemliydi.
Almanlarla daha önceden
konuﬂarak anlaﬂt›k ve di¤erlerini
istedi¤imiz ﬂekle sokma yoluna
gittik. Bir noktada taviz vermemiz
gerekti. Orada da deplasmandaki
ilk Almanya maç›n›n ard›ndan
Azerbaycan deplasman›na
gidece¤iz. Ancak bunun getirdi¤i
bir avantaj da var. Son iki
maç›m›z› içeride oynayaca¤›z.
▼En çok Almanya üzerinde
durdu¤unuz anlaﬂ›l›yor. Son
Avrupa ﬁampiyonas›’nda çok iyi
oynad›¤›m›z maç› kaybetmiﬂtik.
Almanlar› nas›l bir oyun
mantalitesi ile yenebiliriz?
▲Bir kere oyunu elden kaç›rmamak
lâz›m. Avrupa ﬁampiyonas›’ndaki
Almanya maç›nda oyunun her
an›na hâkimdik. Bu tip maçlarda
en önemli olan, pozisyon hatas›
yapmamak. O maçta üç golde de
bireysel hatalar vard›.
▼Bu kiﬂisel hatalardan ve
pozisyon hatalar›ndan
çok çektik. Bu hatalar›ne
zaman asgari düzeye
indirebilece¤iz?
▲Yedi¤imiz gollerin
yüzde 50’sinden fazlas›
duran toptan. Bunu
hocayla da paylaﬂt›m.
Bu konuya çok daha fazla
e¤ilip özellikle defansif
duran toplarda çok daha
iyi konsantre ve organize
olmam›z lâz›m. Art›k
dünya futbolunda en
önemli konulardan biri
duran toplar. Baﬂa baﬂ
giden maçlarda oyunu
duran toplarla
çözebiliyorsunuz.
Honduras maç› öncesi
bunu s›k s›k dile getirdim
ve o maçta aleyhimize bir
pozisyon yaﬂamad›k, ama
duran toptan gol att›k.
▼Avusturya ve Belçika
da yabana at›lacak
tak›mlar gibi durmuyor.
▲Bana göre Almanya
maçlar› daha dengeli
olacak ama Avusturya ve
Belçika maçlar› daha zor
geçecek. Almanya oyunu
dengede tutmak isteyen
bir tak›m. Ancak Belçika

ve Avusturya ciddi bir
yap›lanmayla de¤iﬂim geçiren
rakipler. Belçika’n›n kadrosuna
bakt›¤›n›zda iyi tak›mlarda
oynayan 14-15 etkili oyuncu
görüyorsunuz. Rakiplerin hepsi
bizi zorlayacak. Özellikle küçük
tak›m-büyük tak›m diye de¤il, alt
klasman-üst klasman diye
konuﬂuyorum. Hadi alt klasman
dedi¤iniz Azerbaycan’› Bakü’de
rahat rahat yenin bakal›m.
Mümkün de¤il.
▼Bu tip tak›mlara karﬂ› neden
zorlan›yoruz?
▲Bir kere tak›m halinde ciddi
savunma yapan, sert oynayan,
rakibi bozan, sinirlendiren
tak›mlar. Azerbaycan’daki maç çok
sert ve mücadele yönü yüksek bir
maç olacak.
▼Bizde de sinirlenmeye müsait
oyuncular var. Bunu nas›l
engellemeyi düﬂünüyorsunuz?
▲Yeni dönemde oyuncular›n
futbolun d›ﬂ›nda baﬂka ﬂeylerle
ilgisi olmayacak. Bunu yapmak
zorundalar. Agresif tav›rlar› topa ve
oyuna karﬂ› olacak. Rakiple,
hakemle, seyirciyle iﬂleri
olmayacak.
▼Aksi bir tablo da zaten tak›m›
antipatik gösteriyor.
▲Ama sizin de ﬂunu kabul etmeniz
lâz›m; hangi ülkede yaﬂ›yoruz?
Bu ülkedeki spor kültürümüz ne?
Kiﬂilere de¤il, olay›n geneline,
büyük resme bakal›m. Bugün hangi
Avrupa ülkesinde bizdeki gibi bir
futbol ortam› var? Medyan›n,
seyircinin bask›s›, kulübün içindeki
bask›… Niye bu çocuklar bu kadar
agresif? Çünkü büyük bir bask›
ortam›nda yaﬂ›yorlar. Milli Tak›m’a
Avrupa’dan gelen oyuncular›m›z
maç kaybetti¤inde üzülmüyor mu?
Elbette üzülüyorlar ama maç
bitti¤inde onlar için hayat devam
ediyor. Bizdeyse öyle de¤il.
Oyuncular›n tüm agresif
davran›ﬂlar›n›n alt›nda ülkemizdeki
spor kültürü yat›yor. Bunun içine
en e¤itimsizinden en e¤itimlisine
kadar herkes dâhil. Spor kültürü
baﬂka bir ﬂey. Üç üniversite bitiren
birisi, tribündeki en agresif kiﬂi
olabiliyor. Öncelikle bir özeleﬂtiri
yapmak ve Türkiye’deki spor
kültürünü sa¤l›kl› bir zemine
oturtmak gerekiyor.
▼Teknik direktörün kimli¤i de
oyuncular üzerinde etkili de¤il mi?
▲Hiçbir dönemi kast etmeden,
genel olarak söylemem gerekirse,
teknik adamlar›n karakter yap›lar›,
tak›m› etkiliyor. Ortada bir baﬂar›
ve tak›m karakteri varsa, teknik
adam›n rolü çok büyüktür. Bunun
art›lar› da oluyor, eksileri de. ‹ﬂler
iyi gitmedi¤i zaman eksileri
konuﬂuluyor. Bu dönemde
Hiddink’in karakteristik yap›s›,
futbola bak›ﬂ›, yaklaﬂ›m›, tutumu,
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davran›ﬂlar› da oyuncular›
etkileyecek ve kendisine
benzetecektir. Geçmiﬂ dönemde de
Fatih Hocan›n ciddi baﬂar›lar› var.
Bu baﬂar›da onun tak›ma da
yans›yan kazanma azmi, inanç, pes
etmemek, sonuna kadar mücadele
etmek gibi özellikleri var.
▼Yak›ndan tan›yan birisi olarak,
Hiddink’in baﬂar›y› getirecek
kiﬂisel özellikleri neler?
▲Hollanda bir dünya ülkesi.
Hayata bak›ﬂlar›, yaﬂay›ﬂlar› çok
farkl›. Hiddink’in teknik adaml›¤›
da öyle. Çal›ﬂt›¤› yerlere
bakt›¤›n›zda ‹ngiltere, Güney Kore,
Avustralya, Rusya gibi birbiriyle
çok ilgisiz ülkeler görüyorsunuz.
Hiddink bir dünya vatandaﬂ›. Hayat
görüﬂüyle, vizyonuyla, bulundu¤u
kültürlere uyum sa¤lamas›yla
o kültürün içindeki insanlardan
en üst düzeyde verim alabiliyor.
Bir de çok babacan bir adam.
▼Mesela Simon Cuper, Hiddink’le
ilgili bir de¤erlendirmesinde
“Ruslara gülmesini, e¤lenerek
oynamas›n› ö¤retti” diyor.
▲Gerçekten de öyle bir insan.
Türk futbolunu biliyor ama içine
girdi¤inde iyice irdeleyecek,
oyuncular› tek tek yak›ndan
tan›yacak. Çok tecrübeli oldu¤u
için kiﬂilik analizlerini çok çabuk
elde edecek. Kendi oyun felsefesi
var. Ama bu arada Türk futbolu ve
oyuncusu ne durumda, hangi
oyuna yatk›n, bunlar› görecek. Türk
futbolunun topla ve öne do¤ru
oynama iste¤i gibi güzellikleri var.
Ancak bu özellikler bize ne gibi
zaaflar getiriyor, buna bakacak.
Savunma yönünde nelere önem
verilecek gibi, olaya çok geniﬂ
aç›lardan bakacak. Gördü¤üm
kadar›yla ne istedi¤ini bilen, kendi
içinde disiplini olan, taviz
vermeyen ama bunun yan›nda
o derece de babacan, arkadaﬂ ve
pozitif bir kiﬂilik. Burada da
oyuncular› kendi etraf›nda çok
çabuk toplayaca¤›n› düﬂünüyorum.
▼Anlatt›klar›n›zdan ortaya ç›kan
tablo, Hiddink’in Türkiye’ye bir
sistem dayatmayaca¤› ﬂeklinde.
▲Futbolun temel prensipleri var.
‹ster Koreli, ister Avustralyal›, ister
Türk olun bu prensiplere uymak
zorundas›n›z. Ama bunun etraf›na
kendi felsefinizi, oyun anlay›ﬂ›n›z›
yerleﬂtirirsiniz. Bizim futbol
konusunda zengin yeteneklere
sahip oyuncular›m›z var. Ancak
futbol öne do¤ru güzeldir. Geriye
do¤ru ise zor gelir. Bizim gibi
ülkeler için zor taraf› budur.
Oynamay› severiz, oynatmamay›
daha az severek yapar›z. Hiddink,
savunmadaki zaaflar› minimuma
indirecek ama hiçbir zaman hücum
zenginli¤ini k›s›rlaﬂt›rmayacak.
▼Hiddink’in sahadaki oyun
anlam›nda Türk futbolu ad›na en
12 TamSaha

büyük fark› ne
olacak?
▲Bunu elbette
kendisi daha iyi dile
getirebilir. Bir de
yaﬂayarak görmek
gerekir. Fatih
Hocan›n Türk
futboluna ve Milli
Tak›mlara büyük
hizmeti olmuﬂtur.
Onun döneminde
bir iskelet kadro
oluﬂturulmuﬂtur.
35 Ümit tak›m
oyuncusu A tak›ma
gelmiﬂ ve 15’i
bar›nabilmiﬂtir. Bu iskeleti nas›l
geliﬂtirebiliriz, içine kimleri
sokabiliriz, oyun anlay›ﬂ›n› daha
olumluya nas›l taﬂ›r›z; bunlar›
ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z.
Hiddink oyun hâkimiyetini elinden
kaç›rmayan bir tak›m oluﬂturmak
isteyecek. Bunun için de hücumu
ve savunmay› dengeli yapmak
gerekiyor. Bu denge, oyunumuzu
k›s›rlaﬂt›rmamal› tabii. ‹çinde
zenginlikler bar›nd›rmal› ve yeri
geldi¤inde riskler de olmal›. Ancak
o risk anlar›nda bile savunma en
do¤ru biçimde yap›lmal›. Bana
göre günümüzün futbolunda
önemli olan top hâkimiyeti. Top
hâkimiyetiyle oynamay› seçti¤iniz
zaman sakin, ama yeri geldi¤inde
çabuk, top güvenli¤i alt›nda,
telaﬂ yapmadan oynamal›s›n›z.
Honduras maç›nda da bunu
yapmaya çal›ﬂt›k.
▼Honduras maç›n› üçlü orta
sahayla oynad›k. Bu üçlü Hamit,
Aurelio, Emre gibi oyunun iki
taraf›n› da oynayabilen isimlerden
seçilmiﬂti. Bundan sonra hep bu
tip orta sahalarla m› oynayaca¤›z?
▲Rakibe ve oyunun gidiﬂine göre
bir tak›m de¤iﬂiklikler
yapabilirsiniz. Ama as›l olan oyunu
kontrol etmek ve topa hâkim
olmaksa böyle bir orta sahayla
oynamak her zaman avantajd›r.
Bizim özelli¤imiz, topla iyi
olmam›z. Topla keyif ald›¤›m›z
zaman maç içindeki
motivasyonumuz art›yor. Top bizde
kalmal›, kolay kaybedilmemeli,
oyuncu basit pas› verip devam
etmeli, her top final topu olarak
oynanmamal›, telaﬂ yap›lmamal›.
As›l olan tak›m bütünlü¤ü. Topun
üç hali var. Sizin aya¤›n›zda,
rakipte ve geçiﬂ an›. Top hâkimiyeti
ve top güvenli¤iyle, keyif alarak,
sakin oynarsak bu geçiﬂler
minimum oluyor. O zaman tak›m
bütünlü¤ünü bozmadan oynars›n›z.
Barcelona’y› seyretti¤iniz zaman
bunu görüyorsunuz. Yoksa tak›m›n
karakteristik yap›s› rakibe bask›
yapacak tarzda de¤il. Ama
bütünlü¤ü bozmuyorlar. Honduras
maç›ndan önce iki gün boyunca

gider. Araya bir-iki oyuncu girip
ç›kar. Bizdeyse ligde oynayan ve
Genç Milli Tak›mlara gelen
oyuncular›n A Milli Tak›m’a
yükselmesi, kulüpteki gençlerin bir
ad›m daha yukar› ç›kmas› ad›na
sürekli bir dinamizm ve sirkülasyon
var. Bunlar›n hepsini takip etmeniz
lâz›m. Bu dönemde Milli
Tak›m›m›z›n bir iskelet kadrosu
olacak. Ama ligde formda olan ve
uluslararas› seviyede oynayabilecek
potansiyele sahip oyunculara da
yer verece¤iz. Uluslararas› seviye
çok farkl› bir ﬂey. Ligde f›rt›na gibi
esen baz› oyunculardan uluslararas›
düzeyde verim alamayabiliyorsunuz.
hep bunu konuﬂtuk ve maçta da
gördük. Tabii 4-4-2 dizilip de
tak›mdan bunu istemekle 4-3-3
dizilip istemek farkl›. Biz de bu
anlay›ﬂ içinde top hâkimiyeti ve
güvenli¤i olan üçlü orta sahayla
oynad›k. Hatta Emre ve Hamit’in
bir maçta ceza sahas› önünde
2-3 ﬂut att›¤›n›, gol pas› yapt›¤›n›,
zaman zaman dripling yapt›¤›n›
görmeniz lâz›m. Pasif orta saha
oyuncusu olarak kal›rlarsa
dinamizmi sa¤layamazs›n›z.
Oyun kesilir o zaman.
▼Honduras maç›nda özellikle
25-55. dakikalar aras›nda Emre ve
Hamit’in söyledi¤iniz gibi
oynamaya baﬂlamas›yla keyif
veren bir oyun ortaya ç›kt›.
▲Bunu geliﬂtirebiliriz. Maç›n
baﬂ›ndan sonuna kadar olmazsa
bile büyük bir dilimine yayabiliriz.
Bu maç›n bir özelli¤i de
rakibimizin Dünya Kupas›’na
gidiyor olmas›yd›. Kim rakiple ilgili
küçümseyici ne söylerse söylesin,
ciddi bir rakibe karﬂ› oynad›k.
Rakibi analiz etti¤imizde, top
aya¤›nda olan oyuncusuna bask›
uygulanmad›¤›nda defans arkas›na
koﬂularla tehlikeli olduklar›n›
görmüﬂtük. Uzun bir aradan sonra
ilk maç›m›z› oynuyorduk ve benim
de tak›m›n baﬂ›nda ilk maç›md›.
Bu nedenle defansla ilgili bir tak›m
önlemler ald›m. Savunman›n
arkas›na koﬂu ya da top yemesini
istemedim, bu nedenle top
rakipteyken tak›m› biraz geriye
çektim. Yoksa bizim tak›m›n maç›n
belli bir dakikas›nda rakibe kendi
sahas›nda bas›p oradan
ç›karmayacak kapasitesi var.
Ama son 15 dakikada rakip,
aralara ciddi koﬂular yapt› ve topla
da buluﬂtu. Honduras buydu iﬂte.
Baﬂtan itibaren tak›m
bütünlü¤ünden, ciddiyetten ya da
organizasyondan biraz sapsayd›k
neler yaﬂayabilece¤imizi görmüﬂ
olduk.
▼Top hâkimiyetini en iyi
sa¤layabilece¤imiz sistem 4-3-3
müdür?
▲Bana göre bize uygun sistem bu.
Ama bunu geliﬂtirmek lâz›m.

4-3-3’te santrforlar yaln›z
görülüyor. Burada kanat
oyuncular›n›n içeriye girip ç›kmas›,
orta saha oyuncular›n›n destek
vermesi çok önemli. Euro 2008’de
bir Çek maç›m›z var, 4-4-2
oynarken 2-0 yeniktik, 4-3-3’e
döndükten sonra üç tane gol att›k.
As›l olan oyunun bütünlü¤ü ve
oyuncular›n birbiriyle uyumudur.
Ama ﬂöyle bir ﬂey var, 4-3-3 ya da
4-5-1 oynad›¤›n›z zaman
oyuncular›n birbiriyle mesafeleri
k›sal›yor, kulvarlar daha
belirginleﬂiyor, birbirine destek
vermek, kademeye girmek çok
daha kolay oluyor. Bizim
oyunumuz da buna çok müsait.
Ama 4-4-2’de mesafeler aç›l›yor,
koﬂu mesafeleri uzuyor, destek
vermek ve kademeye girmek
zorlaﬂ›yor.
▼Yani tak›m›n A plan› 4-3-3 mü
olacak?
▲Onu ilerleyen dönemde net
biçimde görece¤iz. Benim tercihim
4-3-3 oldu ve tek ön libero olarak
Aurelio’yu kulland›m. Ama bazen
rakibe ve maç›n gidiﬂine göre çift
ön liberoyla da oynayabiliriz.
Benim nezdimde Aurelio tek ön
libero oynad›¤› zaman yüzde yüz
verimlidir ve rakibin 10
tehlikesinden 7’sini ceza sahas›na
sokmadan keser. Çift ön libero
oynad›¤›n›zda ise Aurelio’nun
verimi düﬂer, ancak buna karﬂ›l›k
tek ön libero oynad›¤›n›zda
Tuncay’›n kanatta kalacak olmas›
da bir handikapt›r. Tuncay santrfor
partneri olarak daha verimli oluyor.
‹ﬂte bunlar› çözmemiz gerekiyor.
Tuncay’› geliﬂtirece¤iz, Aurelio’nun
çift ön liberoda daha verimli hale
gelmesini sa¤layaca¤›z. Her
oyuncunun yüzde yüze vuraca¤›
bir mevki var. Baﬂka bir yerde
oynad›¤›nda yüzde 60’a
düﬂebiliyor. Biz oyuncular› yüzde
yüz verimli olabildi¤i mevkilerde
kullanmaya çal›ﬂaca¤›z.
▼Milli Tak›m için geniﬂ bir
oyuncu havuzuna sahip
oldu¤unuzu biliyoruz.
▲Avrupa’da bir milli tak›m
oluﬂturulur ve 25 oyuncuyla yürür

Bir de bu grubun içine ataca¤›m›z
genç oyuncular›m›z var. Geniﬂ
kadromuz 60 isimden oluﬂuyor.
Aralar›ndan ilk bak›ﬂta 20-25
tanesini zaten çekersiniz.
Di¤erlerini de sürekli izleyece¤iz.
▼Mesela Necip’i Honduras
maç›n›n kadrosuna ald›n›z ve
oynatt›n›z.
▲Geçen dönemdeki en büyük
s›k›nt›lar›m›zdan biri Aurelio’nun
eksikli¤iydi. Aurelio kiﬂili¤i,
futbolculuk yetenekleri ve sahada
verdikleriyle bizim için çok önemli
bir oyuncu. Her ﬂeyiyle bir Türk
kadar Türk. Onun yoklu¤unda
yerine oynayabilecek Mehmet
Topal, Selçuk ﬁahin,
Hüseyin Çimﬂir, Mustafa
Sarp gibi oyuncular var.
Ama bunlar zaten
bildi¤imiz oyuncular.
Bu oyuncular›n önüne
geçecek yetenekte bana
göre Necip var. Bugün için
yeterli mi, hay›r. Ama
amac›m Necip’i al›p
Aurelio’nun alternatifi ilân
etmekti. Necip bu
motivasyonla yaﬂamal›,
günlük yaﬂant›s›n› buna
göre de¤iﬂtirmeli, kulübü
ve kamuoyu ona bu gözle
bakmal›.
▼Necip ad›na neler
yap›lmal› sizce?
▲Necip çok iyi, tertemiz
bir çocuk ve gelece¤i olan
bir sporcu. Ama genelde
sporcular›m›z antrenmana
ç›kar, 2 saat çal›ﬂ›r,
yer-içer, belki eve gider
dinlenir ama televizyonun
karﬂ›s›nda yatar. Böyle
olmamal›. Necip’in günlük
bir yaﬂam program› olmal›.
Akﬂam antrenman› varsa
sabah kendine ait bir tak›m
çal›ﬂmalara girmeli. Bunu
büyükleri organize etmeli.
Vücudunun daha atletik
hale gelmesi için ona bir
program haz›rlanmal›.
Taktiksel anlay›ﬂ›n›n daha
da geliﬂtirilmesi için bizim
ve kulübünün özel doneler
vermesi gerekiyor. Bunlar
atla deve ﬂeyler de¤il.
Yeter ki kulüplerle
iliﬂkilerimiz iyi olsun.
Ben o kulübe gidip iyi
iliﬂkiler içinde bunlar›
konuﬂabileyim. Zaten onu
var eden kulübündeki
hocas›. Mustafa Hoca da
onu tak›ma koyuyor.
Bak›n, Necip zaten 2 y›l
sonra banko oynayacak.
Ama Türk oyuncusunda
geliﬂim uzun sürüyor.
Böyle bir hareket baﬂlat›p
Necip’i 6 ay içerisinde
olgunlaﬂt›rabiliyorsak bizim

için kazanç olur. Türk futbolcusu
için 18-23 yaﬂ aras›nda hep bir
geçiﬂ dönemidir gidiyor. Necip’in
Ernst’le Fink’i kesmesi kolay de¤il
tabii ki. Ama bu yola gidildi¤inde,
kulübü önümüzdeki sezonun
yap›lanmas›n› planlarken o mevkie
baﬂka oyuncu almayacak. Bizim
öncelikle kulüp antrenörlerine
teﬂekkür etmemiz gerekiyor. Milli
Tak›m’› aç›klamadan önce Ertu¤rul
Hocayla görüﬂtüm ve onun
görüﬂlerini ald›ktan sonra Volkan’la
Ozan’› kadroya dâhil ettim. Maçtan
sonra da yine hocayla konuﬂup geri
bildirimde bulundum. As›l olan
ligdeki hoca. O futbolcusuna sahip
ç›karsa Milli Tak›m›m›z bir noktaya
gelir.
▼A Milli Tak›m’la di¤er tak›mlar›n
ayr›lmas›ndan nas›l bir fayda
bekliyorsunuz?
▲Bir kere zarar› olmad›¤›n›
söyleyeyim. As›l iﬂleyiﬂte Ümit ve
A Milli Tak›m’›n birlikte hareket
etmesi gerekiyor. Çünkü arada
geçiﬂler var. Ne ﬂekilde olursa olsun
burada önemli olan Ersun Hoca ve
Raﬂit Hocayla aram›zdaki iletiﬂim.
Hiddink’in bana söyledi¤i,
A tak›mda ne yap›l›yorsa, Ümit Milli
Tak›m’da da ayn›s› yap›lmal›.
Oradaki oyuna ve oyuncuya etkimiz
olmal›. Biz 4-3-3 oynarken Ümit
Milli Tak›m›m›z›n 3-5-2 oynayacak
hâli yok. Hiddink ne yapmak
istiyorsa Ümit Milli Tak›m’la da
paylaﬂ›lacak. Ümit Milli Tak›m her
ne kadar yar›ﬂmac› bir tak›m da olsa
as›l görevi A Milli Tak›m’a oyuncu
yetiﬂtirmek. Bu da tamamen iyi iliﬂki
ve diyaloglarla olacak.
▼Bir di¤er konu da baz› gurbetçi
oyuncular›n bizi de¤il, yaﬂad›klar›
ülkenin milli tak›m›n› seçmesi.
Bu konuda neler yapacaks›n›z?
Mesela Mesut Özil’i kazanma
ﬂans›m›z yok muydu?
▲‹ﬂleyiﬂin içinde 100 isim var, bir
tanesi tercihini Almanya’dan yana
kullan›nca ve hele de yetenekli
olunca göze bat›yor. Ama asl›nda
sistem iyi yürüyor. Üstelik her türlü
handikap ve Almanya’n›n ç›karm›ﬂ
oldu¤u yasaya ra¤men. Bu tip
spesifik örnekler yine ç›kacakt›r.
Çünkü bu çocuklar oradaki
dördüncü nesil. Alman gibi
yetiﬂmiﬂler ve kariyer
planlamalar›n› da Almanya’ya göre
yapm›ﬂlar. Mesut Özil, Genç Milli
Tak›mlara davet edilip gelse ve
sonra Almanya’y› tercih etseydi bir
oyuncu kaybetmiﬂ olurduk. Ama o
aileye sayg› duymak lâz›m. Kariyer
planlamalar›n› Almanya’ya göre
yapm›ﬂ ve uygulam›ﬂlar. Hiçbir
ça¤r›ya cevap vermeyen bir aile.
ﬁunu unutmamak lâz›m, hayat
sadece futbol oynad›¤›n›z dönemle
s›n›rl› de¤il. Hayat›n 40’l› yaﬂlardan
sonra ne kadar zorlaﬂt›¤›n›
yaﬂayarak bilen insanlar›z.

Bu insanlar Türk Milli Tak›m›’n›
seçtikleri gün Alman
vatandaﬂl›¤›yla ilgili bütün haklar›n›
kaybediyor. Milli Tak›m’da oynama
garantileri de yok. Oynasalar bile
futbolu b›rakt›ktan sonra önlerinde
upuzun bir hayat var. Bence tüm
bu dezavantajlara ra¤men
Federasyonumuz son derece
baﬂar›l›. Özellikle Avrupa
yap›lanmas›n›n baﬂ›ndaki Erdal
Keser çok iyi çal›ﬂmalar yap›yor.
Geçti¤imiz ay Almanya’daki
oyuncular› izledik. Mesela Ömer
Toprak, Alman Ligi’nde
90 dakikalar oynuyor. Onu görüp,
iyi tahlil edip, faydalanaca¤›m›za
inand›¤›m›zda teklifte bulunmam›z
gerekiyor. Yoksa ezbere “Gel,
bizde oyna, bütün haklar›n› yitir,
olmad› git” gibi bir haks›zl›k
yapamay›z. Dolay›s›yla Milli
Tak›m’a uzun süreler hizmet
edecek oyuncular› iyi tespit edip
kazand›rmal›y›z. Bunu da
yap›yoruz.
▼Milli Tak›m’da oyuncu bulma
konusunda s›k›nt› çekti¤imiz mevki
var m›?
▲Kalede sorun yok. Çok iyi genç
kaleciler geliyor. Ancak yabanc›
say›s›n›n 6 art› 2 olmas› ve
özellikle baz› mevkilerin
yabanc›larla dolumas›, Ümit Milli
Tak›m’daki oyuncular›m›z›n ﬂans
bulup oynamas›n› zorlaﬂt›r›yor.
Bu bir gerçek. Bu oyuncular›n
geliﬂmeleri, olgunlaﬂmalar›
yavaﬂl›yor. Stoper, santrfor ve
ön liberoda bu s›k›nt›lar› yaﬂ›yoruz.
Sol bek mevkiinde de hassas
olmam›z gerekiyor. Caner’i
Honduras maç›nda sol bek
oynatt›m. Fatih Hoca da orada
oynatm›ﬂt›. Çünkü o yetenek
Caner’de var. Ama Caner’de
geçmiﬂle bugün aras›nda ciddi bir
fark görünüyor. Fiziksel olarak
daha atletik, daha dinamik,
savunma oyuncusu olarak daha
agresif. Bu kampta onunla ﬂunu
konuﬂmak zorunda kald›m, “As›l
olan senin yetene¤in. Kendini çok
iyi geliﬂtirdin. Daha mücadeleci ve
agresifsin. Ama bu de¤iﬂimi
yaparken kendi yeteneklerinden
uzaklaﬂmaya baﬂlad›n. Böyle
yapt›¤›n zaman özelli¤in kalmaz.
Kaliteni kaybetmeden agresif
olmal›s›n” dedim. Caner’i 5 y›ld›r
tan›yoruz. O günden bugüne
gelmesi için 5 sene mi geçmesi
gerekiyordu? Üstelik henüz dört
dörtlük de diyemeyiz. ‹ﬂte sorun
bu. Caner gibi bir yetene¤i biz
Türk futbolunda 5. sene sonunda
bir yerlerde görmeye baﬂlad›k.
Oysa çok daha çabuk gelebilirdi.
Buradan Necip’e gelirsek, o da
5 y›l sonra zaten Milli Tak›m’da da
Beﬂiktaﬂ’ta da oynayacak. Önemli
olan bu süreyi olabildi¤ince
k›saltabilmek.
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Avrupa Kupalar›

Yerimizden k›p›rdamad›k
Beş takımla yola çıktığımız Avrupa kupaları maceramız, son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa
Ligi’nden elenmesiyle nihayete erdi. Peki, bu yolculuğun sonunda kulüplerimiz ne kadar puan topladı,
Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağımızı belirleyen ülke puanımız hangi noktaya ulaştı? En baştan şunu
söyleyelim, kupa maçları devam ediyor olsa da bizim 11. sıradaki yerimiz değişmedi. Dolayısıyla kupa
kontenjanımız da sabit kaldı. Kulüplerin kazandıkları puanlarda ilk sırayı alan Fenerbahçe’yi, Galatasaray,
Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor izledi.
Erdinç Sivritepe
vrupa kupalar›na bu sezon
5 tak›mla kat›ld›k ve Mart ay›
geldi¤inde son temsilcilerimiz
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin
elenmesiyle defterimizi kapatt›k.
Bu süreçte tak›mlar›m›z›n toplad›¤›
puanlar önemli, çünkü önümüzdeki
sezonlarda Avrupa kupalar›na kaç
tak›mla kat›laca¤›m›z, bu puanlarla
elde etti¤imiz s›ralamaya göre
belirlenecek.
‹sterseniz önce Avrupa kupalar›nda
bu sezon için yap›lan köklü
de¤iﬂikliklerden söz edelim. Çünkü
bu de¤iﬂiklikler hem puanlamada
hem de tak›m say›s›nda önemli
farkl›l›klar› da beraberinde
getirmiﬂti. Bir kere Intertoto Kupas›
kald›r›ld›, UEFA Kupas›’n›n ad›
de¤iﬂtirilerek UEFA Avrupa Ligi
ad›n› ald›. UEFA ﬁampiyonlar
Ligi’nde ülkeler s›ralamas›nda
üst basamaklarda bulunan
ülkelerin do¤rudan kat›l›m say›lar›
azalt›larak, grup maçlar›na daha
çok ülkenin ﬂampiyonunun
kat›lmas› sa¤land›.
ﬁampiyon olan tak›mlar
elemelerini ayr› bir rota üzerinden,
ülke s›ralamas›nda üstlerde
bulunan ancak ﬂampiyon olmayan
10 tak›m da baﬂka bir rota
üzerinden oynad›.
Intertoto Kupas›’n›n kald›r›lmas›
üzerine, UEFA Avrupa Ligi’ne
kat›lan tak›m say›s› özellikle
ülkeler s›ralamas›nda alt
basamaklarda yer alan tak›mlar
lehine art›ﬂ gösterdi. Daha önce
ana turlardan say›lan 1. tur, eleme
turlar›na dönüﬂtürüldü ve ana
turlar t›pk› ﬁampiyonlar Ligi’nde
oldu¤u gibi grup maçlar› ile
baﬂl›yor kabul edildi. Daha önce
bir ülkeden UEFA Kupas›’na
kat›lan tak›mlar genelde ayn›
turdan baﬂlarken, Avrupa Ligi’nde
ülkelerin iki hatta üç de¤iﬂik turda
kat›lmaya baﬂlad›¤› görüldü. Grup
maçlar›nda tek devreli lig maçlar›
sistemi terk edildi ve iki devreli,
her tak›m›n birbiriyle hem içeride

A
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hem de d›ﬂar›da oynad›¤› gerçek
lig format›na geçildi.
Her iki turnuvada eleme turlar›
say›s› dörde ç›kt› ve zamanlama
olarak kupalar eﬂzamanl›
oynanmaya baﬂland›. Bu yap›sal
de¤iﬂiklikler d›ﬂ›nda, ülkeler ve
kulüpler klasman›nda kulüplere ve
dolay›s›yla ülkelere verilen
puanlamalarda da de¤iﬂikliklere
gidildi. Bu de¤iﬂikliklerin baz›lar›
sadece kulüpler klasman›na,
baz›lar› her iki klasmana da
uyguland›.
Eleme turlar›n›n ve özellikle
Avrupa Ligi’nde tak›m say›s›n›n
artmas›, ülkeler klasman›nda bu
kupan›n de¤erini artt›rd›. Ülkeler
klasman›nda alt s›ralarda olan
ülkeler bu de¤iﬂiklikten daha çok
yararlanmaya baﬂlad›. Hem ülkeler
aras› hem de iki kupa aras›ndaki
durumun dengelenmesi için
ﬁampiyonlar Ligi’nde verilen ödül
puanlar›nda da de¤iﬂiklik yap›ld›.
Gruplara kat›lma baﬂar›s› gösteren
kulüplere 3 yerine 4 puan
verilmeye baﬂland›. Gruplarda
elenmeden son 16’ya kalan
kulüplere verilen 1 puan ödül ise
5 puan olarak de¤iﬂtirildi.
Tüm bu de¤iﬂiklerin ard›ndan
oynanan maçlarda kupalardaki
5 temsilcimizin toplad›¤› puanlara
göz atal›m.

Eleme turlar›
Kupalarda ülkemizi temsil eden
tak›mlardan sahaya ilk ç›kan,
geçen sezon ligi beﬂinci s›rada
bitiren Galatasaray oldu.
Mücadelesine Avrupa Ligi
2. eleme turundan baﬂlayan
sar›-k›rm›z›l› tak›m, Kazakistan’›n
Tobol tak›m› ile eﬂleﬂti ve bir
galibiyet, bir beraberlikle bu turda
3 puan toplad›.
Geçti¤imiz sezon ligi ikinci s›rada
bitiren Sivasspor, ﬁampiyonlar
Ligi’nde yolculu¤una 3. turdan
baﬂlad›. Belçika’n›n Anderlecht
tak›m› ile eﬂleﬂen k›rm›z›-beyazl›
ekip, bir galibiyet, bir yenilgiyle

elenmesine
ra¤men 2 puan
toplad› ve statü
gere¤i yoluna
Avrupa Ligi’nde
devam etti.
Ayn› turdan
Avrupa Ligi’ne
kat›lan
Fenerbahçe’nin
rakibi ise
Macaristan’›n
Honved
tak›m›yd›.
Sar›-lacivertliler
bu turu bir
galibiyet, bir
beraberlik ve
3 puanla
geçmeyi
baﬂard›.
Galatasaray da
‹srail’in Maccabi
Netanya tak›m›
karﬂ›s›nda iki
galibiyetle
4 puan
toplayarak
play-off turuna
ç›kt›.
Mücadeleye
play-off
turundan
baﬂlayan Trabzonspor, Avrupa
Ligi’ne k›sa sürede veda etti.
Bordo-mavili tak›m, Fransa’n›n
Toulouse tak›m› karﬂ›s›nda bir
galibiyet, bir yenilgi ile 2 puan
toplarken, gol fark›yla elenmekten
kurtulamad›.
Sivasspor ise Ukrayna’n›n Shakhtar
Donetsk tak›m›na iki maçta da
kaybederek elenirken bu turda
puan kazanamad›.
Fenerbahçe, ‹sviçre’nin Sion
tak›m›n› bir galibiyet, bir
beraberlikle eleyerek 3 puan
toplad› ve grup aﬂamas›na kald›.
Galatasaray da Estonya’n›n
Levadia Tallinn tak›m› ile
eﬂleﬂmesini bir galibiyet, bir
beraberlikle geçerek 3 puan daha
ald› ve grup aﬂamas›na kald›.
Eleme turlar› sonras›nda Sivasspor

2, Trabzonspor 2, Fenerbahçe 6,
Galatasaray 10 puan toplam›ﬂt›.
Ancak bu puanlar›n Türkiye’nin
puan hanesine yans›mas› yar›
yar›ya oldu. Çünkü eleme
turlar›nda toplanan puanlar, kural
olarak ikiye bölünüyordu.
Dolay›s›yla Türkiye, eleme
turlar›nda hanesine 10 puan
yazd›rm›ﬂ oldu. Bu arada eleme
turlar›nda toplanan puanlar›n
kulüp klasmanlar›nda
kullan›lmad›¤›n› da hat›rlatal›m.

Grup maçlar›
Grup maçlar›n›n en kârl› tak›m›
Fenerbahçe oldu. Sar›-lacivertliler,
grupta oynad›klar› alt› maçta beﬂ
galibiyet elde ederek tam 10 puan›
hanesine yazd›rd›. Galatasaray ise

Ülkeler S›ralamas›

alt› maçta dört galibiyet, bir beraberlik alarak
9 puanla tamamlad›. ‹ki tak›m›m›z da
gruplardan ç›kmay› baﬂararak puan toplama
ﬂanslar›n› sürdürdü.
Lig ﬂampiyonumuz Beﬂiktaﬂ ise direkt olarak
ﬁampiyonlar Ligi gruplar›nda yer ald›.
Siyah-beyazl›lar, statü gere¤i hiç maç
yapmadan 4 ödül puan› ile yola ç›kt›.
Gruplarda oynad›¤› alt› maçta bir galibiyet,
bir beraberlikle 3 puan toplayan Beﬂiktaﬂ,
sezonu toplam 7 puanla kapatt›.

Son 32’ler turu
Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bu turda
yapt›klar› iki maçta bir beraberlik, bir yenilgi
ile 1’er puan daha toplayarak elendi. Ana
turlarda Fenerbahçe 11, Galatasaray 10,
Beﬂiktaﬂ ise 7 puan toplam›ﬂ oldu. Bu puanlar
da ülke puan›na eklenince, Türkiye’nin bu y›l
kupalarda toplad›¤› puan say›s› 38 oldu.
Kupalara 5 tak›mla kat›ld›¤›m›z için ülke
olarak kulüp baﬂ›na y›ll›k ortalamam›z 7.600
olarak gerçekleﬂti.
Gelelim kulüpler s›ralamas›na… Bu kategoride
iki büyük de¤iﬂiklik yap›ld›¤›n› görüyoruz.
Önceki y›llarda kulüplere ülke puan›n›n
yüzde 33’ü ekleniyordu. Bu oran azalt›ld› ve
art›k ülke puan› yüzde 20 eklenmeye baﬂlad›.
Daha önceleri eleme turlar›nda elenen kulüplerin
toplad›klar› puanlar say›lm›yordu. Bu y›ldan baﬂlayarak
elemelere kat›lan tüm tak›mlara puan verilmeye
baﬂland›. Ancak ülke s›ralamalar›nda y›llard›r
uygulanan galibiyete 2 puan ve eleme turlar› puan›n›
ikiye bölme iﬂlemi yerine, tamamen baﬂka bir sistem
uygulamaya sokuldu.
Kulüplere elendikleri tura göre sabit bir puan verildi.
Bu puanlar ülke s›ralamalar› için geçerli olmay›p
sadece kulüpler s›ralamas›nda kullan›lacak.
Avrupa Ligi’nde 1. eleme turunda elenenlere 0.25,
2. eleme turunda elenenlere 0.5, 3. eleme turunda
elenenlere 1, play-off turunda elenenlere 1.5,
ﬁampiyonlar Ligi’nde ise 1. eleme turunda elenenlere
0.5, 2. eleme turunda elenenlere de 1 puan verildi.
3. eleme turunda elenenler ile play-off turunda
elenenler ise yollar›na Avrupa Ligi’nde devam ettikleri
için Avrupa Ligi’nde elendikleri tura göre puan toplad›.
Avrupa Ligi’nde play-off turunu geçerek grup maçlar›na
kalma baﬂar›s› gösteren
Son 5 y›l›n kulüpler tak›mlara 2 puan garantisi
s›ralamas› için
verildi. Grup maçlar›nda
toplanan puanlar 2 puan toplayamazlarsa
eleme turlar›nda oynad›klar›
Fenerbahçe
54.800 için 2 puan ald›lar. Grup
Galatasaray
43.890 maçlar›nda 2 ya da daha
Beﬂiktaﬂ
33.890 fazla puan toplad›larsa
Trabzonspor
10.390 eleme puan› alamad›lar.
Kayserispor
8.890 Ana turlarda toplanan
Sivasspor
8.390 puanlar ile ülke katsay›lar›
Türkiye
6.890
da kulüp puanlar›na

Türk tak›mlar›n›n
Tak›m
Fenerbahçe
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Sivasspor
Trabzonspor

Elemeler
1.500
1.500

eklenince kulüp puanlar› son ﬂeklini ald›.

S›ralama puanlar›n›n kullan›l›ﬂ›
Ülkeler s›ralamas›nda edindi¤imiz yer, bizim kupalara
kaç tak›mla ve hangi turlardan baﬂlayaca¤›m›z›
belirliyor. Türkiye, t›pk› geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
11. s›radaki yerini korudu. Ülke s›ralamas›nda 11. olan
ülkelerin kontenjan› ise ﬂöyle:
Lig ﬂampiyonu
Lig ikincisi
Kupa ﬂampiyonu
Lig üçüncüsü
Lig dördüncüsü

ﬁampiyonlar Ligi grup aﬂamas›
ﬁ.L. 3. eleme turu
Avrupa Ligi play-off turu
Avrupa Ligi 3. eleme turu
Avrupa Ligi 2. eleme turu

Türkiye Kupas› ﬂampiyonu, ligi ilk iki s›rada bitirirse
kupa finalisti olan tak›m Avrupa Ligi’ne kat›lacak.
Kupa ﬂampiyonu ligi üçüncü ya da dördüncü bitirirse
lig beﬂincisi Avrupa Ligi’ne 2. eleme turundan kat›lma
hakk› kazanacak.
Bu y›l oldu¤u gibi kupa ﬂampiyonunun ﬁampiyonlar
Ligi’nde oynamas› halinde, tak›mlar›n baﬂlayaca¤› turu,
ligi bitiriﬂ s›ralamas› tayin edecek.
Kulüp puanlar› ile bir genel s›ralama yapmak ise çok
anlaml› de¤il. Çünkü kulüp puanlar› genel s›ralamadaki
yerlerine göre de¤il, ayn› kupada, ayn› turda bulunan
tak›mlar›n kendi aralar›nda yap›lan bir s›ralamaya göre
önem taﬂ›yor. Bu puanlar her turda seri baﬂlar›n›
saptamakta kullan›l›yor. Elemeli turlarda kulüplerin
yar›s› seri baﬂ› oldu¤u için, kulüplerin o tur
s›ralamas›nda üst yar›da olmas› gerekiyor.
Grup aﬂamalar›nda ise kulüpler toplam
puanlar›na göre dört torbaya ayr›l›yor.
bu sezon elde etti¤i puanlar
Puan çoklu¤u üst torbada yer almalar›n›
Ana turlar Ülke katsay›s›
Toplam sa¤l›yor. Bizim kulüplerimiz tüm y›l boyunca
11
1.520
12.520 seri baﬂ› s›ralamalar›na bu sezon elde
10
1.520
11.520 ettikleri de¤erlerle kat›lacak. Bu tak›mlar
7
1.520
8.520 d›ﬂ›nda bir tak›m›m›z kupalara kat›l›rsa, ülke
1.520
3.020 puan›ndan ald›klar› yüzde 20 de¤er olan
1.520
3.020 6.890 ile kendisine yer bulacak.

1. ‹ngiltere
2. ‹spanya
3. ‹talya
4. Almanya
5. Fransa
6. Rusya
7. Ukrayna
8. Romanya
9. Portekiz
10. Hollanda
11. Türkiye
12. Yunanistan
13. ‹sviçre
14. Danimarka
15. Belçika
16. ‹skoçya
17. Bulgaristan
18. Çek Cumhuriyeti
19. Avusturya
20. ‹srail
21. K›br›s R.K.
22. Norveç
23. Slovakya
24. ‹sveç
25. S›rbistan
26. Polonya
27. H›rvatistan
28. Belarus
29. ‹rlanda Cum.
30. Finlandiya
31. Bosna-Hersek
32. Litvanya
33. Letonya
34. Moldova
35. Slovenya
36. Macaristan
37. Gürcistan
38. ‹zlanda
39. Azerbaycan
40. Makedonya
41. Liechtenstein
42. Kazakistan
43. Estonya
44. Arnavutluk
45. Ermenistan
46. Galler
47. Karada¤
48. Faroe Adalar›
49. Kuzey ‹rlanda
50. Lüksemburg
51. Andora
52. Malta
53. San Marino

77.713
76.043
61.910
60.207
51.573
43.125
39.550
39.491
36.962
36.546
34.450
29.899
28.375
27.350
26.500
25.791
22.000
21.975
19.575
18.875
17.999
17.400
15.832
14.191
14.000
12.541
12.332
11.541
9.541
9.499
8.749
8.416
8.248
7.290
6.957
6.750
5.748
5.415
5.373
5.332
4.500
4.499
4.374
3.999
2.999
2.581
2.125
1.832
1.624
1.249
1.000
0.916
0.750

53 ülkeden sadece 5’inin
tak›mlar› yola devam ediyor.
Koyu renkle yaz›lanlar,
kupalarda tak›mlar› bulunan
ülkeler. Bu ülkelerden
arkam›zda bulunan Belçika’n›n
matematiksel olarak bizi
yakalama imkan› bulunmad›¤›
için 2009-2010 beﬂ y›ll›k ülke
s›ralamas›n› 11. s›rada
bitirmemiz kesinleﬂti.
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O Türk futbolunun parlayan
y›ld›z›… Galatasaray’›n
23 yaﬂ›ndaki kaptan›…
Milli Tak›m›m›z›n
gözbebe¤i…
Ama dertli mi dertli.
Türkiye’de genç oyuncular›n
yaﬂad›¤› dram› öylesine
çarp›c› cümlelerle dile
getiriyor ki, a¤z› aç›k
dinlememek elde de¤il.
Türk futbolunun, ancak
herkesin iﬂini iyi yapmas›
halinde düzelece¤ini
vurgularken, hakemlerden
yöneticilere, medyadan spor
yorumcular›na söyleyecek
çok sözü var.

4-4-2’yi Milli Tak›m’da ö¤rendim
İspanya, İngiltere veya
İtalya eşleşmesine göre
Almanya eşleşmesi bence
çok daha iyi. Almanya
kaliteli bir takım ama son
oynadığımız Avrupa
Şampiyonası yarı
finalinde onlardan
daha iyi futbol
oynayabildiğimizi de
gösterdik. Bence bu
eşleşme dezavantaj değil
avantaj.
Gerard ile Lampard
İngiliz Milli Takımı’nın
başına kimin geçmesi
gerektiğiyle ilgili isim
söylüyor. Ben söyleyince
“Arda’nın haddine değil”
oluyor. Benim haddime
değilse, hiç kimsenin
haddine değil. Ama
Hiddink de çok iyi bir
hoca ve kariyeri ortada.
Türk futbol modelinden
söz edilecekse, her
zaman oynamayı
düşünen bir takım
olmalıyız. Çünkü biz
savunma yapmayı çok iyi
beceremiyoruz. Biz topa
sahip olarak savunma
yapmalıyız. Hep
oynayan ve hücum eden
bir takım olmalıyız.

Arda Turan
Finallere gidemediğimize ilk defa az
üzüldüm. Dönüp maçlara baktığımda,
hepsinde rakiplerimizden daha iyi
oynadık. Ama biz 90 dakikanın
85 dakikasında iyi oynadığımız bir
maçı, 5 dakikalık konsantrasyon
eksikliği nedeniyle kaybediyoruz.
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Kendi oynadığım maçlar için artık hep
mantıklı skoru düşünüyorum. Dünyanın
en büyük takımında da oynasam, o gün
için beraberlik yetiyorsa ben o avantajı
kullanırım. İspanya’ya saldırdık da ne
oldu? O gün 1 puan alsaydık bugün
belki Dünya Kupası finallerindeydik.

Bu ülkede bizim Dünya Kupası’na
gitmemizi istemeyenler vardı. En
azından herkes bu inancı taşımıyordu.
Bosna-Hersek ülke olarak bizden daha
fazla inanmıştı. Bizim insanlarımızın bir
kısmı ise Avrupa Şampiyonası’nda yarı
final oynamış takımlarına inanmıyordu.

40 maç yenilmeyen bir
Genç Milli Takımımız
vardı. 1987 grubunda
inanılmaz oyunculara
sahiptik. O takıma
bakıyorsunuz, bugün
sadece 2-3 tanesi
oynuyor, sadece 1-2
tanesi ilk on birde yer
alabiliyor. Böyle bir
yerde bütün suç
çocuklarda mı?

Mazlum Uluç
▼Milli Tak›m gemisi yeni bir kaptanla
yeni bir hedefe yelken aç›yor. Ancak bu
konuyu konuﬂmadan önce derin bir
hayal k›r›kl›¤›yla biten 2010 Dünya
Kupas› yolculu¤umuzdan söz edelim.
Nerelerde yanl›ﬂ yapt›¤›m›z› ortaya
koyarsak bu muhasebe 2012 hedefine
yürürken yolumuzu ayd›nlatabilir diye
düﬂünüyorum.
▲Samimiyetle söylüyorum, ilk defa az
üzüldüm. Gerçekten oyun anlam›nda
her ﬂeyi yapt›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Dönüp maçlara bakt›¤›mda, hepsinde
rakiplerimizden daha iyi oynad›k.
Ama biz duran toptan gol yiyoruz.
90 dakikan›n 85 dakikas›nda iyi
oynad›¤›m›z bir maç› 5 dakikal›k
konsantrasyon eksikli¤i nedeniyle
kaybediyoruz. Bu bizim klasik yap›m›z.
Estonya’da berabere kald›¤›m›z maç
var; o maç ayn› ﬂekilde oynans›n
bir daha asla o sonuçla bitmez.
Deplasmanda ‹spanya’ya kaybetti¤imiz
maç var. Bir kiﬂi ‹spanya’n›n nas›l bir
tak›m oldu¤unu göremiyor ve bizim
o gün oynad›¤›m›z futbolu eleﬂtiriyorsa,
ben gerçekten o kiﬂinin futboldan
anlamad›¤›n› düﬂünürüm. Çünkü
o gün pozisyonuna sad›k, iyi
oynayan hatta ‹spanya’dan daha
etkili pozisyonlar bulan bir
tak›m görüntüsündeydik.
Ancak 1-0 öne geçtikten sonra
Bernabeu’nun atmosferini
kullan›p kazand›lar. Ama Ali
Sami Yen’de onlar› mahvettik.
3-0 bitebilecek maç› 2-1
kaybettik. Neden? 1-1’i
korumay› düﬂünmedik. E¤er
1-1’i korusayd›k o 1 puan bizi
ikinci yapmaya yeterdi.
Ama onu düﬂünmedik.
Çünkü Türk insan›n ve
Türk medyas›n›n
üç günlük maç
aralar›ndaki
bask›s›
bizi etkiliyor.
Sadece
kazanmay›
istiyorsunuz.
Asl›nda ben
art›k kendi
oynad›¤›m
maçlar için
hep

mant›kl› skoru düﬂünüyorum. Dünyan›n
en büyük tak›m›nda da oynasam, o gün
için beraberlik yetiyorsa ben o avantaj›
kullan›r›m. Art›k bu mantalitedeyim.
‹spanya’ya sald›rd›k da ne oldu? O gün
1 puan alsayd›k bugün belki Dünya
Kupas› finalistlerinden birisi olacakt›k.
▼Tak›m olarak da m› böyle
düﬂünüyorsunuz art›k?
▲Tak›m olarak da olgunlaﬂt›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Çünkü ayn› oyuncularla
4-5 y›ld›r birlikte oynuyoruz. Buraya
geldi¤imde 18-19 yaﬂ›ndayd›m, her
milli maç bizi olgunlaﬂmaya götürdü.
Oyun anlam›nda, performans
anlam›nda iyi iﬂler yapt›k. Ama Dünya
Kupas›’na gidememek hayal k›r›kl›¤›
tabii ki.
▼2010’a gidememek, o futbol
karnaval›n›n içinde yer alamamak Türk
futboluna ve kiﬂisel olarak oyuncular›n
kariyere neler kaybettirdi sence?
▲Çok büyük ﬂeyler kaybettik. Dünya
Kupas›’na gitmek çok önemli bir ﬂeydi.
Orada Avrupa ﬁampiyonas›’ndan daha
büyük bir baﬂar› elde edebilirdik. Çünkü
Avrupa ﬁampiyonas›’nda hep üst düzey
Avrupa tak›mlar›yla oynuyorsunuz.
Dünya Kupas›’nda ise nispeten daha
zay›f tak›mlar var. ‹yi
konsantre oldu¤umuzda
bu tak›m›n iyi yerlere
gidebilecek potansiyeli
var. Çünkü bu tak›m
cesaretli oyunculardan
kurulu. Bu çok farkl›
bir ﬂey. Cesaretli, iyi
mantaliteye sahip,
kazanmak isteyen,
kimseden korkmayan
oyunculardan

oluﬂan
bir
tak›m›z.
Futbolcular
da kariyer
olarak çok
ﬂey kaybetti.
Dünya Kupas›
gerçekten bir
karnaval. Bütün

dünyan›n gözü orada olacak. Hem Türk
futbolunu hem de kendimizi tan›tmak
için büyük bir f›rsatt›. Bir Avrupa
ﬁampiyonas› bizi bireysel olarak ne
kadar ileriye taﬂ›d›. Dünya Kupas›’nda
bir o kadar daha ileriye gidebilirdik.

Bu ülkede bize
inanmayanlar var
▼Peki, 2010’u hangi duygularla
izleyeceksin?
▲Elemelerin hemen hemen her
maç›nda oynam›ﬂ birisi olarak vicdan›m
rahat. Futbol keyfi almak için
televizyonun karﬂ›s›na geçece¤im.
Çünkü ben ve arkadaﬂlar›m elimizden
gelen her ﬂeyi yapt›k. Ama ﬂu yönden
çok üzgünüm, bu ülkedeki herkes bizim
Dünya Kupas›’na gitmemizi
istemiyordu. Bunu söyleyince ﬂimdi
“Arda çok konuﬂuyor” diyecekler.
▼“Herkes Dünya Kupas›’na gitmemizi
istemiyordu” derken bunu hangi
anlamda söylüyorsun?
▲Yani en az›ndan herkesin bu inanc›
taﬂ›mad›¤›n› söylüyorum. ‹yi tak›m
olmad›¤›m›z› söyleyenler var.
Bosna-Hersek ülke olarak bizden daha
fazla inanm›ﬂt›. Bizim insanlar›m›z›n bir
k›sm› ise Avrupa ﬁampiyonas›’nda yar›
final oynam›ﬂ tak›mlar›na inanm›yordu.
▼Bu neden kaynaklan›yor sence?
▲Bizim insan›m›z›n karakteristik yap›s›
bu. Avrupa üçüncülü¤ü bu ülke
insanlar› için baﬂar› de¤il. Her zaman
Avrupa üçüncüsü oluyoruz ya!
▼2010’da olmama hali 2012 elemeleri
için ekstra bir itici güç olur mu?
▲Tabii ki olur. Bir turnuva kaç›rd›k, bir
daha kaç›rmak istemeyiz. Bence güzel
de bir kura çektik. Bir de
rakiplerle
oynayaca¤›m›z
maçlarda
deplasman
havas›
yaﬂamayaca¤›z.
‹yi konsantre
olursak, iyi
motivasyon sa¤larsak
bu gruptan mutlaka ç›kar›z.
▼Gruba genel bir bak›ﬂ atarsak
Almanya ile çekiﬂecekmiﬂiz gibi
görünüyor. Ancak Dünya Kupas›
elemelerinde de ‹spanya-Türkiye gibi
bir tablo varken aradan bizim yerimize
Bosna-Hersek ç›kt›.
▲Art›k futbolda biz ve o yok. Çünkü
herkes pozisyonuna sad›k bir oyun
oynuyor. Bu nedenle çok iyi tak›mlar›n
bile buldu¤u pozisyonlar›n say›s› 6-7’yi
geçmiyor. Bunlar› da kaç›rd›¤›n›z
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Sorun çocukların kişisel gelişimini
sağlayamamakta. Biz İngiltere,
Hollanda ya da Fransa’daki gibi
büyümüyoruz ki. Dertlerle, sıkıntılarla
büyüyoruz. Yardım etmezseniz, kötü
oynama fırsatı vermezseniz bu çocuklar
çıkamaz.
Manisaspor’dan geri dönüşümde
Gerets’in şans vermesi ve benim o şansı
ilk seferinde iyi kullanmam var. Belki o
ilk şansı iyi kullanamasaydım ben de
bugün olmayacaktım. Bu ülkede çocuklar
böyle kayboluyor işte. Ama sorarsanız
hep hocalarımız haklı.
Çok yetenekli çocuklar göz göre göre
gidiyor. Antrenörlerin kaç tanesi
çocuklara özel antrenman yaptırmış?
Kaç tanesi mental bir antrenman
yaptırmış? Kaç tanesi bir psikolog
getirmiş? Kaç tanesi tahtada 1 saat
boyunca pozisyonunu, oyununu
anlatmış?
Ben 4-4-2’nin nasıl oynanacağını Milli
Takım’da yeni öğrendim. Fransız
çocuklar, Benzema’lar, Hatem Ben
Arfa’lar bunları 15 yaşında biliyordu.
Sonra beni onlarla kıyaslıyorlar.
Beni onlarla niye kıyaslıyorsunuz ki?
Üç günde bir maç oynuyorum, haftada
bir kez yemeğe gidiyorum. Oraya 35
tane kamera geliyor. Kusura
bakmasınlar ama 35 kamera oraya
geliyor diye haftada bir kez gittiğim
yemekten kaçamam yani. Giydiğim
ceketi de eleştireceklerse eleştirsinler.
18-19 yaşındaki çocuğun hiçbir şeyine
izin vermiyorsun, sadece eleştiriyorsun.
Çocuk güzel kızla gezemiyor, iyi
arabaya binemiyor, kaliteli yemek
yiyemiyor, psikoloğunu tutmuyorsun, iyi
antrenman vermiyorsun, sonra çocuk
büyük futbolcu olsun diye bekliyorsun.
Herkes “Türk futbolu nereye gidiyor?”
diyor. Oysa herkes kendi işini iyi yapsa
futbolumuz çok daha iyi yerlerde olacak.
Kadir Has Stadı’nda oynamak çok
hoşuma gidiyor. Yöneticilerimiz
18 tane şöyle stat yapsalar da baksak
futbolumuz nasıl ileri gidiyor.
Burada bir maç kaybettiğin zaman 15
gün sokağa çıkamıyorsun. Avrupa’daki
oyuncu kaybettiği maçın ardından stadın
barında bir şeyler içiyor. Bakın Sabri’nin
saçlarına, kaç tane beyaz var. Benim de
saçlarımda beyazlar çıkmaya başladı.
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zaman oyun dengede gidiyor. ‹ﬂte biz Estonya’da,
Bosna’da kaç›rd›k, içerideki ‹spanya maç›nda
kaç›rd›k. Futbol 90 dakika boyunca çok iyi
konsantre olman›z gereken bir oyun haline geldi.
Evet, Almanya’n›n ve bizim bir avantaj›m›z var.
Ama kesinlikle günümüz futbolunda favori diye
bir ﬂey yok.
▼Peki, ne yapmak gerekiyor o zaman?
▲Her maç› ayr› bir final gibi görmek ve onun
gereklerini yerine getirmek, 90 dakikaya
odaklanmak, yo¤unlaﬂmak gerekiyor. Çünkü 90
dakika çok iyi savaﬂ›yorsunuz ama bir duran
toptaki konsantrasyon kayb›n›z bütün emeklerinizi
boﬂa ç›kar›yor. ‹spanya’daki maçta bunu yaﬂad›k.
Bir duran topta Pique gelip vurdu ve iﬂ bitti.

