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oyuncular›n form grafikleri afla¤›larda olacak”
diyebilir. Kimileri ise “Millî Tak›m haz›rlanmak
için mükemmel bir f›rsat buldu... Üstelik kulüp
tak›mlar› ligler  5 A¤ustos’ta bafllayacakm›fl gibi
haz›rland›¤› için zaten istim üstünde” görüflünü
savunabilir. Galiba ikinci tez akla daha yak›n
görünüyor. Üstelik Millî
Tak›m›m›z›n 10 A¤ustos günü
Estonya ile bir haz›rl›k maç›
oynayaca¤› da düflünülürse,
A¤ustos ay› ay-y›ld›zl›lar için tam
anlam›yla bir “haz›rl›k kamp›”
tad›nda geçecek gibi duruyor. 
fiimdi k›saca grupta neler
yapt›¤›m›z› hat›rlayal›m ve 
Eylül-Ekim ay›ndaki dört ateflten
maç›m›za mercek tutal›m. 
2010 Dünya Kupas› finallerini
›skalamam›z›n ard›ndan Millî
Tak›m›m›zda yeniden bir
yap›lanmaya gidilmifl, A Millî
Tak›m, di¤er alt kategorilerden
ayr›larak tek bafl›na bir birim haline
dönüfltürülmüfltü. Organizasyonun
bafl›na ise dünyan›n farkl›

tak›mlar›nda önemli baflar›lara imza at›p adeta bir
“dünya vatandafl›” haline gelen usta teknik
direktör Guus Hiddink getirilmiflti. Bu yap›lanma
asl›nda amac› da çok net bir biçimde ortaya
koyuyordu. Altyap›, Ümit Millî Tak›m’dan U15’e
kadar “yetifltirme ve ekol oluflturma” yolunda

kurgulan›rken, A Millî Tak›m’›n tek
hedefi de Euro 2012 finallerine
kat›lmak olarak belirlenmiflti.
Kötümserler, son dönemde Joachim
Löw yönetiminde eski parlak
günlerine kavuflan Almanya’n›n favori
oldu¤u grupta Millî Tak›m›m›z›n
Belçika ve Avusturya ile grup
ikincili¤i için çekiflece¤ini öne
sürüyordu. ‹yimserler aç›s›ndan
Almanya’y› geçmek de mümkün
görünüyordu. Orta yolcular ise
Almanya ilk s›ray› alsa bile Millî
Tak›m›m›z›n di¤er rakiplerini 
içeride-d›flar›da yenerek “en iyi
ikinci” kontenjan›ndan direkt finallere
kat›labilece¤ini savunuyordu. Aç›kças›
elemelerin bafllang›c›nda elde edilen
art arda iki galibiyet, iyimserleri hakl›

ç›kartacak gibi
görünüyordu. 
Millî
Tak›m›m›z,
elemelerdeki ilk maç›n› 3 Eylül
günü deplasmanda
Kazakistan’la oynam›fl ve
Astana’daki karfl›laflmadan 
3-0’l›k galibiyetle ayr›lm›flt›.
Asl›na bakarsan›z, oyunun
bafl›ndaki Kazakistan presi,
hiçbir fleyin san›ld›¤› kadar
kolay olmad›¤›n›n
göstergesiydi. Fakat oyuncu
kaliteleri tart›ya ç›kart›ld›¤›nda
Türkiye kefesi fazlas›yla a¤›r
bas›yordu. Nitekim sonucu
belirleyen de bu kalite fark›
olmufltu. Arda Turan, Hamit
Alt›ntop ve Nihat Kahveci’nin
golleriyle elde edilen 3-0’l›k
galibiyet, ilk maçlar›n sonunda
Millî Tak›m›m›z› averajla grup
liderli¤ine oturtuyordu.
Almanya grubun di¤er
maç›nda Belçika’y›
deplasmanda Miroslav
Klose’nin golüyle  1-0 yenmiflti
ama 3 Eylül günü at›lan
gollerin en güzeli, Hamit
Alt›ntop’a aitti. Bayernli
Hamit’in Kazakistan a¤lar›na
gönderdi¤i gol, FIFA ile France
Football’un ortaklafla
düzenledi¤i “Alt›n Top”
ödüllerinde de de¤erini
bulacak ve “y›l›n en iyi golü”
unvan›yla taçland›r›lacakt›. 
Kazakistan dönüflünde Millî
Tak›m›m›z› ‹stanbul’da
bekleyen rakip Belçika’yd›.
Grup ikincili¤i için iddial›
olmaya çal›flan Belçika....  
7 Eylül günü Fenerbahçe fiükrü
Saraco¤lu Stad›’nda gerçek bir

gol düellosu yafland› ve sonunda ay-y›ld›zl›
formay› giyenler ayakta kald›. Belçika ilk yar›y› 
Van Buyten’in golüyle önde kapatt›¤›nda her fley
aleyhimize gelifliyor gibi görünse de futbolun 
“12. Adam” diye bir gerçe¤i vard›. Devre aras›
boyunca ortaya ç›kan müthifl tribün korosu h›z›n›
hiç kesmiyor ve Millî Tak›m›m›z› ateflliyor,
beraberlik golü de yar›n›n hemen bafl›nda Hamit 
Alt›ntop’tan geliyordu. Bu gol Millî Tak›m›m›z›n
oyununu da de¤ifltirmifl, ortaya çok daha istekli,
çok daha coflkulu bir on bir ç›km›flt›. 
64’te Kompany’nin k›rm›z› kart görmesi de
ekme¤imize ya¤ sürmüfl, 66’da Semih’in golü
skoru 2-1’e getirmiflti. Ancak kolay gol yeme
hastal›¤›m›z bu maçta da nüksetti. Belçika’n›n
stoperi Van Buyten, tak›m›n›n ikinci golünü de
kafayla a¤lar›m›za yollayarak skoru 2-2’ye
getiriyordu. Fakat Millî Tak›m›m›z maç› böyle
b›rakmak niyetinde de¤ildi. 78’de Arda’n›n golü
hem uzun süredir ma¤lup edemedi¤imiz
Belçika’y› yeniflimizin hem de ilk kez bir eleme
grubuna iki galibiyetle bafllamam›z›n anahtar›
oluyordu. Fakat averajla bizim olan liderlik bu
kez averajla Almanlara geçmiflti. Panzerler,

O
kul çocuklar›n›n iple çekti¤i yaz tatilleri,
futbol dilencileri için kâbustan beterdir.
Topun yuvarland›¤› yeflil sahalara gönüllerini

kapt›ranlar›, tak›mlar›n hangi oyuncular› al›p hangi
oyuncular› gönderdi¤ini uzun uzun anlatan, hatta
ço¤u zaman yüksekten uçan transfer haberleri de
doyurmaz. 2011’in yaz aylar›nda Arjantin’de Copa
America, Almanya’da Kad›nlar Dünya Kupas›,
Meksika’da U17 Dünya fiampiyonas› bir nebze de
olsa futbol susuzlu¤unu giderse bile lig heyecan›n›n
yeri bambaflkad›r. Orada zoraki tutulan tak›mlar
yoktur çünkü. ‹nsanlar kendilerine günlük futbol
aflklar› bulmak için u¤raflmaz. Gönüllerin ezelden
kapt›r›ld›¤› formalar sahada sal›n›rken,
kendilerinden geçer futbol dilencileri. ‹flte bu
hayalle Spor Toto Süper Lig’in bafllamas› için gün
sayan futbol âfl›klar›n›n bütün hevesleri, futbol
sahas›n›n ortas›na düflen flike iddialar›yla berhava
oldu. Lige kavuflmak için önümüzde 1 aydan daha
uzun bir zaman var. Üstelik bunca iddiadan, bunca
flüpheden sonra kendisini sevgilisi taraf›ndan
aldat›lm›fl gibi hisseden taraftarlar ligde oynanan
futboldan ne kadar keyif alabilecek, o da ayr› bir

tart›flman›n konusu... 
Neyse ki futbolun akabilece¤i ve bütün
futbolseverleri heyecanla peflinden
sürükleyebilece¤i baflka mecralar da bulunuyor.
Bunlardan biri kulüp tak›mlar›m›z›n Avrupa
kupalar›ndaki mücadelesi... Ama elbette kulüplerin
maçlar› da sadece belirli bir kitlenin yak›n ilgisini
celbedebiliyor. ‹kinci mecra ise bütün
futbolseverleri ayn› hedefin, ayn› duygunun, ayn›
heyecan›n etraf›nda kenetleyebilecek nitelikte....
Tahmin etti¤iniz gibi Millî Tak›m›m›zdan ve onun
2012 Avrupa fiampiyonas› finalleri hedefinden söz
ediyoruz. Ay-y›ld›zl› tak›m›n Eylül ve Ekim
aylar›nda arka arkaya oynayaca¤› dört maç, finallere
gidip gidemeyece¤imizi belli edecek. B›çak s›rt› bir
noktaday›z ve futbolun bu kadar çok sevildi¤i,
futbol ekonomisinin bu denli yüksek rakamlarla
ifade edildi¤i bir ülkenin 2010 Dünya Kupas›
finallerinin ard›ndan Euro 2012 finallerini de
›skalamaya pek tahammülü bulunmuyor. Böyle
kritik bir noktada liglerin ötelenmesinin Millî
Tak›m’a yarar m› yoksa zarar m› getirece¤i de
elbette tart›fl›labilir. Kimileri “Ligler bafllamad›¤› için

MMiillllîî  TTaakk››mm

Ligin zorunlu olarak tatilini 
uzattığı dönemde sahne 
Millî Takımımıza kaldı. 

Eylül ve Ekim aylarında Euro 2012 
finalleri için son 4 maçını oynayacak 

ay-yıldızlılar, 10 Ağustos’taki Estonya
karşılaşmasıyla hazırlıklarına başlıyor... 
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A Grubu Puan Durumu

Tak›mlar O G B M A Y P
Almanya 7 7 0 0 22 3 21 
Belçika 7 3 2 2 15 10 11 
Türkiye 6 3 1 2 9 7 10 
Avusturya 6 2 1 3 10 10 7 
Azerbaycan 6 1 0 5 5 18 3 
Kazakistan 6 1 0 5 2 15 3

2 Eylül 2011 
Türkiye-Kazakistan
Azerbaycan-Belçika
Almanya-Avusturya

6 Eylül 2011 
Avusturya-Türkiye
Azerbaycan-Kazakistan

7 Ekim 2011 
Türkiye-Almanya
Belçika-Kazakistan
Azerbaycan-Avusturya

11 Ekim 2011 
Türkiye-Azerbaycan
Kazakistan-Avusturya
Almanya-Belçika

fiimdi ay-y›ld›z    zaman›fiimdi ay-y›ld›z    zaman›



Azerbaycan’› 6-1’le gole bo¤arak
flakalar› olmad›¤›n› gösteriyor,
Avusturya ise ilk maç›nda Kazakistan’›
90 dakikan›n uzatmalar›na s›¤d›rd›¤›
iki golle 2-0 yeniyordu.

‹lk a¤›r yara 

Euro 2012 elemelerine Kazakistan ve
Belçika galibiyetleriyle oldukça
fiyakal› bir bafllang›ç yapan Millî
Tak›m›m›z, Ekim ay›nda çok sert iki
darbeyle karfl›laflt›. 8 Ekim’deki
randevu, grubun favorisi
Almanya’ylayd›. Almanlar maç
boyunca a¤›rl›klar›n› hissettirmifl,
Klose’nin iki, Mesut Özil’in bir
golüyle 3-0 kazanm›flt›. Do¤rusu
Almanlar›n kazanmas› sürpriz de¤ildi
ama Millî Tak›m›m›z uzun süredir hiç
bu kadar baflar›s›z bir oyun ortaya
koymam›flt›. Grubun di¤er
maçlar›nda, ikincilik adaylar›ndan
Belçika, Kazakistan’› 2-0, Avusturya
ise Azerbaycan’› 3-0 yeniyordu. 
‹kinci s›ra art›k bir maç› da eksik olan
Avusturyal›lara aitti. 
Millî Tak›m›m›z›n niyeti Almanya
yenilgisinin yaralar›n› Azerbaycan’da
sarmakt› ama Bakü’de o yaralar çok
daha derinleflti. Bir dönem Süper Lig
tak›mlar›nda da forma giyen 
Rashad Sadigov’un att›¤› tek gole
karfl›l›k veremeyen Millî Tak›m›m›z,
belki de elemelerin en büyük
sürprizlerinden birinin anti kahraman›
oluyordu. Kazakistan deplasman›ndan
3-0’l›k galibiyetle dönen Almanya’n›n
6 puan gerisine düflen Millî
Tak›m›m›z›n tek tesellisi, 
Belçika-Avusturya aras›ndaki gol
düellosunun 4-4 sona ermesi ve iki
tak›m›n da puan kaybetmesiydi. 

Rotay› do¤rulttuk

Millî Tak›m›m›z›n önündeki iki maç,
art›k ikincilik olarak netleflen hedefe
son derece uygundu. Önce Avusturya
ile ‹stanbul’da oynayacak, ard›ndan
da Belçika ile deplasmanda
karfl›laflacakt›k. Bu arada Teknik
Direktör Hiddink’in de kadroda
revizyona gitti¤ini ve yeni oyunculara
flans verdi¤ini de eklemek gerek. 
29 Mart günü Kad›köy’de oynanan
Avusturya maç›n›n telafisi yoktu.
Kazanan tak›m, ikincilik için rakibini
büyük ölçüde saf d›fl› b›rakacakt›.
Avusturya, bu maçtan önce evinde
Belçika’ya 2-0 yenilerek ‹stanbul’a
yaral› gelmifl, Almanya ise galibiyet
serisini Kazakistan karfl›s›nda da
sürdürerek ifli erken bitirmiflti.
Kad›köy’de sa¤anak ya¤›fl alt›ndaki
maça gol ifltah› ile bafllayan
tak›m›m›z, Arda Turan ve Gökhan
Gönül’ün golleriyle 2-0’l›k galibiyete
ulafl›yor ve rotas›n› do¤rultmay›
baflar›yordu. Azerbaycan’› 4-1 yenen
Belçika, maç fazlas›yla grup
ikincisiydi ve Brüksel’deki karfl›laflma
bizim aç›m›zdan büyük önem

tafl›yordu. 3 Haziran’daki Belçika
maç› tam bir “yenemezsen yenilme”
karfl›laflmas›yd›. Çünkü elde edilecek
bir beraberlik, geriye kalan maçlarda
Millî Tak›m›m›za avantaj getirecekti.
O gün futbol anlam›nda ortaya fazla
bir fley koyamayan Millî Tak›m›m›z, 
Ogunjimi’nin aya¤›ndan yedi¤i erken
gole ra¤men kolay pes etmeyen
karakterini cebinden ç›kar›yor,
Arda’n›n ustal›¤›, Burak’›n bitiricili¤i
seyisinde beraberli¤i buluyor ve çok
önemli bir avantaj yakalamay›
baflar›yordu. Bu beraberlikte,
Belçika’n›n kazand›¤› penalt› at›fl›n›
auta atmas›n›n da büyük etkisi
oldu¤unu eklemek gerekiyor. 

fiimdi ne olacak?

Yedide yedi yaparak grup birincili¤ini
flimdiden garanti alt›na alan Almanlar›
hesap d›fl› b›rakt›¤›m›zda Millî
Tak›m›m›z›n tek amac› ikincili¤i elde
etmek. En iyi grup ikincisi olmak zor
ama imkans›z de¤il. Bunun için dörtte
dört yapmak, Azerbaycan’›n son
s›rada yer almas›n› umut etmek ve
di¤er gruplardaki maçlar›n sonucu
beklemek gerekiyor. En iyi ikinciler
belirlenirken, 6 tak›ml› gruplarda
ikinci s›ray› alan tak›m›n son s›radaki
tak›mla oynad›¤› maçlar devre d›fl›
b›rak›l›yor. Dolay›s›yla Azerbaycan
maç›ndaki kay›p da kendili¤inden
ortadan kalk›yor. Tabii tüm bu
hesaplar› yapabilmek için önce grubu
ikinci s›rada tamamlamak gerekiyor.
Grupta oynad›¤› 6 maçta 10 puan›
bulunan Millî Tak›m›m›z, ayn› maç
say›s›nda 7 puana sahip Avusturya’ya
3 puanl›k üstünlük sa¤lam›fl durumda.
‹kinci s›rada ise 1 maç fazlas› ve 
1 puanl›k üstünlükle Belçika yer
al›yor. Millî Tak›m›m›z, 2 Eylül’de
Kazakistan’la içeride, 6 Eylül’de
Avusturya ile deplasmanda, 7 Ekim’de
Almanya ve 11 Ekim’de de
Azerbaycan ile içeride oynayacak. En
önemli rakibimiz Belçika’n›n 3 maç›
ise içeride Kazakistan, deplasmanda
da Azerbaycan ve Almanya ile. 
En kötü ihtimali göz önüne alarak
Belçika’n›n tüm maçlar›n› kazand›¤›n›
düflünürsek, rakibimizin toplam puan›
20’yi bulacak. Belçika’n›n son günde
“ununu elemifl” bir Almanya ile
karfl›laflaca¤›n› düflünürsek, böyle bir
ihtimal karfl›s›nda Millî Tak›m›m›z›n
Almanya’ya kaybetme lüksü bile
kalmayacak. Tabii Avusturya’n›n da
“Türkleri evimde yenersem benim de
flans›m var” diye düflündü¤ünü
unutmamak gerekiyor. 
Tüm bu anlatt›klar›m›z kâ¤›t
üzerindeki ihtimaller elbette. 
Millî Tak›m›m›z›n Azerbaycan’a
Bakü’de yenilmesi, futbolun her türlü
sürprize aç›k oldu¤u gerçe¤ini bir kez
daha hat›rlat›yor. Art›k biz susaca¤›z,
Eylül ve Ekim aylar›nda futbolcular
konuflacak. Dileriz bize güzel fleyler
anlat›rlar.
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Zorlu gruba düfltük
Brezilya’da düzenlenecek

2014 Dünya Kupas› eleme
gruplar›n›n kura çekimi 30
Temmuz günü Rio’da yap›ld›.
Türkiye, 2. kategoriden kat›ld›¤›
kura çekimi sonucu D Grubu’nda
Hollanda, Macaristan, Romanya,
Estonya ve Andorra’yla eflleflti.
Ev sahibi Brezilya’n›n elemelerde
mücadele etmeden do¤rudan
kat›laca¤› 2014 Dünya Kupas›
finalleri 12 Haziran-13 Temmuz
tarihinde oynanacak.
Dünya Kupas›’na Avrupa’dan 13
tak›m kat›lacak. Grup liderleri
Dünya Kupas›’na kat›lma hakk›
kazanacak. Grup ikincilerinden en
iyi 8’i ise play-off turuna kalacak
ve bu 8 tak›mdan 4’ü de Dünya
Kupas› bileti alacak.
Gruplarda eleme maçlar›
7 Eylül 2012-15 Ekim 2013
tarihleri aras›nda oynanacak.
A Millî Tak›m Teknik Direktörü
Guus Hiddink, ilginç ve güçlü bir
gruba düfltüklerini söyledi.
Hiddink, “Hollanda’n›n ç›kmas›
benim için sürpriz oldu. Benim
ülkem ve güçlü bir tak›m. Son
Dünya fiampiyonas›’nda final
oynayarak bunu gösterdiler.
Ayr›ca genç ve deneyimli bir ekip.
Kendi sahas›nda da çok baflar›l›

maçlar ç›kar›yor”
dedi. Romanya’n›n
da yükselmekte olan
bir tak›m oldu¤unu
vurgulayan
Hollandal› hoca,
“Macaristan ile
birlikte dikkat
etmemiz gereken

bir ekip. Kolay bir grup
olmayacak. Ancak kendimize
güveniyoruz” diye konufltu.
Hiddink, oyunlar›n› maçlar›n
bafllayaca¤› zamana kadar daha da
gelifltireceklerini kaydederek, 
“Her fley bizim elimizde”
ifadelerini kulland›.
A Millî Tak›m Sorumlu Yard›mc›s›
O¤uz Çetin ise zorlu bir gruba
düfltüklerini dile getirerek,
“Hollanda’n›n dünya futbolundaki
yeri belli. Romanya ve Macaristan
da güçlü ekipler. Ama fark etmez.
Önemli olan bizim ortaya
koyaca¤›m›z performans. 
Rakipler zorlu ama biz de iyi bir
tak›m›z” ifadelerini kulland›. 
Grup eflleflmeleri flöyle:
A Grubu: H›rvatistan, S›rbistan,
Belçika, ‹skoçya, Makedonya,
Galler
B Grubu: ‹talya, Danimarka, Çek
Cumhuriyeti, Bulgaristan,
Ermenistan, Malta
C Grubu: Almanya, ‹sveç, ‹rlanda,
Avusturya, Faroe Adalar›,
Kazakistan
E Grubu: Norveç, Slovenya,
‹sviçre, Arnavutluk, K›br›s Rum
Kesimi, ‹zlanda
F Grubu: Portekiz, Rusya, ‹srail,
Kuzey ‹rlanda, Azerbaycan,
Lüksemburg
G Grubu: Yunanistan, Slovakya,
Bosna Hersek, Litvanya, Letonya,
Liechtenstein
H Grubu: ‹ngiltere, Karada¤,
Ukrayna, Polonya, Moldova, San
Marino
I Grubu: ‹spanya, Fransa, Belarus,
Gürcistan, Finlandiya

D Grubu
Hollanda
TÜRK‹YE
Macaristan
Romanya
Estonya
Andorra 
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011 y›l›n›n
3 Temmuz günü,
Türk futbolu için

“unutulmaz günler”
listesinin en üst
basamaklar›nda yer
bulacak kendine...
Bir Pazar sabah›n›n tatil
gününe gözlerini geç
saatlerde aç›p, “Acaba
gündemde ne var 
ne yok?” diyerek
televizyonlar›n›n
dü¤mesine basanlar,
gördüklerine de
duyduklar›na da
inanamad›. O güne
kadar y›llard›r dost
sohbetlerinden ve kahve
muhabbetlerinden öteye
bir anlam tafl›mayan
sözler, polisin yapt›¤› bir
operasyonun, foto¤rafl›,
telefon dinlemeli
iddialar›yla “flike ve
teflvik” tutuklamalar›na
dönüflmüfltü. 3 Temmuz
Pazar sabah› 15 ilde
dü¤meye bas›lm›fl ve 
60 farkl› noktada
düzenlenen
operasyonlarla
Fenerbahçe Baflkan› Aziz
Y›ld›r›m’›n da içinde
bulundu¤u 50 kifli
gözalt›na al›nm›flt›.
Gözalt›na al›nanlar
aras›nda Fenerbahçe
Asbaflkan› fiekip
Mosturo¤lu,
Eskiflehirspor Teknik
Direktörü Bülent Uygun,
Eskiflehirspor Menajeri
Ümit Karan, Sivasspor
Baflkan› Mecnun
Odyakmaz, futbolcular
Mehmet Y›ld›z,
Emmanuel Emenike ve
Sezer Öztürk de vard›.

Giresun’da 
patlak verdi

Polis soruflturmas›, 
2010 y›l›n›n Aral›k
ay›nda, Giresunspor’un
eski baflkan› Osman
Ç›rak’›n dövülmesiyle
bafllam›flt›. Polis, bu
olay›n ard›nda  Olgun
Peker’in oldu¤u
bilgisine ulaflm›fl, bu
bilginin peflini takip
ederek yapt›¤›
soruflturmada da Süper
Toto Süper Lig’de 15,
Bank Asya 1. Lig’de ise

5 maçta flike yap›ld›¤› kanaatine
varm›flt›. ‹stanbul Organize Suçlarla
Mücadele fiube Müdürlü¤ü, 
8 ayl›k teknik takibin ard›ndan 3
Temmuz 2011 sabah› dü¤meye bas›yor,
baflta ‹stanbul, Trabzon, ‹zmir, Adana,
Eskiflehir ve Sivas olmak üzere 15 ilde,
60 noktada yapt›¤› aramada 50 kifliyi
gözalt›na al›yordu. Ayn› gün
Fenerbahçe, Sivasspor, Trabzonspor ve
Befliktafl kulüplerinde, ayr›ca Fenerbahçe
fiükrü Saraco¤lu Stad›’nda arama
yap›l›yordu. 
Gözalt›na al›nanlar aras›nda Sivasspor
kalecisi Korcan Çelikay, Fenerbahçeli
futbolcu Emre Belözo¤lu’nun ye¤eni
Volkan Bahçekap›l›, Altay Kulüp Müdürü
Erman Ertafl, futbolcu menajerleri Tar›k
Özertem, Özden Arslan, teknik direktör
Levent Erifl, yard›mc›s› Serdar Berkin,
Mersin ‹dmanyurdu Kulübü Asbaflkan›
Beflir Acar, tribün lideri Murat Tan›fl,
Diyarbak›rspor eski baflkan›
Abdurrahman Yakut da  vard›. 

Çok a¤›r suçlamalar 

Gözalt›na al›nacak isimlerden biri de
Fenerbahçe yöneticilerinden ‹lhan
Ekflio¤lu’ydu. Ekflio¤lu gözalt› listesinde
ikinci s›rada bulunuyordu ancak ilk gün
Antalya’daki otelinde yap›lan aramada
bulunamam›flt›. Gözalt›na al›nacaklar
listesinde Befliktafl Futbol Komitesi Baflkan›

Serdal Adal›’n›n isminin geçmesi,
Trabzonspor kulübünde de aramalar
yap›lmas›, operasyonun geniflleme
ihtimalini güçlendiriyordu. 
Gazetelere yans›yan haberlere göre
soruflturmay› ilk etapta Özel Yetkili
Cumhuriyet Savc›s› Zekeriya Öz
yürütmüfl, ancak ‹stanbul Baflsavc›vekili
olarak atan›nca, dosyay› Özel Yetkili
Cumhuriyet Savc›s› Mehmet Berk’e
devretmiflti. ‹ddiaya göre, teknik
takiplerde Fenerbahçe’nin baz›
maçlar›nda flike yap›ld›¤›, flampiyonluk
yar›fl›na girdi¤i Trabzonspor’un rakiplerine
de teflvik primi verildi¤i tespit edilmiflti.
Yine iddiaya göre Aziz Y›ld›r›m flike ve
teflvik operasyonlar›n› bizzat yönetmiflti.
fiike yap›lanmas›n›n 5 ana gruptan
olufltu¤u öne sürülüyor, kulüp baflkanlar›,
yöneticiler, TFF eski yöneticileri,
menajerler ve futbolcular›n yer ald›¤›
yap›lanman›n bafl›nda Olgun Peker ve
Aziz Y›ld›r›m’›n bulundu¤u iddia
ediliyordu. Gözalt›na al›nan Emenike,
Sezer Öztürk, Ümit Karan ve Bülent
Uygun’un Fenerbahçe’den para ald›¤›na
dair konuflmalar›n›n dinlemeye tak›ld›¤› da
iddialar aras›nda yer al›yordu. 
Türk futboluna resmen bomba düflmüfltü
ve bu bombay› imha etmek görevi de
Türkiye Futbol Federasyonu’na kalm›flt›.
Federasyonun bu iddialar karfl›s›nda ne
yapaca¤›, liglerin ne zaman bafllayaca¤›,
küme düflürme cezalar›n›n verilip

verilemeyece¤i, Avrupa kupalar›na hangi
tak›mlar›n kat›laca¤› sorular› acil cevap
bekleyen yak›c› meseleler olarak ortada
duruyordu. Ancak TFF’nin gazete
haberlerine bakarak bir karara varmas›n›
beklemek de insaf s›n›rlar›na pek de
s›¤m›yordu. ‹flte bu süreçte ilk karar›
Eskiflehirspor al›yor, Baflkan Halil Ünal,
Teknik Direktör Bülent Uygun, Sportif
Direktör Ümit Karan ve Sivasspor’dan
transfer edilen Mehmet Y›ld›z’›n
sözleflmelerini dondurdu¤unu aç›kl›yordu.
‹lerleyen günlerde bu sözleflmeler
feshedilecek ve Eskiflehirspor’un söz
konusu bu üç isimle iliflkisi kesilecekti. 

Savc›yla randevu

TFF’nin konuyla ilgili bir karar vermek için
gazete haberlerinin d›fl›nda delillere
ulaflmaya ihtiyac› vard› ve bunun da yolu
soruflturmay› yürüten Savc› ile
görüflmekten geçiyordu. Nitekim TFF
Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar Özel Yetkili
Cumhuriyet Savc›s› Mehmet Berk’le
görüflmek için randevu ald› ve görüflme 
5 Temmuz günü gerçeklefltirildi. 
Baflkan Mehmet Ali Ayd›nlar ile TFF
Baflkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve Göksel
Gümüflda¤’›n yan› s›ra Yönetim Kurulu
Üyesi Yunus Egemeno¤lu, Savc› Mehmet
Berk’le yaklafl›k 45 dakika görüfltü.
Ayd›nlar, adliyeden ayr›ld›ktan sonra
‹stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin

Polis operasyonuyla başlayan şike ve teşvik primi iddiaları Türk futboluna büyük sekte vurdu.
Kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, menajerler ve futbolcular mahkeme kararıyla
tutuklandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa finali ertelendi.
İddialarla ilgili olarak savcılıktan 26 klasörlük belge alan TFF, kritik kararı en âdil biçimde

verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 5 Ağustos’ta başlaması gereken Spor Toto Süper Lig 
9 Eylül’e, Bank Asya 1. Lig ise 10 Eylül’e kaydırıldı. 
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Futbolu Temmuz atefli yakt› Çapk›n’› da ziyaret ederek,
soruflturmayla ilgili bilgi ald›. 

‹lk etapta 7 kifli tutukland›

fiike soruflturmas› kapsam›nda
mahkemeye sevk edilen 18 kifliden
7’si tutuklan›rken, 11 kifli ise serbest
b›rak›ld›. Adliyeye sevk edilen 22
kifliden Levent Erifl, Mehmet Y›ld›z,
Halil Köstek ve Özcan Üstüntafl ise
savc›l›k sorgular›n›n ard›ndan serbest
kald›. Bu süreçte Fenerbahçe Yönetim
Kurulu üyeleri Nihat Özdemir, Ali
Koç, Abdullah Ki¤›l›, Murat Özayd›nl›
ve Cihan Kamer, TFF’yi ziyaret
ederek Baflkan Mehmet Ali
Ayd›nlar’la görüfltü. 
6 Temmuz günü de soruflturma
aç›s›ndan oldukça kritik geliflmelere
sahne oldu. O gün mahkeme
taraf›ndan tutuklanan 15 kifli aras›nda
Fenerbahçe Asbaflkan› fiekip
Mosturo¤lu, Fenerbahçeli Yönetici
‹lhan Ekflio¤lu, Sivasspor Baflkan›
Mecnun Odyakmaz, Eskiflehirspor
Teknik Direktörü Bülent Uygun ve
eski futbolcu Cemil Turan da
bulunuyordu. Fenerbahçe’nin
Kardemir Karabükspor’dan transfer
etti¤i Emenike ile Eskiflehirspor’dan
renklerine ba¤lad›¤› Sezer Öztürk’ün
de aralar›nda bulundu¤u 5 futbolcu
ise serbest b›rak›ld›. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü de ayn› gün bir aç›klama
yaparak, Süper Lig ve Bank Asya 
1. Lig’de 19 karfl›laflmada flike
yap›ld›¤›n›n delillendirildi¤ini bildirdi.
Ayr›ca futbolcu temsilci s›nav›n›n da
suç örgütü taraf›ndan adaylara
sat›ld›¤›n›n belirlendi¤i de vurguland›.

Y›ld›r›m’a tutuklama

10 Temmuz gününün bomba
geliflmesi rahats›zl›¤› nedeniyle s›k s›k
hastaneye götürülüp getirilen
Fenerbahçe Baflkan› Aziz Y›ld›r›m’›n
tutuklanmas›yd›. Savc›l›k sorgusunun
ard›ndan tutuklanmas› istemiyle 2
gün önce mahkemeye sevk edilen
ancak rahats›zl›¤› nedeniyle iki kez
hastaneye sevk edilen Aziz Y›ld›r›m,
‹stanbul Adliyesi’ndeki yaklafl›k 4
saatlik ifadesinin ard›ndan nöbetçi
14. A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan
tutukland›. Aziz Y›ld›r›m’›n
götürülmesi beklenen Metris Cezaevi
önünde, Trabzonspor ve Fenerbahçe
taraftarlar› birbirine girdi. Polisin
güçlükle ay›rd›¤› kavgada bir taraftar
yaraland›.  

Blatter’den uyar›

Tüm bu olaylar yaflan›rken, bir
aç›klama da FIFA’dan geldi. Baflkan
Joseph Blatter, birçok ülkede dava
konusu olan flikeli maç ve bahislere
kar›flan oyuncu, antrenör ve
hakemlerin ömür boyu men
edilecekleri uyar›s›nda bulundu.
Blatter, Meksika’da yapt›¤› bas›n

toplant›s›nda, “Bu konudaki
çözümümüz, oyuncu, antrenör veya
hakem kim olursa olsun ömür boyu
men etmek” diye konufltu.
Konunun FIFA için çok hassas ve
endifle verici oldu¤unu, bir taraftan
kanun d›fl› bahisler, bir taraftan da
flikeli maçlar konusunda de¤iflik
bilgiler ald›klar›n› ve almaya devam
ettiklerini söyleyen Blatter, “Çok
büyük kararl›l›kla hareket etmeliyiz.
Yunanistan’da, Türkiye’de,
Malezya’da ve baflka Avrupa
ülkelerinde bu sorunlar birdenbire
ortaya ç›kt›. Tüm dünyada benzer
sorunlar var” dedi.

Kulüpler Birli¤i ile toplant›

11 Temmuz günü TFF yönetimi ile
Kulüpler Birli¤i Vakf› üyeleri bir araya
geldi. Kulüpler “Marka de¤eri”,
Emniyet “Belge veremeyiz” deyince,
haz›rlanmas› en az 4 ay sürecek
savc›l›k iddianamesinin beklenmesi
kararlaflt›r›ld›. Kulüpler Birli¤i Vakf›
üyeleriyle bir araya gelen federasyon,
“Kulüplerimizin haklar›n› koruyal›m.
Futbol ekonomisini ve marka de¤erini
düflünmek zorunday›z. Konu kiflisel
mi, de¤il mi belli olmas›n›
bekleyelim” mesaj›n› ald›. Geçen
haftadan bu yana kendilerine
ulaflacak bilgi ve belgelere göre
hareket edece¤i ifade edilen Futbol
Federasyonu, söz konusu talebini
toplant› öncesi yineledi. Ancak,
“Soruflturmada baz› federasyon
yetkilileri de flüpheli s›fat›yla yer
al›yor. fiu aflamada herhangi bilgi
veremeyiz” cevab›n› al›nca, savc›l›k
iddianamesinin haz›rlan›p
mahkemeye sunulmas›n› bekleme
karar› ald›.
TFF Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar,
sonuçlar› büyük merakla beklenen
yönetim kurulu toplant›s›ndan sonra
yapt›¤› aç›klamada, “Futbol
Federasyonu’nun elinde herhangi bir
belge ve delil bulunmamaktad›r. Bu
nedenle herhangi bir ifllem
bafllat›lamamaktad›r. Bu konudaki
disiplin soruflturmas›n› bafllatabilmek
ve karar verebilmek için savc›l›k
iddianamesinin
mahkemece kabul
edilmesini bekleyece¤iz.
En do¤ru karar› vermeye
çal›flaca¤›z. Bugün birlik
ve beraberlik günüdür.
Tüm kamuoyunun
deste¤ini rica ediyoruz”
dedi. Soruflturma
sürecinin uzun oldu¤una
dikkat çeken Baflkan
Ayd›nlar, “‹stedi¤imiz
belgeler ve bilgiler bize
geldikten sonra konuyu
Hukuk Kurulu’na sevk
edece¤iz. Daha sonra
gelecek raporu Etik
Kurulu’na gönderece¤iz.
Onlar›n görüflü

do¤rultusunda Yönetim Kurulumuz
son karar›n› verecek. Tabii bu arada
itirazlar› da de¤erlendirece¤iz.
Konunun Tahkim Kurulu aflamas› da
var. Hukuki süreci tamamlamak
zorunday›z. Bu süreçte UEFA ve FIFA
ile sürekli temas içinde bulunaca¤›z”
ifadelerini kulland›. Bu aç›klaman›n
ard›ndan Avrupa’ya gidecek tak›mlar
da ligin tescil edildi¤i dönemdeki gibi
kald›. 

fiener gözalt›nda, ‹brahim 
ve ‹skender tutukland›

11 Temmuz günü ilk olarak
Trabzonspor Baflkan› Sadri fiener
gözalt›na al›nd›. TFF eski baflkan›
Mahmut Özgener ise tatilini
geçirdi¤i Çeflme’den ifade vermek
üzere Emniyet Müdürlü¤ü’ne
geldi¤inde gözalt›na al›nd›. Ufuk
Özerten ve Zeki Mazlum da ayn›
gün gözalt›na al›n›rken, Befliktafl
Asbaflkan› Serdal Adal›, Teknik
Direktör Tayfur Havutçu, ‹BB
futbolcusu ‹brahim Ak›n, Teknik
Direktör Y›lmaz Vural, Trabzonspor
Genel Sekreteri Hasan Yener ve
idari menajeri Caner
Çuvalc›o¤lu’nun da aralar›nda
oldu¤u 18 kifli de polis arac›l›¤›yla
ifadeye ça¤r›ld›. Günün çarp›c›
geliflmesi, ‹BB’li oyuncular ‹brahim
Ak›n ile ‹skender Al›n’›n gözalt›na
al›nmas›yd›. ‹ki oyuncu, polis ve
savc›l›k soruflturmalar›n›n ard›ndan
sevk edildikleri mahkemece
tutukland›. Gözalt›na al›nan
isimlerden Sadri fiener, Mahmut
Özgener ve Ufuk Özerten baflta
olmak üzere di¤erleri serbest
b›rak›ld›.  

Atefl Befliktafl’› da sard› 

12 Temmuz günü operasyonun
kollar› Befliktafl’› da ciddi biçimde
sard›. Gözalt›na al›nan Befliktafl
Asbaflkan› Serdal Adal› ile Teknik
Direktör Tayfur Havutçu’nun da
aralar›nda bulundu¤u 5 kifli,
ç›kar›ld›klar› nöbetçi mahkemece
“flike yapmak” suçlamas›yla

tutukland›. Tutuklan›p Metris
Cezaevi’ne gönderilenler aras›nda
‹brahim Ak›n ile ‹skender Al›n da
vard›. ‹brahim Ak›n’›n savc›l›k
soruflturmas›nda, kendisine yöneltilen
suçlamalar› kabul etmesi de günün en
çarp›c› geliflmelerinden birisiydi. 

Savc› ile ikinci buluflma

TFF Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar,
Özel Yetkili Cumhuriyet Savc›s›
Mehmet Berk’le bir kez daha görüfltü.
Ayd›nlar’›n istedi¤i belgeleri
alamamas›na ra¤men, kendisine
durumun vahameti ve boyutuyla ilgili
bilgi verildi¤i kaydedildi. Ayd›nlar
daha sonra federasyonda
kurmaylar›yla bir araya gelerek
ortaya ç›kan yeni durumun
de¤erlendirmesini yapt›. Bu arada
Befliktafl kulübünü de yak›ndan
ilgilendiren tutuklamalar üzerine
UEFA’ya bilgi verildi ve “Pazartesi
günü gelin” cevab› al›nd›. 

Befliktafl kupay› iade etti 

Çarp›c› geliflmelerden birisi de
Befliktafl’›n, Türkiye Kupas›’n› iade
etmesi oldu. Siyah-beyazl›
taraftarlar›n “Temizlenin de gelin”
mealindeki aç›klamas›n›n ard›ndan
Befliktafl kulübü, tutuklu arkadafllar›
aklan›ncaya kadar Türkiye Kupas›’n›
iade etmeye karar verdi. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor ise
tutuklanan futbolcular› ‹brahim Ak›n
ve ‹skender Al›n’›n sözleflmelerini tek
tarafl› feshetti. Ayn› gün Y›lmaz
Vural, Levent K›z›l, Mümtaz
Karakaya, Zeki Mazlum, Seyit
Kalender ve Serdar Kulbilge de
sal›verildi.

UEFA zirvesi

TFF Heyeti, 18 Temmuz günü
Cenevre’de UEFA yetkilileriyle
görüfltü. Federasyon Baflkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, Bafl Hukuk müflaviri
‹lhan Helvac›o¤lu ve hukukçulardan
oluflan bir ekiple birlikte yaklafl›k 2.5
saat süren bir toplant› yapan UEFA,
konuyu dikkatle takip ettiklerini,



TamSaha12

ancak “flüphelere” dayal› bir karar
vererek ülkemizi fiampiyonlar ve
UEFA Avrupa Ligi’nde emsil edecek
tak›mlar›m›z›n önünü kapatmak
istemediklerini bildirdi. Devam eden
soruflturma ve Türkiye’deki hukuki
prosedür hakk›nda bilgi alan UEFA
temsilcileri, resmi belge ve kan›tlar›n
federasyonun eline ulaflmas›n›
bekleyeceklerini, bundan sonra
at›lacak ad›mlar konusunda da ortak
tavr›n sürdürülece¤ini ifade etti.
Ald›klar› bilgiler ›fl›¤›nda ad› flikeyle
an›lan tak›m ve yöneticiler hakk›nda
TFF’nin ivedilikle karar almas›n›
beklediklerini belirten UEFA
yetkilileri, Türkiye’deki muhtemel
disiplin uygulamalar›yla paralel olarak
kendilerinin de hukuki süreci
bafllatarak flikeye konu olan tak›mlar›
ihraç edeceklerini vurgulad›. Böyle
bir durumda Süper Lig’de küme
düflürülecek tak›mlar, e¤er mücadele
ediyorlarsa, UEFA taraf›ndan Avrupa
kupalar›ndan da ç›kar›lacaklard›.

Süper Kupa ertelendi

19 Temmuz günü toplanan TFF
Yönetim Kurulu, geliflen olaylarla
ilgili yeni kararlar›n› aç›klad›.
Soruflturmay› yürüten Özel Yetkili
Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan gelecek
belge ve bilgilere göre hareket
edilece¤ini bildiren TFF yönetimi,
UEFA kupalar›na kat›lacak
tak›mlar›n durumlar›yla ilgili olarak
da daha önce bildirilen listede
de¤ifliklik yap›lmad›¤›n› aç›klad›.
Yönetim, soruflturmada ad› geçen
Fenerbahçe ve Befliktafl tak›mlar›
aras›nda 31 Temmuz’da oynanmas›
gereken Süper Kupa final maç›n› ise
erteledi.

‹brahim Ak›n 
ifadesini de¤ifltirdi

fiike iddialar›na yönelik soruflturma
kapsam›nda tutuklanan futbolcu
‹brahim Ak›n’›n avukat› Hakk›
Kurtulufl, müvekkilinin, hakk›nda
ç›kan “flikeyi itiraf etti” fleklindeki
iddialar› reddetti¤ini bildirdi.
Kurtulufl, Metris Cezaevinde
görüfltü¤ü Ak›n’›n kendisiyle ilgili
olarak, bas›n yay›n organlar›nda
‘’fiikeyi ‹brahim Ak›n itiraf etti’’
fleklinde ç›kan haberler üzerine, 
yaz›l› bir aç›klama yapma ihtiyac›
duydu¤unu söyledi. Avukat Kurtulufl,
Ak›n’›n “Savc›l›k sorgum esnas›nda
soruflturma savc›s› Mehmet Berk’in
flike olay›n› itiraf etmem halinde
tutuklanmayaca¤›m yönündeki
beyanlar› ve uygulam›fl oldu¤u
psikolojik bask› nedeniyle gerçek
olmamas›na ra¤men, suçu kabul etmifl
bulunmaktay›m. Emniyette vermifl
oldu¤um ifadede aç›kça reddetti¤im
hususlar›n, Savc›l›kta kabul edilmifl
olmas›n›n temel sebebi, bahsetmifl

oldu¤um psikolojik bask›d›r” dedi¤ini
aç›klad›. 

Fenerbahçe’den 
“ekonomik” de¤erlendirme

Ayn› gün Fenerbahçe Kulübü’nden
yap›lan aç›klamada ligin planland›¤›
tarihte bafllamas› istendi ve bu talep
için de “ekonomik” gerekçeler
gösterildi. Al›nacak radikal kararlar›n
futbol ekonomisine büyük zarar
verece¤i yönünde uyar›larda
bulunulan aç›klamada, “Federasyon
alaca¤› karar›n sosyal ve ekonomik
boyutlar›n› da düflünmek
durumundad›r. Futbol ekonomisi
bugün sadece kulüplerin bütçeleri
aç›s›ndan de¤il Anadolu flehirlerinin
ekonomisine kadar birçok konuda
hayati önem tafl›maktad›r. Federasyon
ekonomik anlamda da büyük resmi
görmeli ve bu noktadaki
sorumlulu¤un bilincinde bir karara
imza atmal›d›r. Tüm Anadolu
kulüpleri ve toplum, liglerin daha
önceden ilân edilen takvimde
bafllamas›n› ve milyonlarca insan›
ilgilendiren ekonomik y›k›mlara
neden olabilecek ad›mlar atmaktan
kaç›n›lmas›n› beklemektedir” denildi. 
Trabzonspor Divan Baflkanl›k Kurulu
ise ayn› gün kulübün internet
sitesinden, “fiampiyon tak›m Spor
Toto Süper Lig’in ilk yar›s›nda 33,
ikinci yar›s›nda 49 puan toplayarak,
sezonu toplam 82 puan ve averajla
birinci s›rada tamamlam›flt›r. 
53 sezonluk lig tarihinde hiçbir
tak›m›n, özellikle ligin ikinci yar›s›nda
17 maçta 16 galibiyet ald›¤› görülmüfl
bir olay de¤ildir. Tart›fl›lmas› gereken
as›l konu budur!” aç›klamas›n› yapt›. 

Savc›l›ktan TFF’ye 
26 klasör belge geldi

TFF’nin Savc›l›ktan bekledi¤i flike
soruflturmas›na ›fl›k tutmas› beklenen
belgeler, 20 Temmuz günü ‹stinye’ye
ulaflt›. TFF Baflkan› Mehmet Ali
Ayd›nlar, “Bu konuyla ilgili hemen

karar verebilecek durumda de¤iliz.
Karar› verecek olan asl›nda Etik
Kurul. Etik Kurul, gönderilen 26
klasör belgeyi inceleyecek, daha
sonra baflka klasörler gelecekse onlar›
da inceleyecek. Gerek görürlerse
taraflar›n savunmas›n› alacak ve daha
sonra ad› geçen kulüplerle ilgili, ‘fiike
var m› yok mu?’, ‘Teflvik var m› yok
mu?’ bu konularda Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu’na bir
rapor verecekler. Biz de ald›¤›m›z
rapor do¤rultusunda, talimatlar›
uygulayarak karar verece¤iz.
Neticede, ‘fiike var m›, yok mu?’,
‘Teflvik primi var m› yok mu?’ bunun
karar›n› verecek olan Futbol
Federasyonu Etik Kurulu’dur” dedi.
Ayd›nlar, Futbol Federasyonu Etik
Kurulu’nun, mesle¤ini 5 y›l ifa etmifl
deneyimli ve yetkin hukukçulardan
olufltu¤unu da belirtti. Ayd›nlar, ligin
planland›¤› gibi 5 A¤ustos’ta
bafllamayaca¤›n› da sözlerine ekledi. 

Taraftar sahaya indi

Tüm bu hengame aras›nda
Fenerbahçe, 21 Temmuz akflam›
fiükrü Saraco¤lu Stad›’nda
Ukrayna’n›n Shakhtar Donetsk
tak›m›yla bir haz›rl›k maç›na ç›kt›.
Ancak böyle bir maç için hiç de iyi
bir zaman de¤ildi. Yüzlerinde Aziz
Y›ld›r›m maskeleriyle tribünde yer
alan Fenerbahçe taraftarlar› bir süre
sonra  bas›n mensuplar›n› taciz
etmeye bafllad›. Bunun üzerine
Fenerbahçe Asbaflkan› Ali Koç bas›n
mensuplar›n›n tribünü boflaltmas›n›
istedi. 2 dakika içinde stadyumdaki
tüm bas›n mensuplar› d›flar› al›nd› ve
maç kald›¤› yerden devam etti.
Ancak tribünlerin öfkesi dinmemiflti.
Bu defa önce bireysel, ard›ndan da
toplu bir flekilde sahaya inifller
yafland›. Bunun üzerine hakem F›rat
Ayd›nus da karfl›laflmay› tatil etti.
Sahaya inen binlerce taraftar›n
karfl›laflmay› yay›nlayan kuruluflun
kameralaran›n görüntü almas›n›
engellemesi de hadisenin boyutlar›n›
büyüttü. 

Kuvvetli suç flüphesi!

22 Temmuz günü, aralar›nda
Fenerbahçe Baflkan› Aziz Y›ld›r›m’›n
da bulundu¤u 25 flüphelinin,
avukatlar› arac›l›¤› ile tutuklama
karar›na yapt›klar› itirazlar reddedildi.
Mahkeme, Y›ld›r›m’›n da aras›nda
bulundu¤u 4 flüphelinin itiraz›n›,
“kuvvetli suç flüphesinin varl›¤› ve
delillerin henüz tam olarak
toplanmad›¤›” gerekçesiyle ve
oybirli¤iyle reddetti. Fenerbahçe
Asbaflkanlar› fiekip Mosturo¤lu, ‹lhan
Ekflio¤lu, muhasebe müdürü Tamer
Yelkovan, idari menajer Cemil Turan,
Sivasspor Baflkan› Mecnun Otyakmaz,
kaleci Korcan Çelikay, Eskiflehirspor
Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ümit
Karan, Diyarbak›rspor eski baflkan›
Abdurrahman Yakut, Ömer Ülkü ve
Coflkun Çal›k’›n da aralar›nda
bulundu¤u 22 flüphelinin avukatlar›
arac›l›¤›yla yapt›¤› itiraz, ‹stanbul 
11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
görüflüldü. ‹tiraz› reddeden mahkeme
heyeti, tutuklama karar›nda herhangi
bir isabetsizli¤in bulunmad›¤›n›
belirtti. Bu arada Metris Cezaevi’nde
bulunan Fenerbahçe Baflkan› Aziz
Y›ld›r›m, gece rahats›zlanarak bir kez
daha hastaneye kald›r›ld›. 

Ve lig de ertelendi

Liglerin bafllama günü 5 A¤ustos
yaklafl›rken, mercekler iyice TFF’nin
üzerinde odaklanm›flt›. Bu kaos
ortam›nda lig 5 A¤ustos’ta bafllayacak
m›yd›? Bu sorunun cevab› 25
Temmuz akflam› Baflkan Mehmet Ali
Ayd›nlar’›n a¤z›ndan verildi. 
Yeni sezon Spor Toto Süper Lig’de 
9 Eylül’de, Bank Asya 1. Lig’de ise 
10 Eylül’de bafllayacak. Ertelemenin
gerekçelerinden birisi afl›r› s›caklar.
Ancak TFF’nin savc›l›ktan gelen 26
klasörlük dosyay› incelemek ve âdil
bir karar vermek için zaman
kazand›¤› da bir gerçek. 
fiimdi bekleyecek ve 9 Eylül günü
nas›l bir ligle karfl›laflaca¤›m›z› hep
birlikte görece¤iz.



Öyle de yapt›m. fiimdi burada da düflüncem ayn›.
Görev sürem içinde do¤ru bildiklerimi uygular›m, bir
sonraki kongrede ne olur diye düflünmem, çeker
giderim. Hiç bir zaman boyun e¤en bir adam
olmad›m. “Aman flunu yapmayay›m, aman bununla
dalaflmayay›m, aman yukar›dan lâf gelir, koltuk
gider” düflüncesi bana göre de¤il. Koltuk giderse
gider, hiç umurumda de¤il. Yeter ki vicdanen rahat
olay›m. Yapabildi¤im kadar›yla bu mant›kla
çal›flmay› sürdürece¤im. Bütün arkadafllar›ma da
“Hesab›n› veremeyece¤imiz hiç bir fleyi
yapmayaca¤›z” diyorum. E¤er yapt›¤›m›z bir fley
varsa onun hesab›n› verebilmeliyiz. ‹lkemiz budur.
▼▼Yönetim kadronuzu olufltururken hangi ölçüleri
göz önünde bulundurdunuz?
▲▲Bir kere Türkiye’nin co¤rafyas›n› göz önüne almak
zorundas›n›z. Her bölgeyi, hakemleri ve tak›mlar› iyi
tan›yan arkadafllara ihtiyac›m›z vard›. Bunu gözettik.
Bu iflin olmazsa olmaz› ise bu arkadafllar›m›z›n
bugüne kadar hiçbir flaibeye bulaflmam›fl olmas›. Bir
baflka kriter ise tak›m oyununa uyum sa¤layabilecek
nitelikte olmalar›. Hepsi de yap›s›, karakteri itibariyle
birbirleriyle uyum sa¤layabilecek arkadafllar. 
Bir futbol tak›m› nas›l ki bir tak›m haline gelirse
baflar›l› olur, bu bizim MHK’m›z için de geçerdi. 
▼▼Hakemler futbolun en çok elefltirilen aktörleri.
Sizce bu elefltirileri asgariye indirebilmek için neleri
de¤ifltirmek gerekiyor?
▲▲Öncelikle hakemlere güven vermek gerekiyor.
Bununla birlikte elefltiri yapan odaklara karfl› onlar›
savunabilecek, onlara kalkan olabilecek bir güç
bulundu¤unu hissettirmek lâz›m. O güvenle sahaya
ç›kmalar›n› sa¤lamak gerekiyor. Bir ikincisi de
beyinlerinin çok daha sakin, rahat olmas›n›
sa¤layacak ortamlar› haz›rlamak. Birebir
görüflmelerle bu ortam› haz›rlayabilece¤imizi
düflünüyorum. Bazen sivrisine¤i yok ederken onun
üzerine giderek temizlemeye kalk›fl›l›r ama do¤ru
olan batakl›¤› kurutmakt›r. Bunun yolu da tabandan
gelen hakem ordusunun say›s›n› art›rmaktan geçiyor.
Biraz uzun vadeli olacak ama ifli üniversitelere
yayarak daha kendine güveni olan bir ordu meydana
getirmemiz gerekiyor. Hakem kadrosunu kalite
itibar›yla geniflletmek istiyoruz. Yukar› do¤ru da
sa¤l›kl› bir elimine yapabilirsek, üst düzey hakem

say›m›z› art›rabiliriz.
▼▼Bu sa¤l›kl› elimine konusunu ve batakl›¤› kurutma
meselesini biraz daha açabilir misiniz?
▲▲Sa¤l›kl› elimine yapman›n yolu gözlemcilerden
geçiyor. Dolay›s›yla gözlemcileri de ele almak
gerekecek. Batakl›k dedi¤im olay bu. ‹flin temeli oras›
çünkü. Gözlemciler çok daha kendini veren, çok
daha iyi irdeleyen, daha objektif olabilen bir ekip
haline gelirse, onlar›n notlar› ve elefltirileri de
yönetenlere do¤ru fikir verir. Aksi takdirde yanl›fl
yönlendirir. Bunun sonucunda
da yanl›fl adamlar yükselir,
yanl›fl adamlar düfler. 
▼▼Bunun için ne
yapacaks›n›z? 
▲▲UEFA da bu meseleyi benim
düflündü¤üm gibi düflünüyor.
Bu sene yeni bir uygulamayla
gözlemcilere otokontrol
uygulayacaklar. Ayn› sistemi
biz de yürürlü¤e sokmak
istiyoruz. Gözlemci, gözledi¤i
hakemin raporunu UEFA’ya
gönderiyor ve hakeme de bir
not veriyor. Ayn› maç› UEFA
Hakem Komitesi üyesi de
izliyor. Diyelim ki
gözlemcinin verdi¤i notun,
kendi kanaatiyle hiç alâkas›
yok. O zaman gözlemciye
diyor ki, “Sen bu verdi¤in
notu bir daha düflün.” Yani
ona kendisini düzeltme f›rsat›
tan›yor. Gözlemci e¤er,
“Benim görüflüm yine ayn›”
diye geri gönderiyorsa, komite
ona, “Arkadafl sen biraz
dinlen. Senin yerine
baflkas›n›n gelmesi lâz›m”
diyor. 
▼▼Hakem kararlar›nda
standart nas›l sa¤lanacak?
▲▲Bunlar zaten standard›
sa¤lamaya yönelik çal›flmalar.
Hakem kararlar› hiç bir

▼▼MHK Baflkanl›¤› bir ateflten gömlek say›l›r. Geriye
do¤ru düflündü¤ümde kamuoyunun, “Çok iyi bir
MHK Baflkan›yd›” dedi¤i bir ismi hat›rlam›yorum.
Mutlaka iflini çok iyi yapan baflkanlar vard› ama hep
spesifik k›r›lma noktalar›yla hat›rland›lar.
Dolay›s›yla MHK Baflkanlar› hep elefltirilen, yerden
yere vurulan kifliler oldu. Böyle bir ortamda sizin
bu göreve talip olman›z ya da teklif edilen görevi
kabul etmenizin gerekçesi neydi?
▲▲Burada ‹sa’ya da Musa’ya da yaranamad›¤›n›z bir
gerçek. Bu nedenle ateflten gömlek tan›mlamas›
do¤ru. Üstelik bu ifli yaparken hakemin düdü¤üne
tâbisiniz. Onun baflar›s› veya baflar›s›zl›¤› sizin
performans›n› belirliyor. Ancak di¤er yandan da ben
yaklafl›k 40 y›ld›r bu mesle¤in içindeyim. 22 y›l
sahalarda düdük çald›m, 18 y›ld›r da UEFA’da
gözlemci, delege ve son 3 y›ld›r da TFF’de mentör
olarak görev yapt›m. Yani bir çok alanda hakemli¤e
hizmet ettim. Hiç bir dönemde de ara vermedim.
Hakemli¤i b›rakt›m, UEFA gözlemcili¤ine bafllad›m
ve halen de devam ediyorum. Bu kadar y›ll›k
hizmet, benim hiçbir dönemde futbolumuza hizmet
etmekten kaçmad›¤›m› gösteriyor. Say›n Baflkandan
böyle bir talep gelip ›srarla da isteyince, ekibinin de
sayg›n, düzgün, kendi alanlar›nda baflar›l› insanlar
oldu¤unu görünce, yan kurullar›nda da ayn›
tablonun varl›¤›n› fark edince, böyle bir tak›m
oyununun içinde olabilece¤imi, futbola hizmet
edebilece¤imi düflündüm. Bu ateflten gömle¤i,
hizmet aflk›yla giydim yani. 
▼▼‹nsan, Baflkan Mehmet Ali Ayd›nlar’la
konuflman›zda neler söylendi¤ini de merak ediyor
tabii... MHK Baflkanl›¤› için neden bir baflkas›n›
de¤il de sizi seçti?
▲▲Bu soruyu Say›n Baflkana sormak gerekir, ben
bilemem tabii... Ancak Say›n Baflkan da futbol
ailesinin d›fl›nda olan biri de¤il. Geçmiflten beri
camian›n içinde yer alan, bu camiada genifl çevresi
olan biri. Çevresindeki bir çok insanla görüflmüfltür,
zihninde ölçüp biçmifltir ve nihayetinde beni bu
göreve davet etmifltir. Tabii beni o yönde düflünüp
teklifte bulunmas›, beni düzgün bir insan olarak
görmesi önemli. Bunun için kendisine teflekkür

ederim. Onu mahcup etmemek için elimden geleni
yapaca¤›m. Zaten geçmiflimde görev yapt›¤›m bütün
alanlardan aln›m aç›k ç›kt›m. Allah’›n izniyle bu
görevin alt›ndan da ayn› al›n aç›kl›¤›yla ç›kmak
istiyorum. 
▼▼MHK Baflkan›’n›n profili nas›l olmal›? D›flar›dan
bakt›¤›n›z dönemde bir MHK Baflkan› portresi
çizerken hangi özelliklere sahip olmas› gerekti¤ini
düflünüyordunuz?
▲▲Baflkalar›n› bilemem ama ben bu soruya kendim
olarak cevap vereyim. Herkesin bir yo¤urt yiyifli,
herkesin bir yönetme anlay›fl› vard›r ve bu insandan
insana de¤iflir. Ben nas›l bir MHK Baflkan› olmal›y›m
diye bakar›m. Bence MHK Baflkan›, o ailenin
içindeki di¤er unsurlara güven veren bir insan
olmal›. En az›ndan onlar›n haklar›n› savunabilmeli.
Kendinden emin olmal›. Nas›l ki hakem sahada
kendinden emin, kararl› ve cesur olmak zorundaysa,
MHK Baflkan› da ayn› özellikleri tafl›mal› ve
meselelerin üzerine gidebilen, çekinmeyen bir
yap›ya sahip olmal›. Taviz vermeyen, do¤ru bildi¤ini
yapan bir karaktere sahip olmal›. Hepsinden
önemlisi bu koltu¤u her an b›rakabilecek bir insan
olmal› ve çevresine de bunu hissettirmeli. 