Almanya eﬂleﬂmesi avantaj
▼Yine de tak›mlara tek tek bakarsak, en ciddi
rakibimiz Almanya olarak görünüyor. Bir kere
büyük turnuvalar›n tümüne kat›lma ve hatta
kat›lman›n ötesinde ﬂampiyon olma al›ﬂkanl›klar›
var. Bir yandan bizim Milli Tak›mlar›m›zdaki
oyuncular›n önemli bir bölümünü de onlar
yetiﬂtiriyor. Almanya eﬂleﬂmemizi nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲‹spanya, ‹ngiltere veya ‹talya eﬂleﬂmesine göre
Almanya eﬂleﬂmesi bence çok daha iyi. Almanya
kaliteli bir tak›m ama son oynad›¤›m›z Avrupa
ﬁampiyonas› yar› finalinde onlardan daha iyi
futbol oynayabildi¤imizi de gösterdik. ﬁanslar› eﬂit
iki maç oynayaca¤›z. Bence Almanya eﬂleﬂmesi
dezavantaj de¤il avantaj.
▼Grubun bir baﬂka tak›m› Belçika ile Euro 2008
elemelerinde birlikteydik ve iki maçta da
yenemedik.
▲Bence ‹stanbul’daki maçta kazanabilecek kadar
üstün futbol oynad›k. Rövanﬂta ise zaten her ﬂey

bitmiﬂti ve maç›n havas› yoktu. Ama bu sefer öyle
olmayacak. Tamam, Advocaat’la yeni bir
yap›lanmaya girdiler, yurtd›ﬂ›nda iyi tak›mlarda
oynayan oyuncular› var ama ne olursa olsun
bizim kadar kaliteli bir tak›m de¤iller.
▼Avusturya hakk›nda neler düﬂünüyorsun?
Onlar da 2008 finallerine umulan›n üzerinde
futbol oynam›ﬂlard›.
▲Baﬂta da dedi¤im gibi hepsi zor maç olacak.
Ama iyi haz›rlan›rsak sorun yaﬂamay›z. Asl›nla
bakarsan›z Azerbaycan maç› da Kazakistan maç›
da zor olacak. Çünkü art›k her tak›m en az›ndan
savunma yapmas›n› biliyor.
▼Tak›m›n baﬂ›nda art›k Hiddink var. Uzun süren
yeni teknik direktör aray›ﬂlar›nda senin içinden
neler geçti? Hiddink’in geliﬂini nas›l
yorumluyorsun?
▲Ben o süreçte de ne düﬂündü¤ümü söylemiﬂtim.
Her zaman Türk hocadan yana oldum. Fikrimi
söyledi¤imde “Bu Arda’n›n haddine de¤il” dediler.
Hayat›nda futbol oynamam›ﬂ insanlar bu konuda
fikir beyan ediyorsa, bu onlardan çok benim
haddimedir. Ben bu Milli Tak›m’›n futbolcusuyum
ve bu ülkenin Milli Tak›m›’n›n baﬂ›na geçecek
teknik direktörün uyru¤u hakk›nda söz söylemem
kadar do¤al bir ﬂey olamaz. Steven Gerard ile
Frank Lampard ç›k›yor ve ‹ngiliz Milli Tak›m›’n›n
baﬂ›na kimin geçmesi gerekti¤iyle ilgili isim
söylüyor. Ben söyleyince “Arda’n›n haddine de¤il”
oluyor. Benim haddime de¤ilse, hiç kimsenin
haddine de¤il. Ben fikrimi söyledim, “Türk hoca
olmas›ndan yanay›m” dedim. Çünkü duygular da
önemli. Ama Hiddink karar›na da sayg›
duyuyorum. Sonuçta Hiddink çok iyi bir hoca,
kariyeri ortada. Umar›m Milli Tak›m›m›za çok
faydal› olur.
▼“Duygular önemli” dedin. Gerçekten de Türk
oyuncusunun duygusal bir yap›s› var. Dolay›s›yla
ayn› dili konuﬂtu¤u teknik
adamla en az›ndan motivasyon
aç›s›ndan daha sa¤l›kl› bir iliﬂki
kurabildi¤i söylenir. ﬁimdi
Hiddink’le neler yaﬂanacak?
▲Gerçekten de Türk insan›n›n
duygular› her zaman önde gelir.
Evet, profesyoneliz ama kimse
kimseyi kand›rmas›n, bizim
duygular›m›z her zaman ön
plandad›r. Ben de o yüzden Türk
antrenör demiﬂtim. Ama ﬂimdi de
bizi çok yak›ndan tan›yan O¤uz
Hoca var.
▼Bir de Gerets örne¤i var
önümüzde. Onun döneminde
para pul almadan kendi kendini
motive eden bir futbolcu
toplulu¤u ﬂampiyon oldu
Galatasaray’da.
▲Do¤ru. Bu da çarp›c› bir örnek.
Zaten her ﬂey oyuncuda biter ve
oyuncular kendi kendini motive
etmesini bilir. Ama Gerets
döneminde de Erdal Keser vard›,
bizi iyi tan›yan Stumpf vard›. Bir
de Gerets farkl› yap›da bir teknik
direktördü. Belçikal›yd› ama
bizim karakterimize yak›n bir
insand›. Duygusal, savaﬂmay›
seven, tak›m›na h›rs›n›
aﬂ›layabilen ve zorluklarla
bo¤uﬂmay› bilen bir antrenördü
Gerets. Dilerim Hiddink’le de
ayn› havay› yakalayabiliriz.

çocuklar göz göre göre gidiyor. Kaç
tanesi çocuklara özel antrenman
yapt›rm›ﬂ? Kaç tanesi çocuklara mental
bir antrenman yapt›rm›ﬂ? Kaç tanesi
çocuklar için bir psikolog getirmiﬂ?
bir okul yapt›rmak istiyoruz.
▼Oyuncular dünya meseleleri
Kaç tanesi tahtada
Bu okulu da Do¤u’da
üzerine kafa yorma f›rsat›
1 saat boyunca pozisyonunu, oyununu
yapt›ral›m istiyoruz. Oralara
bulabiliyor mu?
anlatm›ﬂ?
gidiyoruz, aslan gibi
▲Ben bulabiliyorum. Her gün
▼Bunlar›n hiçbiri yok mu yani
insanlar var. Bu ülke
ana haber bültenlerini izliyorum.
altyap›larda?
hepimize yeter. Ben huzur
Evde pijamalar›m› giyer, “ajans”
▲Yok tabii. Kim, çocu¤u al›p 4-4-2’de
içinde bir arada
dinlerim. Hatta bana gülerler,
nerede,
nas›l durulur, top ceza
yaﬂayabilece¤imize
“Dede” diye. Çok isterim ki ülkemiz
sahas›na yaklaﬂt›¤›nda defans
inan›yorum. Terör örgütünü
çok daha iyi yerlere gelsin. Mesela
oyuncusu alandan adama geçer,
yöneten insanlar›n da art›k
Anzaklar, Harry Kewell’la beni bar›ﬂ
çünkü golü adam atar diye ö¤retmiﬂ?
böyle düﬂünmesi gerekiyor.
elçisi seçmiﬂlerdi ve o gün bir ﬂey
Bana hiç kimse 4-4-2’yi anlatmad›.
B›raks›nlar kiﬂisel ç›karlar› için
söylemiﬂtim. O cümleyi de nas›l
“Oradan oraya, buradan buraya
savaﬂ› sürdürmeyi. Savaﬂlar
söylemiﬂtim bilmiyorum ama çok
kayacaks›n” dediler sadece. Ama
mutlu olmuﬂtum. “Ben bu ülkeye her sadece silah tüccarlar›n›n iﬂine
4-4-2 sadece böyle bir ﬂey de¤il ki.
yar›yor. Gençler bunun
bakt›¤›mda bu topraklar›n savaﬂmak
Alan› nerede kapat›rs›n, alandan
fark›nda olsun ve kanmas›nlar.
keﬂke bütün hatalar böyle olsa.
için de¤il yaﬂamak için oldu¤unu
adama nerede geçersin, mesafeleri
Bir de “Baﬂbakan Davos’ta stratejik
Burada benim siyasi olarak nerede
düﬂünüyorum” demiﬂtim.
nerede daralt›rs›n, nerede oyunu
hata yapt›” diyorlar. Hay›r yapmad›.
durdu¤um önemli de¤il. Türkiye’de
Geçenlerde Veda filmine gittim;
açars›n? Üç kiﬂiyi geçip de orta
Orada do¤rular› söyledi. ‹srail’in
ﬂöyle bir ﬂey var; söylenen ﬂeyin
orada, “O¤ul sen bilmezsin, biz bu
yapabilirsiniz, hiç kimseyi geçmeden
çocuklar› öldürdü¤ünü söyledi.
do¤ru olup olmad›¤›na de¤il, siyasi
ülkeyi korurken, Kürtler, Lazlar,
de orta yapabilirsiniz. Ama ben
Bunun nesi hata? Benim evde
olarak hangi taraf›n söyledi¤ine
Çerkezler hep beraber savaﬂt›k” diye
bunlar› yeni ö¤reniyorum. Bunlar›
ba¤›rmak istediklerimi söyledi.
bak›l›yor. Oysa kim olursa olsun
bir cümle vard›. Ya, biz kimi
ö¤retmedilerse benim suçum ne?
Benim sokakta arkadaﬂ›ma isyan
karﬂ›m›zdaki insan›n söyledikleri
öldürüyoruz? Gelin hep birlikte
Ben bunlar› A Milli Tak›m’da
etti¤im, üzüldü¤üm, “Bu çocuklar›
bizim kiﬂisel do¤rular›m›zla
yaﬂayal›m, geliﬂen dünyaya ayak
ö¤rendim. Frans›z çocuklar,
nas›l öldürürler” dedi¤im ﬂeyi, gitti
uyuﬂuyorsa onu alk›ﬂlamal›y›z.
uydural›m. Do¤uya her türlü yat›r›m
Benzema’lar, Hatem Ben Arfa’lar
orada söyledi. Ben bir Türkiye
“‹nsanlar ölmesin” demek kadar
yap›ls›n. Belki Emre Aﬂ›k a¤abeyle
bunlar› 15 yaﬂ›nda biliyordu,
Cumhuriyeti vatandaﬂ› olarak
güzel bir ﬂey olabilir mi? Hayata
Ayhan a¤abey bana k›zacaklar,
ben ﬂimdi ö¤reniyorum. E bana
bundan mutlu oldum. Bu hataysa
böyle bakmak gerekiyor.
çünkü özel bir ﬂey bu ama üçümüz
ö¤retmiyorlarsa suç kimde? Sonra beni
onlarla k›yasl›yorlar. Beni onlarla niye
altyap›s›nda oynayan oyuncuyu eleﬂtiriyor. 40 maç
▼Hiddink’in ﬂöyle bir avantaj› da olabilir. Çok
k›yasl›yorsunuz ki? Benim kendi ülkemde giydi¤im
yenilmeyen bir Genç Milli Tak›m›m›z vard›. 1987
cekete k›z›yorlar. Neymiﬂ, özel hayat›m› göz
farkl› ülkelerin tak›mlar›n› çal›ﬂt›rd› ve baﬂar›
grubunda inan›lmaz oyunculara sahiptik. Cafer Can, önünde yaﬂ›yormuﬂum. Ben göz önünde
sa¤lad›. Yani kendi dilini konuﬂmayan insanlarla
yaﬂam›yorum. Üç günde bir maç oynuyorum,
Mülayim, U¤ur Uçar, Serdar Özkan, Gürhan
anlaﬂmas›n› da bilen birisi. Dolay›s›yla burada da
haftada bir kez yeme¤e gidiyorum. Oraya 35 tane
Gürsoy, ‹lhan Parlak, Ergün ve içinde daha birçok
bu özelli¤ini avantaja çevirebilir.
kamera geliyor. Kusura bakmas›nlar ama 35 kamera
oyuncunun bulundu¤u 40 maç yenilmeyen
▲Do¤ru, olabilir tabii. Hiddink çok büyük bir hoca
oraya geliyor diye haftada bir kez gitti¤im yemekten
o tak›ma bak›yorsunuz, bugün sadece 2-3 tanesi
ve kariyeri asla tart›ﬂ›lmayacak bir teknik adam.
kaçamam yani. Giydi¤im ceketi eleﬂtireceklerse
oynuyor, sadece 1-2 tanesi ilk on birde yer
Mutlaka katk›lar› olacakt›r.
eleﬂtirsinler. Umurumda de¤il. 18-19 yaﬂ›ndaki
alabiliyor.
Böyle
bir
yerde
bütün
suç
çocuklarda
m›?
▼Hiddink bir sistem adam›. Türk oyuncusunun ise
çocu¤un hiçbir ﬂeyine izin vermiyorsun, sadece
▼Sorun nerede peki?
Rijkaard’›n da söyledi¤i gibi bir oyun disiplini ve
eleﬂtiriyorsun. Çocuk güzel k›zla gezemiyor, iyi
▲Sorun çocuklar›n kiﬂisel geliﬂimini
taktik uyum sorunu var. Oyuncular›m›z yetenekli
arabaya binemiyor, kaliteli yemek yiyemiyor,
sa¤layamamakta. Onlara yard›mc› olamamakta.
ama daha çok do¤açlama oynamay› seviyor.
psikolo¤unu tutmuyorsun, iyi antrenman
O
psikolojik
dönemde,
destekle
beraber
ç›kmalar›n›
Bu durum sence yeni dönemde nas›l bir tablo
vermiyorsun, sonra çocuk büyük futbolcu olsun
sa¤layam›yorlar. O çocuklar okullar›nda çok üst
ortaya ç›kart›r?
diye bekliyorsun. Olamay›nca da suçluyorsun.
düzey e¤itim görmüyorlar ki. Aile durumlar› da çok
▲Milli Tak›m’da bunlar› aﬂt›k art›k. Herkes
Ben bunu kabul etmiyorum. ‹steyen bana “Çok
iyi olamayabiliyor. Biz ‹ngiltere, Hollanda veya
pozisyonu biliyor ve herkes sisteme uyman›n
bilmiﬂsin” desin. Peki, o çocuklar› oynatan nas›l
Fransa’daki
gibi
büyümüyoruz
ki.
Dertlerle,
bilincinde. Sol kanatta oynayan bir adam sa¤
oynat›yor? Fatih Hoca kimleri oynatt›. Ersun Yanal,
s›k›nt›larla büyüyoruz. Bu çocuklara yard›m
kanada gidip pres yapamayaca¤›n› biliyor art›k.
Y›lmaz Vural, Tolunay Kafkas, Ertu¤rul Sa¤lam,
Futbol oynamay› ö¤reniyoruz yavaﬂ yavaﬂ (gülüyor). etmezseniz, kötü oynama f›rsat› vermezseniz
Abdullah Avc›, Samet Aybaba, Thomas Doll nas›l
bu çocuklar ç›kamaz. Fabregas, Arsenal’deki ilk
▼Y›llard›r bir Türk futbol modelinin
oynat›yor? Zaten art›k o hocalar›n zaman›. Gençleri
oluﬂturulmas›ndan söz ediliyor ancak ortada henüz döneminde her maç›nda iyi mi oynam›ﬂt›? Açs›n
oynatanlar fark oluﬂturuyor. Herkes bu hocalar›n
maç kasetlerini baks›nlar. Bu çocuklara 10 maç
böyle bir model oldu¤u söylenemez. Sence bizim
tak›mlar›ndan bahsediyor. Çünkü bu genç çocuklar
versinler, eminim ki hepsi büyük tak›mlar›n
oyuncu yap›m›za göre Türk futbol modelinin oyun
oynamak istiyor ve f›rsat›n› bulduklar›nda da
tümünde oynayacak kalitede.
anlay›ﬂ› nas›l olmal›?
ellerinden gelenin en iyisini yap›yor. Ben bunlara
▲Türk futbol modelinden söz edilecekse her zaman ▼Sen nas›l baﬂard›n?
kafam› tak›p düﬂünsem eriyip giderim.
▲Bunun birkaç sebebi var. Ailem ve yaﬂad›¤›m
oynamay› düﬂünen bir tak›m olmal›y›z. Çünkü biz
▼Bask› alt›ndaki genç oyuncu sosyal hayata
tecrübeler çok önemli. Ama bir de Marcel
savunma yapmay› çok iyi beceremiyoruz. Biz topa
kat›lmak ve kendini kiﬂisel olarak geliﬂtirmek
Desailly’nin “Kaptan” kitab›n› okumuﬂtum. Bir genç
sahip olarak savunma yapmal›y›z. Hep oynayan ve
konusunda böylesine sa¤l›ks›z bir ortamda
oyuncunun yaﬂad›¤› bütün s›k›nt›lar› anlat›yordu.
hücum eden bir tak›m olmal›y›z.
ne yapabilir?
O kitap beni bir ç›k›ﬂ noktas›na itmiﬂti.
▲As›l mesele bu zaten. Çocuklar sosyal hayatlar›n›
Her futbolcunun böyle zorluklar yaﬂad›¤›n› ve
Bütün suç genç oyuncularda m›?
geliﬂtiremedikleri için kendilerini sahaya da
bu zorluklar› yenenlerin ç›k›ﬂ yapabilece¤ini
yans›tam›yor. Çünkü özgüvenleri eksik kal›yor.
ö¤renmiﬂtim. Tabii bir de Fatih Terim’in, Hagi’nin,
▼Türkiye’de genç oyuncular›n üzerinde
Sanat önemli, dizi oyuncular› önemli ama
Manisaspor’da Ersun Yanal’›n katk›lar› var. Geri
beklentilerin oluﬂturdu¤u bir bask› var ve sen bu
futbolcular bu halk›n en önemli figürleri. Çünkü bu
dönüﬂümde Gerets’in ﬂans vermesi ve benim o ﬂans› ülkede herkes futbol konuﬂuyor, futbolla yaﬂ›yor.
bask› çemberini k›rarak ufkunu açanlardan birisin.
ilk seferinde iyi kullanmam var. Belki o ilk ﬂans› iyi
Ama her oyuncu için ayn› ﬂey söz konusu de¤il.
Bu derece önemli bir aktivitenin figürü olan
kullanamasayd›m ben de bugün olmayacakt›m.
Genç oyunculara yüklenen sorumlulu¤un a¤›rl›¤›
17-18 yaﬂ›ndaki oyuncular sinemaya gitmeli, k›z
Bu ülkede çocuklar böyle kayboluyor iﬂte. Ama
arkadaﬂ›yla gezmeli, izin gününde gece hayat›na da
hakk›nda neler söyleyebilirsin?
sorarsan›z hep hocalar›m›z hakl›. Hepsine sayg›m
gitmeli. Ha, çok alkol al›yorsa uyar›rs›n›z. E¤er
▲Daha yak›n zamanda bir röportaj okudum. ‹sim
oyuncu yaﬂayamazsa olmaz. Ben senede 50 maç
sonsuz ama öyle bir ﬂey yok. Çok yetenekli
vermeyece¤im ama bir altyap› sorumlusu, kendi

‹nsanlar art›k ölmesin!

TamSaha 19

Milli Takım stadı olsun, her maçımızı
orada oynayalım. Mesela Şükrü
Saracoğlu Stadı Milli Takım stadı olarak
belirlensin. Ya da İnönü Stadı’nı, yeni
tamamlanacak Aslantepe’yi seçsinler.
Yani bütün maçlarımızı rakibin üzerinde
baskı kurulabilecek bir statta oynayalım.
Dünya hayatımda yaşayabileceğim
en büyük onur Galatasaray kaptanlığı.
Kaptanlığı lâyıkıyla yaptığımdan bir
gram bile şüphem yok. İnşallah
şampiyonlukla da taçlandırırsak, kupayı
kaldırdığım gün dünyanın en mutlu
insanı olacağım.
Santrfor olarak da çok iyi oynadığımı
düşünüyorum. Takımım için gerekeni
yaptım. Savaştım, topu korudum,
takımımın öne çıkmasını sağlamaya
çalıştım, gol de attım. “Otur bekle”
desinler oturur beklerim. Çünkü ben
Galatasaraylıyım.
Şampiyon olduğumuz zaman Avrupa’ya
gitmek istiyorum. Galatasaray taraftarı
da beni orada görmek ister. Burukluk
olacaktır belki ama ben 90 yaşıma da
gelsem yine Galatasaray taraftarıyım.
Gitmek istiyorum çünkü bu ülke şartları
beni çok zorluyor.
Çok üstüme geliyorlar, sıkıyorlar, keyfimi
kaçırıyorlar. Ben gülmeyi, eğlenmeyi,
yaşamayı seven bir adamım. Belki
Avrupa’da başaramayacağım ama
denemek istiyorum. Buna şu anda gücüm
de imkânım da yeteneğim de var.
Ben bunu yapacağım.
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oynuyorsam insanlar buna sayg› duymal›. ‹yi
oynam›ﬂ, kötü oynam›ﬂ önemli de¤il. 50 maç
sahaya ç›kmak dile kolay. Demek ki ben futbola
aﬂ›¤›m, Galatasaray’a çok aﬂ›¤›m. Birinin bunu
anlayamamas› için kör olmas› lâz›m. Arkadaﬂlar›m
do¤um günümle ilgili bir DVD haz›rlam›ﬂ,
annemin de görüﬂlerini alm›ﬂlar. Annem “Yani”
diyor, geveliyor, “O¤lum Galatasaray’› çok
seviyor” diyor, düﬂünüyor, “Ya, her ﬂeyi
Galatasaray o¤lumun” diyor. Annem bunu
anlatmak istiyor. Yani ben böyle bir adamsam,
futbola âﬂ›ksam, k›yafetimi çek koy, ama saatlerce
program›nda eleﬂtirme. Bu çocu¤un annesine,
babas›na, k›z arkadaﬂ›na lâf söyleme. Bu çocuk da
insan. Ben insanlar›n ailesiyle, k›z arkadaﬂlar›yla
ilgili konuﬂuyor muyum?

Herkes iﬂini yapsa
her ﬂey çok güzel olur
▼Bunlar› yapanlar, “Biz bu futbolcular› rahat
b›raksak da iﬂlerini daha rahat yapsalar,
futbolumuz da bir ad›m daha ileriye gitse” diye
düﬂünmüyor mudur sence?
▲Olur mu? O zaman reyting alamazlar. Sonra
herkes “Türk futbolu nereye gidiyor?” diyor. Oysa
herkes kendi iﬂini iyi yapsa futbolumuz çok daha
iyi yerlerde olacak. Mesela herkes hakemlere
yükleniyor. Oysa hakemlerimiz bugün çok daha
iyi maç yönetiyor. Onlardan çok memnunum.
Tabii ki tak›m kaptan›y›m ve tepki veriyorum ama
durup bakt›¤›mda hakemlerin büyük bir geliﬂme
gösterdi¤ini görüyorum. Herkes kendine bak›p
düzetmeye çal›ﬂsa çok daha güzel olacak. Bir ﬂey
söyleyeyim mi, Kayserispor’la berabere kald›k,
zemin de kötü ama Kayseri’de oynamak çok
hoﬂuma gidiyor. Yöneticilerimiz, baﬂkanlar›m›z
18 tane ﬂöyle stat yapsalar da baksak futbolumuz
nas›l ileri gidiyor.
▼Kadir Has Stad›’nda oynamak gerçekten de
farkl› m›?
▲Olmaz olur mu? Seyircinin bir “Oooo” diye
ba¤›rmas› bile hoﬂuna gidiyor insan›n. Soyunma
odalar› harika… Bir de zeminini düzeltseler o
güzelim stad›n. Gerekirse 6 ay maç oynatmas›nlar
ama zemini düzelsin. O stad› Kayseri’ye kim
yapt›ysa Allah
ondan raz› olsun.
Bursa’n›n böyle bir
stad› olsa ne güzel
olur. O zaman
Bursa’dan hiç bir
tak›m ç›kamaz.
▼E¤er 2016
Avrupa
ﬁampiyonas›
adayl›¤›m›z kabul
edilirse
birbirinden güzel
6 stad›m›z daha
olacak.
▲Her ﬂehre böyle
statlar lâz›m.
Futbolcu iyi statta
iyi futbol oynar.
Avrupa
ﬁampiyonas›
finallerinde
10 kere
oynayay›m,
hepsinde iyi
oynar›m. Top
güzel, zemin

güzel, atmosfer güzel, kendimi de kuvvetli
hissediyorsam neden kötü oynayay›m?
Bu anlamda Türkiye’nin 2016 adayl›¤› gerçekten
çok önemli ve e¤er kazan›rsak Türk futbolu büyük
bir aﬂama gerçekleﬂtirir.
▼Herkesin iﬂini yapmas› gerekti¤inden söz ettin.
Statlar konusunda topu yöneticilere att›n.
Futbolumuzun geliﬂmesi için baﬂka kimler
mesle¤ini iyi yapmal›?
▲Futbolu da iyi yorumlayan insanlara ihtiyaç var.
R›dvan Dilmen iyi yorumluyor mesela. Futbolu
çok iyi bildi¤ini hissediyorsunuz. Onu aray›p
konuﬂuyorum. Hakan ﬁükür de iyi yorum yap›yor,
onunla da konuﬂuyorum. Zeki Çol, Ömer Üründül
de iyi yorumluyor. Futbolcunun psikolojisinden
anl›yorlar. Ben onlar›n hiç kimsenin k›yafetine bir
ﬂey söyledi¤ini duymad›m, hep futbolu
yorumlad›lar. Bir Banu Yelkovan, bir Kanat Atkaya
iyi yorum yap›yor. Onlar› izledi¤inizde ya da
okudu¤unuzda farkl› bak›ﬂ aç›lar›
yakalayabiliyorsunuz. Birileri ülke futboluna katk›
yapacaksa böyle yapmal›. NTV’de “Yenilsen de
yensen de” diye bir program var, taraftarlar
kat›l›yor. Ama oraya gelen taraftarlar da çok
bilinçli. Onlar› dinlemek de hoﬂuma gidiyor.
▼Tak›mlar›m›z›n uluslararas› alanda belli bir
noktaya kadar gelip orada t›kand›¤›n› görüyoruz.
Bu t›kanma sence nereden kaynaklan›yor?
▲Dedi¤im gibi, 90 dakika iyi oynuyorsunuz ama
bir anl›k konsantrasyon hatas›ndan golü
yiyorsunuz. Mesela Atletico Madrid maç›nda
taçtan gol yedik. Siz istedi¤iniz kadar penalt›m›z›
vermediler diye feryat edin. Adamlar taçtan,
kornerden gol yemiyor. Siz böyle gol yerseniz
elenirsiniz. Ben inan›yorum ki U¤ur Uçar çok iyi
bir defansif oyuncu, Sabri Sar›o¤lu, Gökhan
Gönül, Hakan Balta da öyle… Caner’i sol bek
oynatam›yoruz. Bu kadar müthiﬂ bir sol aya¤›
sol bek oynatam›yoruz. Neden? Çünkü bilgi
eksikli¤i var. Caner’in nas›l bir kumaﬂ› var biliyor
musunuz? Topa nas›l vuruyor biliyor musunuz?
Her topa vurdu¤unda 5 dakika onu seyrediyorum.
Ama nas›l oynayaca¤›n› bilememek gibi bir
sorunu var. Bunu en baﬂta da kendim için
söylüyorum. Bu konuda Ayhan Akman çok iyi bir
örnektir.
▼Evet, biliyorum. Onunla yapt›¤›m›z röportajda
“Ben futbol oynamay› Lucescu döneminde
ö¤rendim” demiﬂti.
▲Ayhan Akman gerçekten iyi futbolcudur, kumaﬂ›
bellidir. Ama futbolu belli bir aﬂamadan sonra
oynaya oynaya ö¤renmiﬂtir. ﬁimdi de bize
ö¤retiyor. Emre Aﬂ›k nas›l oynuyor san›yorsunuz?
Futbolu biliyor, pozisyon al›yor, hamleyi ne
zaman yapaca¤›n›n fark›nda. Tecrübeli yani.
Tecrübe, oyunu bilmek asl›nda. Türkiye’de oyunu
ancak oynaya oynaya ö¤renebiliyorsunuz.
Avrupa’daki oyuncu bu bilgiyi temelden al›yor.

Saçlar›m›za aklar düﬂtü
▼Avrupa’n›n üst düzey tak›mlar›ndaki oyuncular
y›lda ortalama 60-70 maç oynarken, bu say›
ülkemizde 40-50 maçla s›n›rl›. Bu maç eksikli¤i
bizim biraz daha geride kalmam›zda bir etken
midir sence?
▲Oradaki psikolojik ﬂartlarla buradaki aras›nda
da¤lar kadar fark var. Sen burada bir maç
kaybetti¤in zaman 15 gün soka¤a ç›kam›yorsun.
Oradaki oyuncu kaybetti¤i maç›n ard›ndan stad›n
bar›nda bir ﬂeyler içiyor. Bak›n Sabri’nin saçlar›na
kaç tane beyaz var. Daha 24-25 yaﬂ›nda. Benim
de saçlar›mda aklar oluﬂmaya baﬂlad›. Bunlar

hayat›n gerçekleri. Kafam›za
takm›yoruz diye bir ﬂey yok. Soka¤a
bu gerçeklerle ç›k›yoruz. Evet, çok
para kazan›yoruz. Peki, Chelsea’deki
adam çok para kazanm›yor mu,
onlar da ﬂöhretli de¤il mi?
▼As›l sormak istedi¤im, onlar›n
daha fazla maç yap›yor olmas›n›n,
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤imizde bizim
aç›m›zdan bir dezavantaja dönüp
dönüﬂmedi¤i.
▲Onlar›n ﬂöyle bir avantaj› var,
biz senede 10 tane üst düzey
maç oynuyoruz, onlar o düzeyde
50 maça ç›k›yor. Tabii bu da onlara
bir avantaj getiriyor.

Milli Tak›m stad› olsun
▼Milli Tak›m›m›z bütün maçlar›n›
evinde oynayacak deniliyor.
Peki, sen evdeki maçlarda yeterince
tribün deste¤i sa¤land›¤›n›
düﬂünüyor musun? Hele baz›
maçlarda tribünleri coﬂturabilmek
için stat hoparlöründen yap›lan
anonslar›n bile yetersiz kald›¤›n›
hat›rlarsak… Milli Tak›m taraftarl›¤›
konusunda bir s›k›nt› var m›?
▲Yaps›nlar bir Milli Tak›m stad›,
her maç›m›z› orada oynayal›m.
▼Atatürk Olimpiyat Stad› olabilir
mi?
▲Yok, yok. O statta rakibinize bask›
kuramazs›n›z. Futbolcu aç›s›ndan
keyifli bir stat de¤il. Mesela ﬁükrü
Saraco¤lu Stad› Milli Tak›m stad›
olarak belirlensin, her maç›m›z›
orada oynayal›m.
▼Galatasaray kaptan› olarak bunu
söyleyebilmen çok güzel.
▲E tabii… Orada oynayal›m, 50-60
bin seyirciyle rakibin üzerinde bir
bask› kural›m. Ya da ‹nönü Stad›’n›
seçsinler, bütün maçlar›m›z› orada
oynayal›m. ﬁimdi Aslantepe projesi
tamamlan›yor; oray› seçsinler. Yani
rakibin üzerinde bask› kurulabilecek bir stat seçilsin
ve bütün maçlar›m›z› orada oynayal›m.
▼Hep ayn› statta oynaman›n getirdi¤i bir avantaj
var m›d›r?
▲Olmaz m›? Ali Sami Yen’de kendimi evimdeki
yatak odas›ndan daha rahat hissediyorum. Ali Sami
Yen’deyken bana dünyan›n en iyi futbolcusuyum
gibi geliyor. Sanki güllerin üzerinde yürüyormuﬂ
gibi hissediyorum. Geçenlerde bir tak›m›n yönetici
“Ali Sami Yen kokuyor” demiﬂti. Ben kazan
dairesinin o kokusunu bile seviyorum. Her maç
öncesi orada çay içmek benim için bir zevk.
Yani al›ﬂt›¤›n›z stad›n atmosferi çok önemli.
▼Futbol art›k gerçek bir endüstri haline dönüﬂtü.
Yay›n gelirleri, sponsorlar derken inan›lmaz paralar
dönüyor. Bu durum oyunun ruhuna nas›l yans›yor?
▲Para, oyunun ruhunu etkilemez. Ben gazozuna da
oynasam ayn› ﬂekilde oynar›m. ‹dman maç›nda bile
kendimi yerlere at›yorum, kaybetmeyeyim diye.
Hayat›m boyunca oynarken primi düﬂünmedim.
Çok büyük primlerin verilece¤i maçlar da oynad›m
ama paray› akl›ma bile getirmedim. Oyuncular›n
yüzde 90’› da böyledir. Futbolcu sadece oynay›p
kazanmay› düﬂünür. Ben de hep paray› de¤il
kariyeri düﬂündüm. Kariyer zaten size paray› da
getirir.

Galatasaray kaptanl›¤›
en büyük onurum
▼Galatasaray kaptanl›¤›n› Türkiye için oldukça
erken bir yaﬂta ald›n. Sorumlu¤unun artmas› da
seni bir vites daha yukar› taﬂ›m›ﬂ görünüyor.
Bu konuda ne söyleyeceksin?
▲Mourinho’nun çok güzel bir sözü var, “Bana
bask› var m› diye soruyorlar, bask› evine ekmeye
götürmeye çal›ﬂan insanlar›n üzerinde olur” diyor.
Evet, benim üzerimde bask› var ama ben bu
bask›dan keyif al›yorum. Bir de ﬂöyle bir ﬂey var.
Galatasaray taraftar› bazen bana homurdan›yor.
En fazla gücüme giden de bu oluyor. Çünkü ben
iyi de oynasam kötü de oynasam daima mücadele
ediyorum. Babam da bana homurdand›¤›nda
bozuluyorum. Çünkü ailemden biri huzursuzluk
ç›karm›ﬂ gibi geliyor. Galatasaray’daki homurtulara
da aile içindeki huzursuzluk olarak bak›yorum.
Kaptanl›¤a gelince, çok seviyorum. Pazuband› her
takt›¤›mda, soyunma odas›ndan ç›karken aynaya
her bakt›¤›mda içimden “Çok ﬂükür” diyorum.
Bunu yaﬂad›¤›m, bu pazuband› koluma takt›¤›m
için… Dünya hayat›mda yaﬂayabilece¤im en büyük
onur Galatasaray kaptanl›¤›. Bu konuda çocuk ruhlu
düﬂünüyorum. Evde odama gidip pazuband›ma

bak›yorum. Düﬂünsenize, en büyük
hayalinize kavuﬂmuﬂsunuz. Galatasaray
kaptanl›¤›n› lây›k›yla yapt›¤›mdan bir
gram bile ﬂüphem yok. Hiç yak›ﬂ›ks›z bir
davran›ﬂta bulunmuyorum, çok da güzel
taﬂ›d›¤›m› düﬂünüyorum. ‹nﬂallah
ﬂampiyonlukla da taçland›r›rsak, kupay›
kald›rd›¤›m gün dünyan›n en mutlu insan›
olaca¤›m.
▼Bir gün kaptan olaca¤›n› hayal
ediyordun da Hakan ﬁükür’ün yerinde
oynayaca¤›n› düﬂünür müydün?
▲Bir ﬂey söyleyeyim mi, herkes o bölgede
kötü oynad›¤›m› düﬂünüyor ama ben çok
iyi oynad›¤›m fikrindeyim. Tak›m›m için
gerekeni yapt›m. Her ﬂeyi tak›m›m için
yap›yorum zaten. Orada savaﬂt›m, topu
korudum, tak›m›m›n öne ç›kmas›n›
sa¤lamaya çal›ﬂt›m, gol de att›m.
▼Biz klasik bölgesinin d›ﬂ›nda oynat›lmak
istenen baz› oyuncular›n buna raz›
olmad›¤›na da ﬂahit olmuﬂtuk.
▲Ben Galatasaray’da sa¤ bek de
oynad›m. 3-5-2 sisteminde beﬂlinin
solunda da oynad›m. Ön libero, forvet
arkas›, kanatlar, her yerde oynad›m. Bana
ne görev verirlerse onu yapar›m. “Otur
bekle” desinler, oturur beklerim. Çünkü
ben Galatasarayl›y›m. Ama bunun benim
için ne demek oldu¤unu bilmiyorlar.
“Galatasaray taraftar›na yaranmaya
çal›ﬂ›yor” diyorlar. “Benim buna ihtiyac›m
yok” dedi¤imde de millet yanl›ﬂ anlad›.
Ben bunu söylemiyorum ki. Ben ölesiye
Galatasarayl›y›m. Ben bir Galatasarayl›n›n
düﬂünebilece¤i kadar tak›m›m›
düﬂünüyorum. Oynamad›¤›m maçta
taraftar gibiyim. Kendi maç›m› izlerken
kendime k›z›yorum.
▼Herkes art›k “Arda Avrupa’ya gitsin”
diyor. Senin geliﬂimin aç›s›ndan da bu
önemli bir aﬂama olacak gibi görünüyor.
Bu konuda ne düﬂünüyorsun?
▲ﬁartlar oluﬂunca gitmek istiyorum.
Yani ﬂampiyon oldu¤umuz zaman gitmek
istiyorum. Galatasaray taraftar› da beni
orada görmek ister. “Bizim çocu¤umuz
Avrupa’da oynuyor” düﬂüncesi onlara da gurur
verir. Burukluk olacakt›r belki ama ben 90 yaﬂ›ma
da gelsem yine Galatasaray taraftar›y›m. Gitmek
istiyorum çünkü bu ülke ﬂartlar› beni çok zorluyor.
Çok üstüme geliyorlar, s›k›yorlar, keyfimi
kaç›r›yorlar. Ben gülmeyi, e¤lenmeyi, yaﬂamay›
seven bir adam›m. Belki Avrupa’da
baﬂaramayaca¤›m ama denemek istiyorum.
Buna ﬂu anda gücüm de imkân›m da yetene¤im de
var. Ben bunu yapaca¤›m.
▼Eskiden beri hayalinin Premier Lig oldu¤unu
biliyoruz.
▲‹ngiltere’yi istiyorum. Her zaman Liverpool’da
oynamak istedi¤imi söylüyorum. Galatasaray’a
yak›n çünkü. Formas› k›rm›z›, örf ve adetleri,
gelenekleri olan bir kulüp. Hay›rl›s› inﬂallah.
▼Evlilik?
▲Hayat›n ne getirece¤i belli olmaz. O yüzden bu
konu hakk›nda fikir beyan etmiyorum. Sadece
“Hay›rl›s› olsun” diyorum. Çok han›mefendi bir k›z
arkadaﬂ›m var. Oturmas›n›, kalkmas›n› bilen, dünya
görüﬂü olan, bir ﬂeyler paylaﬂabildi¤im bir insan.
O yüzden çok mutluyum. Bana çok yard›mc›
oluyor. Beni hiç üzmüyor, hep iﬂime odaklanmam›
sa¤l›yor. Kendisi de ﬂöhretli bir iﬂ yapt›¤› için beni
çok iyi anlayabiliyor. Onunla çok huzurluyum.
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Güzel oyunun dönüm noktalar›

Jules Rimet’nin isyan›
İlk Dünya Kupası’nın ortaya çıkışının kökleri amatör-profesyonel karşıtlığına dayanıyor. 1914’ten itibaren
Olimpiyat Oyunları’ndaki futbol turnuvası FIFA tarafından tanınmaya başlamıştı. Ancak bu turnuvalara
profesyoneller tabii ki alınmıyordu. 1928 Amsterdam Olimpiyatı öncesi FIFA Başkanı Jules Rimet,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileriyle masaya oturdu ve profesyonellik yasağının futbolda
gözden geçirilmesini istedi. Aldığı yanıt olumsuzdu. Bunun üzerine Rimet resti çekti; futbol 1932
Olimpiyat programına alınmayacak, FIFA kendi organizasyonunu kendi yapacaktı.
Dağhan Irak / Caner Eler
irinci Dünya Savaﬂ›’n›n sonras›,
yani 1920’ler, dünyada önemli
de¤iﬂimlere sahne oldu. Savaﬂa
kadar dünyada hüküm süren
imparatorluklar birer birer tarihe
gömülürken yerlerini bu
imparatorluklar›n içinden ç›kan çok
say›da ulus-devlet al›yordu. Bu de¤iﬂim,
futbolu da önemli derecede etkilemiﬂti.
Zira daha imparatorluk zaman›nda
futbol uluslaﬂma süreciyle beraber
geliﬂmiﬂ, bu sporun do¤as›ndaki
rekabet, etnik ve ulusal rekabetlerin bir
kanal› hâline gelmiﬂti. Pek çok ulusun
daha devletleﬂmeden önce bile millî
tak›m› vard›. Ulus-devletlerin
kurulmas›yla beraber bunlar›n say›s›
artt› ve birer birer FIFA üyesi olmaya
baﬂlad›lar. FIFA’n›n üye say›s›n›n
artmas› uluslararas› müsabaka
düzenlemeyi kolaylaﬂt›r›yor,
turnuvalar›n kapsam›n› büyütüyordu.
Ancak yine de bu dönemde ne dünya
için ne de futbol için sular tamamen
durgun say›lmazd›. Her ﬂeyden önce
Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n hesaplar› tam
olarak kapatt›¤› kesinlikle
söylenemezdi. Savaﬂ› kaybeden
ülkelere uygulanan yapt›r›mlar bu
ülkelerde bunal›mlara yol açm›ﬂ,
ulus-devletlerin kurulma aﬂamas›nda da
ayn› imparatorlu¤un eski tebaalar›
aras›nda s›n›r anlaﬂmazl›klar›
baﬂ göstermiﬂti. Dünya asl›nda a¤›r a¤›r
yeni bir savaﬂa do¤ru ilerliyordu.
Futbolda ise amatörlük-profesyonellik
tart›ﬂmas› gündemi iﬂgal etmeye devam
ediyordu.
TamSaha’n›n daha önceki say›lar›nda
bu diziyi takip edenler, futbolun
‹ngiltere ﬂehirlerinde do¤du¤u y›llardan
itibaren bir amatörlük-profesyonellik
tart›ﬂmas›n›n var oldu¤unu
hat›rlayacakt›r. ‹ngiltere’de k›rsaldan
göç eden ve ﬂehirde ilk iﬂçi s›n›f›n›
oluﬂturanlar tarlalarda çok fazla kurala
ba¤l› olmadan oynanan geleneksel
futbolu da yanlar›nda getirmiﬂlerdi. ‹ﬂçi
s›n›f› a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› nedeniyle
bu oyuna zaman ay›ramazken, oyunu
kurallara ba¤layarak spor hâline getiren
üst-orta s›n›f oldu. Yeni ‹ngiliz elitinin
spor yapmak için para almas›na gerek
yoktu, ancak fiziksel ve sportif
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yetenekleri de genelde k›s›tl›yd›. Futbol
ve di¤er baz› birkaç spor dal› temaﬂa
sporu hâline gelmeye baﬂlad›kça ve
organizasyonlar›ndan para kazan›ld›kça
amatörlerin performans› seyirci
çekmeye yetmemeye baﬂlam›ﬂt›. Bunun
sonucu olarak organizatörler bu oyunu
y›llarca köylerde oynam›ﬂ, güçlü
kuvvetli fabrika iﬂçilerine yöneldi.
‹ﬂçilere futbol oynamak için kaç›rd›klar›
mesainin ücreti organizatörler
taraf›ndan ödeniyordu. Profesyonellik
böyle do¤muﬂtu. Amatörler ile
profesyoneller aras›ndaki sportif güç ve
sosyal farklar, sporun yönetimine
tamamen hâkim olan amatörlerin
profesyonellere s›n›rlar getirmesine
yol açt›. Pek çok spor dal›nda kap›lar
profesyonelli¤e tamamen kapat›ld›.
Bu karﬂ›tl›¤›n ﬂahikas› ise ‹ngiliz elitinin
de do¤uﬂunda büyük rol oynad›¤›
Modern Olimpiyat Oyunlar›’yd›.
Oyunlara profesyonellerin al›nmama
uygulamas› neredeyse yüz y›l sürdü.
Futbolda ilk Dünya Kupas›’n›n ortaya
ç›k›ﬂ›n›n kökleri de bu karﬂ›tl›¤a
dayan›yor. 1914’ten itibaren Olimpiyat
Oyunlar›’ndaki futbol turnuvas› FIFA
taraf›ndan tan›nmaya baﬂlam›ﬂt›. Ancak
bu turnuvalara profesyoneller tabii ki
al›nm›yordu. Di¤er taraftan futbol
geliﬂtikçe profesyonelleﬂiyor ve yaln›zca
amatörlere aç›k bir turnuva cazibesini
giderek yitiriyordu. 1928 Amsterdam
Olimpiyat› öncesi FIFA Baﬂkan› Jules
Rimet, Uluslararas› Olimpiyat Komitesi
(IOC) yetkilileriyle masaya oturdu ve
profesyonellik yasa¤›n›n futbolda
gözden geçirilmesini istedi. Ald›¤› yan›t
olumsuzdu. Bunun üzerine Rimet resti
çekti; futbol 1932 Olimpiyat
program›na al›nmayacak, FIFA kendi
organizasyonunu kendi yapacakt›.
Bu ayr›m›n kökeninde belki de iki
organizasyonun baﬂ›ndaki iki Frans›z›n,
Baron Pierre de Coubertin ile Jules
Rimet’nin s›n›fsal farklar› da vard›.
Profesyonelli¤e kap›lar› kapatan
Coubertin aristokrasiden gelirken, Rimet
halk kitlelerinin aras›ndan ç›km›ﬂt›.
‹lk Dünya Kupas›’n›n temelini atan bu
restleﬂme asl›nda zamanlama aç›s›ndan
büyük sorunlar do¤urmaya müsaitti.
Kupan›n düzenlenece¤i 1930 y›l›nda

Dünya Kupas›
Ama dönemin koﬂullar›nda bundan
iyisini yapmak da zordu. Dünya Kupas›
yerine yine Olimpiyat içinde turnuva
yap›lsayd› 1932’de Los Angeles’a kaç
Avrupa ülkesi tak›m gönderebilirdi,
bunu da bilmek imkâns›z. Dolay›s›yla
93 bin seyircili Uruguay-Arjantin
finaliyle neticelenen ve ev sahibi
ülkenin kazand›¤› ilk Dünya Kupas›’n›
baﬂar›l› addetmek gerekiyor. Kald› ki
kupan›n as›l baﬂar›s›, IOC d›ﬂ›ndaki
uluslararas› spor örgütlerinin de üst
düzey organizasyonlar
düzenleyebilece¤ini kan›tlamak oldu.
FIFA’n›n Dünya Kupas›, di¤er spor
dallar›n›n neredeyse tümüne bu yolda
örnek oldu. Bunu yapabilmek cesaret
isterdi ve Jules Rimet’de bu cesaretin
olmas› her ﬂeyi de¤iﬂtirmiﬂti. Kupa sona
erdi¤inde pek çoklar› ayn› fikirdeydi;
bu kupa Jules Rimet olmadan mümkün
olamazd›. Peki, Jules Rimet kimdi?

Dünya Kupas›’n›n babas›

dünya hâlâ oldukça gergindi. Dahas›
önceki y›llarda FIFA’n›n düzenlemeye
çal›ﬂt›¤› uluslararas› turnuvalar
fiyaskoyla sonuçlanm›ﬂt›. E¤er
amatörlük-profesyonellik konusunda
böyle bir yol ayr›m›na gelinmemiﬂ
olunsayd›, büyük ihtimalle Jules Rimet
ve arkadaﬂlar› böyle bir iﬂe cesaret
edemezdi.
‹lk Dünya Kupas›’n›n ev sahipli¤i için
Macaristan, ‹talya, ‹sveç, ‹spanya,
Hollanda ve Uruguay baﬂvuruda
bulundu. FIFA’n›n Avrupa’daki üye
say›s› daha fazlayd› ama dünya
futbolunda da a¤›rl›k Güney
Amerika’dayd›. Türkiye’nin de kat›ld›¤›
1928 Olimpiyat›’nda futbol finalini
Uruguay ve Arjantin oynarken, ‹talya
d›ﬂ›ndaki Avrupa tak›mlar› ilk turlarda
dökülmüﬂtü. Dahas› 1930, Uruguay’›n
ba¤›ms›zl›¤›n›n yüzüncü y›l›yd› ve
Uruguay hükümeti de organizasyonun
masraflar›n›n neredeyse tamam›n›
karﬂ›lama garantisi vermiﬂti. E¤er kupa
kâr ederse, para FIFA’yla bölüﬂülecekti.
Zarar hâlinde ise tüm s›k›nt›y› Uruguay
gö¤üsleyecek, FIFA’n›n kasas›ndan para
ç›kmayacakt›. Kupa ev sahipli¤i
Uruguay’a verildi. Bu arada bu karar
al›nd›ktan birkaç ay sonra tüm dünyada
Amerika merkezli olarak patlayan
ekonomik kriz özellikle Avrupa’ya

büyük darbe vurmuﬂtu. Uruguay ise
Amerika’yla nispeten daha az ticari
iliﬂkisi bulundu¤undan Güney Amerika
ülkeleri aras›nda en az zarar gören
ülkelerden biri oldu. Yani, e¤er FIFA
kupan›n ev sahipli¤ini di¤er Avrupal›
adaylardan birine vermiﬂ olsayd› dahi,
büyük ihtimalle görev yine Uruguay’a
devredilecekti. Zaten kupan›n
ev sahipli¤ine aday olan di¤er ülkeler
b›rakal›m organizasyon yapmay›,
kupaya haz›rlanmak için gerekli paray›
dahi bulamad› ve çekildi. Masraflar›n
büyük bölümünün karﬂ›lanmas›na
ra¤men çok az Avrupa tak›m› kupaya
gelmeye hevesliydi. Bu tabii ki IOC’ye
rest çekerek kendi organizasyonunu
düzenlemeye niyetlenen FIFA için bir
y›k›m olurdu. Jules Rimet, ﬂahsen
devreye girdi ve baﬂta kendi ülkesi
Fransa olmak üzere dört Avrupa
ülkesini kat›lmaya ikna etti.
Bu ülkelerin Uruguay hükümeti
taraf›ndan karﬂ›lanmayan masraflar›n›
da FIFA karﬂ›layacakt›.
Sonuçta, Uruguay’›n baﬂkenti
Montevideo’daki üç stadyumda
oynanan Dünya Kupas›’na on üç tak›m
kat›ld›. 1928’deki son olimpik futbol
turnuvas›na on alt› tak›m›n kat›ld›¤›
düﬂünülürse yap›lan organizasyon
IOC’ye karﬂ› kesin bir zafer de¤ildi.

Fransa’n›n do¤usunda bulunan Haute
Saone bölgesinin Theuley-lesLavoncourt adl› kasabas›na gitti¤inizde
sizi bir an›t karﬂ›lar. Çim bir futbol
ceza sahas› ve do¤al olarak bir kale,
karﬂ›s›nda ise topa gayet sakin ve
bar›ﬂç›l tavr›yla bakan bir adam.
Bu an›t dünyay› farkl› bir ﬂekilde de olsa
de¤iﬂtiren adamlardan biri olan Jules
Rimet’nin hat›ras›n› yaﬂat›r.
Fransa’da birçok önemli kiﬂi için an›t
yap›lm›ﬂt›r. Lâkin 20. yüzy›lda insanlar
üzerinde derin etkiler b›rakan, onlar›n
dima¤lar›na kaz›nan Charles de Gaulle,
Henri Matisse ve Marcel Proust gibi
önemli Frans›zlar›n hiç biri dünya
üzerinde onun kadar fazla ülke, ﬂehir ve
insana ulaﬂmay› baﬂaramad›.
Bir bakkal›n o¤lu olarak büyüyüp
hukukçulu¤a uzanan hayat›nda Jules
Rimet icat etti¤i kupa ile okyanusta
tsunamiler oluﬂturaca¤›n› tahmin
etmiyordu muhtemelen. Önümüzdeki
aylarda özellikle en çok konuﬂaca¤›m›z
konular›n baﬂ›nda, Jules Rimet’nin
tohumlar›n› at›p yeﬂertti¤i Güney
Afrika’da düzenlenecek Dünya Kupas›
baﬂrolü üstlenecek. O halde
insano¤lunun en büyük meﬂgalesi olan
ve düzenlendi¤i dönemlerde baﬂka her
ﬂeyin ak›ﬂ›n› durduran bu büyük olay›
icat eden, ayn› zamanda dünya
futbolunun bir nevi çehresini de¤iﬂtiren
eski FIFA Baﬂkan› bu mütevaz› Frans›z
kim?
Torunu Yves Rimet büyükbabas›n› tarif
ederken; “‹nsanc›l ve idealist düﬂünce
yap›s›na sahipti. Sporun tüm dünyay›
birleﬂtirebilecek bir unsur oldu¤unu
düﬂünüyordu. Onun zaman›ndaki

birçok önemli kiﬂinin aksine ﬂunu fark
etmiﬂti ki, uluslararas› spor profesyonel
olmal›yd›. Gerçekten demokratik
olabilmek ve geniﬂ topluluklar› sa¤l›kl›
bir biçimde peﬂinden sürüklemek için
bu gerekliydi” sözlerini kullanm›ﬂt›
verdi¤i röportajda. Ona göre Jules Rimet
bugünün para merkezli, art›k “business”
olarak tabir edilen futbol düzenini görse
hayal k›r›kl›¤› yaﬂard›. Onun vizyonu,
futbolu tasavvur ediﬂi bu de¤ildi.
1956’da hayat›n› kaybetti¤i y›l, son
verdi¤i demeçlerin birinde uluslararas›
futbolun Ortaça¤ dönemindeki
ﬂövalyelik ruhunu tekrar yarataca¤›n›,
o ruha dünyan›n ihtiyac› oldu¤unu
belirtmiﬂti. Sadece futbolun de¤il,
sporun bütün olarak kitleleri en çok
etkileyen unsur olarak insano¤lunun
sahip olmas› gereken çal›ﬂkanl›k,
dürüstlük, samimiyet, kurallara uymak,
dostluk ve âdil olmak gibi önemli
özelliklerin kadir, k›ymet bulmas›n›
sa¤layaca¤›n› düﬂünüyordu.
Kendi isminin verildi¤i “Jules Rimet
Trophy” yani Brezilya üç kez kazand›¤›
için ülkenin müzesine götürülen ilk
Dünya Kupas›’n›n çal›nd›¤›n› ve
eritilerek som alt›n›n yok edildi¤ini
görebilseydi, de¤iﬂen dünya düzeninin
savruk bir ﬂekilde yanl›ﬂ yöne gidiﬂi
onun yüre¤ini s›zlat›rd›.
Frans›z heykelt›raﬂ Abel Lafleur
taraf›ndan 1930 y›l›nda, “Nike” adl›
antik Yunan zafer tanr›ças›ndan
esinlenilerek tasarlanan, bu küçük ve
kanatlar› bulunan heykelcik ayn› y›l
Uruguay’daki ilk Dünya Kupas› için
Rimet’nin çantas›nda Atlantik
Okyanusu’nu kat etmiﬂti. Kupa
hikâyesine ufak bir virgül koyup,
“Kimdi Jules Rimet?” sorusunun
cevab›n› aramaya devam edelim.

Hayat›nda futbol
oynamam›ﬂ biri
Asl›nda akl› kurcalayan ve muallakta
kalan bir soru da hayat›nda futbol
oynamam›ﬂ ve spor prati¤i bak›m›ndan
sadece gençli¤inin bir bölümünde çok
az da olsa eskrim ve atletizmle ilgilenen
birinin, futbolu günümüzde uluslararas›
bir iﬂ sektörü ve tüm dünyan›n en
büyük tutkusu haline getiren bu
turnuvay›, yani Dünya Kupas›’n› nas›l
icat edebildi¤idir. Jules Rimet 1873’te
Fransa’n›n do¤usundaki Franche-Comté
bölgesinin Haute Saone yöresinde
Theuley-les-Lavoncourt kasabas›nda
dünyaya geldi. Mütevaz› geliri olan
bakkal bir baban›n o¤lu olan Jules
Rimet, örnek bir ö¤renci olarak iﬂçi
s›n›f›na dâhil babas›n›n gururu olmaya

daha okul y›llar›nda
baﬂlad›. Hatta babas›
s›rf onun e¤itimi ve
iyili¤i için Jules 11
yaﬂ›ndayken Paris’e
taﬂ›nmay› dahi göze
ald›. Olimpiyat
Oyunlar›’n›n yeniden düzenleniﬂini
sa¤layan kiﬂi olan Baron Pierre de
Coubertin, aristokrat kesimden de¤il de
alt s›n›ftan gelmesine ra¤men Rimet’yi
yetiﬂtiren ve spor yöneticisi konumuna
getiren adamd›. Bu gerçek onun spora
olan yaklaﬂ›m›n› ve bak›ﬂ aç›s›n›
derinden etkileyen bir unsur oldu.
Rimet, Coubertin ve di¤er aristokrat
kökenli spor adamlar›n›n sporda
amatörlü¤ü tutkulu bir ﬂekilde
savunmas›n› kibirli, tepeden bakan
tav›rlar›n›n bir çeﬂidi oldu¤unu,
bununla sosyal d›ﬂlanmay› ve s›n›fsal
ayr›m› gerçekleﬂtirdiklerini
düﬂünüyordu. Frans›z spor adam›,
özellikle 19. yüzy›lda a¤›r tahribatlar
veren, o günlere kadar da sert bir
ﬂekilde etkisini sürdüren milliyetçili¤in
önüne geçme konusunda sporun
insanlar aras›nda kuraca¤› iletiﬂimi ve
açaca¤› uzlaﬂma kanallar›n›
kullanman›n önemini savunuyordu.
Ama bunun efektif olabilmesi için
gereken ﬂart›n, sporun tüm sosyal
s›n›flara ulaﬂabilmesi oldu¤unu
vurguluyordu.
20’li yaﬂlar›na geldi¤inde, genç Jules
yo¤un çal›ﬂma temposuyla beraber
avukatl›¤a ad›mlar›n› at›yordu. Spora
ilgisi tutku boyutlar›n›n ötesindeydi.
Özellikle de sporun organize ediliﬂ ve
düzenleniﬂ ﬂekliyle çok ilgileniyordu.
1897’de henüz 24 yaﬂ›ndayken, kendisi
gibi düﬂünen birkaç arkadaﬂ›yla Paris
banliyölerinde Red Star ad›n› verdikleri
spor kulübünü kurdu. Birçok spor
branﬂ›nda olanak sunan Red Star, hangi
s›n›ftan olursan›z olun sizi kabul eden
bir yap›dayd›. Hayati bir kararla
branﬂlar›n aras›na futbolu da ald›.
O dönemde futbol, Avrupa ve hatta
dünyada h›zla yay›lma e¤ilimindeydi.
Futbolun Fransa’daki alg›s› ise özellikle
aristokrasinin derin etkisiyle oldukça
zay›ft›. Frans›z orta s›n›f› taraf›ndan
aﬂa¤› ve hor görülen, eﬂk›yalar›n,
profesyonellerin ve ‹ngilizlerin oynad›¤›
gereksiz bir oyun mertebesindeydi.
O y›llarda, tam olarak 1904’te FIFA
kuruluyordu. Bunu Fransa’da fark eden
ve özellikle de Paris’te gerçekleﬂmesini
önemseyen ender Frans›zlardan biriydi
Rimet. FIFA ilk kuruldu¤u y›llarda
dünya futbolunu geliﬂtirme konusundaki
planlar› özellikle de uluslararas› turnuva
ya da kupa konusundaki düﬂünceler
biraz fluydu. ‹lk plan amatör yap›da

futbolu uluslararas› turnuva
olarak Olimpiyat Oyunlar›
kapsam›na sokmakt›. Paralel
evren misali Rimet’nin planlar›
da yavaﬂ yavaﬂ yoluna giriyordu.
‹lk olarak 1910’da Fransa’daki
ilk ulusal futbol liginin
kurulmas›nda rol oynad›. K›sa bir süre
sonra da ligin baﬂkanl›k görevini
üstlendi.
1914’te Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n patlak
vermesi Rimet ve arkadaﬂlar›n›n önce
Fransa ve sonras›nda dünya futbolunu
belli bir kod düzenine, idari ve formal
yap›ya kavuﬂturma planlar›na a¤›r darbe
vuruyordu. Rimet savaﬂ s›ras›nda Fransa
ordusundayken Croix de Guerre (Savaﬂ
Haç›) kazanacak kadar önemli bir
subay haline gelmiﬂti. ‹ﬂin enteresan›,
savaﬂ ona futbolun dünyada ne kadar
büyük bir h›zla yay›ld›¤›n› da
göstermiﬂti. 1914 Noelinde, Britanyal›
ve Alman askerlerin Tarafs›z Bölge’de
yapt›klar› maça tan›k olmuﬂtu.

FIFA’n›n baﬂ›nda 33 y›l
Savaﬂtan sonra, 1919’da Rimet kendi
projesi olan ligin geliﬂimiyle beraber,
günümüzde “FFF” (Federation
Française de Football) olarak bilinen
Fransa Futbol Federasyonu’nun
kurulmas›na liderlik edip ilk baﬂkan›
olma onuruna da eriﬂiyordu. Ulusal
organizasyonun baﬂ›na geçmek,
Rimet’nin büyük bir uluslararas›
kupan›n düzenlenmesi konusundaki
hayallerini gerçe¤e dönüﬂtürme
yolunu açm›ﬂ oldu. Savaﬂtan sonra
FIFA’da baﬂlayan mantalite de¤iﬂikli¤i
ve boyutlar› büyümeye baﬂlayan
futbolun yönetimi konusundaki
yenilikçi tavr›yla beraber, 1920’de
Antwerp kentinde düzenlenen
Olimpiyat Oyunlar›’nda Jules Rimet
bu konudaki fikirlerini aç›klama
f›rsat›n› buldu. Zaten bir y›l sonra da
FIFA’daki a¤›rl›¤›n› iyice art›r›p 1 Mart
1921’de Daniel Burley Woolfall’›n
yerine FIFA Baﬂkanl›¤›’na seçildi.
1954’e kadar tam 33 y›l oturaca¤›
koltu¤a seçilmesi dünya futbolunun
çehresini ve kaderini de¤iﬂtirecek
dönüm noktas› oluyordu. 12 üyeli
ald›¤› FIFA’y› 85 üyesinin oldu¤u ve
Dünya Kupas› gibi bir organizasyona
sahip bir güç oda¤› kurum haline
getirmekle beraber futbolun her
mecrada bu kadar konuﬂulmas›nda
pay› ve çabalar› yads›namazd›.
Rimet’nin di¤er önemli vas›flar› olan
hatipli¤i ve ikna kabiliyeti devreye
girerek, 1926’da FIFA Yönetim
Kurulu’nu harekete geçirdi ve olas› bir
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Dünya ﬁampiyonas›’n›n
düzenlenebilmesi için özel bir komite
oluﬂturmas›n› sa¤lad›. Bu proje ve
giriﬂimler FIFA ile IOC aras›ndaki
gerginli¤i t›rmand›r›yordu. Rimet’nin
içinde tohumlar›n› at›p y›llar
içerisinde büyüttü¤ü dünya çap›nda
bir futbol turnuvas› düzenlenmesi
fikri, baﬂta Baron de Coubertin olmak
üzere “amatör spor savunucular›”
taraf›ndan direniﬂ görüyordu. Olimpiyat
kapsam›nda Olimpik Futbol Turnuvas›
varken FIFA’n›n daha profesyonel bir
yap›da, dünya çap›nda bir turnuva
düzenlemesini istemiyorlard›.
FA (‹ngiltere Futbol Federasyonu) de bu
konuda en büyük engellerinden biriydi.
Savaﬂtan sonra FIFA’n›n liderli¤ini
üstlenen “FA”, Dünya Kupas› fikrine
hem eski düﬂmanlar›yla ayn› ortamda
bulunmamak hem de ‹ngiltere’deki
futbolun di¤er ülkelerin çok üzerinde
oldu¤unu düﬂünmesinden dolay›
karﬂ›yd›.

Çetin ceviz bir centilmen
O dönemdeki zorluklar› hat›rlatan
torun Yves Rimet, “Büyükbabam hep
bir centilmendi ancak tam bir çetin
cevizdi” diyordu. Avukat olan Rimet,
tart›ﬂmas› zor bir adamd›. Çünkü
düﬂüncesinden hiç aman vermeyen
ve hiç vazgeçmeyen, inatç› bir yap›ya
sahipti. “‹ngiliz yetkililerle birebir
görüﬂmelerde hep ikna ediciydi ancak
iﬂ kurumsal olarak onlar› ikna etmeye
gelince ilerlemek imkâns›z hâle
geliyordu. Anglosakson-Frans›z
iliﬂkilerinde bu zaten hep böyle de¤il
midir?” diye hoﬂ bir nükteyle
anlat›yor o y›llar› Yves Rimet.
Nihayet 1928’de yap›lan FIFA
Kongresi’nde 25 evet oyuna karﬂ›l›k
5 ret cevab›yla dört y›lda bir Dünya
Kupas› düzenlenmesine karar
veriliyordu. Hay›r cevab› veren beﬂ
ülke ‹sveç, Danimarka, Estonya,
Norveç ve Finlandiya’yd›.

Uruguay’da buluﬂal›m!
Bir y›l sonra Barcelona’da yap›lan
kongrede ise ‹sveç, ‹talya, Hollanda,
‹spanya gibi önemli Avrupal›
adaylar›n önünde Uruguay ilk Dünya
Kupas›’n› 1930 y›l›nda düzenlemek
için seçilen ülke oluyordu. Uruguay
1924 ve 1928 Olimpiyatlar›’nda
ﬂampiyon olman›n yan› s›ra yepyeni
bir stadyum (Centenario) inﬂa etmeyi
de önermiﬂti. Anayasas›n›n yüzüncü
y›l› kutlamalar› hat›ras›na bu stad›n
yap›laca¤›n› taahhüt eden Uruguay’›n
seçilmesinde as›l önemli rolü ise kupa
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için ülkeye gelecek tüm tak›mlar›n
seyahat ve konaklama masraflar›n›
karﬂ›lamay› önermesi oynad›. Üstelik
bu kalemin içerisine kiﬂi baﬂ›na
verilecek 75 dolar, art› gün baﬂ›na
masraf olarak yar›m dolar verilmesi
de konulmuﬂtu. Belki teklif kabul
edilmiﬂti, art›k Dünya Kupas›
düzenlenecekti lâkin o günler Jules
Rimet için çok da rahat ve huzurlu
geçmiyordu. Britanya
federasyonlar›n›n baﬂ› çekti¤i bir
grup, 1928’de fikrin ilk kabul
edilmesinden bu yana amatör ve
profesyonel konusunun tam olarak
netleﬂmemesinden dolay› hep
çekimser hatta karﬂ›t aktiviteler
içerisine giriyordu. O zamanlar iﬂçi
ve alt s›n›flar profesyonel sporcular
iken, aristokrasi ve burjuvazinin
simgesi sporcular ise amatörlü¤ün
sembolüydü. Fikre en baﬂ›ndan beri
çok heyecan duymadan yaklaﬂan,
ancak buna karﬂ›n kongrede karﬂ› oy
kullanmayan Britanya federasyonlar›,
bu konuda çok sert tav›r sergiliyordu.
Olimpiyat Oyunlar› içerisinde yer
alan Olimpik Futbol Turnuvas›’na
dünyan›n her yerinden tak›mlar
gelebiliyordu ancak profesyoneller
kat›lam›yordu. Jules Rimet ise
düzenlenecek Dünya Kupas›’n›n daha
küresel ve daha kucaklay›c› bir
ﬂekilde hem amatörlere hem de
profesyonellere aç›k olmas›n›
hedefliyordu.
Rimet’nin o dönemde en büyük
destekçisi ise çal›ﬂma arkadaﬂ›,
sonradan UEFA oluﬂumunu sa¤layan
ve ilk baﬂkan› olan, bir di¤er önemli
Frans›z futbol adam› olan Henri
Delaunay olacakt›. Rimet’nin Avrupa
tak›mlar›n› Uruguay’a seyahat ve
karﬂ›t görüﬂlere dayanma konusunda
y›lmamas›n›n hep Delaunay
sayesinde oldu¤u konuﬂulur. 1930’da
Güney Amerika’ya uçakla seyahat
henüz gerçekleﬂmiyordu. Atlantik
Okyanusu’nu geçip ayn› yolla geri
dönecek olan futbolcular›ndan üç ay
boyunca ayr› kalmak istemeyen
kulüpler, ülke federasyonlar›na bask›
uygulayarak birçok iﬂtiraki zorlaﬂt›rd›.
Delaunay ve Rimet’nin özel
çabalar›yla Avrupa ülkelerinden dört
ekip gelmeyi kabul etti (Fransa,
Belçika, Romanya ve Yugoslavya).
Bunlar aras›nda Fransa’n›n olmas›
Rimet için bambaﬂka anlamlar ifade
ediyordu. Profesyonel futbol
düzeyinin Avrupa’dan çok daha
geliﬂmiﬂ oldu¤u Güney Amerika k›tas›
hem organizasyon hem de futbol
düzeyi anlam›nda özellikle de
Uruguay-Arjantin finaliyle dikkatleri
kupan›n üzerine çekti. Montevideo

seçimi Dünya Kupas›’n›n ilk
ad›m›n› atmas› konusunda çok
büyük pozitif bir etki yaratm›ﬂt›.
21 Haziran 1930’da turnuva
için dizayn edilen ve yap›lan
som alt›ndan kupay› küçük bir
çantaya koyup k›z› ve Frans›z
delegasyonu ile birlikte
Cenova’dan kalkan Conte Verde adl›
lüks gemiye binen Jules Rimet (ayn›
gemide Romanya ve Belçika tak›mlar›
da vard›), y›llar›n eme¤inin,
çabalar›n›n ve en önemlisi kiﬂisel
hayalinin gerçekleﬂmesini görmek
için iki hafta boyunca Atlantik
Okyanusu’nu arﬂ›nlayacakt›. O
günlerde gazeteye verdi¤i demeçte
Rimet, “Kupan›n gerçek alt›ndan
yap›lmas›, Dünya Kupas›’n›n
gelecekte gezegenin en büyük ve en
önemli spor organizasyonu olaca¤›n›
simgeliyor” diyerek spora bak›ﬂ
aç›s›n› ve hayalini çok net ifade
etmiﬂti.
Uruguay’›n her ayr›nt›s›na kadar
dikkat ederek yapt›¤› güzel
organizasyon Rimet’yi çok mutlu
etmiﬂti. Ancak as›l final maç› sonras›
FIFA Baﬂkan› olarak Uruguay Kaptan›
Nasazzi’ye Dünya Kupas›’n› verdi¤i
an, tarif edilemez duygular içindeydi.
Daha sonra kaleme ald›¤› an›lar›nda,
Uruguay’da tan›k oldu¤u heyecan
düzeyinin adeta bir f›rt›na gibi
oldu¤unu, o yo¤un tutkunun kendisini
çok etkiledi¤ini söylemiﬂti.
Her ne kadar çok iyi bir ilk kupa olsa
da kupa öncesinde yaﬂanan baz›
s›k›nt›lar›n de¤iﬂik versiyonlar›, 1934
‹talya ve 1938 Fransa’da vuku buldu.
Mussollini’nin ‹talya’daki Dünya
Kupas›’n›, maçlar›n radyodan
yay›nlanmas›n›n da verdi¤i f›rsatla bir
faﬂizm propagandas›na dönüﬂtürmesi,
yaﬂanan s›k›nt›lar›n baﬂ›nda
geliyordu. O dönemde Rimet’nin
futbolun politik ba¤lant›lar›n›
görmezden gelme politikas› gütmesi,
hakk›nda baz› söylentilerin de
ç›kmas›na yol açm›ﬂt›. Dört y›l sonra
Rimet’nin onuruna ülkesi Fransa’da
düzenlenen kupada ise bu sefer
Almanya tak›m›n›n Fransa maç›na
ç›kt›¤›nda verdi¤i Nazi selam›, FIFA
Baﬂkan›’n›n baﬂ›n› çok a¤r›tm›ﬂt›.
Yine kupaya kat›lacak Avusturya’n›n
Nazi Almanya’s› taraf›ndan iﬂgal
edilip, turnuvada ayn› çat› alt›nda
mücadele etmeleri di¤er büyük kafa
kar›ﬂt›r›c› konu olmuﬂtu.

Nobel ödülü reddedildi
Diplomatik iliﬂkilerde ve bar›ﬂç›l
çabalarda hep baﬂar›l› olan Jules
Rimet, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’na ra¤men
ayakta kalan FIFA ve Dünya
Kupas›’n›n bar›ﬂ›n devam› aç›s›ndan
önemli rol oynayaca¤›n›
düﬂünüyordu. Ancak 1956’da Nobel
Bar›ﬂ Ödülü’ne aday gösterildi¤inde
jüri taraf›ndan ödülü reddedilmiﬂti.
1934 Dünya Kupas› s›ras›nda faﬂizmle

alakal› problemlerin ve orada
Rimet’nin tepkisiz kalmas›n›n bu
ödülü engelledi¤i konuﬂulmuﬂtu.
Ödülü o y›l kimseye vermedi
Nobel Komitesi.
Bu iddialar üzerine Yves Rimet yine
büyükbabas›n› anlat›rken onun
spordan daha çok asl›nda edebiyatla
ilgilenen, sakin mütevaz› bir adam
oldu¤unu anlat›yor. Yves Rimet ayn›
zamanda, Katolik ve Hristiyan
Demokrat olan dedesi için,
“politikan›n kirli iﬂlerin döndü¤ü bir
cendere oldu¤unu” ve bu tip
mecralara kar›ﬂmak istemeyen
Rimet’nin hümanist ve bar›ﬂç›l
düﬂünceleri gerçe¤e çevirmek ad›na
hep spor eksenini tercih etti¤ini
belirtiyor.
Savaﬂtan sonra 1946’da
Lüksemburg’da toplanan kongre,
dünya ﬂampiyonuna verilen kupan›n
ad›n› “Jules Rimet Trophy” olarak
belirliyordu. Torun Rimet bunun
üzerine sorulan soruya ise “Dünya
üzerindeki en önemli kupa onun
ad›n› taﬂ›yordu ancak futbolu özel
hayat›na hiç sokmazd›. Küçükken
beni dizine al›p ﬂiir, kitap, müzik,
do¤a ve her ﬂey hakk›nda konuﬂur,
ancak asla futboldan ve FIFA’daki
baﬂar›lar›ndan bahsetmezdi” diyerek
cevap veriyordu.
Dünyay› ayn› çat› alt›nda toplamak
ve dünya çap›nda bar›ﬂç›l bir zirve
turnuvas› düzenlemek hayaliyle yola
ç›kan bir adam›n, ﬂu günlerde
gezegende 300 milyonun üzerinde
lisansl› futbolcu oldu¤unu görse
muhtemelen dili tutulurdu. 1954’te
81 yaﬂ›ndayken aktif görevinden
ayr›lan ve Onursal FIFA Baﬂkan›
olarak aç›klanan Jules Rimet,
1956’da hayata gözlerini
yumdu¤unda FIFA ve Dünya Kupas›
dünyan›n en önemli güç oda¤› ve
olay› olma yolunda emin ad›mlarla
ilerliyordu. Tarih ak›ﬂ›n›n en zorlu
ve en çetrefilli dönemlerin biri
boyunca (iki Dünya Savaﬂ›) futbolu
geliﬂtirmeye, tüm s›n›flar›n sporu ve
en önemlisi herkesin ortak paydada
buluﬂtu¤u bir kupayla taçland›rmaya
çal›ﬂan, hayalinin peﬂinde
koﬂmaktan geri durmayan, bakkal›n
o¤lu olarak büyüyüp dünyan›n en
büyük organizasyonlar›ndan birini
yaratan adam›n hikâyesiydi bu.
Günümüz futbol düzeninde
yaﬂad›¤›m›z baz› s›k›nt›lar›
düﬂünerek, yaz›m›z› büyük
hayalperest Jules Rimet’nin yine
gelece¤i tasarlad›¤› bir sözüyle
bitirelim: “‹nsano¤lu bir gün
futbolun do¤ru yolunda
ilerledi¤inde, insanc›l zarafeti en
yüksek seviyede sergilemeye
baﬂlayacak. Bu zariflik, insanlar›n
birbirine sonsuz güven ve sayg›
içerisinde, kalplerinde tek bir nefret
k›r›nt›s›, dudaklar›nda tek bir küfür
olmadan ortak bir noktada
buluﬂabilmelerini sa¤layacak.”

EURO 2016
2016 Avrupa ﬁampiyonas›’na
ev sahipli¤i için ‹talya ve Fransa ile
giriﬂti¤imiz yar›ﬂta Nisan ay› çok
önemli bir dönemeç. Bu dönemeçte
avantaj sa¤lamak için ne gibi
çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n›, TFF Genel
Sekreter Vekili ve Euro 2016 Proje
Direktörü Orhan Gorbon’la konuﬂtuk.
Gorbon, bu süreçte teslim edilen
adayl›k dosyas›ndaki revizyonlar›n
yap›laca¤›n›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› tan›t›m
projelerinin sürdürülece¤ini, oy
kullanacak UEFA ‹cra Kurulu üyeleriyle
de yo¤un tempoda görüﬂmeler
yap›laca¤›n› belirtiyor ve “ﬁans›m›z›
yüzde 33’e yükselttik” diyor.

UEFA İcra Kurulu’nun oy
kullanacak 13 üyesi var.
Her birini tek tek ziyaret etmeyi
planlıyoruz. 8’ini ziyaret ettik, kalan 5
ülkeyi Nisan ayında ziyaret edeceğiz. Bir
de UEFA’nın Milli Takımlar Komitesi var.
Onları da tek tek ziyaret etmeyi
planlıyoruz. 28 Mayıs’a kadar yaklaşık
25 ülkeyi ziyaret etmiş olacağız.
8-9 Nisan tarihleri arasında UEFA heyeti
teftiş ziyaretinde bulunacak. Teknik ve
politik konularla ilgili olarak iki heyet
gelecek. Bu ziyaretler çok önemli. Çünkü
teftiş ziyaretini mükemmel organize eden
ülke, UEFA yetkilisine “Bakın normalde
bizim bütün organizasyonlarımız bu
kalitededir” diye gizli bir mesaj vermiş
oluyor.
Guus Hiddink’in Avrupa’daki bilinirliği,
Hollanda’da gazetesindeki köşe yazısı,
bundan sonra bizim talep etmemiz
durumunda katılacağı organizasyonlar ve
yabancı basınla temasları bizim
adaylığımız için çok faydalı olacak.
Adaylığımız için bu gelişme çok iyi bir
zamanlamada, çok iyi bir destek oldu.

Üç kanaldan operasyon

28 Mayıs’ta yapılacak 30 dakikalık nihai
sunumun çok etkileyici olması gerekiyor.
Bu konuda çok iyi çalışmamız lâzım ki
İtalya ve Fransa’dan daha iyi bir iş
çıkaralım. Şu anda onu planlıyoruz. Son
olarak da diğer ülkelerle temaslarımız
büyük önem taşıyor. Oy verecek olan
kurul üyelerinin kalbine hitap edecek
söylemler yaratmaya çalışıyoruz.

Orhan Gorbon

Duygu Terzioğlu
▼Adayl›k sürecinde son iki aya
giriyoruz. Gelinen aﬂamay›
özetleyebilir misiniz?
▲Bu tip adayl›klarda üç farkl›
faaliyet yürütmek gerekiyor.
‹lki iﬂin tamamen teknik taraf›.
Stadyumlar, havaalanlar›, oteller,
biletler, vs... Bütün bu bilgiler
do¤rultusunda çal›ﬂmalar› yap›p
dosyay› haz›rlamak ve 15 ﬁubat
tarihinde teslim etmemiz
gerekiyordu. Adayl›k dosyam›z›
bitirdik, teslim ettik. ﬁimdi
UEFA’dan dosyam›zla ilgili baz›
sorular ve yorumlar bekliyoruz.
Onlar› da haz›rlay›p sorular›n
cevaplar›n› yeniden UEFA’ya
gönderece¤iz. ‹kinci olarak hem
yurtiçi hem yurtd›ﬂ› tan›t›m
alanlar›m›zda çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Gerek yabanc›
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bas›n gerekse yurtiçi bas›n
kaynaklar›n› kullanarak outdoor
medya ve TV için oluﬂturdu¤umuz
projelerimizi uyguluyoruz.
Bu ﬂekilde Türkiye’de ve
Avrupa’da bilinirlili¤i artt›r›yoruz.
Üçüncü ve son k›s›m d›ﬂ iliﬂkiler.
Oy kullanacak olan UEFA ‹cra
Kurulu üyeleri ile temaslar›m›z
çok büyük önem taﬂ›yor.
Bu konuda da çok yo¤un bir
tempo içerisindeyiz. 28 May›s’a
kadar inﬂallah her üç kanalda da
baﬂar›l› bir operasyon yürütece¤iz.
▼Çok yo¤un bir seyahat trafi¤i
içerisindesiniz. ﬁu ana kadar
nereleri ziyaret ettiniz ve bundan
sonra nereye gidilecek?
▲UEFA bünyesindeki adayl›k
konular›nda etkili olan iki ayr› çok
önemli komite var. En önemlisi

UEFA ‹cra Kurulu. Bu komitenin
oy kullanacak olan 13 üyesi var.
Her birini tek tek ziyaret etmeyi
planl›yoruz. ﬁu ana kadar 8 ülke
federasyonuna ziyarette bulunduk.
Malta, Litvanya, Almanya, ‹srail,
Hollanda, Romanya, Slovakya ve
Ukrayna. Nisan ay› çerçevesinde
geri kalan 8 ülkeyi de ziyaret edip
oy verecek olan komite üyelerine
direkt olarak projemizi anlataca¤›z.
Bir de UEFA’n›n Milli Tak›mlar
Komitesi var. Bu komite
ço¤unlukla di¤er federasyonlar›n
genel sekreteri olarak görev yapan
yaklaﬂ›k 14 kiﬂiden oluﬂuyor.
Onlar› da tek tek ziyaret etmeyi
planl›yoruz. UEFA ‹cra Kurulu ile
yap›lan görüﬂmeler üst düzey,
baﬂkanlar seviyesinde gerçekleﬂiyor.
‹kincisi ise daha ziyade genel
sekreterler seviyesinde olacak. 28
May›s’a kadar olan süreçte her iki

komite üyelerinin hepsini, yani
yaklaﬂ›k 25 ülkeyi ziyaret etmiﬂ
olaca¤›z.
▼Nisan ay› çok önemli bir ay.
De¤erlendirme ziyareti yap›lacak.
Bununla ilgili nas›l haz›rl›klar
yap›yorsunuz?
▲8-9 Nisan tarihleri aras›nda
UEFA heyeti ‹stanbul’a teftiﬂ
ziyaretinde bulunacak. UEFA’n›n
bize bildirdi¤ine göre iki heyet
halinde geliyorlar. Teknik ve
politik konularla ilgili olarak ikiye
ayr›l›yor. Teknik komite dosya
içeri¤i ile ilgili araﬂt›rmalar
yapmak üzere geliyor. Politik
konuyla ilgilenen komite ise devlet
deste¤iyle ilgili konularda
görüﬂmeler yapacak. Bu her iki
toplant› için çok ciddi çal›ﬂmalar
yürütüyoruz. Toplant›lar ‹stanbul
Ç›ra¤an Oteli’nde gerçekleﬂecek.
Gerek devletimiz, gerek bizler o

toplant›larda da UEFA yetkililerini
etkilemeyi baﬂaraca¤›z. Bu tip
haz›rl›klar›n mükemmel organize
edilmesi çok önemli. Çünkü teftiﬂ
ziyaretini mükemmel organize
eden bir ülke, teftiﬂ ziyaretine
gelen UEFA yetkilisine, “Bak›n
normalde bizim bütün
organizasyonlar›m›z bu
kalitededir” diye gizli bir mesaj
vermiﬂ oluyor. Dolay›s›yla bu teftiﬂ
ziyaretinin en ufak detay›na kadar
tek tek planlanmas› çok büyük
önem taﬂ›yor.
▼Kamuoyundan al›nan destek
konusunda neler düﬂünüyorsunuz?
▲Tabii ki Türkiye gibi bir futbol
ülkesinde ve genç nüfusa sahip bir
ülkede hiçbir zaman kamuoyu
deste¤inden ﬂüphemiz olmad›.
Kamuoyumuz tamam›yla bizim
arkam›zda. Asl›nda birçok daha
enteresan projeyle çok daha

heyecanl›, çok daha Türkiye’yi
kapsayan, kamuoyuna yönelik
projeler hayata geçirilebilirdi.
Bu çok önemli ancak ﬂu anda
bütün dikkatimiz ve ilgimiz bat›ya
kaym›ﬂ durumda. 13 adet UEFA
‹cra Kurulu üyesinden oy almak
için Avrupa’da uygulanmas›
gereken birçok proje var. ﬁu anda
onlarla daha çok meﬂgulüz.
Kamuoyu deste¤i için çok teﬂekkür
ederiz, ancak ﬂu anda bütün
enerjimizi lobi faaliyetlerine
veriyoruz. Bir tak›m
paydaﬂlar›m›zla görüﬂemediysek,
nedeni bundand›r.
▼Guus Hiddink’in Milli Tak›m
Teknik Direktörü olmas›
adayl›¤›m›z› nas›l etkiler?
▲Kesinlikle bu çok güzel bir
durum. Yani zamanlama olarak
çok güzel. Tam UEFA EURO 2016
karar›n›n verilmesine 72 gün kala
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Say›n Guus Hiddink’in böyle bir
görevi kabul etmesi bizim için çok
olumlu bir geliﬂme. Tabii bu Say›n
Guus Hiddink’in kiﬂili¤i ile de s›n›rl›
de¤il. San›r›m bu bütün Avrupa
kamuoyuna, Türkiye’nin Türk
futbolunu yeni bir seviyeye ç›kartmak
için ne kadar do¤ru iﬂler yapt›¤›n›,
Türkiye’nin ne kadar uzun vadeli ve
enternasyonal düﬂündü¤ünü
gösteriyor. Say›n Baﬂkan›m›z,
yönetim kurulumuz ve UEFA EURO
2016 vizyonumuzun Milli Tak›m
vizyonumuzla örtüﬂmesi buradaki en
büyük mesaj. Tabii bütün bunlar›n
d›ﬂ›nda da Guus Hiddink’in
Avrupa’daki bilinirli¤i, Hollanda’da
gazetesindeki köﬂe yaz›s›, bundan
sonra bizim talep etmemiz
durumunda kat›laca¤›
organizasyonlar ve yabanc› bas›nla
temaslar› bizim adayl›¤›m›z için çok
faydal› olacak. Özetlemek gerekirse,
adayl›¤›m›z için bu geliﬂme çok iyi

bir zamanlamada, çok iyi bir destek
oldu.
▼Rakiplerimizle ilgili geliﬂmeleri
takip ediyor musunuz?
▲Tabii ki çok yak›ndan takip
ediyoruz. Hem medyadan hem UEFA
üzerinden takip ediyoruz hem de
‹talya ile biraz baha birebir
temas›m›z var. Yani takip ediyoruz
ama zaten bir sürpriz yok. ‹talya,
Fransa gibi Avrupa futbolunun
devlerinden, Avrupa’n›n en aktif iki
oyuncusundan böyle bir
organizasyon sürecinde
yavaﬂlamalar›, geri düﬂmeleri zaten
beklenemez. Her iki ülke de
kazanmak için elinden geleni
yap›yor. Takip etmekle beraber ﬂu
anda çok ﬂaﬂ›rt›c›, sürpriz bir durum
yok.
▼Bundan sonra ne tip çal›ﬂmalar
yapacaks›n›z?
▲Bu dönemden sonra üç tane çok
önemli olay var. Bir tanesi

bahsetti¤im 8-9 Nisan tarihleri
aras›nda yap›lacak olan teftiﬂ
ziyaretinin çok iyi geçmesi. ‹kincisi
28 May›s’ta yap›lacak olan nihai
sunum. 30 dakikal›k çok etkileyici
bir sunum olmas› gerekiyor. Aday
olan her ülke bu sunumu
gerçekleﬂtirecek. Bizim bu konuda
çok çok iyi çal›ﬂmam›z lâz›m ki
‹talya ve Fransa’dan daha iyi bir iﬂ
ç›karal›m. ﬁu anda onu planl›yoruz.
Son olarak da di¤er ülkelerle
temaslar›m›z büyük önem taﬂ›yor. Oy
verecek olan kurul üyelerinin kalbine
hitap edecek söylemler yaratmaya
çal›ﬂ›yoruz. Bundan sonra bütün
enerjimizi bu üç faaliyete verece¤iz.
Hedefimiz, dikkatimizi da¤›tmadan
bu üçünü muhteﬂem ﬂekilde yapmak.
▼Türkiye’nin ﬂans› nedir?
▲Bu tip adayl›klarda o kadar çok
farkl› yönden bak›labiliyor ki, her
ﬂeyi söylemek mümkün. Baz›
aç›lardan Türkiye’nin ﬂans› çok

yüksek ama baz› aç›lardan da
rakiplerin ﬂans› çok yüksek ve
dedi¤im gibi rakiplerimiz de çok
zorlu. Normal ﬂartlarda üç aday›n
oldu¤u bir yar›ﬂta herkesin ﬂans›
yüzde 33’tür. Ancak ‹talya ve Fransa
gibi çok favori ve çok güçlü ülkelerin
karﬂ›m›zda olmas›ndan dolay› sanki
biraz daha düﬂük, yüzde 20 ile
baﬂlad›k gibi alg›lanabilir. Ama çok
yo¤un çal›ﬂmalarla ve bu iﬂi çok
ciddiye alarak ﬂans›m›z› yüzde 33’e
yükseltti¤imizi düﬂünüyorum. ﬁu an
itibar›yla ﬂans›m›z yüzde 33’ten
fazlad›r demek do¤ru olmaz. Ancak
bence Türkiye’nin ‹talya ve Fransa
gibi dev ülkelerle eﬂit ﬂansa sahip
olmas› Türkiye Futbol
Federasyonu’nun bir baﬂar›s› olarak
görülmeli. Birçok alanda ‹talya ve
Fransa’n›n seviyesine yükselmeye
çal›ﬂ›rken adayl›¤›m›z›n bu düzeyde
olmas› bence çok gurur verici, güzel
bir geliﬂme.

Lobi faaliyetleri devam ediyor
2016 Avrupa ﬁampiyonas› adayl›¤› çerçevesinde Mahmut Özgener
baﬂkanl›¤›ndaki TFF heyeti oy hakk› bulunan UEFA Yönetim
Kurulu üyeleri ile UEFA Milli Tak›m Müsabakalar› Komitesi
üyelerini ziyaretlere ay içerisinde devam etti. TFF Heyeti, ﬁubat ay›
sonunda ve Mart ay› boyunca yapt›¤› ziyaretlerde Litvanya Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Liuaturas Varanavicious, Malta Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Joseph Mifsud, Almanya Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Theo Zwanziger, Romanya Futbol Federasyonu Baﬂkan›
Mircea Sandu, ‹srail Futbol Federasyonu Baﬂkan› Avraham Luzon,
Slovakya Futbol Federasyonu Baﬂkan› Frantisek Laurinec ve
Ukrayna Futbol Federasyonu Baﬂkan› Grigoriy Surkis ile bir araya
geldi. Mahmut Özgener baﬂkanl›¤›ndaki heyet ‹srail’in Tel Aviv
kentinde düzenlenen UEFA Kongresi’ne de kat›ld›. Toplant›larda
Türkiye’nin adayl›k projesi UEFA Yönetim Kurulu üyelerine detayl›
biçimde aktar›l›yor. Ziyaretler bu ay da devam edecek.
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2010 Dünya Kupas›’na do¤ru

Yaﬂayan efsane
Francisco Varallo
Dünya Kupası’nın ilk finali bundan tam 80 sene önce, yani 1930’da oynandı. Uruguay
ile Arjantin arasındaki o final maçında forma giyenlerden sadece bir tanesi bugün
hayatta ve tam 100 yaşında. Dünya Kupası tarihinin yaşayan
efsanesi Arjantinli Francisco Varallo, döneminin futbol anlayışıyla
ilgili oldukça çarpıcı şeyler anlatıyor. Bazılarına “Demek ki
o zamanlar öyleymiş” diye şaşırıyorsunuz, bazılarına da “Aslında
o günden bugüne hiçbir şey değişmemiş” diyorsunuz.
FIFA World’dan Çeviren:
930’da Uruguay’da
düzenlenen ilk Dünya
Kupas›’ndan bu yana
uluslararas› futbol önemli
de¤iﬂiklikler geçirdi. Uruguay ile
Arjantin aras›nda oynanan 1930
finalinde 80 y›l önce forma giyen
Francisco Varallo, o finalden
hayatta kalan tek futbolcu olma
s›fat›n› taﬂ›yor. Günümüze de¤in
dünya futbolunun geçirdi¤i
geliﬂmeleri dile getiren Varallo
“O zamanlar bir çocuktum” diyor.
Bugün ilk Dünya Kupas›’n› gören
veya “oynad›m” diyen hemen
hemen hiç kimse yok gibidir.
Arjantin Milli Tak›m›’n›n
futbolcusu Francisco Varallo ise
Montevideo’da oynanan 1930
Dünya Kupas› finalini unutam›yor.
‹ki ay önce 100. yaﬂ›na basan
Varallo, Centenario Stad›’nda
ev sahibi Uruguay’a 4-2
yenildikleri tarihi finalde henüz
20 yaﬂ›ndayd›. Bu Dünya
Kupas›’ndan sonra formas›n›
giydi¤i Buca Juniors ile muhteﬂem
bir sekiz y›l geçirdi. Kulübünün
profesyonel tarihinde tüm
zamanlar›n en golcü oyuncusu
unvan›na eriﬂti. 210 maçta rakip
fileleri 181 kez havaland›ran
Varallo’nun bu rekoru,
günümüzün golcüsü Martin
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Palermo taraf›ndan 2008’de tarihe
gömüldü.
Eski nesil Varallo’dan söz ederken
sert ﬂutlar›ndan, gol sezgisinden ve
iyi huyundan bahseder. O kadar
eli aç›kt›r ki, futbol an›lar›n›,
objelerini, resimlerini söyleﬂi
yapanlara, hayranlar›na da¤›tt›¤›
için kendisiyle ilgili geçmiﬂten
hemen hemen hiç bir ﬂey
kalmam›ﬂt›r. Elindekiler çok yak›n
geçmiﬂiyle ilgili arta kalanlard›r.
K›z›, babas›n›n oldukça eli aç›k
oldu¤unu aç›klarken, “Her ﬂeyi
elinden ç›kard›. Röportaj için
gelenlere resimlerini, arkadaﬂlar›na
formalar›n› vermekten kaç›nmad›.
Boca Juniors müzesine verecek hiç
bir ﬂeyi kalmam›ﬂt›” diyor. ﬁimdi
gelin sözü yaﬂayan efsaneye
b›rakal›m ve FIFA dergisinin
sorular›na verdi¤i cevaplara
göz atal›m.
▼‹lk Dünya Kupas› ile ilgili
an›lar›n›zdan söz edebilir misiniz?
▲Bir rüyan›n gerçekleﬂmesi gibi
bir ﬂeydi bu. Arjantin ola¤anüstü
iyi ve güçlü bir tak›md›. Dünya
Kupas› baﬂlamadan iki ay önce
ancak bir kez giymiﬂtim milli
formay›. Küçüktüm. O zamanlar
futbolun ustalar› olan Luis Monti,
Manuel Ferreira, Guillermo Stabile
gibi hayran› oldu¤um oyuncularla
ayn› tak›mda
oynaman›n
mutlulu¤unu
tatm›ﬂt›m.
O tarihlerde tak›m›
yöneten çal›ﬂt›r›c›lar›n
sözü pek geçmezdi.
Deneyimli, isim
yapm›ﬂ futbolcular on
biri oluﬂtururdu. ‹lk
kez milli formay›
giydi¤im Fransa maç›
öncesi tak›m›m›z›n

kaptan›
Ferreira’ya nas›l
oynamam
gerekti¤ini
sordu¤umda, “Bildi¤in gibi oyna,
istedi¤ini yapmakta serbestsin”
demiﬂti. Sonuçta her ﬂey iyi olmuﬂ,
beklenen futbolumu oynam›ﬂt›m.
▼Arjantin’in ilk Dünya Kupas›’n›
kazanma umudu son 45 dakikada
bitmiﬂti.
▲ﬁili maç›nda dizimden
sakatlanm›ﬂt›m. Yar› finalde
ABD’ye karﬂ› forma giymemiﬂtim.
Finalde oynayabilmek için
iyileﬂmem beklenmiﬂti. Finalde
oynamam gerekiyordu. Oynad›m
ama a¤r›lar içinde. Oynamam
gerekmiﬂti. ‹kinci yar› sanc›lardan
aya¤›m› hissedemez olmuﬂtum.
On kiﬂi kalm›ﬂt›k. ‹lerleyen
dakikalarda iki oyuncumuz daha
sakatlan›nca sekiz kiﬂi ile
mücadele etmek zorunda
kalm›ﬂt›k. Uruguay bizi yenmiﬂti.
Sekiz oyuncu on bire karﬂ› ne
yapabilirdi ki?
▼Geçen seksen y›lda futbolda
birçok geliﬂmeler yaﬂand›. Sizin
zaman›n›zda çal›ﬂma ve beslenme
nas›ld›, örnekler misiniz?
▲1930’larda haftada en fazla üç
kez idman yapard›k. Bense ayr›ca
çal›ﬂ›r, kendimi geliﬂtirmek için
zorlard›m. La Plata’dayken parkta
koﬂar, Buenos Aires’de ise
Boca’n›n sahas›nda özel idmanlar
yapard›m. Sa¤l›kl› kalmak için
geçti¤imiz y›llara kadar bu tür
çal›ﬂmalara aral›ks›z devam ettim.
Sürekli hareketlilik benim neﬂe
kayna¤›md›. Benim zaman›mda
beslenme uzmanlar› yoktu. Bize
tavsiye edilen salaml› sandviç
yemememizdi. Ben daima iyi ve
do¤ru beslenirdim. Arjantin’in tipik
geleneksel yeme¤i olan eti daima

tercih etmiﬂimdir. Maçlardan önce
de yerdim. Tak›m arkadaﬂlar›m
yemek konusunda ﬂaﬂk›nl›klar›n›
gizleyemeyerek “Nas›l oluyor da
bizden daha çok yiyorsun? Bu
sana oynarken s›k›nt› vermiyor
mu?” derlerdi. Ben de “Yemezsem
gol atamam” derdim. Oysa
yedi¤imiz yemek sa¤l›kl›yd› ve bu
da bize enerji veriyordu. Ne sigara
içiyorduk ne de alkol al›yorduk.
Karbonatl› içkiler yoktu. Makarna
ise o denli revaçta de¤ildi. ‹yi g›da
alm›ﬂ olmal›y›m ki hâlâ diﬂlerim
sapasa¤lam. Genetik olarak
dayan›kl› oldu¤um bir gerçek.
ﬁiﬂmanlamad›m, kilolar›m olmad›
ve daima s›r›m gibiydim.
Futbolculuk kariyerim boyunca
medical check-up’tan geçmedim.
Bugün ise t›p çok ilerledi.
Sakatl›klara çareler bulunuyor.
Uruguay’daki Dünya Kupas›’nda
baﬂ›ma gelen sakatl›ktan
kurtulmam o kadar kolay
olmam›ﬂt›. Oldukça s›k›nt›
çekmiﬂtim iyileﬂinceye kadar.
Bugün ise ameliyatlardan sonra
çabucak iyileﬂip sahalara
dönebiliyorlar. Sanki sihirli de¤nek
de¤miﬂ gibi.
▼Futbolcunun yaﬂam tarz› nas›ld›?
▲Orta halli bir aileden geldim.
Üç kardeﬂten biriydim. Hiç bir
zaman fakirlik çekmedik. Okumak
için her türlü imkân ve f›rsat
sa¤lanm›ﬂt›. Tatil gibi bir kavram
yoktu. Geçmiﬂte insanlar ya kent
d›ﬂ›ndaki yeﬂil alanlara gider veya
Buenos Aires’te tiyatro ve
galerilere itibar ederlerdi. Ben bir
sahil kenti olan Mar del Plata’ya
gitmeyi adet haline getirmiﬂtim.

O tarihlerde antrenörlerin sözü
pek geçmezdi. Deneyimli, isim
yapmış futbolcular on biri
oluştururdu.
İlk kez milli formayı giydiğim maç
öncesi kaptan Ferreira’ya nasıl
oynamam gerektiğini
sorduğumda, “Bildiğin gibi oyna,
istediğini yapmakta serbestsin”
demişti.
Orta halli bir aileden geldim. Hiç
bir zaman fakirlik çekmedik.
Okumak için her türlü imkân ve
fırsat sağlanmıştı. Sırf yüzmek için
400 kilometrelik tozlu yolda
seyahat etmeyi göze almıştım.
Denizde yüzmeye bayılıyordum.
Bir de hızlı araba sürmeyi çok
severdim.
Benim zamanımda futbolcu o
kadar önemli değildi. Babam
futbolcu olmamı hiç bir zaman
istemedi. Arkadaşlarımla futbol
oynadığımı bir görsün, çekip alırdı
beni sahadan. Biraz para
kazanmaya başlayınca ailem
futbola başka gözle bakmaya
başladı.
Ünlü tango şarkıcısı Carlos Gardel
ile ahbaplık kurdum. Birlikte boy
gösterdiğimiz gecelerde, Buenos
Aires’in ikonik bulvarı
Corrientes’te
tüm ilgiyi üzerimizde toplardık.
Fakat tanınmış olmak özel
hayatımızı hiç bir vakit
engellememişti. Kimse bizi gazete
sütunlarına taşımazdı.
Bir süre antrenörlük yaptım ama
ailemin ısrarı üzerine bıraktım.
Daha sonra kızım Teresa’nın şu
anda başında bulunduğu loto
bayiliği acentesini kurdum.
Bugünkü gibi yüksek kazançlar
sağlayamıyorduk. Hayatım
boyunca çalışmak zorundaydım.

S›rf yüzmek için 400
mümkün de¤ildi. Arkadaﬂ
toplant›lar›nda futbol konuﬂmak
kilometrelik tozlu yolda seyahat
ola¤and›. Kültür-fizik hocal›¤›
etmeyi göze alm›ﬂt›m. Denizde
yapt›¤›m oldu okullarda.
yüzmeye bay›l›yordum. Boca’da
Küçüklerin futbolunu geliﬂtirmek
oynarken elime geçen biraz
için de çal›ﬂmalar yapt›m. Daha
parayla bir araba sat›n ald›m.
sonra k›z›m Teresa’n›n ﬂu anda
H›zl› sürmeyi çok severdim. Mar
baﬂ›nda bulundu¤u loto bayili¤i
de Plata’ya varmek dört saatimi
acentesini kurdum. Bugünkü gibi
al›rd›.
yüksek kazançlar
80 yaﬂ›ma kadar araba
sa¤layam›yorduk. Hayat›m
kulland›m ve fren yapmad›¤›m
boyunca çal›ﬂmak zorundayd›m.
için frenlerinin y›pranmad›¤› bir
Kenarda birikmiﬂ param›z yoktu.
gerçek. Çünkü
Buenos Aires’ten, ad›ma La Boca
o y›llarda trafik bugünkü gibi
semtinde bir lokanta kurmak için
yo¤un de¤ildi. Arabalar çok
teklif ald›m. Futbolda yapt›¤›m
seyrek görülürdü uzun yollarda.
isim ilgililerin dikkatini çekmiﬂti. Para benim için
▼Seyahatlerinizden biraz söz eder misiniz?
daima ikinci planda kalm›ﬂt›. Futbol oynad›¤›m
▲Futbol sayesinde seyahat yapma f›rsat›n›
dönemde ‹talya’dan cazip transfer tekliflerini geri
buldum. ‹lk kez New York’ta kar gördüm.
Yurtd›ﬂ›nda kat›ld›¤›m›z bir turdu bu. Kafile ikiye çevirmiﬂ ve evimde kalmay› tercih etmiﬂtim.
Ailemle birlikte olmaktan dolay› çok mutluydum.
ayr›lm›ﬂt›. Bir k›sm› Avrupa’ya giderken benim
▼Futbolu izliyor musunuz?
bulundu¤um grup ABD, Meksika ve Küba’ya
▲Golcüleri yak›ndan izlerim. Batistuta gibi.
yöneldi. Seyahatler o denli s›k de¤ildi. ‹lk
Futbolculara önerim ﬂudur; yar›m daire çizerek
Avrupa’ya ç›k›ﬂ›m 1998’de gerçekleﬂti.
tüm gücünüzle vurdu¤unuz zaman inan›lmaz bir
Fransa’daki Dünya Kupas› öncesi FIFA’n›n
gole imza atars›n›z. Bugün oynasayd›m Batistuta
davetlisi olarak Monaco’nun yak›n›ndaki sahil
kenti Bordighera’ya gittim. Güzel bir yerdi ancak tarz›nda olurdum. Stilimiz hemen hemen
ayn›yd›. Benimle foto¤raf çektirmek onu
girdi¤im deniz Mar del Plata’daki gibi güzel
onurland›rm›ﬂt›.
de¤ildi. Her taraf kayal›kt›.
▼Güçlü bir haf›zaya sahipsiniz.
▼Sosyal hayatta futbolcuya hangi gözle
Dünya Kupas› tarihindeki öneminizin
bak›l›rd›?
fark›ndas›n›zd›r herhalde.
▲Benim zaman›mda futbolcu o kadar önemli
▲Buralarda genç nesil bile benim kim oldu¤umu
de¤ildi. Star olmak ayr›cal›kt› ama bu da çok
biliyor. ‹nan›l›r gibi de¤il. Fransa’dayken
enderdi. Babam futbolcu olmam› hiç bir zaman
‹ngiltere, Almanya, Polonya, ‹sviçre’den futbol
istemedi. Arkadaﬂlar›mla futbol oynad›¤›m› bir
merakl›lar›n›n sevgi ve sayg› gösterisiyle
görsün, çekip al›rd› beni sahadan. Oysa
amcalar›mdan biri bu konuda beni destekleyerek karﬂ›land›m. Baz›lar› bana hâlâ mektup yazar,
hediyeler gönderir. Bu gibi unutulmaz jestler
yerel bir kulüp olan 12 de Octubre’ye
beni çok mutlu k›lar. Futbola müteﬂekkirim.
yazd›rm›ﬂt›. Biraz para kazanmaya baﬂlay›nca
La Plata’da herkes beni tan›r. Yaﬂl›s›, genci
ailem futbola baﬂka gözle bakmaya baﬂlad›.
çocu¤u, beni gören selamlar. Ben örnek bir
Boca Juniors, Arjantin’in en tan›nm›ﬂ kulübüdür.
vatandaﬂ olarak alg›lan›r›m. Yaﬂ›ma ra¤men hâlâ
Burada oynaman›n bir ayr›cal›k oldu¤unu
futbol gündeminin içindeyim.
gördüm. Ülkenin ileri gelen simalar›n›n
dikkatini çeker olmuﬂtuk. Ünlü tango
ﬂark›c›s›
Carlos Gardel ile ahbapl›k kurdum.
Boy gösterdi¤imiz gecelerde, ›ﬂ›l ›ﬂ›l
Buenos Aires’in ikonik bulvar›
Corrientes’te tüm ilgiyi üzerimizde
toplard›k. Çünkü tan›nm›ﬂt›k. Fakat
Coca-Cola, FIFA Dünya Kupas› 2010 kapsam›nda,
tan›nm›ﬂ olmak özel hayat›m›z› hiçbir
gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük FIFA Dünya Kupas› Turu’nu
vakit engellememiﬂti. Sinemalara,
düzenliyor. Gitti¤i her ülkede büyük bir coﬂkuyla
tiyatrolara bir film y›ld›z› k›z arkadaﬂ›mla
karﬂ›lanan, futbol fanatiklerine verdi¤i coﬂku kadar
giderdim ama kimse de ç›k›p bizi gazete
ülke gündeminde de kendine yer bulan FIFA Dünya
sütunlar›na taﬂ›mazd›. O zaman ortam
Kupas› Turu 13-15 Nisan 2010 tarihleri aras›nda da
çok sa¤l›kl›yd›. Futbol hayat›m›
‹stanbul’daki futbolseverlerle buluﬂuyor. FIFA Dünya
noktalad›ktan sonra normal aile
Kupas›, ‹stanbul’da bulundu¤u süre boyunca
hayat›mda mutlu oldum.
Coca-Cola taraf›ndan düzenlenen çeﬂitli etkinliklerle
▼Futbolu b›rakt›ktan sonra neler
sporseverlerle buluﬂacak. FIFA Dünya Kupas› için
yapt›n›z?
haz›rlanacak
▲Futbolu noktalad›ktan sonra
etkinlik alan›nda
antrenörlük kursuna kat›ld›m ve bu arada
sporseverler kupa
da Boca veteranlar tak›m›nda oynamaya
ile hat›ra foto¤raf›
baﬂlad›m. 1957 ve 1959 y›llar› aras›nda
çektirme imkân›na
teknik direktörlü¤ünü yapt›¤›m Gimnasia
da sahip olacak.
y Esgrima tak›m›n›n kümede kalmas›n›
Kupaya, Kamerunlu
sa¤lad›m. Daha sonra ailem futbolu
ünlü futbolcu Roger
b›rakmam için ›srarc› davrand›. Onlar›n
Milla da eﬂlik
sevgi ve sayg›s› beni futbolu b›rakmaya
edecek.
ikna etmiﬂti. Ancak futboldan kopmak

Dünya Kupas›
‹stanbul’a geliyor
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2010 Dünya Kupas›’na do¤ru

Mahpus dam›nda futbol
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Güney Afrika’nın Robben Adası, ırkçı yönetimin
olduğu dönemde dünyanın en kötü koşullarına sahip hapishanesine ev sahipliği
yapıyordu. Sayıları 1400’ü bulan mahkûmların geleceğe yönelik umutlarının adı
futboldu. Önce hapishanede bir futbol federasyonu kuruldu, ardından 8 takımlı bir lig
organize edildi. Üstelik FIFA’nın bütün kuralları uygulanarak. Hakemler de kuralların
öngördüğü kriterlere göre sınavdan geçirilerek seçildi. Tabii disiplin komitesi de
unutulmadı. Kâğıt toplarla hücrelerde başlayan ligin Cumartesi günleri bahçede
oynanmasına izin verilmesi, hayatta kalma ve onur savaşının bir ölçüde kazanılması
anlamına da geliyordu.
Mustafa Taha
o¤u zaman futbol, “22 kiﬂinin sahada

bir oyun” olarak nitelendirilse de
Ç oynad›¤›
yaﬂan›lan baz› örnekler bize, futbolun
bir oyundan daha fazlas› oldu¤unu gösteriyor.
T›pk› Güney Afrika’n›n Robben Adas›’nda
1960’l› y›llarda yaﬂananlarda oldu¤u gibi.
Robben Adas›, Güney Afrika’n›n Cape Town
ﬂehri aç›klar›nda bir ada. Onu farkl› k›lan
özelli¤i Güney Afrika’daki iktidarda ›rkç›
yönetimin oldu¤u dönemde dünyan›n en kötü
koﬂullar›na sahip hapishanesine ev sahipli¤i
yapmas›yd›. Nelson Mandela hapishanede
geçirdi¤i 30 y›l›n ilk 18’ini Robben Adas›’nda
yaﬂad›. Robben Adas› sadece Mandela’ya de¤il,
farkl› etnik, siyasal, sosyal geçmiﬂe sahip insana
da ev sahipli¤i yapt›. Say›lar› 1400’ü bulan
bu insanlar›n tek suçu “beyaz yönetimin”
ﬂiddet eylemlerine, yapt›klar› gösteriler ve
konuﬂmalar›yla tepki koymuﬂ olmalar›yd›.
Y›llarca en kötü koﬂullarda Robben Adas›’ndaki
hapishanede yaﬂayan bu insanlar›n gelece¤e
yönelik umutlar›n›n ad› futboldu. Kendi
özgürlüklerinden daha çok, Güney Afrika’n›n
özgürlü¤ü için savaﬂan hapishanedeki
mahkûmlar›, farkl› etnik ve siyasal görüﬂe karﬂ›n
ayn› amaç do¤rultusunda toplayan, futbol topu
ve o topun peﬂinde oynanan oyundu.
Robben Adas›’n›n hapishanesinde hayata
ba¤lanmak için bir futbol ligi kurulmas› fikri
ortaya at›ld›. Baﬂlang›çta ilginç gelen bu fikir
zamanla kabul gördü. Sekiz tak›mdan oluﬂacak
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bu ligde inan›lmas›
güç bir ﬂekilde
FIFA’n›n futbol
oyunu için ortaya
koydu¤u bütün
kurallar
uygulanacakt›.
Bunun için
öncelikli olarak
ligin yönetiminden
sorumlu Makana
Futbol Federasyonu kuruldu. Hapishane
içerisinde kurulan bu federasyon, FIFA
taraf›ndan resmen tan›nm›ﬂt›. Fikstürler FIFA’n›n
kurallar› çerçevesinde yap›ld›. Tak›mlar›n
yöneticileri birbirlerine resmi mektuplar
yazarak fikstürün ﬂekillenmesi sa¤land›.
Hakemler yine hakem kitapç›¤›n›n öngördü¤ü
kriterlere göre maçlar› yönetecekti.
Ama öncelikli olarak hakem olunmas›
gerekiyordu. Bunun için FIFA’n›n kural
kitapç›¤›ndan yararlan›larak hakem s›nav›
yap›ld›. S›nav› geçenler hakem oldu.
Yine futbolculara cezalar›n verilmesi için bir
disiplin komitesi oluﬂturuldu. Her maç sonras›
kart gören futbolcular›n cezalar› bu komite
taraf›ndan veriliyordu.
Herkes elinden gelen çabay› göstererek
profesyonel bir futbol ligi oluﬂturulmas› için
u¤raﬂ›yordu. Hem de dünyan›n en kötü
koﬂullar›na sahip hapishanelerinden birinde;
futbol gerçekten
umuttu.
Futbol
insanlar›n
hayata
ba¤lanma
araçlar›ndan
biri, belki de
en önemlisi
olmuﬂtu bu
harika Cape
Town manzaral›
hapishanede.
Elbette kolay
olmad› futbol
liginin
kurulmas› ve
maçlar›n

oynanmas›.
‹lk baﬂlarda
mahkûmlar
hücrelerinde
gizlice yapt›klar›
kartonlar, kâ¤›t parçalar› ve paçavralarla
yapt›klar› toplar› kullanarak futbol oynuyordu.
1965’te ise hapishane yönetimi mahkûmlar›n
Cumartesi günleri bahçede futbol oynamalar›na
izin verdi. Bu, hayatta kalma ve onur savaﬂ›n›n
bir ölçüde kazan›lmas› anlam›na da geliyordu.
O dönemde 20 yaﬂ›nda olan ve Robben
Adas›’ndaki hapishanede on y›l geçiren
Lizo Sitoto, futbolun hayat›n› kurtard›¤›
inan›yor. Robben Adas›’nda bir ﬂey
düﬂünemediklerini söyleyen Sitoto, futbolun
hapishanedeki mahkûmlara düﬂünme ve
konuﬂma ﬂans› verdi¤ini belirtiyor.
Güney Afrika Cumhurbaﬂkan› Jacob Zuma
hem futbolcu hem de hakem olarak Robben
Adas›’ndaki hapishanede futbol kariyerine sahip
isimlerden biri.
Robben Adas›’nda yaﬂananlar futbolun
insanlar›n etnik, siyasal ve sosyal aç›dan
farkl›l›klar›n› ortadan kald›ran ve onlar› tek bir
potada eriten ender paylaﬂ›m noktalar›ndan biri
oldu¤unu bir kere daha gösterirken, baﬂta
güvenlik sorunlar› olmak üzere çok say›da
tart›ﬂman›n gölgesinde FIFA 2010 Dünya
Kupas›’na ev sahipli¤i yapacak Güney Afrika.
Robben Adas›’nda yaﬂan›lan bu “gerçek
hikâye” Afrika’n›n ve de özelinde Güney
Afrika’n›n Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapmaya hak kazanmas› için en özel sebep
olsa gerek. Futbolun bir oyundan daha fazlas›
oldu¤una ve insanlar› hayata ba¤lama amac›na
ﬂahitlik eden bu topraklar, Dünya Kupas›
düzenlemeyi sonuna kadar hak ediyor.

Türk futbolunda
taktik yok!
İtalya ile karşılaştırdığımda Türkiye
ligi fiziksel açıdan daha zor şartlar
sunuyor. Ancak liginizde fiziksel
yapı ne kadar güçlüyse, düşünsel
oyun ve taktiksel içgüdü o kadar
az işin içerisine katılıyor. En vahimi
ise Türk futbolunda taktik yok.

Örneğin köşe vuruşu pozisyonunda
ya alanı savunursunuz ya da adam
markajı yaparsınız. Bunlar
sonradan çalışarak gelişebilir
ancak genç Türk futbolculara bunu
temelden öğreterek, bu konudaki
eksikliklerin giderilmesi çok daha
önemli.
Biz İtalyanların en büyük sıkıntısı
muhafazakârlık. Çünkü biz hâlâ
kendimizi dünyanın en iyi
futbolunu oynayan ülkesi, İtalyan
kulüplerini de dünyanın en iyi
kulüpleri olarak görüyoruz.
Gerçeği inkâr edip çarpıtarak
sıkıntının temeline inemiyoruz.
İtalya’da ısınma hareketlerinden
hemen sonra bir antrenör sizleri
alarak takımdan ayrı savunma
kurgusu üzerine yoğunlaşmanızı
sağlar. Türkiye’de defansif taktik
üzerinde benim takımım dışında
çok durulduğunu
gözlemlemiyorum.

Caner Eler
▼Yaklaﬂ›k sekiz ayd›r Türkiye’desin.
Türk futbolu için muhtemelen daha
belirgin fikirlerin oluﬂmuﬂtur bu
sürede. Türk futbolunu dünya
futbolunda nerede
konumland›rabilirsin? Biz Türkler
genelde teknik oldu¤umuzu
düﬂünürüz, sen nas›l görüyorsun?
“Teknik kapasitemiz, taktiksel
zekâm›z” senin bak›ﬂ aç›ndan nas›l?
‹talyan futbolunda taktiksel zekân›n
çok önemli oldu¤unu da
düﬂünürsek…
▲Bir kere Türkiye art›k önemli futbol
ülkelerinden biri, bunu söylemek
lâz›m kesinlikle. ‹talya ile
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m zaman ise Türkiye
liginin fiziksel aç›dan daha zor ﬂartlar
sunan bir lig oldu¤unu söyleyebilirim.
Ancak ülkenizde fiziksel yap› ne
kadar güçlüyse, düﬂünsel oyun ve
taktiksel içgüdü o kadar az iﬂin
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içerisine kat›l›yor da diyebilirim. Fakat
tüm bunlar›n aras›nda en vahim taraf
Türk futbolunda taktik yok. Yani ekol
olarak bunun eksikli¤i gözüküyor.
▼Genelde Türk defans oyuncular›n›n
ve defans kurgusunun temel
probleminin yan toplar ve duran
toplarda yerleﬂim problemleri,
taktiksel problemler oldu¤u söylenir.
Sen bu konudaki eksi¤imizi ne
derecede görüyorsun?
▲Bunlar tabii ki antrenmanla
aﬂ›labilecek, antrenmanla geliﬂtirilecek
noktalar. Örne¤in köﬂe vuruﬂu
pozisyonunda uygulayabilece¤iniz
iki defans opsiyonunuz var. Birincisi,
alan› savunursunuz. Bunun için hafta
boyunca sürekli tekrar yaparak
çal›ﬂmak durumundas›n›z. Çünkü
bu sayede herkesin nerede olaca¤›n›
bilmesi gerekir. ‹kincisi ise adam
adama markaj ﬂeklinde savunman›z›

kurgulars›n›z. E¤er adam adamay›
tercih ediyorsan›z, art›k orada bireysel
olarak güçlü olan, daha az hata yapan
kazanacakt›r. Ancak Türk futbolunda
bunun eksikli¤inin temele inilerek
çözülmesi gerekiyor. Bunlar sonradan
çal›ﬂarak geliﬂir dedi¤im gibi. Ancak
genç Türk futbolculara bunu temelden
ö¤reterek, bu konudaki eksikliklerin
giderilmesi çok daha önemli.
▼90’lar›n sonundan bu yana devam
eden kariyerinden önemli tak›mlarda
oynad›n. Birçok önemli teknik adamla
çal›ﬂt›n. Marcello Lippi’den Cesare
Prandelli’ye, Luciano Spalletti’den
David Moyes’e kadar. ﬁimdi de
Mustafa Denizli ile çal›ﬂ›yorsun.
Bu teknik adamlar içinde futboluna
ve kariyerine en çok etki eden,
geliﬂimine en fazla katk›s› olan
hangisi; özellikle de teknik direktör
oyuncu iliﬂkisi anlam›nda?

▲Öncelikle bugüne kadar çal›ﬂt›¤›m
her teknik direktörden futboldan zevk
almay› ö¤rendim. Hepsi bana ayr›
ﬂekillerde bu zevki nas›l
yaﬂayabilece¤imi gösterdi. Elbette her
yeni teknik direktör bana birçok futbol
unsuru konusunda yol gösterdi,
ben de onlardan kariyerimi,
futbolumu daha da ilerletebilmek
anlam›nda sürekli yeni ﬂeyler
ö¤rendim. Fakat y›llar ilerledi ve art›k
toy bir futbolcu ya da çocuk de¤ilim;
30-31 yaﬂ›nda bir futbolcuyum.
Bu büyük tecrübeyi ve futbol sahas›
içinde sakin kalmay›, panik an›nda
çözüm bulma gibi yetilerimi çal›ﬂt›¤›m
teknik adamlardan ald›¤›m
yard›mlarla sa¤lad›m.
▼‹çlerinde senin için çok daha özel
olan bir isim var m›?
▲Saha içinde bana en çok katk›y›
vermiﬂ olanlar Prandelli ve Spalletti

Hani derler ya “Savunmac›
transfer edeceksen
çamurdan olsun ama ‹talyan
olsun” diye, Ferrari’ye de
ilk geldi¤inde çok yak›ndan
tan›mayanlar o gözle
bakm›ﬂt›. Serie A menﬂei
bak›m›ndan kariyerli bir
futbolcunun geldi¤i
ortadayd›. Baz› tereddütler
de yok de¤ildi. Lâkin o bize
farkl› yönleri oldu¤unu,
özellikle de oyun alan›
içerisinde kat› ‹talyan
sertli¤ini uygulamadan da
defans yap›labilece¤ini
gösterdi. O sahadayken
Beﬂiktaﬂ’›n savunmada
bambaﬂka oynad›¤›
söyleniyor art›k. Soyad› gibi
oynad›¤› söyleniyor: Zarif
ama tatl› sert. ﬁimdi
taraftar›n en sevdi¤i
isimlerden biri. Sempatik
tav›rlar›yla röportaj s›ras›nda
bizi de etkileyen ‹talyan
oyuncu, tecrübesini,
bak›ﬂ aç›s›n› sözcüklere
yans›tmaya çal›ﬂt›.