Koltuk giderse gitsin!

▼▼Bu “koltu¤u her an b›rakabilme” meselesini biraz
açal›m isterseniz. Ben ne demek istedi¤inizi
anl›yorum ama okuyanlar›n bir k›sm›, bu sözü
“Zoru görünce terk etmek” gibi de alg›layabilir. 
▲▲Evet, vermek istedi¤im mesaj flu; benim bu
koltu¤a ihtiyac›m yok! Bildi¤im do¤rular› yapar›m,
olmuyorsa da gitmekte tereddüt etmem. Hakemlik
yapt›¤›m dönemde de sahaya ç›karken, “Bu maçta
bildi¤im gibi düdük çalar›m, beni yerlerse de
yesinler, hiç umurumda de¤il” diye düflünürdüm.
Bak›n bir örnek daha vereyim. Befliktafl’ta Belediye
Baflkanl›¤› yapt›m. Göreve bafllarken kendi kendime
“Bundan sonra seçilip seçilmemek hiç umurumda
de¤il. Yeter ki do¤ru bildi¤im fleyleri yapay›m,
hizmet etti¤ime vicdanen inanay›m, ondan sonra
koltu¤u b›rak›r›m, kim ne yaparsa yaps›n” demifltim.

Mazlum Uluç
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Büyük bir bölümü üst
düzeyde ve FIFA kokart›

tafl›yarak geçen 
22 y›ll›k  hakemli¤in

ard›ndan UEFA
gözlemcisi ve delegesi

olarak 40 y›l›n› bu
mesle¤e adad›. fiimdi

âdil ve tarafs›z
kimli¤iyle MHK’n›n

bafl›nda. ‹nflaat
mühendisli¤inden

gelen analitik düflünme
yetene¤i, Belediye

Baflkanl›¤› ve
milletvekilli¤iyle

taçlanan devlet umuru
görmüfllü¤üyle de
gerçek bir tecrübe

abidesi. MHK’n›n yeni
baflkan›yla, yönetim

anlay›fl›, hakemlik
müessesine getirece¤i

yenilikler ve
de¤ifliklikler

konusunda samimi bir
sohbet yapt›k. 

MHK Başkanı, ailenin içindeki
diğer unsurlara güven
vermeli, onların haklarını
savunabilmeli. Meselelerin
üzerine gidebilen, çekinmeyen
bir yapıya sahip olmalı. Taviz
vermemeli, doğru bildiğini
yapabilmeli. Hepsinden
önemlisi bu koltuğu her an
bırakabilecek bir insan olmalı. 

Bildiğim doğruları yaparım,
olmuyorsa da gitmekte
tereddüt etmem. Hakemlik
yaptığım dönemde de sahaya
çıkarken, “Bu maçta bildiğim
gibi düdük çalarım, beni
yerlerse de yesinler, hiç
umurumda değil” diye
düşünürdüm. 

Belediye Başkanı seçildiğimde,
“Bundan sonra seçilip
seçilmemek hiç umurumda
değil. Yeter ki doğru bildiğim
şeyleri yapayım, hizmet
ettiğime vicdanen inanayım,
ondan sonra koltuğu
bırakırım, kim ne yaparsa
yapsın” demiştim. Öyle de
yaptım. Şimdi burada da
düşüncem aynı. 

Hiç bir zaman boyun eğen bir
adam olmadım. “Aman şunu
yapmayayım, aman bununla
dalaşmayayım, aman
yukarıdan lâf gelir, koltuk
gider” düşüncesi bana göre
değil. Koltuk giderse gider, hiç
umurumda değil. Yeter ki
vicdanen rahat olayım. 

Tabandan gelen hakem
ordusunun sayısını artırmamız
lâzım. İşi üniversitelere
yayarak daha kendine güveni
olan bir ordu meydana
getirmemiz gerekiyor. Hakem
kadrosunu kalite itibarıyla
genişletmek istiyoruz. Yukarı
doğru sağlıklı bir elimine
yapabilirsek, üst düzey
hakem sayımızı artırabiliriz.
Sağlıklı elimine yapmanın
yolu gözlemcilerden geçiyor.

Önce gözlemcileri   düzeltece¤izÖnce gözlemcileri   düzeltece¤iz
Yusuf NamoğluYusuf Namoğlu

Büyük bir bölümü üst
düzeyde ve FIFA kokart›

tafl›yarak geçen 
22 y›ll›k  hakemli¤in

ard›ndan UEFA
gözlemcisi ve delegesi

olarak 40 y›l›n› bu
mesle¤e adad›. fiimdi

âdil ve tarafs›z
kimli¤iyle MHK’n›n

bafl›nda. ‹nflaat
mühendisli¤inden

gelen analitik düflünme
yetene¤i, Belediye

Baflkanl›¤› ve
milletvekilli¤iyle

taçlanan devlet umuru
görmüfllü¤üyle de
gerçek bir tecrübe

abidesi. MHK’n›n yeni
baflkan›yla, yönetim

anlay›fl›, hakemlik
müessesine getirece¤i

yenilikler ve
de¤ifliklikler

konusunda samimi bir
sohbet yapt›k. 
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zaman fabrikadan ç›km›fl gibi olamaz.
Ayn› dersin iki ö¤retmeninden birisi bol
not verir, di¤eri s›f›rc›d›r. ‹nsan›n
oldu¤u yerde mutlaka görüfl farkl›l›klar›
olur. Ama bu görüfl farkl›l›klar› sadece
“sana göre-bana göre” diyebilece¤imiz
pozisyonlarda tolere edilebilir. Yoksa
herkesin ayn› flekilde gördü¤ü bir
pozisyonda hakemin farkl› bir karar
vermesi kabul edilemez. 

Hakem kadrosu geniflleyecek

▼▼O¤uz Sarvan MHK’s› göreve
geldi¤inde hakemlikteki en önemli
sorunu “tecrübe eksikli¤i” olarak
belirlemifl ve bu problemi çözmek için
de kadroyu daraltma formülünü
bulmufltu. Bu sayede hakemlerin maç
say›lar› Avrupa standartlar›na yaklaflt›.
Siz de ayn› yolu izleyecek misiniz? Yoksa, 
“Bu kadar az say›da hakemle bu lig yönetilmez”
diye mi düflünüyorsunuz?
▲▲Tabii ki o düflüncenin do¤rular› da yanl›fllar› da
var. Elbette tecrübe çok önemli ve bu tecrübe çok
say›da maç yönetmekle kazan›l›yor. Ancak
geçmiflten beri gelen, yani çok maç alm›fl
hakemler var; tecrübe  konusunda bir sorunlar›
yok ama bak›yorsunuz hata yap›yorlar. Demek ki
sadece tecrübeyle, çok maç almakla hata
giderilmez. O zaman mental yorgunluk ortaya
ç›k›yor ve hatalar da art›yor. Biz elimizdeki hakem
kadrosunu güvenebilece¤imiz daha genifl bir
tabana yayaca¤›z. Bugün UEFA’n›n Elit
Kategori’de 25 hakemi var. ‹fl yar› finale, finale
geldi¤inde, içlerinden bir kaç tanesini seçiyor ama
tümünü fiampiyonlar Ligi maçlar›nda kullan›yor. 
Bizde Üst Klasmanda 38 hakem var ama Süper Lig
20 hakemle dönüyor. Üstelik maç say›lar›na
bakt›¤›n›zda bu hakemlerin bir k›sm› 20 maç
yönetmifl, bir k›sm› 10 maçta kalm›fl. Demek ki
baz› hakemlere maç veremez duruma gelmiflsiniz.
Ben de diyorum ki, hakemlerin maç say›lar›nda
büyük kopukluklar olmamal›. Say›y› daralta
daralta 2-3 hakeme kalmaman›z lâz›m.
▼▼Yani siz Üst Klasman’daki 38 hakemin
tamam›na m› görev vereceksiniz?
▲▲Biz de hakemlerin bir k›sm›n› Bank Asya
Hakemi olarak kullanaca¤›z. Çünkü bu hakem
kadrosu bizim kadromuz de¤il. Biz kadromuzu
yapt›¤›m›z zaman hepsini kullanmaya çal›flaca¤›z.
Ama bu bir süreç meselesi. Biz geldik, birilerini
çizdik, oldu bitti diyemeyiz. Geçmiflte do¤ru olan
iflleri devam ettirmek düflüncesindeyiz. Aksayan
noktalarda ise bize göre do¤ru olanlar›
uygulayaca¤›z.
▼▼Peki, maçlar› 20 de¤il de 38 hakeme
da¤›tt›¤›n›zda bir sezonda 22-23 maç tecrübesine
ulaflabilen hakem kalmayacak. Bu durum tecrübe
aç›s›ndan bir sorun oluflturmayacak m›?
▲▲Önemli olan bir hakemin sezonda 22-23 maç
yönetmesi de¤il ki. Önemli olan hakemin do¤ru
ve adaletli görev yapmas›n› sa¤lamak. 3-5 kiflinin 
20 maç›n üzerine ç›kmas› ve alt tarafta kadronun
daralmas› m› do¤ru, yoksa çok say›da hakemin 
16-17 maç ortalamas› etraf›nda buluflmas› ve
seçeneklerin artmas› m›? Bence do¤ru olan ikinci
fl›kt›r. 
▼▼Geçmiflte hakemlere ceza uygulamas› vard›.
Kötü yönettikleri maçlar›n ard›ndan
dinlendirilirlerdi. Asl›nda hakemlere
sordu¤unuzda bu sistemden çok hoflland›klar› da
söylenemez. Son dönemde ise bu ceza

uygulamas›yla pek karfl›laflmad›k. Hakemler hata
yapsalar da üst üste maç almay› sürdürdü. 
Sizce bu uygulamalar›n hangisi do¤ru?
▲▲Asl›nda geçen dönemde de ceza uygulamas›
vard›. Ancak gözlemcilerden gelen puanlar, bu
uygulamay› geçersiz k›ld›. Herkesin hata yapt›¤›n›
ve dinlendirilece¤ini zannetti¤i hakemler,
gözlemcilerden gelen yüksek puanlar sayesinde
ceza almad›. Yeni dönemde gözlemcilerle de
görüflece¤im ve do¤ru görev yapmalar›na f›rsat
tan›yaca¤›m. Yapamayan gider, yapanlar gelir.
▼▼Hakemleri bask› alt›nda tutan ortam›n bir
aya¤›n› da medya oluflturuyor. Medya ile iliflkileri
nas›l yürüteceksiniz? 
▲▲Medya bir güçtür ve özgür bir güçtür. Onlara
zorla bir fley yapt›rman›z da mümkün de¤il. 
Ama medeni iliflkilerle diyaloglar kurarak, aç›k
oynayarak, yapt›klar›m›z› anlatarak ve varsa hakl›
elefltirilerini alarak bir iletiflim yürütmeye
çal›flaca¤›z. Ben inan›yorum ki bu yöntemi
uygulad›ktan sonra geçmiflte “A, B, C, D” diyenler
art›k sadece “A” diyecek. Medyadaki
yorumcular›n hepsi benim arkadafllar›m. 
Gerekirse hepsiyle tek tek oturur konuflurum.
Önemli anlarda ç›k›p kamuoyuna bilgi vermek
gerekti¤inde yine medyayla iliflki kurar›m.
Yöneticisi, oyuncusu, yorumcusu hakeme
vurdu¤unda yine ç›k›p onlar› savunurum. Çünkü
hakemin buna ihtiyac› var. Birileri hakem ad›na
bir fleyler söyleyecek. Geçmiflte dernek baflkan›
olarak bunu yapmaya  çal›fl›yordum. Ama flimdi
dernek paramparça. Derne¤i de toparlamaya
çal›fl›yoruz. Bu toparlanma süreci tamamlanana
kadar da hakemlerin ad›na elefltirilere biz gö¤üs
gerece¤iz.
▼▼Bazen insanlar kural› yanl›fl bilmekten dolay› da
hakemleri haks›z bir flekilde elefltirebiliyor. 
Bu konuda yapabilece¤iniz bir fleyler var m›?
▲▲Dedi¤iniz gibi öyle anlar oluyor ki, hakem
arkadafl›m›z hakl› ama bu hakl›l›¤›n› anlatam›yor.
Medyada da hakemin aleyhine bir kamuoyu
olufluyor. Böyle durumlarda görsel verilerle
birlikte, uluslararas› maçlardan da örneklerle
do¤rular› kamuoyuna anlat›r›z.
▼▼Yeni dönemde hakemler konuflacak m›?
▲▲Siz konuflmazsan›z hakem konuflmak zorunda
kal›r. Siz onun ad›na konuflursan›z buna ihtiyaç
kalmaz. Zaten ne FIFA’da ne de UEFA’da hakemin
konuflmas› diye bir fley var. Hakemler maçla ilgili
bir yorum getiremez. Çünkü bu durum
spekülasyonlara yol açar. Ama hakem de
eziliyorsa, onun hakk›n› birileri savunmal›. 
▼▼Hakemlerin e¤itiminde Uilenberg, Larsen  ve

Sharp önemli rol oynuyor. Bu e¤itim
sistemi sizin döneminizde de
sürecek mi?
▲▲TFF, UEFA ile yap›lan anlaflmalar
çerçevesinde konvansiyona girdi ve
e¤itimler de UEFA’n›n e¤iticileri
taraf›ndan götürülmekte. UEFA, son
y›llarda elindeki elit hakemlerin
performans›n›n düfltü¤ünü ve farkl›
kararlar verdiklerini gözlemledi.
fiimdi hem hakemlerin performans›n›
yükseltmek hem de hakem
kararlar›nda bir standart sa¤lamak
amac›yla her ülkede ayn› e¤itimi
uygulamaya koydular. Türkiye de
konvansiyona girdi¤i için UEFA’n›n
görevlendirdi¤i sayd›¤›n›z isimler
hakemlerimize e¤itim veriyor. Biz de
ayn› biçimde devam edece¤iz. Hatta
ben UEFA ile daha ileri düzeyde
çal›flmalara girmekle ilgili Say›n
fienes Erzik’le görüflmeler yapt›m.
Sa¤ olsun o da çok s›cak bakt›¤›n›
söyledi. Biz, fienes Bey ve UEFA,
Türk hakemli¤ini farkl› boyutlara
getirmek için çal›flmalar yapaca¤›z. 
▼▼Hakem kamplar› devam edecek mi?
▲▲Hakem kamplar›n›n sürekli olmas›,
hakemleri ve aile yap›lar›n› olumsuz
etkiliyor. Ama öyle maçlar vard›r ki,
kamp zorunlu hale gelebilir. 
Bak›n bu konuda bir örnek vereyim.
1986’da bir Galatasaray-Befliktafl
maç› var. Ligin bitmesine 1 hafta
kalm›fl. Befliktafl averajla önde,
Galatasaray nama¤lup ikinci. 
Yani o maç› kazanan flampiyon
olacak. Galatasaray 13 y›ld›r
flampiyon olamam›fl. Bu maç bana
tevdi edildi. Arkadafllar›mdan
telefonlar gelmeye bafllad›, flakayla
kar›fl›k bir sürü lâf... ‹nsan ister
istemez etkileniyor. Bir hakem yüzde
5 etki alt›nda kalabilir, birisi yüzde

50 kalabilir. Bu insan›n yap›s›na göre
de¤iflir. Bunun üzerine yard›mc›
hakem arkadafllar› arad›m ve “Ben flu
saatte ‹nönü Stad›’n›n önündeyim,
çantalar›n›z› haz›rlay›n, efllerinize
söyleyin, Pazar akflam›na kadar
yokuz”  dedim. Orada bulufltuk ve
Sapanca’ya gidip kampa girdik. 
Maç gününe kadar orada kald›k.
Stada geldi¤imizde yer yerinden
oynuyordu ama biz çok rahatt›k.
Müsabaka 1-1 bitti ve benimle ilgili
en küçük bir olumsuzluk yaflanmad›.
Ben bu olay› bizzat yaflad›m. Bu tip
maçlardan önce hakemi rahatlatacak
bir ortam haz›rlan›r. Ama her hafta
kampa al›rsan›z, gidip gelmekten,
ailelerini ve ifllerini düflünmekten bu
defa fayda yerine zarar verirsiniz.
Konuyu masaya yat›raca¤›z ve
kamp›n ne zaman yap›l›rsa faydal›
olaca¤›na karar verece¤iz. Bir baflka
konu da 6 hakem uygulamas› ve
bunu da Baflkanla görüflece¤im.
Bizde de pilot olarak bafllanmas›n›
faydal› görüyorum. Önemli maçlarda
bunu denemek lâz›m. Çünkü
hakemin ve yard›mc› hakemin saha
içindeki yerleri gere¤i
göremeyecekleri pozisyonlar var.
Beflinci ve alt›nc› hakemleri
kullan›rsak bu sorunu giderebiliriz.
Elbette her maçta 6 hakem
kullanman›n ekonomik yükü var ama
önemli maçlarda bu uygulamay›
yapabiliriz. 
▼▼Profesyonel hakemli¤e nas›l
bak›yorsunuz?
▲▲Benim kanaatimce futbolda
profesyonel hakemlik olmaz.
Bugün dünyada profesyonel
hakemlik uygulamas› sadece
NBA’de var. ‹ngiltere, ‹spanya,
Fransa, Almanya, ‹talya

dünyan›n en geliflmifl futbol ülkeleri
ama hiçbirinde tam profesyonel
hakemlik uygulamas› yok. 
Bu liglerde dünyan›n paras› dönüyor,
o halde neden profesyonel hakemlik
yok? Demek ki art›lar›n›n yan›nda
eksileri de var. Evet, biz de
profesyonel hakemli¤in hukuki
altyap›s›n› haz›rlamaya bafllayaca¤›z
ama benim kiflisel görüflüm yar›
profesyonellik. 
▼▼Hakemlerin kazançlar›na
bak›ld›¤›nda flu andaki sistem zaten
bir tür yar› profesyonellik de¤il mi?
▲▲Hay›r, benim söyledi¤im o
anlamda de¤il. Yar› profesyonellikten
kast›m flu; Pazartesi, Sal›, Çarflamba
günlerini hakeme b›rakacaks›n›z,
kalan dört günü ise sizin olacak.
Tabii bunu devlet memuru
pozisyonundaki hakemler yapamaz.
Ancak özel sektörde çal›flanlar 
ya da iflleri kendisine ait olanlar 
bu sisteme kat›labilir. 
Bu pozisyondaki hakemler yar›
profesyonelli¤e geçebilir ve onlarla
y›ll›k sözleflmeler yap›labilir. 
fiartlar› uymayanlar ise bugünkü
statüde devam eder.
Ancak bu fikirlerin
çok yo¤un bir
biçimde tart›fl›lmas›
gerekiyor. 

Bataklık dediğim olay da bu.
Gözlemciler çok daha kendini
veren, çok daha iyi irdeleyen,
daha objektif olabilen bir ekip
haline gelirse, notları ve
eleştirileri de yönetenlere doğru
fikir verir. Aksi takdirde yanlış
adamlar yükselir, yanlış
adamlar düşer. 

Gözlemcinin hakemle ilgili
notunun bizim kanaatimizle ilgisi
yoksa, tıpkı UEFA’nın bu sene
getireceği yeni uygulama gibi,
“Sen bu notu bir daha düşün”
diyeceğiz. Gözlemci eğer,
“Benim görüşüm yine aynı”
derse, “Arkadaş sen biraz
dinlen. Senin yerine başkasının
gelmesi lâzım” diyeceğiz.

Önemli olan bir hakemin
sezonda 22-23 maç yönetmesi
değil, hakemin doğru ve adaletli
görev yapmasını sağlamak. 
3-5 kişinin 20 maçın üzerine
çıkması ve alt tarafta kadronun
daralması mı doğru, yoksa çok
sayıda hakemin 16-17 maç
ortalamasında buluşması ve
seçeneklerin artması mı? Bence
doğru olan ikinci şık. 

Geçen dönemde de ceza
uygulaması vardı. Ancak
gözlemcilerden gelen puanlar,
bu uygulamayı geçersiz kıldı.
Herkesin hata yaptığını ve
dinlendirileceğini zannettiği
hakemler, gözlemcilerden gelen
yüksek puanlar sayesinde ceza
almadı. 

Medya özgür bir güçtür. Onlara
zorla bir şey yaptırmanız da
mümkün değil. Ama medeni
ilişkilerle diyaloglar kurarak,
açık oynayarak, yaptıklarımızı
anlatarak ve varsa haklı
eleştirilerini alarak bir iletişim
yürütmeye çalışacağız. Gerekirse
hepsiyle tek tek oturur
konuşurum. 

Önemli anlarda çıkıp
kamuoyuna bilgi vermek
gerektiğinde medyayla ilişki
kurarım. Yöneticisi, oyuncusu,
yorumcusu hakeme vurduğunda
çıkıp onları savunurum. Çünkü
hakemin buna ihtiyacı var.
Birileri hakem adına bir şeyler
söyleyecek.

Türkiye de konvansiyona
girdiği için UEFA’nın
görevlendirdiği isimler
hakemlerimize eğitim
veriyor. UEFA ile daha
ileri düzeyde çalışmalara
girmekle ilgili Sayın
Şenes Erzik’le görüşmeler
yaptım. Biz, Şenes Bey ve
UEFA, Türk hakemliğini
farklı boyutlara getirmek
için çalışmalar yapacağız. 

Öyle maçlar vardır ki,
öncesinde kamp yapmak
zorunlu hale gelebilir. 
Bu tip maçlardan önce
hakemi rahatlatacak bir
ortam hazırlanır. Ama
hakemleri her hafta
kampa alırsanız, gidip
gelmekten, ailelerini ve
işlerini düşünmekten bu
defa fayda yerine zarar
verirsiniz. 

6 hakem uygulamasının
pilot olarak başlamasını
faydalı görüyorum.
Önemli maçlarda bunu
denemek lâzım. Çünkü
hakemin ve yardımcı
hakemin saha içindeki
yerleri gereği
göremeyecekleri
pozisyonlar var. 
Beşinci ve altıncı
hakemleri kullanırsak 
bu sorunu giderebiliriz. 

Bunu söyleyenler demek ki beni takip etmemifl.
Çünkü bilemiyorlar. 1992 senesinde 

Galatasaray-Fenerbahçe TSYD Kupas› finalini 20 dakika
yönetip hakemli¤e veda etmifltim. O günün MHK’s›na
da “Düdü¤ümü üzerinde eme¤im olan Ahmet Çakar’a
vermek isterim. Eme¤im olan insan›n da bir yerlere
gelece¤ine inan›yorum” demifltim. Sa¤ olsunlar MHK
üyeleri de beni k›rmam›flt›. Veda maç›ma FIFA ve UEFA
Hakem Komitesi üyelerini de davet etmifltim, onlar da
tribündeydi. Neticede o gün hakemli¤i b›rakt›m. fiimdi
burada daha önce hiçbir yerde söz etmedi¤im bir olay›
anlatay›m. Hakemlik yapt›¤›m dönemde milletvekili
olmufltum. ‹talya’da da Rosario Lo Bello parlamenter
olarak maç yöneten tek hakemdi. Ben de kendi
kendime, “Hem FIFA hem UEFA hem de Türkiye Ligi
organizasyonlar›nda birer maç yöneterek Lo Bello’nun

rekorunu egale edece¤im” dedim. Gerçekten de
Arnavutluk-‹spanya, Ferençvarofl-Levski ve 
Befliktafl-Adana Demirspor maçlar›n› yöneterek bu
hedefime ulaflt›m ve hakemli¤i b›rakt›m. 1993’te de
UEFA beni gözlemcili¤e ald›. Belediye Baflkan› oldum,
milletvekili oldum ama 1993’ten bu yana 18 y›ld›r 
non-stop UEFA maçlar›na görevli gittim. Son üç y›lda
da Türkiye Futbol Federasyonu’nda mentörlük
yap›yorum, genç hakemler yetifltiriyorum. Bunlardan
birisi Özgür Yankaya. Bir noktada ald›k ve bugün Süper
Lig maçlar›na verilebilecek bir noktaya getirdik. Keza
UEFA’n›n Mükemmel Hakemlik Kursu’na kat›lan bir
Mete Kalkavan var. Mentörlük görevim sayesinde bütün
Türkiye’yi dolaflt›m, hakem dernekleriyle, hakemlerle,
gözlemcilerle sürekli birlikte oldum.  K›sacas› kimseden
uzak kalmad›m.

Lo Bello’nun rekorunu egale ettim!
Kamuoyu Yusuf Namoğlu’nun MHK Başkanlığı üzerinde “kimlik ve kişilik”
tartışmaları yapmıyor. Ama “Uzun zamandır hakem camiasından uzak”
gibi bir eleştiri de alttan alta duyuluyor. Aslında başlangıçta hakemlikten
sonraki görevlerinizden söz ederken bu soruya biraz cevap verdiniz ama

yine de eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir...



beklentilere cevap vermedi¤i bir gerçek. 
Öte yandan yurtd›fl›ndan gelenlere en
alt düzeyde ilgi gösterip, yerlilerle
yoluna devam edenler de yok de¤il. Bu
kategorinin bafl›n› çeken iki kulüp var.
Biri Medical Park Antalyaspor, di¤eri
‹stanbul Büyükflehir Belediyespor.
Güneyliler 6, ‹stanbullular ise 
7 yabanc›yla sezonu bitirirken, ço¤u
maçta bu ikilinin kulland›¤› ithal
futbolcu say›s› 2-3 ile s›n›rl› kald›!
Medical Park Antalyaspor’un 6
yabanc›s›, sezon içinde toplam 7 bin
917 dakika süre al›rken, bu rakam
Abdullah Avc›’n›n tak›m›nda 8 bin 348
dakika oldu. Bu istatistiklerle Medical
Park Antalyaspor, Süper Lig’de süre
aç›s›ndan en az ithal futbolcu kullanan
kulüp unvan›n› kapt›! Yabanc› futbolcu
kullanma süresi aç›s›ndan
Gençlerbirli¤i’nin de verileri
Antalyaspor’unkine benziyor. 
Ancak Ankaral›lar sezon boyunca
Antalyaspor’dan iki misli daha fazla
isme kap›lar›n› açarken, maçlar›n›n
büyük bölümünü, özellikle de ikinci
yar›dakileri 2-3 yabanc›yla oynad›.
Durum böyle olunca da Baflkentlilerin
12 yabanc›s›n›n süresi 8 bin 148 dakika
olarak kay›tlara geçti. 

En verimlisi Alex

Süper Lig’teki yabanc› futbolcu say›s›n›n
art›fl›, do¤al olarak, att›klar› gol say›s›na
da yans›d›. 2009-10 sezonunda 307
defa fileleri havaland›ran ithal isimler,
2010-11 sezonunda bu say›y› 389’a
ç›kartt›. Ortada 82 gollük bir art›fl var.
Bu da yüzde 26.7’lik bir oran›
yans›t›yor. Bu noktada söylenebilecek
bir baflka tespit, 2010-11 sezonunda
ithal oyuncular›n, ikinci yar›daki
performanslar›n›n bir önceki sezona
göre düflmemesi. 2009-10 sezonunda
yurtd›fl›ndan gelenler, ilk yar›da 182 gol

kaydetmifl, ikinci yar›da ise bu
toplam 125’e gerilemiflti. 2010-11
sezonunda ise ilk 17 haftay› 193
golle kapatan yabanc›lar, ikinci 17
haftada da 196 defa fileleri
havaland›r›p ilk yar›daki
toplamlar›n›n üzerine ç›kmay›
baflard›. Bunda devre aras›nda
gelenlerin att›¤› 61 golün rolü
oldukça büyük. Gol yollar›nda en
dikkat çekici performans›, hiç kuflku
yok ki, 34 maç›n 33’ünde forma
giyen Fenerbahçe’nin Brezilyal›s›
Alex sergiledi. ‹lk yar›da 12, ikinci
yar›da 16 gol atan 34 yafl›ndaki
sambac›, bu göz kamaflt›ran istikrarl›
performans›yla hem Süper Lig’de gol
kral› (28 gol) oldu hem de tak›m›n›n
flampiyonlu¤una büyük katk› yapt›. 
Alex’ten baflka Süper Lig’in gol
yollar›ndaki etkili di¤er yabanc›lar›
Niang ve Emenike’ydi. Geçti¤imiz
sezon ilk defa Süper Lig’de oynayan
Fenerbahçe’nin Senegallisi 15 gol,

oldu. Bu iki oyuncunun yan› s›ra
Fenerbahçe’nin flampiyonlu¤unda çok büyük
katk› sa¤layan Brezilyal› Alex de Deumi ve
Tomiç gibi sezon içinde sadece 1 maç kaç›r›p,

att›¤› 28 golle ligin gol kral› s›fat›n›
kazand›. Yabanc› kaleciler

aras›nda ise Gaziantepspor’un
Litvanyal›s› Karcemarskas,

yapt›¤› baflar›l›
kurtar›fllarla ne kadar

do¤ru bir tercih
oldu¤unu gözler

önüne serdi. Süper
Lig’in dikkat
çeken yabanc›
futbolcular›
elbette bu
dörtlüyle
s›n›rl› de¤il.
Bu arada
beklentileri

bulunduruldu¤unda, 2010-11 Spor Toto Süper
Lig’de sezon ortas›nda gelenler de dâhil olmak
üzere 194 yabanc› futbolcu top koflturdu. ‹çlerinde
en çok say›da maça ç›k›p, en uzun süre alan iki
isim, 33 maç ve 2970 dakika ile Kardemir
Karabükspor’un Kamerunlu savunma oyuncusu
Deumi ile yine ayn› tak›m›n H›rvat kalecisi Tomiç
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Beşiktaş, Sivasspor ve Konyaspor 15’er
yabancı oyuncu kullandı. Bu üçlüden sonra
13 yabancıyla Bucaspor geliyor. Bucaspor

ve Konyaspor’un küme düşmesi,
Sivasspor’un ise kıl payı kümede kalması,

çok yabancıyla hedeflenen sonuçların
alınmasının mümkün olmadığını gösteriyor.

Dr.Cem Çetin

En faydal› yabanc› En faydal› yabanc› 

Kulüp Futbolcu Mevki Ülke               Maç    Dakika  Ortalama

Fenerbahçe Alex de Souza Orta Saha Brezilya 33 2719 82
Trabzonspor Gustavo Colman Orta Saha Arjantin 31 2569 83
Bursaspor Dimitar Ivankov Kaleci Bulgaristan 28 2443 87
Gaziantepspor Z.Karcemarskas Kaleci Litvanya 31 2790 90
Befliktafl Fabian Ernst Orta Saha Almanya 28 2023 72
Kayserispor S.Hamidou Kaleci Kamerun 24 2159 90
Eskiflehirspor Safet Nadareviç Savunma Bosna-Hersek 30 2595 86
Galatasaray Lucas Neill Savunma Avustralya 25 2109 84
K.Karabükspor Armand Deumi Savunma Kamerun 33 2970 90
Manisaspor Jimmy Dixon Savunma ‹sveç 31 2790 90
Antalyaspor Tita Forvet Brezilya 32 2781 87
‹BB Samuel Holmen Orta Saha ‹sveç 30 2532 84
Ankaragücü Jan Racnoch Orta Saha Çek Cum. 33 2854 86
Gençlerbirli¤i Ermin Zec Forvet Bosna-Hersek 24 1670 70
Sivasspor Jakub Navratil Savunma Çek Cum. 17 1530 90
Bucaspor Jerko Leko Orta Saha H›rvatistan 30 2314 77
Konyaspor Mahamoudoy Kere Savunma Burkina Faso 27 2251 83
Kas›mpafla Luis Henrique Savunma Brezilya 28 2423 87

SSüüppeerr  LLiigg  YYaabbaanncc››  OOyyuunnccuu  AAnnaalliizzii

Geçti¤imiz sezon Süper Lig’de 194
yabanc› oyuncu top koflturdu. ‹çlerinde
en çok say›da maça ç›k›p, en uzun süre
alan iki isim, 33 maç ve 2970 dakika ile
Kardemir Karabüksporlu Deumi ve
Tomiç’ti. Fenerbahçe’nin
flampiyonlu¤unda çok büyük katk›
sa¤layan Alex de sadece 1 maç kaç›r›p,
att›¤› 28 golle ligin gol kral› s›fat›n›
kazand›. Zaten yabanc› oyuncular›ndan
en fazla verim alan tak›m da
Fenerbahçe’ydi. Ancak yabanc› gerçe¤i
bununla s›n›rl› de¤il. 194 yabanc›dan
69’unun oynad›¤› maç say›s› 10’u
geçmedi. Sadece bu bile ithal 
edilenlerin yüzde 35’inden 
faydalan›lamad›¤›n› gösteriyor. 

S
adece Türkiye’de de¤il futbol
ekonomisinin dinamik oldu¤u
Avrupa’n›n her liginde kulüpler, sportif

hedeflerine ulaflmak için yerli isimlerden çok
yabanc›lar› tercih ediyor. Özellikle Bosman
sonras› yaflanan bu süreç nedeniyle, baz›
kulüplerde yabanc› say›s› yerliden daha fazla.
Söz konusu tercihin alt›nda, elbette ekonomik
nedenler önemli bir etken. ‹stisnalar söz
konusu olsa da yabanc› futbolcular›n fiyatlar›
ço¤u zaman yerli isimlere göre daha makul.
Bu teorik yaklafl›m sadece Avrupa’daki ligler
için de¤il Türkiye için de geçerli. Fiyat kadar
önemli bir baflka unsur, futbolcunun

sergileyece¤i performans. Kulüpler
ithal isimlere yönelirken, do¤al olarak
beklentiler de art›yor. Do¤ru yap›lan
seçimler kulüplerin yüzünü güldürürken,
yanl›fl tercihler ise hem ekonomik hem de
sportif kay›plar› beraberinde getiriyor. 
Ülkemizdeki tablo göz önünde

ALEXALEX

Kulüplerin En Fazla Süre Alan Yabanc› Futbolcular› ve Maç Say›lar›

Futbolcu Kulübü           Maç      Dakika

Armand Deumi K.Karabükspor 33 2970
Tomic Vjekoslav K.Karabükspor 33 2970
Jan Racnoch Ankaragücü 33 2854
Alex de Souza Fenerbahçe 33 2719
Antony Seriç K.Karabükspor 32 2880
Tita Antalyaspor 32 2781
Joshua Simpson Manisaspor 32 2607
Pablo Batalla Bursaspor 32 2110
Z.Karcemarskas Gaziantepspor 31 2790
Jimmy Dixon Manisaspor 31 2790
Ivan de Souza Gaziantepspor 31 2639
Gustavo Colman Trabzonspor 31 2569
Joseph M.Yobo Fenerbahçe 30 2622
Safet Nadareviç Eskiflehirspor 30 2595
Samuel Holmen ‹BB 30 2532

Kulüplerin yabancı futbolcu
kullanımlarına bakıldığında,
en fazla verimi
Fenerbahçe’nin aldığı
görülüyor. Sezona 10
yabancıyla başlayan 
sarı-lacivertliler, Bilica ve
Güiza’ya çok fazla şans
vermeyip, diğer 8
yabancısını 232 maçta 
17 bin 104 dakika
kullanarak her iki kategoride
de ilk sırayı kaptı!

Niang’ın gol sayısı, ikinci 17 haftada
9’dan 6’ya, Emenike’ninki de 12’den
2’ye düştü. Benzer sorunu ilk yarının etkili
yabancı golcülerinden Simpson (8-4),
Sestak (6-4), Tum (8-1), Bobo da (7-1)
yaşadı. İnsanın aklını, “Yabancı
golcülerin performansı neden haftalar
ilerledikçe düşüyor?” sorusu kurcalıyor. 

karfl›layamayan ithal oyuncu say›s› da oldukça fazla.
194 yabanc›dan 69’unun oynad›¤› maç say›s› 10’u
geçmiyor. Sadece bu bile ithal edilenlerin yüzde
35’inden faydalan›lamad›¤›n› gösteriyor. Düflündürücü
bir yüzde…

Yabanc› say›s› artt›

2009-10 sezonunda kulüplerin yabanc› kontenjan›
6+2’yken, bu oran geride b›rakt›¤›m›z sezon 6+2+2
oldu. ‹kinci +2’lik ilave, do¤al olarak, yabanc› futbolcu
say›s›ndaki art›fl› beraberinde getirdi. ‹ki sezon önce
165 olan toplam say›, 29’luk bir art›fl göstererek 194’e
ç›kt›. Süper Lig’in 18 kulübünden 13’ü, 10 ve üzerinde
yabanc› futbolcu kulland›. Bu kategoride ilk s›ray›,

15’er yabanc›yla Befliktafl,
Sivasspor ve Konyaspor paylaflt›. 
Bu üçlüden sonra 13 yabanc›yla
Bucaspor geldi. En çok yabanc›
futbolcu kullanan dört tak›mdan
ikisinin (Bucaspor ve Konyaspor)
bir alt lige düflmesi, di¤erinin
(Sivasspor) ise k›l pay› farkla
kümede kalmas›, pek çok ithal
isimle hedeflenen sonuçlar›n
al›nmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
aç›k bir flekilde gösteriyor. Devre
aras›ndaki k›fl transferlerinin de

Maç Say›s› Toplam Yüzde

0-5 26 %13.41
06-10 43 %22.16
11-15 30 %15.46
16-20 30 %15.46
21-25 28 %14.43
+26 37 %19.08
Toplam 194 100%

Yabanc› Futbolcular›n
Maç  Oynama De¤erleri

En Çok Maç Oynayan 15 Yabanc› Futbolcu

Kulüp Golcüsü Gol Uyru¤u

Fenerbahçe Alex de Souza 28 Brezilya
Trabzonspor Burak Y›lmaz 19 Türkiye
K.Karabükspor Emmanuel Emenike 14 Nijerya
Antalyaspor Necati Atefl 13 Türkiye
Manisaspor Joshua Simpson 12 Kanada
Gaziantepspor Olcan Ad›n 12 Türkiye
Ankaragücü Stanislav Sestak 10 Slovakya
Sivasspor Erman K›l›ç 9 Türkiye
‹BB Herve Tum 9 Kamerun
Galatasaray Milan Baros 9 Çek Cum.
Befliktafl Bobo 8 Brezilya
Bucaspor Musa Ayd›n 8 Türkiye
Kas›mpafla Ersen Martin 8 Türkiye
Eskiflehirspor Sezer Öztürk 8 Türkiye
Kayserispor Ö.fiiflmano¤lu-Zalayeta 7 Türkiye/Uruguay
Bursaspor S.Y›ld›r›m-T.Bahad›r 7 Türkiye
Konyaspor Peter Grajciar 7 Slovakya
Gençlerbirli¤i Oktay Delibalta 6 Türkiye

Süper Lig’teki Kulüplerin En Golcü Futbolcular›



Kardemir Karabükspor’un
Nijeryal›s› da 14 gol att›. Ne var
ki, Türkiye’ye gelen yabanc›larda
s›kça görülmeye bafllayan ikinci
yar›larda performans gerilemesi
sorunu, bu ikiliye de yans›d›.
Sezon bafl›nda Marsilya’dan
“Fransa Gol Kral›” s›fat›yla gelen
Niang’›n gol say›s›, ikinci 17
haftada 9’dan 6’ya, Emenike’ninki
de 12’den 2’ye düfltü. Benzer
sorunu ilk yar›n›n etkili yabanc›
golcülerinden Simpson (8-4),
Sestak (6-4), Tum (8-1), Bobo da
(7-1) yaflad›. Her y›l ayn› flekilde
ortaya ç›kan bu tabloyu gördükçe,
insan›n akl›n›, “Neden bu yabanc›
golcülerin performans› haftalar
ilerledikçe daha iyi olaca¤›na daha
kötüye gidiyor ya da
sakatlan›yorlar” sorusu fazlas›yla
kurcal›yor. Bu sorunun cevab›n›n,
kulüplerin kendi iç
mekanizmalar›nda yatt›¤›n›
söylemek her halde yanl›fl
olmayacakt›r. 

En verimliler
Fenerbahçe’de 

Kulüplerin yabanc› futbolcu
kullan›mlar›na bak›ld›¤›nda, en
fazla verimi ligi zirvede bitiren
Fenerbahçe’nin ald›¤› görülüyor.
Sezona 10 yabanc›yla bafllayan
sar›-lacivertliler, Bilica ve Güiza’ya
çok fazla flans vermeyip, di¤er 
8 yabanc›s›n› toplamda 17 bin 104
dakika kullanarak her iki
kategoride de ilk s›ray› kapt›! 
Yeri gelmiflken belirtmekte fayda
var; ara transfer döneminde
Fenerbahçe, yabanc› oyuncu
transferine gitmedi. Alex ve
arkadafllar›n›n Fenerbahçe’ye
getirdi¤i bir baflka birincilik, gol
yollar›ndaki performanslar› oldu. 

Sar›-lacivertlilerin ithal
isimleri, Süper Lig’de 61 defa
fileleri havaland›r›rken, 
tak›m içindeki oranlar› ise
istatistiklere yüzde 73 olarak
yans›d›. Fenerbahçe gibi
yabanc›lar›ndan arzulad›¤›
verimi alan ikinci kulüp
Kardemir Karabükspor oldu.
Ligin üç yenisinden ikisi
sezon sonunda 
alt lige düflerken, Kardemir
Karabükspor do¤ru yabanc›
futbolcu tercihleriyle hem lige
renk katt› hem de ilk 10
içinde yer ald›. Benzer
ifadeleri Gaziantepspor için
de kullanmak mümkün. 
Her ne kadar Fenerbahçe
mutlu sonu, elindeki yabanc›
futbolcular›n performans›yla
yakalad›ysa da en yak›n
takipçisi Trabzonspor da daha
çok yerlilerin gayretleriyle
sonuca gitmeye çal›flt›. Bu
gerçe¤i “Kulüplerdeki

Yabanc› Futbolcular ve Kullan›m
Oranlar›” tablosunda görmek
mümkün. 
18 tak›m içinde Trabzonspor,
yabanc› oyuncu kullan›m süresi
olarak 13. s›rada bulunuyor. 
Bir karfl›laflt›rma yapmak gerekirse,
Fenerbahçe’nin yabanc›lar› 17 bin
104 dakika süre al›rken,
Trabzonspor’un ithal isimlerinin
sahada kalma süresi 11 bin 772
dakika oldu. Arada 5 bin 332
dakika var. Böyle bir tablonun
ortaya ç›kmas›n›n nedeni, fienol 
Günefl’in elindeki yerlilere
güvenmesi ve onlara daha çok flans
vermesi.
‹statistikler de bu
yaklafl›m›
do¤ruluyor. 
Bordo-mavililerde
sezon içinde en
çok süre alan 
10 futbolcudan
7’sini yerliler
oluflturuyor.
Zirve yar›fl›nda
yerli isimlerin,
fienol Günefl’i
mahcup
etmedi¤i bir
gerçek. Bu
konudaki en
somut veri
olarak, Burak
Y›lmaz ve Umut
Bulut ikilisinin
att›¤› toplam 32
gol gösterilebilir.
Ayr›ca sezon
sonunda
Trabzonspor’da
üç yerli ismin
(Selçuk, Egemen
ve Umut) baflka
kulüplere
gitti¤ini de göz

ard› etmemek lâz›m. Bu arada
zirve yar›fl› yapan kulüpler içinde 
Bursaspor’un da Trabzonspor gibi
elindeki yabanc›lardan çok yerli
futbolcularla mücadelesini
sürdürüp ligi ilk 3 içinde
bitirdi¤inin alt›n› çizelim.
Süper Lig’de top koflturan
yabanc›lar üzerine yapt›¤›m›z
de¤erlendirmeyi, oynad›klar› maç
say›lar›n›n analiziyle bitirelim.

Geride kalan sezon içinde 194
ithal isimden sadece yüzde 19’luk
bölümü, yani 37 futbolcu 26 ve
üstünde maça ç›km›fl. Bu toplama
21-25 maç oynayan 28
futbolcuyu da ilâve etti¤imizde,
34 haftal›k lig maratonunda 21 ve
üstü maça ç›kan yabanc› futbolcu
say›s› 65, oran› ise yüzde 33.5.
Bu say›sal verileri anlaml› k›lmak
için bir de 0-10 maç oynayan

yabanc›lar›n
toplam›na bakmak
gerekiyor. Burada
da 69 toplamla
yüzde 35’lik bir
oran ç›k›yor
karfl›m›za. 
Dikkat edilece¤i
üzere 0-10 maç
aras›ndaki futbolcu
say›s›n›n, 21-34
aras›ndakinden
fazla oldu¤u
görülüyor. Mevcut
tabloyu, “Kulüpler
transfer ettikleri
ithal isimlerden
yeterli verimi
alam›yor” fleklinde
de¤erlendirmek
mümkün. Bu arada
+2’lik ilâvelerin de
bu tabloyu ortaya
ç›kard›¤›
düflünülebilir. 
Yabanc› futbolcu
performans›nda
ikinci önemli
nokta da
kulüplerin do¤ru
seçimler yapmas›. 
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Kulüp Y.F.S 1.Yar› 2.Yar› Toplam Yüzde L.S

Fenerbahçe 10 26 35 61 (33) %73 (60) 1
Manisaspor 11 18 17 35 (21) %71 (52) 10
Befliktafl 15 16 17 33 (29) %62 (71) 5
K. Karabükspor 9 20 8 28 %61 9
Trabzonspor 9 16 11 27 (14) %39 (30) 2
Ankaragücü 11 12 12 24 (14) %46 (42) 13
Galatasaray 11 11 13 24 (39) %59 (71) 8
Kayserispor 10 11 11 22 (28) %48 (72) 6
Sivasspor 15 7 14 21 (7) %49 (20) 15
‹BB 7 9 11 20 (10) %48 (25) 12
Bursaspor 11 8 9 17 (22) %34 (39) 3
Konyaspor 15 10 7 17 %61 17
Antalyaspor 6 7 6 13 (13) %32 (30) 11
Gaziantepspor 10 6 6 12 (26) %27 (81) 4
Bucaspor 13 2 8 10 %27 16
Gençlerbirli¤i 12 5 5 10 (13) %23 (41) 14
Kas›mpafla 10 6 4 10 (9) %32 (20) 18
Eskiflehirspor 9 3 2 5 (6) %13 (16) 7
Toplam             194      193       196    389 (307) %47 (46)

Y.F.S.: Yabanc› Futbolcu Say›s›; L.S: Lig S›ralamas›.
Parantez içindeki veriler 2009/10 sezonuna aittir.
Not: K. Karabükspor, Konyaspor ve Bucaspor Bank Asya 1. Lig’den
geldikleri için bir önceki sezonun de¤erleri bulunmamaktad›r.

Spor Toto Ligi’nde Yabanc› Futbolcular›n Gol Say›lar› 

Kulüp               F. S.    Maç      Dakika

Fenerbahçe 10 232 17.104
Karabükspor 9 201 15.670
Gaziantepspor 10 220 15.374
Befliktafl 15 218 15.316
Ankaragücü 11 193 14.515
Konyaspor 15 196 14.171
Manisaspor 11 197 13.225
Galatasaray 11 177 13.053
Kayserispor 10 158 12.227
Bucaspor 13 159 12.122
Kas›mpafla 10 165 12.037
Bursaspor 11 179 11.923
Trabzonspor 9 173 11.772
Sivasspor 15 166 11.030
Eskiflehirspor 9 140 10.351
‹BB 7 105 8.348
Gençlerbirli¤i 12 121 8.148
Antalyaspor 6 117 7.917
Toplam 194   3.116   224.303

Yabanc› Futbolcular ve 
Kullan›m Oranlar›

Geçti¤imiz sezonun en istikrarl›
yabanc› oyuncular› Kardemir
Karabüksporlu Tomiç ve Deumi oldu.

Henüz 19 yafl›nda
olmas›na ra¤men
Hollanda ve
‹ngiltere’de futbol
oynad›. Bu sezon
ise Kayserispor’un
baflar›s› için ter
dökecek. Güçlü
fizi¤i, gol
vurufllar›ndaki
baflar›s› ve hava
hakimiyeti
sayesinde önce
Hollanda
taraf›ndan genç
millî tak›mlara
seçildi, ard›ndan
15 yafl›nda
‹ngiltere’nin
Portsmouth tak›m›
taraf›ndan transfer
edildi. Hep el
üstünde tafl›nan
bir oyuncu
oldu¤unun son
kan›t› ise Guus
Hiddink taraf›ndan
‹ngiltere’den direkt
A Millî Tak›m
kadrosuna dâhil
edilmesiydi.
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▼▼Henüz 19 yafl›ndas›n ama flimdiden
Hollanda, ‹ngiltere ve Türkiye gibi üç farkl›
ülkede top koflturdun. Ailenin Hollanda’ya
göç ediflinden bafllayarak seni tan›mak
istiyoruz.  
▲▲Babam Elaz›¤l›. 15 yafl›nda çal›flmak için
yaln›z bafl›na Hollanda’ya gitmifl. Bir ara
Fransa’ya geçmifl, orada çal›flm›fl. 
Fransa-Hollanda aras›nda bir süre mekik
dokuduktan sonra Hollanda’ya yerleflmifl.
Sonra Türkiye’ye gelip annemle evlenmifl.
Ablam ve ben Türkiye’de do¤duk. Bütün
kaynaklarda Hollanda do¤umlu oldu¤um
yaz›yor ama Elaz›¤’da do¤dum. Hollanda’ya
gitti¤imizde 2 yafl›ndayd›m. 
▼▼Futbola kaç yafl›nda ve nas›l bafllad›n?
Sendeki yetene¤i ilk keflfeden kim oldu? 
▲▲Sanki annemden topla do¤mufl gibiydim.
Kendimi bildim bileli topa vuruyorum. 
5-6 yafl›ma geldi¤imde evime 5 dakika
mesafedeki bir futbol okuluna yaz›ld›m. 
O zamanki düflüncem sadece top oynamak ve
e¤lenmekti tabii ki. Bu arada e¤itim zorunlu
oldu¤u için okula da gittim ama önceli¤im
her zaman futboldu. 15 yafl›na geldi¤imde
okulumdan da mezun oldum.
Futbolculu¤umun yan› s›ra muhasebeciyim.

Babam sebze-meyve toptanc›l›¤› yapt›¤› için
benim de kendisine yard›mc› olmam amac›yla
muhasebe okumam› istemiflti ama ben
yolumu futbolcu olmak üzere çizmifltim.
▼▼Baban futbol oynaman› nas›l karfl›lad›? 
▲▲Babam hep yan›mda oldu. Bunu mecazi
anlamda söylemiyorum. Futbolcu olarak
nereye gidersem gideyim babam hep
oradayd›. ‹ngiltere’ye gitti¤imde de
Kayserispor’a geldi¤imde de hep benimle
birlikteydi. Kamplarda, maçlarda beni hiç
yaln›z b›rakmad›. 
▼▼Mahallenizin tak›m›ndan Den Haag’a
geçiflin nas›l oldu?
▲▲Dedi¤im gibi çok hareketli bir çocuktum,
sürekli top oynar, evde camlar› k›rard›m.
Babam da bu duruma sinirlenirdi. Bir
keresinde o kadar k›zd› ki futbol okulundan
ald›. Ama ben ›srarlar›m› sürdürdüm ve
amcam bir kez daha beni ayn› tak›ma
yazd›rd›. Sonras›nda bir amatör tak›ma,
oradan da Den Haag’a geçtim. Asl›nda 
3 y›ld›r da Feyenoord’da staj görüyordum.

Fakat Feyenoord ifli sürüncemede b›rak›nca,
evimize çok yak›n olan Den Haag’›n teklifini
kabul ettim. Arkadafllar›m da hep Den
Haag’da oynuyordu. 5 y›l boyunca Den
Haag’›n altyap›s›nda kald›m. 
▼▼Altyap› e¤itiminin büyük bölümünü Den
Haag’da ald›¤›n› biliyoruz. Bize
Hollanda’daki altyap› sisteminden biraz söz
eder misin? Bu e¤itimde öne ç›kan neler var?
▲▲Asl›nda futbol ö¤renmeye Den Haag’da
bafllad›¤›m› söyleyebilirim. U14 ve U15
tak›mlar›ndaki hocalar›m sayesinde futbolun
temellerini ald›m. U15’teki hocam beni
sadece tak›m kaptan› yapmakla kalmad›,
futbol geliflimime de büyük katk›larda
bulundu. Çarflamba günlerimiz bofl olurdu
ama o beni okuldan ça¤›r›r ve özel
antrenmanlar yapt›r›rd›. Kendimi farkl›
hissetmemi ve futbolcu olaca¤›ma inanmam›
sa¤layan da o hocamd›. 

Türkiye’ye iki gol atm›flt›m!

▼▼Portsmouth seni henüz 15 yafl›ndayken
transfer etti? O yaflta seni kim ve nerede
keflfetti? Hollanda’dan ‹ngiltere’ye gidiflin
ilginç olmal›. 