Matteo Ferrari
diyebilirim.

‹talyanlar›n sorunu muhafazakârl›k
▼‹talyan futbolu denince akla ilk olarak savunma
gelir. Bu kökenden ve özellikle de Helenio Herrera
ile uygulanan Katenaçyo’dan bu yana uzanan bir
gelenek. Ancak son y›llarda, kulüpler düzeyinde
‹talya, Avrupa’da çok zorlan›yor ve üst noktalara
gidemiyor. 2006’da milli tak›m düzeyinde Dünya
Kupas› kazan›lsa da Milan, Inter, Juventus gibi
kulüplerin rakiplerinden çok kolay ve fazlaca gol
yiyen ﬁampiyonlar Ligi performanslar› ortada.
Eskisi gibi iyi savunmac›lar ç›karmakta sorun mu
yaﬂ›yor ‹talyan futbolu?
▲Aç›kças› ben sorunun temelinde defans oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Biz ‹talyanlar›n en büyük s›k›nt›s›
muhafazakârl›k. Çünkü biz hâlâ kendimizi
dünyan›n en iyi futbolunu oynayan ülkesi, ‹talyan
kulüplerini de dünyan›n en iyi kulüpleri olarak
görüyoruz. Oysa ‹ngiliz tak›mlar›na bak›ld›¤›nda
her sene bir ‹ngiliz tak›m› ﬁampiyonlar Ligi’nde final

oynuyor. Ben bir ‹talyan olarak art›k olaylara biraz
objektif ve d›ﬂar›dan bakmak gerekti¤ini
düﬂünüyorum. ‹talya’da ço¤u kiﬂi hâlâ bizden iyisi
olmad›¤›n› düﬂünüp problemleri geçiﬂtiriyor.
Daha do¤rusu gerçe¤i inkâr edip kendisine göre
çarp›tarak s›k›nt›n›n temeline inemiyor.
K›sacas› ben oyuncu yetiﬂmedi¤ini düﬂünmüyorum.
Çok çok yetenekli ‹talyan savunmac›lar yine
yetiﬂmekte, sorunumuz zihniyet ve bak›ﬂ aç›s›.
▼Kan›mca bunu ‹talyanlar›n son on y›lda 21 yaﬂ
alt›nda kazand›klar› Avrupa ﬂampiyonluklar› ile
destekleyebiliriz. Çok iyi oyuncular ç›kt› bu süreçte
ki sen de bunlardan birisin. Altyap› olarak önce
SPAL, sonra Inter ç›k›ﬂl› bir oyuncusun. Sen nas›l
yetiﬂtirildin? Eskiden Baresi tarz› libero tipli
oyuncular gibi mi, yoksa futbolun son dönemdeki
de¤iﬂimiyle çizgi defans tarz›yla m› e¤itildin?
▲Ben küçük yaﬂlarda altyap›larda yetiﬂirken bir
ön libero gibi, yani tam ön libero gibi olmasa da
biraz defans›n ön taraf›nda oynayan bir
futbolcuydum. Eski libero tarz›na daha yak›nd›m.
90’lar›n sonunda Inter’e gitti¤im zaman ise art›k

çizgi defansla oynamaya baﬂlad›m ve kendimi ona
göre geliﬂtirmeye baﬂlad›m. Çünkü 90’lar›n sonunda
art›k libero kavram› ortadan büyük ölçüde kalkm›ﬂt›.
Ben de kendimi yeni sisteme adapte ettim ve
bu ﬂekilde geliﬂtirdim.
▼‹ngiltere’de de bir sezon oynad›n. Orada daha
farkl› bir mental yap› oldu¤unu biliyoruz. ‹ngiltere,
‹talya ve Türkiye’yi savunma anlay›ﬂlar› bak›m›ndan
nas›l de¤erlendirirsin?
▲Öncelikle dedi¤iniz gibi ‹ngiltere ve ‹talya’daki
futbol sistemlerinin birbirinden çok farkl› oldu¤unu
belirtmek lâz›m. ‹talya’da savunma oyuncular› bir
hafta boyunca idmanlarda sadece savunma çal›ﬂ›r.
Is›nma hareketlerinden hemen sonra bir antrenör
sizleri alarak tak›mdan ayr› savunma kurgusu
üzerine yo¤unlaﬂman›z› sa¤lar. ‹talya’da defans›n
kurgulanmas› her zaman ön plandad›r. Temel
prensip defans oyuncusunun savunma yapmas›
gereklili¤idir. Baﬂka bir ﬂey düﬂünmesi çok arzu
edilmez. ‹ngiltere’de ise durum biraz farkl›. Orada
tüm tak›m ayn› idman› yapar, defans için özel bir
program düﬂünülmez. ‹ngiltere’de çok daha h›zl› bir
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CSKA bizi iki maçta da yendi ve bu
başarılarından dolayı onları alkışladım.
Galatasaray da bizi 3-0 yenmiş ve çok iyi
oynamıştı. Fakat bu “Siz bizden iyisiniz”
anlamına gelmez, “Siz bizden bugün daha
iyiydiniz ve hak ettiniz” anlamına gelir.
Kesinlikle saygıyla alâkalı bir durum.
Defanstaki arkadaşlarıma maç içerisinde
moral vermeye, özgüven kazandırmaya,
“Ben senin için de savaşıyorum, arkanı
kolluyorum” duygusunu onlara vermeye
çalışıyorum. Ben sahadayken onların daha
rahat olduğunu görüyorum.
Şu anki milli takım hocası ile bir şansım
olduğunu düşünmüyorum. İtalya’daki
düşünce yapısını çok sevmiyorum.
O yüzden de dönmeyi düşünmüyorum.
Adalet çok önemli bir unsur futbolda.
Bakın, İtalya’da en iyi takım hiçbir zaman
en iyi oyunculardan kurulu olanı değildir.
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futbol oynan›r ancak defansif anlamda
taktiksel ayr›nt›lar›n ‹talya’daki kadar üzerinde
durulmaz. Bence bu aç›dan biraz da
Türkiye’ye benziyor. Çünkü Türkiye’de de
defansif taktik üzerinde benim tak›m›m
d›ﬂ›nda çok duruldu¤unu gözlemlemiyorum.
▼Bu ba¤lamda kendini en baﬂar›l› gördü¤ün
lig hangisi?
▲Net bir ﬂekilde ‹talya diyebilirim. Zaten
sadece sekiz ayd›r Türkiye’deyim ve
‹ngiltere’de de sadece bir sezon oynad›m ki
bunun da büyük bölümünde sakatl›klarla
bo¤uﬂtum. ‹talya’da çok uzun bir süre
oynad›¤›m için tabii ki cevab›m ‹talya.
Parma’da geçirdi¤im ilk sezon ve Roma’da
geçirdi¤im iki sezon en iyi sezonlar›md› diye
düﬂünüyorum. Roma’dayken kupay› da
kald›rm›ﬂt›k.
▼Defansta di¤er birçok mevkie oranla
iletiﬂim çok daha önemli. Ayn› dili
konuﬂabilmek veya ortak bir dil
yaratabilmek... Everton’a gitti¤inde dil sorunu
yaﬂad›¤›n ﬂeklinde haberler ç›km›ﬂt›.
Türkiye’ye geldi¤inde de benzer s›k›nt›lar
yaﬂand› m›?
▲Burada öyle bir s›k›nt› yaﬂamad›m, çünkü
tak›mla uzun bir sezon öncesi haz›rl›k dönemi
geçirme ﬂans› yakalad›m. ‹ngiltere’de ise
neredeyse transferimden bir kaç gün sonra
maça ç›kmak zorunda kalm›ﬂt›m ve evet
bahsetti¤iniz s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›m.
‹ngilizcem de o zamanlar ﬂu anki kadar
iletiﬂime izin vermiyordu ne yaz›k ki. Burada
da ‹ngilizcesi iyi olmayan ya da bilmeyen
oyuncular var elbette, ancak futbolun ortak bir
dili oldu¤u da yads›namaz. Bazen bir bak›ﬂ,
bazen bir göz temas› bile savunmada nas›l
hareket edece¤inizi size anlat›r. Bizim
tak›mda da bu geçerli.
▼Yine de savunmada yan›nda daha çok yer
alan Sivok’un daha önce ‹talya Ligi’nde
oynamas›, seninle ayn› dili konuﬂabilmesi bir
avantaj sa¤l›yordur.
▲Tabii ki onunla çok iyi bir ikili
oluﬂturdu¤umuzu düﬂünüyorum. Onun
‹talya’da oynam›ﬂ ve bu futbolu tan›m›ﬂ
olmas› önemli. Saha içinde birbirimizle
‹talyanca konuﬂmam›z ve birbirimizi iyi
anlamam›z da önemli ki, ligin en baﬂar›l›
savunmas›n› ortaya ç›kard›k sonuç itibar›yla.
▼Beﬂiktaﬂ taraftar› için çok özel bir
oyuncusun. Son on y›ll›k döneme bakarsak
bir Pascal Nouma, bir ‹lhan Mans›z gibi
bu taraftar›n sembol isim haline getirdi¤i
oyunculardan biri konumuna geldin. Beﬂiktaﬂ
taraftar› tak›m›n kötü gitti¤i ve on iki puan
geriye düﬂtü¤ü dönemde bile seninle büyük
bir sevgi ba¤› kurdu. Bu süreç senin için nas›l
geliﬂti ve daha önce oynad›¤›n kulüplerden
birinde böyle bir ba¤ kurmuﬂ muydun?
▲Ne Inter’de ne Roma’da ne de baﬂka
kulüplerde oynarken böyle bir ortam
yaﬂamad›m. Belki örnek vermem gerekirse
geçti¤imiz sezon Genoa’da taraftarla bir hayli
uyum içindeydik, ancak asla buradaki gibi
de¤ildi. Burada art›k nas›l diyeyim, bir kan
uyuﬂmas›yd› belki de, daha ikinci ya da
üçüncü maç›mda taraftarlar coﬂkuyla ad›m›
ba¤›rmaya baﬂlad›. Bu beni çok mutlu etti,
ayn› zamanda çok da gururland›rd›. Tak›mda
size böyle bir oyuncu gözüyle bak›l›yorsa,
omuzlar›n›za daha da büyük bir sorumluluk
yükleniyor do¤al olarak. Ama bu durum
benim için negatif bir unsur de¤il. Çünkü ben
her zaman sahada en iyisini yapmaya
çal›ﬂ›r›m. Yapt›¤›m› da düﬂünüyorum. Benim

için Beﬂiktaﬂ taraftar› çok özel, onlara ve bu
sevgiye lây›k olmaya çal›ﬂ›yorum.

Rakibe sayg› duymak gerek
▼CSKA Moskova maç›nda ve Ali Sami
Yen’deki 3-0’l›k Galatasaray maç›ndan sonra
rakip tak›m› tebrik etti¤ini, alk›ﬂlad›¤›n›
gördük. Hatta CSKA maç›ndan sonra tek
baﬂ›na orta alanda durup CSKA’l› futbolcular›
alk›ﬂlad›n. Bunun hakk›nda ne söylemek
istersin?
▲Bunun sayg›yla alâkal› bir durum oldu¤unu
düﬂünüyorum. CSKA eﬂleﬂmelerine
bak›ld›¤›nda bizi iki maçta da yendiler ve
çok az ﬂans verildikleri bir gruptan yollar›na
devam edebildiler. Ben de bu baﬂar›lar›ndan
dolay› onlar› alk›ﬂlad›m. Galatasaray maç› da
bunun bir benzeri. Bizi 3-0 yenmiﬂlerdi ve
çok iyi bir futbol ortaya koymuﬂlard›.
Fakat bu “Siz bizden iyisiniz” anlam›na
gelmez, “Siz bizden bugün daha iyiydiniz ve
hak ettiniz” anlam›na gelir. Kesinlikle sayg›yla
alâkal› bir durum.
▼Ferrari’li Beﬂiktaﬂ ve Ferrari’siz Beﬂiktaﬂ
kavramlar›n› yaratan bir performans ortaya
koyuyorsun. Çünkü Ferrari’nin oynad›¤›
maçlarda tak›m 0.8 civar› gol yerken,
Ferrari’siz savunman›n 1.5 gole yak›n bir
ortalamayla oynad›¤›n› görüyoruz. Savunma
tak›m olarak yap›l›r, gol de tak›m olarak at›l›r
gibi bir görüﬂe sahip oldu¤unu da biliyoruz
ama senin de mutlaka ortaya koydu¤un bir
etki var gibi. Bunu nas›l de¤erlendirirsin?
▲Evet, bu tip istatistikler oldu¤unu biliyorum.
Diyalog ve iletiﬂimle alakal› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Defanstaki bütün
arkadaﬂlar›mla büyük uyum içindeyim.
Onlara elimden geldi¤ince maç içerisinde
moral vermeye, özgüven kazand›rmaya
çal›ﬂ›r›m. Maça adapte olmalar›n› sa¤lamak
için u¤raﬂ›r›m. “Ben senin için de
savaﬂ›yorum, arkan› kolluyorum” duygusunu
onlara vermeye çal›ﬂ›yorum. Ben sahadayken
onlar›n daha rahat oldu¤unu görüyorum.
ﬁunu da eklemek isterim; Genoa’ya gelmeden
önce Genoa’n›n ligin en kötü defans
hatlar›ndan birine sahip oldu¤u söyleniyordu.
Akabinde geçen sezon ben oynarken tak›m›n
s›n›f atlad›¤› ve ligin en kaliteli
savunmalar›ndan biri haline geldi¤i
vurguland›. Ben ayr›ld›ktan sonra ﬂimdi
Genoa savunmas› yine ligin en kötü defans
hatlar›ndan biri. Bu tam olarak neden
bilmiyorum ama bir etkim oldu¤u aﬂikâr.
Ayn› zamanda ben maça fazlas›yla konsantre
oldu¤um için yan›mda oynayan oyuncular› da
maça fazlas›yla entegre edip, onlar›n da daha
az hata yapmalar›n› sa¤l›yorum san›r›m.
▼‹talyan savunma oyuncular›n›n çok sert bir
yap›s› var, genelde haﬂin savunma yapt›klar›n›
söyleyebiliriz. Örne¤in Materazzi... Sen daha
farkl›s›n ve sertlikten ya da faullerden ziyade
sezgilerinle ön plandas›n. Bunu nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Öncelikle Materazzi’nin çok farkl› bir
oyuncu oldu¤unu söyleyeyim. Tamam›yla
fizik gücünü kullanan, sert ve baﬂka tarza
sahip bir oyuncu. Bense oyunu iyi okur, top
daha gelmeden pozisyonu süzer ve ne ﬂekilde
geliﬂece¤ini, topun nereye gidece¤ini sezip
ona göre hareket etmeye çal›ﬂ›r›m. Pozisyonu
kafamda kurgular ve direkt topa giderim.
Ancak baz›lar› direkt olarak pozisyona girer,
art›k top mu gelir, adam m› gelir belli de¤ildir.
Orada da dengesiz sertlikler olur.

▼Savunma oyuncular›n›n ilerleyen yaﬂlarla birlikte çok
büyük tecrübe kazand›¤› ve performanslar›n›n en iyi
dönemlerini otuzlu yaﬂlara do¤ru vermeye baﬂlad›¤›
bilinir. Sen de bu dönemdesin. Önümüzde bir Dünya
Kupas› var ve ‹talya Milli Tak›m›’nda y›llard›r savunma
göbe¤ini parselleyen iki büyük y›ld›z Nesta ve
Cannavaro art›k yok. Tak›m bir de¤iﬂim sürecinde.
Sen kendini bu de¤iﬂimin ve ‹talya Milli Tak›m›’n›n
neresinde görüyorsun?
▲ﬁu anki milli tak›m hocas› ile bir ﬂans›m oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Tek cümle ile ifade edebilirim.
Onunla hiçbir ﬂans›m yok.

adaletsizlik. Adalet çok önemli bir unsur futbolda.
Bak›n, ‹talya’da en iyi tak›m hiçbir zaman en iyi
oyunculardan kurulu olan› de¤ildir. Siz ne kadar
iyi oynarsan›z oynay›n, ne kadar büyük bir ç›k›ﬂ
gösterirseniz gösterin, e¤er önünüzde hat›rl›
futbolcu varsa her zaman o sahada olacakt›r.
O futbolcu 6 ayd›r sakat bile olsa, siz o 6 ay
boyunca en iyi performans›n›z› göstermiﬂ bile
olsan›z forman›n sahibi yine o olacakt›r. Oysa ben
rekabeti seven bir oyuncuyum. O hafta kim iyiyse
onun oynamas› taraftar›y›m ve bir oyuncu
baﬂar›l›ysa, oturmuﬂ düzenin de¤iﬂtirilmesini
anlayam›yorum. Örnek vermek gerekirse;
‹talya’ya dönmeyi düﬂünmüyorum
ben Roma’da oynarken bir dönem çok iyi bir ç›k›ﬂ
yakalay›p tak›m›n devaml› oynayan
▼Pekâlâ, kariyerinin devam›nda tekrar ‹talya’ya dönüp oyuncular›ndan biri haline gelmiﬂtim. O dönemki
Milan, Juventus gibi en üst seviyedeki tak›mlarda forma teknik direktörümüz Luciano Spalletti bir gün
giyme plan›n var m›?
medyaya, “Ferrari benim için çok önemli bir
▲Aç›kças› ben ‹talya’daki düﬂünce yap›s›n› çok
futbolcu, onun antrenman disiplinine hayran›m.
sevmiyorum. O yüzden de dönmeyi düﬂünmüyorum.
Çok iyi oynuyor ve benim için de¤iﬂilmez bir
‹talya Milli Tak›m›’na kendi tak›m›nda 6 ay veya 1 sene savunmac›” demiﬂti. Ancak ﬁampiyonlar Ligi
forma giymemiﬂ oyuncular ça¤›r›labiliyorlar. Oyuncu
maçlar› baﬂlad›¤›nda yine di¤er iki oyuncuyu
uzun süre kendi tak›m›nda forma giymeyip sadece iki
tercih etti. Aç›kças› bas›n›n m›, taraftar›n m›
maçta oynat›l›yor ve ard›ndan ‹talya Milli Tak›m›’nda
bask›s›ndan çekindi bilemiyorum. Fakat o gün
90 dakika görev yap›yor. Bence bu büyük bir
anlad›m ki, ben ne kadar iyi oynarsam oynayay›m
ne yaparsam yapay›m önümdeki iki oyuncu
döndüklerinde formay› benden alacaklard›. (Chivu
Etkilendiğim şeylerin başında İstanbul
ve Mexes)
▼Buna “Hak edenin de¤il de daha pahal› ve ünlü
geliyor. İstanbul öyle bir şehir ki,
olan›n tercih edilmesi” diyebilir miyiz?
isterseniz tarihi ve doğal güzelliklerini
▲Roma’daki üçüncü sezonumda çok baﬂar›l› bir
bir turist gibi gezebilir, isterseniz de
performans sergiliyordum. O dönem tak›mda
şık bir restoranda arkadaşlarınızla
bulunan Christian Chivu’dan da Philippe
güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Burada
Mexes’ten de daha baﬂar›l›yd›m. O dönemler
herkes, “Art›k Matteo Ferrari Roma’n›n as
yaşamak kültürel anlamda müthiş bir
futbolcusudur” demiﬂti. Çünkü bunu hak
beslenme kaynağı.
ediyordum. Ancak onlar Chivu ve Mexes’ti.
Roma’daki son sezonumda bana 4 senelik kontrat
Dünya Kupası’nda iki takımı
teklif ettiler ancak reddettim. Çünkü Roma
taraftarlar›n›n baz› seçilmiﬂ futbolcular› vard›.
diğerlerinden ayırıyorum; Brezilya ve
Lâkin ben seçilmiﬂlerden biri de¤ildim. Dolay›s›yla
İspanya. İngiltere ve Messi’li Arjantin
o oyuncular›n oynamalar› yönünde bask›
gibi takımlar da bu yarışın içerisinde
oluﬂturuyorlard›. ‹statistiklere bak›ld›¤›nda hem
olacaklardır ama söylemiş olduğum
Chivu’dan hem de Mexes’ten daha baﬂar›l›
olmama ra¤men bu oyuncular›n arkas›nda kald›m.
bu iki takım bence kupanın favorileri.
Ayr›ca ‹talya’da bir yabanc› hayranl›¤› da var.
Inter’e bak›n, neredeyse bir tane bile ‹talyan
futbolcu göremezsiniz.
▼‹talyan futbolcular genellikle ‹talya d›ﬂ›nda
futbol oynamay› tercih etmiyor. Yurtd›ﬂ›nda
futbol oynaman›n kendi milli tak›mlar›na
seçilmeleri konusunda dezavantaj yaratabilece¤ini
düﬂündüklerini biliyoruz. Senin yurtd›ﬂ›na ç›kman
milli tak›m kariyerine olumsuz bir etki yapar m›?
▲Bunun do¤ru bir saptama oldu¤unu söylemem
lâz›m. Yurtd›ﬂ›nda milli tak›mda forma giyebilecek
on tane oyuncu varsa maalesef bir veya iki tanesi
milli tak›ma ça¤›r›l›yor. Bunun nedeni biraz da
“Biz en iyiyiz, öyleyse en iyisi bizim ligimizde
oynayand›r” mant›¤›. Ben zaten milli tak›m hayali
kurarak Beﬂiktaﬂ’a transfer olmad›m. Çünkü
geçti¤imiz y›l Genoa’da oynarken istatistiksel
olarak ‹talya’n›n en iyi beﬂ defans oyuncusundan
biriydim. Bu ﬂartlarda bile ça¤›r›lm›yorsam, bu
teknik direktörle bir milli tak›m hayali kurman›n
anlams›zl›¤›n› görüp Beﬂiktaﬂ’a transfer oldum.
▼“‹yi de¤il” diye nitelendirdi¤in Genoa
defans›ndaki Domenico Criscito milli tak›ma
seçilirken senin tercih edilmedi¤ini de biliyoruz.
▲Evet. ‹ﬂte ‹talya böyle bir yer. Kariyerimde
bu hep böyle oldu. Genoa’da 20 maç beraber
oynad›¤›m Salvatore Bocchetti A milli tak›ma
seçildi¤inde bana geldi ve “Teﬂekkür ederim,
senin sayende seçildim” dedi. Ben Genoa’dan
ayr›l›p Beﬂiktaﬂ’a geldim ve art›k Bocchetti milli
tak›mda de¤il.

▼Bunun bir baﬂka örne¤inin de Tomas Sivok
oldu¤unu söyleyebiliriz. Senden önce sadece aday
kadroda yer bulan savunmadaki orta¤›n, ﬂimdi
Çek Milli Tak›m savunmas›n›n temel dire¤i olmuﬂ
durumda.
▲Sivok için çok mutlu oldu¤umu söylemem
lâz›m. O bunu benimle oynamasa da hak eden
bir futbolcu. Ancak benimle birlikte oynayan
bütün oyuncular kendi performanslar›n›n en üst
seviyesine ç›kt›. En iyi milli tak›mlarda yer
al›yorlar. Mexes’in Fransa Milli Tak›m›’nda esamisi
okunmuyordu. Benimle birlikte oynama baﬂlad›,
ard›ndan milli tak›ma ça¤›r›ld›. Ben tak›mdan
ayr›ld›m, Mexes yine milli tak›m kadrosundan
uzak kalmaya baﬂlad›.
▼Bir kafa topu mücadelesinde tak›m arkadaﬂ›n
Michael Fink’le ﬂanss›z bir ﬂekilde çarp›ﬂarak
uzun bir süre forma giyemedin. Tak›mdan ayr›
kald›¤›n o günleri nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Tak›mdan ayr› kald›¤›m o süreçte çok kötü
günler geçirdim. Çünkü benim gibi adale gücüyle
oynayan sporcular için geri dönüﬂler her zaman
zordur. Formda kalmak için antrenman yapmak,
maç oynamak zorundas›n›z. Ben iki ay boyunca
maça ç›kamad›m. Tak›ma dönüﬂüm Galatasaray
maç›yla oldu ama o maçta sahaya ç›kt›¤›mda
kendi kendime “Ben bu de¤ilim” dedim. Çünkü
o kadar ara verince döner dönmez kendinizi
bulam›yorsunuz. Kayseri maç›yla bir toparlanma
dönemine girdim ve her geçen gün eski formumu
yakalad›¤›m› söyleyebilirim.
▼Son döneme bakt›¤›m›zda Avrupa’n›n beﬂ
büyük liginden Türkiye ve Yunanistan’a kariyerli
futbolcular›n transferinde bir art›ﬂ oldu¤unu
görüyoruz. Maddi gerekçeleri bir kenara
b›rak›rsak, senin Türkiye’yi tercih etmendeki
faktörler nelerdi?
▲Dürüstçe ifade etmek gerekirse 30 yaﬂ›na gelmiﬂ
bir futbolcu için Beﬂiktaﬂ’›n yapm›ﬂ oldu¤u teklif
reddedilemezdi. Zaten geçti¤imiz sezon Genoa’da
oynarken kafamda de¤iﬂiklik planlar›
kurguluyordum. Kariyerimin bu döneminde yeni
bir heyecan, yeni bir ülke benim için çok cazipti.
Genoa’da hem tak›m olarak hem de bireysel
olarak çok baﬂar›l› bir sezon yaﬂad›m. Ancak
ne kadar da baﬂar›l› olsan›z, oynad›¤›n›z tak›m
Genoa. Ulaﬂabilece¤iniz nokta aﬂa¤› yukar› belli.
Bu ﬂartlardaki bir futbolcunun önünde iki seçenek
belirir. Ya Real Madrid gibi çok büyük bir tak›ma
gitme imkân›n›z oluﬂur ya da farkl› bir aray›ﬂa girip
kendinizi yeni sulara yelken açarken bulursunuz.
Siz de takdir edersiniz ki Genoa’da oynad›ktan
sonra Real Madrid’e transfer olman›z çok rastlanan
bir olay de¤il. Di¤er taraftan Beﬂiktaﬂ’›n kendi
liginin son ﬂampiyonu ve devaml› ﬂampiyonluk
için mücadele veren bir tak›m olmas›,
ﬁampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olmas›
benim için çok önemli detaylard›. ‹talya’da
Genoa’yla ne kadar baﬂar›l› olursan›z olun,
maalesef ﬂampiyon olam›yorsunuz. Beﬂiktaﬂ’ta ise
durum farkl›. Hem ﬁampiyonlar Ligi’nde mücadele
etme ﬂans›n›z var hem de ligin önemli
ﬂampiyonluk adaylar›ndan birisiniz. ‹talya’daki
misyonumu doldurdu¤umu düﬂündü¤üm için
farkl› ülke, farkl› kültür ve farkl› insanlar›n cazibesi
a¤›r bast› diyebilirim.

‹stanbul bambaﬂka bir ﬂehir
▼Kültür demiﬂken, Türkiye’de kültürel olarak
nelerden etkilendin? Harry Kewell’›n s›k› bir
baklava fanati¤i oldu¤unu ö¤renmiﬂtik mesela.
▲Evet, Kewell gibi benim de etkilendi¤im
yemekler oluyor mutlaka. Ancak etkilendi¤im
ﬂeylerin baﬂ›nda ‹stanbul ﬂehri geliyor. Bana göre
‹stanbul’un Milano, Paris, New York, Londra gibi
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ﬂehirlerden hiç bir eksi¤i yok. Hatta
tam tersine içerisinde hepsinden biraz
bar›nd›ran bir sentez gibi adeta.
‹stanbul öyle bir ﬂehir ki, isterseniz
tarihi ve do¤al güzelliklerini bir turist
gibi gezebilir, keyfini ç›kar›rs›n›z,
isterseniz de ﬂ›k bir restoranda
arkadaﬂlar›n›zla güzel bir yemek
yiyebilirsiniz. Astoria, Kanyon ve
‹stinye Park gibi yerlere gidip nefes
al›p biraz e¤lenebilirsiniz. ‹stanbul’un
bu ba¤lamda benim için çok çekici
bir ﬂehir oldu¤unu söyleyebilirim.
Burada yaﬂamak benim için kültürel
anlamda müthiﬂ bir beslenme
kayna¤›.
▼Seni son dönemde Efes Pilsen’in
maçlar›nda görüyoruz. Bildi¤imiz
kadar›yla Kaya Peker’le de
arkadaﬂl›¤›n›z var. Bir ‹talyan
futbolcuyla bir Türk basketbolcunun
bu arkadaﬂl›¤› insanlara enteresan
geliyor. Basketbol sevgisi nereden
kaynaklan›yor, Kaya Peker’le nas›l
tan›ﬂt›n›z?
▲Basketbolu çok seviyorum. F›rsat
buldu¤umda NBA maçlar›n› da takip
ediyorum. ﬁüphesiz Euroleague de
çok önemli bir basketbol
organizasyonu. Bulundu¤um ﬂehirde
oynanmakta olan bir Euroleague maç›
ve benim bu maça gitme ﬂans›m varsa
bu ﬂans› de¤erlendiririm. Kaya
Peker’le tan›ﬂmam ise biraz tesadüf
eseri oldu. Bir gün arkadaﬂlar›mla bir
restoranda yemek yerken Kaya da
orada bulunuyordu. Konuﬂma
f›rsat›m›z oldu ve akabinde
arkadaﬂl›¤›m›z geliﬂti. Bugüne kadar
Kaya’n›n davetlisi olarak üç Efes
Pilsen maç›na gittim. Hepsinden de
büyük keyif ald›¤›m› söyleyebilirim.
▼Efes Pilsen-Montepaschi Siena
maç›nda ‹talyan temsilcisi faul
atarken ›sl›klayan
taraftarlara kat›ld›¤›n›z
söyleniyor…
▲(Gülüyor) Hay›r.
Ben Efes Pilsen taraftar›
de¤ilim.
Basketbolseverim.
▼Futbola Ferrara
kentinde SPAL
altyap›s›nda baﬂlad›¤›n›
biliyoruz. Daha sonra
Inter, Lecce, Bari,
Parma, Roma, Everton ve
Genoa gibi tak›mlarda
oynad›n. Sempati
duydu¤un veya taraftar›
oldu¤un bir tak›m
var m›?
▲Babam Inter taraftar›
oldu¤u için çok
küçükken Inter
taraftar›yd›m. Ancak
profesyonel olarak futbol
oynamaya baﬂlad›ktan
sonra hayat›mda
taraftarl›k diye bir kavram
kalmad›. Art›k hangi
tak›mda oynuyorsam
o tak›m›n taraftar›y›m.
Do¤du¤um yer olan
Ferrara ise Bologna
yak›nlar›nda bir kent ve
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onlarla yaﬂanan rekabetten dolay›
oradan ç›kan kimse Bologna
kulübünü sevmez. Ancak ben onu
dahi aﬂt›m diyebilirim.
▼‹talyan futbolunun son beﬂ senesine
bakt›¤›m›zda ciddi bir de¤iﬂim
görüyoruz. Lig dengesinin de¤iﬂmesi,
ﬂike skandal› ve takip eden süreçte
gelen bir Dünya Kupas›… ‹talyan
futbolunun bu son 5-6 senelik
sürecini nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲En büyük de¤iﬂimin maddi
konularda oldu¤unu söyleyebilirim.
Çünkü Inter, ‹talya’da en fazla paraya
sahip olup bunu da fazlas›yla
harcayan bir tak›m. Massimo Moratti
sa¤ olsun. Milan ve Juventus’un düﬂüﬂ
ve sorunlar yaﬂad›¤› bu dönemde Inter
maddi gücünü kullanarak gücüne güç
katt›. Zaten bu son 5 senenin Inter
dominasyonunda geçti¤ini görüyoruz.
Bunun teknik direktör veya farkl› bir
organizasyon sonucu gerçekleﬂti¤ini
de düﬂünmüyorum. Bunun tek
gerekçesi kulüpler aras›ndaki maddi
uçurum. Örne¤in ben Roma’da
oynarken tak›m halinde inan›lmaz bir
performans sergilemiﬂtik. Ancak
o harika performans bizi ancak lig
ikincisi yapmaya yetti. Çünkü onlar
bizden hep bir ad›m öndeydi.
Kadrolar›ndan, ﬂampiyon olabilecek
üç tak›m oluﬂturabiliyordunuz. Bunlar
Serie A’da çok önemli avantajlar.
▼‹talya Federasyonu ve kamusal
kurumlar ülke futbolunun durumunu,
statlar›n mevcut halini, aksakl›klar›
düzeltmek için Euro 2016’y›
düzenlemeye aday oldu. Bir di¤er
aday da bildi¤in gibi Türkiye.
Türkiye’de oynayan bir ‹talyan
futbolcu olarak bu adayl›klar› nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Her iki ülke halk› da futbolu çok

seven halklar. ‹talya da
kazansa, Türkiye de
kazansa çok mutlu
olaca¤›m›
söyleyebilirim. Adayl›k
sürecinin iki ülkenin de
futbol ortam›na katk›da
bulunaca¤›n›
düﬂünüyorum.
Özellikle Türkiye’nin
futbol alan›ndaki
geliﬂimini göz önüne
al›rsak, bu denli büyük
bir organizasyonun bu
geliﬂim sürecine katk›da
bulunaca¤› da aç›k.
Ancak ‹talya’n›n da
Türkiye’nin de iﬂinin
kolay olmad›¤›n›
söyleyebilirim.
Böyle bir organizasyona
ev sahipli¤i yapmak,
en baﬂta stadyumlar›n
tekrar gözden
geçirilmesine ve yeni
stadyumlar inﬂa edilmesine yol
açacakt›r. Türkiye için bunun gerekli
oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü
Türkiye’deki stadyumlar oldukça eski
ve elden geçmesi ﬂart.
▼Türkiye’de genel olarak futbol
organizasyonunu nas›l
yorumluyorsun?
▲Genel anlamda iyi bir futbol
organizasyonu oldu¤unu
söyleyebilirim. Stadyumlara giden
taraftarlar›n içinde bulunduklar›
organizasyondan çok büyük keyif
ald›klar›na inan›yorum. Ancak her
ülkede ve her organizasyonda bir
tak›m s›k›nt›lar olabiliyor. Geçti¤imiz
haftalarda Diyarbak›r’da yaﬂanan
olaylar› izledim. Kesinlikle çok
üzüldüm. Ancak bu olaylar ne ilk defa
oluyor ne de son defa.
Ne yaz›k ki dünyan›n
her yerinde meydana
gelebilen olaylar.
ﬁüphesiz, baz› ﬂeylerin
de¤iﬂtirilmesi için
birilerinin ölümünün
ya da yaralanmas›n›n
beklenmemesi
gerekiyor. Bu düﬂünce
tarz›n›n art›k dünya
futbolundan
uzaklaﬂt›r›lmas› lâz›m.
▼Özellikle yo¤un
olarak ‹talya, ‹spanya
ve ‹ngiltere’de son
dönemde ›rkç›l›¤›n
kanayan yaralardan
biri oldu¤unu
biliyoruz. ‹spanya’da
Eto’o, ‹talya’da Mario
Balotelli gibi siyahî
futbolcular›n baz›
ﬂikâyetleri oldu.
‹talya’da Verona’n›n
kent olarak bu konuda
sab›ka dosyas›n›n
kabar›k oldu¤unu
biliyoruz. Lazio
taraftar›n›n kendi
siyahî futbolcular›yla
yaﬂad›¤› problemler de

ortada… Türkiye’de ›rkç›l›kla ilgili bir
s›k›nt› yaﬂad›n m›?
▲Türkiye’de kesinlikle böyle bir
s›k›nt› yaﬂamad›¤›m› söyleyebilirim.
Burada oldu¤um için çok ﬂansl›y›m.
‹talya’da ise durum biraz farkl›d›r.
Özellikle Verona tespitiniz çok do¤ru.
Y›llar önce Inter formas›yla Verona
taraftar›n›n karﬂ›s›na ç›kt›¤›mda
bir tak›m ›rkç› tezahüratlara maruz
kalm›ﬂt›m. Ancak ne gariptir ki, iki
hafta önce ayn› stadyuma ‹talya Milli
Tak›m› formas›yla ç›kt›¤›mda ayn›
insanlar beni alk›ﬂl›yorlard›. O zaman
anlad›m ki bana yapt›klar› o ›rkç›
tezahüratlar›n sebebi, üzerimdeki Inter
formas›yd›. ‹talya’daki her ne kadar
baz› sosyal temellere dayansa da
tak›m fanatikli¤i de iﬂin içerisine
giriyor. Baz› olaylar› tak›m
fanatikli¤iyle iliﬂkilendirebiliriz diye
düﬂünüyorum. Ancak yine de çok
can s›k›c› ve sizi futboldan so¤utan
olaylar. Siyahî oldu¤um için ‹talya’da
zaman zaman bu konuda s›k›nt›
çekti¤im de bir gerçek. Ancak di¤er
birçok ülkeye göre ‹talya’dakinin
temelleri çok derinde de¤il.
▼Yaz›n oynanacak Dünya Kupas›’nda
‹talya’n›n ﬂans›n› nas›l görüyorsun bir
turnuva tak›m› olarak? Sence kupan›n
favorisi kim?
▲‹talya ‹talya’d›r. Her zaman
ﬂampiyona tak›m› olmuﬂlard›r ve
eminim yine iyi ﬂeyler yapacaklar.
Ancak “Favorin ‹talya m›?” sorusuna
olumlu cevap vermem de mümkün
de¤il. Dünya Kupas›’nda iki tak›m›
di¤erlerinden ay›r›yorum; biri
Brezilya, di¤eri de ‹spanya.
Fabio Capello’nun yönetimindeki
‹ngiltere ve Maradona’n›n
yönetimindeki Messi’li Arjantin gibi
tak›mlar da bu yar›ﬂ›n içerisinde
olacaklard›r ama söylemiﬂ oldu¤um
bu iki tak›m bence kupan›n favorileri.
▼Hem felsefe hem de olay itibariyle
Zidane m› Materazzi mi?
▲Yorum yok (Gülüyor).
Bir ﬂey söylememe gerek yok
kan›mca.

Futbol Ekonomi

Kulüpler borç bata¤›nda
UEFA’nın 2008 yılının finansal raporlarını baz alarak Avrupa kulüp futbolunun genel görünümüne ilişkin
hazırladığı “The European Club Footballing Landscape” isimli raporda çok çarpıcı veriler göze çarpıyor.
Avrupa’nın üst liglerinde top koşturan 732 kulüpten gelen finansal tablolar ışığında hazırlanan rapora göre
kulüpler ciddi bir borç batağında. Kulüplerin banka ve diğer borçlar toplamı 18.2 milyar euroya yaklaşıyor. Bu,
borçları karşılayacak yeterli aktif varmış gibi görünmekle birlikte, bu aktiflerin önemli bir kısmının sabit varlıklardan
oluşması, toplam borçlanma karşısında takımların bonservis bedelleri üzerinden toplam tutarlarının ancak 4.4
milyar euro civarına ulaşabilmesi, doğal olarak bu borçlanmanın nedenlerinin de sorgulanmasını gerektiriyor.
Tuğrul Akşar
EFA 2008 y›l›n›n finansal
raporlar›n› baz alarak Avrupa
kulüp futbolunun genel
görünümüne iliﬂkin 2009 y›l›nda
“The European Club Footballing
Landscape” isimli bir rapor
yay›mlad›.
UEFA Kulüp Lisanslama Kriterleri’nin
benchmark olarak al›nd›¤› ve
Avrupa’n›n üst liglerinde top
koﬂturan 732 kulüpten gelen finansal
tablolar ›ﬂ›¤›nda haz›rlanan rapor
beﬂ bölümden oluﬂuyor.
‹lk bölüm tamam›yla kulüp
lisanslamaya ayr›lm›ﬂ ve kulüplerin
lisanslama karﬂ›s›ndaki son
durumlar›n› inceliyor. ‹kinci bölüm
ulusal bazda liglerin yap›s›n›,
kulüplerin genel görünümlerini,
stat durumlar›n›, kulüplerin mülkiyet
durumlar›n›, ortalama seyirci
say›lar›n› ve son y›llardaki seyircinin
e¤ilimlerini irdeliyor. Üçüncü bölüm
ise kulüplerin 2008 verilerine göre
finansal profillerini ele al›yor.
Kulüplerin gelir da¤›l›mlar›n› ve
bu gelirlerin kaynaklar›n› sorguluyor.
Yine Avrupa’da kulüp futbolunun
yaratt›¤› parasal gelirlerin Avrupa’n›n
en üst düzey kulüpleri ile di¤er
büyük, orta, küçük ve daha küçük
kulüpler aras›ndaki da¤›l›mlar›n›
eﬂ düzeylerde analize tâbi tutuyor.
Dördüncü bölümde de Avrupa kulüp
futbolunun 2008 y›l›nda oluﬂan
mâliyetleri ve kârl›l›klar› mukayeseli
analiz ediliyor ve Avrupa’da
kulüplerin genel mâliyetleri ve
operasyonel kârl›l›klar› masaya
yat›r›l›yor. Son bölümde ele al›nan
konu ise Avrupal› kulüplerin sahip
olduklar› varl›klar› ile borç ve
yükümlülüklerinin (assets and
liabilities) de¤erlendirilmesi.
Kulüplerin kendilerini nas›l
fonlad›klar› ve özkaynak yap›lar› bu
bölümün ana konusunu oluﬂturuyor.
ﬁimdi biz özetle raporun ele ald›¤›
konulardan önemli olanlar›n ana
baﬂl›klar›na bir göz atal›m.
1. Kulüp Lisanslama
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● 2009 y›l›nda UEFA’dan lisans alan
kulüp say›s› 1300.
● 2004-2009 aras›nda 53 lokal
federasyon, kendilerine yap›lan
baﬂvurular›n %81’ini uygun
bulmad›.
● 2009 y›l›nda UEFA Avrupa
Kupas›’nda mücadele etmeye hak
kazanan ancak UEFA Kulüp
Lisanslama sistemine uygun
kriterlere sahip olamad›klar› için
bu kupada mücadele edemeyen
kulüp say›s› 6.
2. Stadyumlar›n Mülkiyetleri
● Statlar›n %65’i belediye veya
devlete ait olup, kulüplere
kiralan›yor.
● Kulüplerin sahip olduklar› toplam
stat say›s› 608’e ulaﬂ›rken; mevcut
statlar›n sadece %17’sinin kulüplerin
mülkiyetinde oldu¤u görülüyor.
Yani statlar›n %83’ü kulüplerin
mülkiyetlerinin d›ﬂ›nda yer al›yor.
3. Genel Finansal Sonuçlar
● 654 kulüp tüm istenilen
finansallar› gönderdi.
● Rapora konu 732 kulübün
2008’deki toplam gelirleri
11.5 milyar euroya ulaﬂt›.
● Bu tutar bir önceki y›la oranla
%10.6’l›k bir art›ﬂ› ifade ediyor.
● 732 kulübün toplam maliyetleri
12.1 milyar euroya ulaﬂm›ﬂ
durumda.
● 2007-2008 aras›nda pariteden
dolay› kulüplerin maliyetlerindeki
art›ﬂ oran› %11.1.
● 732 kulübün 2008’de toplam
zararlar› 578 milyon euro olup
600 milyon euroya yaklaﬂ›yor.
● Kulüplerin 388’inin (%53’ü) geliri
giderlerinden büyükken, %22’sini
oluﬂturan 161 kulübün gelirleri ise
giderlerinden küçük. Kalan 183
kulübün (%25) ise gelir ve giderleri
birbirine eﬂit.
4. Rekabetçi Denge
● En yüksek gelire sahip 10 kulübün
ortalama transfer ve ücret
harcamalar› toplam gelirlerinin
%99’una karﬂ›l›k geliyor.
● Avrupa’da yarat›lan naklen yay›n
gelir pastas›n›n %88’i “Beﬂ Büyük

Lig”e gidiyor.
● Lokal liglerde en
yüksek gelire sahip
kulüplerin ücret ve
maaﬂ maliyetleri,
gelirlerinin yar›s›na
karﬂ›l›k geliyor.
5. Ücret ve maaﬂlar
● 732 Avrupal›
kulübün 2008’deki
toplam ücret ve maaﬂ
maliyetleri 7.1 milyar
euroya ulaﬂ›yor.
● Paritedeki de¤iﬂim
oyuncu ücret ve
maaﬂlar›n›n kulüplere
olan maliyetlerini
%18.1 art›rd›.
● Gelirlerinin
üzerinde maaﬂ ve
ücret harcamas›
yapan kulüp
say›s› 57.
6. Genel Olarak
Finansal Pozisyon
● Rapora giren
732 kulübün toplam
aktifleri 2008’de
20 milyar euroya
ulaﬂm›ﬂ durumda.
● Söz konusu
732 kulübün toplam
pasifleri ise
18.2 milyar euro
civar›nda.
● Rapordaki 732 kulübün bankalara
olan ticari borçlar› toplam› 5.5
milyar euro düzeyinde. Bu borcun
%54’ü 20 kulübe ait.
● Kulüplerin sahip olduklar› aktifler
içinde stadyumlar ve di¤er sabit
varl›klar›n toplam› 5.2 milyar euroya
ulaﬂ›yor. Bu tutar›n %64’ü 20 büyük
kulübe ait görünüyor.
● Rapordaki 732 kulübün %35’inin
özkaynak aç›¤› bulunuyor.
Yani bu kulüplerin mevcut varl›klar›
borçlar›n› karﬂ›layam›yor.
● Bir önceki y›la (2007’ye) göre,
özkaynak aç›¤› artan kulüp say›s›nda
%44’lük bir art›ﬂ söz konusu.
● Kulüplerin toplam özkaynaklar›
1.8 milyar euroya ulaﬂ›yor.

ﬂirket ﬂeklinde kurulmuﬂ ve orta¤› bulunan kulüp
say›s›n›n ise 278’e ulaﬂt›¤› (%38) görülüyor.
● Söz konusu kulüplerin mülkiyet yap›lar›na
bak›ld›¤›nda, bu kulüplerden %54’ünün belirli
grup veya ortak taraf›ndan kontrol edildi¤i,
%46’l›k kalan k›s›mda ise kulüp kontrolünde
ço¤unluk hissesi bulunmad›¤› anlaﬂ›l›yor.

Gelirlerin liglere da¤›l›m›
2008 finansal verilerine göre Avrupa’da üst
liglerde yer alan 732 kulübün toplam gelirleri
bir önceki y›la göre %4.5 civar›nda artarak
yaklaﬂ›k 11.5 milyar euro civar›nda gerçekleﬂti.
Bu gelirlerin ana kaynaklar›na bak›ld›¤›nda toplam
gelirin %36’s›n›n naklen yay›n gelirlerinden,

Bu tablodan da görülebilece¤i üzere, toplam
naklen yay›n gelirlerinin %88.1’lik k›sm›
“Beﬂ Büyük Lig”e giderken, %11.3’lük bölümü de
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u büyük liglere
da¤›l›yor. Yine sponsorluk ve reklam gelirlerinden
oluﬂan pastan›n %61.5’lik k›sm›n› “Beﬂ Büyük Lig”
al›rken, di¤er büyük ligler ise bu gelir kaleminin
%32.5’lik bölümünü kendi aralar›nda paylaﬂ›yor.
Kap› giriﬂleri ve maç günü gelirlerinin ise %70’lik
bölümü “Beﬂ Büyük Lig”e, %27.6’l›k k›sm› da
di¤er büyük liglere gidiyor. Ticari ve di¤er
gelirlerin ise %35’i “Beﬂ Büyük Lig”e giderken,
di¤er büyük ligler bu pastan›n %51.6’l›k k›sm›n›
kendi aralar›nda paylaﬂ›yor. Toplamda tüm oluﬂan
futbol gelirlerinin %68.5’lik k›sm› “Beﬂ Büyük
Lig’e” giderken, %27.1’lik bölümü büyük liglere,
%3.5’lik k›sm› orta
büyüklükteki liglere,
binde sekizlik bölümü
küçük liglere, kalan binde
2’lik k›sm› da çok küçük
liglere gidiyor.

Söz konusu rapora göre ülkemizde ise toplam
gelirin %51’lik k›sm› oyuncu ücret ve maaﬂlar› için
harcanm›ﬂ durumda.

2008 sonu itibariyle
konsolide bilançolar
2008 itibariyle 732 kulüpten 631’inin gönderdi¤i
finansallar›ndan hareketle oluﬂturulan konsolide
bilançoya göre kulüplerin toplam varl›klar›n›n
20 milyar euroya, özkaynaklar›n›n da 1.8 milyar
euroya ulaﬂt›¤› görülüyor.
Toplam aktifler içinde en önemli varl›k kalemini
5.2 milyar euroluk de¤eri ve %26’l›k pay› ile statlar
ve di¤er tesisler gibi sabit varl›klardan meydana
gelen sabit de¤erler oluﬂtururken, ikinci s›ray›
kulüplerin en önemli varl›klar›ndan birisi
konumundaki 4.4 milyar euroluk de¤eri ve
%22’lik pay› ile oyuncu bonservis bedelleri al›yor.
5.2 milyar euroluk sabit de¤erlerin 22 kulüpte
yo¤unlaﬂt›¤› ise raporda ifade ediliyor. Kulüplerin

Avrupa Futbol Gelirlerinin Lig Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
Ligler

Naklen Sponsorluk Stat
yay›n ve reklam
En Büyük Ligler
%88.1 %61.5
%70.4
Büyük Ligler
%11.3 %32.5
%27.6
Orta Büyüklükteki Ligler %0.5
%4.7
%1.7
Küçük Ligler
%0.1
%1.1
%0.3
Çok Küçük Ligler
%0.0
%0.2
%0.1
Bu tablodan da
görülece¤i üzere,
Avrupa’da futbol
gelirlerinin %68.5’lik
k›sm› ‹ngiltere, Almanya,
Fransa, ‹spanya ve ‹talya
gibi “Beﬂ Büyük Lig”de
yarat›l›yor. ‹çinde bizim
de bulundu¤umuz büyük
liglerde üretilen futbol
gelirleri ise toplam
Avrupa futbol gelirlerinin
%27.1’lik k›sm›n›
oluﬂturuyor.

Gelirlerinden daha
fazla harcad›lar
7. Transfer Ücretleri
● Geçen y›la göre transfer edilen
oyuncular›n kulüpleriyle olan
sözleﬂmelerinden kaynaklanan ücret
art›ﬂlar› %35 civar›nda olup, bu
kontratlar›n tutar› 550 milyon euro.
● Bu net tutar›n 530 milyon euroluk
k›sm› 10 büyük kulübe ait.
● 2008’de ‹ngiliz ve ‹spanyol
kulüplerinin transfer hareketlerinden
kaynaklanan toplam mâliyetleri
385 milyon euro civar›nda.
● 2008’de Frans›z ve Hollandal›
kulüpler net 185 milyon euro
transfer geliri elde etti.
8. Kulüplerin Mülkiyetleri
● Raporda yer alan 732 kulüpten
%42’sini oluﬂturan 307 kulübün
dernek statüsünde örgütlendi¤i;

%25’inin reklam ve sponsorluk gelirlerinden,
%22’sinin maç günü gelirlerinden ve %17’lik
k›sm›n›n da ticari ve di¤er gelirlerden oluﬂtu¤unu
görüyoruz.

Avrupa’da 2008 Futbol Gelirleri Bileﬂimi
Gelirler
Naklen yay›n
Reklam ve sponsorluk
Maç günü
Ticari ve di¤er
Toplam

Milyar euro
4.1
2.8
2.6
2
11.5

Pay›
%36
%24
%23
%17
%100

Avrupa liglerinde gelir ak›ﬂlar›n›n yap›s›na
bak›ld›¤›nda ise futbol pastas›n›n önemli bir
k›sm›n›n “Beﬂ Büyük Lig”e gitti¤i görülüyor.
Lig yap›lanmalar›na göre oluﬂan gelirlerin da¤›l›m›
aﬂa¤›daki tablo ile dikkatlerinize sunuluyor.

Ticari
ve di¤er

Toplam

%35.0
%51.6
%10.1
%2.6
%0.7

%68.5
%27.1
%3.5
%0.8
%0.2

ayn› zamanda 1.4 milyar euro civar›nda da
mevduat, fon vb. nakit de¤erleri bulunuyor.
Bilançonun borç ve yükümlülükler k›sm›n›
oluﬂturan pasif tarafa bak›ld›¤›nda ise en önemli
pasifin 5.5 milyar euroluk ve %28’lik pay› ile
bankalara ve ticari kurumlara olan borçlar ve
krediler oldu¤u görülüyor. Toplam banka
borçlar›n›n %69’luk k›sm›n›n 20 kulüpten geldi¤ini
vurgulayan raporda, bu kulüplerden dokuzunun
‹ngiltere’den, beﬂinin de ‹spanya’dan oldu¤u
belirtiliyor. Banka borçlar›n› takip eden bir baﬂka
borç kalemini ise 4.2 milyar euroluk nominal
de¤eri ve %22’lik pay› ile kulübün baﬂta
oyunculara olan yükümlülüklerini ve di¤er
faaliyetlerinin gerçekleﬂtirilmesi sürecinde
borçlan›lan k›sa vadeli borçlar oluﬂturuyor.
Pasifte yer alan bir di¤er önemli borç kalemi de
2.2 milyar euro ve %11’lik payla kulüp sahibi,
orta¤› ve yöneticilerine olan borçlar.

2008 y›l›nda üst liglerde yer alan 732 kulüp,
11.5 milyar euroluk gelirlerine karﬂ›n toplam
12.1 milyar euroluk bir harcama gerçekleﬂtirdi.
Buna göre Avrupal› kulüpler gelirlerinden %105
daha fazla harcamada bulundu. Bu durumu
aﬂa¤›daki tablodan daha net olarak görebiliyoruz.

Avrupa’da 2008 Futbol Giderleri Bileﬂimi
Maliyet türleri
Oyuncu Ücret ve maaﬂ
Net transfer maliyetleri
Operasyonel giderler
Di¤er giderler
Toplam

Milyar euro
7.1
0.3
4.4
0.3
12.1

Pay›
%62
%3
%38
%3
%105

Kulüpler 11.5 milyar euroluk gelirlerinin %62’lik
k›sm›n› oyuncu ücret ve maaﬂlar›na harcarken,
%38’lik bölüm de operasyonel iﬂlerde kullan›lm›ﬂ.
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Avrupal› Kulüplerin 31.12.2008 Tarihli Bilançolar›
Kulüplerin varl›klar› (Aktif)
Nakit de¤erler
Sabit de¤erler
Futbolcu bonservisleri
Di¤er sabit varl›klar›
Transferlerden alacaklar
Di¤er uzun dönem varl›klar
Di¤er
Toplam

Milyar euro
1.4
5.2
4.4
3.7
1.1
3.2
1
20

Pay›
%7
%26
%22
%19
%6
%16
%5
%100

Borç ve yükümlülükleri (Pasif)
Banka ve ticari kurumlara borçlar
Grup ve ilgili taraflara olan borçlar
Di¤er k›sa vadeli borçlar
Di¤er uzun vadeli borçlar
Vergi ve yasal yükümlülükler
Transferlerden borçlar
Di¤er
Özkaynaklar toplam›
Toplam

Milyar euro
5.5
2.2
4.3
2.2
1.4
1.6
1
1.8
20

Pay›
%28
%11
%22
%11
%7
%8
%5
%9
%100

Bu tablo bize aç›kça gösteriyor ki, kulüpler temel
faaliyetlerini banka borçlar›yla finanse etme yoluna gitmiﬂ.
Banka borçlar›n›n mevcut faaliyet giderlerini karﬂ›lamakta
yetersiz kald›¤› yerde ise kulüp sahibi, ortak ve
yöneticilerden de borç al›nma yolu seçilmiﬂ.

edemiyor. Kulüplerin toplam özkaynaklar› ise yer al›yoruz. 1 milyar euroya yaklaﬂan bir
futbol pastas›yla hemen “Beﬂ Büyük Lig”in
1.8 milyar euroya ulaﬂ›yor.
arkas›ndan gelen Turkcell Süper Lig’de hâlâ
ortalama seyirci say›s›n›n 10 binin alt›nda
Sonuç
olmas› bizi bu kapsamda Avrupa’da
sekizincili¤e geriletiyor. Futbol gelirleri hemen
UEFA’n›n “The European Club Footballing
Landscape” ismiyle yay›nlam›ﬂ oldu¤u rapor, hemen bizim yar›m›z kadar olan Hollanda ve
‹skoçya’n›n ortalama seyirci say›s›nda
kendi alan›nda bir ilki baﬂarm›ﬂ oluyor.
önümüze geçmesi, bize ülkemiz futbol
Deloitte’un düzenlemiﬂ oldu¤u gelir bazl›
raporlar› tamamlayan bu rapor, gerçekten de yap›lanmas›nda baz› ﬂeylerin yolunda
gitmedi¤ini gösteriyor olmas› bak›m›ndan
çok kapsaml› bir çal›ﬂma olarak karﬂ›m›zda
önemli. Yine ülkemizde sadece yedi
duruyor. 732 futbol kulübünün yer ald›¤› ve
kulübümüzün özkaynak olarak art›da olmas›
bunlardan 631’inin finansal tablolar›n›n
temin edilmesiyle oluﬂturulan bu rapor, ayn› (Bunun di¤er anlam› Süper Lig’deki di¤er
11 tak›m›n özkaynak aç›¤›n›n olmas›), sportif
zamanda UEFA Lisanslama Sitemi’nin de ne
rekabette geride kalmamak için mali ve
ölçüde çal›ﬂt›¤›n› gösteriyor. Asl›nda
rapordan da anlaﬂ›l›yor ki, Avrupal› kulüpler iktisadi anlamda bir disiplin sa¤lanmas›n›
zorunlu k›l›yor.
ciddi bir borç bata¤›nda ve bu batakl›ktan
Raporun di¤er çarp›c› konular› ve bunlardan
kurtulmalar› da o kadar kolay görünmüyor.
ç›kar›lacak derslere bakt›¤›m›zda, Avrupal›
Kulüplerin banka ve di¤er borçlar toplam›
kulüplerin gelirlerinin yüzde 30’a yak›n bir
18.2 milyar euroya yaklaﬂ›yor. Bu borçlar›
k›sm›n›n bankalara olan kredi borçlar›na
karﬂ›layacak yeterli aktif varm›ﬂ gibi

görünmekle birlikte, bu aktiflerin önemli bir
k›sm›n›n sabit varl›klardan oluﬂmas›, toplam
borçlanma karﬂ›s›nda tak›mlar›n bonservis
bedelleri üzerinden toplam tutarlar›n›n ancak
4.4 milyar euro civar›na ulaﬂabilmesi, do¤al
olarak bu borçlanman›n nedenlerinin de
Kaç kulüp özkaynak aç›¤› veriyor?
sorgulanmas›n› gerektiriyor. Bu ba¤lamda olaya
bak›ld›¤›nda kulüplerin mevcut varl›klar›n›
Rapordaki verilere göre 224 kulübün özkaynaklar› negatife
yeterince verimli kullanamad›klar› ortaya
dönmüﬂ durumda. Bu say› raporda yer alan ve finansallar›n› ç›k›yor. Yap›lan harcamalar karﬂ›l›¤›nda üstelik
gönderen kulüplerin %35’ine karﬂ›l›k geliyor. Yani bu
bir de sportif performans yakalanamam›ﬂsa,
kulüplerin mevcut varl›klar› borçlar›n› karﬂ›layam›yor.
durum bir süre sonra felâkete dönüﬂüyor.
Ülkemizde de sadece yedi kulübün öz kaynaklar› art›da
‹ﬂte bu anlamda UEFA’n›n “finansal fair play”
görünüyor. (Kulüp isimleri belirtilmemiﬂtir.)
yap›lanmas›n›n önemi bir kez daha
Bir önceki y›la (2007’ye) göreyse, özkaynak aç›¤› artan
kendili¤inden gündeme geliyor. Ancak bu
kulüp say›s›nda %44’lük bir art›ﬂ söz konusu. Ayn› zamanda konuda hâlâ gidilecek çok yol var ve biz ülke
155 kulüp de faaliyetlerinden operasyonel kâr elde
olarak bu raporda Büyük Ligler kategorisinde
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gitti¤ini görüyoruz. Bu borçlanman›n
getirece¤i ilâve finansman maliyeti ise
görünmeyen bir maliyet olarak karﬂ›m›zda
duruyor. Bu ba¤lamda gelirlerin yüzde
36’l›k k›sm›n› oluﬂturan naklen yay›n
gelirlerinin neredeyse tamam›n›n banka
borçlar›na gitti¤ini burada tekrarlayal›m.
Yine Avrupa futbolunda giderek artan
transfer maliyetleri kulüplerin kâra
geçmelerinin de önündeki en büyük engel.
Bu ba¤lamda “Beﬂ Büyük Lig” net transfer
borçlusu ligler olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
Turkcell Süper Lig de bu anlamda net
borçlu liglerden birisi… Türk futbolu
2008 y›l›ndaki transferler sonras› 15 milyon
euro zarara dönmüﬂ bir lig olarak raporda
kendisine yer buluyor.