▲▲Den Haag’da ilk 6 ay d›fl›nda hep
kendimden 1-2 yafl büyüklerle oynad›m.
U15’te Hollanda Millî Tak›m›’na seçildim.
Hatta o dönemde Türkiye ile iki maç yapm›fl,
birinde 4-1, di¤erinde de 3-1 yenilmifltik. 
O iki maçta da Hollanda’n›n gollerini ben
atm›flt›m. Hocam›z “Bütün goller Türklerden”
diye espri yapm›flt›. Bugünkü tak›m
arkadafllar›m›n hemen hemen hepsini o
günlerden tan›yorum. Hollanda U16 Millî
Tak›m› ile ‹ngiltere’ye karfl› oynad›¤›m›z bir
maç vard›. Onlar› yenmifltik ve ben de
oldukça iyi oynam›flt›m. Orada göze çarpt›m.
Portsmouth’a gidiflim ise o gün bafllayan uzun
bir hikâyenin sonucuydu.
▼▼O uzun hikâyeyi dinleyebiliriz.
▲▲Asl›nda ‹ngiltere maceram›n bafl›nda
Portsmouth gündemde yoktu. Beni isteyen
tak›m Bolton’du. Ben de babam ve
menajerlerimle yapt›¤›m konuflmalarda
“Sadece bir iste¤im var, o da Premier Lig’de
oynamak” diyordum. En büyük hayalim
‹ngiltere Ligi’nde futbol oynamakt›. Babam bir

gün Bolton’un resmi teklifiyle karfl›ma geldi
ve “Al iflte sana Bolton” dedi. A¤z›m aç›k
kald›, gözlerim doldu, “Bavullar›m›z› toplay›p
gidelim” dedim. O süreçte bir gün babam
telefonla arad› ve “Okuldan antrenmana
kendin git” dedi. Oysa her gün o beni al›r,
kulübe götürürdü. “Çok yorgunum, gel sen
beni al” dedi¤imde, “Gelemem çünkü
Manchester’de, City kulübündeyim” cevab›n›
verdi. Tugay Kerimo¤lu’nun menajeri ve
Tuncay fianl› ile de görüflmüfl. Bir hafta sonra
beni de yan›na ald›, Manchester City’ye
birlikte gittik. Tesisleri gezdik, antrenmanlar›
izledik. Gerçekten de  müthifl tesisleri vard›.
Bu s›rada menajerim de Manchester’e geldi
ve “Çok güzel bir problemimiz var, Arsenal
de seni istiyor” dedi. Benim için dünyada iki
kulüp var, biri Real Madrid, di¤eri Arsenal.
“Ne bekliyoruz, hemen gidelim” dedim tabii.
Ama babam beklememizi istedi. Bu arada
beni Sven-Göran Eriksson’la görüfltürdüler ve
kafam kar›flt›. Çünkü Arsenal’de altyap›ya
gidecektim, City’de ise benimle ilgilenen
adam Eriksson’du. Manchester’de A tak›mda
oynay›p sonra Arsenal’e
gidebilirdim. Bunun üzerine
City’de karar k›ld›k ve
Arsenal’e teflekkür ettik. Ama
bu s›rada City’nin Taylandl›
patronu Eriksson’u görevden
ald› ve ben hem City’den
hem de Arsenal’den oldum.
O süreçte West Ham ve
Portsmouth’un teklifleri
geldi, ben de daha cazip
olan Portsmouth’un teklifini
kabul ettim. 

Geri dönmek istedim

▼▼15 yafl›nda ailenden
uzaklafl›p baflka bir ülkeye
gitmek senin için zor 
olmad› m›? 
▲▲O yaflta ‹ngiltere’de tek
bafl›na yaflamak bana önemli
bir hayat tecrübesi katt›
diyebilirim. Babam imza
törenine kat›ld› ve 1 hafta
sonraki maç›m› izlemeye
gelmek üzere Hollanda’ya
döndü. Portsmouth’un çok
güzel tesisleri var ama
Türkiye’deki gibi oyuncular›n
yat›p kalkt›¤› tesisler de¤il.
Onlar genç oyuncular›n›
‹ngiliz ailelerin yan›na
yerlefltiriyor. Ben de bir
tak›m arkadafl›mla birlikte bir
ailenin yan›na verildim. 
Bu arada ‹ngilizcem de yok.
Evin annesi bana ne sorsa 
ya yes diyorum ya da no.
S›k›ld›m tabii. Annemi
arad›m ve telefonda, “Geri
gelmek istiyorum” diye
a¤lamaya bafllad›m. Bunun
üzerine babam yan›ma geldi
ve bir hafta benimle kald›.
Sonras›nda 1 hafta
Danimarka’da kamp yapt›k.
Menajerimiz Harry
Redknapp’t›. Kadroda

Crouch, James, Diarra, Defoe gibi oyuncular
vard›. Kamptan döndükten sonra genç
oyuncularla gezmeye ç›kt›k. Bu s›rada
altyap›daki teknik direktörümüz arad› ve
bana bir fleyler söylemeye bafllad›. ‹ngilizce
bilmedi¤im için telefonu yan›mdaki
arkadafl›ma verdim. Hoca, “Hemen eflyalar›n›
toplay›p gelsin, A tak›ma ç›kacak” demifl. 
O s›rada 15 yafl›nday›m ve nas›l
heyecanland›¤›m› anlatamam. Tak›m›n
otobüsüne bindim, yan›mda Campbell,
arkamda Defo, karfl›mda James oturuyor.
Redknapp yan›ma geldi, “Seni son 20
dakikada oynatmak istiyorum.
Heyecanlanmana gerek yok. Danimarka’da
neler yapt›ysan burada da ayn›s›n›
yapacaks›n” dedi. ‹kinci yar› öncesi hoca
bana “Defoe’yu iyi izle, onun yapt›¤› koflular›
yapmaya çal›flacaks›n” dedi. Is›nmaya
bafllad›m ama dizlerim heyecandan birbirine
vuruyor. Bu arada Redknapp da beni oyuna
sokmad› ve maçtan sonra da “Skoru riske
etmek istemedim. Maç› kaybetsek sen de
bask› alt›na girebilirdin” dedi. O günden

sonra haftada iki gün 
A tak›mla idmanlara
ç›kmaya bafllad›m. 
▼▼Portsmouth’taki gelece¤in
parlak gibi görünüyormufl
bafllang›çta...
▲▲Redknapp tak›mda kald›¤›
sürece A tak›m kadrosunda
yer ald›¤›m maçlar oldu.
Ama o Tottenham’a gidip
tak›m Tony Adams’a kal›nca
ben sadece antrenmanlara
ç›kmaya bafllad›m. Adams
da gidince beni
Portsmouth’a alan altyap›
sorumlusu Paul Hart
tak›m›n bafl›na geçti ancak
inan›lmaz bir fley oldu.
Bana o kadar güven ve
emek veren Hart, o günden
sonra adeta beni tan›mad›,
A tak›m antrenmanlar›na
bile almad›. Hatta A2’de
bile A tak›m oyuncular›n›
oynatmaya ve beni o
tak›mda bile yedek
b›rakmaya bafllad›. Sonra da
Hart da kovuldu ve yerine
gelen Avram Grant beni
yeniden A tak›m
idmanlar›na ald›. Aston
Villa maç›nda da yedektim.
Hatta o dönemde
oynayaca¤›m› bile
düflündüm. Bu arada
geçti¤imiz sezon ABD’ye
kampa gittik ve 4 haz›rl›k
maç›nda da A tak›mda 90
dakika oynad›m. Sezonun
bafl›nda ilk kupa maç›nda
bir gol att›m. Ard›ndan
evimizde oynad›¤›m›z ilk
maçta da gol att›m. 5-6
hafta benim için çok iyi
geçti ama Grant tak›ma
takviye için tecrübeli
oyuncular transfer etti.
Benim de oynama sürelerim
düflmeye bafllad›. Bu arada

Sadece Türkiye’den değil, İtalya, İspanya ve
Almanya’dan da beni isteyen kulüpler vardı.
Kayserispor’u bir proje takımı ve genç
oyunculara çok fazla şans veren bir kulüp
olduğu için tercih ettim. 

Kafa toplarında iyiyim, iyi şut attığımı
söyleyebilirim, gol vuruşlarında başarılıyım ve
topu iyi saklayabilirim. Ama Rooney gibi
sahanın her yerine koşan, orta sahadan top
alan bir santrfor tipi değilim. Ben daha çok
Drogba ya da Ibrahimoviç tipinde bir
golcüyüm.

Hiddink bana o güne kadar hiç söylenmemiş
bir şey söyledi; “Zidane hiç defans yapmazdı
ama öyle bir yerde dururdu ki, defansif
görevini yerine getirmiş olurdu. Sen de saha
içinde durduğun yeri ayarlamayı ve takım
savunmasına katkı yapmayı öğrenmelisin.” 

Her futbolcu hayatında çok ciddi problemler
yaşar. O noktalarda pes etmeyeceksiniz.
Sonuna kadar şansın gelmesini bekleyeceksiniz
ve geldiğinde de o şansı kullanabilmek için
hazır olacaksınız. Ben de bütün zorluklara
inatla dişimi sıktım. En önemli özelliğim de
inatçılığım.

Hollanda’dan teklif aldığımda Türkiye’nin
benden haberi yoktu. Ama o dönemde de
içimdeki takım her zaman Türkiye’ydi. 
İlk “Gel bizim için oyna” teklifini Hiddink’ten
aldım ve “Benim gönlümde her zaman Türkiye
var” diyerek geldim.
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Sanki annemden topla doğmuş gibiydim. 
5-6 yaşıma geldiğimde evime 5 dakika
mesafedeki bir futbol okuluna yazıldım. 
15 yaşına geldiğimde okulumdan da mezun
oldum. Futbolculuğumun yanı sıra
muhasebeciyim. 

Futbol öğrenmeye Den Haag’da başladım.
U15’teki hocam beni sadece takım kaptanı
yapmakla kalmadı, boş günlerde bile beni
çağırır, özel antrenmanlar yaptırırdı. Kendimi
farklı hissetmemi ve futbolcu olacağıma
inanmamı sağlayan da oydu. 

Den Haag’da kendimden 1-2 yaş büyüklerle
oynadım ve U15’te Hollanda Millî Takımı’na
seçildim. Hatta o dönemde Türkiye ile
oynadığımız iki maçta da gol atmıştım.
İngiltere’ye gidişim de yine Hollanda U16 ile
İngiltere’yi yendiğimiz bir maçtan sonra
gerçekleşti. 

15 yaşında İngiltere’de tek başına yaşamak
bana önemli bir hayat tecrübesi kattı. 
Genç oyuncularını İngiliz ailelerin yanına
yerleştiriyorlar. İngilizce bilmediğim için çok
zorluk çektim. Hatta annemi aradım ve
telefonda, “Geri gelmek istiyorum” diye
ağladım. 

Portsmouth’ta başlangıçta her şey iyi
gidiyordu. A takımla çıktığım maçlar ve
attığım goller de oldu. Ancak son sezonumda
sözleşmem bittiği için yeni sözleşme
imzalamamı istediler. Sözleşmeye imza
atmadığım için de beni ikinci plana ittiler.



sezon sonunda da sözleflmem bitiyordu ve
uzatmak istediler. Ben de “Tamam, olabilir”
dedim. Menajerim Portsmouth’la görüfltükten
sonra baflka kulüplerle de temas kurdu ve
teklifleri de¤erlendirmeye bafllad›. Bu durum
kulübü hiç memnun etmedi ve sözleflme
imzalamad›¤›m için beni oynatmamaya
bafllad›lar. Bir an önce imza atmam›
istiyorlard›. Bir maçta tak›m›n yar›s› sakatt›.
Oyunun son 20 dakikas›nda menajerimiz beni
yan›na ça¤›rd› ve “Seni oynataca¤›m ama imza
ataca¤›na söz ver” dedi. Futbol oynayabilmeyi
o kadar çok istiyordum ki, kafam› e¤ip “Söz”
dedim. Çenemden tutup kafam› kald›rd› ve
“Gözlerime bakarak söz ver” dedi. Ben de
sözümü tekrarlad›m. Böylece 20 dakika
oynama f›rsat› bulabildim. Ama yine de
sözleflmeyi imzalamad›m ve hocama da bu
sözü sadece futbol oynamak için verdi¤imi
anlatt›m. Beni anlad› ve dar›lmad›. Aram›z iyi
kald›. Ona da bana anlay›fl gösterdi¤i için çok
teflekkür ediyorum. 
▼▼Portsmouth’la sözleflmen bitti ve sen
Kayserispor’u tercih ettin. Peki, teklif yapan
baflka kulüpler de var m›yd›?
▲▲Asl›nda sadece Türkiye’den de¤il, ‹talya,
‹spanya ve Almanya’dan da beni isteyen
kulüpler vard›. En fazla teklif ise Türk
kulüplerinden gelmiflti. 
▼▼Bir ara Fenerbahçe ile de ad›n›n geçti¤ini
biliyoruz. Neden di¤erlerini de¤il de
Kayserispor’u tercih ettin?
▲▲Kayserispor bir proje tak›m›. Genç
oyunculara çok fazla flans veren bir kulüp. fiota
Arveladze de çok genç ve baflar›ya aç bir teknik
adam. Sanki hâlâ futbol oynayabilecekmifl gibi
duruyor. Ben de böyle bir tak›m›n içinde olmak
ve sürekli oynamak istedim. Fenerbahçe’ye
gitseydim kaç maç oynayabilirdim bilmiyorum
ama Kayserispor’da daha fazla flans
bulabilece¤imden eminim. Üstelik Kayserispor
da son y›llarda futbola yapt›¤› yat›r›mlarla
flampiyonlu¤a oynayabilecek bir kulüp

oldu¤unu kan›tl›yor. 
▼▼Bir çok oyuncu altyap› döneminde
forvet olarak bafll›yor ama sonra
giderek bir stopere hatta beke bile
dönüflebiliyor. Peki sen bafllad›¤›n
günden bu yana bir forvet oyuncusu
musun? 
▲▲Hay›r. Sol bek hariç her mevkide
oynad›m. Kalecilik bile yapt›m. 
Bir turnuvada kalecimiz k›rm›z› kart
görmüfltü, kaleye ben geçtim. Asl›nda
santrfor bafllam›flt›m ama Den Haag’a
transfer olmadan önce bir sezon
stoper oynad›m. Den Haag’dan teklif
ald›¤›mda, “Hangi pozisyonda
oynatacaks›n›z?” diye sordum çünkü
forvet oynamak istiyordum. Beni
santrfor olarak düflündükleri cevab›n›
al›nca, “Tamam” dedim. Ama Den
Haag’daki ikinci sezonumda baflka
bir hocan›n yönetiminde santrfor
hariç sa¤ bek bile oynad›m. Ertesi
sezon baflka bir teknik adam›n
yönetiminde santrfor oynad›m ve
sonra da öyle devam ettim.
▼▼Dünya futbolunda farkl› forvet
tipleri var. Kimi tek vuruflçu
golcüdür, kimisi inan›lmaz
driplingler yapar, kimi uzaktan çok
iyi flut atabilir, baz›s› kafas›n› iyi

kullan›r, baz›lar› da savunmay› en önde
bafllatan santrforlard›r. Sen kendini hangi tip
golcü s›n›f›na koyuyorsun? 
▲▲Kafa toplar›nda iyiyim, iyi flut att›¤›m›
söyleyebilirim, gol vurufllar›nda baflar›l›y›m ve
topu iyi saklayabilirim. Ama Rooney gibi
sahan›n her yerine koflan, orta sahadan top alan
bir santrfor tipi de¤ilim. Ben daha çok Drogba
ya da Ibrahimoviç tipinde bir golcüyüm.
▼▼Futbola bafllad›¤›nda bir idolün var m›yd›?
▲▲Bafllang›çta Brezilyal› Ronaldo benim için
benzemek istedi¤im tek oyuncuydu. fiimdi ise
Drogba ve Ibrahimoviç’i çok be¤eniyorum. 

Hiddink’ten kula¤a küpe

▼▼Yafl›n henüz çok genç ve geliflime aç›k bir
oyuncusun. Kendinde eksik gördü¤ün yönler
var m›? Bunlar› gidermek için neler
yap›yorsun?
▲▲Sol aya¤›m› daha iyi çal›flt›rmam gerekiyor.
Bir santrfor olarak top her türlü pozisyonda
gelebilir. Golü atmak için her iki aya¤›n›zla da
topa iyi vurman›z gerekiyor. A Millî Tak›m’a
ça¤r›ld›¤›mda, Hiddink Hocam bana o güne
kadar hiç söylenmemifl bir fley söyledi;
“Zinedine Zidane hiç defans yapmazd› ama
öyle bir yerde dururdu ki, defansif görevini
yerine getirmifl olurdu. Sen de saha içinde
durdu¤un yeri ayarlamay› ve bu flekilde tak›m
savunmas›na katk› yapmay› ö¤renmelisin” dedi. 
▼▼Futbola seninle birlikte bafllayan pek çok
çocuk bugün bambaflka ifller yap›yor. 
Sen sahada kalman› ve iyi bir oyuncu olman›
hangi özelliklerine borçlusun?
▲▲Öncelikle diflini s›k›p devam edeceksin.
Çünkü her futbolcu hayat›nda çok ciddi
problemler yaflar. O noktalarda pes
etmeyeceksiniz. Sonuna kadar flans›n gelmesini
bekleyeceksiniz ve geldi¤inde de o flans›
kullanabilmek için haz›r olacaks›n›z. 
Ben de bütün zorluklara inatla diflimi s›kt›m. 
En önemli özelli¤im de inatç›l›¤›m diyebilirim.

▼▼Daha önce Turkcell Süper Lig’i izliyor
muydun? Burada oynanan futbol hakk›nda 
ne düflünüyorsun?
▲▲‹ngiltere’ye gitmeden önce Hollanda’daki
evimizde çanak antenimiz sayesinde
Avrupa’n›n bütün liglerini takip ederdim. 
Buna Türkiye Ligi de dâhildi. ‹ngiltere’ye
gittikten sonra ise böyle bir imkân›m olmad›
ama yine de iyi maçlar› internetten izlemeyi
sürdürdüm. Derbileri, kupa finallerini mutlaka
izlerdim. Bence Süper Lig sürekli geliflen bir lig
ve buraya çok kaliteli oyuncular geliyor. Benim
için Süper Lig Hollanda’dan çok daha iyi. 
Bir kere daha h›zl› ve tempolu oynan›yor.
Seyircinin sahaya etkisi çok daha yüksek. 
▼▼Millî Tak›m tercihin de oldukça ilginç
geliflmelere sahne oldu. Guus Hiddink
taraf›ndan direkt Hollanda maç›n›n A Millî
Tak›m kadrosuna davet edildin ve geldin. 
Daha önce de Hollanda’n›n genç millî
tak›mlar›nda oynam›flt›n. Bafllang›çtaki
Hollanda tercihinin nedeni neydi? 
Türkiye o dönemde seni keflfedememifl miydi?
▲▲12-13 yafllar›nda Hollanda’da genç millî
tak›mlar için bölge seçmeleri bafllar.
Hollanda’dan teklif ald›¤›mda Türkiye’nin
benden haberi yoktu. O dönemde benim için
sadece Hollanda vard›. Türkiye’ye karfl›
oynad›ktan sonra ise bana, “Türkiye’yi tercih
eder misin?” diye sordular ama hiçbir kampa
davet edilmedim. O dönemde de içimdeki
tak›m her zaman Türkiye’ydi. ‹lk “Gel bizim
için oyna” teklifini Hiddink’ten ald›m ve
“Benim gönlümde her zaman Türkiye var”
diyerek geldim. Aç›kças› davet ald›¤›mda da iki
duyguyu bir arada yaflad›m. A Millî Tak›m’a
seçildi¤im için büyük bir mutluluk duydum. 
Bir yandan da benim bugünlere gelmeme 
en büyük katk›y› yapan babam o dönemde
hacdayd› ve mutlulu¤umu onunla
paylaflamaman›n üzüntüsünü yaflad›m. 
Maça da gelemedi. ‹lk maç›m›n Hollanda’ya
karfl› olmas› da çok farkl› bir anlam tafl›yordu
benim için. 
▼▼Türkiye’yi tercih etmifl olman Hollanda’da
nas›l karfl›land›?
▲▲Ailemin ço¤u Hollanda’da. Arkadafllar›m›n
büyük bölümü de orada. Herkes benden maç
için bilet istedi. Sa¤ olsun Hamit a¤abey bu
konuda yard›mc› oldu. Akrabalar›m,
arkadafllar›m beni görmek için otele kadar
geldi, içeri giremediler ama beni camdan
görmek bile onlar› mutlu etti. Tabii ben de
büyük bir gurur duydum. O maçta
oynayamasam da orada olmak bile benim
aç›mdan çok farkl› bir tecrübeydi. 
▼▼Gelecekle ilgili nas›l hayaller kuruyorsun?
Kariyer planlamanda neler var?
▲▲Öncelikle Kayserispor’da ilk on bir oyuncusu
olmak ve iyi sezonlar yaflamak istiyorum.
Kariyerim boyunca Türk Millî Tak›m›’na hizmet
etmek amac›nday›m. Baflta da söyledi¤im gibi
çocuklu¤umdan beri hayalim bir gün Arsenal
veya Real Madrid’de oynamak. 
Ama nihayetinde futbol hayat›m› yine
Türkiye’de noktalamak isterim.
▼▼Arkadafllar›n senin nas›l bir insan oldu¤unu
düflünüyor? En belirgin karakteristik 
özelli¤in nedir
▲▲Sempatik, komik, çok konuflan (gülüyor), 
her zaman enerji ve mutluluk dolu bir insan›m.
Aile sorunlar› d›fl›nda kolay kolay hiçbir fley
benim keyfimi kaç›ramaz.
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takip eden ‹ngiltere’de ise 21 hafta
her maçta gol at›l›rken, ‹spanya’da
ise 21 hafta en az bir maç 0-0
tamamlanm›fl. Gol ortalamas›na
göre bu kategoride Türkiye’yi
geride b›rakan ‹talya’da ise tam 24
hafta en az bir maç gol at›lmadan
tamamlanm›fl. Ancak bu oran en
gol k›s›r› lig olan Ligue 1’de daha
da kötü. 44 maç›n golsüz
sonuçland›¤› Fransa’da tam 25
hafta en az bir maç 0-0 eflitlikle
bitmifl. Tüm liglerde ise bir haftada
en fazla 3 maç golsüz
sonuçlanm›fl.

‹talyanlar son dakikac›

Her ligde at›lan gol say›s›na göre
belirlenen son dakika gol oranlar›
tablosunda ise gol ortalamas›nda
gerilerde olan Serie A’y› ilk s›rada
görüyoruz. ‹talya’da geçti¤imiz
sezon at›lan 955 golün 66’s› son
dakikada gelmifl. Bu 66 golden
19’u galibiyet, 11’i de beraberlik
getirmifl. Yani son dakika gollerinin
%45.4’ü puan cetvelini
de¤ifltirmifl. Tabloda çok az bir
farkla ‹talya’n›n hemen arkas›nda
yer alan Premier Lig’de ise at›lan
1063 golün 72’si 90. dakikada
gelmifl. 
Bu gollerden 18’i tak›mlar›n
sahadan 3 puanla
ayr›lmas›n›
sa¤larken, 16’s› da
maçlar›n eflitlikle
bitmesine neden
olmufl. ‹ngiltere’de
son dakika
gollerinin puan
cetvelini etkileme
oran› ise %47.
Ligimiz ise bu
kategoride La
Liga’yla ayn› orana sahip durumda.
Son dakikada 52 gol at›lan Spor
Toto Süper Lig’de bu goller
sayesinde 12 galibiyet, 4 de
beraberlik elde ederken, bu
gollerin lig s›ralamas›na etkisi
%30.7 oran›nda olmufl. ‹spanya’da
65 golden 14’ü galibiyet, 11’i de
beraberlik getirirken, bunun puan
cetveline tesiri %36.7 oran›nda. En
düflük gol ortalamas›na sahip lig
Fransa’da ise son dakikada at›lan
54 golün 16’s› galibiyet, 8’i de
beraberlik ortaya ç›kar›rken, 
bu goller %44.4 oran›nda puan
cetvelini etkilemifl. Bu tablonun 
en ilginç istatisti¤i ise gol
ortalamas›nda birinci olan
Bundesliga’n›n bu alanda oran
olarak en altta kalmas›. Sadece 43
son dakika golü at›lan Almanya’da,
bu gollerin 12’si galibiyete, 10’u
da beraberli¤e vesile olmufl. Buna
ra¤men Bundesliga %51.1 oran›yla

son dakika gollerinin lig
s›ralamas›na en çok
tesir etti¤i lig. Puan
cetvelini en az
etkileyen son dakika
gollerinin at›ld›¤› lig
ise Türkiye. 
Bu anlamda en efektif
90. dakika gollerinin
Bundesliga’da, skoru
çok da etkilemeyen
son dakika gollerinin
de Spor Toto Süper

Lig’de at›ld›¤›n› söyleyebiliriz.

Ligimizde ikinci yar›
golleri daha fazla

fiimdi ise  ligimizde baflka
kategorilerdeki gol
istatistiklerini ayr› ayr›
de¤erlendirelim…
Ligimizde maçlar›n ilk
yar›lar›nda at›lan gol say›s›
362, oran› da %43.4
olurken, ikinci yar›larda
471 gol at›lm›fl ve bu say›
tüm gollerin %56.6’s›n›
oluflturmufl. Sezonun
birinci yar›s›nda 396 gol
at›l›rken, ikinci yar›
maçlar›nda fileler 442 kez
havalanm›fl. En çok gol
at›lan hafta 40 ile 
8. haftalar olmufl. 
12. haftada ise a¤lar
sadece 15 kez sars›lm›fl.

Ligimizdeki bütün tak›mlar son
dakikada gol kaydetme baflar›s›na
eriflirken, Fenerbahçe ve 
Manisaspor 6’flar golle 
90. dakikada a¤lar› en fazla sarsan
ekipler olmufl. Onlar› 5 golle
Kayserispor takip etmifl. Spor Toto
Süper Lig’in geçen sezon son
dakikada en çok gol atan
oyuncusu ise 3 golle Manisasporlu
Joshua Simpson. Kanadal› oyuncu
bu 3 golün 2’sini ise ayn› maçta
Sivasspor’a karfl› kaydetmifl. 
124 golün at›ld›¤› ilk 15 dakikal›k
süreçte ise en golcü tak›m, ligde

de a¤lar› en fazla havaland›ran
Fenerbahçe. Sar›-lacivertliler bu
zaman diliminde 14 gol
kaydederken, Sivasspor ile
Kayserispor 3’er golle bu alanda
en baflar›s›z ekipler. 
1-15. dakikalar aras›nda ligin
golcü oyuncusu ise
Karabükspor’un deneyimli orta
sahas› Florin Cernat olmufl. Rumen
futbolcu sezon içinde hepsini de
ilk yar›larda att›¤› 7 golün 5’ini bu
zaman diliminde kaydederek
sezonun yar›s›n› sakat geçirmesine
ra¤men önemli bir baflar›ya
ulaflm›fl. Cernat’› 4 golle ligin gol
kral› Alex de Souza izlemifl. 
Maçlar›n son 15 dakikas›nda en
fazla gol bulan tak›m ise 19 golle
Trabzonspor. Bordo-mavili ekibi
18 golle Kayserispor, 17 golle de
Fenerbahçe takip etmifl. Özellikle
ligin ilk 15 dakikas›nda en az gol
atan iki tak›mdan biri olan
Kayserispor, genç kadrosuyla
sezonun ikinci yar›s›nda buldu¤u
24 golün 11’ini son periyotta
kaydetmifl. 76-90. dakikalar aras›
en az gol atan ekip ise 5 golle
Bucaspor. Son 15 dakikada ligin
en golcü oyuncusu da
Trabzonspor’dan. Geçen sezon
kaydetti¤i 13 golün 6’s›n› maçlar›n
son bölümünde atan Toulouse’un
yeni forveti Umut Bulut’u, yine 
5 golle Manisasporlu Simpson,
Fenerbahçeli Alex, müthifl bir ç›k›fl
yakalayan Burak Y›lmaz ve eski
Eskiflehirsporlu yeni Fenerbahçeli
Sezer Öztürk izlemifl.

Son dakikac› Roma

Son dakikalar›n en golcü tak›m›
‹talya’dan Roma. Schalke,
Hamburg, Deportivo La Coruna,
Hercules, Valenciennes ve
Montpellier de 90. dakikada sezon

T
v yay›n haklar›n›n 235 milyon
euroya sat›lmas›n›n ard›ndan
Spor Toto Süper Lig, 2010-11

sezonunda parasal olarak
Avrupa’n›n önemli liglerine bir
ad›m daha yaklaflm›flt›. Yükselen
TV yay›n gelirleriyle kasas› dolan
kulüplerimiz, önemli yabanc›
transferler yaparak sportif aç›dan
da ligin kalitesini artt›rmaya
çal›flm›fllard›. Peki, bu yenilikler
futbolun meyvesi olan gol
istatistiklerine nas›l yans›d›? Tabii
ki bir ligin kalitesini sadece at›lan
gol say›s›na ba¤lamak do¤ru olmaz
ama yine de seyir zevki aç›s›ndan
gol say›s› önemlidir. Seyir zevkinin
üst düzey oldu¤u ligler de her
zaman yurtd›fl›ndaki futbolseverler
taraf›ndan daha fazla ilgiyle takip
edilir. Bu da do¤al olarak ligin
pazarlanmas›n› kolaylaflt›rarak
maddi anlamda de¤erlenmesini
sa¤lar. O yüzden gelin geçen
sezon Spor Toto Süper Lig’de
at›lan golleri  ‹ngiltere, ‹spanya,
Almanya, ‹talya ve Fransa ile
k›yaslayal›m ve nerede
durdu¤umuza bir göz atal›m. 

En fazla gol Almanya’da

2010-11 sezonu gol oranlar›na
bakt›¤›m›zda 6 lig aras›nda en
yüksek gol ortalamas›na sahip ligin
Bundesliga oldu¤unu görüyoruz.
Almanya ve Türkiye’de ligler 34,
di¤er ülkelerde ise 38 hafta
oynand›¤›ndan bu istatistik, toplam
gol say›s›na göre daha sa¤l›kl› bir
sonuç veriyor bize asl›nda. 
Bu yüzden
Almanya için
6 lig aras›nda
en gollüsü
diyebiliriz.
Üstelik ikinci
s›radaki
‹ngiltere’ye de
0.12’yle
önemli bir

fark atarak. Türkiye ise bu alanda
2.74 gol ortalamas› ile belki de
seyir zevkinin en fazla oldu¤u iki
ligden biri olan ‹spanya ile eflit
durumda. Böyle bak›nca da gol
ortalamas› olarak geçen sezon,
Spor Toto Süper Lig’in Ligue 1 ile
kalite bak›m›ndan eski günlerini
arayan Serie A’n›n önünde
oldu¤unu görüyoruz. Üstelik
önemli bir farkla. Di¤er aç›dan da
Türkiye’yi bir kenara koyarsak
‹talya ve Fransa’n›n kalite olarak
‹ngiltere, ‹spanya ve Almanya’n›n
ne kadar gerisinde kald›¤›n›n da
bir göstergesi bu tablo. Toplam gol
say›s›na bakt›¤›m›zda ise en çok
golün at›ld›¤› lig 1063 ile ‹ngiltere
olurken, Türkiye’nin 833 golle bu
6 lig aras›nda en golsüz lig
oldu¤unu görüyoruz. Ancak
Almanya gibi Türkiye’nin di¤er
liglerden farkl› olarak 4 hafta daha
eksik oynand›¤›n› göz önüne
al›nca bu s›ralaman›n çok da
önemli olmad›¤›n› söylemek
mümkün.

En çok gol son bölümde

6 ligin dakikalara göre gol
da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, Spor Toto

Süper Lig’in oran olarak 1-15 ile
61-75 dakikalarda önde oldu¤unu
görüyoruz. 16-30 ile 46-60 aras›
‹talya, 31-45 aras› ise ‹spanya
birinci. Son 15 dakikada ise en
yüksek oran Fransa’ya ait. 
Bu aç›dan bakt›¤›m›zda %24.5
oran›yla Ligue 1’deki gollerin
neredeyse dörtte birinin son 15
dakikada at›lm›fl oldu¤unu
görüyoruz. Ancak bu tabloda en
yüksek orana sahip olman›n say›
olarak en fazla golün at›ld›¤›
anlam›na gelmedi¤ini hat›rlatmak
gerek. Dolay›s›yla bu tabloya
bak›ld›¤›nda ortaya ç›kan ilginç
istatistikleri flöyle s›ralayabiliriz; 
6 ligde de en çok
son 15 dakikada
gol at›lmas›,
Türkiye d›fl›nda her
ligde en az gol
at›lan dakika
aral›¤›n›n 1-15
olmas› ve en çok
gol oran›na sahip
ilk iki lig olmas›na
ra¤men Almanya
ve ‹ngiltere’de
hiçbir dakika aral›¤›nda oran
olarak di¤er liglerden fazla gol
at›lmamas›. Buradan da

anlafl›laca¤› gibi liglerde maçlar
golsüz bafll›yor ancak gollerle
tamamlan›yor. Daha önce de
bahsetti¤imiz gibi sadece
Türkiye’de en az gol at›lan dakika
aral›¤› 1-15 yerine 16-30. Ayr›ca
yine sadece Türkiye’de 75-90
d›fl›nda bir gol aral›¤› oran›
%20’nin üzerine ç›kabilmifl.

Almanya’da 14 golsüz maç

Golsüz maç oranlar›na
bakt›¤›m›zda ise Türkiye’nin
sondan ikinci oldu¤unu ve sadece
en düflük gol ortalamas›na sahip lig
olan Fransa’y› geçebildi¤ini

görüyoruz. 304
maçtan (‹ki maç
hükmen sonuçland›)
28’inin 0-0 bitti¤i
Spor Toto Süper
Lig’de 19 hafta en az
bir maç golsüz sona
ermifl. Golsüz maç
oran›nda, t›pk› gol
ortalamas›nda oldu¤u
gibi en üst s›rada yer
alan Bundesliga’da

ise tam 23 hafta her maçta gol
at›lm›fl. Gol ortalamas›nda oldu¤u
gibi bu tabloda da Almanya’y›
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Türk gibi baflla, Frans›z gibi bitirTürk gibi baflla, Frans›z gibi bitir
Spor Toto Süper Lig gerek son yıllarda yükselen parasal değeri,
gerekse de transfer ettiği çarpıcı isimlerle Avrupa’nın en üst 5 ligi
arasında gösterilen İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve
Fransa’ya kafa tutmaya çalışan liglerden biri. Peki atılan goller
açısından ligimiz bu liglerin ne kadar yakınında ya da
uzağında? Bu konudaki en çarpıcı verilerden biri ilk 
15 dakikalık periyotta en fazla golün atıldığı ligin Spor Toto
Süper Lig olması. Son 15 dakikalık bölümde ise Fransızlar önde.

Lig Ortalama Gol

Almanya 2.92 894
‹ngiltere 2.80 1063
‹spanya 2.74 1042
Türkiye 2.74 833
‹talya 2.5 955
Fransa 2.34 890

Liglerin Gol Ortalamas› 
ve Toplam Gol Say›s›

Lig Oran        Say›

Almanya % 4.5 14
‹ngiltere % 6.5 25
‹spanya % 7.1 27
‹talya % 9 34
Türkiye % 9.2 28
Fransa % 11.5 44

Golsüz Maç Oranlar›

Lig Oran        Say›

‹talya % 6.9 66
‹ngiltere % 6.8 72
Türkiye % 6.2 52
‹spanya % 6.2 65
Fransa % 6 54
Almanya % 4.8 43

Son Dakika Gol Oranlar› 

Lig En Golcü Tak›m En Az Gol Atan Tak›m En Golcü Oyuncu

Almanya W.Bremen (6) Schalke 04 (0) Pizarro (2) 
B.Dortmund (5) Hamburg (0) Blazczykowski (2)
Nürnberg (5) Schalke 04 (0) 

Hamburg (0)

‹ngiltere Chelsea (7) Wolverhampton (1) Malouda, Carroll, 
Stoke (7) West Ham (1) Bent, Cahill, Huth, 

Lennon, Van Persie (2) 

‹spanya A.Bilbao (8) Deportivo (1) Gabilondo (3)
Valencia (6) Hercules (1) Ronaldo (3)

‹talya Roma (9) Fiorentina (0) Di Vaio (4)   
Inter  (7) Cagliari  (0) Pazzini (4)

Fransa Nice (7) Valenciennes (0) Arabi (3)
Bordeaux (6) Montpellier  (0)
Lille (6)  

5 Avrupa Ligi’nde Son Dakika Gol ‹statistikleri

Lig 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

Türkiye % 14.8 (124 gol) % 12.8 (107 gol) % 15.7 (131 gol) % 13.9 (116 gol) % 20.8 (174 gol) % 21.7 (181 gol)
Almanya % 11.3 (101 gol) % 13.9 (124 gol) % 16.5 (148 gol) % 16.8 (150 gol) % 18.1 (162 gol) % 23.4 (209 gol)
‹ngiltere % 12.9 (137 gol) % 14.9 (158 gol) % 17 (181 gol) % 16.5 (175 gol) % 15.4 (164 gol) % 23.3 (248 gol)
‹spanya % 13.1 (137 gol) % 15 (157 gol) % 17.8 (185 gol) % 15.9 (165 gol) % 17 (177 gol) % 21.2 (221 gol)
‹talya % 10.3 (99 gol) % 16 (153 gol) % 16.7 (159 gol) % 17.3 (165 gol) % 16.3 (156 gol) % 23.4 (223 gol) 
Fransa % 12.5 (111 gol) % 15.3 (136 gol) % 16.2 (144 gol) % 15.8 (141 gol) % 15.7 (140 gol) % 24.5 (218 gol)

Liglerin Dakikalara Göre Gol Oranlar› 



içerisinde hiç gol bulamayarak
ilginç bir istatisti¤e imza atm›fl.
‹talya’dan Di Vaio’nun att›¤› 4
golden 2’si tak›m›na galibiyet, 1’i
de beraberlik getirirken, ‹spanyol
ekibi Athletic Bilbao’nun son
dakikada gelen 8 golünden 2’si
Bask ekibinin sahadan 3 puanla
ayr›lmas›na neden olurken, 2’si de
1 puan kazand›rm›fl. Premier Lig’in
90. dakikadaki en golcü iki
tak›m›ndan biri olan Chelsea’nin
att›¤› 7 golün ise puan tablosuna
tesir etmemesi dikkatlerden
kaçmayan bir di¤er istatistik.

Frankfurt uyanam›yor!

Bu kategoride en göze çarpan
say›lar›n bafl›nda Bundesliga’da

Skibbe ve Daum gibi oldukça
yak›ndan tan›d›¤›m›z isimlerin
çal›flt›rd›¤› ve sezon sonunda küme
düflen Eintracht Frankfurt’un sene
boyunca bir kere bile ilk 15
dakikada rakip a¤lar›
havaland›ramamas› geliyor hiç
kuflkusuz. La Liga’da ise bunun
tersine bir istatistik var. Sezon
sonunda ligde tutunamayan
Almeira, 1-15 dakikalar aras›nda
en çok gol bulan tak›mlardan biri.
Tüm ligler aras›ndan ilk 15
dakikada en fazla gol atan oyuncu
ise Premier Lig’in gol krall›¤›n›
Berbatov ile paylaflan Carlos
Tevez. Manchester City’li oyuncu
sezon boyunca att›¤› 21 golün
6’s›n› bu periyotta kaydetmifl.

Son 15’ler 
Bayern’den sorulur

Tüm liglerde en çok golün at›ld›¤›

periyot olan son 15 dakikalarda ise
Bayern Münih’in 24 golle en
verimli tak›m oldu¤unu görüyoruz.
Sezon boyunca 81 kez a¤lar›
havaland›ran Bavyeral›lar›n bu
anlamda gollerinin çeyre¤inden
fazlas› bu periyotta gelmifl. Bayern
Münih demiflken bir parantez de
Mario Gomez’e açmak lâz›m. 
28 golle geçti¤imiz sezon 
Bundesliga’y› gol kral› olarak
bitiren Alman forvet, bu gollerin
çeyre¤ini son 15 dakikada bularak
maç›n son anlar›nda ne kadar diri
kald›¤›n› göstermifl. Premier Lig’de
karfl›m›za ç›kan bir di¤er ilginç
istatistik ise Arsenal’le birlikte
‹ngiltere’nin ilk 15 dakikadaki en
golcü tak›m› olan Manchester
City’nin 76-90 aral›¤›nda kendi

liginde en az gol bulan tak›m
olmas›. Bu aç›dan bak›nca
Mancini’nin ekibinin maç
sonlar›n› oynamakta pek de
baflar›l› olamad›¤›n› söylemek
mümkün. Arsenal’in
Hollandal› forveti 
Van Persie ise 18 golünün
7’sini maçlar›n son anlar›nda
a¤larla buluflturmufl.
‹spanya’da ise lig s›ralamas› ve
gol krall›¤›nda oldu¤u gibi
Barcelona ile Real Madrid’in,
Messi ile de Ronaldo’nun
k›yas›ya bir gol yar›fl›na girdi¤i
gözlerden kaçm›yor. Serie
A’da da Napoli ve bu tak›m›n
Uruguayl› y›ld›z› Cavani son
dakikalara damgas›n›
vururken, son 15 dakikal›k
periyotta sezon boyunca 
12 gol bulan Bologna’n›n bu
gollerinin yar›s›n› tecrübeli
oyuncu Di Vaio’nun
kaydetmesi de bu ligin dikkat

çekici özelliklerinden.
Fransa’da ise 38 haftada
sadece 46 gol bulabilen
Caen’in gollerinin 17’si gibi
önemli bir bölümünü bu
periyotta atmas› ve bu tak›m›n
genç Frans›z forveti Youssef
El-Arabi’nin kaydetti¤i 17
golün neredeyse yar›s›n›n son
dakikalarda gelmesi göze
çarp›yor.  Ayr›ca Monaco’nun
Güney Koreli forveti Park’›n
da tak›m›n›n son 15 dakikada
att›¤› 7 golden 6’s›na imza
atmas› etkileyici bir not. 

Son olarak Almanya ve ‹spanya
d›fl›nda tüm liglerde sezonun ikinci
yar›s›nda at›lan gol say›s›n›n ilk
yar›dan daha fazla oldu¤unu
belirtirken, oran olarak da ikinci
yar›da en çok gol at›lan ligin
%56.6 ile Türkiye oldu¤unu
ekleyelim. 
Bunun yan› s›ra tüm liglerin
birleflti¤i di¤er bir ortak noktan›n
ise maçlar›n ikinci yar›lar›nda
at›lan toplam gol say›s›n›n, 
ilk yar›lara göre daha fazla
oldu¤unu söyleyerek sözü
noktalayal›m. 

Lig En Golcü Tak›m En Az Gol Atan Tak›m En Golcü Oyuncu

Almanya B.Münih (13) E.Frankfurt (0) Mario Gomez (5)
Kaiserslaurtern (9) Thomas Müller (5)

‹ngiltere M. City (13) Stoke (1) Tevez (6) 
Arsenal (13) Van der Vaart (4)
M. United (10) Maxi Rodriguez (4) 
Liverpool (10) Berbatov (4)

‹spanya R. Madrid (12) Espanyol (3) Ronaldo (5)
A. Madrid (11) Uche (4)
A. Bilbao (11)
Almeira (11)

‹talya Milan (9) Bologna (1) Matri (4)  
Inter (9) Cesena (1) Di Natale (3)
Lazio (9) Zarate (3)

Fransa Sochaux (11) Montpellier (1) Gameiro (4)
PSG (10) Lopez (4) 
Lille (6)  Arabi (4)

5 Avrupa Ligi’nde ‹lk 15 Dakika Gol ‹statistikleri
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Belçika Ligi’ndeki son dönemimde ne kadar
büyük bir ç›k›fl yapt›¤›m› anlatmak için bana
önemli bir f›rsat veriyor. Çünkü bir orta s›n›f
tak›m›nda, Westerlo’da oynuyordum ama
kendileriyle rekabet halinde oldu¤um golcüler
flampiyonluk yar›fl›ndaki büyük tak›mlar›n forvet
oyuncular›yd›. Onlar›n her maçta befl-alt› gol
pozisyonu flans› bulunurken, ben çok az f›rsattan
çok fazla gol ç›karmakla yükümlüydüm. Ve neyse
ki bunu baflard›m. Hatta flunu da söyleyeyim.
Sezonun ilk 4 haftas›nda oynamam›flt›m, beflinci
haftadan itibaren bafllad›m ve buna ra¤men gol
krall›¤› yar›fl›nda önemli bir mesafe kaydettim. 

Rekabeti seviyorum

▼▼O zaman mücadeleden kaçmayan, aksine
rekabetten güçlenerek ç›kan bir santrforsun. 
Bu senin en büyük özelli¤in mi sana göre? 
Baflka yönlerden kendini nas›l bir golcü olarak

tan›ml›yorsun? 
▲▲Ben rekabetten verim ç›karan bir golcüyüm.
Olumlu taraflar›m, iyi bir fiziksel kapasitem ve
kondisyonum var. Oldukça güçlüyüm, top
kontrolüm iyi, topla olan iliflkim iyi. Gelifltirmem
gereken taraf›m kafa vuruflum. Çok daha iyi kafa
vurufllar› yapabilece¤imi biliyorum. Hiçbir oyuncu
mükemmel de¤ildir. Kald› ki ben daha çok
gencim ve önümde çok uzun bir yol var. Bu uzun
yolu da rekabet içerisinde oldu¤um di¤er
golcülerle yar›flarak, her aflamas›nda baflar›larla
geçirmek istiyorum. 
▼▼Bu sezon Türkiye’de gol kral› olabilece¤ini
düflünüyor musun? Düflünüyorsan bu kulvardaki
rakiplerin kimler olacak sana göre?
▲▲fiüphesiz her forvet oyuncusu gol kral› olmak
ister. Bu çok büyük bir ayr›cal›k. Bu sezon tak›m
arkadafl›m Burak Y›lmaz’la tatl› bir rekabet içinde
olaca¤›m›z› düflünüyorum. Mümkün oldu¤u kadar
fazla gol atmaya çal›flaca¤›m. Bu yar›fl nas›l
devam edecek, nas›l geçecek, aç›kças› buna çok
fazla kafa yormak istemiyorum. 
▼▼Türkiye’deki ilk sezonunda Belçika’ya göre
daha m› az yoksa daha m› çok gol ataca¤›n›
düflünüyorsun? Ve bu düflüncende ligler
aras›ndaki zorluk ve sertlik fark› m› etkili olacak
sana göre?
▲▲Hedefim bir önceki sezondan daha fazla gol
atmak. Her sezona bu hedefle bafll›yorum ve yine
ayn› fleyi deneyece¤im. Baflta da söyledi¤im gibi
çok daha zorlu ve sert bir ligde bunu
gerçeklefltirmeye çal›flaca¤›m.
▼▼Futbol hayat›na Atletico Mineiro’da bafllad›n ve
2006’da henüz 17 yafl›ndayken altyap›dan 
A tak›ma yükseldin. Ancak burada çok az forma
giymiflken Hollanda’n›n Heerenveen ekibinin
yolunu tuttun. Brezilya Ligi’nde bu kadar az
forma giymiflken, bir anda kendini Hollanda’da
bulmanda kim etkili oldu?
▲▲Hollanda’ya gidiflim Atletico Mineiro’nun
transfer politikas› do¤rultusunda flekillendi.
Kulübün o dönemde çok acil s›cak paraya ihtiyac›
vard› ve Heerenveen’den benim için 3 milyon
euroluk bir teklif gelmiflti. Bu da onlar için
reddedilemez bir rakamd› ve beni satmaya karar
verdiler. Aç›kças› benim için çok önemli bir
dönüm noktas› ve çok zorlu bir macerayd›. 
Çünkü ‹ngilizce bilmiyordum, Hollanda dilini
konuflam›yordum ve kendimi bambaflka bir
diyarda bulmufltum. O günden bu yana da Avrupa
futbolunun içindeyim. 
▼▼Geçen sezon Westerlo formas›yla att›¤›n

gollerden
sonra
kollar›n›
iki yana
aç›p, hafifçe e¤ildi¤ini ve gol sevincini bir kartal
gibi yaflad›¤›n› gördük. Bu gol sevincinin senin için
bir anlam› var m›?  Yoksa bu bir kartal de¤il mi?
▲▲Bu gol sevinci tamamen do¤açlama olarak
geliflti. Türkiye’de de gollerimi att›ktan sonra bu
flekilde kutlayaca¤›m. Asl›nda özel bir anlam› da
var ancak o bende kals›n. 

Hiç sakatlanmad›m

▼▼Uzun boylu ve yap›l› bir santrfor olmana
ra¤men geçen sezon att›¤›n gollerin ço¤u ayakla.
Oyun stili olarak da John Carew’i and›r›yorsun
biraz. Ceza sahas›n›n d›fl›ndan topu al›p,
rakiplerini geçerek att›¤›n çok gol var mesela.
Ayn› zamanda da cüssene göre oldukça h›zl›s›n.
Bu özelliklerini nas›l kazand›n ve kazanmanda
antrenörlerin sana ne gibi katk› yapt›?
▲▲Fiziksel olarak çok iyi durumda olmam›n ve
süratimin en büyük sebebi, Atletico Mineiro
altyap›s›na gitmeden önceki dönemde çok iyi bir
temel üzerinde çok iyi bir çal›flma yapm›fl olmam
ve futbola bu flekilde ad›m atm›fl olmam. Çok a¤›r
fiziksel idmanlar yapt›ktan sonra Atletico
Mineiro’ya gitmifltim ve oraya gitti¤imde tam
anlam›yla haz›r bir oyuncuydum. O günden bu
yana da yo¤un çal›flmalar›m› ayn› tempoda devam
ettirdim. En önemlisi de flu; çok flükür ki bu
yafl›ma gelene kadar en ufak bir sakatl›k
yaflamad›m. Neredeyse çok küçük sorunlar›n
haricinde bugüne kadar tertemiz geldim ve
fiziksel kapasitemi de en üst seviyede tutmay›
baflard›m. 
▼▼Yukar›da belirtti¤imiz özelliklerinde hiç kuflku
yok ki Brezilyal› olman›n pay› büyük. Ancak gol
vuruflunu gelifltirmende Hollanda Ligi’nde
geçirdi¤in üç sezonun etkili oldu¤unu söylemek
mümkün mü?
▲▲Hollanda Ligi’nde dolu dolu zamanlar geçirdim.
Hollanda Ligi oynamas› çok zevkli bir lig.
Oradaki ilk sezonum gerçekten çok iyiydi. 
Çok h›zl› bir flekilde lige uyum sa¤lad›m ve etkili
performanslar göstermeye bafllad›m. ‹kinci
sezonum Hollanda’daki en iyi dönemimdi. 
Toplam 15 gol att›m. Bunlar›n ikisi UEFA Avrupa
Ligi’ndeydi. Hollanda Kupas›’n› kazand›k ki, bu
kulüp için çok büyük bir baflar›yd›. ‹kinci sezonun
bitmesinin ard›ndan Twente, Feyenoord ve AZ

▼▼Öncelikle Trabzonspor’a transfer
hikâyenle bafllayal›m. Bize
Trabzonspor’a gelifl sürecini anlat›r
m›s›n? Kulüp seni önceden de takip
ediyor muydu yoksa bir anda m›
gerçekleflti bu transfer?
▲▲Aç›kças› benim için Trabzonspor’a
transferim sürpriz olmad›. Baflka
kulüplerden de teklifler vard›.
Bunlar›n aras›nda bir Türk tak›m›,
Lazio ve Belçika’dan baz› tak›mlar
mevcuttu. Menajerim beni arayarak
Trabzonspor’un yapt›¤› teklifin çok
ciddi oldu¤unu söyledi ve transferim
bu do¤rultuda gerçekleflti. 
▼▼Peki, neden Türkiye? Sence
Belçika Ligi’ne göre Süper Lig’in
art›lar› ve zorluklar› neler? 

▲▲Türkiye Ligi’ni tercih etmemin iki
sebebi var. Birincisi, Türkiye Ligi’nin
Belçika Ligi’ne k›yasla kesinlikle
daha üst seviyede oldu¤unu
düflünüyorum. ‹kincisi, Trabzonspor
geçen sezonu ikinci s›rada bitirmifl,
flampiyonlu¤u k›l pay› kaç›rm›fl bir
tak›m ve bu sezonki hedefi
fiampiyonlar Ligi’nde oynamak.
Böyle büyük bir hedefle yola ç›kan
bir tak›ma gelmek benim için müthifl
bir motivasyon kayna¤›yd›.
Türkiye’deki oyun yap›s›nda daha
çok gayret göstermem gerekti¤ini
biliyorum. Süper Lig daha sert ve
daha yo¤un tempoda oynanan bir
lig. Benim de buna uyum sa¤lamam
gerekecek. Fakat flunu söylemeliyim

ki, tercihimi yaparken bütün bunlar›
de¤erlendirerek nihai karar›m›
verdim. 
▼▼Geçen sezon 18 golle Belçika
Ligi’nde gol krall›¤› yar›fl›nda
üçüncü oldun. Toplamda da 39
maçta 22 gol att›n ve en iyi ikinci
golcü sendin. Bu yükseliflin s›rr›
neydi? Sence Belçika Ligi nas›l bir
lig ve bu kadar gol atmanda bu ligin
hangi özelli¤i sana yard›m etti?
▲▲Westerlo çok büyük hedeflere
oynayan bir tak›m de¤il belki ama
orada bana müthifl bir güven
duyuluyordu. Orada kendimi gerek
saha içinde gerekse saha d›fl›nda çok
rahat hissediyordum. Tak›m
arkadafllar›m›n ve yöneticilerin bana

karfl› tav›rlar› her zaman için son
derece olumluydu. Bu da çok büyük
bir yükselifl yapmamda bana çok
yard›mc› oldu.
▼▼Geçen sezon gol krall›¤›nda seni
geçen Brugge’lü Ivan Perisic,
Bundesliga flampiyonu Borussia
Dortmund’a transfer oldu. Genk’li
Jelle Vossen de att›¤› gollerle
tak›m›n› flampiyon yapt›. Ayr›ca
flimdiden Avrupa devlerinin
peflinden kofltu¤u Anderlecht’li
Romelu Lukaku’yu da geçmeyi
baflard›n. Böyle kaliteli golcülerle
gol krall›¤› yar›fl›nda rekabet etmek
senin performans›n› art›rd› m› sezon
içinde?
▲▲Asl›nda sordu¤unuz bu soru,

Trabzonspor basamak
de¤il
Trabzonspor basamak
de¤il

Paulo Henrique Paulo Henrique 

Türkiye Ligi’ni tercih etmemin iki sebebi var. Birincisi, Türkiye Ligi, Belçika Ligi’ne kıyasla kesinlikle
daha üst seviyede. İkincisi, Trabzonspor’un hedefi Şampiyonlar Ligi’nde oynamak. Böyle büyük

bir hedefle yola çıkan bir takıma gelmek benim için müthiş bir motivasyon kaynağıydı. 

Trabzonspor’u basamak olarak görebilecek durumda değilim. Çünkü öncelikle kendimi
göstermem ve ispat etmem, insanların bana duyduğu güveni boşa çıkarmadan bütün

kapasitemle kendimi oyuna vermem gerekiyor.

Westerlo çok büyük hedeflere oynayan bir takım değil belki ama orada bana müthiş bir
güven duyuluyordu. Gerek saha içinde gerekse saha dışında kendimi çok rahat
hissediyordum. Bu da çok büyük bir yükseliş yapmamda bana yardımcı oldu.

Orta sınıf takımında, Westerlo’da oynuyordum ama rekabet halinde olduğum golcüler
şampiyonluk yarışındaki büyük takımların forvetleriydi. Onların her maçta beş-altı gol

pozisyonu şansı bulunurken, ben çok az fırsattan çok fazla gol çıkarmakla yükümlüydüm. 
Ve neyse ki bunu başardım.
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Umut Bulut ve Jaja’yla
yollar›n› ay›ran 
Trabzonspor, 
22 yafl›ndaki Brezilyal›
golcüden çok fley 
bekliyor. Geçti¤imiz 
sezon Belçika’da 
Westerlo formas›yla 
22 gol atan genç oyuncu,
güçlü fizi¤i, çabuklu¤u,
sürati ve gol vurufllar›ndaki
baflar›s›yla bu beklentilere
cevap verebilecek gibi
duruyor. Trabzonspor’da
oynamay› bir motivasyon
kayna¤› olarak görmesi ve
“Bu tak›m› basamak olarak
görecek durumda de¤ilim”
demesi de onun hem
kendini bildi¤ini hem de
baflar›ya aç oldu¤unu gözler
önüne seriyor.

Nuri Bekar



Alkmaar’dan transfer teklifleri ald›m. Aç›kças› bu transfer teklifleri
zihnimi kar›flt›rd› ve üzerimde olumsuz bir etkiye yol açt›.
Dolay›s›yla Hollanda’daki üçüncü sezonum pek de verimli
geçmedi. Biri Avrupa Ligi’nde, dördü de ligde olmak üzere 
o sezon sadece 5 gol atabildim. Üçüncü sezonumda beklentileri
karfl›layamad›m ama genel anlamda Hollanda’da geçirdi¤im üç
sezon bana çok olumlu katk›lar yapt›. 
▼▼Hollanda senin Brezilya d›fl›ndaki ilk dura¤›nd›. Üstelik buraya
geldi¤inde henüz 17 yafl›ndayd›n. Avrupa futboluna ve kültürüne
al›flmakta ne gibi zorluklar çektin?
▲▲Hollanda’ya ilk gitti¤imde çok gençtim ve yepyeni bir kültürün
içindeydim. Fakat çok flansl›yd›m çünkü Hollanda’da yaflayan ve
bir Hollandal›yla evli olan Brezilyal› bir han›mefendiyle tan›flt›m.
O adeta benim ikinci annem oldu. Orada benimle daima
ilgilendi. Hasta oldu¤umda her zaman yan›bafl›mdayd›.  
Her türlü s›k›nt›mda hem kendisi hem de efli daima bana
yard›mc› oluyorlard›. Benim Hollanda’daki ailem haline geldiler.
Onlar›n yard›m› sayesinde gündelik hayata uyum sa¤lamam çok
daha kolay oldu. 
▼▼Türkiye’de Hollanda ve Belçika’n›n aksine defans oyuncular›
forvetlere daha yak›n markaj yapar ve daha sert oynar. 
Bu aç›dan fiziki mücadele konusunda Süper Lig’deki defans
oyuncular›yla nas›l bafla ç›kmay› düflünüyorsun?
▲▲Aç›kças› bu soruya cevap verebilmek için birkaç maç tecrübe
etmek ve o savunmac›lara karfl› deneyim kazanmak gerekiyor.
Ancak o zaman bu soruya cevap verebilirim. 
▼▼Daha önceden Süper Lig’i hiç takip etmifl miydin? Mesela
geçen sezon Trabzonspor’u hiç izledin mi? Tak›mdan kimleri
tan›yordun?
▲▲Ligi takip ediyordum. Alanzinho’yu, Colman’›, Jaja’y›
tan›yordum. Baz› maçlar›n özetlerini de televizyondan zaman
zaman izliyordum. 

Zokoro’yla oynamak de¤erli bir deneyim

▼▼Jaja ayr›lmasayd› vatandafl›nla ayn› tak›mda oynam›fl olacakt›n?
Bu durum seni üzdü mü? Yabanc› bir ülkede vatandafl›nla olmak
Türkiye’ye ve Trabzon’a al›flma sürecini kolaylaflt›rabilirdi…
▲▲Futbolda ne yaz›k ki ifller böyle yürüyor. Fakat bu kaderin çok
garip bir cilvesi. Çünkü ben Westerlo’ya gitmeden çok k›sa bir
süre önce Jaja tak›mdan ayr›lm›flt›. Ben Trabzonspor’a geldi¤imde
de ayn› durumla karfl›laflt›m. Aç›kças› iki durakta da Jaja’y› bir
türlü yakalayamad›m. Bu üzüntü verici bir fley. Çünkü çok
yetenekli bir oyuncu oldu¤unu biliyorum. Ama futbol bu. Futbol
da t›pk› hayat gibidir. Bazen size böyle garip tesadüfler haz›rlar ve
siz de bu garip tesadüflerin içinde kendinizi bulursunuz. Bu arada
hem Alan hem de Gustavo gerçekten bafl belalar› (gülüyor). ‹flin
flakas› bir yana onlar›n buradaki varl›¤› bana çok yard›mc› oluyor.
Zokora da burada çok önemli bir isim. O da deneyimiyle hem biz
Güney Amerikal›lara hem de tak›mdaki di¤er oyunculara yol

gösteriyor. Onunla birlikte olmak, onunla
birlikte çal›flmak da benim için çok de¤erli
bir deneyim. 
▼▼Bildi¤imiz kadar›yla Heerenveen ile
sözleflmen devam ederken, kontrat yenileme
konusunda anlaflamad›¤›n için kulüpten
ayr›ld›n ve Brezilya’ya döndün. Kariyerinin
bafl›ndayken Avrupa’y› b›rak›p ülkene
dönme karar›n› neden ald›n? 
▲▲Asl›na bak›l›rsa Heerenveeen’de çok iyi bir
sözleflmem vard›. Ama Brezilya’da çok az
oynayabildi¤im için ülkeme dönmek ve
orada da tan›n›r olmak istiyordum. Tam da
bu s›rada Palmerias beni kadrosuna katmak
istedi ve ben de teklifi çok h›zl› bir flekilde
kabul ettim. Fakat ne yaz›k ki ifller hiç de
planlad›¤›m gibi gitmedi. Tak›m›n yönetim
ekibiyle ve teknik direktörle çok ciddi
sorunlar yaflad›m. Palmeiras’ta geçirdi¤im 
4 ayda sadece 7 maçta, o da müsabakalar›n
son dakikalar›nda zaman alabildim ve
gerçekten çok can s›k›c› bir deneyimdi. 

Bu deneyimin ard›ndan da Westerlo’ya
transfer oldum.
▼▼Brezilya’ya döndü¤ünde Palmeiras’tan
ayr›lmadan k›sa bir süre önce tak›m›n
bafl›na Scolari gelmiflti. Scolari seni kadroda
istemedi mi?
▲▲Scolari ile herhangi bir sorunum olmad›
çünkü benim kulüpten ayr›lma karar›m zaten
onun geliflinden önce verilmiflti. Bu sadece
bir denk gelifl oldu. O geldi¤i s›rada benim
ayr›lmam kesinleflmiflti. 
▼▼Geçen sezon Palmeiras’tan Westerlo’ya
geçerek Avrupa’ya geri dönüfl yapt›n ve
burada büyük bir ç›k›fl gerçeklefltirdin. 
Bu ç›k›fl›n nedenleri nelerdi?
▲▲Westerlo’ya geldi¤imde kesinlikle hata
yapma hakk›m yoktu, çünkü bir an evvel
yeni bir ç›k›fl yapmak zorundayd›m.
Westerlo’da bana duyulan güven iflimi çok
kolaylaflt›rd›. O sezon ligin en çok gol atan
ikinci oyuncusu oldum ve tak›m›mla kupa
finaline ç›kt›m. O sezon benim için her
anlamda bir dirilifl ve geri dönüfl oldu. 

Bu ç›k›fl›n en önemli nedeni, biraz önce
söyledi¤im gibi bana duyulan güven ve
kulüpte kendimi rahat hissetmemdi.
▼▼12 numaral› formay› giyiyordun geçen
sene Westerlo’da. Bu sene de
Trabzonspor’a transfer olduktan sonra 
12 numaray› tercih ettin? Nedir 12’nin
önemi senin için?
▲▲Heerenveeen’de de 12 numaral› formay›
giymifltim. Bunun özel bir sebebi yok.
Sadece 12 numara hofluma gidiyor ve her
gitti¤im kulüpte bu formay› giyiyorum. 
▼▼Brezilya Millî Tak›m› her Brezilyal›n›n
hayali hiç kuflkusuz. Sen bu formay› giymek
için neler yapmay› düflünüyorsun? Mesela
öncelikle Türkiye’yi bir basamak olarak
görüp, Avrupa’n›n üst düzey liglerine
gitmek hedefinde misin?
▲▲fiuras› bir gerçek ki, Brezilya Millî
Tak›m›’nda forma giyme flans›
yakalayabilmek için çok iyi bir sezon
geçirmifl olman›z yeterli de¤ildi. Bir istikrar

yakalaman›z ve bunu devaml›
hale getirmeniz gerekir. Ben
Trabzonspor’u bir basamak
olarak görebilecek durumda
de¤ilim. Çünkü öncelikle
kendimi göstermem ve ispat
etmem gerekiyor. ‹nsanlar›n
bana duydu¤u güveni bofla
ç›karmadan bütün kapasitemle
kendimi oyuna vermem
gerekiyor. Bütün bunlar›
gerçeklefltirdikten ve oyun
düzeyimi üst seviyeye çektikten
sonra gelecekte olup bitecekleri
konuflabiliriz. 
▼▼Heerenveen ve Westerlo
kendi liglerinin orta s›ra
tak›mlar› asl›nda. Ama
Trabzonspor’un hedefi her
sezon flampiyonluk. 
Ayn› zamanda bu sezon
fiampiyonlar Ligi gruplar›na
kalmak amac›ndalar.
Dolay›s›yla ilk kez bu kadar
önemli hedefleri olan bir
kulüpte oynayacaks›n. 
Buna haz›r m›s›n?
▲▲Büyük hedeflere oynamak

için kesinlikle haz›r›m. Trabzonspor’u tercih
etmemin sebebi zaten buydu. fiampiyonlar
Ligi’nde grup aflamas›na kalma hedefimiz
var ve ben de bu hedef do¤rultusunda çaba
göstermek, elimden geleni yapmak
zorunday›m. Kendimi buna haz›r
hissediyorum. Umar›m bunu gerçeklefltirip
fiampiyonlar Ligi gruplar›nda elimizden
geleni yapaca¤›z. 
▼▼Bofl zamanlar›nda neler yapars›n? 
fiu ana kadar Trabzon’da neler yapt›n bofl
zamanlar›nda? Yemeklere al›flabildin mi
mesela?
▲▲Türkiye’ye geldi¤imden bu yana
zaman›m›n çok büyük bir k›sm› idmanlarda
ve sezon öncesi haz›rl›k kamplar›nda geçti.
Ancak Trabzon’da bir süre yaflad›ktan sonra
Türk kültürü hakk›nda baz› yorumlar
yapabilirim. fiimdiye kadar her fley yolunda
gitti. Zaten tak›m içinde çok yak›n arkadafllar
edindim ve bu da bana çok yard›mc› oldu.
Baz› yorumlar› yapmak için erken olsa da flu
andaki fikrim tamamen olumlu yönde. 
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Ben rekabetten verim çıkaran bir golcüyüm. Olumlu
taraflarım, iyi bir fiziksel kapasitem ve kondisyonum
var. Oldukça güçlüyüm, top kontrolüm iyi, topla olan
ilişkim iyi. Geliştirmem gereken tarafım kafa
vuruşum. Hiçbir oyuncu mükemmel değildir. 
Kaldı ki ben daha çok gencim. 

Fiziksel olarak çok iyi durumda olmamın ve süratimin
en büyük sebebi, çok iyi bir temel üzerinde çok iyi
bir çalışma yapmış olmam ve futbola bu şekilde adım
atmış olmam. En önemlisi de şu; bu yaşıma gelene
kadar en ufak bir sakatlık yaşamadım. 

Alan ve Gustavo’nun varlığı bana çok yardımcı
oluyor. Zokora da çok önemli bir isim. O da
deneyimiyle hem biz Güney Amerikalılara hem de
takımdaki diğer oyunculara yol gösteriyor. 
Onunla birlikte olmak, onunla birlikte çalışmak da
benim için çok değerli bir deneyim.



G
üney Amerika futbolunun millî
tak›mlar düzeyindeki en büyük
turnuvas› Copa America,

Uruguay’›n flampiyonlu¤uyla
tamamland›. “Forlangiller”; Arjantin,
Brezilya ve Meksika’n›n en fazla
çeyrek final görebildi¤i turnuvaya
zorlanarak bafllasa da rakipsiz
kald›ktan sonra rahat bir
flampiyonlu¤a ilerledi. Ekip böylece,
15. Copa America flampiyonlu¤u
sayesinde, ev sahibi Arjantin’le
paylaflt›¤› rekorun tek sahibi oldu.
Brezilya art arda üçüncü
flampiyonlu¤u kazanma (ki bunu
baflarabilselerdi 2015’te ev sahipli¤i
yapacaklar› turnuvada art arda
dördüncü kez flampiyon olup ezeli
rakipleri Arjantin’in 40’l› y›llarda elde
etti¤i baflar›y› tekrarlama flans›
bulacaklard›), Arjantin ise 1993’ten
bu yana devam eden Copa America
hasretini dindirme f›rsat›n›
de¤erlendiremedi. Turnuvan›n geneli,
beklenen futbol kalitesinden uzak
kal›rken, gol ortalamas› da
beklentileri karfl›lamad›.
Adettendir, kazananla bafllayal›m.
Uruguay, bu turnuvaya favori olarak
gelen ekiplerden biriydi. Fakat 
C Grubu’nda fiili ve Peru’nun yan›
s›ra CONCACAF ülkeleri aras›nda
düzenlenen Gold Cup’› kazand›ktan
sonra Copa America’ya özel davetle
kat›lan Meksika ile de eflleflince,
Uruguay’›n Brezilya ve Arjantin’den
daha fazla zorlanaca¤›n› düflünmeye
bafllad›k. “Daha fazla” olmasa bile
zorland›lar da... ‹lk maçta, grup
sonunculu¤unun en büyük aday›
oldu¤u san›lan Peru karfl›s›nda 1-0
geriye düflülüp al›nan 1 puan,
moralleri o kadar fazla bozmad›.
Teknik Direktör Oscar Tabarez’in
can›n› as›l s›kan, ikinci maçta fiili
karfl›s›nda al›nan 1-1’lik beraberlikti.
Zira Uruguay, elenmenin efli¤ine
gelmiflti.

Tango ve samba da aksak

Uruguay bu s›k›nt›lar› yaflarken,
Arjantin ve Brezilya’n›n durumu da
pek farkl› de¤ildi. A Grubu’nda
Kolombiya, Kosta Rika ve Bolivya ile
eflleflen Arjantin; Bolivya ve
Kolombiya maçlar›ndan sadece birer
puan ç›karm›flt›. Üstelik y›ld›zlarla
dolu kadronun oynad›¤› futbol da
özellikle savunma ve hücum hatt›
aras›ndaki büyük kopukluk nedeniyle
hiç keyif vermiyordu. Venezuela,
Paraguay ve Ekvador’la birlikte 
B Grubu’nda yer alan Brezilya da bu
tak›mlardan ilk ikisiyle berabere
kalm›fl ve elenmenin k›y›s›na gelmiflti.
Futbollar› keyif vermeyince saç
modelleri elefltirilmeye bafllanan
“Sambac›lar”da da teknik direktör
Mano Menezes topun a¤z›na
yerlefltirilmek üzereydi. 
‹lk iki maçlar itibar›yla hem
favorilerin elenmenin efli¤ine gelmesi
hem de at›lan gol say›s›n›n azl›¤›
turnuvan›n seyir zevki aç›s›ndan
tehlike çanlar›n›n çalmas›na neden
oldu. Üçüncü maçlar ise genel
itibar›yla baflar›l› geçen telafi s›navlar›
niteli¤indeydi.
Uruguay gruptaki son maç›n›, Gold
Cup’› kazanan kadronun tamam›n›
Arjantin’e götürmemesine ra¤men
favorilerden biri say›lan Meksika’ya

karfl› oynayacakt›. Fakat turnuvan›n
hemen öncesinde kamp yap›lan otele
iki seks iflçisinin getirildi¤i ortaya
ç›k›nca sekiz Meksikal› oyuncu 
kadro d›fl› b›rak›lm›fl ve “davetliler”
bir kez daha büyük kan kaybetmiflti
(Gold Cup s›ras›nda da kan›nda
klenbuterole rastlanan befl oyuncu
kadro d›fl› kalm›flt›). 
Copa America’daki ilk iki maç›n›
kaybeden Meksika, Uruguay’a da tek
golle boyun e¤di. Böylece, fiili
birinci, Uruguay ikinci, Peru da
üçüncü olarak C Grubu’ndan ç›kan
tak›mlar oldu.
Arjantin de A Grubu’ndaki ilk iki
maçta yaflad›¤› dört puanl›k kayb›,
son maçta Kosta Rika’y› 3-0 yenerek
telafi etti. Kolombiya’n›n birinci,
Arjantin’in ise ikinci oldu¤u grupta,
Kosta Rika en kötü üçüncü, Bolivya
da sonuncu oldu¤u için elendi. 
B Grubu ise en çekiflmeli son
maçlar›n oynand›¤› grup oldu.
Brezilya, 4-2’lik Ekvador galibiyeti
sayesinde puan›n› befle yükseltti ve
son maçta Paraguay ile 3-3 berabere
kalan Venezuela’y› averajla geçip
birinci oldu. Üç maç›ndan da
beraberlikle ayr›lan Paraguay ise en
iyi ikinci grup üçüncüsü olarak
çeyrek finale yükseldi. Üstelik bu
beraberlik al›flkanl›¤› finale kadar
devam edecekti.

Muslera devleflti

Brezilya son maçta
grup birincili¤ini almay›
baflard›, fakat kendi
gruplar›nda bunu
yapamayan Arjantin ile
Uruguay, çeyrek finalde
birbirleriyle eflleflerek
bedel ödedi. Uruguay
5. dakikada Perez ile
öne geçerken, 17’de
Real Madridli Higuain,
Barcelonal› Messi’nin
adrese teslim ortas›n›
kafayla tamamlay›p
skora denge getirdi.
Penalt› at›fllar›na
geçilene kadar baflka
gol gelmedi. 
Uruguay befl penalt›
at›fl›n›n tamam›n› gole
çevirirken, o gün henüz
Galatasaray’la resmi

imzay› atmam›fl olan Arjantin
do¤umlu Uruguayl› file bekçisi
Fernando Muslera, Carlos Tevez’in
penalt›s›n› kurtararak tak›m›n› yar›
finale tafl›d›. Turnuvan›n
sürprizlerinden Peru ise Kolombiya
karfl›s›nda 90 dakikas› golsüz biten
maçta 101’de Lobaton ve 111’de de
Vargas’la goller bulup Uruguay’›n
yar› finaldeki rakibi oldu.
Ayn› gruptan ç›kan Brezilya ile
Paraguay, çeyrek finalde de karfl›
karfl›ya geldi. Bu karfl›laflma da t›pk›
grup maç› gibi berabere bitince 
(2-2’lik grup maç›n›n aksine, bu kez
gol olmad›), uzatmalara ve ard›ndan
da penalt›lara geçildi. Penalt›larda efli
benzeri az görülecek bir fley yafland›
ve Brezilyal› oyuncular hiçbir
penalt›dan faydalanamad›. Hâl böyle
olunca, ilk penalt›s›n› kaç›rmas›na
ra¤men Estigarribia ve Riveros ile
birer at›fl› de¤erlendiren Paraguay,

ad›n› yar› finale yazd›rd›.
Turnuvan›n bir baflka sürprizi
Venezuela da çeyrek finalde
karfl›laflt›¤› fiili’yi 2-1 yenerek yar›
finalist oldu. Venezuela böylece,
Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu CONMEBOL’e üye
10 ülke aras›nda Copa America’da
yar› final görmeyi baflaramayan tek
tak›m olmaktan da kurtulman›n
sevincini yaflad›.

Nâgalip finalist; Paraguay

Paraguay’›n “beraberlik” al›flkanl›¤›
yar› finalde de devam etti. Venezuela
karfl›s›nda 90 dakika ve uzatmalar
golsüz geçilirken, penalt› at›fllar›
sonunda final bileti, 5-3’lük skorla
Paraguay’›n oldu. Paraguay böylece,
Copa America tarihinde, tüm
maçlar›n›n 90 dakikas› beraberlikle
bitmesine ra¤men ad›n› finale
yazd›rmay› baflaran ilk ve tek tak›m
unvan›n› ald›. Bir baflka deyiflle
(penalt›larla gelen zaferlerin
istatistiklere galibiyet olarak
ifllenmedi¤ini düflünürsek) Paraguay,
Copa America tarihinin ilk nâgalip
finalistiydi. 
Bu maçtan bir gece önce oynanan
yar› finaldeyse, Uruguay, Peru’yu 
2-0’l›k skorla geçti. ‹lk iki grup
maç›nda gördü¤ü kâbustan, kan
kaybetmifl olan Meksika karfl›s›nda
uyanan Uruguay, böylece Arjantin gibi
bir favoriyi elemifl olman›n ödülünü
de görece rahat geçen bir yar› final
maç›yla alm›fl oldu. Uruguay’a finali
getiren gollerin ikisinin alt›nda da
geçen sezonun devre aras›nda
Ajax’tan Liverpool’a transfer olan 
Luis Suarez’in imzas› vard›.
Yar› finalin ma¤luplar›n› 

23 Temmuz’da La Plata’da buluflturan
üçüncülük maç›nda Peru,
Venezuela’y› 4-1 ma¤lup etti.
Galibiyeti getiren gollerden üçünü
atan Paolo Guerrero gol krall›¤›nda

zirveye yükselirken, Peru, 1939 ve
1975’te kazand›¤› Copa America’da
tam 7. kez üçüncü s›ray› ald›
(Peru’dan daha fazla üçüncülük alan
tek ekip, dokuz üçüncülükle
Uruguay). Venezuela ise bu yenilgiye
ra¤men, Copa America’daki en iyi
derecesine ulaflman›n ve kanser
tedavisi gören Hugo Chavez’e moral
vermifl olman›n tesellisiyle ayr›ld›
Arjantin’den.

Finalde net galibiyet

1999’dan bu yana ilk finalini gören
ve 1995’ten sonraki ilk
flampiyonlu¤unu yaflamak isteyen
Uruguay, bir ay önce River Plate’in
‹kinci Lig’e düflüflüne sahne olan

Estadio Monumental’de oynanan
finalde, Paraguay’› 3-0’l›k skorla
geçti. Gol perdesini henüz 
11. dakikada Luis Suarez açarken,
41’de fark› ikiye ç›karan Diego
Forlan, 89’da da skoru ilân etti. 
Böylece Uruguay, Copa America’da
15. kez flampiyonluk yaflad› ve
turnuva bafllamadan önce Arjantin’le
paylaflt›¤› rekorun tek sahibi oldu.
1953 ve 1979 flampiyonu Paraguay
ise 6. kez final kaybetti ve bu alanda
Arjantin (12) ve Brezilya’dan (11)
sonra gelen Uruguay’› yakalad›.
Tak›m istatistiklerine bakacak olursak,
Uruguay 6 maçta ald›¤› 3 galibiyet ve
3 beraberlikle turnuvay› nâma¤lup
kapatan tek tak›m oldu ve %66.7’lik
verimlilik oran›yla da en baflar›l›
ekipti. Finalin ma¤lubu Paraguay ise
ç›kt›¤› 6 maç›n hiçbirini kazanamad›
ve toplam 5 beraberlik, 1 ma¤lubiyet
ald›. %0’l›k galibiyet ve %27.8’lik
verimlilik oranlar›, Paraguay’› istatistik
baz›nda en baflar›s›z dördüncü tak›m
yapt›. Onlardan baflar›s›z üç ekip
Ekvador, Bolivya ve Meksika zaten
gruptan ç›kamam›flt›. Grubundan
ç›kamayan son tak›m Kosta Rika ise 3
maçta 1 galibiyet ald›¤› için %33’lük
verimlilik oran›na ulafl›p Paraguay’›

ard›nda
b›rakt›. 
K›sacas›
Copa
America
2011,
istatistiklerin
“her fley”
olmad›¤›n›
kan›tlayan
turnuvalar
aras›na ad›n›
yazd›rd›.
Bireysel
istatistiklere
bakacak
olursak,
üçüncülük
maç›nda
yapt›¤› 

“hat-trick” sayesinde gol say›n› befle
yükselten Perulu Paolo Guerrero
turnuvan›n gol kral› oldu. Yar› finalde
iki, finalde ise bir say›ya imza atan
Uruguayl› Luis Suarez ise toplam dört
golle Guerrero’yu takip etti. Arjantinli
Sergio Agüero bu iki rakibinden iki
maç daha az oynad› ve toplam üç
golde kald›. Gol krall›¤›n› kaç›ran
Luis Suarez, turnuvan›n en de¤erli
oyuncusu seçilirken, en iyi genç
futbolcu ödülü yine Uruguay’dan
Sebastian Coates’e gitti. Paraguay’›n
file bekçisi Justo Villar ise turnuvan›n 
en iyi kalecisi seçildi. 

Kart rekortmeni “centilmen”

Kupada toplam 128 sar›, 14 de
k›rm›z› kart gösterildi. Maç bafl›na sar›
kart oran› 4.92, k›rm›z› kart oran› ise
0.54 oldu. 18 sar› kartla bu alanda en
“verimli” ülke olan Uruguay, bir de
k›rm›z› kart görmesine ra¤men 
Fair-Play ödülüne lây›k görüldü. 
Bu konudaki en büyük flanslar›, onlar
kadar ya da onlardan az k›rm›z› kart
gören tak›mlar›n, çeyrek finalden
ötesini görememifl olmalar› ve bu
yüzden sar› kart say›lar›ndaki düflük
rakamlar›n pek fazla bir fley ifade
etmemesiydi.
Sonuç olarak, bu y›lki Copa America,
tak›mlar›n iddial› kadrolar›na ra¤men,
özellikle grup maçlar› itibar›yla
bekleneni vermekten biraz uzak
geçti. 24 maçta at›lan 54 gol ve
tutturulan 2.07’lik gol oran› seyirciler
için hayal k›r›kl›¤› olurken, Arjantin
ve Brezilya’n›n ald›¤› sonuçlar da bu
ülkelere ve Messi baflta olmak üzere
y›ld›zlara hayal k›r›kl›¤› yaflatt›. 
Öte yandan 15. flampiyonlukla,
tangonun kökeni konusunda hâlâ
tart›flmal› oldu¤u Arjantin’i geride
b›rakan Uruguay, söz konusu dans›
2013’te Brezilya’da düzenlenecek
Konfederasyonlar Kupas›’nda
sergileme flans› yakalad›. Bir sonraki
Copa America’da neler yaflanaca¤›n›
ise 2015’te Brezilya’da ö¤renece¤iz.

İbrahim Koçyiğit
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Arjantin’in ev sahipliğinde, bu yıl 43.’sü düzenlenen Copa America’da zafer Uruguay’ın oldu.
Finalde Paraguay’ı deviren Uruguay, diğer favoriler Arjantin, Brezilya ve Meksika’nın en iyi

ihtimalle çeyrek final gördüğü turnuvayı 15. kez kazanmanın ve rekora tek başına sahip
olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Copa America

Tangoyu bu kez Uruguay     yapt›Tangoyu bu kez Uruguay     yapt› 
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GOL KRALLI⁄I
1. Paolo Guerrero (Peru) 5
2. Luis Suarez (Uruguay) 4
3. Sergio Agüero (Arjantin) 3
4. Neymar (Brezilya) 2

Alexandre Pato (Brezilya) 2
Radamel Falcao (Kolombiya) 2
Felipe Caicedo (Ekvador) 2
Diego Forlan (Uruguay) 2
Alvaro Pereira (Uruguay) 2

Baflar› Oranlar›

Tak›m O G B M A Y Av. P GO* VO**
Uruguay 6 3 3 0 9 3 +6 12 %50 %66.7
Paraguay 6 0 5 1 5 8 -3 5 %0 %22.8
Peru 6 3 1 2 8 5 +3 10 %50 %55.6
Venezuela 6 2 3 1 7 8 -1 9 %33.3 %50

fiili 4 2 1 1 5 4 +1 7 %50 %58.3
Kolombiya 4 2 1 1 3 2 +1 7 %50 %58.3
Arjantin 4 1 3 0 5 2 +3 6 %25 %50
Brezilya 4 1 3 0 6 4 +2 6 %25 %50

Kosta Rika 3 1 0 2 2 4 -2 3 %33.3 %33.3
Ekvador 3 0 1 2 2 5 -3 1 %0 %11.1
Bolivya 3 0 1 2 1 5 -4 1 %0 %11.1
Meksika 3 0 0 3 1 4 -3 0 %0 %0
GO: Galibiyet Oran›, VO: Verimlilik Oran›
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011 yaz› belki A tak›mlar seviyesinde bir
Dünya Kupas› bar›nd›rm›yor ve bu anlamda
ilk bak›flta sönük gelebilir ama takvimdeki 

17 ve 20 Yafl Alt› Dünya Kupalar› özellikle genç
futbolcu avc›lar›n› ve gençler turnuvalar›n›n
tiryakilerini mest etmeye yetiyor. ‹flte geçti¤imiz
ay içerisinde Kuzey Amerika’n›n en büyük futbol
ülkesi Meksika bu keyifli organizasyonlardan 
17 Yafl Alt› Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i yapt›.
Organizasyonunun 14.’sü bu sene 
18 Haziran-10 Temmuz tarihleri aras›nda
Meksika’da düzenlendi. 
Genç futbolcular›n kendilerini göstermek, teknik

adamlar›n ise hem rüfltlerini ispatlay›p hem de
gelecek y›llarda A tak›m seviyesine sa¤lam
temeller kazand›rmak için u¤rafl verdi¤i bu büyük
organizasyon yine nefesleri kesti. Bu yaz›, bu
turnuvan›n kazananlar›, kaybedenleri,
parlayanlar›, hayâl k›r›kl›klar› ve dikkat çekici
yanlar›n› anlatacak; hadi bafllayal›m.

24 tak›m, tek hedef

18 Haziran tarihinde Meksika’n›n Morelia ve
Monterrey flehirlerindeki Meksika-Kuzey Kore ve
Arjantin-Fransa maçlar›yla bafllayan bu büyük
organizasyona 24 ülke kat›ld›. 1985’ten beri 
düzenlenen organizasyona 2005 y›l›na kadar 
16 tak›m kat›l›yordu. Ama FIFA’n›n
konfederasyonlardan gelen bask›y› k›ramamas› ve
ayr›ca “daha fazla maç, daha büyük bir heyecan”
hedefinden dolay› 2005’teki Peru
organizasyonuyla birlikte turnuvaya kat›lan tak›m
say›s› 24’e yükseltildi. Bu 24 tak›m yine 2011 y›l›
içinde kendi k›talar›n›n flampiyonalar›nda belirli
dereceleri elde eden tak›mlardan olufltu. Örne¤in
Güney Amerika’n›n dört tak›ml›k kontenjan›, daha
önce yine yaz› konular›m›zdan biri olan Mart
ay›nda Ekvador’da düzenlenen Güney Amerika 
17 Yafl Alt› fiampiyonas›’nda ilk dört s›ray› alan
Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Ekvador’a  aitti.
Keza Avrupa kontenjan› da May›s ay›nda
S›rbistan’da düzenlenen Avrupa fiampiyonas›’n›n

ilk alt› s›ras›n› içeriyordu ama malesef Millî
Tak›m›m›z bu organizasyona kat›lamad›¤› için
Dünya Kupas›’n› da pas geçmek durumunda
kald›.

Hayâl k›r›kl›klar›

Alt› grupta dörder tak›mdan toplam yirmi dört
tak›m›n ikinci tura ç›kmak için mücadele
verdikleri ilk bölüm, oldukça büyük sürprizlere
sahne oldu. Kupa öncesinde turnuvan›n en büyük
favorilerinden gösterilen ve bu kupaya daha bir ay
önce kazand›¤› “Avrupa fiampiyonu” apoleti ile
gelen Hollanda, grup maçlar›nda sadece bir puan
toplayabildi ve grup sonuncusu olarak elendi.
Belki de bu jenerasyonun en etkili kadrolar›ndan
biri olarak gösterilen ve ilerleyen y›llara “rüya
kuflak” olarak ilerlemesi beklenen Danimarka
tak›m› da genç y›ld›zlar›n›n kötü performans›
nedeniyle grup aflamas›n› geçemeden
organizasyona veda etmek durumunda kald›. 

fiafl›rtmayanlar

Beklentilerin alt›nda kalanlar ve daha ilk turda
elenerek floke edenler haricinde turnuvaya
beklendi¤i gibi bafllayan tak›mlar da vard›.
fiampiyonan›n büyük favorilerinden gösterilen
Brezilya ve Almanya, grup aflamas›nda hem rahat
galibiyetler ald› hem de oynad›klar› göze hofl

gelen futbolla herkesin sempatisini
kazand›. Özellikle nüvesini sekiz Türk
as›ll› oyuncunun oluflturdu¤u
Almanya 17 Yafl Alt› Millî Tak›m›,
Emre Can, Samed Yeflil, Levent
Ayçiçek gibi genç potansiyelleriyle
hayranl›k uyand›r›c› bir performans
ortaya koydu. Alman tak›m›n› yaz›n›n
ikinci bölümünde detayl› flekilde
inceleyece¤imizden tekrar kupaya
dönelim. Ev sahibi Meksika; Brezilya,
Almanya ve Hollanda’dan sonra en
fazla flans verilen ekiplerden biriydi ve
grup aflamas›nda üç maçta dokuz
puan al›p harika bir performans
sergilerken evinde düzenlenen
turnuvay› ne kadar istedi¤ini de
göstermifl oldu. Meksika için hedef
2005 y›l›nda Carlos Vela’l›, Giovanni
Dos Santos’lu kadroyla kazan›lan ilk
dünya flampiyonlu¤unun alt› sene
sonras›nda ikinci zafere ulaflmak ve
bu turnuvay› kazanan ilk ev sahibi
olma unvan›n› ele geçirmekti. 
Onlar› çetin bir yol bekliyordu ama
Meksika da asla geri ad›m atacak bir
tak›m de¤ildi.

Asya’n›n yükselifli ve 
mucize adam Coulibaly

Turnuvan›n olumlu anlamda flafl›rtan
tak›mlar› ise ilk etap için Japonya, Özbekistan ve
Fildifli Sahilleri oldu. Asl›nda Fildifli Sahilleri’nin
çok iyi bir tak›m oldu¤u ve büyük bir etki

yaratabilece¤i
zaten
konufluluyordu
ama
turnuvan›n gol
kral› olan ve
att›¤› fantastik
gollerle herkesi
etkileyen
Soulaymane
Coulibaly’nin
daha grup
aflamas›nda

sekiz defa fileleri havaland›rmas›n› hiç kimse
beklemiyordu. Fildifli Sahilleri’nin yolu ikinci
turda Fransa taraf›ndan kesilmese, muhtemelen
Coulibaly turnuvan›n gol rekorunu da k›racakt›
ama ikinci turda att›¤› tek golle dokuz gole ulaflt›
ve tak›m› ikinci turda elenmesine ra¤men
turnuvay›gol kral› olarak kapatt›. 
Bu organizasyonda daha önce dokuz gol
atabilmeyi baflaran tek oyuncu, 2001 y›l›nda
flampiyonlu¤a ulaflan Fransa’y› s›rtlayan Florent
Sienma Pongolle’du ve Coulibaly bu rekoru da
egale etmeyi baflard›. 

fiampiyonluk yolu

‹kinci turun en can al›c› eflleflmesinde futbol
tarihinde yeri ayr› olan bir derbi ç›k›yordu
karfl›m›za. “Falkland Savafl›”ndan beri yapt›klar›
her maç ayr› bir hikâye olan ‹ngiltere ve Arjantin
burada da ikinci turda karfl›laflt›. Ve yine nefesleri
kesen bir maç sonunda Arjantin’i penalt›larla
eleyen ‹ngiltere çeyrek finalist oldu. ‹kinci turda

Japonya ile Özbekistan’›n turnuvadaki sürpriz
ç›k›fl› sürerken, favoriler Brezilya, Almanya ve
Meksika da etkili oyunlar›n› devam ettirdi.
Özbekistan’›n heyecan verici hikâyesini çeyrek
finalde Uruguay bitirirken, Japonya’n›n
rüyalar›n› ise en büyük favori Brezilya nefesleri
kesen bir maç sonunda tüketiyordu. Almanya
çeyrek finalde ezeli rakibi ‹ngiltere karfl›s›nda
zaman zaman zorlansa da kupay› kazanmaktan
baflka bir düflencesi olmad›¤›n› bir kez daha
ortaya koyuyor, tak›m›n Türk kökenli y›ld›z
adaylar› da art›k kendilerini tüm dünyaya
tan›t›yordu. 
Yar› finallere gelindi¤inde asl›na bakarsak çok
büyük bir sürpriz yoktu. Yar› finalin bir
aya¤›nda Brezilya ve Uruguay, Güney Amerika
derbisine haz›rlan›rken, di¤er tarafta da
Meksika ve Almanya müthifl bir yar› final için
sahadayd›. Turnuvan›n bafl›ndan beri birçok
otoritenin görüflü Brezilya-Almanya finaliydi.
Kupay› yak›ndan takip eden futbolseverlerin de
final tahmini buydu ama yar› finaller bambaflka
bir finalin ortaya ç›kmas›na tan›kl›k edece¤imiz
maçlara sahne oldu. Üç ay önce Güney
Amerika fiampiyonas›’nda Brezilya’n›n
gerisinde ikinci olan Uruguay, bu sefer ezeli
rakibini geçmeyi baflar›yor ve finale ad›n›
yazd›ran taraf oluyordu. Böylelikle birçok
otoritenin en büyük final aday› Brezilya’n›n
adresi art›k üçüncülük maç›yd›. Yar› finalin
öbür aya¤›nda Almanya, Meksika karfl›s›nda
önde götürdü¤ü maç› basit hatalar ve teknik
direktör Steffen Freund’un garip oyuncu
de¤ifliklikleriyle rakibine teslim ediyordu. Bu
maçta turnuvan›n en unutulmaz hikâyelerinden
birisi yafland›. Oyunun sonlar›na do¤ru bafl›na
ald›¤› darbeyle yar›lan kafas›na yedi dikifl at›lan
Julio Gomez, oyuncu de¤iflikli¤i hakk›

kalmayan tak›m› on kifli maça devam ederken
sahaya geri dönüyor ve son saniyelerde
galibiyet golünü at›yordu. Kafas›ndaki yedi
dikiflle sergiledi¤i kahramanca tutum ve att›¤›
bu kritik gol, Julio Gomez’in organizasyonun
sonunda turnuvan›n en de¤erli oyuncusu
seçilmesini de sa¤layacakt›. Ço¤unlu¤un
bekledi¤i Almanya-Brezilya karfl›laflmas› final
de¤il üçüncülük maç›na dönüflüyor ve Almanya
harika bir müsabaka sonunda Brezilya’y› 4-3’le
geçerek dünya üçüncülü¤üne ismini
yazd›r›yordu. Kupada geriye tek bir maç
kalm›flt› ve o maç flampiyonu belirleyecekti.

Ve final…

Meksika’n›n Azteka Stadyumu futbol tarihi
boyunca say›s›z önemli maça ev sahipli¤i
yap›p, say›s›z çarp›c› hikâyenin fonunu
oluflturmufltu. 1970 Dünya Kupas› finalinde
Pele ve arkadafllar›n›n ‹talya’y› 4-1 yenerek
Jules Rimet Kupas›’n›n ebedi sahibi olmas›ndan
tutun da 1986 Dünya Kupas›’nda o meflhur
“Tanr›n›n Eli” ile tan›flmam›za kadar birçok
önemli futbol karesi burada sahneye konmufltu.
Yine Arjantin 1986 Dünya Kupas› finalini
Azteka Stad›’nda Bat› Almanya’y› yenerek
kazanm›fl ve kupa Diego Armando
Maradona’n›n ellerinde yükselirken bir tarih
yaz›lm›flt›.
Azteka Stadyumu bu sefer bir baflka tarihe
tan›kl›k etmeye haz›rd›. Daha önce 13 kez
düzenlenen bu büyük organizasyonda ev sahibi
tak›mlar›n hiç flampiyonlu¤u yoktu. 
1989 y›l›nda ev sahibi ‹skoçya finale kadar
gelmifl ama penalt›larda Suudi Arabistan’a
tak›lm›flt›. Keza 2009 finalinde de ev sahibi
Nijerya, ‹sviçre’ye teslim olmufl ve kupaya

U17 Dünya fiampiyonas›

Erman Yaşar
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Yine yeniden Meksika dalgas›Yine yeniden Meksika dalgas›
1985 yılından beri iki sene aralıklarla düzenlenen on yedi yaş seviyesinin en büyük futbol organizasyonu 17 Yaş Altı Dünya Kupası
için bu yaz adres Meksika’ydı. 24 takımın büyük mücadelesine sahne olan organizasyon, üç hafta boyunca futbolseverlerin heyecan

dolu mücadeleler ve genç yıldız adaylarını görmesine imkân sağladı, ev sahibi Meksika’nın zaferiyle noktalandı.



TamSaha38

uzanamam›flt›. Meksika’n›n
tarihi de¤ifltirmeye kararl›
oldu¤u maç bafllar
bafllamaz anlafl›ld›.
Organizasyon boyunca çok
etkili bir futbol ortaya koyan
ev sahibi, 105 bin
taraftar›n›n da deste¤i ile
Uruguay’› final
mücadelesinde adeta
sahadan sildi. Har iki yar›da
gelen birer gol ve 2-0’l›k
üstünlük Meksika’ya hem
2005’ten sonra alt› sene
içinde ikinci 17 Yafl Alt›
Dünya Kupas›’n› getirdi
hem de ilk ev sahibi
flampiyon unvan›n›. 
Teknik Direktör Raul
Gutierrez ve ö¤rencileri
kendi evlerindeki turnuvada
yenilmek bir kenara dursun,
beraberlik dâhi almadan
flampiyon oldu ve uzun süre
unutulmayacak bir performans sergiledi.
Uruguay ise Güney Amerika fiampiyonas›’ndan
sonra, Dünya Kupas›’nda da ikincilikle
yetinmek zorunda kald›.

Bireysel performanslar 
ve kahramanlar

17 Yafl Alt› Dünya Kupalar› her zaman için çok
büyük yeteneklerle tan›flmam›za vesile olan
özel organizasyonlard›r. 1985’ten bu yana
Kanu, Veron, Fabregas, Ronaldinho, Donovan
gibi birçok özel yetene¤in ilk kez par›ldad›¤› ve
dünya futbolunda ad›n› ilk kez duyurdu¤u bu
organizasyonun 2011 aya¤›nda yine öne ç›kan
ve fazlas›yla konuflulan isimler vard›. Yar›
finalde att›¤› hayati golle final yolunu açan ve
hücum gücüyle dikkat çeken Julio Gomez’in
yan› s›ra Meksika’n›n di¤er hücum silahlar›
Carlos Fierro ve Marco Bueno da turnuva
boyunca oldukça etkiliydi. Özellikle Carlos
Fierro oynad›¤› inan›lmaz futbolla ilerleyen
y›llarda dünya futbolunun en önemli
golcülerinden birine dönüflebilece¤inin
sinyallerini verdi. Yine flampiyon Meksika’n›n
orta sahas›nda görev yapan Jorge Espericueta ve
Giovanni Casillas gibi potansiyelli oyuncular da
hayli dikkat çekti. 
Finalist Uruguay genellikle tak›m oyunu ve
taktik disiplin içinde ilerlerken, orta saha
oyuncusu Elbio Alvarez oyun görüflü ve
yetene¤iyle kendisini farkettirmeyi baflard›.
Kupadan üçüncülükle ayr›lan Alman tak›m›n›n
Türk as›ll› y›ld›zlar› Emre, Samed, Levent, Okan
ve Koray’›n yan› s›ra Mitchell Weiser de
turnuva boyunca müthifl bir performans
sergileyerek Meksika’da bulunan genç oyuncu
avc›lar›n› ve tak›m yöneticilerini etkilemeyi
bildi. Fildifli Sahilleri’nin yolu çok uzun olmasa
da dört maçta att›¤› 9 golle s›ra d›fl› bir
performans sergileyen Sienal› forvet oyuncusu
Sulaymane Coulibaly gol kral› olmakla kalmad›,
hem flaflk›nl›k veren bir performansa imza atm›fl
oldu hem de bir anda Avrupa’n›n büyük
kulüplerinin transfer listesine ad›n› yazd›rmay›
baflard›. Brezilya istedi¤i flampiyonlu¤a
uzanamazken, bu jenerasyonun en yetenekli
oyuncular›ndan Wallace, Adryan, Ademilson

gibi kaliteli ayaklar kendilerinden beklenen
performans› sergiledi. Sadece “Yeni Kaka”
lâkapl› Ocak 2012 sonras› Chelsea formas›
giyecek olan Lucas Piazon bir hayli silik bir
performans ortaya koyarak kendisini büyük
merakla bekleyen futbolseverlerde hayal
k›r›kl›¤›na yol açt›. Çeyrek finale kadar gelerek
beklentilerin üzerine ç›kan iki Asya k›tas›
temsilcisi Japonya ve Özbekistan’da da y›ld›z›n›
parlatan isimler vard›. Özbekistan tak›m›n›n
kaptan› Abbosbek Makhstaliev, sergiledi¤i
müthifl futbolla tarafl› tarafs›z herkesin
be¤enisini kazan›rken, ‹ngiliz devi Arsenal’in de
radar›na girdi. 

Almanlar yenilince 
biz de yenilmifl say›ld›k!

Meksika’da düzenlenen flampiyonan›n bizler
için bir ilginç özelli¤i de Almanya Millî
Tak›m›’yd›. Y›llard›r Alman kulüp tak›mlar›nda
ve zaman zaman millî tak›mlar›nda Türk as›ll›
oyuncular›n oynad›¤›n›, flans buldu¤unu
görmüfltük ama Steffen Freund yönetimindeki
Almanya 17 Yafl Alt› Millî Tak›m›, kadrosundaki
tam sekiz Türk kökenli oyuncuyla Türk
sporseverler ve medyam›z taraf›ndan çok daha
yak›ndan takip edildi. Özellikle Nuri fiahin’i
Türk Millî Tak›m›’na kapt›rd›ktan sonra yabanc›
uyruklu oyuncular konusunda daha ince eleyip
s›k dokumaya bafllayan Alman Futbol
Federasyonu, Mesut Özil konusunda son
derece kat› ve ›srarc› bir tutum sergilemifl ve
sonunda y›ld›z orta saha oyuncusu Alman Millî
Tak›m›’n› tercih etmiflti. Özellikle son Nuri ve
Mesut modellerinden sonra oldukça yükselen
“Hangi millî tak›m?” tart›flmas› ve Almanya’daki
Türk as›ll› oyuncular›n giderek yükselen bir
profil sergilemesi, ilerleyen y›llarda da bu
tart›flman›n ve mücadelenin alevlenerek
sürece¤inin bir iflareti.
Almanya’n›n her yafl grubunda birçok Türk
as›ll› oyuncusu var ama özellikle bu tak›m biraz
da tesadüf sonucu bu kadar Türk oyuncuyu
ayn› anda içeriyor. Tabii bunu sadece tesadüfle
de aç›klayamay›z. Özellikle daha önce hiçbir
Türk as›ll› oyuncuda görülmemifl bir flekilde
Mesut Özil’in yapt›¤› patlama büyük bir etki
yaratt›. Mesut’un 2010’da parlamas›yla bu

tak›m›n nüvesini oluflturan 
Türk as›ll› oyuncular›n 16 yafl
alt› seviyesinden 17 yafl alt›na
do¤ru yol almas›, afla¤› yukar›
ayn› döneme denk geliyor.
Mesut Özil sonras› dönemde
Alman Federasyonu yabanc›
uyruklu futbolcular konusunda
aç›k bir flekilde cesaretlendi ve
net bir kamuoyu güvencesini
de arkas›nda buldu. Eskiden
bu tip oyunculara daha so¤uk
bakan ve benimsemeyen
Alman kamuoyu da Nuri fiahin
gibi ligin en önemli
oyuncusunun kendi millî
tak›mlar›nda oynayamamas› ve
Mesut’un yaflad›¤› büyük ç›k›fl
sonras› bu oyunculara yeflil
›fl›k yakt›. 
Asl›nda Almanya’da sadece
futbolda de¤il, ülkenin
genelinde yabanc› uyruklu
Almanlara daha yo¤un bir ilgi

var. Bunu toplumun baflka bir alan›ndan
örneklemek gerekirse, baz› flehirlerde yeni
ö¤retmen atamalar›nda yabanc› uyruklulara
özel haklar tan›nd›. “Bir okul üç yeni ö¤retmen
alacaksa biri yabanc› uyruklu olmak
zorundad›r” gibisinden yeni kanunlarla, 
bu yabanc› uyruklu Almanlar›n da toplumun
d›fl›nda b›rak›lmad›¤› alg›s› yarat›lmaya
çal›fl›l›yor. Biraz uç bir örnek ama
Almanya’daki genel hava ve e¤ilimi yans›tmas›
aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Ayr›ca son on senede Alman futbolunu
gözlemledi¤imizde flunu da aç›kça görüyoruz
ki; A millî tak›ma ç›kma yafl› oldukça düfltü. 
Bir hayli genç yafllarda çok say›da oyuncunun
millî tak›m›n bir parças› olabildi¤ini görüyoruz.
‹flin sahada oynanan k›sm›na dönecek olursak,
bu Alman Millî Tak›m›, gerek May›s ay›nda
S›rbistan’da düzenlenen 17 Yafl Alt› Avrupa
Futbol fiampiyonas›’nda gerekse geride
b›rakt›¤›m›z Dünya Kupas›’nda ortaya koydu¤u
performansla birçok futbolsevere parmak ›s›rtt›
ve neden Almanya’n›n genç yafl gruplar›nda en
ilgiyle takip edilen tak›m oldu¤unu kan›tlad›.
May›s ay›nda gelen Avrupa ikincili¤i sonras›,
Dünya Kupas›’nda elde edilen üçüncülük,
tak›m›n do¤ru yolda oldu¤unun kan›t›.
fiimdiden “Gerd Müller” benzetmeleri yap›lan
bu yafl grubunun en iyi golcülerinden Samed
Yeflil için Arsenal’in devrede oldu¤u
konufluluyor. Levent Ayçiçek turnuva boyunca
ne kadar büyük bir yetene¤e sahip oldu¤unu
defalarca gösterdi ve tüm gözler üzerinde. 
Emre Can zaten Almanlar›n fazlas›yla üzerine
titredi¤i bir oyuncu ve Bayern Münih orta
sahas›n›n gelece¤i olarak görülüyor. Robin
Yalç›n hem savunma hem orta alandaki oyunu,
h›rs› ve mücadelesiyle flimdiden heyecan
yaratan bir oyuncu. Di¤er oyuncular da bu
kadar ön planda olmasa bile bu tak›m›n çok
önemli parçalar› haline gelmifl durumda.
Sahada sekiz Türk as›ll› oyuncu bulunduran bir
Alman Millî Tak›m›, birçoklar› için bundan
yirmi sene önce hayâl bile de¤ildi ama
günümüzde art›k gerçe¤in ta kendisi. 
Ligimizde yabanc› s›n›rlamas›na tak›lmadan
oynayabilecek bu ilginç Alman Millî Tak›m›’n›
yak›ndan takip etmeye devam edece¤iz; çünkü
onlar kaybedince biz de kaybetmifl say›l›yoruz. 



▲▲Karaba¤ Gençlerbirli¤i’nde yaklafl›k 5 y›l
oynad›m. O dönemde de Konya Torku
fiekerspor’un altyap› antrenörü Hakan Ünal
beni devaml› takip ediyordu. Zaten Konya
Torku fiekerspor’un da PAF tak›m›yla s›k s›k
maçlar›m›z oluyordu. 15 yafl›ndayken Hakan
Hoca, Konya Torku fiekerspor’a transfer olmam›
sa¤lad›. Buraya geçtikten 1 sene sonra da
tak›m›mla profesyonel sözleflme imzalad›m.
Ayr›ca Hakan Hocan›n özellikle top sürme
baflta olmak üzere, birçok özelli¤imi daha
da ileriye tafl›mam› sa¤lad›¤›n›
söyleyebilirim. O yüzden benim
geliflimimde katk›s› büyük.
▼▼Konya Torku fiekerspor’la
profesyonel sözleflme imzalamadan
k›sa bir süre önce Deplasmanl› 
Süper Gençler Ligi’nde tak›m›n
altyap›s›nda mücadele ederken o
dönem U16 Millî Tak›m›’n›n hocas›
Ferhat Südo¤an seni be¤enmifl ve
Millî Tak›m’a ça¤›rm›fl. Sen de ilk
kez ça¤r›ld›¤›n Millî Tak›m’da
Belarus’a karfl› oynanan iki haz›rl›k
maç›nda da sonradan oyuna girmene
ra¤men çok iyi performans
sergilemiflsin. 
▲▲Deplasmanl› Süper Gençler Ligi
zor bir ligdi asl›nda. Büyük
tak›mlar›n altyap›s›nda gelip de
burada oynayan tak›m
arkadafllar›m dâhil birçok
oyuncu vard›. Ben de bu ligde
mücadele ederken Ferhat
Hoca, May›s 2008’de beni
U16 Millî Tak›m›’na ça¤›rd›.
Asl›nda Belarus’a karfl›
oynad›¤›m›z iki maçta da
kendi performans›m› pek
be¤enmemifltim. Ancak
dedi¤iniz gibi o maçlar Millî
Tak›m’la tan›flma noktam
oldu. Hocalar›m beni tan›d›. Benim de ufkum
aç›ld›. Daha sonra 2009 y›l›n›n bafl›nda U17 Millî

Tak›m›’na ça¤r›ld›m.
Abdullah Ercan
idaresinde La Manga
Turnuvas›’na kat›ld›k.
Oras› benim için iyi bir

vitrin oldu. Millî Tak›m
için ilk golümü de

Hollanda’ya karfl›
att›m bu

▼▼Futbola nas›l ad›m att›n? 
Bu konuda seni destekleyen birileri
oldu mu? 
▲▲1992 Konya Ere¤li do¤umluyum.
Ço¤u oyuncu gibi ben de mahalle
maçlar›yla bulufltum ilk kez topla. 
O zamanlar arkadafllar›mla
durmadan futbol oynard›k. Maç
yapt›¤›m›z böyle günlerin birinde
Konya’da amatör bir tak›m olan
Karaba¤ Gençlerbirli¤i’nin hocas›
Niyazi Y›ld›r›m beni görmüfl. “Niyazi

Hocan›n mahalle maç›nda ne ifli
var?” derseniz, markete gidiyormufl
ve o s›rada tesadüfen bizim
yapt›¤›m›z maç› görüp, “Biraz
izleyeyim bari” demifl (gülüyor).
Maç› seyrederken de beni be¤enmifl.
Olaca¤› varm›fl yani. Maçtan sonra
yan›ma geldi Niyazi Hoca ve kendini
tan›tarak tak›m›nda oynamam›
istedi¤ini belirtti. Bu teklifi al›nca ilk
baflta çekindim biraz aç›kças›.
Durumu babama anlatt›m. Daha

sonra babamla Niyazi Hoca tan›flt›lar
ve birbirlerini sevdiler. Böyle olunca
ben de Karaba¤ Gençlerbirli¤i’nde
oynamaya karar verdim. Bu süreçte
Niyazi Hocam›n deste¤i ve tak›ma
ald›ktan sonraki ilgisi benim için çok
önemliydi.
▼▼Karaba¤ Gençlerbirli¤i’nde uzun
bir dönem oynad›ktan flimdi de
formas›n› giydi¤in Konya Torku
fiekerspor’a geçtin. Bu süreci
bizlerle paylaflabilir misin?
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Nijerya’da çeyrek
final oynayan
U17 Millî Tak›m›
ile bu yaz Avrupa
fiampiyonas›
Finalleri’ne kalan
U19 Millî
Tak›m›’n›n
önemli
kozlar›ndan 
biri o. Yani
yetiflmekte olan
genç ve umut
vaat eden bir
jenerasyonun
önde gelen
isimlerinden. 
Sa¤ aç›k, sol aç›k
ve santrfor gibi
hücumun farkl›
mevkilerinde
baflar›yla
oynayabiliyor.
Bugüne kadar
do¤du¤u flehrin
tak›m›nda futbol
hayat›n› sürdüren
genç y›ld›z aday›,
art›k kabu¤undan
ç›k›p bir Süper
Lig oyuncusu
olman›n
hesaplar›n›
yap›yor.

Konya Torku Şekerspor’un
altyapısına geçtikten 1 yıl sonra
profesyonel sözleşme imzaladım.
Beni takımına alan Hakan Ünal
Hocanın özellikle top sürme başta
olmak üzere, birçok özelliğimi daha
da ileriye taşımamı sağladığını
söyleyebilirim. 

Deplasmanlı Süper Gençler Ligi’nde
oynarken Genç Millî Takımlara
seçildim. U17 Millî Takımı ile
oynadığım La Manga Turnuvası
benim için iyi bir vitrin oldu. 
İlk golümü Hollanda’ya attım ve
Mayıs 2009’da Avrupa
Şampiyonası Finalleri’ne gittim.  

Millî Takım kariyerime çok erken
yaşta başlamak benim için
mükemmel oldu. Millî Takımlar
bana çok şey kattı. Katmaya da
devam ediyor. Hem futbolcu olarak
hem de insan olarak. Kişisel olarak
da burada içinde bulunduğum
ortam sosyal yaşantımı çok olumlu
etkiledi. 

Konya Torku Şekerspor’da ilk
olarak beni ben yapan İsmail
Kartal’dır. 16 yaşında beni 
A takıma almıştı. Onun da etkisiyle
Fenerbahçe’den resmi bir teklif
gelmiş ama hem sözleşmem devam
ettiği hem de yaşım küçük olduğu
için kulübüm bu transfere izin
vermemişti.

U19 Avrupa Şampiyonası
Finalleri’ne kaldığımız Elit Tur’dan
sonra daha üst bir ligde oynamam
gerektiğini daha çok düşünüyorum.
Süper Lig kulüplerinden yine bazı
teklifler olmuştu. Kulübüm de
müsaade ederse, daha üst
seviyelerde oynamayı çok istiyorum. 

Kanatlarda görev yapmaktansa
santrfor oynamayı tercih ederim.
Ancak statik forvetleri sevmiyorum.
David Villa gibi gezgin ve
kanatlara açılabilen forvetleri çok
beğeniyorum. Kanatları baz
aldığımızda beğendiğim ve örnek
aldığım tek isim Arda Turan. 

Futbol kitabı olarak Lionel Messi ile
Andres Iniesta’nın biyografilerini
okudum. Bir de Jose Mourinho’yu
anlatan “Başarının Anatomisi” adlı
kitabı... Bu kitaplardan kendime en
çok örnek aldığım bölüm Messi’nin
futbolcu olmak için verdiği savaş ve
inadıdır.Aydın Güvenir

Y›ld›z› ay-y›ld›zla
parlad›
Y›ld›z› ay-y›ld›zla
parlad›
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turnuvada. Buradaki
performans›mdan sonra da
Abdullah Hoca beni May›s
2009’da Almanya’da düzenlenen
U17 Avrupa fiampiyonas› Finalleri
için kadroya ald›.