Yazar futbolcular

Kalem erbaplar›
Futbol, pek çoklarına göre bir sanattır. Sahada yaptığınız şeylerin
bazıları, insanların hafızasına kazınanlar, bir yaratım sürecinin ürünü
olmak zorundadır. Sanat eseri üretircesine futbol oynayanlar,
kısa sürede diğerlerinden farklı bir şekilde hatırlanmaya başlarlar.
Yaratıcı futbolcuların birçoğu, futbolu bıraktıktan sonra ya da hâlâ
oynarken hayatın başka alanlarında da enteresan işlere imza
atabiliyor. TamSaha’nın daha önceki sayılarında şarkıcılığa soyunan
ya da film çeken futbolculara göz atmıştık. Bu kez sıra kalemi eline
alanlarda. Özellikle otobiyografilerin futbol üzerine yazılmış kitaplar
arasında hatırı sayılır bir oranda olduğunu düşünürsek,
yazar futbolcuların sayısı hiç de az değil.
itap yazan futbolculardan
bahsetmeden önce, futbolcu
kaleminden ç›kan kitaplar› iki
baﬂl›¤a ay›rarak baﬂlamakta fayda
var. Birinci ve az›nl›ktaki grup,
futbolcular›n gerçekten büyük bir
emek ve maharetle ortaya ç›kard›¤›
ve futbol dünyas›n›n iç yüzüne
iliﬂkin çok ilginç sat›rlar bar›nd›ran
eserler. ‹kinci grup ise özellikle tek
baﬂ›na marka hâline gelmiﬂ
oyuncular›n bir “merchandising”
harekât›n›n parças› olarak piyasaya
sürdü¤ü kitaplar. T›pk› formalar,
tiﬂörtler gibi bunlar da birer metâ.
Bu tip kitaplar›n ço¤unlukla
futbolcunun kendisi taraf›ndan
de¤il, proje yazarlar› ve editörler
taraf›ndan yarat›ld›¤›n› söylemek
gerekiyor. Normalde, kitaplar
insanlar›n birikimi ve geride
b›rakt›klar›ndan süzülerek
yaz›l›rken, futbol endüstrisi
futbolcular› bir an önce,

K
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popülerliklerini
Dağhan Irak
yitirmeden
kitaplar›n›
yazmaya
zorluyor.
Çünkü on sene
önce Real
Madrid’de
oynam›ﬂ bir
oyuncunun
formas› nas›l
satm›yorsa,
art›k sahalarda
top
koﬂturmayan
birinin kitab› da
ilgi
görmeyebiliyor.
Tabii arkas›nda iz b›rakm›ﬂ olan az çekiyor. Liverpool ve Manchester
United gibi kulüplerde ﬂu an
say›daki isim hariç.
oynay›p da otobiyografi
Futbolun tamamen serbest piyasa
ç›karmam›ﬂ futbolcu yok denecek
kurallar›n›n dayatt›¤› ﬂekilde
kadar az. Bizim gibi, ‹ngiliz
yaﬂand›¤› ‹ngiltere, bu tip
eleﬂtirmenler de bu kitaplara
fabrikasyon kitaplarda da baﬂ›
epeyce
ﬂüpheyle
yaklaﬂ›yor.
Örne¤in
Andrew Culf,
Manchester
United’›n
genç
oyuncusu
Wayne
Rooney’nin
otobiyografi
anlaﬂmas›
hakk›nda
ﬂunlar›
yazm›ﬂt›:
“Rooney’nin
kelimelerle
aras›n›n ne
kadar iyi

oldu¤unu herkes biliyor. Özellikle
bir Premier Lig hakemine sarf etti¤i
ve tabloidlerin baﬂl›¤a çekti¤i f…
kelimesiyle. ﬁimdi y›ld›z
oyuncunun bu kelimenin yan› s›ra
500 bin kelime daha bulmas›
gerekecek. Çünkü önümüzdeki
on iki y›lda beﬂ ciltlik otobiyografi
ç›karmak için anlaﬂma imzalad›.
Winston Churcill’in savaﬂ sonras›
yazd›¤› Nobel ödüllü
otobiyografinin bile alt› cilt zor
tuttu¤unu düﬂünürsek, yaln›zca
dört senedir üst düzey futbol
oynayan Rooney’nin iﬂi zor.”
Ayn› ﬂekilde tüm zamanlar›n en
çok satan futbolcu otobiyografisi
olan Beckham’›n “My Side”› da
benzer eleﬂtirilerden
kurtulamam›ﬂt›. ‹ngiliz bas›n›
taraf›ndan en iyimser tabirle
“gelmiﬂ geçmiﬂ en zeki futbolcu
olmad›¤›” iddia edilen Beckham’›n
imzas›n› taﬂ›yan ve Britanya Kitap
Ödülü’ne lây›k görülen
“My Side”›n aslen ünlü televizyon
dizisi EastEnders’›n

oyuncular›ndan Tom Watt’a ait
oldu¤u biliniyor. ‹ngilizcede bu tip
proje yazarlar› için icat edilmiﬂ bir
de isim var; “hayalet yazar.”
Kitapç›larda futbolcu
otobiyografilerinin bulundu¤u
raflar›n da bu anlamda “perili
ev”den farkl› olmad›¤› söylenebilir.
Asl›nda ‹ngiliz “hayalet yazar”lar›n
hayat hikâyesi de biyografi hâline
getirilmeye oldukça müsait.
1999 y›l›nda “Ben önceki
hayat›mda bir hayalet yazard›m.
Bunda utan›lacak bir ﬂey yok”
sözleriyle baﬂlayan John Roberts
imzal› ünlü Independent makalesi,
pek çok otobiyografinin nas›l
haz›rland›¤›yla ilgili ipuçlar›
veriyor. Roberts’›n beraber çal›ﬂt›¤›
futbol adamlar› ise efsane
statüsünde. Manchester United
efsanesini yaratan Matt Busby,
tüm zamanlar›n en “orijinal”
oyuncular›ndan George Best ve
Busby’nin Liverpool ﬂubesi Bill
Shankly bu isimler aras›nda yer
al›yor. George Best’in imzas›yla
yay›nlanan köﬂe yaz›lar›n› üç sene
boyunca kaleme alan Roberts’›n
ünlü futbolcunun yazarl›¤›yla ilgili
tan›kl›¤› özellikle dikkate de¤er.
Roberts, Best’in kendisine çok
yüklenilen bir haftadan sonra
yaz›s›n› kendi yazd›¤›n› anlat›rken,
“Gerçek Best, bizim ona haftal›k
olarak katt›¤›m›zdan çok daha
e¤lenceliydi” diyor. Anlaﬂ›lan o ki,
zaten derinli¤i iyi bilinen Best’in
yaz›lar›n› baﬂka birine
yazd›rmas›n›n nedeni vakit ve
biraz da bu konuda kendine güven
eksikli¤i. Ayn› ﬂekilde Roberts, Bill

Lilian Thuram

Jerome Rothen
Shankly’nin de çok e¤lenceli bir
insan oldu¤undan ve kitab›n
herkesin bekledi¤inden daha az
komik olmas›n›n tamamen ünlü
futbol adam›n›n komedyenmiﬂ gibi
alg›lanmak istememesinden
kaynakland›¤›ndan da bahsediyor.
Yüzlerce futbol an›s› olan
Shankly’nin kitab›n yaz›m›
s›ras›nda oldukça hasta oldu¤unu
ve buna ra¤men telefonla
kendisinden yard›m isteyen hiçbir
teknik adam› k›rmad›¤›n› da
belirtelim. Roberts, bu durumu
Shankly’nin kendi sözleriyle
aç›kl›yor: “Bu ülkedeki lânet olas›
tak›mlar›n hepsini ben
çal›ﬂt›r›yorum.”
Bu örnekler ﬂunu gösteriyor ki,
hayalet yazar kullanan
futbolcular›n tamam› kelimeler
konusunda yeteneksiz de¤il. Ayn›
ﬂekilde Kevin Keegan gibi belki
yazarl›k yetene¤i fazla olmayan
ama kitab›n yaz›m› konusunda
yazar kadar titiz çal›ﬂanlar da var.
Ancak ﬂunu da kabul etmek
gerekiyor ki, hayalet yazar
kullanmadan sporcunun kendisi
taraf›ndan yaz›lan kitaplar›n yeri
ço¤u kez okuyucunun gözünde
apayr› oluyor. Tabii hangi kitab›n
futbolcu, hangisinin hayalet yazar
taraf›ndan yaz›ld›¤›n› tespit etmek
o kadar kolay de¤il. Kald› ki kötü
yaz›l›p bir editör taraf›ndan ﬂekle
sokulan bir kitapla, futbolcunun
anlat›s›n›n hayalet yazar taraf›ndan
yaz›ya döküldü¤ü bir kitap
aras›ndaki fark da o kadar fazla
de¤il. Mesela, Robbie Fowler’›n
hayalet yazar taraf›ndan
kitaplaﬂt›r›lan an›lar›n›n
futbolcunun kendi mizahi kiﬂili¤ini
çok iyi yans›tt›¤› söyleniyor.
Ama illa ki futbolcu taraf›ndan
yaz›lan kaliteli bir eser ar›yorsan›z
o zaman Manﬂ’›n öbür yakas›na
s›çraman›z gerekiyor.
Futbol dünyas›n›n ‹ngiltere’ye
k›yasla daha “amatör” oldu¤u

Fransa, t›pk› aktör ve
kullan›lmayan tek bir kelimenin
müzisyen futbolcularda
geçmesine bile izin vermedi.”
oldu¤u gibi yazar futbolcular
Ayn› ﬂekilde Thuram’›n tak›m
konusunda da ‹ngiltere’ye
arkadaﬂ› Patrick Vieira’n›n
k›yasla daha iyi bir s›nav
otobiyografisi de enteresan
veriyor. Bunun nedenlerinden konulara de¤inmesiyle öne ç›k›yor.
biri, Frans›z oyuncular›n
Her ne kadar Thuram’inki kadar
genelde altyap›
dolu bir içeri¤e sahip olmasa da
sistemlerinden daha sindire
özellikle Britanya ve Fransa’da
sindire gelmeleri ve büyük
›rkç›l›k olup olmad›¤›na dair
kulüplere aç›l›ncaya kadar
saptamalar› ve Manchester
psikolojik geliﬂimlerini daha
United’a karﬂ› olan nefretini
iyi tamamlamalar›. Fransa’n›n dürüstçe ifade etmesiyle Vieira’n›n
kendine özgü koﬂullar›nda kanaat
kitab› da s›radan örneklerden
önderi özelli¤i kazanan
ayr›l›yor.
futbolcular›n say›s› hiç de az de¤il. Bu arada ﬂu anda Ankaragücü
1998 Dünya Kupas›’n› kazanan
formas› giyen ve Monaco’nun
Fransa tak›m›n›n daha kupa devam ﬁampiyonlar Ligi’nde oynad›¤›
ederken ›rkç›l›k karﬂ›t›
finalde büyük pay sahibi olan
mücadelenin bayra¤›n› aç›kça
Jerome Rothen’in de
taﬂ›maya baﬂlamas›, pek çok
otobiyografisinin oldu¤unu
futbolcunun, göçmenlerin ve
belirtelim. Rothen’in Zidane’dan
toplumda kenara itilmiﬂ baﬂka
nas›l küfür yedi¤iyle ilgili an›s›
kesimlerin sözcülü¤üne soyunmas› Zizou’nun epeyce can›n› s›km›ﬂt›.
bunun örnekleri. Durum böyle
Türkiye’de kitap sat›ﬂlar›n›n
olunca Fransa’da iyi yazar
düﬂüklü¤ünden olsa gerek,
futbolculara rastlamak da çok
futbolcular›n otobiyografi
anlams›z de¤il. Fransa’n›n
yazmas›yla ilgili bir talep çok fazla
sahadaki beyni Lilian Thuram,
yok. Ama Pele, Diego Maradona,
bu konuda baﬂ› çekenlerden. Zaten David Beckham gibi ünlü
verdi¤i röportajlardan entelektüel
futbolcular›n yaﬂam öykülerini
birikimi çok net anlaﬂ›labilen
‹ngilizce olarak Türkiye’de bulmak
Thuram, daha yeni ç›kard›¤›
mümkün. Bu tip kitaplar, s›n›rl›
kitab›yla ﬂimdiden kitap
say›da da olsa futbolseverlere hitap
dünyas›nda da y›ld›zlaﬂm›ﬂ
ediyor. Tabii Türkiye’de
gözüküyor. Frans›z oyuncu, kendi
otobiyografi yazan futbolcular›n
hayat›n› anlatmaktansa kendisine
say›s›n›n düﬂüklü¤ünün bir nedeni
hayatta en çok ilham verenlerin
de ülkemizdeki futbolcular›n
yaﬂam›na kitab›nda
genelde köﬂe
yer vermeyi tercih
yazarl›¤›na atl›yor
etmiﬂ. “Benim
olmas›.
Siyah Y›ld›zlar›m”
Tabii o noktada da
isimli kitab›nda
Türkiye’de hiç
siyahlar›n
hayalet yazar
mücadelesine hayat
kullan›lmad›¤›n›
verenleri anlatan
söylemek
Thuram’›n kitab›n›
hayalcilik olur.
yazar Bernard
Türkiye’de
Fillaire kaleme
yay›nlanm›ﬂ
alm›ﬂ. Ancak
otobiyografiler
Fillaire’in bu kitaba
aras›nda öne
katk›s›n› hayalet
ç›karmam›z
Patrick Vieira
yazarl›ktan ziyade
gereken bir tane
bir editörlük
varsa, o da Jupp
çal›ﬂmas› olarak görmek daha
Derwall’in y›llar önce yay›nlad›¤›
do¤ru. Zira Thuram, yazara
hayat öyküsü. ﬁu s›ralar sahaflar
neredeyse bas›ma haz›r bir çal›ﬂma d›ﬂ›nda bir yerde bulman›n hemen
teslim etmiﬂ. Fillaire, Thuram’la
hemen imkâns›z oldu¤u “Futbol
çal›ﬂmas›n› ﬂöyle anlat›yor:
Basit Bir Oyun De¤ildir”,
“Her bölüm için Lilian Thuram’la
Türkiye’de futbolun nereden
beraber tarihçilerle,
nereye geldi¤i konusunda da
araﬂt›rmac›larla görüﬂtük. Thuram
enteresan ipuçlar› veriyor.
gerçek bir defans oyuncusu
Derwall’in Türkiye’deki an›lar›n›
gibiydi. Kullan›lmas› gerekti¤i gibi
kaleme ald›¤› bir kitab› daha var.
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Sabrettim ve kazand›m
Türk futbolunun en fazla s›k›nt› çekti¤i
bölgelerden birisi kaleciler. Yabanc› kalecilerin
istilas› alt›nda aradan s›yr›lan çok önemli isimler
olsa da önemli olan devam›n›n gelmesi.
Röportaj›m›z›n konu¤u iﬂte böyle bir isim.
Karﬂ›yaka’dan geldi¤i Trabzonspor’da Tony Sylva
gibi önemli bir kaleciyi arkas›nda b›rakarak
eldivenleri eline geçirdi ve yeteneklerini
sergileme f›rsat›n› buldu. Öyle ki, Süper Lig’de
arka arkaya 15 maç oynad›ktan sonra A Milli
Tak›m’›n kap›lar› ona ard›na kadar aç›ld›.

Onur Recep Kıvrak
Futbola direkt kaleci olarak başladım ve hep öyle devam etti.
Zaten küçükken atlamayı, zıplamayı çok severdim. Kaleci olmam
bunun sonucu olsa gerek. Forvet olayım, orta saha olayım diye
hiç heveslenmedim.
Kalecilik ve Trabzonspor denince, Şenol Güneş tartışılmaz bir
isim. Onunla çalışmak gerçekten çok keyifli. Maçtan önce yaptığı
konuşmalarla beni rahatlatıyor ve kendisine büyük güven
duyuyorum. Her konuşmasından farklı şeyler öğreniyorum.

Türker Tozar

▼Manisa do¤umlusun ancak
futbola baﬂlaman bir ‹zmir kulübü
olan Yeﬂilovaspor’da oldu. Bu
hikâyeyi bize biraz anlat›r m›s›n?
▲Manisa’n›n Alaﬂehir ilçesinde
do¤dum ancak ben 1 yaﬂ›ndayken
ailem ‹zmir’e yerleﬂti. Bu yüzden,
asl›nda “‹zmirliyim” desem yeridir.
Yeﬂilovaspor da bizim
oturdu¤umuz semtin, 2. Lig’de
mücadele etmiﬂ köklü bir
tak›m›yd›. 8 yaﬂ›nda ilk kez
seçmelerine kat›ld›m ve baﬂar›l›
olunca kulübe yaz›ld›m.
▼Birçok kaleci asl›nda futbola ilk
ad›m att›¤›nda baﬂka mevkilerde
oynar, daha sonra kalecilik
özellikleri fark edilir. Sende de
buna benzer bir durum oldu mu?
▲Hay›r, ben direkt kaleci olarak
baﬂlad›m ve hep öyle devam
etti. Çünkü zaten ben
küçükken atlamay›,
z›plamay› çok severdim.
Kaleci olmam bunun sonucu
olsa gerek. Forvet olay›m,
orta saha olay›m diye hiç
heveslenmedim.
▼Ailende futbolla ilgilenmiﬂ
kiﬂiler var m›?
▲Yeﬂilovaspor’a a¤abeyimle
birlikte yaz›lm›ﬂt›k ama daha
sonra zaman içerisinde
futboldan koptu. Onun
d›ﬂ›nda da ailemde futbolla
ilgilenmiﬂ baﬂka kimse yok.
▼2004’te Karﬂ›yaka’ya
geldin. Bu transfer nas›l
gerçekleﬂti?
▲Yeﬂilovaspor, Süper
Amatör Küme’de mücadele
ediyordu. Ben de
14 yaﬂ›ndayken kaleyi
koruyordum. Kütahya’da
3. Lig’e terfi maçlar›
oynuyorduk. ‹lk turu geçtik

ancak ikinci turda penalt›larda
elendik. Bu yükselme maçlar›
sonras›nda birçok teklif gelmeye
baﬂlad›. Galatasaray, Gençlerbirli¤i
ve Gaziantepspor benimle
ilgilenen kulüpler aras›ndayd›.
Ama ben tercihimi Karﬂ›yaka’dan
yana kulland›m. O zaman tabii
yaﬂ›m küçük, hocam Metin
Küçüko¤ullar›’n›n da
yönlendirmeleri etkili oldu. “Senin
için en hay›rl›s› Karﬂ›yaka olacak”
dedi. Sonuçta ‹zmir’de ön planda
olan iki kulüpten, Göztepe ve
Karﬂ›yaka’dan bir tanesini seçmiﬂ
oldum. Zaten amatörlükten
profesyonelli¤e bir geçiﬂ
yap›yordum ve “Hay›r” diyecek
durumda de¤ildim.
▼Karﬂ›yaka-Vestel Manisaspor
aras›nda 21 May›s 2005 tarihinde
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Sabretmek gerçekten önemli bir erdem.
Eğer sabırlı olmasaydım, devre arasında
ya da sezon sonunda takımdan ayrılmak
için bir çaba gösterseydim, belki de şimdi
bulunduğum noktaya hiç gelemezdim.
Daha çıkacağım çok basamak olduğunu
da biliyorum.
Broos Trabzon’u tanımıyordu, oyuncularla
iletişimi de verimli şekilde kuramadı.
Şenol Hocanın futbolcularla diyaloğu
üst seviyede. Herkesin derdini dinler,
ona göre çözümler üretir. Rekabet de
gerçekleştirdiğimiz çıkışın arkasında yatan
faktördü.
Yabancı kalecilere gösterilen tolerans,
maalesef Türk kalecilerden daha fazla.
Eğer genç bir Türk kaleciyseniz ve 3-4
maç hata yaptıysanız, hemen medya,
yönetim ve taraftarlar bir baskı
oluşturmaya başlıyor. Bu gerçekten
çok can yakıcı.
Ufuk Ceylan, Volkan Babacan, Cenk
Gönen, pilot takımımız Trabzon
Karadenizspor’dan Zeki Ayvaz’ı umut
vaat eden kaleciler arasında sayabilirim.
Bucaspor’dan Atilla Özmen’i de şans
verildiğinde patlama yapabilecek bir
kaleci olarak görüyorum.
Gökhan Ünal, Milan Baros, Makukula ve
Umut Bulut rakip kalecilerin karşılaşmak
istemeyeceği türde santrforlar. Bunları
saydım ama tabii benim görevim de onları
durdurmak. Benim onlardan çekindiğim
kadar, onlar da benden çekinmeli.
Bir kaleci için en önemli husus, defans
bloğu ile sağlanan uyum. Ne kadar iyi
anlaşırsanız, pozisyon yeme riskiniz
o denli azalır. İkincisi de sürekli oyunda
kalabilmek, oyunu iyi okuyabilmek.
Nereden şut gelebilir, nereden orta
yapılabilir, bunları takip edebilmek.
Genelde bir kaleci altı pas içine hâkimdir
ama ben on sekiz içine hâkim olmaya
çalışıyorum. Aldığım yan topların yüzde
60-70’i on sekiz içindendir. Ben kesinlikle
“Oldum” demiyorum, her yediğim golden
dersler çıkarmasını biliyorum.
Trabzonspor’dan başka bir Türk kulübünü
düşünmüyorum. Bana “Trabzonlu değilsin
ama Trabzonlu gibisin” diyorlar. Hedefim
Trabzonspor’da kalıcı olmak ve
şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra
hedefim direkt yurtdışı olacak.
En çok istediğim lig, Premier Lig.
48 TamSaha

oynanan maç senin ilk resmi maç›nd›.
O maçla ilgili akl›nda neler kald›?
▲Do¤du¤um yerin tak›m›na karﬂ› oynamam
itibar›yla enteresan bir deneyim oldu. Maça
ç›kt›¤›mda ayakta bile duramayacak derecede
heyecanl›yd›m. ‹nan›lmaz bir taraftar kitlesinin
önüne ç›km›ﬂt›m. ‹lk golümü de o maçta
yemiﬂtim.
▼Her ne kadar baﬂlang›c› 2005 y›l›nda yapsan
da düzenli olarak oynaman için 2007-08
sezonunu beklemen gerekti. Yo¤un bir kaleci
rekabeti mi yaﬂand› aradaki dönemde?
▲Karﬂ›yaka’ya geldi¤imde zaten tak›mda
Habip Anapal ve Murat Akarsu gibi iki iyi ve
deneyimli kaleci vard›. Benim de ilk
sezonumda kaleyi devralmak gibi bir hedefim
yoktu. Çünkü o zaman çok eksi¤im vard›.
Bu nedenle, öncelikli olarak bu iki a¤abeyimin
iyi yanlar›n› al›p deneyim kazanmaya çal›ﬂt›m.
Uzun bir süre yedekte bekledim. Devam eden
süreçte baz› haz›rl›k maçlar› ve Genç Milli
Tak›m maçlar›nda oynad›m. Yaln›z, tabii bir
kaleci için en önemli sorun oynayamamak.
Bir futbolcu 5-10 dakika bile olsa oynarken,
kaleci süre alamay›nca çok s›k›nt›l› bir sürece
giriyor. Allah’tan hem Habip hem de Murat
a¤abey bana çok yard›mc› oldu. Son dönemde
de Recep Biler’den çok destek gördüm.
Zaten o da tak›mdan ayr›ld›ktan sonra kaleye
ben geçtim.
▼Düzenli oynamaya baﬂlad›¤›n ilk sezonda
dikkatleri çektin ve ayn› sezonun ikinci

yar›s›nda
Trabzonspor’a
transfer oldun.
Baﬂka teklifler var
m›yd›? Neden
Trabzonspor’u
tercih ettin?
▲Trabzonspor’a
transfer olmamdan
önce tak›m›n Süper
Lig iddias› devam
ediyordu.
Yan›lm›yorsam ya
alt›nc›yd›k ya da
beﬂinci. Çok iyi bir
kadroya sahiptik ve
baﬂ›m›zda da Engin
‹peko¤lu vard›.
O sezon herkeste
bir Süper Lig’e
ç›kma ümidi vard›.
Ben de kendimi ilk
o sezon
gösterebilme
olana¤› bulmuﬂtum.
Yaln›z kulüpteki
ekonomik s›k›nt›lar
sonucunda, bana
yap›lan tekliflerin
de¤erlendirilmesi
gerekti¤i sonucuna
var›ld›. Baﬂkan ile
Engin Hoca oturup
konuﬂtular ve
benim gitmemin
daha do¤ru
olaca¤›n› söylediler.
Ben de
Trabzonspor’un
yolunu tuttum. Bu bak›mdan, transfer biraz da
zorunluluktan oldu diyebiliriz. Ben de
düﬂündü¤üm zaman hedeflerime
Trabzonspor’da oynayarak ulaﬂabilece¤im
kan›s›na vard›m. Türkiye’de dört büyük kulüp
oldu¤unu, bunlardan bir tanesinin de
Trabzonspor oldu¤unu biliyordum ve uzun
y›llar Trabzonspor’un kalesini korumak
istiyordum. O zaman Trabzonspor’un baﬂ›nda
Ersun Yanal vard›. Kendisini gayet iyi
tan›yordum. Bununla birlikte, kulübün ateﬂli
seyirci kitlesi de transfer karar›m› etkileyen bir
unsur oldu. Çünkü seyircinin coﬂkulu olmas›
benim de kendimi maça haz›r hissetmemi
sa¤l›yor ve daha iyi motive oluyorum.
▼Peki, bu sözlerinden, Trabzonspor’un en
cazip teklifi yapt›¤› anlam›n› ç›kartabilir miyiz?
▲Öyle olmal› ki Karﬂ›yaka bana Trabzonspor’a
gitmem gerekti¤ini söyledi. Çünkü o
dönemlerde Fenerbahçe, Galatasaray,
Kayserispor ve Gençlerbirli¤i’nin de benimle
ilgili devrede olduklar›n› biliyordum.
▼‹mza töreninde “ﬁenol Hocam›n arkas›ndan
gelip ikinci bir ﬁenol Güneﬂ olmak istiyorum”
aç›klamas›n› yapm›ﬂt›n. ﬁimdi ise ﬁenol Güneﬂ
senin teknik direktörün oldu. Hayran oldu¤un
bir isimle birlikte çal›ﬂma imkân›na kavuﬂmak
nas›l bir duygu?
▲Kalecilik ve Trabzonspor denince ﬁenol
Güneﬂ tart›ﬂ›lmaz bir isim. Teknik adaml›k
kariyerinde elde etti¤i baﬂar›lar da ortada.
ﬁenol Hoca ile birlikte çal›ﬂmak gerçekten çok

keyifli. Kendisi de eski bir kaleci
oldu¤u için benim hangi psikoloji
içerisinde oldu¤umu rahatl›kla
anlayabiliyor. Maçtan önce yapt›¤›
konuﬂmalarla beni rahatlat›yor ve
kendisine büyük güven
duyuyorum. Her konuﬂmas›ndan
farkl› ﬂeyler ö¤reniyorum. Bana
verdi¤i tavsiyeleri hep akl›ma
yaz›yorum. Ayr›ca, kendisi
futbolcular›na sahip ç›k›yor. Onlar
hakk›nda yap›lan kötü eleﬂtirilerin
daima karﬂ›s›nda olan bir kiﬂi.
Futbol d›ﬂ›nda da karakter
bak›m›ndan çok iyi bir insan.
O benim idolüm. Temennim, daha
uzun y›llar onunla birlikte
çal›ﬂabilmek.
▼Daha önceden çal›ﬂt›¤›n bir isim,
Engin ‹peko¤lu da ﬂimdi A Milli
Tak›m’da. Onun hakk›nda neler
söyleyebilirsin?
▲Her ﬂeyden önce Engin Hocan›n
çok dürüst bir insan oldu¤unu
söylemeliyim. Karﬂ›yaka’da
çal›ﬂt›¤›m›z dönemde bana
inan›lmaz
yard›mlar› oldu.
O da Türkiye
liglerinin gelmiﬂ
geçmiﬂ en iyi
kalecilerinden bir
tanesi. Ondan çok
ﬂey ö¤rendim. Bana,
“Her yeni maça
ç›k›ﬂ›nda üzerine bir
ﬂey daha koy. Sak›n
kazand›klar›ndan
kaybetme” derdi.
Bu sözü her zaman
akl›mda kalacak.
Milli Tak›m’a
ça¤r›ld›ktan sonra
benimle
konuﬂtu¤unda,
daha da baﬂar›l›
olaca¤›ma
inand›¤›n› söyledi.
▼Trabzonspor’da
Sylva ve Tolga’n›n
arkas›nda üçüncü
kaleci konumunda
oldu¤un dönemde
neler yaﬂad›n,
neler hissettin?
Umutsuzlu¤a
kap›ld›¤›n dönemler
oldu mu?
▲Sabretmek
gerçekten önemli bir
erdem. E¤er ben
sab›rl› olmasayd›m,
devre aras›nda
ya da sezon
sonunda tak›mdan
ayr›lmak için bir
çaba gösterseydim,
belki de ﬂimdi
bulundu¤um
noktaya hiç
gelemezdim. Daha

ç›kaca¤›m çok basamak oldu¤unu
biliyorum. Bu nedenle aceleci
olmamal›yd›m. Ama bahsetti¤iniz
dönemler benim için çok zor geçti.
Oynam›yorum, kadroya
giremiyorum, sadece idman
yap›yorum. Bir kaleci
antrenmanlarda ne kadar iyi olursa
olsun, bu durum maç oynamakla
asla bir tutulamaz. O zaman hem
Tolga hem Sylva hem de
hocalar›m bana hep destek oldu.
Bu nedenle onlara teﬂekkür
etmeliyim.
▼ﬁenol Güneﬂ’in göreve
geliﬂinden sonra tak›m›n
performans›nda ciddi bir yükseliﬂ
oldu. Hugo Broos döneminin
eksi¤i neydi?
▲Birincisi, Hugo Broos Trabzon’u
tan›m›yordu. ‹kincisi ise bir
futbolcu ile teknik adam aras›ndaki
bire bir diyalog ve tak›mla olan
do¤rudan iletiﬂim çok önemlidir.
Fakat Broos ile bu iletiﬂimi verimli
ﬂekilde kurmak mümkün olmad›.

‹yi bir hoca ve iyi niyetli bir insan
olmas›na ra¤men, eksiklikler
yüzünden baﬂar› sa¤layamad›.
ﬁenol Hocan›n ise Trabzon’u ve
Trabzonspor’u ne kadar iyi
tan›d›¤›n› biliyoruz. Futbolcularla
diyalo¤u da üst seviyede. Herkesin
derdini dinler, ona göre çözümler
üretir. Onun göreve geliﬂinden
sonra tak›mdaki tüm oyuncular›n
kendilerine olan güvenlerinin
artt›¤›n› söyleyebilirim. Çünkü her
oyuncu ile ayn› derecede
ilgilenmesi, futbolcular için
bulunmaz bir yaklaﬂ›md›r.
Bu da ciddi bir rekabet ortam›n›n
oluﬂmas›n› sa¤lad›. Rekabet de
bizim gerçekleﬂtirdi¤imiz ç›k›ﬂ›n
arkas›nda yatan faktördü.
▼Sezonun geri kalan› için
hedefiniz nedir? ﬁampiyonluk
ya da ﬁampiyonlar Ligi’ne
yükselebilme hedefi
tutturulabilir mi?
▲Lig uzun bir maraton olmas›na
ra¤men, kendimizi ﬂampiyonlu¤a

biraz uzak görüyorum. En büyük
hedefimiz, Ziraat Türkiye Kupas›’n›
kazanmak. Böylece UEFA Avrupa
Ligi’ne kat›lma hakk›n› elde etmiﬂ
olaca¤›z. Ondan sonraki amaç da
ligi en iyi yerde bitirmek olacak.
Bunu ilk üç olarak ifade edebiliriz.
Bunu da baﬂarabilecek bir oyuncu
kadrosuna sahibiz. Amaçlar›m›za
ulaﬂ›rsak gelecek sezon için çok
daha iyi olacak.
▼Türk kalecili¤indeki geliﬂimi
nas›l görüyorsun? Be¤endi¤in,
umut vaat eden kaleciler var m›?
▲Türkiye’de yabanc› kalecilere
gösterilen tolerans, maalesef Türk
kalecilere nazaran biraz daha
fazla. E¤er genç bir Türk
kaleciyseniz ve 3-4 maç hata
yapt›ysan›z, hemen medya,
yönetim ve taraftarlar bir bask›
oluﬂturmaya baﬂl›yor. Yeteri kadar
sab›r gösterilmiyor. Ama bir
yabanc› kaleci için tam tersi
yap›labiliyor. 10-15 maç, hatta
tüm bir sezon kendilerine
sabredilebiliyor.
Bu gerçekten çok
can yak›c›. Türk
yeteneklere imkân
tan›nd›¤› takdirde
daha çok kaleci
yetiﬂir, hatta
Avrupa’ya aç›l›r diye
düﬂünüyorum.
Kiﬂilere verdi¤iniz
de¤eri
göstermelisiniz.
ﬁimdi Galatasaray’da
olan ve benim
Milli Tak›m’dan
arkadaﬂ›m Ufuk
Ceylan, Ümit Milli
Tak›m’dan Volkan
Babacan ve Cenk
Gönen, pilot
tak›m›m›z Trabzon
Karadenizspor’dan
Zeki Ayvaz’› umut
vaat eden kaleciler
aras›nda sayabilirim.
Bucaspor’dan Atilla
Özmen’i de ﬂans
verildi¤inde patlama
yapabilecek bir
kaleci olarak
görüyorum.
▼Favori kalecilerin
hangileri?
▲ﬁu anda oynayan
kaleciler aras›nda
favorim Gianluigi
Buffon. Onu her
zaman çok
be¤enmiﬂimdir.
Daha sonra Iker
Casillas ve Petr
Cech’i söyleyebilirim.
▼Ligimizdeki
forvetleri
de¤erlendirirsen,
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seni en çok tedirgin eden golcüler
hangileri?
▲Gökhan Ünal beni her zaman
zorlam›ﬂt›r. ‹dmanlarda bunu fark
ettim. Hatta Trabzonspor’dan
ayr›lmadan önceki dönemde
kendisine, “Futbol bu. Zaman olur,
ayr› düﬂeriz. O zaman hiç iyi
olmaz” demiﬂtim. ﬁimdi bu
gerçekleﬂti. Önümüzde de
Fenerbahçe maç› var. E¤er bize
rakip olursa, ondan korkar›m
do¤rusu. Milan Baros ve Makukula
çok iyi oyuncular. Bizdeki Umut
Bulut da rakip kalecilerin
karﬂ›laﬂmak istemeyece¤i türde bir
ileri uç eleman›. Çünkü ne zaman
ne yapaca¤› belli de¤il, pres yapar,
at›lan geri paslarda daima
kalecileri rahats›z eder. Bunlar›
sayd›m ama tabii benim görevim
de onlar› durdurmak. Benim
onlardan çekindi¤im kadar,
onlar da benden çekinmeli.
▼Gökhan Ünal’›n ayr›l›ﬂ›yla ilgili
neler söylemek istersin? Do¤ru bir
hareket miydi?
▲Trabzonspor’un kendisini almak
için Kayserispor’a ödedi¤i
bonservis bedeli her zaman
Gökhan Ünal’›n tepesindeydi.
Kendisinden beklenti o kadar üst
seviyedeydi ki, her maç gol
atmal›yd› ve kesinlikle hiçbir
vuruﬂu kaç›rmamal›yd›. Yerel
medyada oluﬂturulan bask› da
inan›lmaz derecedeydi. Biraz daha
sabredilseydi, kendisini
gösterecekti. ‹lk geldi¤i sezonda
15 gol at›p 14 asist yapt›. Bunlar,
bir golcünün ilk sezon istatisti¤i
olarak gerçekten iyi rakamlard›.
Ayr›lmadan önceki sezona kötü bir
baﬂlang›ç yapt›. Sakatl›klar ve
hastal›klar performans›n› olumsuz
yönde etkiledi. ‹nﬂallah
Fenerbahçe’de baﬂar›l› olur.
▼Kalecilikte en önemli meziyet
hangisi sence?
▲Bence en önemli husus, defans
blo¤u ile sa¤lanan uyum. Çünkü
ne kadar iyi anlaﬂ›rsan›z, pozisyon
yeme riskiniz o denli azal›r.
‹kincisi de sürekli oyunda
kalabilmek, oyunu iyi
okuyabilmek. Nereden ﬂut
gelebilir, nereden orta yap›labilir,
bunlar› takip edebilmek önemli.
▼Eski teknik direktörlerinden
birisi senin için “Çok iyi bir çizgi
kalecisi, ancak yan toplar›n›
geliﬂtirmesi gerekiyor” diye bir
yorum yapt›. Bu yoruma kat›l›yor
musun? Sen art› ve eksilerini nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Bu yoruma sayg›l›y›m ancak
oynad›¤›m maçlarda ald›¤›m
toplar› herkesin gördü¤ünü
düﬂünüyorum. Genelde bir kaleci
alt› pas içine hâkimdir ama ben
on sekiz içine hâkim olmaya
50 TamSaha

çal›ﬂ›yorum. Ald›¤›m yan toplar›n
yüzde 60-70’i on sekiz içindendir.
Ben kesinlikle “Oldum”
demiyorum, her yedi¤im golden
dersler ç›karmas›n› biliyorum.
▼Trabzonspor taraftarlar›
hakk›nda neler söylersin? 25 y›ll›k
ﬂampiyonluk hasreti, üzerinde bir
bask› unsuru oluﬂturuyor mu?
▲Taraftarlara hak veriyorum,
çünkü onlar da bunca y›l aradan
sonra bir ﬂampiyonluk görmek
istiyor. Biz de bu hasreti dindirmek
istiyoruz. Ancak 25 y›l beklenmiﬂ,
birkaç y›l daha sabredilsin
istiyoruz. Çünkü bu süre zarf›nda
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂacak bir
kadromuz ve baﬂ›m›zda ﬁenol
Güneﬂ gibi çok iyi bir hocam›z
var. Bazen Trabzonspor’la
ﬂampiyon oldu¤umuzu hayal
ediyorum ve tüylerim diken diken
oluyor. ‹nsanlar›n bunca y›l sonra
yaﬂayacaklar› coﬂkuyu tahmin bile
edemiyorum.
▼Trabzonspor’la sözleﬂmeni
Haziran 2013’e kadar uzatt›n.
Yak›n gelecekteki planlar›n
aras›nda kulübünde devam etmek
oldu¤u belli. Daha sonraki ad›mda
ne yapaca¤›n› düﬂündün mü?
▲Trabzonspor’dan baﬂka bir Türk
kulübünü düﬂünmüyorum. Bana
“Trabzonlu de¤ilsin ama Trabzonlu
gibisin” diyorlar. Gerçekten
Trabzonspor’u çok seviyorum.
Hedefim Trabzonspor’da kal›c›
olmak ve kesinlikle ama kesinlikle
bir ﬂampiyonluk yaﬂamak. Ondan
sonra hedefim direkt yurtd›ﬂ›
olacak. En çok istedi¤im lig de
‹ngiltere Premier Ligi.
▼Guus Hiddink’in A Milli Tak›m
Teknik Direktörü olmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsun? Haberi ilk
ald›¤›nda nas›l karﬂ›lad›n?
▲Çok büyük bir teknik direktör.
Sadece A Milli Tak›m de¤il, tüm
Türk futbolu için bir ﬂans. Haberi
ilk duydu¤umda, kariyeri
baﬂar›larla dolu bir hocan›n bizi
çal›ﬂt›raca¤›n› düﬂünüp çok
sevindim. Bizi istedi¤imiz yere
getirece¤ine inan›yorum.
▼A Milli Tak›m’›n Honduras maç›
öncesinde aday kadroya ça¤r›ld›n.
Bu davet senin için bir sürpriz
oldu mu?
▲15 maçt›r Trabzonspor’un
kalesini koruyordum. Gün geçtikçe
de performans›m›n artt›¤›n›
düﬂünüyordum. Aç›kças› benim
için sürpriz olmad›. Çünkü bunu
hak etti¤im görüﬂündeyim. ﬁu anda
çok mutluyum. O¤uz Hocaya ve
Engin Hocaya bana güvendikleri
için ayr› ayr› teﬂekkür ediyorum.
▼EURO 2012 elemelerinde forma
giymek ve kendini ispat etmek için
önünde yeterince zaman›n da
imkân›n da var. Volkan Demirel’le

rekabetin için neler söylersin?
▲Volkan a¤abey, Türkiye’deki en
iyi kalecilerden biri. Bana ve genç
oyunculara yaklaﬂ›m›ndan da çok
iyi bir insan oldu¤unu anlamak
mümkün. Rekabet ortam›n›n
baﬂar›y› getirece¤ini düﬂünüyorum.
Ondan ö¤renece¤im çok ﬂey var.
Önümde kendimi göstermek için
çok süre oldu¤unu düﬂünüyorum.
‹nﬂallah kendimi gösterme imkân›
bulurum.
▼Biraz da kiﬂisel sorulara gelelim,
Onur nas›l bir insand›r, seni
tan›mayanlara kendini nas›l
tan›t›rs›n?
▲Onur, ailesiyle vakit geçirmeyi

seven, arada arkadaﬂlar›yla birlikte
olan, neﬂeli, dürüst, cana yak›n bir
kiﬂidir.
▼Trabzon’da boﬂ vakitlerini nas›l
geçiriyorsun?
▲Genelde evde oturuyorum.
PlayStation oynamay›, kitap
okumay› seviyorum. Genelde
sürükleyici kitaplardan hoﬂlan›r›m.
Sonuçta, kitap okumak kendini
geliﬂtirmek demektir. Bazen
Karadenizspor’dan arkadaﬂ›m
Zeki ile geziyoruz. Evde oturmay›
sevdi¤im için Trabzon’un ‹zmir’e
göre daha sakin olan yaﬂant›
tarz›na uyum sa¤lamakta zorluk
çekmedim.

Pele

Futbolu Yöneten Futbolcular

Futbolla ilgilenmeyen, futbolun f’sinden anlamayan birini çevirip “Edison Arantes do
Nascimento” deyin. Boş bakışları devam eder. Ama yılmayın; sadece dört harften
ibaret bir tür büyüyü içinde taşıyan o sihirli kelimeyi söyleyin: Pele! Büyük ihtimal,
“Evet” diyecek, “Duydum”… Futbol tarihinde, yaşarken efsane mertebesine ulaşmış,
“futbol” deyince mutlaka akla gelen bir isim onunki.

Tüm zamanlar›n futbol ilâh›

Kıvanç Koçak
inas Gerais eyaletine ba¤l›
Três Corações’te 23 Ekim
1940’ta do¤an Pele, asl›nda
futbol dolu bir dünyaya gözlerini
açm›ﬂt›. Babas› “Dondinho”, Atlético
Mineiro, Fluminense gibi tak›mlarda
forma giyen orta karar bir
futbolcuydu. Gözünü açar açmaz
gördü¤ü futbol topunu sahiplenen
küçük Pele, çocuklu¤unun geçti¤i
Bauru-Sao Paulo’da imkân buldu¤u
her yerde, özellikle sokak aralar›nda
top peﬂinde koﬂturmaya baﬂlad›.
Küçük yaﬂta harçl›¤›n› ç›karmak için
bir yandan da garsonluk yapan Pele,
top bulamad›¤› zamanlar kâ¤›ttan
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ya da iç içe geçirilmiﬂ
çoraplardan yap›lm›ﬂ toplarla
veya portakal gibi top niyetine
kullan›labilecek meyvelerle
sevdas›n›n peﬂinde
sürüklendi.
Yetenek avc›s› gözlerin
kavruk çocu¤u fark etmesi
fazla zaman almad›. Eski bir
milli tak›m oyuncusu olan
Waldemar de Brito, Pele’yi
daha 12 yaﬂ›ndayken ﬂehrin
amatör tak›m› Bauru’ya ald›.
Sokaklarda edindi¤i s›ra d›ﬂ›
tekni¤ini burada daha da
geliﬂtirme f›rsat› bulan
Pele’nin yapaca¤› at›l›m için
elinden tutan isim yine
Brito’ydu. Santos’a götürdü¤ü
çocu¤u, yöneticilere
“dünyadaki en iyi futbolcu”
olarak takdim edip 15 yaﬂ›nda
profesyonel sözleﬂmeye imza
atmas›na vesile oldu.
Santos formas›yla oynad›¤› ilk
maçta dört gol birden atarak
tüm dikkatleri üzerine çeken
genç oyuncu, 16 yaﬂ›nda
tak›mdaki yerini
sa¤lamlaﬂt›rd›. Bununla da
kalmay›p inan›lmaz bir
baﬂar›ya imza att›. Sezon
sonunda att›¤› 32 golle gol
kral› Pele’ydi. Hâl böyleyken,
profesyonel olduktan sadece
10 ay sonra efsanevi Brezilya
Milli Tak›m›’nda kendine yer
bulmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildi
elbette. 17 yaﬂ›ndan gün
al›rken, 1957’de ç›kt›¤› ilk
milli maçta Arjantin’e karﬂ› gol
atarak “milli maçlarda gol atan en
genç oyuncu” unvan›n› da kazand›.
1958’de ‹sveç’te düzenlenen Dünya
Kupas›’na, “kupan›n en genç
oyuncusu” olarak kat›lan Pele, dört
maçta alt› golle kapad›¤› turnuvada,
kupa tarihine “gol atan en genç
oyuncu”, “hat-trik yapan en genç
oyuncu”, “final oynayan en genç
oyuncu” olarak da geçti. Brezilya,
‹sveç’e karﬂ› kupay› kald›r›rken,
maç›n bitimiyle yedi¤i tekmeler
nedeniyle tedavisini yapt›rmak üzere
kenara geçen genç futbolcu usul
usul tarih yaz›yordu.

Pele’nin Dünya Kupas› maceras›
1962, 1966 ve 1970’te de devam
etti. 1962 ve 1970’te kupay›
kazanmaya devam eden Brezilya’n›n
en tehlikeli silah› oydu. Bu
turnuvalar boyunca rakipleri
taraf›ndan sert ﬂekilde durdurulan,
zaman zaman sakatl›klar geçiren
Pele, her ﬂeye ra¤men bugün hâlâ
kupa tarihinin en güzelleri olarak
kay›tlarda duran gollere imza atmay›
baﬂard›.

Milli hazine
Özellikle 1962 Dünya Kupas›’ndan
sonra birçok kalburüstü tak›mdan
teklif alan Pele, 1956’da kap›s›ndan
girdi¤i Santos’tan 1974’te
Amerika’n›n Cosmos tak›m›na
transfer olana kadar ayr›lmad›.
Böylesi bir y›ld›z neden Avrupa’da
hiç forma giymedi peki? Çünkü
Brezilya taraf›ndan resmî olarak
“milli hazine” ilan edilerek
yurtd›ﬂ›na transferi engellendi.
Santos’ta forma giydi¤i 1956-1974

y›llar› aras›nda lig, kupa,
Libertadores Kupas›, K›talararas›
Kupa gibi de¤iﬂik organizasyonlarda
toplam 25 kupa kazanan Pele,
1969’da “Brezilya’n›n yoksul
çocuklar›na” adayaca¤›,
kariyerindeki 1000. golü att›¤›nda
sadece Santoslular de¤il bütün
dünya bu penalt› golünü kutluyordu.
O çoktan, dünyan›n en popüler
sporunun en popüler figürü haline
gelmiﬂti.
1972’de futbolu b›rakaca¤›n›
aç›klayan Pele, 1974’e kadar zaman
zaman Santos formas› giymeye
devam etti. 1974’te, kariyerini
sonland›rd›¤›na hükümet de ikna
olunca, biraz zevk, biraz da para
için “Amerika’ya futbolu sokma
projesi”nin bir parças› olarak
oyunundan ziyade ismini kullanmak
üzere Cosmos’a transfer oldu. Baﬂka
popüler isimlerle birlikte 1977’de
Cosmos’u ﬂampiyonlu¤a taﬂ›may› da
baﬂard›. Ekim 1977’de Cosmos ve
Santos aras›nda oynanan bir maçla
jübilesini yaparken geride rekorlarla

“Bile”den “Pele”ye
ad› Edison Arantes do
Resmî
Nascimento olan Pele, tüm
dünyan›n kendisini tan›d›¤› lakab›n›
asl›nda sevmedi¤ini anlat›yor:
“Önceleri amcam›n takt›¤› ‘Dico’
ad›yla ça¤r›l›yordum. Nitekim
annem sonra da beni hep öyle
ça¤›rd›. Santos’ta bir süre, bir
Brezilyal› ﬂark›c›dan kaynakl›
‘Gasolina’ dediler fakat ﬂükür ki,
fazla uzun sürmedi. Sonra ‘Pele’
oldum. Baﬂlarda bu ad beni
gerçekten rahats›z ediyordu. Ad›m›n
Thomas Edison’dan
gelmesinden gurur
duyuyordum ve
Edson olarak
ça¤r›lmak
istiyordum.
‘Pele’nin kula¤a
korkunç geldi¤ini
düﬂünüyordum.
Saçma sapan bir
isimdi. Edson çok
daha ciddi ve
önemli bir isim gibi

geliyordu. Okulda bir-iki defa bana
‘Pele’ diyenleri yumruklad›¤›m için
ceza ald›m. Bunun beni k›zd›rd›¤›n›
fark edince, inad›na herkes bana
öyle seslenmeye baﬂlad›. Bir
noktadan sonra, nas›l ça¤r›ld›¤›m›n
önemli olmad›¤›n› anlad›m.”
Peki, “Pele” lakab›n›n kayna¤› ne:
“Küçükken babamla bir Vasco de
Gama antrenman›na gittik. Yapt›¤›
her kurtar›ﬂtan sonra kaleci ‘Bile’ye
söylenen ‘Aferin Bile’, ‘Çok iyi Bile’
lâflar›ndan çok etkilendim. Babama,
‘Büyüyünce ben de Pile
olaca¤›m’ dedi¤imi
hat›rl›yorum. Sonra
Bauru’ya
taﬂ›nd›¤›m›zda,
ya isim akl›mda öyle
kald›¤›ndan ya da
aksan›m›n farkl›l›¤›ndan
bu isim ‘Pele’ye
dönüﬂtü. Derken bir gün
bir çocuk s›rf bana
sataﬂmak için ‘Pele’
demeye baﬂlad›.”

Ne Dediler?
“Pele’deki harfler nelerdir?
T-a-n-r-›!”
Sunday Times’›n bir baﬂl›¤›
“Maçtan önce kendime onun da
herkes gibi etten kemikten bir
insan oldu¤unu söyleyip durdum.
Fakat yan›lm›ﬂt›m!”
Tarcisio Burgnich (1970 Dünya
Kupas› finalinde Pele’nin markajc›s›)
“Pele dünyaya bir insan olarak
gelmeseydi, bir top olarak gelirdi.”
Armando Nogueira (Brezilyal› gazeteci)
“1000 gol atmak zor de¤il. Ama Pele’nin
att›¤› gibi bir gol atmak, gerçek bir baﬂar›d›r.”
Carlos Drummenond de Andrade (Brezilyal› ﬂair)
“Pele, futbol tarihindeki en büyük futbolcu.
Sadece bir Pele olacak.”
Cristiano Ronaldo

Pele mi Maradona m›?
Futbol dünyas›n›n yapmaktan asla vazgeçmedi¤i bir
k›yaslama “Pele mi Maradona m›?” mukayesesi. Aralar›nda her
zaman mesafe olan ve her f›rsatta birbirlerine taﬂ atmay› ihmal
etmeyen ikilinin birbirleri hakk›nda söyledikleri bu tart›ﬂmay›
her zaman ateﬂleyen unsurlardan.
Maradona: “2000’de FIFA’n›n internette
yapt›¤› bir ankette ben dünyan›n
en iyisi seçilmiﬂtim. Ben, ondan daha
iyi de¤ilim. Önemli olan, insanlar›n
oylama yapmas› ve onun ikinci
olmas›. Bunu benim üzerimden
asla ç›karamayacaklar.
Ben, 10 y›l Avrupa’da
futbol oynad›m, Pele ise
sadece Güney
Amerika’da oynad›.
Tamam, o birçok
Dünya Kupas›
kazand›.
Ama Avrupa’da
oynamak baﬂka
ﬂey.”
Pele: “Bana
20 y›ld›r ayn›
soruyu sorarlar:
Kim daha büyük?
Yapman›z gereken
tek ﬂey gerçeklere
bakmak. O, sa¤
aya¤›yla ya da kafas›yla
kaç gol atm›ﬂ? Güya
kafas›yla att›¤› en önemli
golde de elini kulland›…
Maradona’n›n kim oldu¤u
belli. Onun aç›klamalar›
beni pek ilgilendirmiyor.”

dolu bir kariyer, kazan›lm›ﬂ onlarca kupa ve ödül,
(ortal›kta dolaﬂan farkl› rakamlar olsa da) UEFA’ya
göre 1363 maçta at›lm›ﬂ 1281 gol b›rakt›.
Birçok y›ld›z oyuncunun aksine, futbolu
b›rakt›ktan sonra kulübeye geçmeyen Pele,
durumu ﬂöyle izah ediyordu bir röportaj›nda:
“Saha kenar›nda durmak bana göre de¤il!”
Kulübede oturmay› tercih etmeyen “Siyah ‹nci”,
kariyerinin sonraki bölümünde UNICEF ve
Birleﬂmiﬂ Milletler’in “iyi niyet elçisi” olarak çeﬂitli
ülkeleri dolaﬂmaya baﬂlad›; özellikle çocuklar
konusundaki her türlü giriﬂimde yer almaya çal›ﬂt›.
Kitaplar yazd›, daha yeﬂil sahalardayken baﬂlad›¤›
“oyunculuk” denemeleri 1981’de çekilen kült
filmlerden “Zafere Kaç›ﬂ”la zirveye ulaﬂt›, çeﬂitli
müzik albümleri doldurdu. ﬁöhretini reklamlarda
kullanmaktan (Viagra da dâhil) kaç›nmad›. Brezilya
futbolu üzerinde her zaman “Demokles’in k›l›c›” misali
sallanan Pele’nin, yeﬂil sahalarda futboluyla b›rakt›¤› iz
her zaman sayg› uyand›rsa da giriﬂti¤i iﬂlerde aç›¤a ç›kan
paray› seven yan› daima eleﬂtiri konusu oldu.
Bir dönem
Brezilya
Devlet
Baﬂkanl›¤› için
de ad› geçen
efsane
oyuncunun
bu hayali
gerçekleﬂmese
de 1995’te
Brezilya Spor
Bakanl›¤›’na
getirilerek
yöneticilik
yapma imkân›
da buldu. Ne
var ki, kayda
de¤er bir
icraata imza
atmadan
1998’de görevi
b›rakt›:
“Bakan olunca
her ﬂeyi

temizleyece¤imi
düﬂündüm.
Avrupa
sistemini
getirmeyi arzu
ediyordum.
Futbolu do¤ru
dürüst bir
organizasyona
kavuﬂturmak,
biletleri
önceden
satmak, statlardaki koltuklar› numaraland›rmak…
Fakat iﬂin içine girince, politikac›larla iliﬂkisi olan futbol
dünyas›ndaki isimler taraf›ndan, yöneticiler taraf›ndan
büyük engellemelerle karﬂ›laﬂt›m.”
Kendini hepten ticarete verdi ama kazand›¤› milyonlarca
dolara ra¤men, -her ne kadar olan bitende ortaklar›n›
suçlasa da- ad› çeﬂitli yolsuzluk iddialar›na kar›ﬂt›.
Pele’nin, “güzel oyun”un en büyük temsilcilerinden birisi
olarak futbol tarihine geçti¤i kesin. Parayla kurdu¤u
iliﬂkiyle, herkese da¤›tt›¤› mavi boncuklarla, futbolun
patronlar›na karﬂ› gösterdi¤i muhabbetle “ruhunu ﬂeytana
satmakla” suçlansa da, ad› bugün kendisini hiç
seyretmemiﬂ çocuklar için bile bir ﬂeyler ifade ediyor
muhteﬂem Brezilyal›n›n. Muhtemelen top dünyan›n bir
yerlerinde yuvarlanmaya devam ettikçe de efsanesi
sürecek. Ne de olsa o, lâkaplar›ndan birisinin iﬂaret etti¤i
gibi: “Futbolun kral›.”

Pele’den İnciler
➜

“Günümüzde futbol çok çok
daha kolay. Maçlara çok iyi
haz›rlanmak mümkün. Sar› ve
k›rm›z› kartlar›n korumas›
var. Televizyon her ﬂeyi
gösteriyor; hakem bakmazken
tekme atmak mümkün de¤il.
Sar› kart gören oyuncu at›lma
korkusu yaﬂ›yor. Benim
zaman›mda bu yoktu.
Bu yüzden, ﬂimdilerde
oynasayd›m 1200 de¤il 2400
gol atard›m diyorum. Çünkü
koruma çok daha fazla.”

➜

“Avrupa’dan birçok teklif
ald›m ama Santos’ta
mutluydum. O günlerde
teklif edilen paralar da
reddedilemeyecek düzeyde
de¤ildi.”

➜

“Tanr› beni dünyaya insanlar›
birleﬂtirmem için göndermiﬂ,
onlar› ay›rmam için de¤il.”

➜

“Att›¤›m goller içinde 1000.
golün yeri ayr›d›r. ‹nsanlar
1000. golü neden röveﬂatayla
ya da ’70 finalinde ‹talya’ya
att›¤›m kafa golü gibi bir golle
de¤il de penalt›dan att›¤›m›
soruyor. Bence bu Tanr›’n›n
karar›yd›. ﬁöyle demiﬂ olmal›:
‘Oyun dursun ve herkes bu
golü görebilsin.’ Çünkü o golü
röveﬂatayla ya da oyun
devam ederken atsayd›m,
baz›lar› konuﬂuyor ya da
m›s›r yiyor olabilirdi ve golü
kaç›r›rlard›. Oysa penalt›
sayesinde herkes gördü.”

Savaﬂ durduran
adam…
● 1967’de bir dostluk maç› için
Santos’la Nijerya’ya giden Pele,
ülkedeki iç savaﬂ› durdurmuﬂtu.
Taraflar, s›rf Pele’yi
seyredebilmek için 48 saatlik bir
ateﬂkes imzalad›.
● Atari firmas›n›n ad›na
ç›kard›¤› oyunla Pele, bir
bilgisayar oyununa konu olan
ilk sporcu oldu.
● Life Magazine dergisine kapak
olan ilk siyahî isim oydu.
● Kariyerindeki toplam 92
hat-trick muhtemelen bir daha
hiç k›r›lamayacak bir rekor.
● Santos’ta oynad›¤› son iki
sezonda ald›¤› paray› çocuklar
için çal›ﬂan vak›flara ba¤›ﬂlad›.
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Futbol ekonomi

Futbolculara maç primi ödenmeli mi?
Futbolcuların diğer meslek dallarındaki insanlara oranla büyük paralar
kazandığı bir gerçek. Peki, ceplerine giren oldukça iyi sayılabilecek sabit
bir ücret varsa, futbolculara neden bir de prim ödenmeli? Bu düşünceden
hareketle prim uygulamasını kaldıran Bordeaux kulübü, oyuncularına ekstra
para ödemediği geçmişteki iki sezonu 12. ve 15. sıralarda bitirdi.
Prim konusunda bonkör davranan Montpellier ise ligdeki ilk sezonunda
lider Bordeaux’nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Ancak prim
uygulamasının her zaman olumlu sonuç verdiğini söylemek de kolay değil.
Dr. Cem Çetin
“Futbolcular çok fazla para kazan›yor”
ﬂeklindeki ifade herkesin dilindedir. Yanl›ﬂ da
say›lmaz. Bu konuda yay›nlanan veriler bu
gerçe¤i aç›k bir ﬂekilde gözler önüne seriyor.
ﬁubat ay› içinde Fuetbol Finance, en çok
kazananlar listesindeki ilk 50 futbolcunun
ücretinin 320 milyon euroyu buldu¤unu
aç›klad›. Bu toplam geçen y›l 296 milyon
euroydu. Görülen o ki, kriz ortam› bile
futbolcular›n cebine giren paray› etkilemiyor!
Ancak mevcut durum zaman zaman ciddi
eleﬂtirileri de beraberinde getiriyor.
Örneklendirirsek; Fransa Cumhurbaﬂkan›
Nicolas Sarkozy, “Baz› futbolcular›n
astronomik ücretleri beni çok fazla ﬂaﬂ›rt›yor”
görüﬂünü ortaya at›p, daha sonra da, “Ödenen
bu paralar› futbolcular gerçekten hak ediyor
mu?” eleﬂtirisini getirmiﬂti. Bu geliﬂmelerden
ilham alm›ﬂa benzeyen Frans›zlar›n futbol
dergisi France Football, oldukça radikal bir
ad›m atarak, “futbolcular›n ekstras›” olarak
nitelendirebilece¤imiz primleri tart›ﬂmaya açt›.

Prim yok, baﬂar› yok!
“Futbolcular›n cebine giren oldukça iyi
say›labilecek sabit bir ücret var, ekstradan
neden bir de prim ödeyelim? Ald›klar› ücretin
karﬂ›l›¤› olarak, iyi oynay›p maç kazanmalar›
gerekmiyor mu?” Futbol dünyas›nda böyle bir
sorgulama yapan futbol yöneticisinin baﬂ›na
neler gelebilir? Bu sat›rlar› okurken, “Acaba
bunu denemiﬂ bir kulüp baﬂkan› var m›d›r?”
ﬂeklinde bir soru mutlaka akl›n›zdan
geçiyordur. Evet var. Fransa Ligi’nde Bordeaux,
iki sezon (2003-2005) prim uygulamas›n›
ask›ya alm›ﬂt›. “Prim uygulamas›n›
sonland›ral›m önerisini getirdi¤imde, herkes
tamam dedi” aç›klamas›nda bulunan Bordeaux
Baﬂkan› Jean Louis Triaud, baﬂ›ndan geçenleri
“‹tiraf etmeliyim ki, tamam diyenlerin hiç biri
sözünde durmad›. Biz ise prim da¤›tmad›¤›m›z
iki sezonda ligi 12. ve 15. s›rada bitirdik.
Ald›¤›m›z bu kararla sportif baﬂar›s›zl›k
aras›nda bir ba¤ olup olmad›¤›n› bilmiyorum.
Mecburen prim uygulamas›n› yeniden
baﬂlatt›k, yoksa oyuncu bulamayacakt›k”
ﬂeklinde anlat›yor.
Her ne kadar Triaud prim da¤›t›lmas›na s›cak
bakmasa da bu uygulamay› do¤ru ve gerekli
bulan kulüp baﬂkanlar› mevcut. Bunlardan biri
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de Montpellier’ninki. “E¤er futbolcular›n›z sizi
çok mutlu eden galibiyetlere imza at›yorsa,
siz de onlar›n gönlünü alacaks›n›z” diyen
Güneylilerin sempatik patronu Louis Nicollin,
bak›ﬂ aç›s›n›, “30 bin kiﬂi önünde Marsilya’y›
yenmeleri (*), öncesinde Olympique Lyon’u
devirmeleri… Bu galibiyetlerin her biri çok
de¤erliydi. Baﬂar›l› performanslar›n
ödüllendirilmesi gerekiyor” cümleleriyle
özetliyor. Birinci Lig’deki ilk sezonunda
Montpellier, lider Bordeaux’nun peﬂinde ikinci
durumda bulunuyor. Sezon baﬂ› yap›lan
tahminlerde kimse Montpellier’ye ilk 10 ﬂans›
tan›m›yordu. Ancak Girard’›n talebeleri mutlu
son yar›ﬂ›nda. Bu beklenmedik tablonun ortaya
ç›kmas›nda Nicollin’in bonkörlü¤ünün bir pay›
var m›d›r? Bu konuda Nicollin, “Bizde maaﬂlar
yüksek olmad›¤›ndan primlerle iyi bir denge
kurabiliyoruz. Kald› ki çocuklar›n hiç biri
tüccar zihniyetli de¤il” diyerek, çok önemli
yönetim stratejilerini kamuoyuyla
paylaﬂmaktan çekinmiyor.

Prim zengini Lille
France Football’un araﬂt›rma sonuçlar›na göre,
galibiyete verilen ortalama prim miktar›
1.500 euro. Bu miktar baz› kulüplerde seri
galibiyetler sayesinde katlana katlana 10 bin
euroya (**) kadar ç›kabiliyor. Primler sayesinde
baz› futbolcular gelirlerini %30 oran›nda
art›rabiliyor. Montpellier gibi primler sayesinde
sportif baﬂar›y› yakalayan bir baﬂka kulüp Lille.
Avrupa Ligi’nin ikinci turunda temsilcimiz
Fenerbahçe’yi eleyen mütevaz› Frans›z tak›m›,
28 Kas›m tarihinde lig 14.’süyken, 16 Ocak’ta
ikinci s›raya kadar yükseldi. Bu süreçte al›nan
üst üste 7 galibiyet Lille’i küme düﬂme
potas›ndan üst s›ralara taﬂ›rken, da¤›t›lan prim
miktar› futbolcu baﬂ›na 41 bin euro oldu.
Lille’de prim da¤›t›m ﬂekli sezon baﬂ›nda
belirleniyor. Bu çerçevede kulüp yönetimi
oyuncu temsilcileriyle toplan›p, ald›klar›
kararlar› yaz›ya döküp imzal›yor. Derbi
niteli¤indeki 90 dakikalarda primler, kulüp
baﬂkan›n›n bonkörlü¤üne ba¤l› olarak
artabiliyor. Bu uygulamaya bir örnek vermek
gerekirse, Lille Baﬂkan› Seydoux, kazan›lan
Lens maç›ndan sonra 2 bin 500 euroluk primi
5 bin euro yapt›. Lille’de da¤›t›lan ekstra para
sadece Fransa Ligi için geçerli de¤il. Avrupa
kupas› maçlar›n›n da bonusu bulunuyor.
Primlerin sonuç vermedi¤i kulüpler de var.

Fransa’da ayl›k gelir
47 bin 700 euro
Fransa 1. Futbol Ligi’nde top koﬂturan
futbolcular, 2008-09 sezonunda ayda
ortalama 47 bin 700 euro kazand›. Bu miktar
bir sezon önce 41 bin euroydu. Ortada
%14’lük bir art›ﬂ var. 2006-07 sezonunda
baﬂlayan bu art›ﬂ›n 2009-10 sezonuna
yans›mayaca¤› ve futbolcular›n ayl›k
gelirlerinin, %6’l›k bir düﬂüﬂle 45 bin euroya
gerileyece¤i ifade ediliyor.
Geçen y›l kendi sahas›nda çok puan kaybeden
Marsilya, ayn› s›k›nt›y› bu sezon yaﬂamamak
için, iç saha galibiyetleri için prim miktar›n›,
deplasman maç priminin (2 bin euro) de
üzerinde bir rakam olan 2 bin 500 euroya
ç›kartt›. Ne var ki Ben Arfa ve arkadaﬂlar›n›n
performans›nda bir iyileﬂme söz konusu
olmad›! Kaybedilen puan say›s› geçen y›lkiyle
ayn›. Benzer sorun PSG için de geçerli. 3 bin
euro ile galibiyet baﬂ›na en yüksek primin
verildi¤i kulüp konumundaki PSG, sahip
oldu¤u ekonomik güce ra¤men oldukça
s›k›nt›l› günler geçiriyor. ‹lk 28 haftada sadece
10 defa 3 puan› bir arada gören Baﬂkentliler,
yollar›na ilk 10’un d›ﬂ›nda devam ediyor. Ligin
son s›ras›nda bulunan Grenoble’da galibiyet
primi 1.800 euro olmas›na karﬂ›n 28 haftada
kazan›lan sadece 3 maç var!
Fransa Ligi’nde standart prim uygulamas›n›n
söz konusu olmad›¤› tek kulüp ise Olympique
Lyon. ﬁampiyonlar Ligi’nde ikinci tura
yükseldikleri için 100 bin euro alan Lloris ve
arkadaﬂlar›, sezon sonunda Fransa ﬂampiyonu
olduklar› takdirde de 500’er bin euro banka
hesaplar›na yatacak. Olympique Lyon
örne¤indeki gibi Inter, Milan, Real Madrid,
Barcelona gibi Avrupa futbolunun önde gelen
kulüplerinde de ulusal lig maçlar› için prim
verilmiyor. Prim uygulamas›, lig ya da
ﬁampiyonlar Ligi ﬂampiyonlu¤u için geçerli.
Bu da 350 bin ila 750 bin euro aras›nda
de¤iﬂiyor. E¤er bir duble ﬂampiyonluk söz
konusu olursa, 100 ila 250 bin euroluk ekstra
bir prim daha veriliyor. Her ne kadar
futbolcular, “Primler bizim motivasyonumuzda
bir de¤iﬂikli¤e neden olmuyor. Biz ç›k›p
futbolumuzu oynuyoruz” ﬂeklinde bir ifade
kullansa da do¤ru miktarlar›n özellikle küçük
ölçekli kulüplerde sonuç verdi¤i bir gerçek.
(*) Marsilya galibiyetinden sonra Baﬂkan
Nicollin’in cebinden ç›kan toplam prim
108 bin euro oldu. Bu toplam, sezon baﬂ›nda
belirlenen miktardan tam 4 misli fazla.
(**) Primler rakip ve iç saha/d›ﬂ saha gibi
unsurlar›n yan› s›ra haftalara göre de
de¤iﬂebiliyor. Ayr›ca prim da¤›t›m›nda
tak›mlar›n bulundu¤u s›ralama da belirleyici
olabiliyor.

Ulusal Futbol Geliﬂim Akademileri

Hedef elit oyuncu yetiﬂtirmek

Profesyonel futbolculuktan gelip yıllarca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdiği
bilimsel çalışma ve gözlemlerin ışığı doğrultusunda Futbol Gelişim Merkezi Direktör Yardımcısı ve
Ulusal Futbol Gelişim Akademisi Teknik Direktörü olarak genç futbolculara yol gösteriyor.
Genç oyuncuların birer futbolcu olmaktan öte, iyi bir birey, iyi bir öğrenci, iyi eğitimli insanlar
olarak yetiştirilmesini sağlamaya ve “Komple Futbolcu” kavramını literatürümüze sokmaya uğraşan
yılların futbol emekçisiyle, Ulusal Futbol Gelişim Akademilerini konuştuk.
Bengü Arslan

Cezmi Turhan
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▼Öncelikle, FGM UFGA’n›n
kurucusu ve futbolun geliﬂimine
uzun y›llard›r büyük katk›lar
sa¤layan bir futbol adam› olarak,
Ulusal Futbol Geliﬂim
Akademilerinin misyon ve
vizyonunu bizimle paylaﬂ›r
m›s›n›z?
▲Tüm ülke genelinde, yetenek
kalitesi yüksek genç futbolcular›n
sistemli çal›ﬂmalar sonucunda
ortaya ç›kar›lmas› ve yar›n›n
önemli bireyleri olan bu
oyuncular›n do¤ru ellerde
geliﬂtirilerek, do¤ru program
içersinde futbolumuzun temel
unsurlar› olan kulüplerimiz ve
Milli Tak›mlar›m›z›n hizmetine
sunulmas›. Türk futbolunun
gelece¤i için, iyi birey, iyi
vatandaﬂ ve iyi futbolcu
yetiﬂtirmenin programlar›n›
geliﬂtirmek istiyoruz. Bunu
yaparken kulüplerimizin genç

futbolcu geliﬂim ünitelerine
uygulatma yönünde yol gösterici
ve teﬂvik edici olmaya
çal›ﬂ›yoruz.
▼Ülkemizde neden Futbol
Akademilerine ihtiyaç var?
▲Genç futbolcular›n sahip
olduklar› özel yeteneklerin
korunmas› ve geliﬂtirilmesi için
buna uygun bir geliﬂim
sürecinden geçirilmeleri
gerekiyor. Teknik geliﬂim, genç
futbolcunun genel olarak e¤itim
ve sosyal durumundan ayr› olarak
düﬂünülemez. Kulüp-ev-okul
üçgeninde gelece¤e yönelik iyi
bir futbolcu ve iyi bir vatandaﬂ
istiyorsak, mutlaka bu birimler
aras›nda kuvvetli bir ba¤
geliﬂtirmek zorunday›z.
▼Fizyolojik e¤itimin yan› s›ra
çok yönlü bir e¤itim program›n›n
oldu¤unu görüyoruz…
▲FGM UFGA, teknik ve bilimsel
çal›ﬂman›n birlikte yap›ld›¤› bir
sistemi bünyesinde bar›nd›r›yor.
13-15 yaﬂ grubu
çocuklar duygusal,
benmerkezci, her
ﬂeyin üstesinden
gelebilece¤ini
düﬂünüyor ve hata
yapma yüzdeleri
oldukça yüksek.
Eski bir altyap›
uzman› ve Milli
Tak›mlarda uzun

süre teknik adaml›k yapm›ﬂ bir
kiﬂi olarak geçmiﬂe bakt›¤›mda,
genç futbolcu ve e¤itici
antrenörlerin kalitesi çok düﬂüktü.
Evet, bir potansiyel vard› ama
maalesef programize edilmemiﬂti.
‹ﬂte biz bask› alt›nda kararlar›n›
do¤ru verebilece¤i ve kendi gibi
donan›ml› futbolcularla mücadele
edip geliﬂimine katk›
sa¤layabilece¤i bir ortam
yaratmak istedik. Hedeflerimize de
büyük oranda ulaﬂt›k. Futbolda,
tak›m oyununda baﬂar›n›n
formülü elit futbolcu
yetiﬂtirilmesinden geçiyor. FGM
olarak bunu gerçekleﬂtirmeye
baﬂlad›k. Potansiyel olarak
yetenekli futbolcunun bulunmas›
ve onlar›n elit seviyedeki kiﬂiler
taraf›ndan üst seviyelere haz›rl›k
amac›yla yetiﬂtirilmesi gerekiyor.
▼Genç futbolcu geliﬂiminde
izledi¤iniz yollar neler?
▲Genç futbolcunun e¤itiminde,
bulundu¤u yaﬂ grubuna göre
sistematik bir e¤itim program›
takip edilmesi esast›r.
Temel top tekni¤inin, takti¤in,
koordinasyonun ve fizyolojik
geliﬂimlerin yan› s›ra mutlak
surette pedagojik, psikolojik,
sosyolojik bilim dallar› da
devreye girmek durumunda.
Bulu¤ ça¤›ndaki genç futbolcular
farkl› özelliklerde davran›ﬂ
sergiliyor ve bunu da futbol

geliﬂimlerine yans›t›yor.
Bu ba¤lamda, do¤ru geliﬂim ad›na
teknik akademik bir sürece ihtiyaç
var. Bu hususu ulusal bazda
düﬂünmek zorunday›z. Türk
futbolcusunun futbol beceri
potansiyel zenginli¤inden dolay›,
yeni bir e¤itim planlamas›na ve bu
nedenle kulüplerin genç futbolcu
geliﬂimlerinin kurumsal bir yap›ya
kavuﬂturulmas›na ihtiyaç var.
▼Genç futbolcu geliﬂimi için nas›l
bir kurumsal yap› oluﬂturuldu?
▲TFF/FGM bünyesinde Mart
2008’den bu yana ülke futbolunda
altyap› geliﬂiminin desteklenmesi,
kurumsal bir çevre ve çerçevede
çal›ﬂmalar›n sürdürülmesinin
sa¤lanmas› amac›yla, FGM UFGA
Futbol Akademileri ve buna ba¤l›
uygulama ligleri sistemi devreye
sokuldu. Bu sistem baﬂar›yla
uygulan›yor.
▼FGM UFGA E¤itim
Programlar›’nda fiziksel geliﬂimin
ötesinde birçok faktörü de göz
önünde bulundurup, genç
futbolcular›n sosyal ve e¤itim
yaﬂamlar›nda da pozitif yönde bir
katk› sa¤l›yorsunuz. Bu sistematik
yaklaﬂ›mdan bahseder misiniz?
▲Genç futbolcular›m›z›n büyüme ve
geliﬂim evrelerinin, futbol geliﬂiminin
yan› s›ra zihinsel, duygusal, çevresel,
ailesel, yaﬂamsal ve e¤itimsel kültür
odakl› sosyalleﬂmelerinin do¤ru
planlama kapsam› içerisinde
sürdürülmesi gerekiyor. Yani
FGM/UFGA demek, asla Coca Cola
Akademi Ligleri demek de¤ildir.
Akademi Ligleri bu kapsaml›
program›n sadece yar›ﬂarak
geliﬂiminin bir parças›d›r.
▼Futbol Akademi Program›’nda esas
ulaﬂ›lmak istenen nokta nedir?
▲FGM/UFGA program›n›n yurda
yay›lmas›nda ulaﬂ›lmak istenen
nokta, yetenekli oyuncular›n birlikte

mücadele ederek geliﬂece¤i bir
ortam oluﬂturmak. Kumsallaﬂarak
geliﬂen futbol kulüplerinde, genç
oyuncular›n korunarak do¤ru ellerde
ve do¤ru iletiﬂimler içerisinde
sosyalleﬂmelerini sa¤lamak ve Türk
futbolunun gelece¤i için, elit genç
oyuncu yaratarak komple futbolcu
geliﬂtirmek.
▼Akademi Kulüpleri ve Akademi
Ligi beklentilerinizi karﬂ›l›yor mu?
▲Geçen sene 35 olan Akademi
Kulüplerimizin say›s›, bu sene 42’ye
ç›kt›. 6 farkl› bölgede ligler sürüyor.
Geçen sene sponsorumuz Coca Cola
ile muhteﬂem bir Türkiye
ﬁampiyonas› yapt›k. Bizim için
burada önemli olan hafta sonu
oynanan maçlar de¤il, hafta içi
do¤ru e¤itim alm›ﬂ genç
futbolcular›n donan›ml› mücadelesi.
Bizim as›l amac›m›z, var olan
yetenekleri ortaya ç›karmak, onu
korumak ve do¤ru yönlendirmek.
Eskiden çocuklar›m›z yaln›zd›, ﬂimdi
ise yaln›z de¤il. Do¤ru yönlendirme
ile biz kulüplerimizi organizasyon
olarak da teﬂvik edip kulüp
antrenörlerine kurslar veriyoruz,
her sene baﬂ›nda çok ciddi

psikolojik, pedagojik formasyon
e¤itimi veriyoruz. Daha öncesinde
oyuncular› bu anlamda
geliﬂtirmedik. Belki de en büyük
problem buradayd›. Ama ﬂu anda
yapt›¤›m›z Akademi Program›
kapsam›nda sistematik ve komple
e¤itimin faydalar›n› görmeye
baﬂlad›k ve gelece¤e umutla
bak›yoruz.
▼Çocuk koruma, özellikle üzerinde
durdu¤unuz konulardan biri. Gerek
sporcu gerekse antrenör e¤itiminde
özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?
▲Çocuk Koruma Sertifikasyon
Program›, özellikle en hassas
oldu¤umuz konu. Çok ciddi
profesyonelleri seminerlerimize
davet ediyor ve onlardan büyük
destek al›yoruz. Genç futbolcu ve
antrenör geliﬂiminde büyük yol
kat ettik. Türkiye Futbol
Federasyonu’na büyük övgüler
ya¤›yor. Amatör ve profesyonelleri
bir arada tutarak farkl› bir sinerji
yarat›p maksimum verim için
çabal›yoruz. Gelecek y›llar için çok
ciddi çal›ﬂmalar›m›z var. Geçen sene
1540 olan oyuncu draft›m›z, bu sene
3 bine yükseldi ve önümüzdeki

5 sene içerisindeki hedefimiz 20 bin.
‹ﬂte biz Türkiye’nin en yetenekli bu
20 bin oyuncusu içerisinden en
yeteneklileri ç›karma hedefindeyiz.
▼Bir teknik adam olarak buradan
gençlere ve kulüplere vermek
istedi¤iniz mesaj nedir?
▲Kulüplerimizin Gençlik Geliﬂtirme
Programlar›’ndan sorumlu yönetim
kurulu üyelerinin daha hassas
olmalar›n›, do¤ru ve e¤itimli kiﬂilerle
programlar›n› yürütmelerini
istiyoruz. Tüm e¤itimcileri
sertifikasyon program›na tâbi
tutaca¤›z ve bu kriterlere
uymayanlara genç futbolcular›m›z›
emanet etmeyece¤iz. Uzman kiﬂiler
genç futbolcular›m›za yol göstersin.
Gençlere mesaj›ma gelince; anne
babalar›ndan asla hiçbir ﬂey
saklamas›nlar, antrenörlerine
güvensinler, paylaﬂ›mc› olsunlar.
Karakterin e¤itimi yok ama kiﬂili¤in
var. Karakterin iyi geliﬂimi kiﬂili¤i de
etkileyecek. Sahada Fair Play’i
b›rakmas›nlar. ﬁu anki birçok
tak›m›m›z bunun en güzel
örneklerini sergiliyor. Gençlerimizin
de davran›ﬂsal olarak desteklerine
ihtiyac›m›z var.
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Sahadaki baletti
Selahattin Torkal
Zor dönemler yaşıyor bugünlerde. Hasta, hem de çok hasta. Ne konuşabiliyor ne yemek yiyebiliyor.
Futbol sahalarının üzerinde uçar gibi koşan o koca adam şimdilerde yatağına çakılı. Rakip defansların
durduramadığı Selahattin Torkal’ı hastalık çivilemiş yatağa. Böyle durumlarda hep futbolun vefası gelir
akla. Acaba arayanı, soranı var mıdır Selahattin Torkal’ın. Formasını giydiği kulüpler sadece sıcak bir
ilgi beklediği bugünlerde kapısını çalmış mıdır bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bakan Faruk
Özak ile Türkiye Futbol Federasyonu, Selahattin Torkal’ı maddi ve manevi açıdan yalnız bırakmıyor.
“Çok iyi bir insand›r öncelikle.
Futbolun üstad›yd›. O dönemin içinde
en iyi haflardan birisiydi. Üstün bir
teknik becerisi vard›. Oyunu çok iyi
okurdu. Ben Fenerbahçe’nin genç
tak›m›ndayd›m, o da A tak›mda.
Üstelik dönemin efsane
oyuncular›ndan birisiydi.
Oynad›¤›m›z antrenman maçlar›nda
Basri a¤abeyle birlikte bana ve di¤er
genç oyunculara çok destek
vermiﬂtir.”
Bu sözler, Fenerbahçe’de ve Milli
Tak›m’da uzun y›llar antrenörlük
yapm›ﬂ Çetin Güler’e, nam-› di¤er
Arap Çetin’e ait. Bahsetti¤i kiﬂi ise
futbolumuzun 1940 ve 50’li y›llar›na
bir efsane olarak damgas›n› vuran
Selahattin Torkal. Aradan geçen
50 y›l› aﬂk›n bir zamandan sonra bir
insan›n hâlâ bu nitelikleriyle an›lmas›
herkese nasip olmaz do¤rusu.
“Neden Selahattin Torkal?” diyecek
olursan›z, Selahattin a¤abey zor
dönemler yaﬂ›yor bugünlerde. Hasta,
hem de çok hasta. Ne konuﬂabiliyor
ne yemek yiyebiliyor. Futbol
sahalar›n›n üzerinde uçar gibi koﬂan
o koca adam ﬂimdilerde yata¤›na
çak›l›. Rakip defanslar›n
durduramad›¤› Selahattin Torkal’›
hastal›k çivilemiﬂ yata¤a.
Böyle durumlarda hep futbolun vefas›
gelir akla. Genel olarak da vefan›n
‹stanbul’da bir semt ismi oldu¤u
tekerlemesi... Acaba arayan›, soran›
var m›d›r Selahattin Torkal’›n.
Formas›n› giydi¤i kulüpler sadece

s›cak bir ilgi bekledi¤i bugünlerde
kap›s›n› çalm›ﬂ m›d›r bilemeyiz.
Ama bildi¤imiz bir ﬂey var. Spordan
sorumlu Devlet Bakan› Faruk Özak ile
Türkiye Futbol Federasyonu, evinde
sürekli bak›ma muhtaç Selahattin
Torkal’› maddi ve manevi aç›dan
yaln›z b›rakm›yor. Bakan Faruk
Özak’›n Selahattin Torkal’la iliﬂkisi
ö¤rencilik y›llar›na dayan›yor. Özak,
Mimarl›k Fakültesi’nde okurken,
futbol oynamay› da sürdürüyor.
Tak›m›n antrenörü ise Selahattin
Torkal. Bakan Özak, o günden beri
Selahattin Hocas›n› hep aram›ﬂ,
sormuﬂ. Hele de Alzheimer
hastal›¤›na yakaland›¤› son 12 y›lda
elini üzerinden eksik etmemiﬂ. Türkiye
Futbol Federasyonu da milli maçlar›n
s›n›rl› say›da oldu¤u günlerde
ay-y›ld›zl› formay› 9 kez üzerinde
taﬂ›yan Selahattin A¤abeyle yak›ndan
ilgilenmeyi, ne yap›lsa ödenemez bir
borç bilmiﬂ. Genel Sekreter Ahmet
Güvener’in giriﬂimleri ve Sa¤l›k
Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Ömer
Taﬂer’in çabalar›yla Selahattin
Torkal’›n hasta yata¤›nda da olsa rahat
bir ömür geçirmesi için adeta
seferberlik ilân edilmiﬂ.
Eli biraz kalem tutanlar›n borcu ise
Selahattin Torkal gibi futbol
abidelerini günümüz oyuncular›na,
futbolseverlerine taﬂ›yabilmek olmal›.
O zaman 1925 y›l›na dönelim ve
‹stanbul’un tarihi semtlerinden Fatih’te
dünyayla tan›ﬂan Selahattin Torkal’›
dilimiz döndü¤ünce anlatmaya

Nevin Han›m, eﬂi Selahatin Torkal’›n baﬂucundan bir an bile ayr›lm›yor, ilgisini
eksik etmeyen Bakan Faruk Özak ve TFF yöneticilerine teﬂekkür ediyor.
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çal›ﬂal›m.
Rumeli’nin yitirilmesinin ard›ndan
Arnavutluk’un Draç kentinden
Ankara’ya göç eden bir ailenin o¤lu
Selahattin Torkal. Kola¤as› olan babas›
Ankara’ya yerleﬂip ad› sonradan
MKE’ye dönüﬂecek Tophane
Fabrikas›’nda çal›ﬂmaya baﬂlar.
Oturduklar› ev, Cebeci Çay›r›’n›n
yani Ankara futbolunun kalbinin
hemen karﬂ›s›ndad›r. Daha sonra
Ankara Demirspor ve Galatasaray’da
oynayacak kardeﬂi Celal’le birlikte
Cebeci Çay›r›’nda futbol topuyla
tan›ﬂ›r Selahattin de… Bu tan›ﬂma k›sa
sürede aﬂka dönüﬂür. Evet, Selahattin
futbolu çok sevmektedir ama futbol
topu da onun nazik ve ustaca
dokunuﬂlar›ndan ayn› tad› al›r. Ankara
Atatürk Lisesi’nde okurken, tak›m›n›
Türkiye ﬁampiyonlu¤u’na taﬂ›r. Üstelik
Galatasaray Lisesi, ‹zmir Atatürk Lisesi
gibi dönemin iyi futbolcular›n›
bar›nd›ran tak›mlara karﬂ› adeta tek
baﬂ›na bir ordudur Selahattin.
Bu baﬂar›s› gözlerden ›rak kalmaz.
Ankara’n›n futbol merakl›lar›ndan
Niyazi Sel, cebine bir tavsiye mektubu
koyup onu ‹stanbul’a, Fenerbahçe’ye
yollar. 1944 y›l›nda böyle baﬂlar
Selahattin Torkal’›n Fenerbahçe
günleri. Okul naklini de Bebek’teki
Bo¤aziçi Lisesi’ne “leyli” olarak
ald›r›r.
O ayn› zamanda komple bir
sporcudur. ‹yi bir jimnastikçi, baﬂar›l›
bir atlet. Lise talebesi oldu¤u y›llarda
adeta rüzgârla yar›ﬂ›r, 100, 200 ve
400 metrelerde liseleraras› Türkiye
birincilikleri elde eder.
1944 ile 1952 y›llar› aras›nda
Fenerbahçe’de 208 maça ç›kar ve
2 ‹stanbul Ligi, 3 Milli Küme, 3 de
Baﬂbakanl›k Kupas› ﬂampiyonlu¤u
yaﬂar. Ancak 1952’de kaybedilen lig
ﬂampiyonlu¤unun faturas› ona ve
birkaç futbolcuya kesilir. Erol Keskin
ve Halil Özyaz›c› ile birlikte Adalet
Mensucat’ta iﬂe girip Adalet tak›m›nda
oynamaya baﬂlar Selahattin Torkal da.
Bu arada lise bitmiﬂ, Selahattin Torkal,
Sultanahmet’teki ‹ktisadi ve Ticari
‹limler Akademisi’nde okumaya
baﬂlam›ﬂt›r. Lâkin futbolla okul bir
arada pek yürümez çünkü bir de
geçim gailesi vard›r. O zaman›n

futbolcular› bugünkü paralar›
rüyalar›nda bile göremez çünkü.
‹stanbul’a geldi¤i ilk günlerde
kendisine kucak açan ve ayakta
durmas›n› sa¤layan Müslüm
Ba¤c›lar’›n yan›nda gümrükçü olur.
Adalet’te 7 sezon oynad›ktan sonra
yeniden Fenerbahçe’ye döner ve
Cihat’l›, Suphi’li, Halit’li, Lefter’li
tak›mda 1961’e kadar forma giyer.
Fenerbahçe’den ayr›ld›¤›nda, dile
kolay tam 36 yaﬂ›ndad›r.
Futbolu anlatmak için ise onu canl›
olarak seyredenlere kulak vermek
gerekir. Usta gazeteci Eyüp Karaday›,
“Futbolu bale yapar gibi oynayan
süper klas” diye tan›mlad›¤› Selahattin
Torkal için bak›n neler yazm›ﬂ:
“Günümüz futbolunu yar›m as›r
öncesinde oynayan gerçek bir futbol
virtüözüydü Selahattin Torkal.
Ayaklar›n›n ucuna basarak yapt›¤›
estetik koﬂusuyla, ço¤u zaman sahada
futbol balesi yap›ld›¤› hissini veren,
Türkçeyi ‹stanbul lehçesi ile konuﬂan
gerçek bir beyefendiydi. O zaman›n
topa en düzgün vurabilen
futbolcusuydu. Çok k›vrakt›,
hareketleri ölçülüydü ve sahada adeta
dantela örer gibi futbol oynard›.”
1973 y›l›nda Tercüman gazetesinin
kurdu¤u büyük jüri, futbol tarihimizin
alt›n on birini seçti¤inde, Selahattin
Torkal da Turgay ﬁeren, Faruk Barlas,
Basri Dirimlili, Ali ‹hsan Karayi¤it,
Hüseyin Saygun, Fikret K›rcan,
Hakk› Yeten, Metin Oktay, Lefter
Küçükandonyadis ve Fikret Ar›can’la
birlikte efsane kadroda yer al›r.
Ayn› y›l Milliyet gazetesinin 22
branﬂta 50 y›l›n en büyük sporcular›
anketinde de büyük jürinin seçti¤i
futbol onbirinde yine onun ad› vard›r.
Bu defa tak›m arkadaﬂlar› “Cihat
Arman, Faruk Barlas, Basri Dirimlili,
Ali ‹hsan Karayi¤it, Hüseyin Saygun,
Mehmet Leblebi, Hakk› Yeten, Metin
Oktay, Letfer Küçükandonyadis ve
ﬁükrü Gülesin”den oluﬂmaktad›r.
‹ﬂte böyle bir ustad›r Selahattin Torkal.
Bugün yata¤›ndan kalkamasa da
futbol için çarpan kalpler onu
dönemin toprak sahalar›n›n üzerinde
bale yapar gibi süzülürken yâd
edecek. Keﬂke hâlâ yaﬂarken k›ymetini
bilebilsek.

Premier Lig’de neler oluyor?
Şubat ayının sonlarına doğru ekranlarımıza yansıyan bir haber, tüm futbolseverleri şaşırtacak nitelikteydi.
Haber, dünyanın en zengin futbol ligi olan Premier Lig’de mücadele eden Portsmouth’un lig tarihinde
kayyuma kalan ilk kulüp olduğu bilgisini veriyordu. Yakın geçmişte Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finali sık sık
4 takımla gören İngiliz temsilcilerinin bu defa sadece iki takımla ilk 8’e kalabilmeleri de “Premier
Lig’de neler oluyor?” sorusunu akla getirdi. Yüksek yayın gelirleri, zengin kulüp sahipleri gibi
avantajlara sahip Premier Lig takımlarının “yanlış yönetim” politikaları nedeniyle düştükleri durumu
anlayabilmek için Portsmouth örneğine biraz daha yakından göz atmak gerekiyor.
898 y›l›nda kurulan Portsmouth,
kuruluﬂundan itibaren baﬂar›l› performanslar
sergileyerek ilk kez 1927-28 sezonunda
o zamanki ad›yla 1. Lig’e yükselir. Ligde s›k›nt›l›
günler geçirse bile 1928-29 sezonunda
Federasyon Kupas› finaline yükselmeyi baﬂar›r.
Bolton Wanderers’a 2-0 kaybetse de bu, tak›m için
büyük bir gurur vesilesi olur. 1933-34 sezonunda
Manchester United, Bolton Wanderers, Leicester
City ve Birmingham City gibi tak›mlar› eleyerek
bir kez daha Federasyon Kupas›’nda finale ç›kar,
ancak bu kez de Manchester City’ye 2-1 yenilir.
Art›k ligde kendini ispatlam›ﬂ bir tak›m olan
Portsmouth, 1938-39 sezonunda nihayet
bekleneni gerçekleﬂtirir ve finalde Wolverhampton
Wanderers’› 4-1 gibi ezici bir sonuçla ma¤lup
ederek Federasyon Kupas›’n› kazan›r.
Bu sezondan sonra ‹kinci Dünya Savaﬂ› nedeniyle
futbola 1945-46 sezonuna dek ara verilir ancak
Portsmouth arada geçen sürede gücünden pek de
bir ﬂey kaybetmez. 1948-49 ve 1949-50
sezonlar›nda arka arkaya kazan›lan iki
ﬂampiyonluk, Pompey lâkapl› ‹ngiliz ekibi için en
görkemli günleri simgeler. Kazan›lan iki
ﬂampiyonluktan sonra baﬂar›l› oyuncu kadrosunun
yaﬂlanmas›yla birlikte, 1954-55 sezonundan
itibaren gerileme sürecine giren Portsmouth,
1959 y›l›nda önce 2. Lig’e, iki y›l sonra da 3. Lig’e
düﬂer. 70’li y›llarda kulüpteki ekonomik s›k›nt›
öyle büyük boyutlara ulaﬂ›r ki, Kas›m 1976’da
kulüp borçlar›n› ödemek ve iflâs› önlemek için
gerekli 25 bin ‹ngiliz Sterlini’ni yerel bir gazetenin
öncülü¤ünde baﬂlat›lan yard›m kampanyas›yla
toplamay› baﬂar›r. Mâli durumunu düzeltmek için
oyuncular›n› elden ç›karan Portsmouth,
deneyimsiz oyuncu kadrosuyla 1978’de 4. Lig’e
kadar geriler.
80’li y›llarda tekrar yükseliﬂe geçen Portsmouth,
1986-87 sezonu sonunda 1. Lig’e kadar ç›kar
ancak daha ilk sezonunda küme düﬂmekten
kurtulamaz. 1992-93 sezonunda play-off’ta
Premier Lig’e yükselme f›rsat›n› kaç›ran ‹ngiliz
ekibi, bu hayal k›r›kl›¤›n›n etkisinden midir
bilinmez, tekrar bir düﬂüﬂ içine girer. 90’l› y›llar›n
geride kalan k›sm› Portsmouth için 2. Lig’de
kümede kalma savaﬂlar› ile geçecektir. Bu sürekli
baﬂar›s›z tabloya 1998-99 sezonunda kulübü
vuran ciddi mâli kriz de eklenince, Aral›k 1998’de
kulüp, 100. y›l›n› kutlad›¤› sene ac› bir tesadüf
eseri tarihinde ilk kez kayyuma kal›r. May›s
1999’da S›rp iﬂadam› Milan Mandaric’in kulübü
sat›n almas› üzerine, Portsmouth kapanmaktan
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kurtulur.
2001 yaz›nda futbol direktörlü¤üne
getirilen Harry Redknapp’›n Mart
2002’de teknik direktör olarak atanmas›,
tak›m için bir dönüm noktas› olur.
Redknapp’›n gençlerle deneyimli
oyuncular› harmanlay›p oluﬂturdu¤u
baﬂar›l› kadrosuyla Portsmouth,
2002-03 sezonunda 2. Lig’de ﬂampiyon
olur ve ilk kez Premier Lig’e yükselir.
Beklentilerin aksine tak›m, ilk sezonu
orta s›ralarda tamamlar ancak
Redknapp’›n tak›m›n teknik heyetinde
de¤iﬂiklik yapmak isteyen Mandaric’le
yaﬂad›¤› anlaﬂmazl›k üzerine Kas›m
2004’te tak›mdan ayr›lmas›yla
Portsmouth yeniden kar›ﬂ›r. Bir seneye
yak›n sürede 3 de¤iﬂik teknik adamla
çal›ﬂmas›na ra¤men baﬂar› elde
edemeyen Portsmouth, çareyi Aral›k
2005’te Redknapp’› tekrar göreve
getirmekte bulur.
Ocak 2006’da Rus iﬂadam› Alexandre
Gaydamak kulübe 15 milyon sterlin
vererek ortak olur. Redknapp ise
sa¤lanan bu finansal kayna¤›n
neredeyse tümünü yeni oyuncular almak
için kullan›r. Tottenham’dan transfer
edilen üç oyuncu, Pedro Mendes, Sean
Davies ve Noé Pamarot için 7.5 milyon,
Auxerre’den al›nan Zimbabweli santrfor
Benjani Mwaruwari içinse 4.1 milyon

sterlin ödenir. Mwaruwari için
ödenen para, o zaman için
Portsmouth’un kulüp tarihinde bir
oyuncu için ödedi¤i en yüksek
bonservis bedelidir. Sezon
sonunda tak›m güçlükle Premier
Lig’e tutunurken, Gaydamak da
Temmmuz 2006’da kulübün
tamam›n› sat›n al›r.
Kulüp, 2006 yaz›nda aralar›nda
David James, Sol Campbell,
Nwankwo Kanu, Andy Cole gibi
deneyimli futbolcular›n da
bulundu¤u birçok yeni oyuncuyu
kadrosuna katar. Bu futbolcular›n
en yüksek bonservis bedeliyle
transfer olan› Hajduk Split’ten
gelen ve 3.5 milyon sterline mal
olan H›rvatistan Milli Tak›m›’n›n

orta saha oyuncusu Niko Kranjcar’d›r.
2006-07 sezonu Portsmouth için çok iyi
geçer. Tak›m sezona çok iyi bir baﬂlang›ç
yap›p ilk 5 maç›nda gol bile yemez
hatta bir süre liderlik koltu¤una oturur.
Manchester United ve Liverpool
karﬂ›s›nda al›nan galibiyetler, tak›m›n
prestijini yükseltir. Portsmouth sezonu
38 maçta toplad›¤› 54 puanla 9. s›rada
tamamlar. Premier Lig’den önceki
dönemi de hesaba katarsak, Portsmouth
50 y›l› aﬂk›n süredir sezon sonunda böyle
iyi bir derece elde edememiﬂtir.
2007-08 sezonunda ligi 8. s›rada
bitirerek kendi rekorunu k›ran
Portsmouth, Kanu’nun golüyle finalde
Cardiff City’yi 1-0 yenerek FA Kupas›’n›
kazan›r ve taraftarlar›na uzun bir süredir
unuttuklar› baﬂar›y› getirir. Böylelikle
kulüp, tarihinde ilk defa Avrupa
kupalar›nda mücadele etmeyi de
garantilemiﬂ olur.
Portsmouth’un 2007-08 sezonunda elde
etti¤i tarihi baﬂar›da ﬂüphesiz kaliteli
oyunculara yap›lan yat›r›m›n etkisi
büyüktür. Ancak bu baﬂar›y› getiren
oyuncular›n bonservis bedelleri ve
kendilerine ödenen ücretler,
Portsmouth’un gelecek sezonlarda
yaﬂayaca¤› mali problemlerin de temelini
oluﬂturacakt›r. Sadece 2007-08
sezonunda tak›ma yeni kat›lan

oyuncular›n bonservis
bedelinin 30 milyon sterlini
bulmas› ve bu oyuncular›n
ald›¤› ﬂiﬂkin ücretler,
Portsmouth’un yanl›ﬂ
yönetildi¤inin bir göstergesi
gibidir. Baﬂar› h›rs›, kulüp
sahiplerinin gözünü
bürümüﬂ ve bütçeyi aﬂan
harcamalar yap›lm›ﬂt›r.
Tak›ma bonservis bedeli
ödenmeden kat›lan
futbolculara verilen maaﬂlar
içinse kesenin a¤z› iyice
aç›lm›ﬂt›r. Sol Campbell,
Sylvain Distin ve Glen
Johnson bu isimlere örnek
olarak verilebilir. O sezon
transfer olan baz› oyuncular
ve bonservis bedelleri ﬂöyle:
Lassana Diarra: 5.5 milyon
sterlin, Sulley Muntari: 7.1
milyon sterlin, Jermaine
Defoe: 6 milyon sterlin,
David Nugent: 6 milyon
sterlin, John Utaka:
7 milyon sterlin.
Yeni oyuncu transferleri
2008 yaz›nda da h›z›n› kesmez.
Peter Crouch 11 milyon sterlin,
Younes Kaboul 5 milyon sterlin,
Nadir Belhadj 4.4 milyon
sterlin, Hayden Mullins 1.2
milyon sterlin ve Angelos
Basinas 1.2 milyon sterlin
karﬂ›l›¤›nda kadroya dâhil edilir.
Nitekim 2008-09 sezonuna,
Portsmouth’ta mâli dengelerin
çok bozuldu¤una iliﬂkin
dedikodularla girilir. Asl›nda
May›s 2008’de yay›nlanan
finansal tablolara bak›ld›¤›nda,
Portsmouth’un o bütçe y›l›
içerisinde oyunculara ödemesi
gereken 55 milyon sterlin
tutar›ndaki rakam›n, asl›nda
kulübün gelirlerinin yüzde
80’ine tekabül etti¤i
görülmektedir. Bu da kulüpteki
sorunun ne ölçüde büyük
oldu¤unun bir göstergesidir.
Tüm bu geliﬂmelere ra¤men,
Eylül 2008’de kulübün sahibi
Gaydamak krizde olduklar›n›
yalanlarken, kulübü 20 milyon

sterlin civar›nda bir teklif
gelmesi halinde elinden
ç›karabilece¤inin de sinyalini
verir. Devre aras›nda Diarra’n›n
Real Madrid’e ve Defoe’nun da
Tottenham’a yüksek bonservis
bedelleriyle transfer olmas›,
kulübün nakde ihtiyac›
oldu¤unun bir belirtisidir.
Tak›m, o sezona iyi bir
baﬂlang›ç yapamaz ve teknik
direktör Redknapp da Ekim
2008’in sonlar›na do¤ru görevi
b›rak›r. Portsmouth, o sezon
UEFA Kupas›’ndan E Grubu’nda
4 puan toplayarak elenir ve
Premier Lig’i 14. s›rada bitirir.
Milan karﬂ›s›ndaki 2-2’lik
beraberlik, Portsmouth’un o
sezonki önemli bir baﬂar›s› olur.
May›s 2009’da Birleﬂik Arap
Emirlikleri’nden iﬂ adam›
Sulaiman Al-Fahim’in kulübü
sat›n almas›yla ilgili anlaﬂma
sa¤lanmas›na ra¤men, devir
iﬂlemleri A¤ustos’un sonunu
bulunca kulübün 60 milyon
sterlin tutar›ndaki borçlar›n›n
kapat›lmas› için Peter Crouch,
Glen Johnson ve Sylvain Distin
gibi oyuncular›n elden
ç›kar›lmas› gerekir. Bu
üç oyuncunun sat›ﬂ›ndan
35 milyon sterlin
dolay›nda gelir elde
edilir. Bu arada
medyada, Al-Fahim’in
kulübün borçlar›n›
kapatacak bütçeye sahip
olmad›¤› speküle
edilmeye baﬂlan›r. Eylül
ay›nda oyuncular›n

alacaklar› zaman›nda
ödenmeyince, s›k›nt› iyice su
yüzüne ç›kar ve Al-Fahim
sadece 1 aydan daha fazla bir
süredir sahibi oldu¤u kulübü
Suudi iﬂ adam› Ali Al Faraj’a
satar. Al Faraj’›n Ekim ay›nda
baﬂkanl›¤a geliﬂinden sonra,
Chelsea’nin eski teknik
direktörü Avram Grant önce
futbol direktörlü¤üne, daha
sonra da teknik direktörlü¤e
getirilir. Ancak Al Faraj’›n
Portsmouth’un maçlar›n›
izlemeye gitmemesi, oyuncu
alacaklar›n›n Aral›k, Ocak ve
ﬁubat aylar›nda da zaman›nda
ödenmemesi nedeniyle, Suudi
iﬂ adam›n›n da kulübün
s›k›nt›lar›na ilaç olabilece¤i
konusunda ciddi ﬂüpheler
uyanmaya baﬂlar. Bu arada
kulüpteki s›k›nt› öyle büyük
boyutlara ulaﬂ›r ki, ‹ngiltere
Vergi Dairesi, 12.1 milyon
sterlin tutar›ndaki vergi borcu
nedeniyle kulübün iflâs›n› ister.
Hatta kulübün resmi internet
sitesi, teknik altyap›y› sa¤layan
firmaya ödeme yap›lamas›
nedeniyle 28 Ocak 2010
Perﬂembe günü bir süre servis
d›ﬂ› kal›r. Kulübün borçlu
oldu¤u kulüplere ödeme
yap›labilmesi için, Premier Lig
yönetimi Portsmouth’un
7 milyon sterlinlik yay›n
gelirlerine de temlik koyar ve
alacakl› kulüplere paylaﬂt›r›r.
Bu arada, 4 ﬁubat’ta kulübün
kontrolü Nepalli iﬂadam› Balram
Chainrai’ye geçer. Kulübün

önceki sahiplerine borç veren
Chainrai, yapt›¤› anlaﬂma
gere¤i, verdi¤i borç geri
ödenmeyince kulübün yeni
sahibi olur.
10 ﬁubat’ta kulübün vergi
borçlar›yla ilgili yap›lan
duruﬂmada, Portsmouth
yöneticileri, kulübü sat›n almak
için iki ciddi teklif yap›ld›¤›n›
söyleyip 25 ﬁubat’a kadar süre
almay› baﬂarsa da bu süre
zarf›nda kulübe al›c›
ç›kmay›nca, Premier Lig’de
yedinci sezonunu geçiren
Portsmouth, 26 ﬁubat’ta ikinci
kez kayyuma kalm›ﬂ olur.
Ayr›ca Premier Lig talimatlar›
gere¤i de tak›m›n ligdeki
9 puan› silinir. Ligin dibine
demir atan Portsmouth’un
küme düﬂmesinin kesinleﬂmesi
art›k çok yak›n.
Finans uzmanlar›, kayyuma
kalan Portsmouth için
tehlikenin halen geçmedi¤i
görüﬂünde birleﬂiyor. Zira
kayyum yönetiminde do¤ru
yat›r›mlar›n yap›lmamas› ve
gerekli ad›mlar›n at›lmamas›
halinde kulübün kapanmas›
tehlikesinin sürdü¤ünü
belirtiyorlar.
Asl›nda Portsmouth’un öyküsü,
tüm futbol yöneticilerine ibret
verici nitelikte. Paran›n yanl›ﬂ
kullan›m› ve do¤ru yönetim
anlay›ﬂ›n›n uygulanmamas›n›n,
bir futbol kulübünü nereye
götürebilece¤ini bizlere
gösteriyor.
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Rüzgârla yar›ﬂ›yor

Şahin Aygüneş
Trabzon’un Sürmene ilçesinden Almanya’ya göç eden bir ailenin o¤lu. Altyap› e¤itiminin a¤›rl›kl›
bölümünü Karlsruhe’de ald›ktan sonra Kas›mpaﬂa’ya transfer oldu. 16 yaﬂ›nda Alman Genç Milli
Tak›mlar›’ndan ald›¤› teklifi “Vatan› için oynamak gibisi var m›?” diyerek geri çevirdi. Ümit Milli
Tak›m›m›z›n formas›n› giyiyor ve Kas›mpaﬂa’n›n ikinci yar›daki ç›k›ﬂ›nda ciddi bir rol sahibi. Sürati
ve gol vuruﬂlar›ndaki becerisiyle dikkat çekiyor. Gerçek bir dans merakl›s› ve kolbast› ustas›.
Mazlum Uluç
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Spora güreﬂle
baﬂlad›m
▼Baﬂka spor
dallar›yla da
ilgilendin mi?
▲Asl›nda spora
güreﬂle baﬂlam›ﬂt›m.
Bu arada Uzakdo¤u
sporlar›yla da
ilgilendim. Ama
benim için en
tutkulusu futboldu
ve sonuçta futbolda
karar k›ld›m.
▼Peki, neden di¤er
spor dallar›
de¤il de

▼Bu sezonun özellikle ikinci
yar›s›ndaki performans›nla
herkesin konuﬂtu¤u bir oyuncu
haline geldin. Bize biraz
kendinden ve ailenden
söz eder misin?
▲Almanya’da Nürnberg
yak›nlar›ndaki Amsbach’ta 1990
y›l›nda do¤dum. Üç kardeﬂiz.
16 yaﬂ›nda bir k›z kardeﬂim, bir de
yeni do¤an erkek kardeﬂim var.
Babam Mercedes fabrikas›nda
çal›ﬂ›yor, annem ev han›m›.
▼Futbolla tan›ﬂman nas›l oldu?
▲Her çocuk gibi önce sokakta
futbol oynad›m. Sonra
kasabam›z›n tak›m›
Hockenheim’da futbol e¤itimime
baﬂlad›m. Oradan daha büyük bir
kasaba tak›m›na geçtim. Ard›ndan
Waldhoff Manheim’a ve son olarak
da Karlsruhe’ye transfer oldum.
ﬁimdi de Kas›mpaﬂa için
oynuyorum.
▼Ailen futbolcu olman› nas›l
karﬂ›lad›?
▲Büyük destek verdiler. Babam iki
eli kanda olsa maçlar›ma mutlaka
gelirdi. Hâlâ da öyle. Almanya’dan
‹stanbul’a gelip Kas›mpaﬂa’n›n
maçlar›nda beni takip etmeyi
sürdürüyor.
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futbol? Seni
futbola yönelten
motivasyon neydi?
▲Güreﬂe
baﬂlad›¤›mda da
futbol daha çok
ilgimi çekiyordu.
Zaten her çocuk
gibi mahalle
aralar›nda futbol
oynamay›
sürdürüyordum.
Bu arada babam
yetene¤imin fark›na
vararak beni
Hockenheim
tak›m›n›n
altyap›s›na yazd›rd›.
▼Almanya’da dört
farkl› tak›mda
oynam›ﬂs›n? Bu geçiﬂler nas›l
oldu? Transferlerin nas›l geliﬂti?
▲Baﬂlang›çta 9 yaﬂ›ndayd›m ve
kendim kulübe gidip yaz›ld›m. Bir
y›l sonra daha iyi bir kasaba tak›m›
olan Schöstingen’e kendi iste¤imle
geçtim. Bu tercihimin nedeni,
o tak›mda çok say›da arkadaﬂ›m›n
olmas›yd›. 13 yaﬂ›ma geldi¤imde
Waldhoff Manheim’dan teklif
geldi. Beni izleyip be¤enmiﬂler.
1 sezon Waldhoff Manheim’da
oynad›ktan sonra bu defa
Karlsruhe’nin teklifiyle karﬂ›laﬂt›m
ve oraya gittim. 14 yaﬂ›ndan
itibaren Karlsruhe’de oynad›m.
▼O dönemde örnek ald›¤›n bir
idolün var m›yd›?
▲Forvet oyuncusu oldu¤um için
kendime örnek ald›¤›m oyuncular
da golcülerdi. O y›llarda Hakan
ﬁükür müthiﬂ bir performans
gösteriyordu ve ben de onun gibi
bir oyuncu olmak istiyordum.
Bir de Hami Mand›ral› vard› tabii.
Ailem Trabzon, Sürmeneli ve
babam da Trabzonspor taraftar›.
Hami Mand›ral›’y› çok be¤enir ve
benim de onun gibi bir futbolcu
olmam› isterdi.
▼Türkiye’ye gelmen nas›l oldu?
Almanya’da kendine bir gelecek

görmedin mi?
▲Türk futbolcular›n Türkiye’de
oynama ﬂans›n›n daha yüksek
oldu¤unu düﬂündüm. Asl›nda
Almanya’dan da transfer teklifleri
vard›. Menajerimle bu konuyu
görüﬂtük ve Türkiye’ye gelirsem
kariyerimde daha çabuk bir
s›çrama yapaca¤›m görüﬂünde
birleﬂtik. Kas›mpaﬂa’y› tercih
etmemin nedeni ise ‹stanbul tak›m›
olmas›, göz önünde bulunmak ve
yeni yap›lanan bir tak›m›n içinde
daha fazla ﬂans bulma ihtimaliydi.
Futbol ﬁube Sorumlumuz Süha
Sidal ve Baﬂkan›m›z Hasan Hilmi
Öksüz’ün bu transferdeki istekli
tutumlar› da tercihimi Kas›mpaﬂa
yönünde kullanmamda etkili oldu.
Çünkü bir oyuncu için ›srarla
isteniyor olmak önemli bir faktör.
▼Almanya’da futbol oynarken
Türk olman›n s›k›nt›s›n›
yaﬂad›n m›?
▲Bir döneme kadar hiçbir sorun
yaﬂam›yorsunuz. Hatta o döneme
kadar Türk oyunculara fazlas›yla
de¤er veriyorlar. Çünkü Türk
oyuncular gerçekten de yetenekli.
Ancak iﬂ milli tak›m konusunda
tercih yapma aﬂamas›na
geldi¤inde, e¤er Türkiye’yi
seçtiyseniz sorunlar baﬂl›yor.
O zaman tak›mda yer alma
ﬂans›n›z azal›yor. Antrenörler
tercihlerini Almanya Genç Milli
Tak›mlar›nda oynayan
oyunculardan yana kullan›yor ve
siz ikinci planda kal›yorsunuz.
▼Almanlardan milli tak›mlar›nda
oynama konusunda bir teklif
ald›n m›?
▲Almanya U16 Milli Tak›m› için
teklif ald›m ve gidecektim. Çünkü
o döneme kadar Türkiye’den beni
isteyen olmam›ﬂt›. Ama Almanlar›n
ça¤r›s›ndan k›sa bir süre sonra
Türk Milli Tak›m›’ndan davet
ald›m ve tabii Türkiye’yi seçtim.
▼Tarafs›z bir gözle bak›l›nca,
Alman Milli Tak›m›, Dünya ve
Avrupa ﬁampiyonalar›’nda
defalarca kupa kald›rm›ﬂ, her
büyük organizasyonda yer alm›ﬂ
bir tak›m. Neden Almanlar› de¤il
de Türkiye’yi seçtin?
▲‹nsan›n kendi vatan› için
oynamas› hiçbir ﬂeyle
k›yaslanamaz ki… Almanya’y›
tercih eden Türkleri san›r›m farkl›
bir ﬂekilde yönlendiren insanlar
var. Ama ben bu konuyu ailemle
konuﬂtu¤umda Türkiye’yi tercih
etmem d›ﬂ›nda bir alternatif
gündeme gelmedi. Babam sanki
Almanlar bana hiç böyle bir teklif
yapmam›ﬂ gibi davrand›. Onun
akl›ndaki tek düﬂünce o¤lunun
Türkiye için oynamas›yd›.
▼Orada ald›¤›n altyap› e¤itimi ile
Türkiye’dekini k›yaslar m›s›n?
▲Türkiye’deki durumu çok iyi
bilmiyorum. Ama Almanya’daki

Spora güreşle başlamıştım.
Bu arada Uzakdoğu
sporlarıyla da ilgilendim.
Ama benim için en
tutkulusu futboldu ve
sonuçta futbolda karar
kıldım. Babam iki eli
kanda olsa maçlarıma
mutlaka gelirdi. Şimdi de
Almanya’dan gelip
Kasımpaşa’nın maçlarını
izliyor.
Çocukluk yıllarımda
Hakan Şükür müthiş bir
performans gösteriyordu
ve ben de onun gibi bir
oyuncu olmak istiyordum.
Babam Trabzonspor
taraftarı, Hami
Mandıralı’yı çok beğenir
ve benim de onun gibi bir
futbolcu olmamı isterdi.
Türkiye’de oynama
şansımın daha yüksek
olduğunu düşündüm.
Türkiye’ye gelirsem
kariyerimde daha çabuk
bir sıçrama yapabilirdim.
Kasımpaşa’yı tercih
etmemin nedeni ise göz
önünde olması ve yeni
yapılanan bir takımda
daha fazla şans bulma
ihtimaliydi.
Almanya’da bir döneme
kadar Türk oyunculara
fazlasıyla değer veriyorlar.
Ancak iş milli takım tercihi
yapma aşamasına
geldiğinde, eğer Türkiye’yi
seçtiyseniz sorunlar
başlıyor. Antrenörler
tercihlerini Almanya için
oynayan oyunculardan
yana kullanıyor.
Almanya U16 Milli Takımı
için teklif aldım ve
gidecektim. Ama o sırada
Türkiye’nin teklifi geldi.
Babam sanki Almanlar
bana hiç böyle bir teklif
yapmamış gibi davrandı.
Onun aklındaki tek
düşünce oğlunun Türkiye
için oynamasıydı.

altyap›larda çok ciddi biçimde taktik e¤itimi
veriliyor. Oyuncunun nerede duraca¤›, nereye
koﬂaca¤›, topla buluﬂtu¤unda neler yapaca¤›,
rakibine nas›l müdahale etmesi gerekti¤i konular›
çok küçük yaﬂtan itibaren ö¤retilmeye baﬂlan›yor
ve tüm bunlar tekrarlana tekrarlana al›ﬂkanl›k
haline getiriliyor. Zaten son sezonlara bakarsan›z
çok say›da genç gurbetçi oyuncunun Turkcell
Süper Lig’e transfer edildi¤ini görüyorsunuz.
Bu da bizim ald›¤›m›z altyap› e¤itimi sayesinde
biraz daha önde olmam›zdan kaynaklan›yor.
Almanya’da ayr›ca kuvvet çal›ﬂmalar› da büyük
önem taﬂ›yor. Karlsruhe’de haftada en az bir kere
a¤›rl›k çal›ﬂmas› yapard›k.

Dersleriniz kötüyse futbol hayat›n›z
olumsuz etkilenir
▼Futbolla birlikte e¤itimini de sürdürebildin mi?
▲Elbette. Almanya’da sistem zaten bunun
üzerine kurulmuﬂ durumda. E¤itime çok de¤er
veriyorlar. Yönetim kadrolar› içinde ö¤retmenler
de bulunuyor. Oyunculardan karnelerini
istiyorlar. E¤er karneniz kötüyse antrenmana
ç›kmama cezas› alabiliyorsunuz. Sonra da sizin
zay›f olan derslerinizde baﬂar›l› olabilmeniz için
ö¤retmen deste¤i sa¤l›yorlar ve özel dersler
veriyorlar. E¤er derslerinizde baﬂar›l›
olamazsan›z bu futbolunuza da olumsuz
yans›yor. Ben de lise düzeyinde e¤itimimi
tamamlad›m. Üniversite dönemine geldi¤imde
ise Kas›mpaﬂa’ya transfer oldum.
▼Türkiye’ye uyum sa¤lamakta zorluk çektin mi?
Buradaki hayat›n sana farkl› gelen yönleri
var m›?
▲Gerçekten de iki ülkenin sosyal yaﬂamlar›
oldukça farkl› ve uyum sa¤lamak kolay de¤il.
Ancak ben bu konuda kendimi ﬂansl› görüyorum.
Buraya uyum sa¤lamakta hiç zorluk çekmedim.
Çünkü önemli olan gitti¤iniz tak›m›n sizi olumlu
alg›lamas› ve kabullenmesi. Bu anlamda
Kas›mpaﬂa’daki tak›m arkadaﬂlar›m beni hemen
kabullendi. ‹liﬂkilerim son derece iyi oldu¤u için
çok çabuk uyum sa¤lad›m. Burada bana zor
gelen tek ﬂey ise trafi¤in karmaﬂas›.
▼Kas›mpaﬂa’ya ilk geldi¤in dönemde uzunca
bir süre yedek bekledin. O dönemlerde akl›ndan
neler geçti? Hiç “Niye Türkiye’ye geldim?” diye
düﬂündün mü?