‹ngiltere maç› 
dönüm noktamd› 

▼▼Avrupa fiampiyonas›
Finalleri’nde de çok baflar›l›
oldu¤un bir ‹ngiltere maç› var. 
O maç da senin kariyerin için önemli
bir ilerleme noktas› oldu de¤il mi?
▲▲Evet öyle oldu diyebiliriz.
Finallerde grubu üçüncü s›rada
tamamlam›fl ve bir üst tura
ç›kamam›flt›k. Turnuvadaki ilk iki
maç›m›z› kaybetmifltik. Son
maç›m›z ‹ngiltere’yleydi. O güne
kadar U17 Millî Tak›m›’nda hiç ilk
11 oynamam›flt›m. Hep yedekten
oyuna dâhil olmufltum. ‹lk kez o
maçta Abdullah Hoca bana ilk
11’de flans verdi. O maçta çok iyi
oynad›m. Maç› da 1-0 kazand›k.
Bu ayn› zamanda turnuvadaki ilk
ve tek galibiyetimizdi. 
Bu karfl›laflmadan sonra da düzenli
olarak ilk 11’de forma giymeye
bafllad›m. ‹ngiltere karfl›s›nda iyi
oynamam›n nedeni, her geldi¤im
kampta kendimi daha çok
gelifltirmem ve bunu
hissetmemden kaynaklan›yordu
asl›nda. Her kampta oyunumun
üstüne biraz daha koyuyordum. 
▼▼Bu aç›dan bakarsak kulübünden
öte Millî Tak›m sana çok fley katt›
ve senin bu kadar umut vaat eden
bir oyuncu olmanda baflrol oynad›
demek do¤ru olur mu? 
▲▲Millî Tak›m kariyerime çok erken
yaflta bafllamak benim için
mükemmel oldu. Millî Tak›mlar
bana çok fley katt›. Katmaya da
devam ediyor. Hem futbolcu
olarak hem de insan olarak. 
Kiflisel olarak da burada içinde
bulundu¤um ortam sosyal
yaflant›m› çok olumlu etkiledi. 
▼▼2009 sonbahar›nda U17 Dünya
Kupas›’na kat›ld›n Genç Millî
Tak›m’la. Çeyrek finalde
Kolombiya’dan son dakikada gol
yiyip, penalt› at›fllar› sonucunda
da turnuvaya veda etmifltiniz.
Ancak o turnuvada tak›m olarak
gösterdi¤iniz performans hâlâ
ak›llarda. Sen de Nijerya’da bu
tak›m›n önemli parçalar›ndan
biriydin. Bu flampiyonay›
de¤erlendirir misin biraz bize?
▲▲Dünya Kupas› bizim için çok
önemli, ayn› zamanda bir o kadar
da heyecan vericiydi. Çünkü
maçlar televizyondan naklen
yay›nlan›yordu ve hem Türkiye
hem de dünya bizi yak›ndan takip
ediyordu. Bu durum içimizde
oldukça fazla heyecan

uyand›rm›flt› dedi¤im gibi. 
Ayr›ca da tak›m olarak geliflme
dönemimizin tam bafllar›na
gelmiflti bu turnuva. Orada sadece
futbolcular de¤il tüm kafile harika
bir bütünleflme gösterdik.
Arkadafll›¤›m›z çok iyiydi
anlayaca¤›n›z. Zaten flu anda 
U19 Tak›m›’n› da a¤›rl›kl› olarak 
o turnuvadaki oyuncular
oluflturuyor. ‹flte bu arkadafll›k
maçlara yans›d› ve tak›m
olmam›z›n verdi¤i etkiyle baflar›l›
bir performans koyduk ortaya.
▼▼Sana göre ileriki y›llara da
damgas›n› vuracak çok baflar›l› bir
jenerasyon mu geliyor?
▲▲Nijerya’daki Dünya Kupas›’ndan
sonra hem Millî Tak›m’da hem de
oynad›¤›m›z kulüplerde çok fleyi
de¤ifltirdi¤imize inan›yorum.
Öncelikle kafa yap›m›z de¤iflti.
Kendimize olan güvenimiz artt›.
Bu turnuvada gösterdi¤imiz
performans›n etkisiyle,
oynad›¤›m›z kulüplerde daha çok
süre almaya bafllad›k. fiu günlerde
de hem kendi kulüplerimizde hem
de Millî Tak›m›m›zda çok daha iyi
fleyler yapabilece¤imizi
gösterdi¤imize inan›yorum. Elit
Tur’da son Avrupa fiampiyonas›’n›
kazanan Almanya’y› yenerek
finallere kald›k mesela. Bu bana
göre çok önemli bir baflar›yd›.
Dedi¤im gibi, geliflimimiz her
geçen gün art›yor. Tak›m olarak
birbirimizi de iyi tan›yoruz. E¤er
bu flekilde kendimizi gelifltirmeye
ve birbirimize ba¤l› kalmaya
devam edebilirsek ileride neden
baflar›l› olamayal›m ki?

Beni ben yapan 
‹smail Kartal’d›r!

▼▼Millî Tak›m’dan Konya Torku
fiekerspor’a dönelim. Hiç kuflku
yok ki burada da kariyerin için
önemli isimler vard›r.
▲▲Konya Torku fiekerspor’da ilk
olarak beni ben yapan ‹smail
Kartal’d›r. fiu an Fenerbahçe’de
Aykut Kocaman’›n yard›mc›s›
kendisi. Üzerimde çok eme¤i
vard›r. ‹smail Hoca, Konya Torku
fiekerspor’un teknik direktörlü¤ünü
yaparken beni altyap›dan al›p 
A tak›mda oynatmaya bafllam›flt›.
Henüz 16 yafl›ndayd›m ve tak›m›n
en küçü¤üydüm. ‹dmanlardan
sonra sürekli benimle ayr› olarak
ilgilenir ve çal›flt›r›rd›. Hatta o
zaman ‹smail Hocan›n da etkisiyle
Fenerbahçe’den kulübüme resmi
bir teklif gelmiflti. Hem sözleflmem
devam etti¤i hem de yafl›m küçük
oldu¤u için kulübüm bu transfere
izin vermemiflti.
▼▼Transfer demiflken, Konya’da
do¤up büyüdün. Futbola da
burada bafllad›n ve hâlâ Konya

Torku fiekerspor’da forma
giyiyorsun. Oldukça da baflar›l› bir
oyuncusun. Önümüzdeki
dönemde Süper Lig tak›mlar›n›n
seni transfer etmek isteyece¤i
aflikâr. Konya’n›n d›fl›na ç›kmak ve
ailenin yan›ndan ayr›lmak seni
korkutuyor mu?
▲▲Konya’y› çok seviyorum. Hem
bural›y›m hem de burada çok
güzel günler geçirdim gerçekten.
Ama mutlaka bir gün dedi¤iniz
gibi il s›n›rlar› d›fl›na ç›kaca¤›m.
Asl›nda bu sene baz› teklifler de
vard› ancak flartlar uygun
olmay›nca transferim
gerçekleflmedi. Belki yine bu
transfer sezonu içinde teklifler
olabilir, ben de bunlar›
de¤erlendirebilirim. O gün gelip
Konya’dan ayr›lmak zorunda

kald›¤›m zaman flehri çok
özleyece¤im. Bunun d›fl›nda fazla
zorlanaca¤›m› sanm›yorum. Ayr›ca
nereye gidersem gideyim ailem de
benimle birlikte o flehre
tafl›nacakt›r. Zaten burada da her
maç›ma gelip bana destek
oluyorlar. 

Art›k Süper Lig’de
oynamak istiyorum

▼▼Konya Torku fiekerspor geçen
sezon Spor Toto 2. Lig 
Play-Off’lar›nda elenerek Bank
Asya 1. Lig’e ç›kma flans›n›
kaybetti. U19 Millî Tak›m›’n›n
önemli bir oyuncusu olarak art›k
bu ligdeki misyonunu
tamamlad›¤›n› ve önümüzdeki
sezon daha üst bir ligde oynaman

gerekti¤ini düflünüyor musun?
▲▲Özellikle Antalya’da oynanan ve
grubu birinci bitirerek U19 Avrupa
fiampiyonas› Finalleri’ne
kald›¤›m›z Elit Tur’dan sonra daha
üst bir ligde oynamam gerekti¤ini
daha çok düflünüyorum. Dedi¤im
gibi, Süper Lig kulüplerinden baz›
teklifler olmufltu. Gene olursa ve
kulübüm de müsaade ederse,
kabu¤umun d›fl›na ç›kmay› ve
daha üst seviyelerde oynamay› çok
istiyorum. 
▼▼Hem sa¤ aç›k hem de sol aç›kta
oynayabiliyorsun. Hangi kanatta
oynamay› daha çok tercih
ediyorsun? 
▲▲‹ki kanat da gerçekten çok fark
etmiyor benim için. ‹ki bölgede de
hiç bir s›k›nt› çekmeden keyifle
oynuyorum çünkü. Geçen sezon
Konya Torku fiekerspor’da a¤›rl›kl›
olarak sa¤ aç›k oynad›m. Ama
dedi¤im gibi, sol aç›k da oynasam
bir fark› olmazd› benim için.
▼▼Günümüz futbolunda senin gibi
hücuma dönük kanat oyuncular›
eskiye oranla oldukça önemli ve
etkili konumda. Bu oyuncular›n
aras›ndan her iki kanatta da
oynayabilen isimler hiç flüphesiz
fark yarat›yor. Her iki kanatta da
görev yapabilen bir oyuncu olarak
bu özelli¤inin faydalar›n› ne kadar
görebiliyorsun sahada?
▲▲Sa¤ ayakl› oldu¤um için sol
kanatta oynarken, kanattan içeriye
daha rahat girebiliyorum. 
Sa¤ tarafta ise rakip bekin üzerine
gidip çal›m atarak çizgiye
inebiliyorum. Yani her iki kanatta
da farkl› fleyler yapabiliyorum.
Ayr›ca iki kanatta da
oynayabildi¤imden maç içinde
bazen soldan sa¤a, sa¤dan sola
geçerek de¤iflken olabiliyorum. 
Bu da rakip bekleri oldukça
flafl›rt›yor ve zorluyor. Bunun da
çok yarar›n› görüyorum mesela. 

Santrfor oynamay› 
tercih ederim

▼▼Bir kanat oyuncusu olmana
ra¤men golcü özelliklerin de var.
Hem Millî Tak›m’da hem de
Konya’da att›¤›n gol say›s› hiç de
az de¤il. Elit Tur’da Almanya’y›
ma¤lup edip finallere kald›¤›n›z
maçta da santrfor olarak ç›km›flt›n
sahaya. Daha önce hiç bu bölgede
oynam›fll›¤›n var m›?
▲▲Futbol kariyerimin bafl›nda
santrfor oynuyordum asl›nda.
Deplasmanl› Süper Gençler
Ligi’nde mücadele ederken sürekli
hücumda görev yap›yordum
mesela. O ligde bu mevkide
oynayarak çok gol atm›flt›m. Konya
Torku fiekerspor’un altyap›s›nda
oynarken de Türkiye üçüncüsü
olmufltuk. O dönemde de 5 maçta

17 gol atm›flt›m. Hatta üçüncü
oldu¤umuz maçta Trabzonspor’u
5-0 ma¤lup etmifltik ve tak›m›m›n
5 golünü de ben kaydetmifltim.
Yani santrfor özelliklerim de bir
hayli fazla.
▼▼Peki bu kadar çok gol atarken
neden kanatlarda oynamaya
bafllad›n?
▲▲Konya Torku fiekerspor’da
yükselmeye bafllad›ktan sonra 
A tak›ma ç›kt›m ve sürekli
oynamaya bafllad›m. O dönemde
kulübe isim yapm›fl santrforlar
geliyordu. Ben de genç oldu¤um
için hocalar›m›z daha deneyimli
oyuncular› tercih ediyordu. Benim
de flans bulabilece¤im yer
kanatlard›. Türkiye’de hiç bir
antrenör 16 yafl›ndaki oyuncusunu
santrfor oynatmaz diye
düflünüyorum. Dolay›s›yla bana da
kanatlar kald›. Ayr›ca
golcülü¤ümün d›fl›nda h›z, top
sürme, top tekni¤i gibi bir kanat
oyuncusunda olmas› gereken
özelliklerim de vard›. Bu yüzden 
A tak›ma ç›kt›ktan k›sa bir süre
sonra kanatlarda oynamaya
bafllad›m. Asl›nda bana sorsalar
santrfor oynamay› daha çok isterim.
O bölgeye geçti¤im zaman rahatlar
ve bir “oh” çekerim, “Tamam
buras› benim” diyebilirim (gülüyor).
▼▼O zaman be¤endi¤in ve dikkatle
takip etti¤in forvet ve kanat
oyuncular›n›n kimler oldu¤unu
soral›m sana.
▲▲Sürekli de¤ifliyor asl›nda. Statik
ve pivot forvetleri pek sevmedi¤imi
söyleyebilirim öncelikle. Mesela
Barcelonal› David Villa
gibi gezgin ve kanatlara
aç›labilen forvetleri çok
be¤eniyorum. Zaten
‹spanya Ligi de Türkiye
d›fl›nda en çok takip
etti¤im lig. Sadece
kanatlar› baz
ald›¤›m›zda be¤endi¤im
ve örnek ald›¤›m tek
isim Arda Turan. Ayr›ca
kendisini çok seviyorum.
Hatta ilk forma numaram
da Arda abininki gibi
66’yd›. O dönem Arda
abi de çok ünlü de¤ildi.
Ama kendisine ta o
zamandan hayran
oldu¤um için 66
numaral› formay› tercih
etmifltim. 
▼▼Peki Arda’y› izlerken
sahada yapt›klar›na
dikkat edip kendine bir
fleyler kat›yor musun? 
▲▲Televizyondan
izlerken her yapt›¤›na
çok dikkat edip kendime
de bir fleyler katmaya
çal›fl›yorum ama
maalesef kendisiyle
tan›flamad›m daha. 

O yüzden ondan tavsiye alma
f›rsat›m olmad› hiç.
▼▼‹spanya Ligi’nin s›k› bir takipçisi
oldu¤unu söyledin. ‹lerideki
hedefin de bu ligde oynamak m›?
▲▲Gerekiyorsa Almeira (sonuncu
olarak küme düfltüler) olsun, ama
yeter ki ‹spanya olsun (gülüyor). 
La Liga gerçekten çok kaliteli,
teknik ve göze hofl gelen bir lig.
Ben de ileride o ligde oynamay›
çok istiyorum.
▼▼Çok gençsin ve baflar›l› olmana
ra¤men henüz ö¤renme
ça¤›ndas›n. Eksik oldu¤unu
düflündü¤ün yönlerin var m›?
▲▲Tabii ki var. Günümüz futbolu
sürekli gelifliyor ve oyun temposu
art›yor. Benim gibi kanat
adamlar›n›n da oyunun her iki
yönüne katk›da bulunmas› lâz›m.
Yani ofansif oldu¤u kadar, defansif
anlamda da nitelikli olmak
gerekiyor. Ben de defansif
özelliklerimi gelifltirmem
gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca
yarat›c›l›k konusunda da biraz
eksi¤im var. Onu da kapatmam
gerekli. Mesela tecrübeli bir
yarat›c› oyuncuyla ayn› tak›mda
oynasam ondan çok fleyler
ö¤renip, bu eksi¤imi giderebilirim
diye düflünüyorum.

Messi beni çok etkilemiflti

▼▼Futbol kitaplar› okur musun?
E¤er varsa, okudu¤un kitaplarda
kendine ders ç›kard›¤›n bölümler
oluyor mu?

▲▲Futbol kitab› olarak Lionel Messi
ile Andres Iniesta’n›n
biyografilerini okudum. Bir de Jose
Mourinho’yu anlatan “Baflar›n›n
Anatomisi” adl› kitab›... 
Bu kitaplardan kendime en çok
örnek ald›¤›m bölüm Messi’nin
futbolcu olmak için verdi¤i savafl
ve inad›d›r. Messi küçükken
ülkesindeki bir kulüp, kemik
yap›s›n›n geliflmesi için kendisine
yap›lmas› gereken i¤ne ve tedavi
için gerekli paray› vermiyor.
Fizi¤ine bak›yorlar ve tak›ma
alm›yorlar. Hatta açl›ktan zaman›
gelince köpeklerini bile satmak
zorunda kal›yorlar. Daha sonra
Messi, ‹spanya’ya akrabalar›n›n
yan›na gidiyor. Burada
Barcelona’n›n seçmelerine kat›l›yor
ve hayat› de¤ifliyor. ‹flte Messi’nin
bu iste¤i ve futbol oynamak için
bütün flartlar›n› zorlamas› beni çok
etkilemiflti okurken. 
▼▼Bofl zamanlar›nda kitap okumak
d›fl›nda neler yap›yorsun?
▲▲Dedi¤im gibi, Konya’y› çok
seviyorum. Kamplarda oldu¤um
zaman da çok özlüyorum. Ayr› bir
flehir benim için Konya. Bana
“Nesini seviyorsun?” diye
sorduklar›nda cevap veremiyorum,
çünkü bir nedeni yok (gülüyor).
Arkadafllar›mla vakit geçiriyorum
genelde. U19 Millî Tak›m›’ndan da
tak›m arkadafl›m Konyasporlu 
Ali Dere ile çok s›k görüflüyoruz
mesela. Konya’da çok huzurlu
oldu¤um için bu durum da
futboluma olumlu yans›yor
diyebilirim. 

TamSaha42 TamSaha 43



oynayabildi¤ini idrak etti. 
Erkek futboluyla ilgili iki büyük
organizasyonla (Copa America ve
U17 Dünya Kupas›) efl zamanl›
devam eden Kad›nlar Dünya Kupas›,
heyecan› ve ilginç maçlar›yla zaman
zaman bu iki kupay› da gölgede
b›rakmay› baflard›. Kupan›n ne kadar
ilgi çekti¤ine yönelik çarp›c› bir veri,
mikro blogging sitesi Twitter’dan
geldi. Amerika ve Japonya aras›nda
oynanan final maç›nda saniyede 
7 bin 196 mesaj at›larak bir rekor
k›r›ld›. 

Favorilerin de¤il,
sürprizlerin kupas›

2011 Kad›nlar Dünya Kupas›’na
kat›lan 16 tak›mdan Ekvatoral Gine
ve Kolombiya ilk kez bu heyecan›
yaflad›. FIFA Dünya Kad›nlar
s›ralamas›nda ilk onda yer alan tüm
tak›mlar›n haz›r bulundu¤u kupan›n
favorileri son iki Dünya Kupas›’n›
kazanan Almanya, son olimpiyat
flampiyonu Amerika ve Brezilya
olarak gösteriliyordu. ‹sveç de
turnuvan›n bafllamas›yla birlikte
oynad›¤› futbolla iddial› tak›mlar
aras›nda oldu¤unu ortaya koydu.
Kad›nlar Dünya Kupas›’nda
çekiflme ilk turda bafllad› ama
favoriler çeyrek finale ç›kmay›
baflard›. Ev sahibi Almanya
hem seyirci hem de kamuoyu
deste¤ini arkas›na alarak
düfltü¤ü zor grupta puan
kaybetmeden zirvede yer ald›.
‹sveç ve Brezilya yine kay›ps›z
lider olarak çeyrek finale
ç›karken, ‹ngiltere
zorlanmas›na ra¤men lider
olarak bir üst turdaki yerini
al›yordu. Japonya, ABD, Fransa
ve Avustralya da gruplar›n›
ikinci s›rada bitirerek ilk sekiz
aras›na girdi. ‹lk turun tek
sürprizi ise eski dünya
flampiyonu Norveç’in çeyrek
final göremeden elenmesi
oldu. 
Çeyrek finallerle birlikte
kupada yeni ve zorlu bir viraja
girildi. Art›k futbolla birlikte
psikolojik faktörler de
devredeydi. Grup aflamas›nda
turnuvan›n en büyük favorisi
son flampiyon Almanya, ülkede
büyük bir heyecan yaratm›fl ancak
ilgiye ve bask›ya al›fl›k olmayan
oyuncular bu faktörlerin alt›nda
ezilmeye bafllam›flt›. Bu kupan›n en
büyük reklam y›ld›z› Fatmire Lira
Bajramaj, medya görünürlü¤ü
baflar›s›n› sahaya yans›tam›yor,
tak›m arkadafllar› taraf›ndan d›fllan›fl›
ve oyunda geri plana itilmesi
televizyon ekranlar›ndan bile
anlafl›l›yordu. Kupa bafllamadan,
“Biz flampiyonuz, siz üçüncü” diye
erkek meslektafllar›na tak›lan difli

Y
er Berlin, Almanya. Haftalar
hatta aylar öncesinden bafllam›fl
haz›rl›klar›n sonucunu görmek

için merakl› bir bekleyifl hâkim. 
Bir millet tek yürek olmufl, bugüne
odaklanm›fl. Havaalan›ndan
bafllayarak tüm sokaklar ve
dükkanlar süslenmifl. Her yerde
futbol dünyas›n›n yeni
kahramanlar›n›n foto¤raflar› var.
Tüm Almanya bu gösteriyi bekliyor.
26 Haziran 2011, Berlin Olimpiyat
Stad› saat 17.00. Aç›l›fl maç›na ve
beklenen flölenin bafllamas›na bir
saat var. Sokaklarda en az iki kifliden
birinin elinde bir bayrak veya
üstünde bir forma. Çoluk çocuk,
ailece yüzleri boyal› taraftarlar maça
gidiyor. Befl Türk gazeteci, bir de
ben, flaflk›n gözlerle etraf› izliyoruz.
Alman D›fl ‹liflkileri ve Goethe
Institute’un davetlisi olarak Ba¤›fl
Erten, Da¤han Irak, Hilal Gülyurt,
Hatice Yücel ve Yakir Mizrahi ile
birlikte Berlin’deyiz. Sanki uçakla bir
baflka ülkeye de¤il de baflka bir
evrene geldik. Maç›n bafllamas›na
yar›m saat kala stad›n etraf› sakin.
“Belki de tahmin edildi¤i kadar
kalabal›k olmayacak” diye
geçiriyoruz içimizden, birazdan
göreceklerimizi hayal bile
edemeyerek.
Berlin Olimpiyat› için yap›lan stat,
75 y›ll›k tarihinin en ilginç
günlerinden birini yafl›yor.

Merdivenleri ç›karken göz ucuyla
tribünlere bak›yoruz ve flok bafll›yor.
‹çerisi t›kl›m t›kl›m dolu. Çocuklar,
yafll›lar, erkekler ve kad›nlar, özetle
herkes heyecanla maç› bekliyor.
Koltu¤umuza yöneldi¤imizde
yerimizde oturan bizden daha
hevesli taraftarlar› kendi yerlerine
yollay›p flaflk›nl›k içinde çöküyoruz.
Önümüzde çocuklu bir aile,
arkam›zda iki 80’lik teyze, onlar›n
biraz yan›nda 10 yafllar›nda yüzü
boyal› ve formal› bir k›z çocu¤u.
Maç öncesi flovlar› biterken kale
arkas›ndaki tribün nefis bir
koreografi ile Alman bayra¤›
renklerine bürünüyor.
Yan›mdaki gazeteciler çok maç
görmüfl ama hiçbiri böyle bir fleyi
hayat›nda yaflamam›fl. Her birinin
gözleri yerinden ç›k›p stad› flöyle bir
dolafl›p yerine döndü¤ünde
beyinlerine, “Biz neredeyiz, bu nas›l
olur?” sinyalleri gönderiyor.
Ve maç bafll›yor. Sahadakilerin
mücadelesi önyarg›lar›n birkaç
fersah üzerinde seyrediyor.
Farkl›l›klar› fiziksel özellikleri de¤il,
davran›fllar›. Belki daha yavafllar ama
daha organizeler. Zaman zaman
hata yapsalar da itiraz etmiyor,
de¤ifltiremeyecekleri gerçe¤ini
kabulleniyorlar. Her fleyden önemlisi
para için de¤il, sevdikleri için, en
çok da o an› yaflayabilmek için
oynuyorlar. Bir nevi Carpe Diem

futbolu. Onlar futbolun gerçek
romantikleri. fiehrin her yerinde
foto¤raflar› olanlar onlar. Bajramaj,
Prinz, Laudehr, Sinclair, Kyle, Marta
ve Smith. Onlar bu dünyan›n
y›ld›zlar›. 
Birden akl›m›z› bafl›m›zdan alan 
o yaz›, skorboardda görülüyor.
Maçtaki seyirci say›s› 73 bin 860.
Bafl›ndaki 73 bini at›nca bile
heybetli görünen o rekor say›ya
gözlerimizi k›rp›flt›rarak bak›yoruz.
Bu bahsetti¤im an› bir Dünya Kupas›
aç›l›fl maç›na ait. Ama sizin
bildi¤iniz Dünya Kupas› de¤il,
Kad›nlar Dünya Kupas›. 
FIFA’n›n yeni gözbebe¤i, futbolun
yeni gerçe¤i.

Ve sahne kad›nlar›n

Geçti¤imiz ay, profesyonel futbolun
durgunlaflt›¤› bir dönemde erkekler
sahneyi kad›nlara b›rakt›.
Almanya’n›n ev sahipli¤i yapt›¤›
kupaya haz›rl›¤› üst düzeydeydi. 
5 sene önceki Erkekler Dünya
Kupas› organizasyonunda içlerindeki
futbol aflk›n› yeniden keflfeden
Almanlar bu sefer son flampiyon
tak›mlar›na lây›k bir organizasyonla

dünyan›n karfl›s›na ç›kt›. 
26 Haziran akflam› Berlin Olimpiyat
Stad›’ndaki aç›l›fl, kad›n futbolu için
Avrupa’da yeni bir milat
oluflturuyordu. UEFA’n›n son iki
senedir Kad›nlar fiampiyonlar Ligi’ni
Erkekler fiampiyonlar Ligi ile ayn›
flehirde yapma çabalar› seyirci
say›s›nda olumlu bir geliflmeye
neden olmazken, Almanya’n›n
tan›t›m çabalar› aylar öncesinde
kupa biletlerinin büyük
ço¤unlu¤unun sat›lmas›n› sa¤lad›.
Maçlar›n oynanaca¤› tüm flehirlerde
sponsorlar, millî tak›m oyuncular›n›n
yer ald›¤› reklamlarla sokaklar›
donatm›flt›. Tüm gazeteler bafl
sayfadan itibaren kupadan
bahsediyordu. ‹lk maçtan itibaren
yüzde 40’a varan izlenme paylar›yla
Almanya’da kad›n futbolu gündemin
öncelikli maddelerinden biri oldu.
Dört hafta boyunca futbolseverlerin
gözü Almanya’ya çevrildi.
Almanya’n›n Kanada’y› 2-1 yendi¤i
karfl›laflman›n kalitesi kupan›n ne
kadar çekiflmeli geçece¤inin
sinyallerini veriyordu. Bu kupayla
pek çok kifli hayat›nda ilk kez kad›n
futbolu izlemifl oldu, pek ço¤u da
kad›nlar›n da iyi futbol

Profesyonel futbolun yaz tatiline girdiği dönemde eksen kadınlar
futboluna kaydı.  Almanya’da düzenlenen 2011 Kadınlar

Dünya Kupası ulaştığı izleyici sayılarıyla büyük ilgi uyandırdı.
22 gün süren dev organizasyon “Pembe Karanfil” Japonya’nın

şampiyonluğuyla sona erdi. Uzakdoğu temsilcisi, Almanya,
İsveç ve ABD gibi devleri geçerek kimsenin beklemediği 

müthiş bir başarıya imza attı. Japonya tarih yazarken, kaptan
Homare Sawa oynadığı 5. Dünya Kupası’nın yıldızı oldu.

Ceyla Kütükoğlu

TamSaha 45

22001111  KKaadd››nnllaarr  DDüünnyyaa  KKuuppaass››

Pembe karanfil kokusuPembe karanfil kokusu ●Kad›n futbolcular›n büyük
ço¤unlu¤u profesyonel de¤il. Para
için de¤il, sevdikleri için oynuyorlar.
Tutkular› sahaya yans›yor.
●Oyun erkeklere göre daha yavafl.
●fiutlar daha özenli. Gol vurufllar›
çok isabetli. fiutlar›n ço¤unlu¤u
kaleyi buluyor.
●Oyun kurgular›na ba¤l›l›klar› üst
düzeyde.
●Oyun erkeklere oranla daha az
duruyor. Daha az faul, daha az
kendini yere atma var.
●Kad›nlar ço¤unlukla hakeme itiraz
etmiyor.
●Kad›n futbolunun yumuflak karn›
kaleciler. Fizik ve teknik aç›s›ndan
kaleciler hâlâ yetersiz kal›yor.
●Y›ld›zlar›n bireysel oyunlar›ndan
çok tak›m oyunu ön planda.
●Kad›nlar Dünya Kupas›’nda
Erkekler Dünya Kupas›’ndan daha
fazla kafa golü at›l›yor. 2010 Dünya
Kupas›’nda at›lan gollerin %17.9’u
kafa golü iken 2011 Kad›nlar Dünya
Kupas›’nda at›lan gollerin %25.6’s›
kafayla geldi.

Kad›n futboluna dair
ö¤rendiklerimiz
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Hope Solo
(ABD)

Sonia Bompastor
(Fransa)

Erika
(Brezilya)

Simone Laudher 
(Almanya)

Elise Kellond-Knight
(Avustralya)

Caroline Seger
(‹sveç)

Homare Sawa
(Japonya)

Aya Miyama 
(Japonya)

Genoveva Anonman
(Ekvatoral Gine)
Marta da Silva

(Brezilya)
Abby Wambach

(ABD)

Turnuvan›n en iyi on biri

panzerlerin korktuklar› bafl›na geldi
ve podyum göremeden Dünya
Kupas›’na çeyrek finalde veda ettiler.
Almanya’y› deviren tak›m ise
favoriler aras›nda gösterilmeyen
Japonya’yd›. 

Drama bafll›yor

Çeyrek finalde ‹sveç, Norveç’in
grubundan ç›kmay› baflaran
Avustralya karfl›s›nda 3-1’lik rahat bir
galibiyetle yar› finale yükselirken
çeyrek finalin di¤er iki eflleflmesi
kupa tarihine geçecek iki güzel maça
sahne oluyordu. Yüzy›l savafl›n›n
kad›n versiyonu Leverkusen’deki
‹ngiltere-Fransa buluflmas›nda
gerçekleflti. 59. dakikada Jill Scott’un
golüyle 1-0 öne geçen ‹ngiltere, ak›n
ak›n gelen Fransa’ya karfl› dakika
sayarken, 88’de Bussaglia’n›n flutu
gururla ilerleyen ‹ngiliz gemisinde
büyük bir delik aç›yordu. Beklenen
gol uzatmada gelmeyince sonu
penalt›larla biten efsane maçlar serisi
de bafllam›fl oldu. Mücadele
boyunca çok iyi bir performans
sergileyen Camille Abily ilk
penalt›da kaleciyi geçemedi. Sonra
iki tak›m oyuncular›n›n a¤lar› bulan
vurufllar›yla geçen bir seri geldi. Son

düzlükte ‹ngiliz Rafferty ve White
penalt›lar› kaç›r›nca Frans›zlar ilk
kez yar› finale ç›kman›n sevincini
yaflad›.
Di¤er eflleflme ise turnuvan›n en
dramatik maç›na sahne oldu.
Kupan›n en büyük iki favorisi ABD
ile Brezilya a¤›r s›klet dal›nda bir
çeyrek finalde karfl›laflt›. Dünyan›n
en iyi kad›n futbolcusu olarak
bilinen Marta da Silva liderli¤indeki
Brezilya, formalar›n› süsleyen erkek
tak›m›n›n kazand›¤› Dünya
Kupalar›n› temsil eden y›ld›zlar›n

yerine kendi y›ld›zlar›n› takmak
istiyordu. Bütün tak›m adeta h›rs
küpü olmufl, keskin sirke Marta
küpüne zarar vermeye bafllam›flt›. 
90 dakika içinde Brezilyal› Diane’nin
kendi kalesine att›¤› golle Amerika
önce geçiyor, Brezilya koval›yordu.
59. dakikada spotlar ilginç kararlar
vermeye bafllayan maç›n hakemi
Avustralyal› Jacqui Melksham’a
döndü. Verdi¤i penalt› Amerikal›lar
taraf›ndan tart›fl›lan Melksham,
Diane’nin kaç›rd›¤› penalt›y› da
kimsenin anlayamad›¤› bir nedenden
tekrarlatt›. Bu kez Marta’n›n
kulland›¤› penalt› gol olunca skora
denge gelmifl ancak bir sinir harbi
bafllam›flt›. Amerikal›lar kendilerine
yap›lan haks›zl›ktan güçlenip
sald›r›rken, Brezilyal› oyuncular
h›rslar›na sinirli tav›rlar› ekliyordu.
Bu durum tribünlerde bulunan 26 bin
kifli içinde Brezilyal›lar hariç herkesin
ABD’yi desteklemesine yol açt›. 
1-1 sona eren 90 dakika sonras›nda
uzatmalarda Marta çabuk davran›p
golü att›. ABD söyleyecek bir sözü
daha oldu¤unu, Brezilyal›lar›n oyunu
yavafllatarak  maç› uzatt›¤› bölümde
gösterdi. Son dakikalar›n kraliçesi
Abby Wambach’›n 120+2’deki kafa
golü maç› penalt›lara, Brezilyal›lar› 

da ABD’nin baflar›l› file bekçisi Hope
Solo’nun karfl›s›na gönderiyordu.
Belirgin bir y›ld›z› olmayan
Amerika’da Hope Solo kurtard›¤›
penalt›yla hem parl›yor hem de
tak›m›n› bu dramatik maç›n ard›ndan
yar› finale götürüyordu.

ABD ve Japonya el ele finale

‹lk yar› final eflleflmesi, çeyrek finalin
iki dramatik maç›n›n galibi Fransa ve
Amerika’y› karfl› karfl›ya getirdi.
Forvet hatt›nda 1998 Dünya

Kupas›’ndaki erkek tak›m›yla benzer
s›k›nt›lar› olan Fransa’ya, Sonia
Bompastor’un çabalar› final için
yetmedi. Skor 1-1’de kilitlenmiflken
ABD’de sahneye ç›kan isim yine Abby
Wambach oldu. Alex Morgan’›n
üçüncü golünün ard›ndan ABD
Dünya Kupalar›’ndaki üçüncü finaline
ç›kt›. Fransa ise bu y›l fiampiyonlar
Ligi’ni kazanan Olympique Lyon’dan
sonra Dünya Kupas›’ndaki ilk yar›
finaliyle kad›n futbolunda güzel bir
sayfa açm›fl oldu.



‹kinci yar› finalde otoritelerin yine
favori göstermedi¤i Japonya, ikinci bir
sürpriz için turnuvan›n tek yenilgisiz
tak›m› ‹sveç karfl›s›na ç›kt›. Maç
sonunda herkes yine ‹sveçlilerin zafer
dans›n› izlemeyi beklerken bu kez
sahada Japonlar›n futbol flovu vard›.
Dünya Kupas› tarihinde Japonya’n›n
ald›¤› 8-0’l›k en a¤›r yenilginin
müsebbibi ‹sveç, ilk golü bulan taraf
oldu. Ama o 20 y›l önceki yenilgiden
sonra köprülerin alt›ndan çok sular
akt›¤›, Japonya’n›n kaleyi bulan 
11 flutunun 3’ünün gol olmas› ile
anlafl›ld›. ‹sveçliler turnuvada ilk kez
bir maç› dansla de¤il gözyafllar›yla
tamamlad›. Japonya’da tecrübeli
kaptan Homare Sawa yine ifl
bafl›ndayd› ama bu sefer esas flovu bu
turnuvada maça ilk kez ilk 11’de
bafllayan Nahomi Kawasumi 2 gol
atarak yapt›.
Zaman zaman tansiyonun yükseldi¤i
üçüncülük maç›nda ‹sveç ve Fransa
denk bir mücadele sergiledi.  
1-0 gerideyken kaleci Berangere
Sapowicz ve orta sahan›n önemli
isimlerinden Louisa Necib’in ard›
ard›na sakatlanmas›yla zor duruma
düflen Fransa’y› çukurdan ç›karan
Necib’in yerine oyuna giren Elodie
Thomis oldu. Bafla bafl geçen
mücadeleyi burun fark›yla ‹sveç’e
getiren ise Marie Hammarstrom’un üç
kifliyi çal›mlayarak yapt›¤› vurufluydu.

Pembe Karanfiller fiampiyon

Bafl›ndan sonuna ilginç maçlar›n
oynad›¤› Dünya Kupas›’nda esas
heyecan final için saklanm›flt›. 
ABD, Wambach ile her maç› bir
Hollywood filmi gibi son dakikada
kazanm›fl, Japonya ise güçlü
rakiplerine karfl› inatç›l›¤› ile
direnmifl, turnuvan›n en büyük
sürprizi olarak finale kadar gelmiflti.
‹statistikler bu sefer tüm gücüyle
Japonya’ya karfl›yd›. Daha önce
oynanan 25 maçtan Japonya en fazla
3 beraberlik koparabilmiflti. 
Dünya Kupas› tarihindeki en farkl›
yenilgisini ‹sveç’ten alan Japonya’ya
tarihindeki en farkl› ma¤lubiyeti ise 9-
0’la ABD yaflatm›flt›. Film gibi
maçlar›n galibi ABD’nin yine ayn›
senaryoyla galip gelece¤ini tahmin
ediyordu herkes. Ama Japonlar aylar
önce yaflad›klar› deprem, tsunami ve
nükleer felâketlerin ard›ndan
halklar›yla kenetlenmifl, onlardan
ald›klar› güçle oynuyordu. Kendi
halk›n›n takt›¤› isimle Nadeshiko
(Pembe Karanfiller) yine inatç›l›¤›n›
elden b›rakmad›. 90 dakikal›k normal
sürede Morgan’›n golüne Miyama
cevap verdi. Uzatmalarda beklenen
Wambach golü 104. dakikada geldi.
Dakikalar 115’i gösterdi¤inde güç
bela uzaklaflt›r›lan bir Japonya
ata¤›ndan sonra Wambach eliyle
kaleci Hope Solo’ya 5 dakikay›
göstererek direnmesini söylüyordu.

Ama tam 5 Dünya Kupas› bekleyen
Honore Sawa’n›n o kadar vakti yoktu.
30 saniye sonra Miyama’n›n
kulland›¤› kornere inan›lmaz bir
flekilde vurarak topu Solo’nun elleri
aras›ndan a¤lara yollad›. Penalt›larda
ise Japonlar›n sakinli¤ine karfl›l›k,
Amerikal›lar sinirlerine hâkim
olamay›p 3 penalt›dan elleri bofl
döndü. Saki Kumagai de üzerine
düflen görevi baflar›yla yerine getirdi
ve Hope Solo’yu geçip kupaya
uzand›. 26. maç›n skoru da
istatistiklere beraberlik olarak geçmiflti
ama Japonya önceki 25 maç›
unutturacak bir zafere imza att›.
Pembe Karanfiller futbolda ülkelerine
ilk kez bir Dünya Kupas› hediye
ederken, Dünya Kupalar› tarihinin ilk
Asyal› flampiyonu olarak tarihe geçti. 

Sürpriz de¤il, 
tesadüf hiç de¤il

Japonya kupan›n bafl›nda favori
gösterilmezken, kazand›klar› her maç
sürpriz olarak de¤erlendirildi. Ama
baflar›lar› sürpriz de¤ildi. 2004 y›l›nda
FIFA s›ralamas›nda 10. basamakta
bulunan ve o güne kadar büyük bir
baflar› elde edemeyen Japon kad›n
futbolu için haz›rlanan plan›n
hedeflerinin aras›nda bu baflar› vard›.
Japon Futbol Federasyonu eski bir
futbolcu olan Eiji Ueda’n›n
liderli¤inde futbolu kad›nlar aras›nda
1 numaral› spor yapabilmek için
kollar› s›vad›. O dönemde belirlenen
hedefler dünya s›ralamas›nda ilk 5’te
yer almak, kad›n futbolcu say›s›n› 
300 bine ç›karmak, FIFA U17 ve U20
fiampiyonalar›’na eksiksiz kat›lmak,
Dünya Kupas› ve Olimpiyatta son
dörde kalmakt›. Planda okullarda
futbolu yayg›nlaflt›rmak, 14-17 yafl
oyuncular› için özel akademiler
kurmak gibi pek çok altyap› projesi
vard›. 
Japonya koydu¤u hedeflerinin
hepsine ulaflmakla kalmad›, ötesine
geçti. ‹lk olarak FIFA U17 ve U20
Dünya Kupas›’nda çeyrek final gören
Japon Kad›n Millî Tak›mlar›, iki y›l
sonra U17 Dünya Kupas›’nda final
oynad›. Asya Kupalar›’nda
gösterdikleri baflar›yla 2011 Dünya
Kupas› öncesinde Japonya dünya
s›rlamas›nda dördüncü basama¤a
ç›km›flt› bile. Alttan gelen dinamik
jenerasyonla tecrübeli isimleri çok iyi
bir flekilde harmanlayan Pembe
Karanfiller, azimlerinin ve
dirençlerinin karfl›l›¤›n› rüyalar›n›n
ötesindeki Dünya Kupas›’n›
kazanarak ald›.
Japonya’n›n bu baflar›s› eski günlerini
arayan Çin’e de ilham verdi. ‹lk
Dünya Kupalar›’n›n Asyal› kahraman›
Çin Millî Tak›m› Teknik Direktörü Li
Xiaopeng, Japonya’n›n gösterdi¤i
geliflimin ve bu baflar›s›n›n takdir
edilmesi gerekti¤ini belirterek
Japonya’dan ilham ald›klar›n› söyledi.

●Abby Wambach Dünya
Kupalar›’nda att›¤› 13 golle en çok
gol atan ikinci oyuncu olarak tarihe
geçti. Liderlik ise halen 14 golle
Alman Millî Tak›m›’n›n kaptan›
Birgit Prinz’de.
●Bugüne kadar 7 tak›m bütün
Dünya Kupalar›’nda yer ald›. Bu
ülkeler Brezilya, Almanya, Japonya,
Amerika, ‹sveç, Norveç ve Nijerya.
●ABD’deki Kad›nlar Dünya Kupas›
finali 14 milyon izleyici çekerek
ülke tarihinde en çok izlenen futbol
maç› oldu.
●Kat›lan tak›m say›s› 1999’da
12’den 16’ya ç›kar›lm›flt›. 2015’ten
itibaren kupada 24 tak›m mücadele
edecek.
●Avustralya Millî Tak›m›’nda Türk
as›ll› oyuncu Servet Uzunlar forma
giydi.
●Kupadaki 16 tak›mdan 6’s›n›n
teknik direktörü kad›nlard›: Silvia
Neid (Almanya) , Carolina Morace
(Kanada),  Eucharia Uche (Nijerya),
Hope Powell (‹ngiltere), Pia
Sunhage (ABD), Eli Landsem
(Norveç).
●Meksika Teknik Direktörü
Leonardo Cuellar erkekler Dünya
Kupas›’nda oynay›p Kad›nlar
Dünya Kupas›’nda tak›m çal›flt›ran
ilk teknik adam oldu.
●ABD, Kad›nlar Dünya
Kupalar›’n›n hepsinde yar› final
gören tek tak›m olma unvan›n›
korudu.
●‹lk kupalarda maç bafl›na at›lan
gol ortalamas› 3.8 iken bu kupada
bu say› 2.7’ye düfltü.

‹lginç ‹statistiklerKupan›n kahramanlar›

Homare Sawa, 2011 Dünya
Kupas›’n›n en tecrübeli
oyuncusuydu. 1991 hariç tüm
Dünya Kupalar›’nda oynam›fl olan
kaptan Sawa, 5. Dünya Kupas›’nda
tak›m›n› müthifl yönetti. Att›¤› 
5 golle hem turnuvan›n en iyi
oyuncusu hem de gol kraliçesi oldu.
Adidas Alt›n Ayakkab› ödülü de
Sawa’ya gitti.
E¤er kupay› Amerika penalt›larla
kazansayd›, Hope Solo ABD’de halk
kahraman› ilân edilecekti. Tak›m›n
en büyük güvencesi olan ve Brezilya
maç›nda kurtard›¤› penalt›yla tak›m›
finale tafl›yan Hope Solo, Dünya
Kupas›’n› kazanamad› ama Alt›n
Eldiven elde ederek turnuvan›n en
iyi kalecisi oldu. Hope Solo art›k
ABD’nin en ünlü kad›n
sporcular›ndan biri.
Hope Solo’yu Marta’n›n alt etmesi
bekleniyordu ama kupaya dünyan›n
en iyi kad›n futbolcusu olarak
bafllayan Marta da Silva, hem Solo
hem de seyirciyle girdi¤i
mücadeleden yenik ayr›ld›.
Att›¤› gollerin güzelli¤i ve
performans›, çeyrek final maç›ndaki
antipatik hareketleri ve itirazlar›yla
gölgelendi. Marta için haz›rlanan
alk›fllar yerini tepkilere b›rakt›.  Erika,
Rosana, Christiane ve Fabiana gibi
oyuncularla iyi bir tak›m olan
Brezilya’n›n en çok parlayan y›ld›z›
yine de oydu. 
Abby Wambach, gol kraliçeli¤inde
bir golle Homore Sawa’n›n
gerisinde kald› ve gümüfl ayakkab›
ödülünü ald›. Wambach, Dünya
Kupalar›nda toplamda att›¤› 

13 golle ABD’nin en çok gol atan
oyuncusu Michelle Akers’i geçmifl
oldu. Abby Wambach att›¤› 4 kafa
golüyle savunma oyuncular›n›n
korkulu rüyas› haline geldi. fiiflman
kad›n flark› söylemeden opera
bitmedi¤i gibi ABD’nin maçlar› da
Abby Wambach gol atmadan

bitmedi.
Futbolda en fazla asist yapan
oyuncuya ödül yok ama olsayd›
Ayi Miyama’n›n hakk›yd›.
Neredeyse her golde bir pay› olan
Miyama yapt›¤› 4 asistle
Japonya’ya en fazla katk› sa¤layan
oyunculardan biriydi. 
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T
FF Futbol Genel
Direktörlü¤ü’nün, Ülker’in
ana sponsoru oldu¤u

HERKESiçinFUTBOL program›
kapsam›nda hayata geçirdi¤i 
TFF-Ülker Futbol Köyleri bu
y›l 10-18 Temmuz ve 20-29
Temmuz 2011 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi.
Sinop, Gümüflhane, Bolu ve Karabük/Ovac›k’ta
hayata geçirilen TFF-Ülker Futbol Köyleri, toplam
400 çocu¤u baflar›l› bir flekilde a¤›rlad›.Farkl›
illerden gelen çocuklar› futbol çat›s› alt›nda
birlefltirerek, sosyal, kültürel ve kiflisel
geliflimlerine katk› sa¤lamay› hedefleyen proje
kapsam›nda 160’› k›z, 240’› erkek olmak üzere
12-13 yafl grubundaki çocuklar e¤itim gördü.
Projenin bafllad›¤› 2007 y›l›ndan bu yana TFF-
Ülker Futbol Köyleri arac›l›¤›yla ulafl›lan çocuk
say›s› 3 bin 40 oldu.
TFF-Ülker Futbol Köyleri’nde uzmanlar taraf›ndan
düzenlenen e¤itim program›yla minik sporcular,
futbol yeteneklerini gelifltirmenin yan› s›ra
futbolun özünde yer alan kardefllik, centilmenlik
ve dayan›flma ruhunu keflfetti. Futbol Köyleri
projesiyle bugüne kadar yaklafl›k 
3 bin çocu¤a spor yapma imkân› sa¤land›. Daha
çok çocu¤un spor yapabilmesi amac›yla Ülker’in,
Türkiye Futbol Federasyonu ile iflbirli¤i içerisinde
hayata geçirdi¤i HERKESiçinFUTBOL program› ise
2007’den bu yana 200 binin üzerinde çocu¤u
buluflturdu.

Hedef y›l sonuna kadar say›y› 
300 bine ulaflt›rmak.

Futbol Köyleri’nin bir aya¤› olan Bolu K›z Köyü,
yetenekli futbolcular›n yan› s›ra önemli konuklar›
da a¤›rlad›. Futbol Köyleri’nin Bolu kamp›n›,
Türkiye Futbol Federasyonu Baflkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, Y›ld›z Holding Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat Ülker, Milli Tak›mlardan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman ile Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal ziyaret ederek çocuklarla
bir araya geldi.

Ar›bo¤an “Futbolun
gelece¤ini
flekillendiriyoruz”

TFF-Ülker Futbol Köyleri gibi
çocuk futbolu projeleriyle
gelece¤in futbolunu
flekillendirdiklerini belirten TFF

Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, “Sadece profesyonel
futbola de¤il, grassroots ve futbolun di¤er alt
markalar›na da büyük bütçe ay›r›yoruz. 3 y›lda
225 binden 500 bine ç›kard›¤›m›z lisansl›
futbolcu say›s›n› 1 milyona ç›kartmay›
hedefliyoruz. Ana sponsorlar›m›z, Millî Tak›m’›
desteklemenin yan› s›ra futbolun geliflimi için
kurdu¤umuz organizasyonlara, liglere de kaynak
ay›r›yor. Ülker’le 2007 y›l›ndan beri çocuk
futbolunda çok güzel ve özel projelere imza att›k.
Birlikte gelece¤in futbolunu flekillendiriyoruz”
dedi
HERKESiçinFUTBOL program› kapsam›nda
çocuklara yönelik düzenlenen faaliyetlerin
önemine dikkat çeken Ar›bo¤an, “Y›l boyunca
devam eden futbol merkezlerimizle birlikte TFF-
Ülker Futbol Köyü gibi dönemsel projelerle
öncelikli hedefimiz bilinçli sporseverler
yetifltirmek. 5. y›l›na giren Futbol Köyleri
projesinde çocuklar›n kiflisel geliflimine yönelik
verilen e¤itimler en az futbol e¤itimi kadar önem
tafl›yor. Farkl› yerlerden gelen çocuklar burada
hem kaynafl›yor hem de kendilerini ifade etmeyi
ö¤reniyor. Çocuklar›m›zla konufltu¤unuzda Futbol
Köyleri’nde yaflad›klar› deneyimin onlar› nas›l
de¤ifltirip gelifltirdi¤ini ve yaflad›klar› coflkuyu
görebiliyoruz. Projeden yetiflip Genç Millî
Tak›mlara yükselmifl oyuncular›m›z var. Bu da
Futbol Köyleri’nin profesyonel futbolcu yetifltirme
sürecine de büyük katk›s› oldu¤unu gösteriyor”
ifadelerini kulland›.

Yanal “Çocuklar›m›za 
iyi sporsever olmay› ö¤retiyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel

Direktörü Ersun Yanal gelecekteki Millî Tak›m
oyuncular›n›n bu kamplardan ç›kaca¤›n›
belirterek, “Biz çocuklar›m›za her fleyden önce iyi
bir sporsever olmay›, futbolun güzelliklerini
ö¤retmeyi hedefliyoruz” dedi. Yanal, bu köylerde
çocuklar›n sadece futbol yeteneklerini
gelifltirmedi¤ini, bu organizasyon sayesinde kiflisel
geliflimlerine de katk›da bulunuldu¤unu vurgulad›.
Yanal “Her ne kadar bu projenin öncelikli hedefi
profesyonel futbolcu yetifltirmek olmasa da futbol
köyleri yetenekli çocuklar›n seçilmesi için imkân
sa¤l›yor. Köylerin, özellikle k›zlarda oyuncu
havuzunun genifllemesine büyük katk›s› var.
Köylerde e¤itim gören çocuklar Genç Milli
Tak›mlara yükselebiliyor” fleklinde konufltu.

Murat Ülker: “Sporu ve çocuklara
yönelik projeleri önemsiyoruz”

Köydeki çocuklar›n e¤lenmesi için düzenlenen
“Ülker-Mutlu Bir An” saatinde konuflma yapan
Y›ld›z Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Murat
Ülker ise flunlar› söyledi: “Bu tatil günlerinde
zaman›n›z›, enerjinizi spora ay›rd›¤›n›z için
hepinizi tebrik ederim. K›fl›n da okulda ayn›
flekilde spora devam etmeli, sporu bir yaflam tarz›
haline getirmelisiniz. Futbol benim de en çok
sevdi¤im sporlardan biri. Sizin yafllar›n›zdayken,
bizim futbol ya da baflka bir spor yapma
konusunda fazla imkânlar›m›z yoktu. Çok fazla
tesis bulunmuyordu. Sokakta ya da bofl arsalarda
futbol oynamak da keyifliydi ama sizin
tesislerinizi, imkanlar›n›z› görünce do¤rusu çok
özendim. Çok da memnun oldum. Bu arada
hepinizi çok yetenekli buldum. Burada yapt›¤›n›z
sporun, döktü¤ünüz terin gelecekteki hayat›n›za
çok büyük faydas› olaca¤›na inan›yorum.
Gelecekte hayata at›ld›¤›n›z zaman, burada
ö¤rendi¤iniz her bilgi çok iflinize yarayacak. Spor
yapmak her zaman sizin bir üstünlü¤ünüz olarak
öne ç›kacak.”
Murat Ülker ayr›ca, “Çocuklar›m›z›n Fair Play’i
küçük yaflta ö¤renmelerine, dengeli beslenme,
satranç, drama gibi saha içinde ve d›fl›nda hayat
boyu yararlanacaklar› e¤itimler almalar›na,

sosyalleflmelerine, aktif 
yaflam ve dengeli
beslenme anlay›fl› ile
tan›flmalar›na imkân
sa¤layan bu projeyle
ülkemizdeki potansiyelin
verimli bir flekilde
de¤erlendirilmesini ve
yetenek havuzunun
geniflletilmesini sa¤l›yoruz.
Bu köylerden ç›kan
çocuklar›n Millî Tak›m
altyap›s›na gitmesinden de
özel bir gurur duyuyoruz”
fleklinde konufltu.