▲Elbette hiç bir futbolcu yedek kalmaktan
hoﬂlanmaz ve oynamak ister. Bir de benimle ayn›
yaﬂta olan ve Almanya’dan gelen tak›m
arkadaﬂ›m Bar›ﬂ Baﬂdaﬂ hemen kadroya girip
oynamaya baﬂlay›nca bende “Neden
oynayam›yorum?” diye bir düﬂünce oluﬂmuﬂtu.
Bu noktada önünüzde iki yol var. Ya küsüp
vazgeçersiniz ya da hiç pes etmeden daha fazla
çal›ﬂarak kadroya girmek için sonuna kadar
zorlars›n›z. Ben ikinci ve do¤ru olan yolu seçtim.
Çok çal›ﬂt›m ve sonunda Y›lmaz Hocam da bana
güvenip forma ﬂans›n› verdi. Bir de Fenerbahçe
maç›nda oyuna girdikten 5 dakika sonra gol
at›nca önüm aç›ld›.
▼Fenerbahçe’ye att›¤›n o golle ilgili bir hat›ran
var m›?
▲ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda ›s›n›rken oyuna
girmek için kenara ça¤›r›lmak bile heyecan
vericiydi. Golü att›¤›mda ne yapt›¤›m›, nas›l
sevindi¤imi bile hat›rlam›yorum. Sadece
sonradan maç›n görüntülerini izleyerek att›¤›m
gol hakk›nda bir fikir sahibi olabildim.
▼Azar Karadaﬂ ve Gökhan Güleç’le rekabet
içindesin ve onlar› geride b›rakarak ilk on bir
oyuncusu oldun. Y›lmaz Vural senin hangi
özelliklerini be¤endi¤i için böyle bir tercih
yapm›ﬂ olabilir?
▲Öncelikle süratliyim. Gol bölgelerine çok
çabuk girebiliyorum. Gol vuruﬂlar›m da fena
de¤il. Ama bu soruyu Y›lmaz Hocaya sormak
gerekir.
▼Özeleﬂtiride bulunur musun? Kendinde eksik
gördü¤ün yönler var m›?
▲Eksiklerimi görmeye ve antrenmanlarda bu
eksiklerimi gidermeye çal›ﬂ›r›m. Mesela s›rt›
dönük oynamay› pek bilmiyorum. Ama o
bölgede oynayan bir futbolcunun s›rt› dönük
olarak topu tutabilmesi gerekiyor. Asl›nda ben
yüzü kaleye dönük oynayan tipte bir oyuncuyum
ama bazen s›rt› dönük top ald›¤›n›zda da neler
yapman›z gerekti¤ini bilmeniz ve topu saklayarak
tak›m›n öne ç›kmas›n› sa¤layabilmeniz gerekiyor.
Bir de kafa toplar›nda pek iyi de¤ilim. Tesislerde
kalman›n benim için bir avantaj oldu¤unu
düﬂünüyorum. Antrenmanlar bittikten sonra
boﬂ vakitlerimiz oluyor. Stat hemen önümüzde.
Ç›k›p koﬂabiliyorum ya da salona girip a¤›rl›k
çal›ﬂabiliyorum. Sadece tak›m antrenman›yla
yetinmiyorum yani.
▼Ligimizde
be¤endi¤in
oyuncular var m›?
▲Alex çok iyi bir
futbolcu. Arda
Turan da öyle.
Benim bölgemde
oynayan
oyunculardan da
Makukula’y› çok
be¤eniyorum ama
onunla benim
özelliklerim çok
farkl› tabii.
Bu arada Cenk
a¤abeyi de
unutmamam gerek.
Bence en fazla ﬂey
ö¤renebilece¤im
oyuncu Cenk ‹ﬂler.
▼Bu da önemli bir
nokta. Baz›
tak›mlarda genç

Almanya’daki altyapılarda çok
ciddi taktik eğitimi veriliyor.
Oyuncunun nerede duracağı,
nereye koşacağı, topla
buluştuğunda neler yapacağı,
rakibine nasıl müdahale etmesi
gerektiği konuları çok küçük
yaştan itibaren öğretilmeye
başlanıyor.
Almanya’da eğitime çok değer
veriyorlar. Yönetim kadrolarında
öğretmenler de bulunuyor.
Oyunculardan karnelerini
istiyorlar. Eğer karneniz kötüyse
antrenmana çıkmama cezası
alabiliyorsunuz. Derslerinizde
başarılı olamazsanız bu
futbolunuza da olumsuz
yansıyor.
Yedek kaldığınızda önünüzde iki
yol var. Ya küsüp vazgeçersiniz
ya da hiç pes etmeden daha
fazla çalışarak kadroya girmek
için sonuna kadar zorlarsınız.
Ben ikinci ve doğru olan yolu
seçtim. Çok çalıştım ve sonunda
Yılmaz Hocam da bana güvenip
formayı verdi.
Süratli ve gol vuruşları iyi bir
oyuncu olduğum söylenir. Ama
sırtı dönük oynamayı pek
bilmiyorum. Aslında o tipte bir
golcü değilim ama bazen sırtı
dönük top aldığınızda da neler
yapmanız gerektiğini bilmeniz
gerekiyor.
Genç Milli Takımlara
geldiğimizde, Türkiye’de
oynayan arkadaşlarımızı
kıskanırdık. Biz Almanya’da genç
takımlarda oynarken, buradaki
arkadaşlarımız A takımlarıyla
antrenmana çıkıyorlardı.
Türkiye’de genç oyunculara çok
değer verildiğini düşünüyorum.
Türk futbolu benim çocukluk
yıllarımın çok ötesinde bir
noktada. Çok hızlı bir gelişme
sağlandığını düşünüyorum.
Ve şunu da çok iyi biliyorum ki,
Almanlar bizden korkuyor.
Bizim açımızdan ise Almanya
korkulacak bir takım değil,
sadece güçlü bir rakip.
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oyuncularla tecrübeliler aras›nda bir
kopukluk vard›r. Baz›lar›nda ise
tecrübeli oyuncular gençler için bir
tür ö¤retmen görevi görür.
Kas›mpaﬂa’da bu aç›dan durum
nas›l?
▲Bizim tak›m bu aç›dan mükemmel.
Hele kendi ad›ma konuﬂmam
gerekirse a¤abeylerimin deste¤ini
hep yan›mda hissediyorum. Yanl›ﬂ
bir koﬂu yapt›¤›mda Cenk a¤abey
mutlaka uyar›r. Ya da Murat a¤abey
topu aya¤›na ald›¤›nda nereye
koﬂmam gerekti¤ini söyler.
Ali a¤abey de öyle.

Türkiye’de genç oyuncular
çok de¤erli
▼Türkiye’deki genç oyunculara
yeterince ﬂans verildi¤ini düﬂünüyor
musun?
▲Genç Milli Tak›mlara
geldi¤imizde, Türkiye’de oynayan
arkadaﬂlar›m›z› k›skan›rd›k. Biz
Almanya’da kulüplerimizin genç
tak›mlar›nda oynarken, buradaki
arkadaﬂlar›m›z A tak›mlar›yla
antrenmana ç›k›yorlard›. Ben
Türkiye’de genç oyunculara çok
de¤er verildi¤ini düﬂünüyorum.
Özellikle Kas›mpaﬂa’da,
Kayserispor’da, Bursaspor’da bunu
gözlemek mümkün. Mesela ben
U16 Milli Tak›m›’na geldi¤imde
Bursaspor’dan Eren Albayrak, Serdar
Aziz ve Sercan Y›ld›r›m A tak›m›n
oyuncusu olmuﬂlard›.

▼Almanya’da futbola bak›ﬂla
Türkiye’de futbola bak›ﬂ aras›nda
nas›l farklar görüyorsun?
▲Türkiye’de futbol neredeyse tek
spor dal› ve her ﬂey anlam›na
geliyor. Almanya’da da futbol çok
önemli bir spor ama baﬂka branﬂlar
da var. Dolay›s›yla Türkiye’de futbol
üzerindeki ilgi yo¤unlaﬂt›kça
futbolcu üzerindeki bask› da art›yor.
▼Kas›mpaﬂa’n›n oynad›¤› futbol
izleyenler aç›s›ndan son derece
keyifli. Peki, saha içinde siz
o futbolu oynarken neler
hissediyorsunuz?
▲Benim aç›mdan da çok keyif verici
bir oyun oynuyoruz. Bu oyun tarz›
benim futbol stilime de çok uygun.
Aya¤a paslarla oynanan futbol
Y›lmaz Hocan›n eseri ve bence bir
futbolcunun tatmin olmas› aç›s›ndan
en güzel oyun tarz› da bu. Rakibin
oyununu bozmak için oynanan
futbol, oyuncuya keyif vermez.
Elbette topu kazanmak için çaba
harcaman›z gerekir ama do¤ru yerde
ve do¤ru zamanda bask› yapmay› da
bilmeniz gerekir. Kas›mpaﬂa’n›n bu
anlamda çok dengeli bir futbol
oynad›¤›n› düﬂünüyorum.
▼Art›k Ümit Milli Tak›m
kadrosundas›n ve oras› da A Milli
Tak›m’›n kap›s› say›l›r. A Milli Tak›m
için ne zaman haz›r olaca¤›n›
düﬂünüyorsun?
▲Ben kendimi haz›r hissediyorum,
“Gel oyna” deseler hemen oynar›m.
Aç›kças› en büyük hedefim 2012
Avrupa ﬁampiyonas›
elemelerinde A Milli
Tak›m kadrosuna
girebilmek.

Almanlar bizden
korkuyor
▼Milli Tak›m›m›z
2012 Avrupa
ﬁampiyonas›
elemelerinde Almanya
ile eﬂleﬂti. ‹ki ülkenin
futbolunu da yak›ndan
tan›yan bir oyuncu
olarak bu eﬂleﬂmede
kimi daha ﬂansl›
görüyorsun?
▲Türk futbolu benim
çocukluk y›llar›m›n
çok ötesinde bir
noktada. Çok h›zl› bir
geliﬂme sa¤land›¤›n›
düﬂünüyorum.
Ve ﬂunu da çok iyi
biliyorum ki, Almanlar
bizden korkuyor.
Bizim aç›m›zdan ise
Almanya korkulacak
bir tak›m de¤il, sadece
güçlü bir rakip.
Bir de seyirci
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
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Almanya’daki maç
da bizim için
evimizde
oynayaca¤›m›z bir
karﬂ›laﬂma olacak.
Bence Türkiye’nin
Dünya Kupas›
finallerinde
olmamas› büyük
bir ﬂanss›zl›k.
▼Peki, sen 2002
Dünya Kupas›’nda
üçüncü oldu¤umuz
dönemi hat›rl›yor
musun?
▲Hat›rlamaz olur
muyum? Sevinçten
deliye dönmüﬂtüm.
Yaﬂ›m küçük
oldu¤u için babam
d›ﬂar› ç›kmama izin
vermemiﬂti.
Sokaktan konvoylar
geçiyordu ve evin
içinde camdan
cama atl›yordum.
▼Bundan sonras›
için kariyer
planlamanda
neler var?
▲Kariyerimi
performans›m
belirleyecek.
Bir forvet oyuncusu
için de
performans›n
en belirleyici kriteri
att›¤› goller.
Umar›m gollerimi
sürdürürüm ve
kariyerim de bu
performans do¤rultusunda geliﬂir.
En büyük hayalim Milli Tak›m’da
oynamak. Tabii her futbolcu gibi
ben de büyük tak›mlarda forma
giymek istiyorum.
▼Yeniden Almanya’ya dönüp
Bundesliga’da oynamak gibi bir
hayalin var m›?
▲Tabii, Bundesliga’da oynamak
benim için güzel olur. Alman Ligi,
Avrupa’n›n en kaliteli liglerinden
birisi. Geriye dönüp bakt›¤›mda
ciddi bir geliﬂme sa¤lad›¤›m›
görüyorum. Ama geliﬂmenin sonu
yok. Daha çok çal›ﬂarak, daha çok
isteyerek bir gün Avrupa’n›n iyi
liglerinden birinde oynayabilece¤imi
düﬂünüyorum.
▼Yurtd›ﬂ›na gitti¤inde lisan zorlu¤u
da çekmezsin herhalde.
▲Almanca ve ‹ngilizce biliyorum.
E¤er bu dillerin konuﬂulmad›¤› bir
ülkeye gidersem de k›sa sürede
o ülkenin dilini ö¤renebilece¤imi
düﬂünüyorum. Kas›mpaﬂa’da yabanc›
oyuncular k›sa sürede Türkçeyi
ö¤renebildi¤ine göre ben de onlar›n
dillerini ö¤renebilirim.
▼Almanya’dan gelen oyunculara
göre Türkçen gayet iyi. Bunu neye
borçlusun?

▲Annem ve babam Almancay› çok
iyi derecede biliyor. Ama bizim
evimizde sadece Türkçe konuﬂulur.
Dolay›s›yla ben de bu konuda bir
s›k›nt› yaﬂam›yorum.
▼Özel hayat›nda nas›l bir insans›n?
Nelere k›zars›n, nelerden
hoﬂlan›rs›n?
▲Arkadaﬂlar›m benim pozitif bir
insan oldu¤umu söyler. Keyifli
birisiyim ve ﬂakalaﬂmaktan
hoﬂlan›r›m.
▼Futbolun d›ﬂ›nda kalan
zamanlar›nda neler yapars›n
▲Sinemaya gitmeyi, sevdi¤im
insanlarla olmay› severim.
Öyle ortamlarda bol bol ﬂaka yapar,
gülerim. Dans etmeyi severim ve
iyi de beceririm.
▼Bir Trabzonlu olarak kolbast›
oynamay› da ö¤rendin mi?
▲(Gülüyor) Onu ö¤renmedim, zaten
do¤uﬂtan biliyordum. Almanya’daki
Türk dü¤ünleri çok güzel olur ve
oralarda oynar›m. Babam sayesinde
ben de Orhan Gençebay hayran›
oldum. Volkan Konak’›, Adnan ve
Sinan Y›lmaz kardeﬂleri dinlemekten
çok hoﬂlan›r›m. Sinan Y›lmaz’la
karﬂ›l›kl› kolbast› oynam›ﬂl›¤›m da
vard›r.

Slovakya Futbolu

Sessiz, sakin ve derinden
Modern tarihin önemli bölümünde kendi başına bir devlet olmayan ülke,
günümüzde ise Avrupa’nın kendi ayakları üzerinde durabilen parçalarından biri
hâline geldi. Futbol da dâhil olmak üzere pek çok spor dalında farkı her geçen
gün kapatıyor ve daha fazla sahne almaya başlıyorlar. Bu yıl ilk kez Dünya
Kupası’nda, üstelik de Çeklerin gitmeyi başaramadığı bir kupada mücadele
edecekler. Takımın yapısı, ülkenin yapısını oldukça andırıyor. Kadrolarında çok
büyük yıldızlar yok, ama oyuncularının neredeyse tamamı Avrupa’nın büyük
liglerinde oynuyor. Dünya Kupası’na İtalya, Paraguay ve Yeni Zelanda’nın
bulunduğu grupta başlayacak olan Slovakya, ilginin tamamen İtalya’ya
yönelmesinin avantajını kullanıp gruptan birinci bile çıkabilir.
Dağhan Irak
az› ülkeler tarihleri boyunca
hep geri planda kalm›ﬂlard›r.
Bu ülkeler tarihin ak›ﬂ›nda
nadiren büyük roller oynar, buna
karﬂ›l›k büyük krizlerden ve
y›k›mlardan nispeten daha az
etkilenir. Bu ülkeler belki ismi çok
fazla an›lan ülkeler de¤ildir, ama
sadelikleri ve mütevaz›l›klar› belli bir
istikrar› da ço¤u zaman beraberinde
getirir.
Bir zamanlar›n imparatorluklar›n›n
kavﬂa¤›nda yer alan Slovakya da
böyle bir yer. Modern tarihin önemli
bölümünde kendi baﬂ›na bir devlet
olmayan ülke, günümüzde ise sessiz,
sedas›z Avrupa’n›n kendi ayaklar›
üzerinde durabilen parçalar›ndan
biri hâline geldi. Ancak her ne kadar
Avrupa Birli¤i’nin yeni üyeleri
aras›nda pek çok alanda, özellikle de
ekonomide en istikrarl› ülkelerden
biri olsalar da yine geri planda
kalmaya devam ettiler.
Spor alan›nda da Slovakya, genelde
eskiden ayn› devleti paylaﬂt›¤› Çek
Cumhuriyeti’nin gölgesinde kald›.
Ancak Slovaklar futbol da dâhil
olmak üzere pek çok spor dal›nda
fark› her geçen gün kapat›yor ve
daha fazla sahne almaya baﬂl›yor.
Slovakya Millî Futbol Tak›m› bu y›l
ilk kez Dünya Kupas›’nda, üstelik de
Çeklerin gitmeyi baﬂaramad›¤› bir
kupada mücadele edecek. Kupada
oynayacak tak›m›n yap›s›, ülkenin
yap›s›n› oldukça and›r›yor.
Kadrolar›nda çok büyük y›ld›zlar
yok, ama oyuncular›n›n neredeyse
tamam› Avrupa’n›n büyük liglerinde
oynuyor. Marek Hamsik, Stanislav
Sestak ve Miroslav Stoch gibi
oyuncular kendi liglerinin en iyi
oyuncular› aras›nda say›l›yor.
Kadroda ligimizden de üç baﬂar›l›
oyuncu var; Beﬂiktaﬂl› Filip Holosko
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ile Ankaragücü’den Robert Vittek ve
Marek Sapara. Dünya Kupas›’na
‹talya, Paraguay ve Yeni Zelanda’n›n
bulundu¤u grupta baﬂlayacak olarak
Slovakya, ilginin tamamen ‹talya’ya
yönelmesinin avantaj›n› kullan›p
gruptan birinci bile ç›kabilir.
Dilerseniz, spotlar sürprizlerin aday›
bu ilginç tak›m› fark etmeden biz
Slovakya’n›n futbol tarihine bir
göz atal›m.
Slovakya, 19. yüzy›l›n son
çeyre¤inde futbolla art arda tan›ﬂan
ülkeler aras›nda trene son
atlayanlardan biri. Bu dönemde
Avusturya-Macaristan
‹mparatorlu¤u’nun parças› olan
Slovakya’n›n futbolla ayn›
imparatorlu¤un parças› olan Çek
Cumhuriyeti, H›rvatistan, Macaristan
gibi ülkelerden daha geç tan›ﬂt›¤›n›
söylemek mümkün. Zaten
Slovakya’da oynanan ilk futbol maç›
da Preﬂov ﬂehrinde iki Macar
tak›m›n›n aras›nda. 25 May›s
1898’de oynanan bu maç ﬂehirdeki
beden e¤itimi ö¤retmenlerinden
Frantisek Pethe’yi o kadar etkiliyor
ki, ayn› gün atlet arkadaﬂlar›yla bir
futbol kulübü kuruyor. Günümüzde
de var olan Tatran Presov kulübüyle
beraber Slovakya futbolunun tarihi
o gün baﬂl›yor. Bundan sonraki
dönemde ülkede baﬂka kulüpler de
kuruluyor, ama Avrupa’n›n en sanc›l›
dönemlerinden biri baﬂlarken futbol
fazla geliﬂmiyor. Ülkede futbolun
h›zl› geliﬂmemesinin nedenlerinden
biri de ayn› günlerde do¤an Slovak
ulusal hareketinin karakteri. Futbol,
hat›rlanaca¤› gibi, Avrupa’daki
imparatorluk topraklar›nda yay›lan
milliyetçilikle beraber etnik
rekabetlerin bir unsuru hâline gelmiﬂ
ve pek çok ülkede futbol bu
rekabetlerin parças› olarak popülarite

kazanm›ﬂt›. Türkiye’de de ‹zmir ve
‹stanbul’da futbolu geniﬂ kitlelere
yayan, bu kendini kan›tlama
iste¤iydi. O dönemde do¤an
kulüplerin birço¤u ﬂu an Türkiye ve
Yunanistan Ligleri’nde mücadele
ediyor. Slovakya’da ise ulusal bir
hareketin, etraf›ndaki di¤er gruplarla
iﬂbirli¤i yapmadan baﬂar›l›
olamayaca¤› görüﬂü hâkimdi.
Bu nedenle Çekler ve Macarlar gibi
di¤er etnik yap›larla z›tlaﬂmaktansa
iﬂbirli¤i yapma yoluna gidildi.
Bunun sonucu olarak da Slovaklar,
Avusturya-Macaristan’›n parlamenter
monarﬂisinde temsiliyet kazand› ve
federe bir devlet olma yolunda
ad›mlar att›. Ancak Birinci Dünya
Savaﬂ› bu plan› yar›da kesti. Yine de
bir arada yaﬂama kültürü, her ne
kadar futbolu ilk y›llarda besleyen
o keskin rekabetleri getirmese de
Slovakya’y› tarihi boyunca savaﬂlar›n
birincil öznesi olmaktan korudu ve
ülke kendi ya¤›nda kavrulmaya
devam etti. Savaﬂ sonunda
imparatorluk tarihe kar›ﬂ›rken
Slovakya’n›n federal devletin bir
parças› olma fikri bu kez hayat
buldu ve ilk Çekoslovakya devleti
kuruldu. Yirmi y›l süren bu devletin
varl›¤› s›ras›nda Slovak sporunda
önemli bir geliﬂme yaﬂand› ve ülke
tarihine damga vuracak ÇsﬁK
(Slovan) Bratislava kulübü 1919’da
kuruldu. Bu y›llarda Slovak tak›mlar›
Çekoslovakya ﬁampiyonas›’na
kat›lmaya baﬂlad›, hatta 1927’de
kupay› Bratislava kazand›. Ülkede
futbol palazlanmaya baﬂlam›ﬂt›.
Ancak iki savaﬂ aras›n›n
bunal›m›ndan Çekoslovakya da
etkileniyordu ve tam kuzeyinde
esmeye baﬂlayan Nazi rüzgârlar›
Slovaklar› da etkiliyordu.
Bu dönemde Slovakya’da ekonomik

olarak daha üstün durumdaki
Çeklerden ayr›lma fikri hâkim
olmaya baﬂlad›. Ayr›ca ülkede yine
Nazi etkisiyle Yahudi düﬂmanl›¤› da
baﬂlam›ﬂ, ülkede her alandaki
sükûnetin sona ermesine neden
olmuﬂtu. Spor kulüplerinde de bu
düﬂmanl›k görülmeye baﬂlanm›ﬂ ve
pek çok tak›m›n da¤›lmas›na
sebebiyet vermiﬂti. 1939’da Jozef
Tiso liderli¤inde Slovakya, kukla bir
Nazi devletine dönüﬂtürüldü.
Çek k›sm› da hemen hemen ayn›
gün Almanlar taraf›ndan iﬂgal
edilmiﬂti. Bu dönemde ironik bir
biçimde asl›nda uzaktan kumandal›
olan bu devlete millî bir görünüm
verilmeye çal›ﬂ›ld›. Slovakya’da ilk
ulusal lig de hemen bu devletin
kuruluﬂundan sonra oynand›.
Aslen 1907’de kurulan ve FIFA’ya da
üye olan, fakat daha sonra Çek
taraf›yla birleﬂen Slovakya Futbol
Federasyonu da bu dönemde
yeniden kurduruldu. Yine bu
dönemde Bratislava’ya yeni stadyum
yap›ld›. Almanya’da Nazi yönetimi
nas›l futbolun kitleler üzerindeki
etkisini fark etmiﬂ ve iﬂçi kulübü
Schalke’yi propaganda tak›m› hâline
getirmiﬂse, Slovakya’daki kuklalar›
da futbolun önemini keﬂfetmiﬂ ve
Bratislava’ya yat›r›ma baﬂlam›ﬂt›.
Ünlü WM diziliﬂi de ülkeye bu
y›llarda Bratislava’yla geldi. Ancak
futbol devletin itmesiyle geliﬂse de
ülke uçuruma do¤ru ilerliyordu.
Tiso yönetimi, ülkedeki Yahudileri
Almanya’daki toplama kamplar›na
göndermeye baﬂlam›ﬂ, Slovakya

denizin bitti¤i yere gelmiﬂti. Ülkede
Nazi olmayan tüm güçler 1944’te
meﬂhur Slovak Ayaklanmas›’n›
gerçekleﬂtirdi. Almanya taraf›ndan
bast›r›lan bu ayaklanmay› K›z›l
Ordu’nun müdahalesi takip etti ve
Slovakya Nazilerden kurtar›ld›.
Yeniden Çekoslovakya kuruldu.
Slovak futbol tak›mlar› da yeniden
birleﬂen Çekoslovakya Ligi’nde
oynamaya baﬂlad›.
Ligde ilk birkaç y›l, Stalinist
gelene¤in uzant›s› olarak devlet
kat›nda oluﬂturulan Çek tak›mlar›
Sparta ve Slavia Prag’›n üstünlü¤üyle
geçti. Ligin yeniden yap›land›r›ld›¤›,
pek çok tak›m›n birleﬂtirildi¤i ve
birço¤unun da ad›n›n de¤iﬂtirildi¤i
1949 y›l›, Slovak futbolu için de
dönüm noktas› oldu. Yeni ismiyle
NV Bratislava di¤er kulüplerin
de¤iﬂim geçirdi¤i bu dönemde savaﬂ
y›llar›ndan kalma bütünlü¤ünü
korudu ve üç y›l üst üste
Çekoslovakya ﬂampiyonu oldu.
Daha sonraki y›llarda da
ﬂampiyonluk mücadelesinde yer alan
Bratislava, 1955’te bir ﬂampiyonluk
daha kazand›. Yine de bu y›llar,
futbolda a¤›rl›¤›n daha ziyade Çek
taraf›nda oldu¤u y›llard›. Özellikle
ordu kulübü Dukla Prag’›n ortaya
ç›k›ﬂ›yla beraber ülke futbolunda
rekabet azalm›ﬂt›. 1958-59’da Slovak
baﬂkentinin di¤er tak›m› CH (Inter)
Bratislava’n›n ﬂampiyonlu¤undan
sonra Slovakya uzun y›llar bir daha
ﬂampiyonluk göremedi, ta ki Prag
Bahar›’na kadar.
Slovakya, Çekoslovakya’n›n

kuruluﬂunda daha demokratik olan
taraf olarak göze çarp›yordu.
Ülkenin ilk seçimlerinde Stalin
etkisindeki Komünist Parti, Çek
taraf›nda lider ç›karken, Slovaklar
Demokrat Parti’yi tercih etmiﬂler,
toplamda kazanan ise yine Komünist
Parti olmuﬂtu. Bundan sonraki
bölümde de ülkenin Çek Genel
Sekreterleri Stalinizme ba¤l› bir
yönetim izlerken, Jozef Stalin’in
ölümü sonras› ilk reform denemesi
bir Slovak’tan, Aleksandr Dubçek’ten
geldi. Tüm dünyan›n daha fazla
özgürlük istedi¤i 1968 y›l›nda,
Dubçek’in “güler yüzlü sosyalizm”
anlay›ﬂ› hem halka daha yak›n
olmay› vaat ediyor hem de ülkenin
ekonomik koﬂullar›na daha uygun
bir sosyalizm ar›yordu. Dubçek’in
reformlar› ve onu takip eden Prag
Bahar›, Sovyet tanklar›n›n ülkeye
giriﬂiyle noktaland›. Bu belki de
Çekoslovakya için sonun baﬂlang›c›
olmuﬂtu. Pek çok Do¤u Bloku ülkesi
gibi Çekoslovakya da reformla
ayakta kalabilecek bir sistemi
Stalinizmin kat›l›¤›na kurban etmiﬂti.
Dubçek’in devrilmesinden sonra
ülkede sosyalizme olan güven
azal›rken, geçilen federal sistem de
y›llar sonra gerçekleﬂecek ayr›l›¤›n
temellerini atm›ﬂt›. Bu arada
Dubçek’in yerine genel sekreterli¤e
getirilen isim de yine bir Slovak,
Gustav Husak’t›.
Federalleﬂme sonras› Slovak futbolu
çok önemli bir yükseliﬂe geçti.
Bunda Prag Bahar›’n›n faturas›n›n
büyük oranda Çeklere kesilmesinin

ve Slovakya’n›n geliﬂimine bu
y›llarda daha fazla önem
verilmesinin pay› büyüktü. Slovakya,
bu dönemde hemen her alanda
Çek taraf›n› yakalamaya baﬂlad›.
Futbolda bunun yans›mas› ise
Spartak Trnava oldu.
1968-76 aras›nda Çekoslovakya
ﬂampiyonlu¤u hep Slovakya’da
kal›rken, bu ﬂampiyonluklar›n beﬂi
Trnava’ya aitti. Bu ekibe ancak bir
dönem Fenerbahçe’yi de çal›ﬂt›ran
ve Slovakya’n›n yetiﬂtirdi¤i en
önemli futbol adam› kabul edilen
Jozef Venglos’un Slovan Bratislava’s›
rakip olabiliyordu. Bratislava
1969’da Barcelona’y› yenerek Kupa
Galipleri Kupas›’n› ald›¤›nda bile
Slovakya’n›n en iyi tak›m› de¤ildi.
Bu da Slovak futbolunun o dönemde
ne kadar iyi durumda oldu¤unun
kan›t›yd›. 1976’da Avrupa
ﬂampiyonu olmay› baﬂaran
Çekoslovakya Millî Tak›m›’n›n ezici
ço¤unlu¤u da Slovaklardan
oluﬂuyordu. Jan Svehlik, Dusan
Galis, Jan Pivarnik gibi y›ld›zlar
ﬂampiyonlu¤a büyük katk› yapt›.
Sporun di¤er alanlar›nda da yine
Slovak taraf›n›n y›ld›z› parl›yordu.
Çekoslovak Millî Olimpiyat
Komitesi’nin baﬂkanl›¤›na bu y›llarda
Vladimir Cernusak getirildi ve bu
görevi alan ilk Slovak oldu.
1980’lerde Sparta Prag’›n müthiﬂ bir
jenerasyon yakalamas› ve Chovanec,
Skuhravy, Hasek, Bilek gibi
y›ld›zlar›n ç›kmas›yla futbolda denge
yeniden Çek taraf›na do¤ru kayd›.
Tabii bunda yine ekonomik
dengelerin de de¤iﬂmesinin rolü
vard›. Lâkin bu de¤iﬂiklik,
Çekoslovak futbolunun en iyi
dönemlerine denk gelmemiﬂti.
Bu y›llarda millî tak›m büyük
turnuvalardan uzun süre uzak kald›.
1990 Dünya Kupas›,
Çekoslovakya’n›n y›llar sonra
kat›ld›¤› ilk ama ayn› zamanda son
Dünya Kupas›’yd›. Bu kupada
kadroda as oyuncu olabilecek
Lubomir Moravcik d›ﬂ›nda Slovak
yoktu, ancak çeyrek final oynayan
tak›m›n teknik direktörü yine Jozef
Venglos’tu. Slovakya,
her ne kadar
Venglos gibi
bir büyük
de¤ere sahip
olsa da iki
ülkenin
ayr›lmas›n›n
ard›ndan
futbolda güçlü
kalan taraf Çek
Cumhuriyeti
oldu. Zira
1980’lerde
Slovak
futbolunda

Bratislava ve Trnava gücünü
koruyamazken, di¤er tarafta Sparta
Prag sürekli güçlenmiﬂti. 1990’larda
iki ülke hem serbest piyasaya hem
de endüstri futboluna ad›m atarken,
Çekler ellerindeki y›ld›zlar› büyük
liglere satarak maddi güç kayb›ndan
büyük ölçüde korundu. Slovaklardan
ise bu dönemde bir ara Beﬂiktaﬂ’ta
da oynayan Miroslav Karhan d›ﬂ›nda
uluslararas› oyuncu ç›kmad› ve
Slovak kulüpleri de Avrupa’da söz
sahibi olabilecek duruma gelemedi.
Günümüzdeki Slovakya ise özellikle
Bundesliga’ya gönderdi¤i
oyuncularla futbolunu ilerletmeyi
baﬂard›. Güney Afrika’ya gidecek
millî tak›m›n yaﬂ ortalamas› çok
düﬂük de¤il. Bu da belki Slovaklar›n
bu noktaya gelebilmek için ne kadar
u¤raﬂt›klar›n›n ve ne kadar uzun süre
beklediklerinin kan›t›. Yine de
tak›ma eklenen genç oyuncular›n,
Hamsik, Stoch, Weiss gibi büyük
liglerde oynayan oyuncular›n varl›¤›
ve yaﬂl› oyuncu say›s›n›n fazlal›l›¤›na
ra¤men aslar›n gençlerden oluﬂmas›,
Slovakya’n›n önümüzdeki y›llarda da
ç›k›ﬂ›n› sürdürebilece¤inin
göstergesi. ﬁu anki kadroda hâlâ
yerel ligde oynayan tek bir oyuncu
var (Kamil Kopunek), onun da
transfer yapmas›na kesin gözüyle
bak›l›yor. Bunun anlam› art›k
Avrupa’n›n büyük kulüplerinin
Slovakya Ligi’ni takibe alm›ﬂ olmas›.
Bu k›sa vadede ligdeki tak›mlar›n
maddi durumunu düzeltebilir ve
do¤ru altyap› yat›r›mlar›yla ülke
kulüpleri Avrupa’da da baﬂar›l›
olabilir. Daha önce bir kez
Kösice’yle ﬁampiyonlar Ligi’nde boy
gösteren Slovakya’n›n büyüklere
futbolcu sa¤layan bir ülke olmaktan
öteye gitmesi endüstri futbolu
içerisinde kolay de¤il ama bu yolla
millî tak›m› ﬂimdiye kadar
oldu¤undan daha baﬂar›l› bir
noktaya taﬂ›malar› da olas›. Güney
Afrika’daki avantajlar› kimsenin
favori görmedi¤i bir tak›m olmalar›.
Gruplar›n›n da sürprize müsait
olmas›, Slovakya’n›n Çeklerin
geçmiﬂteki baﬂar›lar›n› tekrar
etmesini sa¤layabilir.
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Hukuk
Av. Esin Şahin

Futbol disiplin hukukunda
delil ve savunma hakk›
Daha önce 3 gün olarak talimatta yer alan savunma süresi, bir önceki sene yeniden
düzenlenerek savunma talebinin ilgilisine tebli¤ edildi¤i saatten itibaren “48 saate” kadar
düﬂürülmüﬂtür. Buna göre tatil günleri de savunma süresini uzatmaz. Bu düzenlemenin
amac› futbol müsabakalar›nda meydana gelen disiplin ihlâllerinin, ihlâli gerçekleﬂtiren kiﬂi
ya da kuruluﬂlar›n önlerindeki ilk müsabakadan önce disiplin yarg›lamalar›n›n
sonland›r›larak, olas› hak kay›plar›n›n önüne geçmektir.
utbol Disiplin Talimat›
çerçevesinde yürütülen
soruﬂturman›n en önemli
özelli¤i, soruﬂturman›n k›sa bir
süre içinde sonuçland›r›lmas›
zorunlulu¤udur. Bu zorunluluk
sporun do¤as›ndan
kaynaklanmaktad›r. Futbol
müsabakalar› çok k›sa zaman
aral›klar› ile tekrarlanarak
gerçekleﬂmektedir. Disiplin
ihlâlleri ile ilgili verilecek kararlar
da bu yo¤un karﬂ›laﬂma
maratonunda sporcu ve
kulüplerin haklar›na zarar
vermeyecek h›zda olmak
mecburiyetindedir.
Disiplin Talimat›m›za göre
savunma al›nmadan ceza
verilmemektedir. Savunmay›,
AFDK ve PFDK’n›n görevine
giren iﬂlerde soruﬂturma mercileri
veya görevli Disiplin Kurulu,
di¤er iﬂlerde görevli ‹l Disiplin
Kurulu ister.
Daha önce 3 gün olarak
talimat›m›zda yer alan savunma
süresi bir önceki sene yeniden
düzenlenerek savunma talebinin
ilgilisine tebli¤ edildi¤i saatten
itibaren “48 saate” kadar
düﬂürülmüﬂtür. Buna göre tatil
günleri de savunma süresini
uzatmaz. Bu düzenlemenin
amac› futbol müsabakalar›nda
meydana gelen disiplin
ihlâllerinin, ihlâli gerçekleﬂtiren
kiﬂi ya da kuruluﬂlar›n önlerindeki
ilk müsabakadan önce disiplin
yarg›lamalar›n›n sonland›r›larak,
olas› hak kay›plar›n›n önüne
geçmektir. Savunma süresinin
uzat›lmas› ile ilgili talimatta
bir hüküm yer almad›¤›ndan,
bu hususta Disiplin Kurulu’nun
verece¤i karar geçerli olacakt›r.
Hiç kuﬂku yok ki, böyle bir
talebin kurul taraf›ndan kabul
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edilmesi, futbol disiplin
yarg›lamas›n›n do¤al h›z›n›
kesebilecek derecede önemli bir
durumun varl›¤› halinde
olmal›d›r.
UEFA ve FIFA Disiplin
Talimatlar›nda savunma süreleri
özel olarak belirtilmemiﬂtir.
Uygulamada Disiplin Kurullar›
savunman›n ne kadar sürede
verilmesi gerekti¤ini ülke
Federasyonlar›na yahut kulüplere
yollam›ﬂ olduklar› isnad› içeren
yaz›larda belirtmektedir. Burada
savunma sürelerinin talimatla
belirlenmemesinin temel sebebi,
FIFA ve UEFA taraf›ndan
düzenlenen müsabaka
organizasyonlar›n›n çeﬂitlili¤i ve
düzenli bir periyotta
gerçekleﬂmemesidir.
Bu organizasyonlar esnas›nda
gerçekleﬂtirilen disiplin
yarg›lamalar›nda savunma
süreleri yarg›lamada taraf olan
kiﬂilerin bir sonraki
müsabakas›n›n tarihine göre çok
k›sa tutulabilmektedir.
Talimat›m›zda da belirtildi¤i
üzere yaz›l› savunma, görevli
Disiplin Kurulu’na verilir. Kural
olarak, sözlü savunma kabul
edilmez ve Disiplin Kurulu dosya
üzerinden karar verir. Disiplin
Kurulu, gerek görürse sözlü
savunmay› tespit etmek için bir
üyesini görevlendirebilir.
Taraflardan birinin talebi
üzerinde, sözlü ifadeler için

bütün taraflar›n davet edilece¤i
bir toplant› düzenlenebilir.
Sözlü ifadeler her zaman kapal›
oturumda al›n›r.
Kurul karﬂ›s›nda kulüpler, baﬂkan
veya baﬂkan›n görevlendirece¤i
yetkililer taraf›ndan savunulabilir.
Disiplin ihlâli nedeniyle hakem
taraf›ndan müsabakadan ç›kar›lan
futbolcularla di¤er kiﬂiler ve
yar›m kalan müsabakalarda her
iki kulüp, ayr›ca tebligat
yap›lmaks›z›n savunma vermek
zorundad›r. Bu kiﬂiler,
müsabakan›n sona ermesinden
itibaren 48 saat içerisinde
savunma vermedikleri takdirde,
savunmadan vazgeçmiﬂ say›l›r.
Savunma hakk›, gizli kalmas›
gereken hususlar›n korunmas›
ya da kovuﬂturman›n selameti
gibi ola¤anüstü koﬂullar söz
konusu oldu¤unda k›s›tlanabilir.
Disiplin Talimat›m›za göre,
müsabaka görevlilerinin raporlar›,
taraflar›n ve tan›klar›n beyanlar›,
maddi deliller, uzman görüﬂleri,
ses ya da video kay›tlar› kabul
edilebilir delillerdir.
Disiplin Kurulu’nun, delillerle
ilgili olarak mutlak takdir hakk›
vard›r. Ancak, insan onurunu
zedeleyen deliller reddedilir.
Disiplin Kurulu üyeleri delillerin
takdirinde vicdani kanaatlerine
göre karar verir.
Bu madde FIFA Disiplin
Talimat›nda da benzer ﬂekilde yer
almaktad›r.

Disiplin ihlâli nedeniyle hakem tarafından müsabakadan
çıkarılan futbolcularla diğer kişiler ve yarım kalan
müsabakalarda her iki kulüp, ayrıca tebligat
yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler,
müsabakanın sona ermesinden itibaren 48 saat
içerisinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan
vazgeçmiş sayılır.

UEFA Disiplin Talimat›nda
deliller ise müsabaka
görevlilerinin raporlar›, disiplin
mercii kay›tlar›, tan›k beyanlar›,
taraf beyanlar›, yerinde inceleme,
di¤er kay›t ve dokümanlar,
uzman görüﬂleri, TV ve video
kay›tlar›, kiﬂisel itiraflar ﬂeklinde
say›lm›ﬂt›r.
Talimat›m›za göre müsabaka
görevlilerinin raporlar›nda
bulunan hususlar aksi ispat
edilmedi¤i sürece do¤ru kabul
edilir. Müsabaka görevlilerinin
vermiﬂ oldu¤u raporlar aras›nda
çeliﬂki bulundu¤u ve somut
olayda hangi raporun maddi
gerçekli¤i yans›tt›¤› tespit
edilemedi¤i takdirde, oyun
alan›ndaki fiiller bak›m›ndan
hakem raporu, oyun alan›
d›ﬂ›ndaki fiiller bak›m›ndan ise
temsilci raporu esas al›n›r.
TV görüntüleri kural olarak takdiri
delillerdir. Ancak FIFA’n›n
11.01.2005 tarihli ve 948 no’lu
sirküleri ile “Müsabaka hakemi
veya müsabaka ile ilgili di¤er
görevliler müsabakada meydana
gelen herhangi bir disiplin ihlâlini
görmemeleri nedeniyle rapor
etmemiﬂlerse, müsabaka
görevlilerinin tespit edemedikleri
veya objektif imkâns›zl›k
nedeniyle görülemeyen disiplin
ihlâlleri, baﬂta TV görüntü
kay›tlar› veya di¤er kan›tlarla
sabit olmuﬂ ise, müsabaka
görevlilerinin resmi raporlar›nda
yer almasa bile disiplin ihlalleri
prensip olarak cezaland›r›l›r”
ﬂeklinde bir bilgilendirme yaparak
resmi yay›nc› kuruluﬂa ait TV
görüntülerinden yararlan›larak
ciddi nitelikli ihlâllerin
cezaland›r›labilmesine imkân
vermiﬂtir.

Spor Psikolojisi
Ömer Ateş / Spor Psikoloğu

Tetikleyici kelimeler
kullan›n: Kullan›lacak
kelimelerin k›sa,
olumlu ve yap›lan
spor türüne uygun
kelimeler olmas›
önemlidir. Örne¤in;
“Sakin ol, topa bak,
adam›n› tut, yüzde
yüz mücadele et” gibi.
Tetikleyici fiziksel
dürtüler kullan›n:
Dikkatinizin da¤›ld›¤›
an veya stresli
oldu¤unuz zaman
fiziksel dürtülerle

Futbol ve
konsantrasyon
Hepimizin bildiği gibi evde, okulda, iş hayatında ve sahada
duyduğumuz klasik cümleler vardır; “Konsantre ol”, “Kendini
maça ver” gibi… Fakat kimse bize bunun nasıl olacağını
söylemez veya söyleyemez. Konsantrasyon dikkatin belli bir
noktaya toplanması veya bulunduğumuz zaman dilimine
kendimizi zihinsel olarak kilitlemektir. İyi konsantre olabilmek
düzenli bir çalışmadan ve fazla tekrardan geçmektedir.
Bunun yanında konsantrasyonumuzu etkileyen faktörlerin
bilinmesi de çok önemlidir.
epimizin bildi¤i gibi konsantrasyon,
baﬂar›ya giden yolda anahtar rol
oynamaktad›r. Baﬂar›ya ulaﬂan veya
üstün performans gösteren sporculara baﬂar›da
ne gibi faktörlerin etkili oldu¤u soruldu¤unda,
verilen cevaplar›n baﬂ›nda müsabakaya iyi
konsantre olmalar› gelmektedir. Ayn› ﬂekilde
beklenen performans gösterilemedi¤i zaman
bunun alt›nda yatan en önemli faktörlerden
biri de yeterince konsantre olamamakt›r.
Peki o zaman konsantrasyon nedir?
Konsantrasyonumuzu etkileyen faktörler
nelerdir? Nas›l daha iyi ﬂekilde konsantre
olabiliriz?
Hepimizin bildi¤i gibi evde, okulda, iﬂ
hayat›nda ve sahada duydu¤umuz klasik
cümleler vard›r; “Konsantre ol”, “Kendini maça
ver” gibi… Fakat kimse bize bunun nas›l
olaca¤›n› söylemez veya söyleyemez.
Konsantrasyon dikkatin belli bir noktaya
toplanmas› veya bulundu¤umuz zaman
dilimine kendimizi zihinsel olarak kilitlemektir.
‹yi konsantre olabilmek düzenli bir çal›ﬂmadan
ve fazla tekrardan geçmektedir. Bunun yan›nda
konsantrasyonumuzu etkileyen faktörlerin
bilinmesi de çok önemlidir. Çünkü sporcular
konsantrasyonunu etkileyen faktörleri teﬂhis
edemezlerse çözüm bulmakta zorlan›r ve bu
k›s›r döngü haline dönüﬂür. Bunun sonucunda
sporcular bu gibi durumlar› kabullenerek
bir davran›ﬂ haline getirir. Bu da onlar›n
karakterine, daha sonra da kaderine dönüﬂür.
Sporcularla yapt›¤›m çal›ﬂmalarda,
konsantrasyonlar›n› olumsuz yönde etkileyen
birçok önemli etken ortaya ç›km›ﬂt›r.
Bu etkenler spor psikolojisi terminolojisinde “iç
etkenler” ve “d›ﬂ etkenler” olarak ikiye ayr›l›r.
‹ç etkenler: Korku, bask› (özellikle taraftar,
yönetici, medya, anne-baban›n yapt›¤›
bask›lar), üzüntü, k›zg›nl›k, yap›lan hatalar›
düﬂünmek, gelecekte hata yapmaktan
korkmak, aﬂ›r› derecede analitik olmak,
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olumsuz düﬂünceler, düﬂük
motivasyon olarak
s›ralanabilir. Bu etkenler
kiﬂinin kendi kendine yaratt›¤›
engellerdir.
D›ﬂ etkenler: Olumsuz hava koﬂullar›, seyirci,
medya ve rakibin üstün performans›. Bu
etkenler tamamen kiﬂinin d›ﬂ›nda geliﬂen
çevresel etkenlerdir. Kiﬂi bu gibi etkenleri
kontrol edemez.
Gerek yurtd›ﬂ›nda, gerekse yurtiçinde
sporcularla yapt›¤›m çal›ﬂmalarda
konsantrasyonlar›n› daha çok “iç faktörlerin”
etkiledi¤ini gördüm. Bunun temelinde kiﬂinin
düﬂünce, davran›ﬂ ve duygusal yap›s› önemli
derecede rol oynamaktad›r. Birçok sporcu
müsabaka öncesinde rakibinin s›ralamadaki
yerine, daha önce onunla yapt›¤› ve kaybetti¤i
müsabakalara veya içindeki olumsuz hislere
kap›larak, maça sonucu kabullenerek
ç›kmaktad›r. Bu gibi durumlarda sporcu
olumsuz düﬂüncelerle özgüvenini azaltmakta,
bu da sporcunun daha fazla strese girmesine
sebep olmaktad›r. Bu gibi faktörler sporcunun
konsantrasyon kalitesini olumsuz yönde etkiler
ve müsabaka s›ras›nda birbirini takip eden
hatalar yapmas›na sebep olur. Bazen sporcular
maça çok iyi konsantre olmalar›na ra¤men
müsabaka içinde konsantrasyonlar› çok çabuk
da¤›labilmekte ve tekrar toparlamakta güçlük
çekmektedirler. Bunun en büyük sebepleri
dikkatin bir önceki hataya verilmesi ve bu hata
üstünde gereksiz yere düﬂünülmesidir. Bunun
yan›nda sporcular kendilerine hata tolerans›
vermemektedir. Futbol gibi hem fiziksel hem
de mental olarak zor bir spor dal›nda,
sporcunun kendisine s›f›r veya bir-iki hata
tolerans› vermesi gerçekçi de¤ildir. Sporcular
elbette daha az hata yaparlarsa kazanma
ﬂanslar› artacakt›r. Fakat önemli olan
“kazanmak için daha az hata yapmamaya
odaklanmak” yerine, performans›n› art›r›p

kazanmas›na yard›mc› olacak “taktik, teknik
ve mental faktörlere” odaklanmas›d›r.
ﬁunu akl›m›zda tutmakta fayda vard›r;
“Hata yapmamaya odaklanmak bizim daha
fazla hata yapmam›za sebep olur.”
Konsantrasyonun temelini “dikkat”
oluﬂturmaktad›r ve biz bunu ne kadar iyi bir
ﬂekilde alg›larsak konsantrasyon kalitemiz
o kadar artar. Dikkat, hedefe yönelik bilinçli
bir alg›d›r. ‹ki unsur dikkatin kalitesini belirler.
Dikkatin daralt›lmas›: Dikkati yaln›zca bir
noktaya toplama yetene¤idir. Örnek; frikik
at›ﬂ›nda topu atmak istedi¤iniz noktaya
odaklanmak.
Dikkatin geniﬂletilmesi: Dikkatin birden daha
çok unsura yöneltilmesidir. Örnek;
oyuncunun hücum ederken rakip oyuncular›n
ve kendi tak›m arkadaﬂlar›n›n konumuna göre
topu en uygun arkadaﬂ›na atmak için
seçenekleri gözden geçirmesi. Burada
sporcunun seçenek unsurlar› birden fazlad›r.
Mesela sporcu rakibinin pozisyonuna göre
topu onun soluna veya sa¤›na, hangi vuruﬂ
ﬂekli ve ﬂiddetiyle vuraca¤› seçeneklerini
dikkate al›r. E¤er sporcu bu seçeneklerin
fark›na var›rsa isabetli orta veya vuruﬂ ﬂans›n›
artt›r›r. Bu gibi durumlarda sporcular dikkatini
etkili ﬂekilde geniﬂletirlerse seçenekleri daha
çok artacakt›r. Fakat bundan sonraki basamak
dikkatin etkili ﬂekilde daralt›lmas›, yani en
etkili seçimin yap›lmas›d›r. Birçok futbol
müsabakas›nda baz› oyuncular inan›lmaz basit
hatalar yapmaktad›r. Bunun en önemli
sebeplerinden bir tanesi dikkatin geniﬂletilmesi
ve daralt›lmas›ndaki mekanizman›n iyi
iﬂletilememesidir. Ülkemiz futbolunun en
büyük sorunlar›ndan biri, yan top ve duran
toptan yenilen gollerdir. Bu gollerin

yenmesinin en büyük sebebi
geniﬂ dikkatten dar dikkate
geçiﬂte yaﬂanan problemdir.
Mesela savunma yapan
oyuncular›n dikkatlerini topa,
rakibine ve alacaklar›
pozisyona vermeleri
gerekmektedir. Ama birçok
oyuncu dikkatini
gerekti¤inden daha çok topa
odaklad›¤› için rakiplerini
kaç›r›r ve bu yüzden iyi
pozisyon alma ﬂanslar›
ortadan kalkar.

‹yi konsantre olman›n
ve bunu koruman›n
yöntemleri
‹yi konsantre olmak ve bunun devaml›l›¤›n›
sa¤laman›n sporcunun performans›n›n
artmas›na katk›s› kuﬂkusuz çok büyüktür.
Sporcular bazen bir maça çok iyi konsantre
olabilir. Fakat maç içinde geliﬂen olaylar,
mesela rakibin gol atmas› veya yap›lan kritik
hata veya hatalar konsantrasyonlar›n› olumsuz
etkileyebilir. E¤er sporcular konsantrasyonlar›n›
tekrar kazanamazlarsa, bu sonuca olumsuz
yönde etki eder. ‹yi konsantre olmak, bunun
devaml›l›¤›n› sa¤lamak ve da¤›lan
konsantrasyonu h›zl› bir ﬂekilde geri
toparlamak için bir tak›m stratejiler
kullan›labilir. Örne¤in;
● Tetikleyici kelimeler veya fiziksel dürtüler
kullanmak.
● Derin nefes tekni¤ini kullanmak.
● Zihinde canland›rma yapmak.

dikkatinizi toplayabilir ve kendinizi kontrol
edebilirsiniz. Örne¤in alk›ﬂlamak, elle baca¤a
hafifçe vurmak v.s.
Derin nefes al›n: Beynimiz saniyede 750
milyon uyar›y› analiz eder ve bunlar›n yar›s›n›
vücuda göndererek bizi yönlendirir. Bu kadar
etkili ﬂekilde çal›ﬂan beynimiz, ald›¤›m›z
oksijenin yüzde 25’ini kullan›r. Evet, yanl›ﬂ
duymad›n›z; bunlar› 1200-1600 gram
a¤›rl›¤›ndaki beynimiz yapmaktad›r. Müsabaka
s›ras›nda veya öncesinde aﬂ›r› derecede gergin
olmak ve strese girmek bu iﬂleyiﬂi bozar.
Çünkü vücudumuzdaki kaslar (600’den fazla)
aﬂ›r› derecede sertleﬂerek esnekli¤ini kaybeder.
Beynimizin oksijene duydu¤u ihtiyaç artar.
E¤er yeterli oksijen beyne ulaﬂmazsa bu da
vücudumuzla beynimiz aras›nda koordinasyon
bozulmas›na sebep olur. Bunlar›n sonucunda
kiﬂi kendini kontrol etmekte zorlan›r.
Bu yüzden gerginlik, k›zg›nl›k ve dikkatin

da¤›lmas› gibi durumlarda derin nefes alma
yöntemi hem fiziksel hem de zihinsel olarak
bir rahatl›k sa¤lar. Bu da daha iyi konsantre
olmay› kolaylaﬂt›r›r. Bu tekni¤i etkili bir ﬂekilde
kullanabilmek için belirli kriterlerin uygun bir
ﬂekilde yap›lmas› gerekmektedir.
● Burundan 3-4 saniye yavaﬂça nefes al›nmas›.
● Öncelikle diafram›n, daha sonra ci¤erlerin
hava ile doldurulmas›.
● Nefesin 2 saniye tutulmas›.
● Nefesin çok yavaﬂ bir ﬂekilde a¤›zdan
verilmesi.
Zihinde canland›rma: Sporcunun maç içinde
yapmak istedi¤i ﬂeyleri beﬂ duyu organ›n›
(görme, koklama, iﬂitme, hissetme ve tatma)
kullanarak kafas›nda prova etmesidir. Etkili
zihinde
canland›rma
için gereken
unsurlar
ﬂunlard›r:
● Rahatlam›ﬂ
bir ﬂekilde
olmak.
● Olumlu
ﬂekilde hayal
etmek.
● Beﬂ duyu
organ›n›
kullanmak.
● Yapmak
istedi¤iniz ﬂeyi
kafan›zda
canland›rmak.
● Zaman›
ayarlamak.
Tüm bunlar›n
›ﬂ›¤›nda, iyi bir
konsantrasyon
sa¤lamak ve bu
konsantrasyonu
korumak için
özetle
yap›lmas›
gerekenler
ﬂunlard›r:
● Maç› sahada
oynamadan
önce
zihninizde oynay›n.
● Bulundu¤unuz ana konsantre olun (ﬂimdi ve
burada felsefesi). Maç içinde geçmiﬂ ve
gelece¤i düﬂünmek daha fazla hata yapman›za
yol açar.
● Sadece bireysel olarak kendinize odaklan›n.
● Kendinize hata yapma tolerans› verin.
● Zevk alarak oynay›n.
● Hatalar›n›za de¤il, güçlü yönlerinize ve
yapmak istedi¤iniz ﬂeylere yo¤unlaﬂ›n.
● Sahada iyi veya kötü oynarken kendinize
motive edici sözler söyleyin.
● Maçtan önce belirli durumlara göre
stratejiler geliﬂtirerek zihinsel oyun plan›n›z›
oluﬂturun.
● Zihinsel ve fiziksel olarak yüzde 100’e
ulaﬂmaya çal›ﬂ›n.
● Oyunun durdu¤u anlarda stres oran›
yüksekse derin nefes al›p verin.
● Her zaman olumlu olun ve bunu koruyun.
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Özhan Canayd›n

Futbol a¤abeyefendisini yitirdi
ki ezeli rakip, dünyan›n en
büyük derbilerinden biri kabul
edilen bir randevuda karﬂ›
karﬂ›yayd›. Birisi iyi, di¤eri kötü
günündeydi. ‹yi gününde olan
tak›m, rakibine tam 6 gol atarak
tarihi bir hezimet yaﬂatm›ﬂt›
o gün. Ama ak›lda en fazla kalan
gollerin nas›l veya kimin
at›ld›¤›ndan çok, hezimete
u¤rayan tak›m›n baﬂkan›n›n
herkese örnek olmas› gereken
davran›ﬂ›yd›. Tak›m› 6 gol yiyen
baﬂkan, büyük bir olgunlukla
rakip tak›m›n baﬂkan›n› elini
s›karak kutluyordu. Kendi
kulübünün baz› kesimlerinden
tepkiler alsa bile bu ülke o
baﬂkan›n k›ymetini bildi ve
“Fair Play Ödülü” bu centilmen
adama verildi.
Özhan Canayd›n, iﬂte o gün,
Kad›köy’de Aziz Y›ld›r›m’›n elini
s›karken verdi¤i foto¤rafla
kaz›nd› haf›zalara. Gerçek bir
beyefendi, gerçek bir sportmen
olarak. ‹ﬂte o yüzden tarafl›
tarafs›z bütün sporseverlerin
“Özhan A¤abeyi” olmay› baﬂard›.
Asl›nda Özhan Canayd›n’› o
örnek davran›ﬂ› sergilemeye
götüren düﬂünce olgunlu¤u,
hayat› boyunca biriktirdiklerinde
sakl›.
1943 y›l›nda Bursa’da dünyaya
gelen, Galatasaray Lisesi’nde
devam eden e¤itim hayat›
boyunca sporla ve özellikle
basketbolla u¤raﬂan Canayd›n,
sportmenli¤i Galatasaray’›n y›ld›z
tak›m›ndan baﬂlay›p A tak›m›nda
süren kariyeri boyunca sindire
sindire ö¤renmiﬂti.
Galatasarayl›l›k onun ruhuna

‹
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iﬂlenmiﬂ bir nak›ﬂ gibiydi.
1957’de 155 sicil numaras›yla
Galatasaray Spor Kulübü’ne üye
yaz›ld›¤›nda henüz 14 yaﬂ›ndayd›
ve kulübün en küçük üyesiydi.
1964’te basketbolu b›rak›p aile
mesle¤i olan tekstil iﬂine giren
Canayd›n, Galatasaray
camias›ndan hiç kopmad›.
Ali Tanr›yar, Alp Yalman ve
Faruk Süren’in baﬂkanl›k
dönemlerinde yönetim
kurullar›nda yer ald›. Mart 2002
seçimlerinde ise adayl›¤›n› koyup
kazand›¤›nda, Galatasaray’›n
33. baﬂkan› olmuﬂtu. Üst üste
üç dönem baﬂkanl›k yapt›¤›
süreçte, bir baﬂkan›n kulübünü
nas›l sevebilece¤inin, rakiplerine
nas›l sayg› duyabilece¤inin canl›
örne¤iydi.
Onu aram›zdan ay›ran amans›z
hastal›¤a 2.5 y›l önce yakaland›
Özhan A¤abey. Hastal›¤›
s›ras›nda da o beyefendi duruﬂu
asla bozulmad›. 22 Mart günü

geldi ac› haber. Özhan A¤abey,
yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› Bursa
Ac›badem Hastanesi’nde son
nefesini vermiﬂti.
“Benim için ﬂaﬂaal› cenaze töreni
düzenlemeyin” vasiyeti bile onun
nas›l bir insan oldu¤u hakk›nda
fikir vermeye yeter herhalde.
Ve 24 Mart günü ebedi
istirahatgâh›na u¤urland›
Özhan A¤abey.
Ayn› günün sabah›nda çok
sevdi¤i Galatasaray’›n, çocuklar›
gibi sevdi¤i oyuncular› Florya’da
sayg› duruﬂunda bulundu.
Bursa’da ise gözleri yaﬂartan bir
cenaze töreni vard›. Önce orta¤›
oldu¤u Biesseci firmas›n›n
bahçesinde düzenlenen törende
fabrikada üretim durduruldu ve
Canayd›n’›n vasiyeti üzerine
iﬂçilerden helallik istendi, dualar
okundu. Bursa Organize Sanayi
Bölgesi Camii’nde k›l›nan cenaze
namaz›na ise TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener, Baﬂkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, Milli Tak›mlardan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Levent K›z›l, spor, iﬂ ve siyaset
dünyas›n›n önde gelen isimleri
kat›ld›. TFF Baﬂkan› Özgener,
cenaze töreni öncesinde yapt›¤›
aç›klamada, Özhan Canayd›n’›n,
hayat›n›n her aﬂamas›nda
yapt›klar›yla her zaman örnek
olaca¤›n› ve hiçbir zaman
unutulmayaca¤›n› söyledi.
Türkiye’nin büyük bir spor
adam›n› kaybetti¤ini belirten
Özgener, “Böyle iyi bir insan›
tan›d›¤›m, kendisiyle birlikte
çal›ﬂt›¤› ve onun izinde yürüme
ﬂans› buldu¤um için kendimi çok
ﬂansl› hissediyorum. Bir spor
adam›n›, iyi bir aile babas›n›, her

ﬂeyden öte centilmen bir
beyefendiyi kaybettik. Son derece
üzgünüz. Nur içinde yats›n”
dedi. Canayd›n’›n cenazesi,
namaz›n ard›ndan Hamitler
Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
O günün akﬂam›nda oynanan
Fenerbahçe-Manisaspor
maç›ndaki manzara, Özhan
Canayd›n’›n hem “a¤abey”, hem
de “beyefendi” kimli¤inin en
müthiﬂ ipuçlar›n› verecek
güzellikteydi. Galatasaray’›n ezeli
rakibi Fenerbahçe’nin
taraftarlar›, baﬂlama düdü¤ünden
önce yap›lan sayg› duruﬂu
boyunca Özhan Baﬂkan› ayakta
alk›ﬂlayarak u¤urlarken, onun
ölürken bile Türk sporuna nas›l
bir de¤er katt›¤›n› gösteriyordu.
Ve ezeli rakibin tribünlerinde
aç›lan bir pankart, tüm
Türkiye’nin duygular›n›
özetliyordu:
“Mekân›n cennet olsun...”

TFF Gündemi

Mücadele etmekte kararl›y›z
TFF Başkanı Mahmut Özgener, son dönemde yaşanan
tartışmalı konular hakkında açıklamalarda bulunarak,
“Gerçekleri menfaatine göre yorumlayarak, kendine ve
kulübüne menfaat sağlamaya çalışan herkesle mücadele etme
konusunda kararlıyız. Gerilimden beslenmeye çalışan her kişi
ve kurum konusunda tüm yetkilerimizi kullanarak
önlemlerimizi alacağız” dedi.
do¤ru ve sa¤l›kl› bir gelece¤i
olabilece¤ine kesinlikle
inanm›yoruz. Spor sahalar›n›n
her türlü suça aç›k alanlar haline
gelmesini engellemek hepimizin
görevi olmal›. Her hafta sonu
sporcular›m›z›n, teknik
adamlar›m›z›n, yöneticilerimizin
ve statlar› dolduran
futbolseverlerin hayatlar›ndan
endiﬂe eder duruma geldik. Futbol
alanlar›n›, ölçüsüz ﬂiddet
uygulayabilecekleri yerler olarak
gören dengesiz ve kötü niyetli
kiﬂilerin kontrol alt›na al›nmas›n›
bekliyoruz. Bu konuda haz›rl›klar›
süren yasan›n acilen ç›kar›lmas›n›,
burada kamuoyu önünde bir kez
daha özenle talep ediyoruz” dedi.

Skor yöneticili¤i yap›l›yor

FF Baﬂkan› Mahmut Özgener,
Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ve
hukuk iﬂlerinden sorumlu
yönetim kurulu üyesi Yunus
Egemeno¤lu ile birlikte bas›n
toplant›s› düzenledi. TFF olarak,
sorumluluklar›n› unutarak,
gerçekleri görmezden gelerek
ya da gerçekleri menfaatine göre
yorumlayarak, kendine ve
kulübüne menfaat sa¤lamaya
çal›ﬂan herkesle mücadele etme
konusunda kararl› olduklar›n›
vurgulayan Özgener, “Aç›kça
ifade etmek istiyorum. Gerilimden
beslenmeye çal›ﬂan her kiﬂi ve
kurum konusunda tüm
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yetkilerimizi kullanarak
önlemlerimizi alaca¤›z” diye
konuﬂtu.
Türk futbolunun huzurunu
bozmaya, futbolun adaletini hep
kendine göre yorumlamaya
çal›ﬂanlarla mücadelelerini sonuna
kadar sürdüreceklerini kaydeden
Özgener, bu konuda devletten
ve yüce Meclis’ten de katk›
beklediklerini söyledi.
Maç izlemeye döner b›ça¤›yla
gelenlerin, sporun her türlü
de¤erini çi¤neyerek ﬂiddetten rant
sa¤layanlar›n hiçbir ceza almad›¤›
bir ülkede bulunduklar›n› anlatan
TFF Baﬂkan› “Sporun ve futbolun

Belirli bir vizyon ve hedef
çerçevesinde Türk futbolunu
uluslararas› alanda büyük bir güç
ve endüstri haline getirebilmek
için büyük bir çaba ile
çal›ﬂt›klar›n› kaydeden Özgener,
“Futbol medyam›z› eleﬂtirirken
kullan›lan kliﬂe cümlelerden biri
‘Spor de¤il, skor yazarl›¤›’
yap›ld›¤›d›r. Son dönemde
üzülerek görüyoruz ki, baz›
yöneticilerimiz Türk futbolunun
gelece¤ini, büyük projeleri,
futbolumuzun de¤iﬂen ve geliﬂen
vizyonunu bir kenara b›rak›p ‘skor
yöneticili¤i’ yap›yor. Bu k›s›r
çekiﬂmeler ve hiçbir yere
varmayan tart›ﬂmalar içinde
herkesi bir kez daha
futbolumuzun gelece¤ine
odaklanmaya davet ediyoruz”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Her konuda kararlar›n› uluslararas›
normlara göre, yasalar›n ve
talimatnamelerin kendilerine
vermiﬂ oldu¤u yetkilere ba¤l›
kalarak, tamam›yla objektif ﬂekilde
ald›klar›n› hat›rlatan Özgener,
“Ancak yap›lan sübjektif yorumlar,
bilgi eksiklikleriyle birleﬂince,
eleﬂtiriler maalesef yap›c›
olmaktan uzaklaﬂ›yor ve gerilimi
art›ran, gündemi körükleyen bir
hâl alabiliyor. ‹çinde

bulundu¤umuz dönemi
de¤erlendirdi¤imizde, Türk
futbolunda son derece olumlu
geliﬂmeler yaﬂand›¤›na ﬂahit
oluyoruz. Bugün liglerimizin yay›n
haklar› rekor fiyatlarla
ﬂekillenirken, ülkemiz dünyan›n
en büyük sportif
organizasyonlar›ndan birinin en
güçlü adaylar›ndan biri haline
gelmiﬂken, futbol ekonomimiz
bariz bir ﬂekilde yükseliﬂini
sürdürmekteyken, hassasiyetimizin
en yüksek olmas› gereken
dönemde ortaya konan baz›
tav›rlar, bu güzel geliﬂmelerin
önünde bir tehdit olarak ortaya
ç›k›yor. Üzülerek görüyoruz ki,
futbol ailemizi temsil eden
insanlar›n belirli konularda bilgi
sahibi olmadan her akl›na geleni
söylemesi, ortaya ölçüsüz tepkiler
ç›kar›yor. Önemli konulardaki
yorumlar çözüme de¤il, kaos ve
ﬂiddet ortam›na hizmet ediyor”
dedi.

Provokatör grup vard›
TFF’nin ald›¤› kararlar›n
nedenlerinin yeterince
incelenmedi¤ini savunan
Özgener, bu konudaki en çarp›c›
örne¤in, ‹BB-Diyarbak›rspor
karﬂ›laﬂmas› sonras›nda
yaﬂand›¤›n› anlatarak, ﬂunlar›
söyledi: “Maç›n tatil edilmesiyle
baﬂlayan süreç konusunda herkes
bir ﬂeyler söyledi. Ancak TFF’nin
ald›¤› kararlar›n nedenleri
yeterince ve ayr›nt›lar›yla
incelenmedi. Bu konudaki
kararlar›n hangi uluslararas›
normlara, hangi yasa ve
talimatnamelere ba¤l› kal›narak
al›nd›¤›, devletin hangi
kurumlar›yla iﬂbirli¤i içinde
hareket edildi¤i irdelenmedi.
Çok önemli baz› gerçeklere gözler
kapat›larak, Türk futboluna
siyasetin kar›ﬂt›¤› yönünde
yak›ﬂ›ks›z iddialarda bulunuldu.
TFF ve yetkili tüm kurumlar›, bu
maç›n ard›ndan hakem ve
gözlemci raporlar›n› en küçük
ayr›nt›s›na kadar inceledi. Olay

an›nda stat içi ve çevresinde
güvenli¤i sa¤layan kurumlar›n
konuyla ilgili raporlar›n›
de¤erlendirdi. ‹stanbul’un
güvenli¤ini sa¤layan en yüksek
makam›n›n raporlar›nda olaylar›n
ortaya ç›k›ﬂ›nda, provokatör bir
grubun baﬂrolü oynad›¤› görüldü.
Futbol d›ﬂ› baz› etkenlerin maç›n
ve iki tak›m›n kaderiyle oynad›¤›
aç›kça belirlendi. Maç›n skoruyla
ilgili TFF Yönetim Kurulu’nun
ald›¤› karar da tüm bu raporlar ve
bilgiler ›ﬂ›¤›nda al›nd›.”
Ortada devlet kurumlar›n›n çok
net raporlar› ve verilen bilgiler
varken, bunlar yokmuﬂ gibi
davran›p olaya siyasetin müdahale
etti¤inin söylenmesinin üzücü
oldu¤unu belirten Özgener,
kararlar› verirken olaylar› tüm
yönüyle ele almaya, her
do¤rulanm›ﬂ bilgiyi kullanmaya
büyük önem verdiklerini ve dikkat
ettiklerini, ayn› dikkati milyonlar›n
alg›s›na ve bu alg›lardan do¤an
tepkilere etki eden kiﬂi, kurum ve
medyadan da beklediklerini ifade
etti.

Hakemler can simidi oldu
Hakemlerin, istedi¤i saha
sonuçlar›n› elde edemeyen
kulüpler için can simidi görevi
görmeye baﬂlad›¤›n› söyleyen
Baﬂkan Özgener, “Dünyan›n tüm
hakemlerinin çeﬂitli hatalar
yapabilece¤i örneklerle görülüyor.
Türk hakemli¤inin daha da ileri
gitmesi için birçok çal›ﬂma
yap›yor, çözümler üretiyoruz.
‘Hakemlerimiz müthiﬂ bir
performans gösteriyor’ iddias›nda
olmad›k, ‘Hata yap›lm›yor’
görüﬂünü de asla dile getirmedik.
Ama futbolun sadece hakem
hatalar›ndan ibaret olmad›¤›n›,
böylesi büyük bir endüstrinin
geliﬂimi içerisinde di¤er tüm
eksiklerin geliﬂimi için verilmesi
gereken çabalara paralel ele
al›nmas› gerekti¤ini dile getirdik.
Tüm bu gerçekler ve konuya olan
yaklaﬂ›m›m›z ortadayken,
hakemlerimizin saha sonuçlar›
istedi¤i gibi geliﬂmeyen herkesin
a¤z›nda bir kurtuluﬂ unsuru ve
baﬂar›s›zl›¤›n kaç›ﬂ gerekçesi
olmaya baﬂlad›¤›n› gözlemliyoruz.
Baz› yöneticilerimiz ise iﬂi tüm
sorumluluklar›n›, temsil etti¤i
kulüplerimizin tüm de¤erlerini bir
kenara b›rakarak hakemlerimizi
yak›ﬂ›ks›z söylemlerle tehdit
etmeye kadar götürüyor. ‹nternet
sitelerinin ve bas›n aç›klamalar›n›n
araç olarak kullan›ld›¤›na,
hakemlerimizin, kurullar›m›zda
görev yapan üyelerimizin isimleri

verilerek aç›k
bir ﬂekilde
hedef
gösterildi¤ine
tan›k oluyoruz.
Ligin sonu
yaklaﬂt›kça
gerilimi
artt›rarak
bundan kulübü
ad›na menfaat
sa¤layaca¤›n›
düﬂünen
isimlerin, üstlendikleri görevler
itibariyle en sakin olmas› gereken
kiﬂiler oldu¤unu
düﬂündü¤ümüzde, yaﬂananlar›
büyük bir ﬂaﬂk›nl›k ve üzüntüyle
izliyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

Yanl›ﬂ örnekler veriliyor

Fenerbahçe’ye ev sahibi konumda
oldu¤u müsabakada gerekli
güvenlik önlemlerini almamas›
nedeniyle meydana gelen a¤›r
güvenlik zafiyetinden dolay›
1 maç seyircisiz oynama cezas›
verilmiﬂtir. Somut olayda verilen
cezaya temel teﬂkil eden disiplin
ihlâli, stadyumda yaralanan
taraftarla ilgili de¤ildir” bilgisini
verdi.
Özgener, ayr›ca 21 Kas›m
2004’teki Beﬂiktaﬂ-Çaykur
Rizespor müsabakas›nda bir
taraftar›n b›çakla öldürülmesi
olay›n›n da G.Saray-Ankaragücü
müsabakas›nda yaﬂanan olaylarla
ba¤daﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›na
dikkat çekerek, ﬂöyle dedi:
“Ancak her iki olay›n oluﬂ ﬂekli ve
ortaya ç›kard›klar› neticeler
dikkatli bir biçimde
incelendi¤inde, bu benzerlik
kurma çabas›n›n ne kadar yanl›ﬂ
oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r.
Müsabakan›n temsilci raporunda,
kapal› tribünde Beﬂiktaﬂ taraftarlar›
aras›nda ç›kan bir olayda bir
kiﬂinin b›çaklanarak hayat›n›
kaybetti¤i belirtilmiﬂtir.
Dosya içerisindeki rapor ve
belgelere göre, PFDK
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u disiplin
yarg›lamas› neticesinde, Beﬂiktaﬂ
Kulübü’nün 3 maç seyircisiz
oynama cezas› ile
cezaland›r›lmas›na karar vermiﬂtir.
PFDK karar›nda, olay›n meydana
gelmesinde tribünlerde güvenli¤in
ve düzenin ev sahibi kulüp

taraf›ndan gerekti¤i gibi
sa¤lanamamas›n›n önemli rol
oynad›¤› ve olay›n meydana
geldi¤i tribünde daha önce de
benzeri olaylar›n yaﬂand›¤›
noktalar›n› vurgulam›ﬂt›r.”
Özgener, ayr›ca ﬂu hat›rlatmada
bulundu: “17 Mart 2007’de Bursa
Atatürk Stad›’nda oynanan
Bursaspor-Fenerbahçe
müsabakas›nda Fenerbahçe
taraftarlar› aras›nda ç›kan kavgada
bir taraftar›n›n b›çakla yaralanmas›
olay›nda ve 2007 y›l›ndaki
Fenerbahçe-AZ Alkmar
müsabakas›nda, Fenerbahçe
taraftarlar› aras›nda tribünlerde
ç›kan b›çakl› kavgada 6 taraftar›n
yaralanmas› olay›nda oldu¤u gibi,
bu olaylar taraftarlar aras›nda
münferit olaylar olarak
nitelendirilmesi ›ﬂ›¤›nda
Fenerbahçe Spor Kulübü seyircisiz
oynama cezas› almam›ﬂt›r.”
Yap›lan aç›klamalara sert tepki
gösteren Özgener,
“Aç›klamalar›nda çifte standarttan
bahsedenlerin, gerçekleri
çarp›tmaya haklar› yoktur.
Yapt›klar› aç›klaman›n baﬂ›nda
futbolda adalet isteyenlerin, ayn›
aç›klaman›n sonunda kiﬂileri
‘düﬂman’ ilân ederek milyonlarca
taraftara hedef göstermek gibi
büyük bir düﬂüncesizlik yapma
hakk› yoktur. Adaletin yolu
insanlar› düﬂman ilân etmekten mi
geçiyor? Futbol sahalar›nda
gerilim art›nca adalet daha iyi mi
da¤›t›l›yor?” diye sordu.

Özgener, Ankaragücü maç›
sonras›nda Galatasaray’a verilen
cezalar›n, daha önceki maçlarda
yaﬂanan olaylarla yanl›ﬂ bir
ﬂekilde karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›n› da
belirterek, “Fenerbahçe-Everton
maç›yla ilgili disiplin dosyas›nda,
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
taraf›ndan tutulmuﬂ 13 ayr›
tutanak, müsabakan›n polis olan
resmi güvenlik amiri taraf›ndan
yaz›lm›ﬂ rapor ve müsabaka
güvenlik formlar›nda,
müsabakadan 2 gün önce yap›lan
güvenlik toplant›s›nda al›nan karar
do¤rultusunda Fenerbahçe
Kulübüne stadyum d›ﬂ›na güvenlik
bariyeri oluﬂturmas› gerekti¤i
Valilik yaz›s›yla bildirilmesine
ra¤men bu yükümlülü¤ün yerine
getirilmedi¤i, stadyum kap›lar›n›n
Fenerbahçe Baﬂkan› ile stat
müdürünün talebi ve talimat›yla
emniyet güçlerinin itiraz ve karﬂ›
koymas›na ra¤men biletsiz seyirci
ve malzeme giriﬂine imkân
verecek ﬂekilde aç›ld›¤›, müsabaka
boyunca aç›k b›rak›ld›¤›,
bu nedenle içeriye giren
taraftarlar›n Emniyet güçlerince üst
aramalar›n›n yap›lamad›¤› aç›k ve
net bir ﬂekilde ifade
edilmiﬂtir. Hatta
raporlarda Emniyet
Müdürlü¤ü taraf›ndan
Mahmut Özgener, Galatasaray’›n eski baﬂkan› Özhan Canayd›n’›n vefat›
kulüp yönetiminin
nedeniyle toplant›y› yapmaktan vazgeçti¤ini, ancak toplant›n›n içeri¤inin,
sorumluluk konusunda
Canaydan’›n Türk futboluna kazand›rd›¤› ve gündeme gelmesini sa¤lad›¤› son
uyar›ld›¤› aç›kça
derece önemli de¤erler olan, Fair Play, dostluk ve sportmenlik ilkeleriyle önemli
bellidir. Bu ﬂekilde
bir uyum göstermesi nedeniyle toplant›y› yapmay› kararlaﬂt›rd›klar›n› söyledi.
gerçekleﬂen üst
Canayd›n’›n vefat› nedeniyle Galatasaray Kulübü’ne ve ailesine baﬂsa¤l›¤›
aramas›z seyirci al›m›
dileyen Özgener, “Türk sporu, bugün önemli bir spor adam›n› kaybetmiﬂ
nedeniyle de stat
olman›n derin üzüntüsünü yaﬂ›yor. Futbol Federasyonu olarak Galatasaray
içinde bir seyircinin
Kulübü ve Kulüpler Birli¤i’nin eski baﬂkan›, de¤erli spor adam› Özhan
ateﬂli silahla
Canayd›n’a rahmet dilerken, ac›l› ailesi ve Galatasaray Kulübü’ne baﬂsa¤l›¤›
yaralanmas› olay›
dileklerimizi iletmek istiyorum. Ben de ﬂahsen Türk futboluna çok büyük
gerçekleﬂmiﬂtir.
hizmetleri geçmiﬂ çok de¤erli a¤abeyim Özhan Canayd›n’› kaybetmenin büyük
Bu belgeler ›ﬂ›¤›nda
üzüntüsü içerisindeyim” diye konuﬂtu.
PFDK taraf›ndan

Canayd›n üzüntüsü
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TFF Yönetimi Cumhurbaﬂkan›n›n huzurunda
umhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
Spordan Sorumlu Devlet
Bakan› Faruk Naf›z Özak’la
birlikte TFF Baﬂkan› Mahmut
Özgener ve yönetimini
makam›nda kabul etti.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Köﬂkü’nde
gerçekleﬂen görüﬂmeye Baﬂkan
Özgener’in yan› s›ra
Baﬂkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve
Servet Yard›mc›, Yönetim Kurulu
üyesi Zafer Y›ld›r›m, Genel
Sekreter Ahmet Güvener ile
EURO 2016 proje ekibinden
Orhan Gorbon ve Süheyl Önen de
kat›ld›. Özgener görüﬂmede
UEFA’ya teslim edilen adayl›k
dosyas› hakk›nda bilgiler verdi.
Cumhurbaﬂkan› Gül’e adayl›k
sürecinde verdi¤i destekten
dolay› özel teﬂekkür eden
Baﬂkan Mhamut Özgener,
“Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z bu
adayl›k projesinin en baﬂ›ndan
bu yana bize çok destek oldu ve
adayl›¤›m›z›n en önemli temsilcisi
olarak yan›m›zda yer almaya
devam ediyor” derken, Milli Tak›m
futbolcular›n›n imzas›n› taﬂ›yan ve
ilk defa Honduras maç›nda giyilen
yeni formay› da Cumhurbaﬂkan›’na
takdim etti. TFF Yönetimi ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakan›

Ümitlerin ›s›nma turu

C

Faruk Naf›z Özak, ayr›ca Baﬂbakan
Yard›mc›s› Hayati Yaz›c› ile
Baﬂ Müzakereci ve Devlet Bakan›
Egemen Ba¤›ﬂ’› da makamlar›nda
ziyaret ederek 28 May›s’a kadar
yap›lmas› planlanan tan›t›m
etkinlikleri hakk›nda bilgilendirme
gerçekleﬂtirdi.
Bakan Egemen Ba¤›ﬂ, TFF’nin
EURO 2016 adayl›¤›n›n,
Türkiye’nin AB müzakere sürecine
yeni bir boyut kazand›rd›¤›n› ve
heyecan katt›¤›n› söyledi. Adayl›k
karar›n› ilk duyduklar› andan
itibaren konuya destek vermeyi
görev bildiklerini belirten Ba¤›ﬂ,
gittikleri her ülkede de bu konuda
giriﬂimlerde bulunduklar›n› ifade
etti ve “Bu talebimize olumsuz
cevap veren olmad›. Ümit
ediyorum ki bu konuda Türkiye’ye
yak›ﬂan bir organizasyon yapmay›
üstlenece¤iz. Say›n federasyon
yetkililerini, çal›ﬂmalar›ndan dolay›
kutluyorum. Say›n Bakan›m›za da
çok teﬂekkür ediyorum” dedi.
Egemen Ba¤›ﬂ’›n, bir federasyon

Esin Özgener an›ld›
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener’in babas›, Altay Kulübü eski
baﬂkanlar›ndan Esin Özgener, ikinci ölüm y›ldönümünde kabri
baﬂ›nda an›ld›. Iﬂ›kkent Mezarl›¤›’ndaki törende konuﬂan Baﬂkan
Özgener, törene kat›lan herkese teﬂekkür ederek, “Vefa benim için
çok önemli. Babam çok vefal›yd›. Vefay› babamdan ö¤rendim.
Babam bize çok ﬂey ö¤retti. Vefay›, kavga etmek yerine uzlaﬂmac›
olmay›, yard›m etmeyi, iyilik yapmay›, iﬂ hayat›n›, hayatta ailenin
önemini, hep birlikte olmay› ö¤retti bize. Gurur duydu¤umuz
babam›n bize gösterdi¤i yolda yürümeye devam edece¤iz” dedi.
Esin Özgener’in torunu Mert Baykal da dedesinden çok ﬂey
ö¤rendi¤ini belirterek, “Dedem son sayfas› olmayan bir kitap gibiydi”
diye konuﬂtu. Törene Özgener
ailesi, TFF Baﬂkanvekili Lütfi
Ar›bo¤an, Genç Milli Tak›m
Antrenörü Tahir Karap›nar,
Kaleci Antrenörü Altay Da¤delen,
yak›nlar›, arkadaﬂlar›, Altay Yüksek
Divan Kurulu Baﬂkan› Erdo¤an
Tözge, Altay eski baﬂkanlar›,
‹zmir’i Sevenler Platformu Baﬂkan›
Sancar Maruflu da kat›ld›.
Kuran-› Kerim okunan törende,
kat›lanlara lokma da¤›t›ld›.
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üyesi gibi çal›ﬂt›¤›na dikkat çeken
Faruk Naf›z Özak da 28 May›s’a
kadar çok h›zl› çal›ﬂacaklar›n›
söyledi.
Özak, Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n verdi¤i
920 milyon euroluk destek
mektubunun baﬂka bir örne¤i
olmad›¤›n› ifade ederek, ‹talya’n›n
150 milyon euroluk destek
sa¤layaca¤›n›, Fransa’n›n ise böyle
bir destek vermedi¤ini ifade etti.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n konuyla çok
ilgilendi¤ini, statlar, ulaﬂ›m ve
konaklamayla ilgili sorular
sordu¤unu belirten Bakan Özak,
“Say›n Baﬂbakan›m›z, 9 Nisan’da
Türkiye’ye gelecek UEFA Denetim
Kurulu ile bir toplant› yapacak.
22 May›s’ta da ‹spanya Baﬂbakan›
Zapatero’yu davet ettik. Birlikte
Avrupa ﬁampiyonlar Ligi finalini
izlemeye gidece¤iz. O da elinden
geldi¤ince adayl›¤›m›za destek
oluyor” dedi.
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener de
bu spor organizasyonu emsalsiz bir
ﬂekilde yapacaklar›na inand›klar›n›
belirtti ve “Baﬂbakan›m›z
düﬂündü¤ümüz gibi çok önemli bir
destek sa¤l›yor. Çok yo¤un
çal›ﬂmaya tüm gücümüzle devam

edece¤iz. Ancak ne kadar yo¤un
çal›ﬂ›rsak çal›ﬂal›m, Say›n
Bakan›m›z Egemen Ba¤›ﬂ’›n h›z›na
yetiﬂmemiz mümkün de¤il.
Biz, bu turnuvay› en iyi ﬂekilde
yapar›z” dedi.
Öte yandan UEFA 1. Asbaﬂkan› ve
TFF Onursal Baﬂkan› ﬁenes Erzik
de Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ü
ziyaret ederek, EURO 2016
adayl›k süreci ile 2010 Dünya
Kupas› çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi
verdi. Erzik ayr›ca ‹cra Kurulu
üyeli¤inde bulundu¤u UEFA ve
FIFA’n›n çal›ﬂmalar› hakk›nda
Cumhurbaﬂkan› Gül’e son
geliﬂmeleri aktard›.
Gül ve Erzik, adayl›k kapsam›nda
UEFA yetkililerinin Nisan ay›nda
yapaca¤› teknik de¤erlendirme
ziyaretinin ard›ndan yeniden bir
araya gelme hususunu da görüﬂtü.
Erzik, Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül’den önce Spordan Sorumlu
Devlet Bakan› Faruk Naf›z Özak’›
da makam›nda ziyaret ederek
taslak aﬂamas›nda olan Kulüpler
Yasas› ile baﬂkanl›¤›n› yürüttü¤ü
UEFA Kulüp Lisans Komitesi
taraf›ndan haz›rl›klar› yürütülen
“finansal fair play” konular›nda
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundu.

Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’ndan ziyaret
Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Baﬂkan› Kaya Boztepe ve
beraberindeki heyet, TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener’i ziyaret etti.
Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ile Milli Tak›mlardan Sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi Levent K›z›l’›n da kat›ld›¤› ziyaret ‹stinye’deki merkez
binada gerçekleﬂti. A Milli Tak›m’›n May›s ay›nda kamp için ABD’ye
gidece¤ini hat›rlatan Baﬂkan Mahmut Özgener, burada oynanacak
maçlar sayesinde ABD’deki vatandaﬂlar›m›z›n milli forma özlemini
gidermeyi hedeflediklerini söyledi. Kamp›n ABD’de olmas›ndan
mutluluk duyduklar›n› söyleyen Kaya Boztepe de ABD’de yaﬂayan
Türklerin Milli Tak›m›m›za
kusursuz bir ev sahipli¤i
yapaca¤›n›, Çek Cumhuriyeti
ile ABD maçlar›nda tribünleri
dolduraca¤›n› söyledi.
Boztepe ayr›ca, TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener ve Milli
Tak›m heyetini, 22 May›s’taki
Türk Yürüyüﬂüne de davet etti.

011 Avrupa ﬁampiyonas› elemelerinde ‹sviçre, Estonya,
Gürcistan, Ermenistan ve ‹rlanda Cumhuriyeti’nin yer ald›¤›
grupta ikinci s›rada yer alan Ümit Milli Tak›m›m›z, yeni
Teknik Direktörü Raﬂit Çetiner yönetiminde Mart ay› içinde arka
arkaya iki haz›rl›k maç› yapt›. ‹lk maç›nda Slovakya’ya 1-0 yenilen
Ümitlerimiz, ikinci maç›nda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor’u
ayn› skorla ma¤lup etti. 2 Mart’ta Ali Sami Yen Stad›’nda oynanan
Slovakya karﬂ›laﬂmas›nda Volkan Babacan-Serkan Kurtuluﬂ
(R›dvan ﬁimﬂek dk. 46), Hüseyin Tok (Bar›ﬂ Baﬂdaﬂ dk. 63),
Serdar Kesimal (Aykut Demir dk. 46), ‹smail Köybaﬂ›
(Musa Nizam dk. 87)-Murat Ceylan, Mustafa Pektemek
(Gökhan Töre dk. 46), Musa Ça¤›ran (Furkan Özçal dk. 46),
Güray Vural (ﬁahin Aygüneﬂ dk. 46), Tevfik Köse
(Ahmet Ar› dk. 46), Ömer ﬁiﬂmano¤lu (Erhan ﬁentürk dk. 68)
kadrosuyla mücadele eden Ümit Milli Tak›m›m›z, 67. dakikada
Sylvestr’den yedi¤i gole
karﬂ›l›k veremeyince
sahadan 1-0 yenik ayr›ld›.
3 Mart’taki ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyespor
Bayan Milli Tak›mlar Sorumlusu Hamdi
maç› ise Atatürk Olimpiyat
Aslan yönetimindeki U19 Bayan Milli
Stad›’nda oynand›. Türkiye
Tak›m›m›z, Rusya’daki Uluslararas›
Futbol Federasyonu Baﬂkan›
Kuban Spring Turnuvas›’nda üçüncü
Mahmut Özgener, TFF
olmay› baﬂard›. ‹lk maç›nda Güney
Futbol Genel Direktörü
Rusya Karmas›’n› Melisa Dilber Ertürk,
Ersun Yanal ve Büyükﬂehir
Baﬂak Ersoy, Fatma Kara, Fatma Serdar,
Belediyespor Baﬂkan›
Eylül Elgalp (2) ve Didem Karagenç’in
Göksel Gümüﬂda¤’›n da
golleriyle 7-1 yenen k›zlar›m›z, ikinci
izledi¤i maçta ümitlerimiz
U17’ler Polonya ile
maç›nda Çin’e 1-0 yenildi. Ural Karmas›’na Eylül Elgalp (3), Gizem Gönültaﬂ ve Fatma Kara’n›n
Cenk Gönen (Gökhan
golleriyle 5-0 yenen k›zlar›m›z çeyrek finale yükseldi. Geçen y›l›n ikincisi ABD ile oynanan
berabere kald›
De¤irmenci dk. 46)Teknik Direktör Abdullah Ercan çeyrek final maç›n›n normal süresi 2-2 sonuçlan›rken, gollerimizi Baﬂak Ersoy ve Melisa Dilber
Serkan Kurtuluﬂ
Ertürk kaydetti. U19 Tak›m›m›z penalt›larda rakibine 5-4 üstünlük sa¤layarak yar› finalist oldu.
yönetimindeki U17 Milli
(R›dvan ﬁimﬂek dk. 69),
Yar›
finalde
Çin’e
3-0
yenilerek
final
ﬂans›n›
kaybeden
k›zlar›m›z,
Estonya’y›
Fatma
Kara
ve
Tak›m›m›z, Polonya ile oynad›¤›
Bar›ﬂ Baﬂdaﬂ
iki özel maçtan da beraberlikle Melisa Dilber Ertürk’ün golleriyle 2-0 yenmeyi baﬂararak üçüncülü¤ü elde etti. Turnuvada
(Emre Özkan dk. 46),
Rusya’y› 2-0 yenen Çin ﬂampiyonlu¤u kazand›. Turnuva boyunca 5 gol kaydeden Elyül Elgalp ise
ayr›ld›. Poznan’daki Groclin
Musa Nizam,
gol kraliçesi unvan›n› ald›.
Dyskobolia Stad›’nda oynanan
Ferhat B›kmaz
ilk maç 2-2 sona ererken,
(Hasan Ali
gençlerimizin iki golünü de
U19’dan bir
Kald›r›m dk. 46)Artun Akçak›n att›. 1-1 biten
galibiyet,
Ayd›n Y›lmaz
ikinci maçtaki golümüzü ise
1
beraberlik
(D. Turgut ﬁahin dk. 15),
Taﬂk›n Çal›ﬂ kaydetti.
Ergün Berisha
U19 Milli Tak›m›m›z,
(Musa Ça¤›ran dk. 57),
bu ay düzenlenecek
Rahman O¤uz Kobya,
Elit Tur’a haz›rl›k
Ferhat Kiraz-Mustafa
niteli¤indeki
Teknik Direktör Kemal Özdeﬂ
Pektemek, Burak Çal›k
yönetimindeki U18 Milli Tak›m›m›z, Ukrayna ile Gaziantep’te oynad›¤› Uluslararas› Üçlü
(Ayd›n Karabulut dk. 30)
iki maç› da kazand›. Kamil Ocak Stad›’nda 16 Mart günü oynanan ilk
Turnuva’da S›rbistan’›
(Erhan ﬁentürk dk. 75)
karﬂ›laﬂmadan Recep Berk Elitez, Ufuk Özbek ve Ömer Ali ﬁahiner’in
yenerken, Rusya ile berabere kald›.
kadrosuyla mücadele etti.
golleriyle 3-0 galip ayr›lan U18’ler, 18 Mart’ta ayn› statta oynanan
Teknik Direktörlü¤ünü Kemal Özdeﬂ’in,
‹stanbul Büyükﬂehir
ikinci maç› da Recep Berk Elitez’in golüyle 1-0 kazand›.
Antrenörlü¤ünü ise Tahir Karap›nar’›n yapt›¤› U19
Belediyespor’un yedek
Teknik Direktör Kemal Özdeﬂ, maçlar›n ard›ndan yapt›¤›
Tak›m›m›z, Bodrum’un Yahﬂi Stad›’ndaki ilk maçta
a¤›rl›kl› bir kadroyla
de¤erlendirmede, “Bu grup birbirini iyi tan›yor. Çok yetenekli
S›rbistan’› Alper Potuk, Soner Aydo¤du ve Emre
oynad›¤› maç, 81. dakikada
oyunculardan kurulu bir ekip. Türk futbolunun gelece¤i ﬂekilleniyor.
Çolak’›n golleriyle 3-2 yendi. Gençlerimiz, Rusya
Erhat Kiraz’›n att›¤› golle
Yeni bir yap›lanma var. U21, U19, U18 ve U17’de ayn› mantaliteyi
maç›n› ise son dakikada yedi¤i golle 2-2 berabere
1-0 Ümit Milli Tak›m›m›z›n
oturtmak istiyoruz. Fair Play ruhuyla beraber, kazanma arzusu yüksek
bitirdi. U19 Tak›m›m›z›n bu maçtaki gollerini
galibiyetiyle sona erdi.
bir tak›m oluﬂturmak istiyoruz” dedi.
Muhammet Demir ve Serdar Gürler att›.

2

Bravo k›zlar

U18 ikide iki
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TFF Gündemi
UEFA’dan
Erol Ersoy’a görev
UEFA, FIFA eski hakemlerimizden
Erol Ersoy’u, 18-23 May›s 2010
tarihleri aras›nda Hollanda’da
oynanacak 2009-2010 U19 Avrupa
ﬁampiyonas› Elit Tur 6. Grup
maçlar›na gözlemci olarak atad›.
Ersoy’un görev alaca¤› U19 Avrupa
ﬁampiyonas› Elit Tur 6. Grup’ta
Hollanda, Almanya, Slovakya ve
Polonya mücadele edecek.

MHK Üyesi Seyfi
Gözayd›n anjiyo oldu
MHK üyesi Seyfi
Gözayd›n,
geçti¤imiz ay içinde
Ankara D›ﬂkap›
Y›ld›r›m Bayaz›t
E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’nde
anjiyo oldu. Sa¤l›k
durumu iyi olan
Gözayd›n’› MHK
Baﬂkan› O¤uz Sarvan ve kurul
üyeleri ziyaret etti. Seyfi Gözayd›n’a
geçmiﬂ olsun dileklerimizi iletiyoruz

Sa¤l›k E¤itim Program›
Kursu 31 May›s’ta baﬂl›yor
TFF Sa¤l›k Kurulu taraf›ndan,
kulüplerin sa¤l›k ekiplerinde görev
alacaklara yönelik verilecek
e¤itim kurslar›n›n 3. Basama¤›,
31 May›s-2 Haziran tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da yap›lacak.
“Sa¤l›k Ekiplerinin Yap›lanmalar›
ve ‹ﬂleyiﬂleri Talimat›” gere¤ince
kulüplerde çal›ﬂan ve çal›ﬂacak
sa¤l›k ekibi üyelerinin kat›lmas›
gereken e¤itim program›n›n
3. basama¤›, daha önceki kurslarda
oldu¤u gibi Dopingle Mücadele
Kurulu ile ortaklaﬂa
gerçekleﬂtirilecek.

Hasan Odabaﬂ’›n
baba ac›s›
Bayan Milli Tak›mlar Malzeme
Sorumlusu Hasan Odabaﬂ’›n
babas› ‹brahim Odabaﬂ vefat etti.
‹brahim Odabaﬂ’›n naaﬂ›
Samsun’un Çarﬂamba ilçesine
ba¤l› Durakbaﬂ› köyünde
k›l›nan cenaze namaz›n›n
ard›ndan defnedildi.
Merhum ‹brahim Odabaﬂ’a
Allah’tan rahmet, ailesine
baﬂsa¤l›¤› dileriz.
80 TamSaha

Futbolcu temsilcisine çekidüzen
“Futbolcu Temsilci Talimat›” yeni
içeri¤iyle yürürlü¤e girdi. Talimata
göre futbolcu temsilcisi olmak
isteyen kiﬂilerde en az lise veya
dengi okul mezuniyeti aran›yor.
Her y›l Mart ve Eylül aylar›nda
FIFA taraf›ndan yap›lacak denklik
s›nav›na girmesi gereken futbolcu
temsilcileri, yapt›klar› sözleﬂmeye
taraflar›n isimlerini, sözleﬂme
detaylar›n›, temsilcinin ücretini
yazmakla yükümlü olacak.
Bu talimat›n Türk futbolundaki çok
önemli bir yaray› kapatt›¤›n›
belirten TFF Yönetim Kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu, “FIFA’n›n da

yeni talimat› çok be¤enerek üye
ülkelere emsal göstermeye karar
vermesi bize gurur verdi. Talimatla
birlikte kulüplerimiz sadece
lisansl› futbolcu temsilcileriyle
çal›ﬂacak, temsilcilerimiz her y›l
adli sicil kayd› gönderecek ve tüm
temsilcilere ça¤a ayak uydurmak
için düzenli e¤itimler verece¤iz”
dedi. Futbolcu temsilcileri ile
futbolcu veya kulüp aras›ndaki
sözleﬂmesel ihtilaflar›n
çözümünde ilk olarak TFF
Uyuﬂmazl›k Çözüm Kurulu, sonra
da Tahkim Kurulu nihai karar›
verecek.

Öte yandan Lisansl› Futbolcu
Temsilcisi Belirleme S›nav›, 15
Nisan’da yap›lacak. S›nava girmek
isteyen adaylar›n, baﬂvuru
evraklar›n› 12 Nisan’a kadar TFF
Profesyonel ‹ﬂler Departman›’na
eksiksiz olarak elden veya posta
yoluyla ulaﬂt›rmas› gerekiyor. Eksik
belge, fotokopi veya faksla yap›lan
baﬂvurular incelemeye
al›nmayacak ve bu baﬂvurularla
ilgili iﬂlem yap›lmayacak. Adaylar
s›nava, FIFA’n›n resmi dilleri olan
‹ngilizce, Almanca, Frans›zca,
‹spanyolca ve Türkçe dil
kategorisinden girebilecek.

Üst klasman hakemlerine e¤itim
Turkcell Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de görev alan üst
klasman hakem ve yard›mc› hakemler için Ankara’da
e¤itim çal›ﬂmas› düzenlendi. MHK ve FGM taraf›ndan
düzenlenen e¤itim çal›ﬂmas›n›n ilk gününde MHK
Baﬂkan› O¤uz Sarvan, geçmiﬂ haftalardaki kritik hakem
kararlar› üzerinde aç›klamalar yaparak, çeﬂitli
gözlemlerde bulundu. ‹ki bölüm halinde gerçekleﬂen
sunumun ard›ndan hakemler, Yenimahalle Hasan Do¤an
Stad›’nda antrenman yapt›. Akﬂam toplu olarak
Gaziantep-Trabzonspor maç›n› izlenmesinin arkas›ndan
ilk günün program› tamamland›. ‹kinci gün ise UEFA

Hakem Komitesi üyesi Jaap Uilenberg, hakemleri 4 gruba
ay›rarak iﬂbirli¤i konusunda görsel bir e¤itim verdi.
Hakemlerin grup sözcüleri bu konulara iliﬂkin yorumlar›n›
paylaﬂt› ve Uilenberg’in genel de¤erlendirmesi ile
Turkcell Süper Lig’deki maçlar›n analizinin yap›lmas›n›n
arkas›ndan kamp ve e¤itim çal›ﬂmas› sonland›.
Jaap Uilenberg, MHK üyesi Zihni Aksoy, Hakem ‹ﬂleri
Müdürü Sürhat Müniro¤lu ve FGM Gözlemci, Temsilci
Hakem E¤itim Yönetmeni Burçin Keskin ile beraber
10 üst klasman gözlemcisi, Gençlerbirli¤i-Fenerbahçe
müsabakas›n› izledi.

Kad›nlar futbolu çok sevdi
TFF C Lisans kursu
Sakarya’da aç›ld›

TFF C Lisans Antrenörlük Kursu Türkiye’de
ilk olarak Sakarya’da 23 kursiyerle yap›ld›.
Kursun aç›l›ﬂ›na TFF ile Sakarya’da görevli
spor yetkileri kat›ld›. TFF antrenör
e¤itmenleri eﬂli¤inde düzenlenen kursun
ard›ndan “TFF C Lisans›” almaya hak
kazanan antrenörler, her yaﬂ grubundaki
amatör futbol faaliyetlerinde ve bayan
futbolu tak›mlar›nda teknik sorumlu olarak
görev yapabilecek.

Kayseri’de erken
Dünya Kupas›

Gelecek beklenen hakemler kamptan geçti
MHK taraf›ndan düzenlenen 3. Gelecek
Beklenen Klasman Hakem Kamp›, Silivri
Klassis Otel’de yap›ld›. ‹ki gün süren kamp›n
ilk gününe, TFF Futbol Genel Direktörü
Ersun Yanal da konuk konuﬂmac› olarak
kat›larak “Antrenör-Hakem ‹liﬂkileri” baﬂl›kl›
bir seminer verdi. 3. Gelecek Beklenen
Klasman Hakem Kamp›’nda O¤uz Sarvan,
“MHK’n›n Hakemden Beklentileri”, Ünsal
Çimen “Klasman Hakem Kamplar›n›n
Amac›”, Zihni Aksoy “Zaman›n Kullan›lmas›
Aç›s›ndan Bir ÜKH’den ‹stenilenler”, Sürhat
Müniro¤lu “Gelece¤e Hakem Haz›rlama
Projesi” ile “Video Test ve Analizler”,
Cüneyt Çak›r “ÜKH ile KH Aras›ndaki
Düﬂünce Fark›”, Serdar Terekli “Psikososyal
Testler”, Ömer Ateﬂ “Zihinde Canland›rma”
konulu dersleri verirken, Ali K›z›let de
hakemlere fiziksel testler uygulad›.
3. Gelecek Beklenen Klasman Hakem
Kamp›’na ﬂu hakemler kat›ld›: Bülent
Birincio¤lu (Trabzon), ‹lkay Ayd›n (Samsun),
Nevzat Adal (Mardin), Mustafa Burak Er
(Elaz›¤), Mutlu Dalbudak (Malatya),

Ali Karadutlu (K.Maraﬂ), Ekrem Gerginci (ﬁ.Urfa), Çetin
Topuz (Kayseri), Serkan Tokat (Nevﬂehir), Mehmet
Güven (Mersin), Hasan K›l›ço¤lu (Hatay), Ozan Soykan
(‹zmir), Bora Polat Mersin (Ayd›n), Halil ‹brahim Süslü
(Uﬂak), Erdo¤an Özkaya (‹stanbul), Yaﬂar Kemal U¤urlu
(Ankara).

FGM HiF etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen
Uluslararas› Futbol Ligi, Kayserili yetkililer ve
Kayserisporlu futbolcular Aziza Makukula ile
Abdullah Durak’›n kat›l›m›yla yap›ld›. Gana ile
Kenya aras›nda oynanan aç›l›ﬂ maç› öncesinde
düzenlenen törende kat›l›mc› ülkeler ve
Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi Mehteran
Tak›m› gösteri yapt›. 32 farkl› ülkeden çocu¤un
e¤itim ald›¤› Kayseri Mustafa Germirli Anadolu
‹mam Hatip Lisesi’nde ö¤renim gören
çocuklara yönelik olarak yap›lan Kayseri
Uluslararas› Futbol Ligi’nde 18 farkl› ülkeden
217 ö¤renci ülkelerinin milli formalar› ve
HiF lisans› ile mücadele ediyor. Organizasyon,
TFF’nin Euro 2016 adayl›k sürecinde okul
futbolu alan›nda yap›lan ilk uluslararas›
organizasyon olmas› nedeniyle büyük önem
taﬂ›yor. 34 haftal›k çift devreli lig usulüne göre
oynanacak Kayseri Uluslararas› Futbol Ligi’ne,
Madagaskar, Kenya, Nijerya, Mo¤olistan,
Kongo, Pakistan, Kosova, Kazakistan,
K›rg›zistan, Afganistan, Arnavutluk,
Endonezya, Azerbaycan, S›rbistan, Karada¤,
Gana, Gürcistan, Tacikistan ve K.K.T.C.
kat›l›yor.

“8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” nedeniyle özel
bir maç düzenleyen TFF, bayan futbolcular,
kad›n gazeteciler ve iﬂkad›nlar›n› futbol
sahas›nda buluﬂturdu. Türkiye’nin önde gelen
gazeteci kad›nlar›, iﬂkad›nlar›, sanatç›lar ve
‹stanbul bölgesi bayan futbolcular›, 8 Mart
günü Tarabya Metin Oktay Spor
Kompleksi’nde buluﬂarak keyifli bir
futbol maç›nda ter döktü. TFF Bayan
Futbolu Elçisi Burcu Esmersoy’un
sundu¤u etkinlikte TFF Herkes
‹çin Futbol Proje Müdürü
Zeynepgül Ene ve TFF Futbol
Genel Direktörü Ersun Yanal
birer konuﬂma yapt›. 8 Mart
Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle
bayan futbolu konusuna dikkat
çekmeyi amaçlayan Ersun Yanal,
sadece ‹ngiltere’de 1 milyon kad›n›n
lisansl› olarak futbol oynad›¤›n›,
Türkiye’de ise toplam lisansl› futbolcu say›s›n›n
henüz geliﬂmekte oldu¤una dikkat çekti. Yanal,
her yaﬂtan, her cinsiyetten ve her co¤rafyadan
insan›n, hem amatörce hem de profesyonelce
futbol oynamas›n› ve bunu da bilinçli
yapmas›n› arzulad›klar›n› dile getirdi.
Maç, Elaz›¤’daki depremde yaﬂam›n› yitirenler
için 1 dakikal›k sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Gazeteci Hilal Gülyurt’un hakem olarak görev
yapt›¤› maça özel formayla ç›kan oyuncular›n
teknik direktörlüklerini Nurper Özbar ve Özgür

Gözüaç›k yapt›. Karﬂ›laﬂmay›, Özgür
Gözüaç›k’›n Mavi tak›m› 6-3 kazand›.
Maçta ter döken oyuncular›n madalyalar›n›
Ersun Yanal ve Zeynepgül Ene verdi. Etkinli¤e
Number One Yay›n Grubu, medya sponsoru
olarak destek verdi. Karﬂ›laﬂmas›nda top
koﬂturan isimler ﬂunlar:
Elif Aktu¤ (Milliyet), Hilal
Ergenekon (FOX), Nilay Örnek
(Habertürk), Gülnaz Can
(TV 24), Önay Seylan (Show
TV), Esin Tabo¤lu (Avukat‹ﬂkad›n›), Aﬂk Böcü¤ü Ebru
(Number One TV), Sevim
Gözay (Akﬂam), Fulden Uras
(Sanatç›), Özlem Dalga
(Bloomberg), Kübra Subaﬂ›
(Show TV), Nurcan Çelik
(Zeytiburnuspor), Özlem Üstün
(Marmara Üniv.), Gülbahar Do¤an
(Zeytiburnuspor), Serenay Aktay
(Zeytinburnuspor), Sultan Demirci
(Zeytiburnuspor), Sibel Cebe (Zeytinburnuspor),
Eda Duran (Zeytiburnuspor), Duygu Erdo¤an
(Marmara Üniv.), Su Bayram (Marmara Üniv.),
Elif Ataol (Marmara Üniv.), Bürke Köksalan
(Marmara Üniv.), Perihan Y›lmaz (Kartalspor),
ﬁeyda Köstelio¤lu (Kartalspor), Semra Bulut
(Kartalspor), Müge Canel (Kartalspor),
Ümmühan ﬁenel (Kartalspor), Büﬂra Bayhan
(Kartalspor).

“Haydi K›zlar Futbola” projesine 4 bin kat›l›m
TFF Futbol Geliﬂtirme Merkezi, k›z ö¤rencilere özel bir
kampanya baﬂlatt›. “Haydi K›zlar Futbola” slogan›yla
gerçekleﬂen projede 25 ildeki 250 okuldan toplam 4 bin k›z
ö¤rencinin kat›l›m› hedefleniyor. TFF Futbol Geliﬂtirme
Merkezi, 13-14 yaﬂlar›ndaki 7. ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin
kat›l›m›na aç›k olan e¤itimlerde futbol malzemesi deste¤i de
veriyor. Projenin 15 ﬁubat’ta baﬂlayan ilk etab›nda her ilden
5 okulda yaklaﬂ›k 2 bin k›z ö¤renci 6 hafta sürecek antrenman program›na kat›l›yor.
Di¤er 5 okul ö¤rencileri de 12 Nisan-21 May›s aras›ndaki 6 haftal›k dönemde programa dâhil
olacak. Proje, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Ayd›n, Bal›kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak›r,
Eskiﬂehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, ‹stanbul, ‹zmir, Kahramanmaraﬂ, Kayseri, Malatya, Manisa,
Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Yalova ve Van illerini kaps›yor.

Japonya Y›l› için futbol turnuvas› düzenlendi
Türkiye Futbol Federasyonu,
2010 Türkiye’de Japonya Y›l›
dolay›s›yla U16 Futbol
Turnuvas› düzenledi.
Dorak Turizm’in
sponsorlu¤undaki turnuvaya
Japonya’n›n Shizuoka
Senbatsu tak›m›n›n yan› s›ra
Turkcell Süper Lig
temsilcilerinden Beﬂiktaﬂ,
Kas›mpaﬂa ve ‹stanbul
büyükﬂehir Belediyespor’un
U16 tak›mlar› kat›ld›.
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Sa¤l›k
Dr. Muhlis Polat

A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›

Diﬂ hastal›klar›n›n sporcularda çok
ciddi biçimde performans› etkilemekte
oldu¤u, yap›lm›ﬂ bilimsel çal›ﬂmalarda
ortaya konmuﬂtur. Sadece s›cak, so¤uk,
tatl›, ekﬂi gibi etkenlerle bir a¤r›
oluyorsa, sporcunun yapaca¤› ﬂey, ›l›k
bir suyla a¤z›n› çalkalamak, bolca
gargara yapmak olmal›d›r. Diﬂ siniri
iltihaplanmaya baﬂlad›¤›nda, ortaya
ç›kan a¤r› zonklama tarz›nda hissedilir.
Bu durumda so¤uk uyguland›¤›nda
a¤r›n›n azald›¤› görülür. S›cak
uygulamas› yap›ld›¤› takdirde tam
tersine a¤r› artacak ve diﬂte sanki
yerinden yükselmiﬂ, uzam›ﬂ hissi
oluﬂacakt›r.

müsabakay› rahat bir
biçimde
tamamlamas›n›
sa¤layacakt›r. Ancak
sonradan hekime
gidilmesi ihmal
Dişlerin düzenli fırçalanması, oluşan tartar ve plakların bir diş hekimi
edilmemelidir. Yoksa
tarafından temizlenmesi gereklidir. Dişlerin temizlenmesinde fırçanın
çürük sinsice
kıllarının yaptığı işlev önemlidir. O nedenle macunlardan çok şey beklemek
ilerleyecek, diﬂin
sinirinin
yanlış olacaktır. Bunun yanı sıra kullandığımız macunların
iltihaplanmas›na
markalarını ve tiplerini değiştirmek de yararlı olacaktır. Sürekli aynı macun
neden olabilecektir.
kullanıldığında, ağızda bir grup mikroorganizmanın patojen hale gelmesine
Bu durumlarda daha
neden olduğu ve ağız içinde yaraların ortaya çıktığı görülmektedir.
ileri ve zorlu sinir
tedavileri gerekecek,
belki de diﬂ
¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› ne yaz›k ki
pratik uygulamalardan
kaybedilecektir.
ülkemizde hâlâ gereken
bahsederek devam edelim.
Diﬂin siniri iltihaplanmaya
önemde anlaﬂ›lamamakta,
baﬂlad›¤›nda, ortaya ç›kan a¤r›
bu nedenle ortaya ç›kan sa¤l›k
1- Diﬂ çürükleri
oldukça ﬂiddetli olabilecek, t›pk›
problemleri ve de iﬂgücü kay›plar›
nab›z atar gibi zonklama tarz›nda
yeterince bilinmemektedir.
‹nsano¤lunun g›dalar› piﬂirip
hissedilecektir. Bu durumda so¤uk
Özellikle diﬂ çürükleri, tam
yumuﬂatarak yemeye baﬂlad›¤›
uyguland›¤›nda a¤r›n›n azald›¤›
ç›kamam›ﬂ, gömülü kalm›ﬂ diﬂler
günden beri ve en ﬂiddetli a¤r›ya
görülür. S›cak uygulamas›
ve diﬂ eti problemleri genel vücut
neden olan bir problem olarak
sa¤l›¤›m›z› ço¤u zaman sinsice
günümüzde de devam etmektedir. yap›ld›¤› takdirde tam tersine a¤r›
artacakt›r ve diﬂte sanki yerinden
tehdit etmektedir.
A¤›z içine bak›ld›¤›nda kolayl›kla
yükselmiﬂ, uzam›ﬂ hissi
Diﬂetinin iltihabi durumlar›n›n,
görülebildi¤i gibi, bazen de diﬂler
oluﬂacakt›r.
sporcularda çok ciddi biçimde
aras› bölgede geliﬂebilmekte ve
performans› etkilemekte oldu¤u,
bir anda karﬂ›m›za
2- Diﬂ eti problemleri
yap›lm›ﬂ bilimsel çal›ﬂmalarda
ç›kabilmektedir. En önemli
ortaya konmuﬂtur.
belirtisi duydu¤umuz a¤r›d›r.
Bunun yan› s›ra çürük diﬂlerin ve
Çürü¤ün diﬂin sinirine yak›nl›¤›na Diﬂ kay›plar›n›n %65’inin diﬂ eti
problemlerinden oldu¤u ço¤umuz
a¤›zdaki iltihabi odaklar›n
göre a¤r›n›n biçimi farkl› olur.
taraf›ndan pek bilinmez.
oluﬂturdu¤u a¤›z kokusunun,
E¤er sadece s›cak, so¤uk, tatl›,
A¤›z hijyeninin iyi olmad›¤›
ekﬂi gibi etkenlerle bir a¤r›
sosyal iliﬂkilerimizde yaratt›¤›
durumlarda, diﬂlerin diﬂ etleri
oluyorsa bu durumun tedavisi
olumsuzluklar› her gün yaﬂayarak
hizas›nda oluﬂan taﬂlar (tartarlar)
daha kolay olabilmektedir ve k›sa
görmekteyiz.
ve mikrop tabakalar› (dental plak)
zamanda bir diﬂ hekimine
A¤›z ve diﬂlerin bak›m›na dönük
diﬂi çevreleyen periodontiyum
gidildi¤inde, diﬂ kayb› olmadan
e¤itime çocuk yaﬂlarda
dedi¤imiz bölgenin
tedavisi mümkün olacakt›r.
baﬂlan›lmal› ve al›ﬂkanl›k
iltihaplanmas›na, diﬂi çevreleyen
kazand›r›lmal›d›r. Bunun yan› s›ra Herhangi bir müsabaka öncesi
kemi¤in erimesine neden olarak
veya an›nda, böyle bir diﬂ
hiçbir problem yaﬂanm›yor
sallanmas›na ve kayb›na yol
a¤r›s›yla karﬂ›laﬂan sporcunun
olmasa da senede bir kez diﬂ
açmaktad›r. Bu nedenle diﬂlerin
yapaca¤› ﬂey, ›l›k bir suyla a¤z›n›
hekimine kontrole gitmenin
düzenli olarak f›rçalanmas› ve
önemi bilinmelidir.
çalkalamak, bolca gargara
oluﬂan tartar ve plaklar›n bir diﬂ
S›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z diﬂ ve a¤›z
yapmak olmal›d›r. Yap›lan
hekimi taraf›ndan temizlenmesi
problemleri ve bu konuda neler
gargara, a¤r›y› ço¤u zaman
gereklidir. Diﬂlerin
yapmam›z gerekti¤iyle ilgili basit,
ortadan kald›racak ve en az›ndan
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temizlenmesinde f›rçan›n
k›llar›n›n yapt›¤› iﬂlev önemlidir.
O nedenle macunlardan çok ﬂey
beklemek yanl›ﬂ olacakt›r.
Diﬂlerin f›rçalanmas›yla ilgili
birçok teknik anlat›lmakla
beraber, en do¤ru yöntem
aynan›n karﬂ›s›nda diﬂlerinizin
bütün yüzeylerinin temizlendi¤ini
görerek yap›lan hareketler
bütünüdür. Prensip olarak ayn›
yönde yap›lan hareketler, belirli
bölgelerde aﬂ›nmalara neden
olabilece¤inden bu hususa dikkat
edilmeli ve f›rçalama süresi 3
dakikadan fazla olmamal›d›r.
Günde en az iki defa olmak
üzere, yemeklerden sonra
f›rçalama yap›lmal›d›r.
Bunun yan› s›ra kulland›¤›m›z
macunlar›n markalar›n› ve
tiplerini de¤iﬂtirmek yararl›
olacakt›r. Sürekli ayn› macun
kullan›ld›¤›nda, a¤›zda bir grup
mikroorganizman›n patojen hale
gelmesine neden oldu¤u ve a¤›z
içinde yaralar›n ortaya ç›kt›¤›
görülmektedir.

3- Gömülü Diﬂler
Popülasyonun %65’inde 20 yaﬂ
diﬂleri sorunludur. Özellikle 15
yaﬂ ve üzeri genç bireylerde
karﬂ›laﬂ›lan önemli bir sorun, 20
yaﬂ diﬂlerinin ç›kma zorluklar› ile
yar› veya tam gömülü oldu¤u
durumlard›r.
Futbolcularda a¤›z taramalar›
yap›larak 20 yaﬂ diﬂlerinin
durumu belirlenmeli ve sezon
öncesi sorun varsa muhakkak
giderilmelidir.
Birçok oyuncumuzda, turnuva
dönemlerinde bu tür
problemlerden ötürü performans
kayb›na u¤rand›¤› durumlar tespit
edilmektedir.