Futbol Genel Direktörlüğü’nün, Ülker’in ana sponsorluğunda düzenlediği Futbol Köyleri bu yıl 10-18 Temmuz ve 
20-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sinop, Gümüşhane, Bolu ve Karabük’te hayata geçirilen Futbol Köyleri,

160’ı kız, 240’ı erkek olmak üzere toplam 400 çocuğu ağırladı. Projede farklı illerden gelen çocukları futbol çatısı altında
birleştirerek, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Futbol Köyleri 5 yafl›nda Futbol Köyleri 5 yafl›nda 
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TFF-Ülker Karabük K›z Futbol Köyü’nü, e¤itimlerin ilk gününde Eski Meclis Baflkan› Mehmet
Ali fiahin, Ovac›k Belediye Baflkan› Hüseyin Denli ve Ovac›k Kaymakam› Mustafa F›rat
Taflolar ziyaret etti. TFF-Ülker Futbol Köyü’ndeki futbol e¤itimleri izleyen fiahin ve yetkililer
oyuncularla sohbet etti, proje hakk›nda e¤itmenlerden detayl› bilgi ald›. Mehmet Ali fiahin’e
80 k›z  ö¤rencinin ve e¤itmenlerin imzalad›¤› futbol topu hediye edildi.

fiahin’den K›z
Futbol Köyü’ne

ziyaret

fiahin’den K›z
Futbol Köyü’ne

ziyaret



ad›nda da bir k›z kardeflim var.
Ufak bir çekirdek aileyiz yani.
▼▼Futbola bafllaman nas›l oldu
▲▲Asl›nda biraz klasik. Futbolu çok
seviyordum ve mahalledeki bofl
arsada arkadafllar›mla
oynuyordum. Ama mahalle
sakinleri bu durumdan pek de
hoflnut de¤ildi ve bizi ailelerimize
flikayet ediyordu. Annem de
flikayetlerden bunal›nca baflka bir
yerde oynamam için beni
Yamanlarspor’a götürdü.
Sonras›nda Sivasspor’a transferim
gerçekleflene kadar
Yamanlarspor’un altyap›s›nda
oynad›m.
▼▼Sivasspor’a transferin nas›l
gerçekleflti?
▲▲Lisede okudu¤um dönemde ayn›
zamanda okul tak›m›nda da
oynuyordum. O dönemde de
baflar›l› maçlar ç›kartt›k ve Türkiye
fiampiyonas› için Eskiflehir’e gittik.
Kulüpler de o turnuvada oyuncu
izliyordu. Sivasspor ad›na da
Murat fiahin Hocam›z
flampiyonay› izlemeye gelmiflti.
Beni be¤endi ve Sivasspor’a
gelmemi istedi.
▼▼Teklif geldi¤inde neler hissettin?
Ailenin tepkisi nas›l oldu?
▲▲O zamanlar daha 17
yafl›ndayd›m. Sivasspor’dan de¤il
de baflka bir tak›mdan böyle bir
teklif gelseydi karar vermek biraz
zor olabilirdi ama Sivasl› oldu¤um
için kofla kofla gittim. Zaten orada
yaflayan bir çok akrabam var ve

onlar›n yan›nda ailemin
yan›ndaki gibi olaca¤›m›

biliyordum.
▼▼Sivasspor ile

sözleflme imzalad›n
ancak sonra

K›rflehirspor
ve Anadolu

Üsküdarspor’da
birer y›l kiral›k
oynad›n. Kiral›k oldu¤un

dönemler nas›l geçti? Bugünlere
gelmende orada yaflad›klar›n›n ne
gibi etkileri oldu?
▲▲K›rflehirspor’da oynad›¤›m
dönem benim için iyi geçmedi.
Orada kötü bir sakatl›k yaflad›m ve
fazla oynayamad›m. O dönemi
hat›rlamak bile istemiyorum
aç›kças›. Ama sonras›nda gitti¤im
Anadolu Üsküdarspor futbol
hayat›m›n dönüm noktalar›ndan
birisi oldu. Bugün az çok bir
yerlere gelmiflsem en büyük
nedenlerinden biri Anadolu
Üsküdarspor’da yaflad›klar›m ve
ö¤rendiklerimdir. Orada çok iyi bir
sezon geçirdim. Cafer Ayd›n

tak›m›n bafl›ndayd› ve bana çok
büyük katk›s› oldu.
▼▼Cafer Ayd›n’›n sana ne gibi
katk›lar› oldu? Biraz anlat›r m›s›n?
▲▲Cafer Hoca y›llarca Süper Lig’de
de¤iflik tak›mlarda oynam›fl ve
kendini kan›tlam›fl bir oyuncu.
Hoca olarak da bu tecrübelerini
oyunculara çok iyi aktar›yordu.
Onun agresifli¤i, h›rs› ve oyun
anlay›fl› bize de yans›d›. Ben de
özel olarak ondan çok fley ald›m.
Oyun zekâm›n geliflmesinde,
pozisyon almamda önemli
katk›lar› oldu. Gerçekten Cafer
Hoca ile Anadolu Üsküdar’da
geçirdi¤im dönem benim için
büyük flanst›.
▼▼Bir oyuncu genç yaflta önemli
bir transfer gerçeklefltiriyor ancak
büyük umutlarla geldi¤i tak›mda
oynamadan baflka bir tak›ma
kiralan›yor. Kiral›k olarak
gönderildi¤in dönemde bir hayal
k›r›kl›¤› yaflad›n m›?
▲▲”Genç oyuncular›n kiral›k olarak
gönderilmesi faydal›d›r” ya da
“Oyuncunun kaybedilmesine
neden olur” diye kesin yarg›lara
varmak do¤ru de¤il. Sonuçta bu
durum oyuncunun yap›s›na göre
de¤iflebilir. Benim aç›mdan olaya
bakarsak, faydal› oldu¤unu çok net
bir flekilde söyleyebilirim. Ancak
tersi durumlar da yaflanabilir.
Zaten oyuncunun belli bir kumafl›
varsa er ya da geç bir gün hak
etti¤i formay› giyecektir. Ona
düflen sürekli çal›flmak ve kendini
gelifltirmek olmal›. Hocas›
oyuncuya güvendi¤ini ve bir-iki
maç oynad›ktan sonra hata da
yapsa arkas›nda durdu¤unu
hissettirirse, kumafl› iyi oyuncu
kesinlikle baflar›l› olur.
▼▼‹lk olarak Mesut Bakkal
yönetimindeki Sivasspor’da bir
Süper Lig maç›na ç›kt›n. Neler
hissettin o ilk maçta?
▲▲Çok de¤iflik ve güzel bir
duyguydu. Kelimelerle pek tarif

edemeyece¤im bir mutluluk. Bir
de oynad›¤›m ilk maç Kayserispor
maç›yd›. Kayseri Stad› zaten
muhteflem bir yer. Kayserispor ile
Sivasspor maçlar›n›n da atmosferi
çok farkl›d›r biliyorsunuz, bir tür
Anadolu derbisi niteli¤inde. Böyle
bir maç›n 15. dakikas›nda
Hayrettin a¤abeyin sakatlanmas›
sonras›nda oyuna girdim. Sonraki
hafta da evimizde oynad›¤›m›z
Bucaspor maç›nda ilk on birde
sahaya ç›kt›¤›mda çok
heyecanlanm›flt›m. Bu iki maçtan
sonra Mesut Hoca tak›mdan ayr›ld›
ve yerine R›za Çal›mbay Hocam›z
geldi.
▼▼R›za Çal›mbay’›n gelifliyle
birlikte senin için neler de¤iflti?
R›za Hocan›n senin üzerinde ne
gibi etkileri oldu?
▲▲R›za Hoca geldikten sonraki ilk
maç›m› Türkiye Kupas›’nda
Manisaspor’a karfl› oynad›m. ‹yi bir
maç ç›kard›m ve ondan sonra R›za
Hoca bana güvenerek forma
vermeye devam etti. Zaten kendisi
gençlere önem ve flans veren bir
hoca. Benim d›fl›mda altyap›dan
gelen baz› oyuncular› da A tak›mla
birlikte idmanlara ç›kartt›.
Sivasspor olarak ligde biraz daha
rahat bir durumda olsayd›k,
inan›yorum ki R›za Hoca bir çok
genç oyuncuya flans verecekti.
Ama konumumuz gere¤i buna pek
imkân yoktu. R›za Hocaya bana
güvenip forma verdi¤i ve arkamda
durdu¤u için teflekkür ediyorum.
▼▼Sol çizgide topu hücum hatt›na
tafl›ma özelli¤ine sahip bir
oyuncusun. Hücum yönünü
gelifltirmek için çal›flmalar yap›yor
musun? Kendini geride mi yoksa
önde mi daha rahat hissediyorsun?
▲▲fiimdiye kadar sol bek oynad›m.
Tabii ki oyun içeresinde ön tarafa
ç›kt›¤›m zamanlar oluyor ve
hücum bindirmeleri yapmay›
seviyorum. Ama ne kadar ç›k›fl
yapaca¤›n›z biraz da tak›m›n

▼▼Sivas do¤umlusun ve do¤du¤un
flehrin tak›m›n›n altyap›s›ndan 
A tak›ma kadar yükselerek bu sezon
Spor Toto Süper Lig’de forma giydin.
Bu yükseliflinde memleketinde
oynaman›n etkisi var m›yd›? 
Böyle bir ç›k›fl› baflka bir tak›mda da
yapabilir miydin? 
▲▲Elbette Sivasl› olmam benim için
önemli bir avantajd›. Belki baflka bir
tak›mda oynasayd›m uyum sorunu
yaflayabilir ve bu kadar çabuk
yükselemeyebilirdim. Sivas yönetimi
ve halk› beni çok çabuk
benimseyerek içlerine ald›.  
O topraklar›n yap›s›n› biliyor,
insan›n› yak›ndan tan›yor olmam
lehimeydi. Ayr›ca altyap›dan gelmem
ve A2 tak›m›nda oynad›¤›m dönemde
flampiyonluk yaflamam bu süreci
daha da h›zland›rd›. Öncesinde
Mesut Hoca beni 2 maç oynatt›.
Sonra tak›m›n bafl›na gelen R›za
Hoca da bana flans verdi ve
oynatmaya devam etti.

▼▼Bildi¤imiz kadar›yla Sivasspor’da
senin d›fl›nda Sivasl› olarak bir de
Hayrettin Yerlikaya var. ‹lginç
biçimde ikiniz de sol bek
oynuyorsunuz. 
▲▲Dedi¤iniz gibi Hayrettin a¤abey
ve benim d›fl›mda A tak›mda
oynayan baflka Sivasl› yok. 
Sol kanad› Sivasl›lar koruyor. 
O bölge yerli oyunculara emanet.
Bu tesadüf oldu ama Sivasl›lar
oyunun her bölgesinde
oynayabilir (gülüyor).  
▼▼Do¤um yerin Sivas ancak
futbola bafllad›¤›n yer
Ümraniye Yamanlarspor.
San›r›m Sivas’ta do¤duktan
sonra ‹stanbul’a göç ettiniz.
O dönemi ve aileni biraz
anlat›r m›s›n?
▲▲Sivas’ta do¤duktan
sonra 3 yafl›na kadar
orada yaflad›m. Daha
sonra ailecek ‹stanbul’a
göç ettik ve Ümraniye’ye

yerlefltik.
Ben de

tatillerde
Sivas’a gidip
gelmeme
ra¤men transfer
olana kadar
‹stanbul’da

yaflad›m.
▼▼Annen, baban

ne ifl yap›yor?
Kaç
kardeflsiniz?
▲▲Babam
inflaat iflçisi,

annem ise ev
han›m›. Kezban

TamSaha48

Sivasspor
savunmas›n›n
sol kanad›nda
sürati, h›rs› ve
hücuma
katk›s›yla
dikkat çekti,
performans›n›n
karfl›l›¤›n› da
A2 Millî
Tak›m›’na
seçilerek ald›.
Futbola
‹stanbul’da
bafllasa da
memleketinin
tak›m›nda
oynuyor ve bu
iflten büyük bir
keyif al›yor. 
A Millî Tak›m
formas›na
büyük bir
ifltahla
bakarken, k›sa
bir süre sonra
s›ran›n
kendisine
gelece¤i günleri
iple çekiyor 

Futbola Ümraniye
Yamanlarspor’un altyapısında
başladım. Lise takımıyla
katıldığım Türkiye
Şampiyonası’nda
Sivasspor’dan teklif aldım. 
17 yaşındaydım ve teklif başka
takımdan gelse karar vermek
zor olabilirdi ama Sivaslı
olduğum için koşa koşa gittim. 

Anadolu Üsküdarspor’a kiralık
gitmem futbol hayatımın dönüm
noktalarından birisiydi. Bugün
az çok bir yerlere gelmişsem en
büyük nedenlerinden biri orada
öğrendiklerimdir. Takımın
başında Cafer Aydın vardı ve
bana çok büyük katkısı oldu.

Hücum bindirmeleri yapmayı
seviyorum. Ama ne kadar çıkış
yapacağınız biraz da takımın
yapısına bağlı. Hücum
yapmayı seviyorum ve takıma
ofansif katkı yaptığımda
kendimi daha iyi hissediyorum.

Nihat Özten

Bir gün
s›ra bana
gelecek

Bir gün
s›ra bana
gelecek
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sevindim tabii ki. Sonuçtan her
futbolcunun birinci hedefi Millî
Tak›m formas› giymektir. 
▼▼fiu an A2 Millî Tak›m
oyuncususun ve bu tak›m, 
A Millî Tak›m yolundaki son kap›.
Sen kendini A Millî Tak›m’a ne
kadar yak›n görüyorsun?
▲▲Söyledi¤iniz gibi A2 Millî
Tak›m›, A Millî Tak›m yolundaki
son viraj. Buraya seçilen
oyuncular sürekli gözetim
alt›nda ve bunun bilinciyle 
A Millî olmak için çaba harc›yor.
Burada olmam›z, iyi performans
sergiledi¤imiz zaman A tak›ma
da ç›kabilece¤imizin en büyük
göstergesi. 
▼▼Peki sen flu an için kendini 
A Millî Tak›m’da oynayabilecek
durumda görüyor musun?
▲▲Bunu söyleyebilmek flu an için
zor. Sonuçta ligde oynayan ve
iyi maçlar ç›kartan sol bekler
var. Bugün hak ettikleri için
onlar A tak›m kadrosunda. Ama
iyi çal›fl›p üzerime düfleni
yapt›ktan sonra bir gün s›ran›n
bana gelece¤ine de inan›yorum.
▼▼Genç bir oyuncusun ve
önünde uzun bir futbol hayat›
var. Hedeflerin neler? Kendine
bir kariyer planlamas› yap›yor
musun?
▲▲Her futbolcunun hedefleri
vard›r. Hedefsiz oyuncu zaten
mutlaka bir yerde t›kan›r. Benim
ilk hedefim Sivasspor’da
oynamakt›. fiimdilik onu
baflard›m. A2 Millî Tak›m’a da
seçildim. Tabii bundan sonras›
biraz daha zor. Sivasspor’da
kendimi kan›tlad›ktan sonra 
A Millî Tak›m’a da ç›kmay›
hedefliyorum. Sonra dört
büyüklerden birinde oynamay›
isterim. Hayat ne getirir bilemem
ama inflallah sonra da Avrupa
neden olmas›n?
▼▼Avrupa’da hayallerini süsleyen
bir lig, bir kulüp var m›?
▲▲Real Madrid. Tabii ki flimdilik
bu çok büyük bir hayal. 
▼▼Bofl zamanlar›nda neler
yapars›n? Anadolu’da futbolcu
olmakla büyük flehirlerde olmak
aras›nda sosyal hayat yönünden
farkl›l›klar vard›r herhalde. 
Bu durum senin futbolunu nas›l
etkiliyor?
▲▲Tabii ki Sivas veya baflka bir
Anadolu flehri ile ‹stanbul, ‹zmir,
Ankara gibi büyük flehirlerde
bulunmak aras›nda fark var.
Oralarda yapacak çok fley
bulabilirsiniz. Oralarda gece
hayat› da var ki, bu beni pek
ilgilendirmiyor zaten. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda Sivas’ta yaflamak
benim için daha da iyi. Futbolun
d›fl›nda yapacak pek bir fleyiniz
yok. Do¤al olarak sürekli
futbolla yat›p futbolla kalk›yoruz. 

flekilde yerine getirmek.
▼▼Türkiye’de ve dünyada
be¤endi¤in sol bekler kimler?
▲▲Dünyada sol bek olarak en
be¤endi¤im oyuncu Manchester
United’l› Patrice Evra.
Türkiye’de ise hücum
özelliklerinin çok geliflkin
oldu¤unu düflündü¤üm
Fenerbahçeli Dos Santos’u
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yap›s›na ba¤l›. Hücum yapmay›
seviyorum ve tak›ma ofansif katk›
yapt›¤›mda kendimi daha iyi
hissediyorum. 
▼▼Hayrettin sakatland›ktan sonra formay›
ald›n ve uzun zaman oynad›n. Ancak
sezonun sonlar›na do¤ru Hayrettin döndü
ve sen de yedek kulübesinde oturdun. 
Bu durumun nedeni senin formsuzlu¤un
muydu?
▲▲Oynad›¤›m dönemde bir sakatl›k
yaflad›m. Topu¤um ezilmiflti ve tedavim
de yaklafl›k iki hafta sürdü. O zaman da
Hayrettin a¤abey oynad› ve iyi maçlar
ç›kartt›. Tak›m da iyi gitmeye bafllay›nca
hocam›z onu oynatmaya devem etti.
Zaten oynamak onun hakk›yd›. Bu durum
benim aç›mdan herhangi bir s›k›nt›ya yol
açmaz. Önemli olan kimin oynad›¤›
de¤il, tak›m›n baflar›l› olmas›. R›za Hoca
âdil bir insan ve her zaman formay› hak
edene veriyor. Bana düflen daha fazla
çal›flmak, her zaman kendimi haz›r
tutmak ve görev verildi¤inde de en iyi

Hızlı ve agresif bir oyuncuyum.
Hücum özelliklerime ve pozisyon
alma konusunda kendime
güveniyorum. Geliştirmem gereken
konularda ise bir çok şey
söyleyebilirim. Hiç bir oyuncu
“Benim bu halim yeterli, daha fazla
çalışmama gerek yok” diyemez. 

İlk hedefim Sivasspor’da
oynamaktı. Şimdilik onu başardım.
A2 Millî Takımı’na da seçildim.
Sivasspor’da kendimi kanıtladıktan
sonra A Milli Takım’a da çıkmayı
hedefliyorum. Sonra dört
büyüklerden birinde oynamayı ve
Avrupa’ya gitmeyi isterim.

be¤eniyorum. Ve hem bana
ö¤rettikleri hem de insanl›¤›yla
Hayrettin a¤abey var tabii ki.
▼▼Oyun sitili olarak ‹smail
Köybafl›’na benzedi¤ini
söyleyenler var.
▲▲Evet. Bindirmelerimi ve h›z›m›
‹smail’e benzetenler oluyor.
▼▼Kendinde be¤endi¤in
özellikler ya da eksik görüp
gelifltirmen gerekti¤ini
düflündü¤ün yönler neler?
▲▲‹nsan›n kendinde be¤endi¤i
özellikleri söylemesi zor. 
Ama genel olarak h›zl› ve agresif
bir oyuncu oldu¤umu
söyleyebilirim. Hücum
özelliklerime ve oyun içerisinde
pozisyon alma konusunda da
kendime güveniyorum.
Gelifltirmem gereken konularda
ise bir çok fley söyleyebilirim.
Genç bir oyuncuyum ve her
konuda kendimi gelifltirmem

gerekti¤ini biliyorum. Her
antrenmanda, her maçta gözlem
yaparak bir fleyler ö¤renmeye
çal›fl›yorum. Hiç bir oyuncu
“Benim bu halim yeterli, daha
fazla çal›flmama gerek yok”
diyemez. Sol aya¤›n›z iyiyse sa¤›
gelifltirmeli, kafa topunda
iyiyseniz oyunu yerden de
oynayabilecek duruma
gelmelisiniz. Yani bir
futbolcunun eksi¤i asla bitmez.
Her zaman bir üst kademeye
ç›kmak için çal›flmak gerekir. 
▼▼Tak›ma adapte olma sürecinde
tecrübeli oyuncular›n deste¤i
oldu mu? Tak›m içindeki iliflkiler
nas›l?
▲▲Kendimi bu konuda gerçekten
çok flansl› hissediyorum.

Mehmet Y›ld›z, Abdurrahman,
Sedat, Kadir ve Hayrettin
a¤abeyler gibi gerçekten çok
de¤erli insanlarla ayn› tak›mda
oynamak çok güzel. Beni çok
çabuk kabullendiler ve tak›m›n
bir parças› olmam için
ellerinden geleni yapt›lar. Bugün
buradaysam onlar›n da bana
katk›s› büyük. Tak›mdaki
arkadafll›k ortam› gayet güzel.
▼▼‹lk Millî Tak›m davetini ne
zaman ald›n? Böyle bir davet
bekliyor muydun? Ça¤›r›ld›¤›n›
duydu¤unda neler hissettin?
▲▲‹lk millî davetimi A2 Millî
Tak›m›m›z›n fiubat ay›nda
Belarus ile oynad›¤› maçlar için
alm›flt›m. Sivasspor’da elimden
geleni zaten yap›yor, günü
geldi¤inde böyle bir davetin
gelece¤ini biliyor ve
bekliyordum aç›kças›. Davet
edildi¤imi duyunca da çok



etti¤inden çok daha müspet bir
dereceye sahip olacakt›.

Danimarka’ya piyango

Do¤u Avrupa’da sosyalizm, 1980’lerin
sonlar›na do¤ru çözülme safhas›na
gelmiflti. Tito önderli¤inde 27 y›l
boyunca bir arada kalabilen
Yugoslavya da General’in 1980
y›l›ndaki ölümünün ard›ndan k›tadaki
de¤iflim rüzgâr›na kap›lan
ülkelerdendi. Ne var ki Güney
Slavlar›n›n diyar›, k›tadaki en ac›
parçalanmay› yaflad› ve 1991 sonunda
S›rplar›n, kendi ülkelerini kurmak
isteyen H›rvatlarla Boflnaklara karfl›
savafl ilân etmesiyle ülke adeta mahfler
yerine döndü.
Ayn›
dönemde
Yugoslavya,
tarihinin belki
de en iyi millî
tak›m›na
sahipti.
Birkaç ay
önce
Savicevic,
Jugovic,
Mihajlovic,
Prosinecki, Pancev gibi y›ld›zlardan
kurulu K›z›ly›ld›z, fiampiyon Kulüpler
Kupas›’n› kazanm›flt›. Bu oyunculara,
baflka kulüplerde forma giyen
Stojkovic, Suker, Boban, Boksic,
Mijatovic, Jarni de eklendi¤inde,
Yugoslavya Millî Tak›m›, dünyan›n en
göz kamaflt›r›c› ekiplerinden biri haline
geliyordu. Zaten ad› geçen
oyuncular›n ço¤u, 1987’de
Yugoslavya’y› Dünya Gençler
fiampiyonlu¤u’na tafl›yan kadronun da
iskeletini oluflturmaktayd›. Yugoslavya,
do¤al olarak 1992 Avrupa
fiampiyonas›’n›n da favorileri
aras›ndayd›. Gelgelelim ülkede 
bafllayan iç savafl sonras› UEFA,
Yugoslavya’n›n turnuvaya kat›l›m
hakk›n›, maçlar›n bafllamas›na 10 gün
kala iptal etti ve onlar›n yerine eleme
grubunu ikinci s›rada bitiren
Danimarka’y› turnuvaya ça¤›rd›. ‹flin
ilginci o Danimarka, son anda dâhil
oldu¤u turnuvada herkesi flafl›rtarak
flampiyonlu¤a ulaflan taraf oldu. “Kime
niyet, kime k›smet” diye bofluna
dememifller.

F
utbolla siyaset aras›ndaki iliflki,
özellikle bir yandan meflin
yuvarla¤›n büyüsüne kendisini

kapt›rm›fl, lâkin bir yandan da az
buçuk mürekkep yalamay› ihmal
etmemifl kifliler taraf›ndan,
eskilerden beri futbol
muhabbetlerinin en önemli
mezelerinden biri haline getirilmifltir.
Söz konusu mezenin
haz›rlan›fl›ndaki ana malzemeler de
bellidir. Lazio-Roma rekabetinin
tamamen sa¤-sol çat›flmas› üzerine
kurulu oldu¤u efsanesi; tevatüre göre
Franco’nun ‹spanya’y› demir
yumrukla yönetti¤i dönemde Real
Madrid’in iltimasl› tak›m olmas› ve
Katalan kimli¤ini temsil eden
Barcelona’n›n devlet taraf›ndan
sürekli bask› alt›na al›nmas›;
Salazar’›n Portekiz’i y›llarca 3F
formülüyle idare etmesi (mamafih bu
formülün Fado, Fatima, Futbol’dan
olufltu¤u an›msanmaz ve F’lerden
birine illa ki Fiesta veya Faflizm
atfedilir, bazen de Salazar ile Franco
kar›flt›r›l›r) ve Steaua Bükrefl’in
Avrupa flampiyonu olabilmesi için
Nikolay Çavuflesku’nun bütün UEFA
hakemlerini zengin etmesi. Tabii
isteyen, zevkine göre bu ana
malzemelerden birisini ç›kar›p
yerine muadili say›labilecek bir
baflka malzeme de koyabilir.
Ancak futbolla ilgilenen hemen
herkesin fazlas›yla âflina oldu¤u bu
konular, bir noktadan sonra dilden
dile seyahatin bafll›ca yan etkisi olan
“bire bin katmadan” mustarip hale
gelmifller ve gerçeklikle aralar›ndaki
mesafe de gitgide aç›lm›fl, çokça
sanr›lardan oluflan, tuhaf bir
fenomen halini alm›fl. Dolay›s›yla,
bu yaz›da futbol-siyaset iliflkisi
üzerinde durmaya çal›fl›rken,
herkesin malûmu olmas›na ra¤men

her anlatan›n içine farkl› farkl›
detaylar katarak bulan›klaflt›rd›¤›
konulardan ziyade, dünya tarihinde
yaflanan önemli siyasi geliflmelerin,
futbol üzerindeki do¤rudan etkileri
ve bu geliflmelerin yaflanmam›fl
olmas› halinde, ne gibi senaryolarla
karfl›lafl›labilece¤i varsay›mlar›
do¤rultusunda hareket edilecektir.

Frans›z ‹htilâli ve I. Dünya
Savafl›, futbolu nas›l
flekillendirdi?

Futbol dünyas›n› flekillendirecek ilk
önemli siyasi geliflmenin, futbolun
‹ngiltere’de kurall› bir spor olarak
ortaya ç›kmas›ndan neredeyse üç
çeyrek as›r önce vuku buldu¤u
söylenebilir. 1789 y›l›nda yaflanan
Frans›z ‹htilâli’nden bahsediyoruz.
‹htilâlin en önemli sonuçlar›n›n
bafl›nda, milliyetçilik ve ulus-devlet
anlay›fllar›n› parlatmas› oldu¤u
söylenebilmektedir. Dolay›s›yla, 
19. yüzy›lda bu anlay›fl›n etkisiyle
Avrupa’da birçok halk, ba¤l›
olduklar› Avusturya-Macaristan ve
Osmanl› gibi imparatorluklara karfl›
ayr›l›k talebiyle baflkald›rm›fl,
baz›lar›ysa, ‹talya ve Almanya
örneklerinde oldu¤u gibi, bir araya
gelerek yeni ulus devletlerin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Yaflanan bu
hareketlili¤in k›r›lma noktas›ysa 
I. Dünya Savafl› olmufl ve savafl
sonras›nda parçalanan
imparatorluklarla birlikte Avrupa
siyasi haritas›, neredeyse
günümüzdekine yak›n bir biçimde
flekillenmifltir. Futbolun günümüzde
dünya üzerinde en çok izlenen
organizasyonunun, millî tak›mlar›
karfl› karfl›ya getiren Dünya Kupas›
oldu¤u ve söz konusu kupan›n final 

maçlar›n› dünya
üzerinde
izleyen kiflilerin
say›lar›n›n
milyarlarla ifade
edildi¤i göz
önüne al›nacak
olursa, Frans›z
‹htilâli’nin
futbol
üzerindeki uzun
vadeli etkisi
yads›namaz
herhalde. Peki,
ihtilâl olmasa
ve I. Dünya

Savafl› da yaflanmasa ama yine de
bir flekilde Dünya Kupas› icat
edilseydi ne olurdu? Futbolun K›ta
Avrupas›’nda en çabuk geliflti¤i
bölgenin Orta Avrupa olmas›, 1934
ve 1938 Dünya Kupalar›nda bu
bölgeden Macaristan ve
Çekoslovakya’n›n birer final,
Avusturya’n›n da bir yar› final
görmesi dolay›s›yla, bu üç ülkeyi
daha evvelden s›n›rlar› içinde
bar›nd›ran Avusturya-Macaristan
‹mparatorlu¤u, o iki kupay› da alan
‹talya yerine, birleflerek ‹talya’y›
oluflturan küçük krall›klar›n
tak›mlar›na herhalde fazla flans
tan›maz ve dönemin dünya
futbolundaki mutlak hâkimi olurdu.

II. Dünya Savafl› ve
kaybolan y›llar

II. Dünya Savafl›’n›n futbola etkisi,
birincisine k›yasla çok daha netti.
Öyle ki, savafl›n Avrupa’y› neredeyse
tepeden t›rna¤a sarmas› neticesinde
ço¤u ülkede resmi futbol
organizasyonlar› ask›ya al›nm›flt›.
Tabii ki 1942 ve 1946 y›llar›nda
yap›lmas› gereken Dünya Kupalar›
da bu yüzden iptal olmufltu. Savafl
yaflanmasayd›, bu kupalarda ne gibi
bir sonucun ortaya ç›kaca¤› da
elbette merak konusu. 1934 ve
1938’de üst üste iki dünya
flampiyonlu¤u bulunan ‹talya,
1940’l› y›llarda belki de tarihinin en
iyi tak›m› Torino’ya tan›kl›k
etmiflti. Savafl nedeniyle
ülkede futbola verilen iki
y›ll›k aran›n öncesinde ve
sonras›nda toplamda befl
kez üst üste flampiyon olan
ve neredeyse k›r›lmad›k
rekor b›rakmayan
Torino’nun 10 oyuncusunun
ilk on birinde oynad›¤›
‹talya Millî Tak›m›, yine o

dönemin Avrupa’s›nda en iddial›
tak›m konumundayd› kuflkusuz.
‹talyanlara Atlantik ötesinden rakip
olmas› en muhtemel tak›msa,
1940’larda düzenlenen alt› Copa
America’dan dördünü kazanmay›
baflaran Arjantin’di.

Demir Perde’nin yükselifli
ve futbolun yeniden
yap›land›r›lmas›

II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
Avrupa’da kapitalizm-sosyalizm
kutuplaflmas› yaflanm›fl ve Do¤u
Avrupa’n›n neredeyse tamam›nda
sosyalist rejimler kurulmufltu.
Sosyalizmde devletin hemen her
alanda düzenleyici görev görmesinin
futbol üzerinde de etkili olmas›
kaç›n›lmazd› ve Demir Perde
ülkelerinin neredeyse hepsinde
futbolun, devlet taraf›ndan
yap›land›r›lmas› için kollar
s›vanm›flt›. Orduya, polis teflkilat›na
veya demiryolu iflletmelerine ba¤l›
kulüpler kurulmakta ve bu kulüpler,
devletlerinin sa¤lad›¤› genifl
imkânlardan yararlanarak Avrupa’da
ciddi biçimde söz sahibi olmaya
bafllamaktayd›. Dinamo Kiev’in iki
kez Kupa Galipleri Kupas›’n›
kazanmas›, Steaua Bükrefl ve
K›z›ly›ld›z’›n ise fiampiyon Kulüpler
Kupas›’n› müzelerine götürmesi, bu
sürecin doruk noktalar›n› oluflturdu.
Devletlerin eliyle mevzubahis

Onur Erdem
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Futbolla siyasetin yolu sık sık kesişmekte ve bu durum özellikle futbol meraklısı okuryazar kesim arasında çok tartışılan bir konu
olmakta. Ancak siyasi olayların futbola etkisinin en belirgin olduğu noktalarda, dillerden düşmeyen birtakım futbol efsaneleri

yerine farklı öykülerle karşılaşılmakta…

yap›lanma yaflanmasayd›, futbolun
yoksul Do¤u Avrupa’da çok daha
yavafl bir geliflme gösterece¤ini
söylemek, herhalde abart›
olmayacakt›r.

Sovyet tanklar› Budapeflte,
Puflkafl ise Madrid yolunda

Do¤u Avrupa’da sosyalizme
geçiflin, her yerde sanc›s›z
oldu¤unu söylemek güçtü. Bu
do¤rultuda en sanc›l› süreçlerden
biriyse Macaristan’da yaflanm›flt›.
1946’da SSCB’nin deste¤iyle
kurulan Macaristan Cumhuriyeti,
1949’da Macaristan Halk
Cumhuriyeti ad›n› alm›flt› ama
de¤iflim, ülkedeki herkesi memnun

etmemiflti. 23 Ekim 1956’da
ö¤rencilerin Sovyet iflgaline karfl›
isyan›yla bafllayan karfl› devrim
giriflimi, halk›n da önemli bir
kesiminden destek görmüfl ve
Stalinist politikalara karfl›, Bat›
Marksizminden yana olan Imre
Nagy’›n önderli¤inde hükümeti
ciddi biçimde tehdit eder hale
gelmiflti. Hareket, 10 Kas›m’da
Sovyet askerlerinin müdahalesiyle
son bulmufltu bulmas›na ama
ülkedeki karmafl›k durum, birçok
vatandafl›n huzursuzlafl›p ülkeyi
terk etme girifliminde bulunmas›na
da yol açacakt›. Huzursuzlaflanlar
aras›nda futbolcular da vard›.
1956-57 sezonunda fiampiyon
Kulüpler Kupas›’nda Athletic
Bilbao ile eflleflen Honved
tak›m›n›n futbolcular› da Bilbao
deplasman› için gittikleri
‹spanya’dan geri dönmeyi
reddedeceklerdi. Rövanfl maç›
Budapeflte yerine Brüksel’de
oynan›rken, futbolcular bu
maçlardan çok, Avrupa’da nereye
transfer olup kaçacaklar›n›n
hesab›ndayd›. Sonunda, tak›m›n en
önemli y›ld›zlar›ndan Czibor ve
Kocsis Barcelona’ya, Puflkafl ise
Real Madrid’e transfer oldu.
Özellikle Puflkafl’›n Madrid’e gidifli
ve burada Di Stefano ile birlikte
kuraca¤› ortakl›k, Real’in gücünü
adeta ikiye katlayacakt›. Öte
yandan bu iltica hareketi, efsanevi

Macar Millî Tak›m›’n›n da sonu
oldu. 1954’te final oynayan ve Bat›
Almanya’ya kupay› kapt›rmas›
sürpriz olarak gösterilen tak›m,
y›ld›zlar›ndan yoksun gitti¤i
1958’de ilk turdan ötesini
göremedi. Kim bilir, Macaristan’da
bu kar›fl›kl›k yaflanmasa sadece
Real Madrid tarihi de¤iflmekle
kalmayacak, belki de 1958’in
dünya flampiyonu Macarlar
olaca¤›ndan, futbolseverlerin Pele
efsanesiyle tan›flmas› bile dört y›l
gecikecekti.

SSCB’nin Dünya Kupas›’na
kat›lamay›fl›

II. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan Bat›
ile Do¤u aras›nda girilen
So¤uk Savafl döneminin,
kendisini futbol üzerinde
en çok hissettirdi¤i
anlardan biri, 1974 Dünya
Kupas› elemeleri
esnas›nda yaflanm›flt›.
Elemeler öncesinde,
Güney Amerika
ülkelerinden fiili’nin
bafl›nda, dünyan›n

devrimle de¤il de seçimle göreve
gelen ilk sosyalist devlet baflkan›
Salvador Allende bulunuyordu.
Fakat Allende’nin varl›¤›ndan
rahats›z olan ABD’nin de deste¤ini
alan General Augusto Pinochet, 
11 Eylül 1973 günü darbe yaparak
yönetimi ele geçirecek, Allende ise
kimilerine göre Pinochet’nin
adamlar› taraf›ndan vurularak,
kimilerine göreyse intihar ederek
yaflam›n› yitirecekti. Darbe sonras›
tutuklanan binlerce kifli, yeterli
büyüklükte baflka bir yer olmamas›
gerekçe gösterilerek ülkenin en
büyük stadyumu Estadio
Nacional’de sorguland›, bunlar›n
önemli bir k›sm› iflkenceye de tâbi
tutuldu. Ayn› y›l 21 Kas›m’daysa,
fiili ile Sovyetler Birli¤i, Dünya
Kupas› elemelerinde baraj maç›
için bu statta karfl› karfl›ya
geleceklerdi ama Allende’nin
müttefiki oldu¤u SSCB, yaflanan
geliflmeler karfl›s›nda fiili’yi
protesto etti ve millî tak›m›n› bu
ülkeye göndermeme karar› ald›.
FIFA da iflin siyasi boyutuyla
ilgilenmedi¤i için fiili’yi hükmen
galip ilân etti. Sonuçta Güney
Amerika temsilcisi, Bat›
Almanya’daki turnuvada ilk turdan
öteye gidemedi. Lâkin iki sene
önce Avrupa fiampiyonas›’nda final
oynayan SSCB, bu siyasi geliflmeler
olmasayd› ve kupaya kat›labilseydi,
muhtemelen fiili’nin elde

Futbolun kaderini de¤ifltiren     siyasi olaylarFutbolun kaderini de¤ifltiren     siyasi olaylar
‹talya Millî Tak›m›’n›, Torinolu oyuncular oluflturuyordu.

Efsane Macar Millî Tak›m›

Dinamo Kiev

Avusturya’n›n  rüya tak›m›Avusturya’n›n  rüya tak›m›

AB’nin getirdikleri

Avrupa Birli¤i,
1952’deki Paris
Antlaflmas›’yla resmen
hayata geçirilmifl,
birli¤in en önemli
niteliklerinden biri olan,
birlik üyesi ülke
vatandafllar›na, birli¤in
üyesi tüm ülkeler
içerisinde serbest
dolaflma ve çal›flma
hakk›n›n verilmesiyse,
1958 Roma

Antlaflmas›’yla sa¤lanm›flt›. Bu karar ilk
al›nd›¤›nda, futbol üzerinde ne denli
büyük etkileri olaca¤›n› belki de kimse
ak›l edememiflti. Lâkin 1994 y›l›nda,
Belçikal› futbolcu Jean-Marc
Bosman’›n avukatlar›n›n kurcalamas›
sonucu bir anda futbol dünyas›ndaki
en radikal de¤iflikliklerden biri
yaflanacakt›. Belçika’da RFC Liege
kulübünde oynamakta olan Bosman,
Fransa’n›n Dunkerque tak›m›na
transfer olmak istemifl ancak
kulübünün talep etti¤i bonservis ücreti
nedeniyle bu transfer
tamamlanamam›flt›. Bu noktada
Bosman’›n avukatlar›, AB’nin
vatandafllar›na tan›d›¤› serbest dolafl›m
hakk› ile bonservis engelinin 

birbirleriyle çeliflti¤i
gerçe¤ini gündeme
getirip yeni bir
düzenleme yap›lmas›
talebinde bulundu.
UEFA bafllang›çta
duruma itiraz etmeye
çal›flsa da kanunlar
aç›kt› ve statükoyu
de¤ifltirmek d›fl›nda bir
çare yok gibiydi.
1995-96 sezonundan

itibaren “Bosman Kural›” olarak
an›lacak yeni yasa yürürlü¤e girdi. 
Sözleflmesi biten oyuncular için
bonservis istenmesi kald›r›ld›¤› gibi,
AB vatandafl› oyuncular, birlik üyesi
ülkelerin liglerinde yabanc›
s›n›rlamalar›ndan da muaf tutuluyordu.
Söz konusu s›n›rlama kalk›nca, AB
d›fl›ndaki yabanc›lar için çeflitli kota
uygulamalar›na gidildi ama bu ülkeden
ülkeye de¤iflece¤i için, Avrupa
kupalar›nda yabanc› oyuncu oynatmak
toptan serbest oldu. AB’nin geniflleme
süreciyle birlikte de Avrupa
kulüplerinin önündeki serbest oyuncu
havuzu bir o kadar geniflledi. 
Bu durum, maddi olanaklar› genifl
kulüplerle imkânlar› k›s›tl› kulüpler
aras›ndaki uçurumu alabildi¤ine
derinlefltirdi. Eskiden Avrupa
kupalar›nda birçok ülkenin temsilcileri
flampiyonluk kovalayabilirken,
günümüzde bu seviyeye gelebilen
tak›mlar›n sadece 5-6 ülkeden ç›k›yor
olmas›, de¤iflimin boyutlar›n› gözler
önüne seren en çarp›c› örneklerden 
biri.

1992’nin Avrupa fiampiyonu Danimarka
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Uyan›fl stadyumlarda bafllad›Uyan›fl stadyumlarda bafllad›
Tunus ve Mısır’da başlayıp diğer Arap ülkelerine yayılan devrim
hareketi, halkın kendine gelmesini sağladı. Ne ilginçtir ki futbolla

uyutulmaya çalışılan Arap halkının uyandığı yer yine
stadyumlardı… 

Mustafa Taha

AArraapp  BBaahhaarr››

K
abul etmek gerekiyor ki,
futbol ile iktidarlar aras›nda
dolayl› ya da do¤rudan bir

iliflki söz konusu oluyor, olabiliyor.
Tarih boyunca kitleleri peflinden
sürükleyebilmesinden dolay›
iktidarlar ve özellikle de
demokrasiyi bir kenara b›rakan
devlet baflkanlar›, varl›klar›n›
sürdürebilmek için futbolu
kullanmaktan çekinmedi. T›pk›
M›s›r ve Tunus’ta oldu¤u
gibi...
26 yafl›ndaki Tunuslu
üniversite mezunu seyyar
sat›c› Muhammed
Buazizi, 17 Aral›k
2010’da kendisine
yap›lan haks›zl›¤› protesto
etmek için bedenini
yakt›¤›nda Arap
ülkelerinde bir devrime
yol açaca¤›n› kendisi de
bilmiyordu. Her ne kadar
Buazizi, bafllatt›¤› devrimi
göremese de 17 Aral›k
2010’dan beri ço¤u Arap
ülkesindeki yönetimler
eskiden oldu¤u kadar rahat de¤il.
Baz›lar›nda devlet baflkanlar›n›n
uzun süren saltanatlar› sona
ererken, baz›lar› ise hâlâ halk›n›
hiçe say›p, onlarla savaflma yolunu
denemekte.

Kitlelerin afyonu futbol 

Afrika ve Arap dünyas›n›n önde
gelen ülkelerinden biri olan M›s›r,
Hüsnü Mübarek’in 1981’den beri
devam eden iktidar›nda halk›n
futbolla meflgul edildi¤i ülkelerden
biriydi. Yüksek enflasyon, kronik
iflsizlik sorunu ve düflük maafllar
M›s›rl›lar›n her dönem en büyük
problemleri aras›nda yer al›yordu.
Bu sorunlar›n gündeme gelmesinin
önüne geçen en önemli unsur ise
futboldu. Gerek M›s›r Millî Tak›m›,
gerekse ülkenin önde gelen
Kahireli iki futbol kulübü El Ahli ve
Zamalek’in saha içerisinde elde
etti¤i baflar›lar ekonomik
s›k›nt›lar›n bir nebze unutulmas›n›
sa¤l›yor, iktidar› memnun
ediyordu. Bu durum sadece M›s›r

için geçerli de¤ildi. Bir baflka
Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta da
benzer bir durum yaflan›yordu.
1987’den beri iktidarda olan
Zeynel Abidin’in ülkesinde kifli
bafl›na gelir 7 bin dolar civar›nda
olmas›na ra¤men, halk iflsiz ve
yoksulluktan k›r›l›yordu. 
Bu durumun göz ard› edilmesinde
ise futbol kullan›lmaya çal›fl›ld›.
Ülkenin önde gelen futbol

kulüplerinden, Club Etoile
du Sahel’in bas›n sözcüsü
Muhammed Shihib Ben
Hammouda, “Politikac›lar
futbola do¤rudan
müdahale bulunuyordu”
derken, 1992 ile 2005
y›llar› aras›nda 100 defa
M›s›r Millî Tak›m kalesini
koruyan Nadir El Sayid de
Ben Hammouda’nin
yapt›¤› tespite paralel
görüfller belirtiyordu: “Biz,
M›s›r’da futbol oynamaya
bafllad›¤›m›zdan beri
(1992-2005) politikac›lar
halk› futbolla meflgul

etmeye çal›flt›. Özgürlük, ev ya da
afl ile de¤il...”
Futbolun politik ve etnik yönünün
öne ç›kt›¤› ülkelerden bir di¤eri de
Ürdün. Futbol denince Ürdün’de
akla ilk Amman derbisi gelir.
Amman derbisinin saha içindeki
önemi kadar saha d›fl›ndaki etnik
ve politik unsurlar› da ön
plandad›r. Ürdün’de yaflayan
Filistinlilerin destekledi¤i Wahdat
ile Ürdünlülerin destekledi¤i
Faisali’nin oynad›¤› maçlar›n
öncesinde ve sonras›nda olay
ç›kmamas› mucize. Geçen y›l›n
Aral›k ay›nda oynanan derbi
maç›nda, tribünlerde ç›kan olaylar
nedeniyle 250 kifli yaralanm›flt›. 

Teknik direktör atayan
devlet baflkan›!

Hem Zeynel Abidin Bin Ali hem
de Hüsnü Mübarek’in futbol
üzerindeki etkisi özellikle millî
tak›mda belirgin rol oynad›.
Mübarek’in o¤lu Alaa, millî

tak›m›n elde
etti¤i bütün
baflar›lar›n
ard›ndan
soyunma
odas›nda 
ve fleref
tribününde
boy gösterdi.
Bin Ali ise
millî tak›m›n teknik direktör
tercihlerinde söz sahibi oldu.
Gösterilerin gittikçe alevlendi¤i
Ocak ay›nda Tunus Teknik
Direktörlü¤ü’ne Bin Ali’nin iste¤i
ile Faouzi Benzarti getirildi. 
M›s›r’da devletin futbola
müdahalesi iki ülkeyi birbirine
düflürecek kadar etkili olabiliyordu.
2010 Dünya Kupas› Eleme Grubu
son maç›n›n ard›ndan Cezayir ile
yaflanan süreç, iki ülke aras›ndaki
ticari ve politik iliflkileri bozacak
seviyeye gelmiflti. Bu sürecin en
büyük sorumlusu ise halk›
galeyana getiren M›s›rl›
politikac›larla devlet yanl›s›
bas›nd›. Cezayirli futbolcular
Kahire’deki maç öncesinde ve
sonras›nda sald›r›ya u¤rarken,
M›s›r halk›n›n Kahire sokaklar›na
dökülmesi politikac›lar›n futbola
nas›l müdahale edebilece¤i ve
toplumu etkileyebilece¤ine iyi bir
örnekti. Yaflanan olaylar›n
ard›ndan ise elde edilen, bir hiçti.
M›s›r Millî Tak›m›’n›n 1991’den
beri süren Dünya Kupas›’na
kat›lma özlemi devam etti.
Di¤er yandan, 2006, 2008 ve 2010

y›llar›nda arka arkaya kazan›lan
Afrika Uluslar Kupas›
flampiyonlu¤u da halk›n futbola
olan ifltah›n›n bir flekilde
doyurulmas›yd›. Buna, El Ahli’nin
son 10 y›ldaki dört Afrika
fiampiyonlar Ligi flampiyonlu¤u da
eklenince, sorunlar›n, baflar›lar›n
gölgesinde kald›¤› bir ülke ortaya
ç›kt›. 

Stadyumlarda filizlendi 

Arap ülkelerinde halk›n kendini
ifade edebilece¤i iki ortam söz
konusu; camiler ve stadyumlar.
Tunus’ta da M›s›r’da da sokaklarda
bafllad›¤› ifade edilen devrimin
ç›k›fl noktas› asl›nda stadyumlard›.
Tunus’un Club Africain kulübü
üyelerinden Hadji Abdullah, 
“Halk kendini sokaklarda ifade
edemiyordu. Ancak stadyumlarda
kendilerini özgürce dile
getirebiliyorlard›. Çünkü
stadyumlarda kendilerini
koruyabiliyorlard›. Binlerce kifliye
karfl› polis müdahale edemiyordu”
aç›klamas›na en güzel örnek, Ocak
ay›n›n bafl›nda oynanan, ülkenin

en önemli iki tak›m› Espérance ile
Etoile Sahel aras›ndaki
karfl›laflmada Espérance
taraftarlar›n›n stadyumda att›klar›
sloganlar ve polisle çat›flmalar›yd›. 
Tunus’ta futbolseverler
stadyumlarda “Yasemin
Devrimi”ne destek verirken,
M›s›r’da da ülkenin birbirlerine
düflman iki taraftar grubu El Ahli
ve Zamalekliler ülke tarihinde ilk
kez omuz omuza vererek devrimin
en önemli simgesi Tahrir
Meydan›’nda halk›n toplanmas›n›
teflvik etti. El Ahli’nin 2007 y›l›nda
kurulan taraftar grubu “Ultras
Ahlavi” ile  Zamalek’in “Beyaz
fiövalyeler Ultras” taraftar grubu,
herhangi bir politik gruptan daha
fazla elini tafl›n alt›n› sokmaktan
çekinmedi. Beyaz fiövalyeler
Ultras’›n üyelerinden biri olan
Badullah, protestolar›n organize
edilmesine yard›mc› olduklar›n›
söylerken, M›s›r için do¤ru olan
fleyi desteklediklerinin alt›n›
çiziyor. 15 bin Ultras üyesinin
gösterilere kat›ld›¤›n› söyleyen
Abdullah, ç›kan olaylarda üç
taraftar›n da hayat›n› kaybetti¤ini
vurguluyor. 

Peki ya flimdi? 

Hüsnü Mübarek halk› kontrol
alt›nda tutmak için en çok
güvendikleri yol olan futbolun bile
yetersiz kald›¤›n›
anlad›¤›nda, M›s›r
Futbol Federasyonu
belirsiz bir süreli¤ine
ligleri tatil etmek
zorunda kald›¤›n›
aç›klad›. 
Bu, stadyumlarda
kendisini ifade eden
halk›n art›k kontrol
d›fl›na ç›kt›¤›n›n
göstergesiydi M›s›r
oligarflisi için.
Hükümet ile futbol
kulüpleri aras›ndaki
karmafl›k ba¤›n da
sonuna gelinmiflti.
M›s›r ordusunun,
M›s›r polisinin,
içiflleri, petrol
bakanl›klar›n›n birinci
ve ikinci ligde
kulüplerinin
bulunmas›na karfl›
liglerin ertelenmesinin
önüne geçilememiflti.
Futbolla uyutulan halk
sonunda istedi¤ini
elde etmifl ve Hüsnü
Mübarek devlet
baflkanl›¤› görevini
b›rakm›flt›.
Söz konusu yeni

siyasal yap› futbolu da
etkileyecekti. M›s›rl›lar, her fleyden
daha fazla önemsedikleri millî
tak›m›n baflar›lar›n›n kendilerini
kand›rmak için sistemin
içerisindeki önemli bir ö¤e
oldu¤unu anlam›flt›. Millî tak›m›n,
Güney Afrika ile berabere kalarak
tarihinde ilk kez Afrika Uluslar
Kupas›’na kat›lamamas›n›n
ard›ndan çok say›da M›s›rl›,
internet üzerindeki forumlarda
bundan bir y›l öncesine kadar
görmeyi düflünemeyece¤iniz
fikirler beyan etti. MazenAdel
rumuzlu bir kullan›c›, “‹lk kez
kaybetti¤imiz için üzülmedim.
Geçmiflte sadece futbolla
sevinebiliyorduk. Ama art›k
sevinmek için farkl› alternatiflere
sahibiz” derken, bir baflka M›s›rl›
da, “Kaybeden bu millî tak›m,
Hüsnü Mübarek’in destekledi¤i
millî tak›md›” fleklinde görüflünü
belirtiyordu. Bu durumun bir
sonucu olarak da üç Afrika Uluslar
Kupas› flampiyonlu¤unda tak›m›n
bafl›nda bulunan Hasan Shehata
görevinden sessiz sedas›z
ayr›l›yordu. 
M›s›r’›n dokunulmazlar› aras›nda
yer alan futbolcular için devrimle
birlikte yeni bir dönem bafllad›.
Futbol Federasyonu öncelikli
olarak millî tak›m teknik
kadrosunun maafl›nda indirime
gitti. Benzer bir süreç kulüplerde

de yaflanacak.
Kulüpler
iktidardan ald›klar›
mâli destekle
bozuk finansal
yap›lar›n›
gizlerken,
futbolculara ayda
120 bin dolar
ödeyebiliyorlard›.
M›s›r Birinci
Ligi’nde yer alan
kulüplerin
futbolcular›na
senelik olarak ödedikleri maafl 
120 bin ile 130 bin dolar aras›nda
de¤ifliyor. M›s›r’da halk›n ayl›k
ortalama kazanc› ise bin ile 2 bin
dolar aras›nda. Futbol
federasyonunun ücretlerde yapt›¤›
indirimin bir benzerini kulüpler de
yapmak durumunda. Ülkenin en
büyük iki kulübünden biri olan
Zamalek’in bu sezonki sportif
baflar›s›na karfl›n kayyum
taraf›ndan yönetilmesi ve borç
içerisinde bulunmas›, ‹smailiye’nin
befl ayd›r futbolcular›n›n
alacaklar›n› ödeyememesi, di¤er
kulüpleri de benzer bir gelece¤in
bekledi¤i yönünde ilk iflaretler. 
Saha d›fl›nda oldu¤u gibi saha
içerisinde de ifller de¤ifliyor.
Mübarek döneminde El Ahli ve
Zamalek d›fl›ndaki kulüpler, iki
Kahire kulübünün federasyon ve
hakemler taraf›ndan korundu¤unu

s›k s›k gündeme getirirdi. 
Hatta El Ahli ya da Zamalek ile
oynanan önemli maçlarda
yurtd›fl›ndan hakem getiriliyordu.
Devrimin ard›ndan ligin yeniden
bafllamas›yla bu durumun tersine
döndü¤ü görüldü. El Ahli ve
Zamalek hakem kararlar›ndan
flikâyet eden kulüpler haline geldi.
Zamalek’in MCDR ile oynad›¤› ve
3-1 kaybetti¤i maç›n hakemi
Yasser Mahmud hakk›nda,
karfl›laflman›n üzerinden bir hafta
geçmesinin ard›ndan önce M›s›r
Futbol Federasyonu soruflturma
açt›, ard›ndan ise hakem Mahmud
kariyerine son verdi¤ini aç›klad›.
Yasser Mahmud’un hakemli¤i
b›rakmas›n›n nedeni, Zamalek’in
bir golünü ofsayt nedeniyle
vermemesi ve bir penalt›s›n› da es
geçmesiydi. 

Tribünler daha agresif

Elbette taraftarlar aç›s›ndan da yeni
bir dönem bafllad› devrimin
ard›ndan. Art›k stadyumlarda çok
daha agresif M›s›rl› futbolseverler
görmek mümkün. Zamelek’in
Tunus’tan Club Africain ile
oynad›¤› Afrika fiampiyonlar Ligi
eleme maç›n›n uzatma anlar›nda
ofsayt nedeniyle verilmeyen golün
ard›ndan taraftarlar›n sahaya
inmesi nedeniyle karfl›laflma
tamamlanamad›. M›s›rl›
futbolseverler de zamanla devrimin
etkisinden ç›kabilecek mi, bunu
zaman gösterecek.
Tunuslu futbolseverler için hem
devrim hem de devrimin ard›ndan
yaflananlar daha yumuflak bir süreç
içerisinde gerçeklefliyor. Nisan
ay›nda tekrar bafllayan lig
maçlar›na taraftar al›nmasa da,
yeni dönem, Tunus Millî
Tak›m›’n›n Afrika Uluslar Kupas›
eleme grubu maçlar›ndaki iddias›n›
sürdürmesiyle devam ediyor.
Bunun uzun dönemdeki etkilerini
görmek için, kat›lma flans›n› elde
ederlerse 2012 y›l›n›n Ocak ay›n›,
yani Afrika Uluslar Kupas›’n›
beklemek gerekecek. 

Tunuslu
üniversite

mezunu seyyar
sat›c›

Muhammed
Buazizi, u¤rad›¤›

haks›zl›¤›
protesto etmek

için bedenini
yakt›¤›nda Arap
ülkelerinde bir

devrime yol
açaca¤›n›

bilmiyordu. 

Mübarek’in
futbolla yak›ndan

ilgilenen o¤lu
Alaa.

1992 ile 2005 y›llar› aras›nda 100 defa M›s›r
Millî Tak›m kalesini koruyan Nadir El Sayid
Tahrir Meydan›’ndaki gösterilerde...

Zamalek’in “Beyaz fiövalyeler Ultras” grubu M›s›r’daki
halk ayaklanmas›n›n ateflleyici unsurlar›ndan birisiydi.



ya da att›rman›z gerekiyor. Daha
ikinci maç›mda böyle bir gol
atmak, kariyerim aç›s›ndan çok
önemliydi.
▼▼Afyonlusun ama futbola
Konyaspor’da bafllad›¤›n›
biliyoruz. Bize biraz o günlerden
söz eder misin? Ailen neden
Konya’ya göç etti, futbola nas›l
bafllad›n? 
▲▲Afyon’da do¤muflum ama
Konyal› olan annem memleketinde
yaflamak isteyince ben 2
yafl›ndayken ailece oraya
tafl›nm›fl›z. Yani bütün hayat›m
Konya’da geçti diyebilirim.
Dolay›s›yla futbola da Konya’da
bafllad›m. Asl›nda futbola da çok
geç ad›m att›m. 13 yafl›ndayd›m ve
Futbol Star ad› alt›nda bir
organizasyon yap›l›yordu. Turan
Sofuo¤lu, Lemi Çelik gibi teknik
adamlar›n bulundu¤u elemelere
kat›ld›m. Bu organizasyonun
varl›¤›ndan akflam yeme¤i
s›ras›nda televizyonda haberdar
olmufltum. Babamdan rica ettim,
sa¤ olsun o da k›rmad› ve götürdü.
Elemelerde be¤enildim ama
‹stanbul’a gidemedim. Çünkü
Konyasporlular da beni izlemifl ve
be¤enmifl. “Bizim yaz okulu
seçmelerimiz var, oraya gel”
dediler. Ben de üç ayl›k yaz
okuluna kat›ld›m. Kursa 350 kifli
kat›lm›fl ve sonunda sadece ben
seçilmifltim. Böylece Konyaspor
altyap›s›nda oynamaya bafllad›m. 
▼▼Ailen futbol oynaman› nas›l
karfl›lad›? 

▲▲Annem bu iflten hiç
hofllanmam›flt›. Her
anne gibi o da benim
sa¤l›¤›m› düflünüyordu
ve her tekme yiyiflimde
adeta yüre¤ine iniyordu.
Sokakta oynarken
gördü¤ünde bile
terlememe
dayanamazd›. 
O zamanlar zay›f bir
çocuktum. Babam ise
futbolcu olmam
konusunda çok
hevesliydi. Zaten beni
teflvik eden de oldu.
Tabii annem de sonradan al›flt›.
▼▼Futbol hayat›na yön veren
teknik adamlardan söz eder misin
bize? Kimler senin kariyer
geliflimine ne gibi katk›larda
bulundu?
▲▲‹lk önce Mesut Erçetin
Hocamdan söz etmem gerekir.
Onunla aram›zdaki diyalo¤u tarif
edemem. Adeta baba-o¤ul gibiyiz.
Zor zamanlar›mda hep yan›mda
oldu. Ben de her fleyimi onunla
paylaflt›m. Salih Eken Hocam da
yine öyle. Altyap›da Osman
Durmufl ve Mümin Duru
Hocalar›m›n emeklerinden de söz
etmeliyim. Ziya Do¤an, A tak›ma
ç›kt›ktan sonra bana çok güvendi.
Ayn› flekilde Y›lmaz Vural Hocam
da öyle. Ama hepsinin aras›nda
Mesut Hocam›n yeri çok farkl›.
▼▼Futbola bafllad›¤›nda da
bugünkü mevkiinde mi
oynuyordun?

▲▲Futbola santrfor olarak bafllad›m.
Golcü özelli¤im çok yüksekti. Her
maçta 1-2 gol at›yordum. Yafl›m
ilerledikçe hocam beni kanatlarda
oynatmaya bafllad› ve gol
pozisyonu haz›rlay›p asist yapt›kça
futboldan daha fazla keyif almaya
bafllad›m. Günümüzün tek
santrforlu futbolunda kanat
oyuncular›n›n hücumdaki rolü de
giderek önem kazan›yor. O bölge
için hem pozisyon haz›rlayan hem
de gol atabilen oyuncular aran›yor.
Ben de bu tip bir oyuncu olmaktan
çok mutluyum. 
▼▼Futbola bafllad›¤›nda benzemek
istedi¤in oyuncular var m›yd›?
▲▲O zamanlar 2003-2004 y›llar›yd›
ve Cristiano Ronaldo’nun
Manchester United’a gitti¤i ilk
dönemlerdi. Ben de Ronaldo’yu
çok be¤eniyor ve onun gibi bir
oyuncu olmak istiyordum. Bugün
ise Messi tart›flmas›z dünyan›n en
iyi oyuncusu ama ben kendime
Arjen Robben’i örnek al›yorum. 
▼▼Hocalar›nla konufltu¤unda senin
hangi özelliklerini be¤eniyorlar?
▲▲En çok birebir pozisyonlarda
adam geçmemi be¤eniyorlar.
Süratli oluflumu, rakibimin üzerine
çekinmeden, korkmadan, cesaretle
gidiflimi be¤endiklerini söylüyorlar. 
▼▼Soruyu tersine çevirirsek,
hocalar›n›n gelifltirmeni istedi¤i
yönler neler? Bunlar› gidermek
için neler yap›yorsun? 
▲▲Geçti¤imiz sezon Ziya Do¤an
Hocam yar›m sezon boyunca her
idmandan sonra sa¤ aya¤›m›
çal›flt›rd› ve bu konuda büyük bir
ilerleme kaydetti¤imi
söyleyebilirim. Ayn› flekilde kafa
toplar›ndaki eksikli¤im üzerinde de
durdu ama ben hâlâ bu konuda
kendimi zay›f hissediyorum.
Altyap›da oldu¤um dönemde
kafayla güzel goller atard›m ama
Süper Lig seviyesinde kafa

Konyaspor küme
düfltü¤ü sezonda
Türk futboluna p›r›l
p›r›l bir oyuncu
arma¤an etti.
Geçti¤imiz sezon
son dakikada
oyuna girdi¤i
Manisaspor
maç›nda öyle bir
gol att› ki, tüm
Türkiye’ye parmak
›s›rtt›. Adeta bir
100 metreci
süratine sahip ve
sol aya¤›n› raket
gibi kullanabiliyor.
Futbola oldukça 
geç bafllayan, 
13 yafl›nda bir
“Futbol Star”
organizasyonunda
keflfedilen genç
oyuncu, U19 Millî
Tak›m›m›z›n da
özenle gelece¤e
haz›rlad›¤› y›ld›z
adaylar›ndan biri. 

▼▼Geçti¤imiz sezon Manisaspor
maç›nda öyle bir gol att›n ki, “Bu
golü atan oyuncunun s›rt› yere
gelmez” dedirtin. Gerçekten de üstün
yetenek gerektiren bir goldü. Bir de
oyuna sadece 1 dakika önce girmifltin
ve Süper Lig’deki ikinci maç›nd›. 
O gol için “Futbol hayat›m›n dönüm
noktas›yd›” diyebilir misin?
Sonras›nda neler de¤iflti senin
aç›ndan?
▲▲Dönüm noktas› diyebilirim çünkü o
maçta hocam›n beni oynataca¤›n› hiç
beklemiyordum. Oyuna son dakikada
girecektim ve sadece deplasmanda 
1 puan kazanmak için yap›lan vakit
geçirmeye dönük bir de¤ifliklik
oldu¤unu düflünüyordum. Ama oyuna
girerken Ziya Hocam beni yan›na
ça¤›rd› ve “Ali, istedi¤ini yap, sana
güvenim tam. ‹yi de oynasan kötü de
oynasan k›zmayaca¤›m” dedi. Sahaya
girdi¤imde kendime ayr› bir güven

geldi. Skorboarda bakt›¤›mda 90’›
gösteriyordu. Top aya¤›ma geldi¤inde
akl›mda sadece olumlu düflünmek
vard›. Topla ilk buluflmamda
rakiplerimi birer birer geçtim. Kaleciyi
gördü¤üm zaman akl›mda sadece
topa vurmak vard›. Vurduktan sonra
da sadece topun kaleye girdi¤ini
gördüm. O an ne yapt›¤›m›n fark›nda
de¤ildim. Sevinç ç›¤l›klar› atmak
istedim ama sesim ç›kmad›. 
▼▼Gole tepkiler nas›l oldu?
▲▲O golü att›¤›mda Konyaspor çok
kötü durumdayd›, adeta herkes ipin
ucundayd›. Gerçi ligin sonunda küme
düfltük ama o an için deplasmanda
elde edilen o galibiyet tak›m için çok
önemliydi. Benim aç›mdan ise 
o golün bambaflka anlamlar› var. 
Bir kere o gol sayesinde Türkiye’ye
ismimi duyurmufl oldum. Süper Lig
bambaflka bir dünya. Orada ön plana
ç›kabilmek için böyle goller atman›z
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Konya’da bir   ‘Futbol Star’Konya’da bir   ‘Futbol Star’
Futbola başladığımda 13
yaşındaydım. Futbol Star adı altında
bir organizasyon yapılıyordu. Turan
Sofuoğlu, Lemi Çelik gibi teknik
adamların bulunduğu elemelere
katıldım. Elemelerde beğenildim
ama İstanbul’a gidemedim. 

Konyasporlular Futbol Star’da beni
izlemiş ve beğenmiş “Bizim yaz
okulu seçmelerimiz var, oraya gel”
dediler. Ben de üç aylık yaz okuluna
katıldım. Kursa 350 kişi katılmış ve
sonunda sadece ben seçilmiştim.
Böylece Konyaspor altyapısında
oynamaya başladım. 

Futbola santrfor olarak başladım.
Golcü özelliğim çok yüksekti. 
Her maçta 1-2 gol atıyordum. 
Yaşım ilerledikçe hocam beni
kanatlarda oynatmaya başladı ve
gol pozisyonu hazırlayıp asist
yaptıkça futboldan daha fazla keyif
almaya başladım. 

Hocalarım en çok birebir
pozisyonlarda adam geçmemi
beğeniyor. Süratli oluşumu,
rakibimin üzerine çekinmeden,
korkmadan, cesaretle gidişimi
beğendiklerini söylüyorlar. Sağ
ayağımı da büyük ölçüde 
geliştirdim ama kafa toplarında hâlâ
çok zayıfım.

Futbolun dışında bir arkadaş çevrem
yok. Vaktimin büyük bölümünü
futbol sahasında, geri kalanını ise
ailemle geçiriyorum. Futbol için
yaşıyorum diyebilirim. Bence bir
başarı varsa, futbol için
yaşamamdan kaynaklanıyor. 

Hocalarınıza karşı saygınız,
duruşunuz çok önemli etkenler.
Oynadığınız zamanla
oynamadığınız zaman arasında
hocalarınıza tavrınızda,
hareketlerinizde bir değişiklik varsa
bu sizin açınızdan hiç de olumlu bir
puan değil.

Ali DereAli Dere
Nihat Özten
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toplar›nda çok eksik oldu¤umu
görüyorum. Bunun için
antrenmanlardan sonra sürekli
çal›fl›yorum ama hâlâ istedi¤im
seviyeye gelemedim. 
▼▼Konyaspor’un yaz okuluna 350
ö¤renciyle bafllad›¤›n›z›
ve sonunda sadece senin
seçilebildi¤ini
söylemifltin. Sonraki
süreçte de birlikte e¤itim
ald›¤›n bir çok
oyuncudan çok daha
farkl› bir yerde, Süper
Lig’e geldin. Bunu
baflarabilmeyi hangi
özelliklerine borçlu
oldu¤unu
düflünüyorsun? 
▲▲Samimi olmam
gerekirse benim futbolun
d›fl›nda bir arkadafl
çevrem yok. Vaktimin
büyük bölümünü futbol
sahas›nda, geri kalan›n›
ise ailemle geçiriyorum.
Futbol için yafl›yorum
diyebilirim.
Beslenmeme,
dinlenmeme çok dikkat
ediyorum. Bence bir
baflar› varsa, futbol için
yaflamamdan
kaynaklan›yor. Bunlar›n
d›fl›nda yetenekleriniz ve
çal›flman›z çok önemli.
Ayr›ca futbolculuk karakteriniz de
ilerlemenizde büyük rol oynuyor.
Hocalar›n›za karfl› sayg›n›z,
duruflunuz, ne zaman nerede
konuflup nerede susaca¤›n›z›
bilmeniz futbolda çok önemli
etkenler. Mesela oynad›¤›n›z zamanla
oynamad›¤›n›z zaman aras›nda
hocalar›n›za tavr›n›zda,
hareketlerinizde bir de¤ifliklik varsa
bu sizin aç›n›zdan hiç de olumlu bir
puan de¤il. Ne olursa olsun,
oynasan›z da oynamasan›z da ayn›
adam olmay› sürdürmeniz gerekiyor.
Her zaman daha çok çal›flman›z ve
karakterinizi bozmaman›z lâz›m.  

Süper Lig’in piyasas›
inan›lmaz

▼▼Geçti¤imiz sezonun gelecek vaat
eden oyuncular›ndan biri olarak
transfer teklifleri ald›n m›?
▲▲Gerçekten bekledi¤imden çok daha
fazla teklif ald›m. Süper Lig’in
bambaflka bir ortam oldu¤unu da
zaten o zaman iyice anlad›m. PAF
Ligi’nde veya Banka Asya 1. Lig’de
oynarken de duyuyordum ama insan
içinde yaflad›¤› zaman daha iyi idrak
ediyor. Süper Lig’in piyasas›
inan›lmaz. Hiç beklemedi¤im
tak›mlardan harika teklifler ald›m.
Ama teknik direktörümüz ve
baflkan›m›z Konyaspor’da kalmam›n
daha uygun oldu¤unu düflündükleri
için kald›m. Beni isteyen tak›mlar

aras›nda
Antalyaspor,
Büyükflehir
Belediyespor
ve
Kayserispor
vard›. Bu
arada üç

büyük tak›m›n transfer haberlerinde
de ad›m geçiyordu. 
▼▼Senin aç›ndan iyi bir sezon geçmifl
olsa da küme düflmek gibi bir
oyuncunun bafl›na gelebilecek 
en kötü olaylardan birisiyle de
karfl›laflt›n. Bu durum nas›l etkiledi
seni?
▲▲Yafl›m›n da küçük olmas› nedeniyle
maçlara hep sonradan girdim. 
Ya yenik durumdayd›k ya da oyun
berabere gidiyordu. Yani hiç bir
zaman kafam rahat olarak sahaya
ç›kamad›m. Üzerimde hep bir
çekingenlik vard›. Ama bu sezon 
o çekingenli¤i atlatt›¤›m›
düflünüyorum. Küme düflmeye
gelince, ben iki kat fazla üzüntü
yafl›yorum. Çünkü küme düflen
sadece oynad›¤›m tak›m de¤il, ayn›
zamanda benim flehrimin tak›m›. 
Bu da daha büyük bir ac› veriyor
insana. Ama en az›ndan kadromuzu
fazla bozmad›k. Herkes birbirini
tan›yor ve bu sezon yeniden geri
dönebiliriz. Bir de Konya gibi büyük
bir flehrin tak›m› sürekli inip-ç›kan bir
tak›m olmaktan kurtulmal›. ‹nsan bu
nedenle de küme düflmeyi
kald›ram›yor. Bu durumu kendime
yediremedim ve bir hafta
uyuyamad›m.
▼▼Konyaspor’da geçen sezon çok
say›da yabanc› oyuncu forma giydi.
Birileri gitti, birileri geldi... Ve senin
gibi yetenekli bir oyuncu uzun süre
oynama f›rsat› bulamad›. Sen
kendisine forma arayan genç bir

oyuncu olarak kulüplerin yabanc›
tercihlerini nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲▲Yabanc›lara ne yaz›k ki bir baflka
bak›l›yor. Onlara daha fazla tolerans
tan›nd›¤›n› gözlemledim. Kötü de
oynasalar hocalar yabanc›
oyuncularda ›srar ediyor. Ellerinde
daha iyi oyuncular olsa bile öncelik
hep yabanc›larda. Bu üzücü ama
beni daha çok çal›flmaya teflvik
ediyor. Daha fazla h›rs yap›yorum,
hocam›n gözüne daha fazla girmeye
çal›fl›yorum. Ülkemizdeki yabanc›
kontenjan›n›n da çok fazla oldu¤unu
düflünüyorum. Bank Asya 1. Lig’deki
3 yabanc› kontenjan› ise yeterli. 
▼▼Ligimizde be¤endi¤in yabanc›
oyuncular var m›?
▲▲Alex gerçekten de çok büyük bir
oyuncu. Onun d›fl›nda da akl›ma
baflka isim gelmiyor.
▼▼Be¤endi¤in ve kendine örnek
ald›¤›n yerli oyuncular hangileri?
▲▲Arda Turan’› ve Emre Belözo¤lu’nu
eskiden beri çok be¤eniyorum. Emre
abinin oyun bilgisi, asla pes etmemesi
ve tak›m›n› sürekli ateflleyen h›rs›na,
Arda abinin de tekni¤ine hayran›m. 
▼▼Umut vaat eden genç
oyunculardan bir Süper Lig karmas›
yapman› isteseler kimlerin ismini
yazard›n?
▲▲fiu anda içinde yer ald›¤›m U19
Genç Millî Tak›m›’n›n oyuncular›n›
seçerim. 

Daveti duydu¤umda a¤lad›m

▼▼Genç Millî Tak›mlara ilk olarak 
ne zaman ça¤›r›ld›¤›n› ve bu davetin
ard›ndan neler hissetti¤ini hat›rl›yor
musun?
▲▲Daha önce kamplara hiç davet
edilmemifltim. ‹ki sene önce bir
deplasman dönüflü, hiç beklemedi¤im
bir dönemde kadroya al›nd›¤›m›

ö¤rendim ve sevinçten a¤lad›m.
Dünya Kupas› finallerinde
arkadafllar›m› seyrederken bir yandan
onlarla gurur duyuyor, bir yandan da
“Neden ben orada yokum?” diye içim
içimi yiyordu. Bir turnuva için U18
Tak›m›n›n kadrosuna ça¤r›ld›m ve
Rusya’ya gittik. Tak›mda Konyal› olan
Ömer Ali fiahiner d›fl›nda hiç kimseyi
tan›m›yordum ve kendimi yabanc›
gibi hissediyordum. Hatta ilk üç gün
koridorda “Ben nereye geldim?” diye
a¤lam›flt›m. Turnuvadaki ikinci
maç›m›z› Azerbaycan’la oynam›flt›k.
O maçta bir gol at›p bir de asist
yapt›m. Bu benim Millî Tak›m’da
yükseliflim oldu. Arkadafllar›m yan›ma
gelip benimle konuflmaya bafllad›.
Benim de sesim iyidir, onlara flark›lar
söyledim. Sonras›nda turnuva hiç
bitmesin, ben de buradan hiç
ayr›lmayay›m diye düflündüm. 
Tabii Millî Tak›m’a ça¤r›lmam ailemi
de çok flafl›rtm›flt› o dönemde. Çünkü
sadece Konyaspor’un PAF tak›m›nda
oynuyordum. Çok beklenen bir fley
de¤ildi. Ama sa¤ olsun hocalar›m›z
gelip beni Konyaspor’un PAF
maç›nda izlemifl.
▼▼Gelecekle ilgili nas›l hayaller
kuruyorsun? Kariyer planlamanda
neler var?
▲▲Her futbolcu Avrupa’da oynamay›
ister. Ben de çok istiyorum. Herkes
Real Madrid’i, Barcelona’y› ister belki
ancak ben ‹ngiltere Ligi’ni çok
be¤eniyorum. Orada oynanan
futbolun kendi stilime daha uygun
oldu¤unu düflünüyorum. Zaten bir
Manchester United hayran›y›m. 
Nani çok be¤endi¤im oyunculardan
biri. Aç›kças› ‹ngiltere’de hangi
tak›mda olsa oynar›m. 
▼▼Türkiye’de oynamak istedi¤in bir
tak›m var m›?
▲▲Ülkemizde her oyuncu dört büyük
tak›mda oynamak istedi¤ini söylüyor.
Ama bence en do¤rusu
oynayabilece¤in tak›ma gitmek. 
▼▼Arkadafllar›n aras›nda nas›l bir
insan olarak tan›n›yorsun?
▲▲‹nsan çevresini kendi karakteriyle
belirliyor. E¤er siz iyi bir insansan›z,
Allah da sizin karfl›n›za öyle
arkadafllar ç›kart›yor. Benim
arkadafllar›m da ahlâkl›, düzgün, aile
terbiyesi alm›fl insanlar. Beni
gerçekten çok seviyorlar. Nefleli,
esprili bir insan›m. fiakalar, taklitler
yaparak arkadafllar›m› güldürürüm.
fiark›lar söylerim. Olaylara olgunlukla
bakmas›n›, gerekti¤inde alttan
almas›n› bilirim.
▼▼Futbolun d›fl›nda neler yapars›n,
hobilerin neler?
▲▲Dedi¤im gibi flark› söylerken
bambaflka bir insan oluyorum,
üzerimde bir çekingenlik kalm›yor.
Türk Sanat Müzi¤i flark›lar› söylerim.
Duygusal kitaplar okurum. Babamla
playstation oynuyorum. O da al›flt›
art›k, yeni ö¤renmesine ra¤men
bazen beni yenebiliyor. 

Hiç beklemediğim bir
dönemde U18 Milli
Takımı’na alındığımı
öğrendim ve sevinçten
ağladım. Dünya Kupası
finallerinde arkadaşlarımı
seyrederken bir yandan
onlarla gurur duyuyordum,
bir yandan da “Neden ben
orada yokum?” diye içim
içimi yiyordu.

Rusya’da bir turnuvaya
gittik ama kendimi yabancı
gibi hissediyordum. Hatta
koridorda “Ben nereye
geldim?” diye ağlamıştım.
Azerbaycan maçında 
1 gol, 1 asistle oynayınca
arkadaşlarım benimle
konuşmaya başladı.
Sonrasında turnuva hiç
bitmesin diye düşündüm.



tak›mlar›n a¤lar›na 69 gol atarken,
kalesinde 51 gol gördü.
Turgutluspor’un A2 Ligi’ndeki 38 maç›n
37’sinde oynayan Ziya ‹nday, ayn› zamanda
tak›m›n en golcü ismi. ‹nday’›n A2 Ligi 
1. Grup’ta 13 golü bulunuyor. 
Ziya ‹nday’dan sonra en çok maçta forma
giyen isimler ‹zzet Polatlar, Sercan
Gerenkay, Ümit Koyun ve Ümit Yasin.
Turgutluspor’un Kulüp Baflkan› Murat Ayhan,
A2 Ligi Birinci Grup’u iknici s›rada
tamamlayan tak›m için, “A2 tak›m›m›z›n
baflar›s› göz ard› edilemez. Birçok Spor Toto
Süper Lig tak›m›n›n oldu¤u bir grupta lig
liderli¤ine kadar yükselen ve ikincili¤i elde
eden tak›m›m›z›n derecesi bence çok büyük
bir baflar›d›r. Tak›m›m›z› oluflturan
futbolcular›m›z› en iyi flekilde
de¤erlendirerek Türk futboluna
kazand›raca¤›z. Arkadafllar›m›z›n
hedeflerinin sadece Turgutluspor de¤il daha
üst ligler olmas›n› diliyorum” diyerek bu
sürpriz baflar›dan duydu¤u memnuniyeti ve
gençlere olan inanc›n› belirtti.

Altyap›ya verilen önem 

Turgutluspor’un bu baflar›s› sürpriz olsa da
tesadüfi de¤ildi. Özellikle son 5 y›l içerisinde
gerçeklefltirilen tesisleflme çal›flmalar› ve
altyap›ya verilen önem, bu sonucu getirdi. 
A tak›m› ile y›llard›r baflar›ya hasret olan
kulüp, yapt›¤› yat›r›mlar›n karfl›l›¤›n› 
A2 tak›m›n›n baflar›s›yla alm›fl oldu.
Turgutluspor, hem tesisleri hem de altyap›ya
yap›lan yat›r›mlarla Türkiye’de büyük
kulüplerde bile bulunmayan imkânlara sahip.
1984 y›l›nda kurulan Turgutluspor’un 
A tak›m› TFF 2. Lig’deki mücadelesini
sürdürürken, kulüp gerek kaynaklar›n›n
gerekse enerjisinin önemli bir k›sm›n› da
altyap›dan yetiflecek genç sporculara yönelik
projelere harc›yor. Bu sayede kendi
yetifltirdi¤i oyuncular›yla A tak›ma kaynak
yarat›rken, transferle giden oyunculardan da
gelir elde edebiliyor.
Bu sezon büyük bir baflar› elde eden 
A2 tak›m›ndan 5 oyuncu gelecek sezon 
A tak›mda yer alacak. A2 tak›m›nda
performanslar›yla dikkat çeken fiahin Karaca,
‹zzet Polatlar, Ümit Yasin Arslan, Umur
Erdo¤an ve Ünal Alper Talay profesyonel
sözleflme imzalayarak Yusuf fiimflek’in teknik
direktörlü¤ünü yapaca¤› A tak›mda Bank
Asya 1. Lig’e yükselme hedefi için ter
dökecek.
Turgutluspor’un A2 ve U18 Ligi ile 
Coca-Cola U17, U16, U15, U14 Akademi
Liglerinde mücadele eden 6 altyap› tak›m› ve
ayr›ca U13, U12, U10 küçük tak›mlar› var.
Altyap› tak›mlar› kat›ld›klar› turnuvalarda
isimlerinden söz ettirirken, kulüp Genç Millî
Tak›mlara da oyuncu gönderiyor.

Kulüpte 9 altyap› sorumlusu bulunuyor. 
Turgutluspor’un altyap›s›nda, daha önce
profesyonel olarak çal›flt›rd›klar› tak›mlarda
flampiyonluklar yaflayan baflar›l› iki teknik
adam görev yap›yor. Turgutluspor Altyap›
Koordinatörlü¤ü’nü üstlenen Teknik Direktör
Mesut Tüfenko¤lu, Turgutluspor A2 Futbol
Tak›m› Teknik Direktörlü¤ü’nü yapan
‹brahim Bafl ile Turgutluspor ve U18 tak›m›n›
çal›flt›ran Recai Karasu, geçmifl y›llarda
çal›flt›rd›klar› profesyonel kulüplerde
flampiyonluk yaflayan isimler. Denizlispor’un
profesyonel tak›m›nda, Yeni Salihlispor’da
futbol oynayan Mesut Tüfenko¤lu, 
1992-1993 sezonunda 3. Lig’de mücadele
eden Turgutluspor’u flampiyon yaparak 
2. Lig’e ç›karm›flt›. Beden e¤itimi
ö¤retmenli¤inden emekli olan Mesut
Tüfenko¤lu, flimdi Turgutluspor’un altyap›
koordinatörlü¤ünü yap›yor. 
Beden e¤itimi ö¤retmenli¤inden antrenörlü¤e
geçifl yapan ‹brahim Bafl ise 2000-2001
sezonunda 3. Lig’de mücadele eden
Turgutluspor’u çal›flt›rarak baflar›l› bir
sezonun ard›ndan Turgutluspor’u flampiyon
yaparak 2. Lig’e ç›karm›flt›. Bafl, flimdi ise
Turgutluspor A2 Tak›m›’n›n teknik

direktörlü¤ünü yap›yor.
Çal›flt›rd›klar› 3. Lig
ekiplerinde flampiyonluk
yaflayan iki teknik adam,
halen Turgutluspor’un
altyap›s›nda gelece¤in
futbolcular›n› yetifltirmek için
çaba sarf ediyor. ‹brahim Bafl
yönetimindeki A2 tak›m›
gelecek sezon daha da
güçlenerek son haftalarda
kaç›rd›klar› finale bu kez
ulaflmak istiyor.

Dünya standartlar›nda
tesisler

Turgutluspor’un Turgutlu’da
iki büyük tesisi bulunuyor. 
‹ki tesis de altyap›
tak›mlar›n›n kullan›m›na
yönelik kurgulanm›fl. Kulübün
ilk tesisleri Atatepe Tesisleri
sadece küçük tak›mlar›n
kullan›m›na verilmifl. Yaklafl›k
50 dönüm arazi üzerinde yer
alan bu tesiste bir adet nizami
ölçülerde suni çim saha, bir
adet küçük saha, tenis
kortlar›, basketbol ve voleybol
sahalar› bulunuyor. Tesiste
ayr›ca oyuncular›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layabilece¤i
bina ve lojmanlar var.
Kulübün yeni tesisleri ise
ço¤unlukla A ve A2
tak›mlar›n›n kulland›¤›, ayr›ca
altyap› tak›mlar›n›n da
antrenman ve maç yapt›¤›
Irlamaz Tesisleri. Bu tesisler

flu anda Türkiye’deki en büyük ve geliflmifl 
futbol tesislerinden bir tanesi. Yaklafl›k 1200 
dönümlük bir arazi üzerine kurulan tesis, ayn›
zamanda belediyelerin spora katk›s› alan›nda
da önemli bir örnek teflkil ediyor. Yaklafl›k 3
sene öncesine kadar Irlamaz Deresi’nin ve bir
çöplü¤ün bulundu¤u bölgede Turgutlu
Belediye Baflkan› Mustafa Serhat Orhan’›n
giriflimleriyle, derenin ›slah edilmesiyle
binlerce dönümlük arazi kazan›ld›. Tesiste
nizami ölçülerde 5 adet suni çim, 4 adet de
normal çim saha bulunuyor. 2 tane de hal›
saha bulunan tesiste yüzme havuzu, tenis
kortlar› ve aç›k hava tiyatrosu gibi farkl›
imkânlar var. Sporcular›n futbol
antrenmanlar›ndan kalan zamanda da vakit
geçirebilece¤i komple bir tesisten söz ediyoruz
k›sacas›. Tesis, Turgutluspor tak›mlar›
haricinde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol
Teknik E¤itim Merkezleri e¤itimlerinde de
kullan›l›yor.
Turgutlu bir futbol flehri olma yolundaki
ad›mlar›n› altyap›s›n› gelifltirerek ve tesisleflme
hareketiyle att›. Her ne kadar 5 y›l içerisinde 
A tak›m› henüz Bank Asya 1. Lig’e ç›kma
hedefine ulaflamasa da Turgutluspor ve
Turgutlu halk› hem tesisleri hem de yetenekli
gençleri sayesinde gelece¤e umutla bak›yor.

T
ürk futboluna farkl› bir aç›l›m sunma
hedefiyle geçen y›l bafllat›lan A2 Ligi,
yap›lan de¤iflikliklerle yeni bir statüye

kavufltu. Yeni statüye göre sadece do¤al çim
sahalarda oynanan A2 Ligi, yap›lan
de¤iflikliklerle, kat›lan profesyonel tak›mlar
için bir rezerv lig niteli¤ine kavuflturulmufl
oldu. Kulüpler A tak›m kadrolar›nda yer
veremedikleri futbolcular›n› bu ligde
oynatarak, oyuncular›n›n müsabaka eksi¤ini
kapatma, tecrübe kazanmalar›n› sa¤lama ve
performanslar›n› müsabaka ortam›nda
de¤erlendirme f›rsat› buldu. Ligin bu yeni
yap›s› ile farkl› tak›mlar da kat›lma hakk›
elde etti. 23 A¤ustos 2010’da bafllay›p 
13 May›s 2011’de sona eren 2010-2011
sezonuna, Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya
1. Lig kulüplerinin yan› s›ra baflvurusu kabul
edilen Dardanelspor ve Turgutluspor
31.12.1992 ve daha önceki tarihlerde

do¤mufl oyuncular›yla kat›ld›. Bu iki
tak›mdan Turgutluspor, hiç kimsenin
beklemedi¤i bir baflar›ya da imza att›, son
haftalara kadar lider götürdü¤ü A2 Ligi
Birinci Grup’ta ikincili¤i ald›. 

Sürprizin öyküsü

Ço¤unlu¤u 1992 do¤umlu oyunculardan
oluflan Turgutluspor, A2 Ligi’ne özel bir
davetle kat›ld›¤›nda kimse onlardan böyle bir
baflar› beklemiyordu. Ligin ilk haftalar›nda
zirve yar›fl›ndan uzak görünen genç tak›m, 
9. haftada elde etti¤i Manisaspor galibiyeti
ile ç›k›fla geçti. Ard›ndan Karfl›yaka ve
Befliktafl’› ma¤lup eden tak›m, sonraki
haftalardan ligin istikrarl› ekiplerinden biri
haline geldi. Ligin ikinci yar›s›nda grup
birincili¤i için Galatasaray ve Befliktafl’la
çekiflen k›rm›z›-siyahl›lar, 27. haftada ele

geçirdikleri liderli¤i sezon sonuna kadar
koruyamad› ve finali k›l pay› kaç›rd›. 
Antrenör ‹brahim Bafl’›n çal›flt›rd›¤›
Turgutluspor A2 Tak›m›, ligi Galatasaray’›n 
3 puan gerisinde, 74 puanla ikinci s›rada
bitirdi. Ege temsilcisi, 38 hafta süren
maratonu 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 
8 ma¤lubiyetle tamamlad›. Turgutluspor
bölge kural› nedeniyle, ligde Galatasaray,
Fenerbahçe, Befliktafl, Bursaspor ve Bucaspor
gibi güçlü ekiplerle ayn› grupta yer ald›.
K›rm›z›-siyahl›lar, A2 Ligi’nde ayn› grupta
mücadele etti¤i Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Fenerbahçe, Befliktafl,
Büyükflehir Belediyespor, Kas›mpafla,
Medical Park Antalyaspor ve Manisaspor’u
geride b›rakt›. Ege temsilcisi ayr›ca,
Galatasaray, Fenerbahçe ve Befliktafl’a 
karfl› oynad›¤› maçlardan 3 galibiyet ve 
2 beraberlik ç›karmay› baflard›. Tak›m rakip
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Ceyla Kütükoğlu

A2 Ligi’nde geçtiğimiz sezon Galatasaray şampiyon oldu. Ama şampiyonluk yolunda Galatasaray’ı zorlayan sürpriz
bir takım vardı. Altyapıya ve tesislerine yaptığı yatırımlarla önce çıkan Ege temsilcisi Turgutluspor, birbirinden güçlü
rakipleri geride bırakarak özel davetle katıldığı A2 Ligi Birinci Grup’ta ikinci oldu. Peki, bu büyük sürprizin perde

arkasında neler bulunduğunu merak etmiyor musunuz?

Davetli misafirin büyük    sürpriziDavetli misafirin büyük    sürprizi
Irlamaz Tesisleri’nde nizami ölçülerde 5 ated suni çim,
4 adet de normal çim saha bulunuyor. 

Geçmiflte bir çöplük olan Irlamaz Tesisleri 
1200 dönümlük arazi üzerinde kurulu.

Atatepe Tesisleri’ni sadece kulübün küçük tak›mlar› kullan›yor.



F
utbolun yaln›zca sahada olup
bitenlerle s›n›rl› kalmad›¤›,
toplumsal ve siyasi olaylar›n da

futbolla s›k s›k etkileflim içinde
oldu¤u, art›k dünyada futbolu biraz
yak›ndan takip eden hemen herkes
taraf›ndan kabul edilmekte. Futbolda
ço¤u zaman uluslararas› düzeyde
elde edilen baflar›lar›n hemen
politikac›lar taraf›ndan bir
propaganda malzemesi haline
getirilmesi, baz› kulüplerin bir etnik
kimli¤in veya mezhebin temsilcisi
olarak ön plana ç›kmas›, çeflitli
taraftar gruplar›n›n belli bir siyasi
görüfl etraf›nda vücut bulmas›,
futbolun sadece futbol olmad›¤›na
dair verilebilecek örneklerin genel
bir özeti asl›nda. Yine de futbol, 
ne olursa olsun, ço¤u zaman
etkileflime girdi¤i ö¤elerin
gölgesinden kurtulmay› bilmifltir.
Örne¤in Real Madrid’in Franco
döneminde ‹spanya’n›n iltimasl›
tak›m› oldu¤u çok genifl çevrelerce
dillendirilir ama o dönemki
tak›mdan söz aç›lm›flken Puflkafl’›n
eflsiz sol aya¤›ndan, Di Stefano’nun
bitiricili¤inden, Kopa’n›n
asistlerinden çok daha fazla dem
vurulur. Ancak bazen, futbolu saha
çizgilerinin d›fl›na tafl›ran etmenler
öylesine abart›l›, öylesine s›rad›fl›
olur ki, insan futboldan konuflmak
istese dahi bu pek mümkün olmaz.
Yugoslavya’n›n parçalanmas›
sürecinin en trajik halkas›n›
oluflturan S›rp-H›rvat-Boflnak Savafl›
esnas›nda paramiliter bir çetenin
reisi, savafl sonras›ndaysa Belgrad’›n

en önde gelen mafya babalar›ndan
birisinin futbola el atmas› ve
baflkanl›¤›na geldi¤i Belgrad’›n zay›f
tak›mlar›ndan birinin onun
döneminde bir anda flampiyonlu¤a
oynamas› da, bir önceki paragraf›n
sonunda anlat›lmaya çal›fl›lan
durumun örneklerinden biri…
Bahsedilen kifliyse as›l ad› Zeljko
Raznatoviç olan ama dünyan›n
kendisini “Arkan” lâkab›yla tan›d›¤›
S›rp savafl suçlusu.
Arkan’›n futbolla iliflkisine geçmeden
önce, hakk›nda biraz genel bilgiler
vermek gerekirse, kendisinin aç›kças›
sadece Yugoslavya’n›n de¤il, belki
de dünyan›n gördü¤ü en büyük suç
makinelerinden biri oldu¤unu
söylemek herhalde abart›
olmayacakt›r. Yugoslav Ordusu’nda
görevli bir subay›n o¤lu olan Arkan,
henüz çocuk yaflta Belgrad’›n sokak
çeteleriyle içli d›fll› olmaya bafllam›fl
ve 14 yafl›ndayken ›slahevinin
yolunu tutmak zorunda kalm›fl.
Islahevinden ç›kmas›n›n ard›ndan
15’inde ülkeyi terk edip solu¤u
Paris’te alan Arkan, burada da rahat
durmay›nca iki sene geçmeden
Frans›z polisi taraf›ndan yakalanarak
ülkesine iade edilmifl. Bu sefer üç
sene boyunca demir parmakl›klar›n
ard›nda kalan Arkan’›n, o tehlikeli
kimli¤ine as›l bürünmesinin de bu
süreçte yafland›¤› rivayet ediliyor.
Söylentilere göre az›l› haydut, kendi
etraf›nda bir çete oluflturma ad›na ilk
ciddi ad›mlar›, bu hapis maceras›
s›ras›nda tan›flt›¤› ko¤ufl
arkadafllar›yla birlikte atm›fl. Ayr›ca

hapisten ç›kt›ktan
hemen sonraysa,
subay olan
babas›n›n,
kendisine
Yugoslav Gizli
Servisi olan
UDBA’da bir ifl
imkân› sa¤lad›¤›
da yayg›n
dedikodular
aras›nda. UDBA
ile olan ba¤lant›
önemli zira
Arkan’›n iflledi¤i
onlarca suçta bu
ba¤lant›n›n hem

suçlar›n ifllenmesi
için gerekli
organizasyonun
sa¤lanmas›nda
hem de suçlar›n
gerektirdi¤i
cezalardan
kaç›lmas›nda
fazlas›yla etkili
oldu¤una
inan›l›yor.
Mevzubahis
dedikodular, adlar›
üstünde, bir
kesinlik içermiyor
elbette ama
1972’de, 
20 yafl›ndayken
hapisten ç›kan
Arkan’›n
sonras›nda
yapt›klar›
düflünüldü¤ünde,
kula¤a da hiç
mant›ks›zm›fl gibi
gelmiyor. 
O dönemde bir
kez daha Bat›
Avrupa’n›n yolunu
tutan Arkan, çok
geçmeden sanki
modern
zamanlar›n Billy
The Kid’i gibi bir
görüntü çizmeye
bafllad›. Çeflitli
banka soygunlar›na imzas›n› att›,
sonunda 1974’te Belçika’da
yakalan›p hapishaneyi boylad›. Lâkin
dört sene içinde kaçmay› baflard›.
Yeni soygunlar›n ard›ndan bu kez
Hollanda’da yakaland›. Ne var ki
Amsterdam’daki mahpusluk günleri
de firar etmesi sonucunda iki y›l
kadar sürdü. Hollanda’dan kaç›fl›n›n
ard›ndan bir ay geçmiflti ki, bu sefer
de Bat› Almanya’da bir operasyon
s›ras›nda yaraland› ve hapse at›ld›.
Gelgelelim firara al›flm›flt› art›k ve
orada da fazla durmad›. 
Dahas›, bu kadar›yla da yetinmedi
ve suç ortaklar›ndan birini, ‹sveç’te
mahkemeye ç›kar›ld›¤› s›rada,
mahkeme salonunu bas›p, yarg›c›
vurmakla tehdit etmesinin ard›ndan
kaç›rmay› da baflard›. Interpol
taraf›ndan en çok aranan 10 kifli

aras›na ad›n› yazd›rmaya da
muvaffak olmufltu ve tüm bu
yaflananlar› tek bafl›na yapmas›n›n
neredeyse imkâns›z olmas›, onun
UDBA taraf›ndan desteklendi¤i
iddialar›n› bir hayli güçlendirmiflti.
Arkan, 1986 y›l›nda Belgrad’a geri
döndü. Kâ¤›t üzerinde bir pastane
iflletmeye bafllam›flt› ama alt›na
çekti¤i pembe Cadillac’tan da
anlafl›laca¤› üzere pastac›l›ktan
kazan›labilece¤inin kat kat fazlas›n›
kazan›yordu. Yani belli ki pis ifller
çevirmeye devam ediyordu. 
Art›k UDBA için çal›flt›¤›na
inanmayan kalmam›flt›. Üç y›l
içindeyse, Arkan’a bizzat S›rbistan
Sosyalist Cumhuriyeti’nin en
tepesindeki isim taraf›ndan bir görev
verilecek ve az›l› haydudun
böylelikle futbolla da yolu kesiflecekti.

Yugoslavya’da, 1980’lerin sonlar›na
do¤ru sa¤c› yaklafl›mlar yükselifle
geçmiflti. 1989’da, Yugoslavya çat›s›
alt›ndaki S›rbistan Sosyalist
Cumhuriyeti’nin baflkanl›¤›na 
Slobodan Miloseviç’in gelmesiyse,
yönetim kademesinde de bir sa¤a
kayman›n yaflanaca¤›na iflaretti. 
Ayn› dönemde, ülkede artmakta olan
milliyetçi e¤ilimin en çok gözlendi¤i
yerlerden birisiyse K›z›ly›ld›z
tribünleriydi. Zira yüz bine yak›n
seyirci kapasitesine sahip Marakana
Stad›, Belgrad’da gençlerin toplan›p
seslerini duyurabilecekleri en önemli
alanlardand› ve taraftarlar›n, yine
ayn› y›l S›rbistan Ulusal Yenilenme
Partisi’ni kuran Vuk Draskoviç’in
posterlerini s›k s›k açmaya
bafllamalar›, Miloseviç’i, K›z›ly›ld›z
tribünlerinin kontrol alt›na al›nmas›
konusunda uyarmaya yetmiflti.
Tahmin edilebilece¤i üzere,
Miloseviç bu görev için Arkan’›
seçecekti.
K›z›ly›ld›z taraftarlar›n›n liderli¤ine
soyunan Arkan, k›sa süre içinde
pefline tak›lan gençleri birer asker
gibi e¤itmeye bafllad›. Taraftarlar
saçlar›n› kaz›t›yor, düzenli bir
biçimde t›rafl oluyor ve a¤›zlar›na bir
damla olsun içki koymuyorlard›.
Tribünlerde yap›lacak hareketler bile
son derece muntazam bir düzen
içine oturtulmufltu. Arkan’›n
dedi¤ine göre bir tür silahs›z askeri
e¤itim görüyorlard›.
K›z›ly›ld›z’›n Delije adl› taraftar
grubu, k›sa süre içinde Avrupa’n›n
en tehlikeli holigan gruplar›ndan
birine dönüflecekti. Delije’nin Arkan
önderli¤inde imzas›n› ataca¤› en
önemli kargaflaysa 13 May›s 1990
tarihinde yaflanacakt›. O tarihte,
Yugoslavya Ligi’nde Dinamo Zagreb,
K›z›ly›ld›z’› konuk ediyordu. Tahmin
edilebilece¤i gibi milliyetçilik,
sadece S›rplar aras›nda de¤il,
H›rvatlar aras›nda da yükselmekteydi
ve Dinamo’nun Bad Blue Boys
grubu da, afl›r› sa¤c› H›rvat politikac›
Franjo Tudjman’a yak›nl›¤›yla
bilinmekteydi. Dahas›, maçtan bir
hafta önce H›rvatistan’da yap›lan
seçimleri, Tudjman’›n liderli¤ini
yapt›¤› ve H›rvatistan’›n,
Yugoslavya’dan ayr›lmas›n› aç›kça
savunan H›rvatistan Demokratik
Birlik Partisi kazanm›flt›.
Maçta olay ç›kmas› kuvvetle
muhtemeldi ama ifller, herkesin
bekledi¤inden de daha abart›l› bir
biçimde geliflti. Öncelikle Arkan,
maç için üç bin Delije mensubunu
pefline takarak Zagreb’in yolunu
tuttu. Daha sonra da karfl›laflma daha
bafllamadan, emrindeki bu holigan
grubunu, Bad Blue Boys grubu
üyelerinin üzerine sald›rtt›. 

Sahan›n ortas›nda yüzlerce kifli
birbirine girmiflti. Sonunda polis,
takviye güçler getirerek olaylar›
bast›rd› ama Yugoslavya’n›n
parçalanmaya do¤ru gitti¤i de art›k
iyiden iyiye kendini göstermekteydi.
Yugoslavya’da iç savafl›n
bafllamas›n›n ard›ndan da Arkan,
önemli bir k›sm›n› tribün liderli¤i
yapt›¤› s›rada tan›d›¤› gençlerden
oluflturdu¤u “Arkan’›n Kaplanlar›”
ad›nda paramiliter bir çete kurdu ve
sözkonusu çete ne yaz›k ki, statlarda
görülen holiganizm hareketlerine
adeta rahmet okutacak düzeyde
insanl›k d›fl› eylemlerle ad›ndan söz
ettirmeye bafllad›. Örne¤in S›rp
güçleri 1991 y›l›nda, bir H›rvat kenti
olan Vukovar’› ele geçirdiklerinde,
Arkan’›n Kaplanlar› hastane basarak
oradaki yaral› H›rvatlar› d›flar›ya
tafl›y›p daha sonra da kurfluna
dizecek kadar
canavarlaflm›fllard›. Bu olay›n
üzerinden birkaç ay geçtikten
sonra K›z›ly›ld›z tribünlerinde
Vukovar’›n iflgalini kutlayan
tezahüratlar yap›l›p pankartlar
aç›lmas› ise Arkan’›n futbol
dünyas›ndaki kötü flöhretini
iyiden iyiye perçinleyen
hareketler olmufltu.
Savafl›n sonlar›na
gelindi¤inde, Arkan art›k
Belgrad’›n en güçlü mafya
babalar›ndan birine de
dönüflmüfltü. 1994 y›l›nda,
kendisinden 21 yafl küçük pop
flark›c›s› Ceca ile evlenmesi,
ço¤u kifliye göre hem halk
nezdinde popülaritesini
artt›rmak hem de istedi¤i her
fleyi elde edebilece¤i mesaj›n›
vermek amac›yla yap›lm›fl bir
hamleydi. Ne var ki, Arkan’›n bir
noktada istedi¤i olmad›. Artan
nüfuzunun etkisiyle taraftar grubu
liderli¤inden kulüp baflkanl›¤›na terfi
etmeyi düflleyen Arkan’›n önüne
engel olarak kulübün efsane
futbolcusu Dragan Dzajiç ç›kt›.
Baflkanl›¤› Dzajiç’e kapt›rmas›n›n
ard›ndan yeni aray›fllara giriflen
Arkan ise 1996 y›l›nda Belgrad’›n
küçük tak›mlar›ndan Obiliç’e
kancay› takt›.
Obiliç asl›nda Belgrad’›n en eski
tak›mlar›ndand›. Öyle ki flehrin 
II. Dünya Savafl› sonras› sosyalizmin
kurulmas› esnas›nda oluflturulmufl en
büyük iki tak›m› K›z›ly›ld›z ve
Partizan’la aras›nda yirmi y›ldan
fazla vard›. Ancak ortada bu iki
büyük tak›m yokken bile Obiliç
önemli bir güç olmaktan uzakt›.
Örne¤in 1930 Dünya Kupas›’na
kat›lan Yugoslavya Millî Tak›m›’na
tek bir oyuncu dahi verememifllerdi.
Arkan ile Obiliç isimlerinin yan yana

gelmesi de manidard›. Zira kulüp,
ad›n›, 1389 y›l›ndaki Kosova
Meydan Savafl› sonras›nda Osmanl›
Padiflah› I. Murat’› öldüren S›rp
flövalyesi Milofl Obiliç’ten al›yordu.
Kosova Meydan Savafl›’n›n ard›ndan
sözkonusu suikast›n nas›l
gerçekleflti¤i, S›rp, Yunan ve Türk
kaynaklar›nda birbirlerinden farkl›
biçimlerde anlat›l›yorsa da, sonuçta
Milofl Obiliç, özellikle 19. yüzy›lda
Balkanlarda yaflanan milliyetçilik
hareketleri s›ras›nda, S›rplar aras›nda
mitik bir figüre dönüfltürülmüfltü.
Hâliyle Obiliç kulübü de 1924
y›l›nda, milliyetçi S›rplar taraf›ndan
kurulmufltu.
Arkan’›n kulüpte dizginleri eline
almas›n›n ard›ndan, o güne kadar
‹kinci Lig’den yukar›ya gidemeyen
Obiliç bafl döndürücü bir yükselifl
yaflad›. Evvela 1996-97 sezonunda

‹kinci Lig’i zirvede tamamlayan 
sar›-mavililer, tarihlerinde ilk kez
ülke futbolunun en üst düzey
organizasyonunda boy göstermeye
hak kazand›. Sonras›ndaysa, 
1997-98 sezonunda, ayaklar›n›n
tozuyla “merhaba” dedikleri bu ligin
de tozunu att›lar ve 33 maç›n 27’sini
kazan›p sadece birini kaybederek
flampiyonlu¤a uzand›lar.
Ne var ki normalde müthifl bir epik
öykünün konusunu teflkil edecek bu
flampiyonluk, Yugoslavya’da ço¤u
kifli taraf›ndan dudak bükülerek
karfl›lanacakt›. Bunun yegâne sebebi
ise Arkan’d›. Art›k Belgrad yeralt›
dünyas›n›n en k›demli isimlerinden
biri olan Arkan’›n, sahip oldu¤u
gücü rakip tak›m futbolcular›n› tehdit
etmek için kulland›¤›, o y›llarda ülke
futbolunda en çok dillendirilen
söylentilerdendi. Arkan’›n Kaplanlar›
grubunun ellerinde silahlarla
tribünlerde yer almalar›ysa,
söylentinin de ötesinde, bariz bir
gerçekti.

Obiliç’in Arkan gibi bir adam›n
yönetiminde olmas›, UEFA’y› da
rahats›z etmiflti ve kulüp, Avrupa
futbolunu yönetenler taraf›ndan,
Arkan’›n baflkanl›¤a devam etmesi
halinde Avrupa kupalar›nda
mücadele edemeyece¤i yönünde sert
bir flekilde uyar›ld›. Lâkin durum
sadece kâ¤›t üzerinde de¤iflti ve
Arkan, kar›s›n› kulübe baflkan
yaparak etkinli¤ini aynen sürdürdü.
Obiliç, bir sonraki sezonda da ligde
flampiyonlu¤u sonuna kadar
kovalad› ama 24 maçta 20 galibiyet
ve 4 beraberlik al›p hiç
yenilmemesine ra¤men, kendisine
k›yasla bir galibiyet fazlas› ve bir
beraberlik eksi¤i bulunan Partizan’›n
ard›nda kald›.
Takvimler 15 Ocak 2000’i iflaret
ederken, tüm bu gidiflat de¤iflecekti.
O gün, k›l›çla yaflayan k›l›çla

ölüyorsa, kurflunla yaflayan›n da
kurflunla öldü¤ünü gösteren
olaylardan biri, Belgrad
Intercontinental Oteli’nde vuku
buldu. Otelin lobisinde birkaç
arkadafl›yla oturmakta olan Arkan,
mafya ile ba¤lant›lar› olan bir polis
taraf›ndan bafl›ndan vurularak
öldürüldü. Cinayet tam olarak
aç›kl›¤a kavuflmad›ysa da yayg›n
kan›, bunun yeralt› dünyas›nda bir 
iç hesaplaflma oldu¤u yönündeydi.
Arkan’›n ölümüyle birlikte Obiliç de
adeta ›fl›k h›z›yla ç›kt›¤› S›rp
futbolunun zirvesinden o kadar h›zla
olmasa da uzaklaflmaya bafllad›.
Önce K›z›ly›ld›z-Partizan ikilisinin
ard›ndan hiç olmazsa üçüncü s›ray›
ald›klar› iki sezon geçirdiler,
sonras›ndaysa befl sezon daha Birinci
Lig’e tutunabildiler ve 2006’da da bu
lige, bir daha geri dönmemecesine
veda ettiler. Kulüp, bugün, S›rbistan
futbol organizasyonunun dördüncü
kademesine denk gelen Belgrad
Bölgesel Ligi’nde mücadele ediyor.

Zeljko Raznatoviç “Arkan”

Onur Erdem

TamSaha62 TamSaha 63

Suç makinesinin futbol oyunuSuç makinesinin futbol oyunu
Yugoslavya’da iç savaş döneminde en kötü şöhrete sahip isimlerden

biri, Sırp çete lideri Arkan’dı. İşin kötüsü Arkan’ın bu şöhretinin sadece
savaş alanıyla da sınırlı kalmaması… Zira kendisi bir dönem futbolla

da fazlasıyla içli dışlı olmuştu.



lâkab›n anlam› ise flöyle: Caxinas,
Vila do Conde flehrinde küçük bir
bölge. Küçük olmas›na ra¤men bu
bölgeden Helder Postiga, Paulinho
Santos gibi ünlü Portekizli
futbolcular›n yan› s›ra, Pedro Lopes
gibi ülke çap›nda önemli bir
bisikletçi ç›km›fl. ‹flte Fabio Coentrao
da bu isimler gibi Vila do Conde’nin
Caxinas bölgesinden. Sporting
Lizbon’a kaydetti¤i gol de Portekizli
süper star Figo’nun uzaktan att›¤›
gollere benzetilince, kendisine o
andan itibaren “Caxinas’l› Figo”
unvan› verilmifl.
2006-2007 sezonunun sonunda
Coentrao önderli¤indeki Rio Ave,
Portekiz 1. Ligi’ne tekrar yükselmeyi
baflaramasa da genç oyuncu
Portekiz’de teknik adamlar›n oylar›
sonucunda yap›lan ödül töreninde o
sezonun “ortaya ç›kan yeni de¤eri”
ödülünü almaya hak kazand›. Ayn›
törende flu anda Befliktafl’ta forma
giyen oyunculardan Simao Sabrosa,
Benfica formas› ile Portekiz Ligi’nde
o sezonun en baflar›l› oyuncusu
seçilirken, Porto’lu Ricardo
Quaresma da ikinci olarak Simao’yu
takip etti. Bu süreçten sonra
Portekiz’in ve Avrupa’n›n önemli
tak›mlar› genç sol kanada kancay›
takt›. Bu ekiplerden Benfica yar›fl›
kazand› ve böylece Coentrao,
Kartallar›n yolunu tuttu. O dönem
dünyaca ünlü “World Soccer”
dergisi, Coentrao’nun oyun stilini
Hollandal› Arjen Robben’e
benzetirken, kendisini dünyada umut
vaat eden en iyi 50 oyuncu aras›nda
gösterdi. 

Kay›p geçen 2 y›l

Ancak Benfica ile 2007-2008
sezonuna iyi bir bafllang›ç yapamad›
“Caxinas’l› Figo.” Daha do¤rusu o
dönem Benfica’n›n teknik direktörü
‹spanyol Jose Antonio Camacho
taraf›ndan kendisine ilk 11’de pek
flans verilmedi. ‹flte bu nedenden
ötürü devre aras›nda bir di¤er
Portekiz 1. Lig tak›m› olan Nacional
Madeira’ya kiraland›. Bu tak›m›n
formas›yla özellikle Benfica’n›n ezeli

rakibi Porto’ya deplasmanda iki
gol kaydederek bir anda
gözleri tekrardan üzerine
çevirmeyi baflard›. Bu sezonun
sonunda Benfica kendisini
yeniden baflka bir tak›ma
kiralamak istedi. Feyenoord’a
transferi son anda
gerçekleflmeyen genç y›ld›z,
solu¤u ‹spanya 2. Lig
tak›mlar›ndan Real
Zaragoza’da ald›. Ancak
‹spanyol tak›m tam bir eziyet
oldu genç oyuncuya. Çünkü

burada bir kere bile forma flans›
bulamad›. Bunun üzerine Benfica
onu devre aras›nda futbola bafllad›¤›
kulüp olan Rio Ave’ye kiralad›.
Do¤du¤u topraklara geri dönen
Coentrao, sezonun geri kalan
k›sm›nda Rio Ave formas›yla 3 gol
kaydetti. Ama en unutulmaz› hiç
flüphe yok ki 15 fiubat’ta Porto’ya
kendi gayreti ve becerisiyle att›¤›
muhteflem goldü.

Sol bekte büyük yükselifl

Kariyerinin bafllang›c›ndan 2009-
2010 sezonuna kadar anlat›lan tüm
bu olaylarda Fabio Coentrao orta
sahan›n solunda görev yap›yordu.
Yetenekleri çok fazla olsa da bu
bölgeye fazla uyum sa¤layamad›¤›n›
görüyoruz genç Portekizlinin. Ancak
2009-2010 sezonunun bafl›nda
tak›m›n teknik direktörlü¤üne Jorge
Jesus’un getirilmesiyle her fley de¤iflti
onun için. Rio Ave ile kiral›k
sözleflmesi biten Coentrao,
Benfica’ya geri dönmüfltü. Art›k iyice
maç ve lig tecrübesi kazanm›fl,
oynamaya haz›r hale gelmiflti. ‹lk kez
o sezon ço¤u maçta Jesus taraf›ndan
sahaya ilk 11’de sürüldü. Ama eskiye
göre bir fark vard›. Hocas› onu ço¤u
maçta sol aç›k yerine sol bek oynatt›.
Coentrao ise bu mevkide tam
anlam›yla kendini buldu.
Tottenham’l› Gareth Bale, bu sezon
Harry Redknapp taraf›ndan nas›l sol
bek yerine sol aç›kta oynat›lmaya
bafllay›p büyük bir ç›k›fl yakalad›ysa,
Fabio Coentrao için de bu durumun
tam tersi gerçekleflti. Sol bek
mevkiine kayd›r›lmas›yla hem istikrar
hem de ç›k›fl yakalad› genç y›ld›z.
Benfica’n›n Portekiz Ligi ve kupas›n›
kazand›¤› 2009-2010 sezonunda,
genç sol bek 43 maçta forma giyip,
10 asist yaparak tak›m›n›n baflar›s›na
büyük katk› sa¤lad›. O sezonun
sonunda da Portekiz Ligi’nin en iyi
ç›k›fl yapan oyuncusu seçilmeyi
baflard›. Bu baflar›s›n›n ard›ndan
Carlos Queiroz taraf›ndan Güney
Afrika’daki Dünya Kupas›’nda forma
giymek üzere Portekiz Millî
Tak›m›’n›n kadrosuna ça¤r›ld›. Bu
arada genç oyuncunun 2007’de U20

tak›m›yla Madeira Kupas›’n›n en iyi
ve en golcü oyuncusu oldu¤unu da
hat›rlatal›m. ‹lk kez Kas›m 2009’da
Türkiye’nin de bulundu¤u gruptan
ikinci olarak ç›kan Bosna-Hersek
tak›m›na karfl› oynanan play-off
maçlar›nda kadroya ça¤r›ld›¤›
Portekiz Millî Tak›m›’yla Güney
Afrika’da çok baflar›l› bir performans
yaflad› Coentrao. Böylelikle herkes
hem Portekiz’in hem de dünyan›n
yeni bir sol ayak kazand›¤›n›
ö¤renmifl oldu. Geride b›rakt›¤›m›z
sezon ise ç›k›fl›n› sürdürdü ve hem
ligde ikinci olup hem de UEFA
Avrupa Ligi’nde yar› finalde elenerek
ezeli rakibi
Porto’nun
gölgesinde
kalan
Benfica’n›n
buna ra¤men
en çok göze
çarpan
isimlerinin
bafl›nda yer
ald›. Bu müthifl ç›k›fl›n›n ard›ndan da
30 milyon euro karfl›l›¤›nda dünya
devi Real Madrid’e 6 y›ll›¤›na imza
att›.

Oyun kurucu bek!

Oyunun iki yönüne de hâkim
olmas›yla modern futbolun
gerektirdiklerine en çok uyan
beklerden biri Portekizli y›ld›z.
Stoperden devflirme beklerin bir
hayli fazla oldu¤u günümüz
futbolunda muhteflem sol aya¤›yla
büyük farkl›l›k yarat›yor. Sol
kanattan bindirdi¤inde ço¤u oyuncu
gibi aut çizgisine inip orta yapmay›
de¤il, bir “play maker” havas›yla
oyunu yönlendirme yolunu seçiyor
her zaman. Ayn› zamanda da müthifl
sürati bu özelliklerini daha da
önemli hale getiriyor. Sadece asist
yapmakla kalm›yor, ara s›ra gol
bulmay› da baflar›yor sol bek
oynamas›na ra¤men. Geçti¤imiz
sezon fiampiyonlar Ligi’nde Lyon’a
att›¤› 2 gol ve özellikle önemi
yüksek maçlarda Porto, Sporting
Lizbon gibi tak›mlara karfl› a¤lar›
havaland›rmas› bu durumun en
büyük örneklerinden. Böylece
hücumun vazgeçilmez bir oyuncusu
haline geliyor. Ancak tüm
yetenekleri bununla s›n›rl› de¤il
Caxinas’l› Figo’nun. Savunmadaki
yerini kolay kolay kaybetmiyor ve
oyun disiplinine ba¤l› kal›yor. Maç
esnas›nda dönem dönem önünde
oynayan tak›m arkadafl›yla yerini
de¤ifltirip hücuma destek vermek
amac›yla ileriye ç›k›yor. Ancak bu
esnada tak›m› ani bir atak yerse, bu
pozisyonlar›n geri dönüfllerinde
onun savunmadaki yoklu¤u

fazlas›yla hissediliyor. K›sacas›,
Dünya Kupas›’ndaki büyük
yükseliflinden sonra daha da baflar›l›
olmaya istikrarl› bir flekilde devam
ediyor Portekizli y›ld›z. Bunun
semeresini de transfer döneminin en
flaflaal› isimlerinden biri olup Real
Madrid’e geçerek ald›. 
Dünya futbolunda son y›llarda
kalitesi oldukça düflen ve say›s›
azalan sol beklere bak›ld›¤›nda,
çölde bulunan bir vaha gibi adeta
Fabio Coentrao. Bu durum da onu
büyük tak›mlar›n yeni gözdesi haline
getirmiflti özellikle Dünya Kupas›
sonras›. Çok de¤il, daha geçti¤imiz

sezonun devre
aras›nda dünyan›n
dev kulüpleri
kendisini transfer
etme yar›fl›na
girmifllerdi.
Özellikle Alex
Ferguson’un genç
y›ld›z› Manchester
United’a transfer

etmek istedi¤i, bunun için de 20-25
milyon euroyu gözden ç›kard›¤›
konuflulurken, birçok büyük kulüp
de Benfica’n›n kap›s›n› çalm›flt› o
dönemde. Ancak Portekizli y›ld›z›n
transferi gerçekleflmemiflti.
Geçti¤imiz ay ise dünya devi Real
Madrid kendisini 30 milyon euroluk
bir bonservis karfl›l›¤›nda kadrosuna
katt›. Üstelik genellikle sol bek
oynad›¤›n› düflünürsek, Manchester
United’l› Rio Ferdinand’›n ard›ndan
dünyadaki en pahal› defans
oyuncusu da olmay› baflard›.
Los Galacticos’a imza atarak
çocukluk hayalini gerçeklefltirdi¤ini
belirten Coentrao, gelecek sezon
millî oyuncular›m›z Nuri fiahin ve
Hamit Alt›ntop’la da ayn› çat› alt›nda
olacak. Ayr›ca geçmiflten
Zaragoza’da pek iyi an›lar›n›n
olmad›¤› La Liga’ya, Avrupa’n›n
aran›lan sol beki olarak dönmüfl
olacak. Hem de Real Madrid gibi bir
devin formas›yla. Sol bek demiflken,
geçti¤imiz sezon Mourinho’nun baz›
maçlarda Marcelo’yu sol aç›k olarak
kulland›¤›n› düflündü¤ümüzde, sol
bek oynayarak tavan yapan
Portekizli y›ld›z› gelecek y›llarda sol
bekte mi yoksa sol aç›kta m›
izleyece¤iz, hep birlikte görece¤iz.
Sol aç›k oynarsa geçmiflte yaflad›¤›
s›k›nt›lar› tekrar yaflayacak m›, bunu
da böylece takip etme f›rsat›
bulaca¤›z. Ancak vatandafl› ve baflar›
abidesi Mourinho’nun elinde oldu¤u
düflünülürse, yetenekleriyle
birlefltirilince Coentrao’nun bu
sorunlar› da k›sa zamanda aflmas› ve
Roberto Carlos’tan sonra Madrid
ekibinin sol kanad›na damga vuran
ilk oyuncu olmas› oldukça yüksek
bir ihtimal.

P
ortekiz, millî tak›mlar düzeyinde son
dönemlerde önemli bir kupa
kazanamasa da gerek oynad›¤›

futbol, gerekse de yetifltirdi¤i oyuncularla
yaklafl›k 15-20 y›ld›r dünya futbolunun
gündeminde olmay› baflaran bir ülke.
Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo, Deco,
Sergio Conceicao, Quaresma yak›n
geçmiflin ve günümüzün önemli
y›ld›zlar›. Bosingwa, Miguel, Paulo
Ferreira ise Portekiz Millî Tak›m›’nda sa¤
bek mevkiini senelerce baflar›yla temsil
ettiler ve etmeye de devam ediyorlar.
Ancak son dönemlerde ne bir sol bek, ne
de sol ayakl› bir oyuncu bu isimlerin
kalitesine ulaflabildi Portekiz’de.
Sa¤ beki oldukça sa¤lam olan
Millî Tak›m, senelerce sol beke
çare bulamad›. Öyle ki Euro
2008’de de oldu¤u gibi birçok
maçta Paulo Ferreira sol bek
oynamak durumunda kald›. Sol
taraf her zaman defans›ndaki en
zay›f halka oldu k›rm›z›-
yeflillilerin. Ancak son Dünya
Kupas›’nda ortaya hiç kimsenin
beklemedi¤i bir isim ç›kt›.
Turnuva boyunca tak›m›n›n sol
kanad›nda f›rt›na gibi esen Fabio
Coentrao, Portekiz’in de art›k sol
ayakl› bir y›ld›z› oldu¤unu
herkese gösterdi. Real Madrid’in
yeni transferi, bu kupada
sergiledi¤i performansla dünya
futbolunda oldukça azalan star
sol beklerin aras›na ad›n›
yazd›rd›. 1.79 boyundaki

futbolcu, bu baflar›s›n› geride
b›rakt›¤›m›z sezon da hem Benfica’da
hem de millî tak›mda devam ettirdi
ve de sene sonunda 30 milyon euro
karfl›l›¤›nda dünya devi Real Madrid’e
transfer olmay› baflard›. Gelin flimdi
Coentrao’nun hayat hikâyesine bir
göz atal›m…

Caxinas’l› Figo

11 Mart 1988’de Portekiz’in yaklafl›k
30 bin nüfuslu küçük bir flehri olan
Vila do Conde’de dünyaya geldi
Coentrao. Futbolla tan›flmas› ise

birçok oyuncuya göre hayli geç oldu. Çok de¤il,
yaklafl›k 7 sene önce ilk kez topla profesyonel
anlamda bulufltu. 16 yafl›nda altyap›s›na girdi¤i
Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Rio Ave’nin A
tak›m›nda bir sezon sonra 3 maçta forma giyme
flans›n› yakalad› hemen. Ancak do¤du¤u flehrin
tak›m› olan Rio Ave ayn› sezon bir alt lige
düflmekten kurtulamad›. Bu durumdan dolay›
genç y›ld›z 2006-2007 sezonunda 29 maçta
forma giyme flans› buldu. 5 gol kaydetti¤i
sezondaki en unutulmaz an›n› ise Sporting
Lizbon’a karfl› oynad›klar› Portekiz Kupas›
maç›nda yaflad›. Maçta Sporting Lizbon kalesine
30 metreden ç›kard›¤› füze a¤larla buluflunca,
kendisine “Caxinas’l› Figo” lâkab› verildi. Bu

Fabio Coentrao

Aydın Güvenir
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Portekiz’den solak da ç›karPortekiz’den solak da ç›kar
Son yıllarda Avrupa futboluna
Bosingwa, Miguel, Paulo Ferreira
gibi birçok iyi sağ bek kazandırdı
Portekiz Millî Takımı. Hatta bu
durumu biraz daha genişletirsek,
Figo, Cristiano Ronaldo, Rui
Costa, Deco, Sergio Conceicao,
Quaresma gibi sağ ayaklı pek
çok Portekizli yeteneği de izleme
şansı bulduk yakın geçmişte.
Ancak Portekiz’in ne sol bekleri,
ne de sol ayaklı 
oyuncuları bu sayılan 
isimlerin klasının 
yanına yaklaşabildi. 
Ta ki Real 
Madrid’in              Benfica’dan
çiçeği                 burnunda
transferi            Fabio Coentrao
ortaya             çıkana kadar…



Old Trafford’un Manchester s›n›rlar›
içinde bulundu¤u da yoktu. 
Hatta kimileri, United taraftarlar›n›n
yüzde 98’inin flehir içinde olmaktan
ziyade dünya geneline da¤›ld›¤›
konusunda hemfikirdi. 
Bu görüfl do¤rultusunda, maç
günlerinde Old Trafford yak›nlar›nda
bofl otel odas› da bulmak
imkâns›zd›. Çünkü United’›
seyretmeye gelenler ço¤unlukla
turistti. K›sacas› City cephesi 
flehrine sahip ç›kmaya çal›fl›rken, 
su götürmez biçimde daha baflar›l›

olan United, tarihi boyunca bu
tart›flmalar›n içine çok girmemeye
çal›flt›. Nitekim Manchester City,
United’›n ‹ngiltere’deki tek ezeli
rakibi de¤ildi. 
Manchester flehrinin pamuk üretimi
ve bunun türevi olarak tekstildeki
baflar›s› uzun y›llar boyunca ilham
verici bir konumdayd›. Ne var ki
kentin okyanusa k›y›s›n›n olmamas›,
üretim k›sm›n›n öncesi ve sonras›
için ek masraf yarat›yordu. Zira
gerek Hindistan veya Uzakdo¤u’dan
gelen hammaddelerin flehre girmesi,
gerekse fabrikada imalat› biten
ürünlerin yurtd›fl›na rahatça ihraç
edilmesi için en iyi lojistik yöntemi
gemi tafl›mac›l›¤›yd›. Bu konuda
geliflme kaydetmifl olup
Manchester’a en yak›n mesafede
bulunan yer ise flehrin 55 kilometre
bat›s›ndaki Liverpool’dan baflkas›
de¤ildi. Ülkedeki ticaret
merkezlerine yak›nl›¤› ve oldukça
geliflmifl limanlar› sayesinde bu k›y›
kenti, endüstriyel zamanlarda
stratejik olarak büyük önem kazand›.
Manchester da dâhil olmak üzere
birçok sanayi merkezinin mallar›
Liverpool üzerinden gidip geliyordu.
K›saca Kuzey ‹ngiltere’deki ticari güç
yar›fl›nda olan bu iki kent, ayn›
zamanda birbirine az›msanmayacak
flekilde ba¤›ml›yd›.
Y›l 1887’ye geldi¤inde
Manchester’da yedi y›l boyunca
sürecek hummal› bir çal›flma
bafllad›. Zira flehir, bir kanal yoluyla
do¤rudan okyanusa ba¤lanacak ve
bu sayede gemi ulafl›m› kentin içine
kadar girebilecekti. 1894 y›l›nda
kanal kullan›ma aç›ld›ktan sonra
Manchester’›n kaderi ne kadar
olumlu yönde de¤ifltiyse, Liverpool
taraf› da bir o kadar çöküntüye
u¤rad›. Öyle ki, kanal›n stratejik

önemi hem United hem City’nin
günümüzde de geçerli olan
amblemlerine kadar yans›rken,
Liverpool’daki birçok liman çal›flan›
yavafl yavafl iflinden oldu.
‹ki flehrin ticarî güç yar›fl› üst
düzeyde seyrederken, bu
kap›flman›n tohumlar›n›n futbol
tak›mlar›na da serpilmesi hiç flafl›rt›c›
olmad›. 20. yüzy›l›n ortalar›na kadar
k›s›k ateflte devam eden rekabetin
ibresi, meflhur “Busby’nin Bebekleri”
sayesinde 1950’lerde Manchester’a
döndü. 60’l› y›llarda Bill Shankly’nin
destans› dokunufluyla durumu
eflitleyen Liverpool, 70’lerde
tarihinin en kötü dönemlerinden
birini geçiren rakibi karfl›s›nda 
Bob Paisley ile amans›z bir üstünlük
kurdu. Üstelik bu durum 1990
bahar›na kadar devam etti. 
O mevsimde Kenny Dalglish ile
tarihinin 18. ve son flampiyonlu¤unu
yaflayan Liverpool, sadece yedi
kupas› bulunan Manchester
United’›n bir hayli önündeydi.
Ancak Alex Ferguson’›n son 18
sezonda kazand›¤› 11 Premier Lig
kupas›, iki ezeli kulüp aras›ndaki
rekabeti bugün de eflitlemifl
durumda.

Küçülen Manchester

Futbol ve ekonomi oldukça farkl›
alanlar gibi görünse de çok kritik bir
ortak yönleri
vard›r. ‹kisi
de tarih
boyunca
kendi
dinamikleri
içinde
geliflmifl,
de¤iflmifl ve
her yeni
ak›ma karfl›
bir fikir
türetmifltir.
Manchester,
iflte bu
önemli
noktay› her iki dalda da ayn›
dönemlerde yaflad›. 2. Dünya
Savafl›’na kadar alt›n y›llar›n›
yaflayan flehrin al›n yaz›s›, yüzy›l›n
ikinci yar›s›yla birlikte de¤iflmeye
bafllad›. Barut kokan o y›llarda
geliflmifl endüstrisi ve gemi ulafl›m›
sayesinde Manchester, tekstildeki
üretim gücünü bir süreli¤ine
‹ngiltere’nin savafl haz›rl›klar› u¤runa
kulland›. Dolay›s›yla Alman
sald›r›lar›n›n odak noktas› haline
gelmesi kaç›n›lmazd›. Nitekim savafl
sona erdi¤inde Manchester çok
bitkin bir flehirdi ve dünya politikas›
aleyhine de¤ifliyordu. Savafl yorgunu
Avrupa ülkeleri, bellerini do¤rultmak
ad›na iç piyasalar›n› canland›rmaya
yönelik çareler üretince uluslararas›
ticaret darbe yedi. Bu flekilde
Manchester’›n limanlar› ve

demiryollar› gittikçe önem kaybetti,
zira art›k bu gibi a¤lar hemen her
kentte kuruluyordu. Kapanan ifl
kap›lar› sonucu flehir 1970’lerden
itibaren yo¤un göç vermeye bafllad›.
Art›k sanayi odakl› politikalardan
servis ekonomisine geçmenin vakti
gelmiflti.
Manchester’daki futbol gündemi de
elbette ekonomik gidiflattan nasibini
ald›. 1950-70 y›llar› aras›nda alt› kez
‹ngiltere flampiyonu ç›karan flehir,
1970-90 dilimi söz konusu
oldu¤unda s›f›r çekerek dibe vurdu.
Yine de Manchester’›n k›rm›z› ve
mavi taraflar› krizden ayn› flekilde
etkilenmedi. 1973-74 sezonunda
kümede kalma mücadelesi veren ve
ligin son maç›nda ironik biçimde
City karfl›s›na ç›kan United, rakibine
boyun e¤erek 2. Dünya Savafl›’n›n
ard›ndan ilk ve son kez alt ligin
yolunu tuttu. City ise flehrin
ekonomik ç›kmaza girdi¤i y›llarda
lig flampiyonu olamasa da
Federasyon Kupas›’n› ve Kupa
Galipleri Kupas›’n› kald›rd›. Kriz
sonras›nda ‹ngiltere’nin Thatcher
politikalar› alt›nda yeniden
yap›land›¤› ve Manchester’›n servis
ekonomisine geçmeye çal›flt›¤›
80’lerde ise iki tak›m›n da belirgin
bir baflar›s› olmad›.
Sonuç olarak endüstrileflmenin
kanun olmaya bafllad›¤› y›llardan
günümüze dek Manchester, birçok

kilometre tafl›na flahit oldu. Gün
geldi, bütün bir flehir sanayi
devrimini kendi kimli¤i olarak
benimsemek durumunda kald›. 
Y›llar geçtikçe geliflti ve baflka
flehirlerle yar›fl içine girdi. Her
ç›k›fl›n bir inifli oldu¤u gibi, yeri
gelince Manchester da alt›n
y›llar›n› geride b›rakarak kendine
yeni yollar çizdi. Ve flehrin
tarihindeki tüm bu olaylar, ayn›
zamanda meflin yuvarla¤a da yön
vermekten çekinmedi. Hatta kimi
zaman bu önemli flehrin en büyük
tak›m›, ülkenin kaderine flafl›rt›c›
biçimde ortakl›k etti. Her fleye
ra¤men futbol Manchester’da
de¤iflik bir kimlik kazand›. fiehir de
onun sayesinde azalan ekonomik
prestijini farkl› bir kulvarda olsa da
halen korumay› baflar›yor.

1
800’lere girilirken Manchester;
84 bin nüfuslu, gürültüden uzak,
pamuk üretimi ve ifllemesiyle

ünlü ufak bir ‹ngiliz flehriydi.
Endüstriyel devrimin h›z›n› iyice
art›rd›¤› bu y›llar, bölge halk›n›
ekme¤ini pamuktan ç›karan bir
topluluktan çok daha öteye
götürmeye bafllad›. Kentteki
büyümenin ivmesi o derece fazlayd›
ki, 1830’lara gelindi¤inde
Manchester art›k dünyan›n ilk ve en
büyük endüstri bölgesine
dönüflmüfltü. Ticareti destekleyecek
biçimde bankac›l›k ve sigortac›l›k
geliflmifl, artan altyap› ihtiyaçlar›
sonucu demiryollar› ve kanallar infla
edilmiflti. 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›na
ulafl›ld›¤›nda ise flehrin geliflimine
bambaflka bir renk gelmifl, futbol icat
olmufltu.
Pamuk üretimi, s›ras›yla tekstilin,
kimya mühendisli¤inin, temizlik
sektörünün, bankac›l›¤›n ve daha
nicesinin önünü açarken,
Manchester art›k çeflitli yerlerden
gelen iflçilerin gözdesiydi. Do¤du¤u
flehri hatta ülkeyi b›rak›p buraya
gelen göçmenler, do¤al olarak
kendilerini bölgeye ba¤l›
hissettirecek birtak›m unsurlar›n
peflindeydi. Bunlar›n en basiti
oldu¤u kadar en e¤lencelisi ise
yepyeni bir heyecan dalgas› yaratan
futbol olabilirdi. Böylece a¤›r
çal›flma hayat›n›n da verdi¤i s›k›nt›,
yeni yurtlar›nda tutunacak bir dal
arayan Manchester’l› iflçilerin
içindeki dizginlenemez futbol aflk›n›
ortaya ç›kar›verdi. T›pk› endüstriyel
devrim gibi, flehirde ola¤anüstü bir
h›zla yay›lmaya bafllad› futbol. 
Fabrikalardan ç›k›p hayata geri
dönen iflçilerin bir k›sm›, bu yeni
aflk› somutlaflt›rmak ad›na icraata
geçmekten çekinmedi. fiehirde yeni
bir moda misali art arda futbol
kulüpleri kurulmaya bafllad› ve
taraftar bulmakta çok zorlanmad›.
Böylece günümüzde Manchester
merkezli ve 140 kilometre yar›çapl›
çevrede bulunan tam 43 profesyonel
futbol kulübünün temelleri at›ld›.
Art›k endüstriyel devrimin
Manchester’l› yap›tafllar› olan
iflçilerin hayat›nda, siyah fabrika

duman›ndan ve beyaz
pamuktan farkl› renkler
de yer al›yordu.

Newton Heath
ve di¤erleri

Premier Lig’in
kurucu
tak›mlar›ndan
Oldham Athletic,
halen bu ligde
oynayan Wigan
ve Bolton, alt
liglerin köklü
tak›mlar›ndan
Rochdale, Stockport,
Bury ve bölgenin en
büyük iki kulübü City ile
United... 
Manchester bölgesinde
alevlenen futbol ateflini y›llard›r
körükleyen bu kulüplerin kurulufl
y›llar›nda flehirdeki iflçi s›n›f›n›n
önemi büyük. Özellikle United’›n
do¤uflu ve geliflimi sadece
Manchester’›n de¤il, kimi zaman
tüm ‹ngiltere’nin kaderiyle bire bir
seyretti. Meflin yuvarla¤›n peflinden
koflman›n bir hayal olmaktan öteye
geçebildi¤i y›llarda, Lancashire &
Yorkshire Demiryolu fiirketi’nin
iflçileri de flehirdeki modaya uymaya
karar verdi. Newton Heath
bölgesindeki bu grubun kurdu¤u
kulüp de ayn› ismi tafl›yacakt›. 
Dönemin özellikle iflçiler ad›na hiç
de insanî olmayan çal›flma flartlar›
düflünüldü¤ünde, böyle bir futbol
kulübü kurma fikri flirket ad›na çok
mant›kl›yd›. Zaten paras›n› günde
saatlerce “pamuk”tan elde eden
bölge insan›n›, çal›flt›¤› yere ba¤l›
tutabilmek ancak böyle mümkün
olabilirdi. Bu destekle önceleri
flirketin yak›n›ndaki bofl arazide
dostluk maçlar› oynayan Newton
Heath, zamanla kurulan ligde de
yükselifle geçmiflti.
20. yüzy›l›n ilk anlar›na gelindi¤inde
bir as›r önce nüfusu 84 bin olan
Manchester, art›k tam 1 milyon 250
bin kifliyi bar›nd›r›yordu. Yap›lan
altyap› yat›r›mlar› sonucu flehir iyice
zenginleflmifl, Avrupa’n›n en büyük

6. kenti s›fat›n› alm›flt›. Ne var ki
Newton Heath’in kaderi, bu y›llarda
flehrinkiyle tam tersi istikamette
ilerliyordu. Zira Manchester’› ayakta
tutan endüstrileflmenin futbola ad›m
atmas› için henüz çok erkendi ve
kulüp derin bir finansal darbo¤az
içindeydi. Neyse ki kentin
zenginlerinin deste¤ini almay›
baflaran kulüp yeniden yap›lanmaya
gidiyor, ad› da Manchester United
olarak bugünkü halini al›yordu.
Her kulüpte oldu¤u gibi United da
tarihi boyunca iniflli-ç›k›fll› dönemler
geçirdi. Sanayi devriminden ald›¤›
ilhamla ‹ngiltere dünya politika
sahnesinde bir süper güç rolüne
soyunurken, endüstrileflme
k›v›lc›mlar›n›n ilk parlad›¤› yer olan
Manchester’da da United flehrin bir
numaral› tak›m› olma yolundayd›.
“Manchester United: The Biography”
adl› kitab›nda Jim White’›n da
belirtti¤i üzere, kulübün al›n yaz›s›
birçok kez ‹ngiltere’ninkine paralel
biçimde flekil ald›. Ülke 1930’lu
y›llarda “Büyük Buhran”la
cebelleflirken Manchester United da
borçlar›yla u¤rafl›yordu. Ayn› flekilde
1950’li y›llar›n canl› ekonomisi ve
tüketim patlamas›, Matt Busby
önderli¤indeki United’a baflar›
olarak yans›m›flt›. 1960’lar›n asi

gençlik ruhu Old Trafford’da
George Best’in vücudunda
kimlik bulurken, 70’lerde
uzun süre sonra ilk kez küme

düflen United’a ekonomik kriz
içindeki Britanya bir kez daha

efllik ediyordu.
Bugüne bakt›¤›m›zda, iflçi bazl›

sanayileflmeyi kocaman bir ticaret
a¤›na çevirerek yeni bir ak›m
yaratm›fl olan flehirden, Manchester
United gibi Deloitte Para Ligi’nde
y›llarca zirvede kalm›fl bir dünya
kulübü ç›kmas› kimseyi
flafl›rtmamal›. Sanayi devriminde
kentin emek yo¤un bir ekonomiyle
ayakta kalmas› gibi, United da
y›llarca kendi oyuncusunu
yetifltirerek baflar› kazand›. Ayr›ca
futbolun global bir sektör haline
gelmesinde kulübün rolü ne kadar
büyükse, endüstrileflmenin sistemli
halde yay›lmas›nda flehrin önemi
benzer biçimde üst düzeyde.

‹ç ve d›fl rekabetler

Manchester gibi gerek ekonomisi
gerek futboluyla h›zl› büyüyen bir
flehrin hem içeride hem de d›flar›ya
karfl› rekabet halinde olmas›
kaç›n›lmazd›. 12 Kas›m 1881
tarihinde St. Mark’s ve Newton
Heath aras›nda yap›lan karfl›laflma,
günümüzdeki City-United
çekiflmesinin sadece ilk ad›m›n›
oluflturuyordu. ‹lk y›llar›nda
fanatizmden uzak bir halde seyreden
bu rekabet, özellikle futbolun hayati
öneminin artmas› ve Manchester
United’›n yavafl yavafl Avrupa’ya ve
dünyaya aç›lmas›n›n ard›ndan
k›z›flmaya bafllad›.
City taraftarlar›n›n dayana¤›,
United’l›lar› aslen flehre ait olarak
alg›lamamalar›yd›. Zira onlara göre

Manchester şehri için hangisi daha büyük ve tarihî bir şans olabilir; sanayi devrimi mi,
yoksa futbol mu? 19. yüzyılda hem endüstrileşmenin hem de futbolun doğuşuna çok

yakından tanık olan kent, bu ikisini bir potada eritmenin zenginliğini taşıyor.
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Z
aman… Kainattaki belki de en
ac›mas›z olgu… Zira zaman›n
yok etmedi¤i neredeyse hiçbir

canl› yok. Sadece bu kadarla kalsa
iyi… Cans›z varl›klar da kaçam›yor
zaman›n h›flm›ndan. Öyle ki bu
anlamda da zaman›n en az›ndan
tahrip etmedi¤i neredeyse hiçbir
varl›k yok. Düflünüldü¤ünde,
dünyan›n büyük bir bölümünü istila
edip kontrolü alt›na alan ve
yüzy›llarca o bölgelerde hüküm
süren imparatorluklar parçalanm›fl
zamanla. Yaflad›klar› dönemde
dünyay›, tarihe damgalar›n› vuracak
kadar etkilemifl siyasi liderler de bir
süre sonra o damga vurduklar›
tarihin içine hapsolmaktan
kurtulamam›fl. Vaktinde dünya
nüfusunun neredeyse üçte birini
k›ran bir hastal›k, gün gelmifl, en geri
kalm›fl ülkelerde bile tedavisi gayet
mümkün, s›radan bir derde

dönüflmüfl. Ç›kard›klar› bir veya
birkaç albümle dünya çap›nda
gençli¤i peflinden sürükleyen baz›
gruplar, sonradan gelen baflar›s›z
çal›flmalar neticesinde aniden
unutulmaya yüz tutmufl ve da¤›lm›fl.
Meflhur bir Türk filminin, kendisi
kadar meflhur bir repli¤i vard›r,
“Hayat fena halde futbola benzer”
diye... Asl›nda, hayat›n binlerce
parças›ndan biri olan futbol fena
halde hayata benziyor. Yukar›da
anlat›lan durum da futbol
dünyas›nda fazlas›yla örne¤e sahip.
Günümüzde pek çok ünlü futbol
kulübü, son y›llarda yaflad›klar›
azami hayal k›r›kl›klar›n›n ard›ndan,
geçmiflteki ihtiflaml› günlerini

hasretle anmakta ve bir bak›ma da
kendi kendilerini mazileri içinde
tutsak etmekte. Atletico Madrid,
Liverpool, Borussia
Mönchengladbach, K›z›ly›ld›z,
Feyenoord, Slavia Prag ve
Millonarios’un öyküleriyse, bu
alanda belki de en çarp›c› olanlar›.

Atletico Madrid

‹spanya ve futbol sözcükleri yan
yana geldi¤inde, Real Madrid ile
Barcelona’n›n aras›ndaki o s›ra d›fl›
rekabet haricinde ak›llarda yer
edinen belki de ilk markayd› Atletico
Madrid. K›rm›z›-beyazl›lar bu
niteliklerini, son y›llardaki
duraklamalar›na ra¤men belki hâlâ
koruyor ama gelinen noktada art›k
Real Madrid ile Barcelona, di¤erleri
ile aralar›n› telâfisi mümkün
olmayan derecede açm›fl durumda.

Öyle ki, Atletico Madrid
1976-77 sezonunda La Liga
yar›fl›n› en ön s›rada
tamamlad›¤›nda,
flampiyonluk kupas›n›
sekizinci kez havaya
kald›rm›flt›. Ayn› dönemde
Barcelona’n›n ise dokuz
flampiyonlu¤u bulunuyordu.
R. Madrid, 17 flampiyonlukla
iki tak›m›n da bir hayli
ilerisindeydi. Atletico
Madrid’in o zamana kadarki
en büyük baflar›s›ysa, 1974
senesinde fiampiyon Kulüpler
Kupas›’nda oynad›¤› finaldi.
O y›llarda, Barcelona’n›n da

Kupa 1’de geldi¤i en üst seviye
buydu. Lâkin aradan geçen çeyrek
asr› biraz aflan sürede Atletico
sadece bir kez lig flampiyonlu¤u
yaflayabilirken, Barcelona 12 defa
mutlu sona ulaflarak aray› telâfisi
mümkün olmayan derecede açt›.
Real Madrid ise ayn› sürede 14 kez
flampiyonluk yaflayarak hepten ald›
bafl›n› gitti. Tüm bunlar yetmezmifl
gibi Atletico, 2000 y›l›nda küme
düflme ac›s›n› da yaflad› ve iki y›l
boyunca ‹kinci Lig’de mücadele
etme çilesini de çekti. Geçen sene
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa
kazan›ld›ysa da son y›llarda Valencia
ve Sevilla’n›n da en az bu kadar›n›
yapm›fl olmalar›, bir aralar ülkesinde

ikinci büyük olmaya oynayan
Atletico’nun art›k üçüncü
büyüklü¤ünü bile tehdit ediyor.

Liverpool

Liverpool, 1990 y›l›nda
‹ngiltere’de, o zamanki ad›yla
Birinci Lig’i kazand›¤›nda
flampiyonluk say›s›n› 18’e
ç›karm›flt›. Kendilerini bu
alanda takip edenlerse dokuzar
flampiyonlukla Arsenal ve ezeli
rakipleri Everton’d›. Herhalde o
gün birisi ç›k›p Liverpool’un sadece
21 y›l içerisinde, üstelik de en yak›n
takipçileri d›fl›ndaki bir tak›ma
geçilece¤ini iddia etseydi, bu kifliye
en hafif tabirle, kollar› arkadan
dü¤ümlenen bir tür gömlek
giydirilmesi gerekirdi. Gelgelelim
ummad›k tafl, adeta bafl yard›.
1993’te 26 y›ll›k flampiyonluk
hasretine son vererek sekizinci lig
zaferini elde eden ve böylece yedi
flampiyonlu¤u olan bir baflka tak›m
Aston Villa’n›n yan›ndan s›yr›larak
anca Everton ile Arsenal’›n arkas›na
yanaflabilen Manchester United,
sonraki 18 y›lda ‹ngiliz futbolunda
adeta bir hegemonya oluflturdu ve
11 kez daha ipi en önde gö¤üsleyen
taraf olarak toplamda 19 flampiyonlu¤a
ulaflt›. Ayn› dönemde tarihinin en
uzun ikinci flampiyonluk hasretini
yaflamaya bafllayan Liverpool ise bu
müthifl ata¤a karfl› tek bir cevap dahi
veremeyince, 1966’dan beri elinde
bulundurdu¤u “en çok flampiyon
olan tak›m” unvan›n›, K›rm›z›
fieytanlara devretmek zorunda kald›.
2005’te kazan›lan fiampiyonlar Ligi
de devam› getirilemeyen bir baflar›
olmas› nedeniyle, zaman geçtikçe
bir Sindrella hikâyesi gibi alg›lan›r
oldu.

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga, 1963-64 sezonuyla
futbol dünyas›na “merhaba”
dedikten sonra oynand›¤› ilk yedi
sezonda da farkl› flampiyonlar
ç›karm›flt›. Ligi birden fazla kazanma
flerefine nail olan ilk tak›msa, 1970
ve 1971 senelerinde pefl pefle iki kez
mutlu sona ulaflmay› bilen

Mönchengladbach’t›. Her ne kadar
müteakip üç sezonun üçünde de
zirveyi kimselere b›rakmayan 
Bayern Münih dört Bundesliga
flampiyonlu¤una ulaflarak aray› açar
gibi olduysa da, 1975-77 aral›¤›nda
Mönchengladbach da ayn› baflar›y›
tekrarlayarak yeniden Bundesliga
yar›fllar›nda en çok finifl gören tak›m
olma unvan›n› ele geçiriyordu. Ne
var ki M’Gladbach’›n bu baflar›lar›,
Bayern Münih’in 1974’ten 1976’ya
kadar üst üste üç kez fiampiyon
Kulüpler Kupas›’n› kazanmas›
nedeniyle, Alman futbolunun iki
numaral› gündem maddesi olabildi.
M’Gladbach, 1975 ve 1979’da 
UEFA Kupas›’n› kazan›p, 1977’de
fiampiyon Kulüpler Kupas›’nda final
oynad›ysa da kendisini bir türlü
Alman futbolunun en tepesinde
gösteremedi. 1970’lerdeki o büyük
baflar›lar› yaflatan Jupp Heynckes,
Günter Netzer, Rainer Bonhof, 
Allan Simonsen, Berti Vogst gibi
oyuncular ve teknik direktörler
Hennes Weisweiler ile Udo Lattek’in

kulüpteki hikâyelerinin son
bulmas›ysa, bir döneme damgas›n›
vurarak efsaneleflen tak›m›n, 
o dönemin ötesine geçememesinin
en büyük sebebiydi.

K›z›ly›ld›z

fiampiyon Kulüpler Kupas› 1991
y›l›nda, futbol tarihinin en dramatik
flampiyonluklar›ndan birine sahne
oluyordu. K›z›ly›ld›z’›n Marsilya’y›
penalt› vurufllar›yla devirerek kupaya
uzanmas›n›, söz konusu dram›n
alt›nda yatan sebep olarak
görenlerinse yan›ld›klar›n› peflinen
söyleyelim. Zira bu finali,
muadillerinden ay›ran en büyük
özelli¤i, muzaffer futbolcular›n 
o büyük kulakl› kupay› havaya
kald›rd›klar› an›n, bir ülkenin, bir
co¤rafyan›n ad›na gözlere çarpan
belki de son müspet enstantane
olmas›yd›. Öyle ki, tak›m› zafere
tafl›yan y›ld›zlardan Vladimir Jugovic
ve Sinisa Mihajlovic S›rp, Robert
Prosinecki H›rvat, Dejan Savicevic
ve Dragisa Binic Karada¤l›, Darko
Pancev ve Ilija Najdoski Makedon,
Refik Sabanadzovic de Boflnak’t›.
Lâkin tak›m›n Belgrad’a kupayla
dönmesinden sadece birkaç ay

sonra, Yugoslavya’da iç savafl patlak
verecek ve yukar›da bahsi geçen
etnik gruplar›n neredeyse tamam›
maalesef birbirlerine girecekti.
Yugoslavya’n›n parçalanmas›n›n
ard›ndan, K›z›ly›ld›z’›n 1991’deki
baflar›s›n› tekrarlama flans› da
neredeyse tamamen ortadan
kalk›yordu. Çünkü bir daha o kadar
y›ld›z› bir araya getirecek ve
futbolcular›n 27 yafl›na gelene kadar
da yurtd›fl›na transferlerini
engelleyecek bir sistem art›k yoktu.
Gelgelelim, K›z›ly›ld›z için felâketler
bu kadar›yla da s›n›rl› kalmad›. 
Eski Yugoslavya döneminde, lig
flampiyonluklar›nda ezeli rakibi
Partizan’›n 19-11 önünde olan
k›rm›z›-beyazl›lar, parçalanma
sonras›nda sadece alt› flampiyonluk
daha yaflarlarken, Partizan bu
dönemde 12 kez ligi zirvede
tamamlad› ve iki tak›m aras›ndaki
makas, 25-23 ile bir hayli darald›.

Feyenoord

Hollanda futbolunda 1969-70
sezonu bir devrim niteli¤indeydi.
Zira negatif rak›ml› topraklardan ilk
kez bir tak›m ç›k›p, futbolda
Avrupa’n›n en büyük kupas›na
uzan›yordu. Avusturyal› ünlü teknik
adam Ernst Happel yönetimindeki
Feyenoord, o sezon finalde
‹skoçya’dan Celtic’i devirerek
fiampiyon Kulüpler Kupas›’n›
kazan›rken asl›nda bir bak›ma
Hollanda’n›n bir numaral› futbol
kulübü oldu¤unun da mesaj›n›
veriyordu. Do¤rusunu söylemek
gerekirse Feyenoord o tarihte,
Hollanda flampiyonluklar›nda,
Ajax’›n 14-9 gerisindeydi. Ancak
Avrupa’dan getirilen kupa, bu
tabloyu tersine çevirecek derecede
ihtiflaml›yd›. Gelgelelim, Rotterdam
kulübünün saadeti fazla uzun

sürmedi. Öyle ki Ajax,
müteakip üç sezonun
üçünde de fiampiyon
Kulüpler Kupas›’na
uzanarak, bu alanda da
rakibine hat›r› say›l›r bir
fark att›. Sonraki y›llarsa
Feyenoord ad›na hepten
kâbusa dönüfltü. Nitekim
Ajax yetmezmifl gibi bir
de PSV ç›kt› bafllar›na!
1970’lere kadar sadece
dört flampiyonlu¤u

bulunan PSV, sonras›nda yapt›¤›
atakla 21 flampiyonlu¤a ulafl›p
1988’de de ülkeye Avrupa
flampiyonlu¤u yaflatan üçüncü tak›m
olurken, Feyenoord, Kupa 1 zaferini
takip eden 41 y›l içerisinde yaln›zca
dört kez ligi zirvede tamamlayabildi.
Ayn› dönemde Ajax da flampiyonluk
say›s›n› 30’a ç›kar›nca, Feyenoord
ülkesinin üçüncü tak›m› konumuna
çak›ld› kald›. Geçen sezonun ilk
yar›s›nda, PSV karfl›s›nda ald›klar›
10-0’l›k yenilgiyse, kulübün 102
y›ll›k tarihinde en dibe vurdu¤u
noktayd›.

Slavia Prag

Çek futbolunun lokomotifi
denebilecek bir tak›m Slavia Prag...
II. Dünya Savafl›’n›n sonuna dek,
yani Çekoslovakya’da rejim de¤iflene
kadar, 12 flampiyonlukla ülkesinin
en baflar›l› tak›m› konumunda olan

Slavia’y›, Prag’›n
bir di¤er tak›m›
Sparta, yedi
flampiyonlukla
izliyordu. Daha
da önemlisi,
günümüzün
Avrupa
kupalar›ndan

evvel, yafll› k›tada kulüpler baz›nda
düzenlenen en prestijli uluslararas›
turnuva olan Mitropa Kupas›’n› 
(Orta Avrupa Kupas›) da 1938
y›l›nda müzesine götürmüfltü Slavia.
1934 Dünya Kupas›’nda final
oynayan Çekoslovakya’n›n da
nüvesini, Slavia’l› futbolcular teflkil
etmekteydi. Dolay›s›yla 1930’larda
sadece ülkesinin de¤il, Avrupa’n›n

en önde gelen tak›mlar›ndan biriydi
Prag ekibi. Ancak II. Dünya Savafl›
sonras› sosyalizme geçen
Çekoslovakya’da ço¤u fleyde oldu¤u
gibi futbol da devlet eliyle yeniden
yap›land›r›ld› ve bu yap›lanma
sonras›nda da Sparta Prag ile
ordunun tak›m› Dukla Prag bir ad›m
öne ç›karken, Bohemya
burjuvazisinin tak›m› olarak görülen
Slavia da alabildi¤ine d›flland›.
Nitekim, bu dönemde k›rm›z›-beyazl›
tak›m sadece 1947’de bir
flampiyonluk gördü, ondan sonraysa
Çekoslovakya’n›n parçalanmas›na
kadar derin bir k›fl uykusuna dald›.
Slavia söz konusu uykudan
uyand›¤›nda, takvimler 1996’y›
gösteriyordu; aradan neredeyse
yar›m as›r geçmiflti. Ne var ki Slavia,

geçmifle dönece¤ine yeni bir kâbusa
uyanm›flt› adeta. O tek flampiyonluk
sonras›nda 12 sene daha beklediler
ve bu süre içinde ezeli rakipleri
Sparta’n›n befli üst üste olmak üzere
sekiz flampiyonlu¤una daha tan›kl›k
ettiler.

Millonarios

Son örne¤imiz ise Avrupa d›fl›ndan…
Lâtin Amerika mazisine bakt›kça
hay›flanan kulüplerin bafl›nda belki
de Kolombiya’n›n Millonarios tak›m›
geliyor. Millonarios, günümüzde de
13 flampiyonlukla ulusal ligini en
çok kazanan tak›m. Ne var ki son
flampiyonluklar›na 1988’de
ulaflt›klar› düflünüldü¤ü zaman iflin

rengi biraz
de¤ifliyor. 
Kald› ki
Millonarios bu
tarihten sonra
b›rak›n flampiyon
olmay›,
flampiyonluk
yar›fllar›n›n dahi
uza¤›nda kalm›fl,
sadece iki kez
ligi ikinci s›rada
tamamlayabilmifl.
Dahas›, ayn› süre
zarf›nda
Kolombiya
tak›mlar›, Güney

Amerika’n›n fiampiyonlar Ligi 
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Maziye hapsolanlar!Maziye hapsolanlar!
DDüünnyyaa  FFuuttbboolluu

Onur Erdem

Uzun yıllar boyunca kazanmayı alışkanlık haline getiren ve ülkesinin en önemli kulüplerinden biri, hatta belki de
birincisi olan kulüplerin, bir müddet sonra başarıyı neredeyse unutacak noktaya gelmesi, futbol dünyasının en

hüzünlü öyküleri içerisinde en sık rastlanan kalıplar arasında…

konumundaki Libertadores
Kupas›’nda da önemli baflar›lar elde
etmifl, hatta 1989’da Atletico
Nacional, 2004’te de Once Caldas,
bu kupay› ülkelerine getirmeyi
baflarm›fl. Tüm bunlar›n ötesinde,
Millonarios’un geçmiflinde öyle bir
ayr›nt› sakl› ki, bir benzerinin
tekrarlanmas› art›k neredeyse
mümkün de¤il. O da ço¤u futbol
otoritesi taraf›ndan her zaman
dünyan›n gelmifl geçmifl en büyük
befl futbolcusu aras›nda ad› an›lan
Alfredo Di Stefano’nun, Real
Madrid’e gelmeden önce befl sezon
boyunca Millonarios formas› giymifl
olmas›… Arjantinli golcü, kariyerine
ülkesinin River Plate tak›m›nda
bafllam›fl, ancak 1949’daki grev 

üzerine
Millonarios’a
transfer 
olmufltu. 
Burada geçirdi¤i
befl y›lda 
294 maça ç›k›p
267 kez fileleri
havaland›ran 
Di Stefano,
tak›m›n›n 
o dönemde
yaflad›¤› dört
flampiyonlu¤un
da bafl mimar›yd›.



Serie A’n›n sar›-k›rm›z›l›
ekibi Lecce’nin kalkan

biçimindeki logosuna
bakt›¤›m›zda bir a¤aç ile
kurt sembolü göze çarp›yor.
Lâkab› ayn› zamanda “Kurtlar” olan ekibin
armas›nda bu sembolün yer almas›n›n nedeni
ise birçok ‹talyan tak›m›n›n arma hikâyesinde
oldu¤u gibi tarihe dayan›yor. Mitolojiye göre
günümüzde Güney ‹talya’da yer alan Lecce,
Truva Savafl› döneminde “Messapii” adl› bir
‹talyan kabilesinin yerleflti¤i “Sybar” isimli bir
flehirdi. Sybar bir süre sonra Iapyges adl›
baflka bir ‹talyan kabilenin hegemonyas›
alt›na girdi. M.Ö. 3. yüzy›lda da Romal›lar
taraf›ndan ele geçirildi ve flehre “Lupiae” ismi
verildi. Lupiae de Latincede “Kurt” anlam›na
gelmekte. Böylelikle Lecce’nin logosunda yer
alan kurt figürünün kayna¤›n› bu flekilde
ö¤renmifl oluyoruz. Armadaki bir di¤er
sembol olan a¤aç ise yeflilli¤in bol oldu¤u
Lecce’nin parklar›n› ve zeytin a¤açlar›n›
simgeliyor. Bu iki sembolün üstünde ise

kurulufl y›l› olan 1908 ile kulübün tam ad›
olan ve Lecce Spor Birli¤i anlam›na gelen
U.S. Lecce (Unione Spotiva Lecce) yazmakta.
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Logolarda gizli tarihLogolarda gizli tarih
AArrmmaallaarr››nn  DDiillii  ‹‹ttaallyyaa  LLiiggii

İtalya’dan Serie A takımlarının armalarının ikinci serisi ile logo yazı dizimiz devam ediyor. Bazısında
bulundukları şehrin tarihinden, bazısında da mitolojiden esinlenmiş armalar hem tarih hakkında değişik

bilgiler veriyor hem de hikâyelerindeki ilginçliklerle insanın dikkatini çekiyor.

Aydın Güvenir

‹
talya’n›n en çok
flampiyon olan tak›m›
Juventus’un amblemi,

kuruldu¤u günden bu
yana pek çok kez

de¤iflikli¤e u¤ram›fl. 2004’te
kullan›lmaya bafllanan son

logonun ise siyah-beyaz
renklerle kapl› oval bir kalkan fleklinde

oldu¤unu görüyoruz. Üst k›sm›nda kulübün
ad›n›n “onur” anlam›na gelen alt›n renkli bir
çizgiye yaz›ld›¤› logonun alt k›sm›nda ise siyah
kalkan içerisinde, beyaz renkte flahlanm›fl bir
bo¤a silueti karfl›m›za ç›k›yor. Bu siluetin
üstünde de bir taç mevcut. ‹flte bu iki sembol
ayn› zamanda Torino flehir bayra¤›n›n da

tarihteki simgesi. Juventus’un kuruldu¤u
flehir olan Torino’ya Roma devrinden
önce bir Kelt-Roman kabilesi yerlefliyor.
Keltçede “Tau” da¤lar anlam›na geldi¤i
için de etraf› Alplerle çevrili olan
Torino’ya yerleflen bu kabile Tauriniler
olarak an›lmaya bafllan›yor. ‹flte Torino
ad› da buradan geliyor. Torino ayn›

zamanda ‹talyanca’da “Küçük Bo¤a” anlam›na
gelmekte. ‹flte tüm bu hikâye Torino flehir
bayra¤›na niye bo¤a figürü kondu¤unu da
aç›kl›yor. Ayn› sembolü flehrin bir di¤er tak›m›
olan FC Torino’da da bulmak mümkün. Hem
flehir bayra¤›nda hem de Juventus logosunda
bulunan taç ise Romal›lar›n Torino’ya ilk
yerlefltikleri zaman kurduklar› askeri üssün

an›s›n› canland›r›yor. Zaman›nda ‹mparator
Augustus’a adanan ve Latincede “Augusta
Taurinorum” olarak bilinen bu üs, ayn›
zamanda bu dönemde Torino’nun ad› olarak
biliniyor ve düflük nüfuslu Torino halk›n› da
içinde bar›nd›r›yordu.

fiahlanan bo¤a

Ju
ve

nt
us

Fiorentina’n›n armas›ndaki en dikkat çeken
sembol, baklava desenli logonun üst

k›sm›nda yer alan ve tak›m›n kenti
Floransa’n›n da bayra¤› olan motif. Ancak
“mor menekfleler” olarak bilinen tak›m›n
lâkab› sizi yan›ltmas›n; çünkü bu menekfle
de¤il, bir zambak motifi. Frans›zcas› 
“Fleur-de-lis” olan ve bu ad›yla bilinen, safl›¤›,
masumiyeti ve ›fl›¤› temsil eden bu zambak
motifi, tarih boyunca baflta Fransa monarflisi
olmak üzere birçok Avrupa krall›¤› ve flehri
taraf›ndan hanedan› simgelemek için
kullan›lm›fl. “Fleur-de-lis”nin ilk olarak
sanatsal motiflerde kulland›¤›n› söylersek,
tarih boyunca ve günümüzde Avrupa’n›n
kültür ve sanat baflkenti olan Floransa’n›n
flehir bayra¤›n›n nas›l simgesi oldu¤unu
anlamak pek de güç olmaz. ‹flte Fiorentina
kulübü de ço¤u ‹talyan tak›m› gibi flehir
bayra¤›na sad›k kalm›fl ve logosuna bu motifi
koymufl. Ancak bu motifin kulübün tarihi
boyunca pek çok kez de¤iflikli¤e u¤rad›¤›n› da
ekleyelim. Bu de¤iflikliklerden en çarp›c› olan›

ise 1980’li y›llarda kulüp baflkanl›¤›n› yapan
Flavio Pontello’nun zambak motifinin sa¤
k›sm›n› “F” harfine dönüfltürmesi ve bu
flekilde hem Floransa’y› hem de Fiorentina’y›
birlikte an›msatmak istemesi. 
Ancak pazarlama amac›yla bulunan bu
sembol, kulüp taraftarlar› taraf›ndan
zambaktan çok bir baltaya benzetildi¤i için
zaman›nda oldukça tepki toplam›fl. Pontello
döneminden sonra 2002’ye kadar
günümüzdeki logo kullan›lsa da bu dönemde
kulübün iflâs etmesinden dolay› logoyu
kullanma hakk›na da Floransa Komisyonu
taraf›ndan el konulmufl. 
Ancak iflâstan sonra baflkanl›¤a gelen Diego
Della Valle, kulübü toparlaman›n yan› s›ra 2.5
milyon euro karfl›l›¤›nda da logonun kullan›m
hakk›n› geri alm›fl ve böylece Floransa
ekibinin logosu ‹talyan kulüpleri aras›ndaki en
pahal› logo olarak kay›tlara geçmifl.
Günümüzdeki logonun alt k›sm›nda ise
kulübün tam ad› olan AC Fiorentina’n›n 
bafl harfleri bulunmakta.

Menekfle de¤il zambak

Lecce

Öncelikle Genoa’n›n 1893’te
bir kriket ve atletizm

kulübü olarak ‹ngilizler
taraf›ndan kuruldu¤unu
belirterek söze bafllayal›m.
4 sene sonra futbol flubesini
açan kulüp, Cenova flehrinin
armas›nda yer alan ve “Griffin”
ad› verilen mitolojik hayvana
ambleminde yer vermifl. Alt›n renkte
olan ve kartal bafll›, aslan gövdeli bir
ejderha olarak tan›mlanan bu yarat›k,
mitolojiye göre bir güç simgesi olarak
kabul edilmekte. Yine Cenova flehir

bayra¤›nda yer alan ve 
St. George’s Cross ad› verilen
kutsal k›rm›z› haç da tak›m
logosunun üst k›sm›nda kendine
yer bulmufl. Günümüzde ‹ngiltere
ve Gürcistan gibi ülkelerin
bayraklar›na da örnek teflkil
etmifl bu kutsal haç, 11 ile 

18. yüzy›llar aras›nda bu bölgede
hüküm sürmüfl Cenevizlilerin bayra¤›n›
simgelemifl. Kulübün kalkan fleklindeki
logosunun tak›m›n renkleri olan
k›rm›z› ve maviden olufltu¤unu da
hat›rlatal›m.

Mitolojik yarat›k
GenoaGenoa

Yunan tarihinin izlerini tafl›yan
Bergamo kentinin bir

temsilcisi Atalanta. Ad› da Yunan
mitolojik karakterlerinden
“Atalanta”dan geliyor. ‹flte
kulübe ad›n› veren bu mitolojik
karakterin portresi de 
mavi-siyahl› tak›m›n armas›nda
yer almakta. Kad›n mitolojik
kahramanlardan biri olan
Atalanta’n›n hikâyesi ise flöyle:
Efsaneye göre, hep bir
erkek çocu¤u olmas›n›
isteyen Lasius,
Atalanta k›z olarak
do¤unca kendisini
ormana b›rak›p terk
eder. Bu durum
üzerine Do¤a
Tanr›ças› Artemis de
Atalanta’n›n hayatta
kalmas› için onu bir
ay›ya emzirttirir. Ayn›
zamanda güzelli¤i dillere destan
olan Atalanta da y›llar geçtikten
sonra ormanda büyümenin
verdi¤i avantajla mükemmel bir
avc› olur. Hatta o kadar
güçlüdür ki, kendisine tecavüz
etmeye çal›flan ve Yunan
mitolojisinde “Centaur” ad›
verilen iki tane insan bafll› at›
öldürür. ‹flte o dönem,
günümüzdeki Bergamo
civarlar›nda yaflad›¤› tahmin
edilen ve özellikleriyle
mitolojinin önemli kad›n
karakterlerinden olan Atalanta
da 1907 y›l›nda kurulan kulübün
isim ve arma kayna¤› olmufl.

Mitolojik
karakterden ad›n›

alan tak›m

Atalanta

Baflkent Roma’n›n
mavi-beyazl› ekibi

Lazio’nun kalkan fleklindeki
armas›n›n tepesine
bakt›¤›m›zda alt›n renkte dev
bir kartal sembolü
görüyoruz. 1900 tarihinde
‹talyan ordusunda görev
yapan Luigi Bigiarelli
taraf›ndan seçilmifl bu kartal
sembolü, tak›m›n ayn›
zamanda lâkab› ve simgesi.
Bigiarelli’nin kulübün ayn›
zamanda kurucusu oldu¤unu
da hat›rlatal›m. Bigiarelli’nin
kulübün simgesi olarak
kartal› seçmesi de mitolojiye
ve tarihe dayan›yor. Yunan
mitolojisinde “Aquila”,

Lazio
Mitolojik

kartal

Sardunya Adas›’n›n
baflkenti olarak kabul

edilen Cagliari’nin
kulüp logosunun
ortas›ndaki flekil,
Sardunya bölgesini tarih
boyunca simgeleyen
bayraktaki sembolle
ayn›. Ortas›nda geçen
k›rm›z› bir haç ile
dörde ayr›lan bu
bayra¤›n her çeyre¤inde
ayn› yöne bakan bir
kafa portresi bulmak
mümkün. Bu kafa portresinin anlam›
ise flöyle: 11. yüzy›l›n bafllar›nda
Fatimilerin elinde bulunan Sardunya
bölgesine yard›m edilmesi için 
Papa 2. Benedict, Pizal›lara emir
verir. Verilen yaz›l› emirde de bu
sembol yer almaktad›r. Daha sonraki
y›llarda Aragonlular›n Arap
Müslümanlara karfl› kazand›¤›
Alcoraz Savafl›’nda bu sembol
Araplar›n bu savaflta yenildi¤ini
belirtmek için kullan›l›r. 

Daha
sonra 
13. yüzy›lda bu sembol
Aragon Kral› 
3. Aragon’›n krall›k
mührü olur.
Nihayetinde son olarak
da 14. yüzy›l›n ikinci
yar›s›ndan itibaren
Aragonlular bölgede
hâkimiyet sürmeye
bafllay›nca, bu sembol
de Sardunya’n›n
bayra¤›na konulur.

Berberi yani Kuzey Afrikal›lar› ve
Arap Müslümanlar› simgelemek
amac›yla kullan›lan bu semboldeki
kafalar sola bakmaktad›r ve gözleri
bandana benzeri bir sarg› ile
kapat›lm›flt›r. Ancak 1999’da
Sardunya’da onaylanan bölgesel
yasaya göre semboldeki kafalar sa¤a
döndürülmüfl ve gözlerindeki sarg›
al›nlar›na do¤ru kald›r›lm›flt›r. 
Fakat Cagliari’nin armas›ndaki 
bu sembolün eskisi gibi kald›¤›n›,

Cagliari
Sardunya tarihi
kokan bir logo
Sardunya tarihi
kokan bir logo

Fiorentina

gökyüzü, flimflek ve gök gürültülerinin
tanr›s› olarak kabul edilen Zeus’un
habercisi ve ölümsüz kartal› olarak
bilinmekte. Mitolojiden gelen bu
unvan›ndan dolay› “Aquila”, Roma
‹mparatorlu¤u zaman›nda da ordunun
güç simgesi olarak kullan›lm›fl ve
Romal›lar›n savafllar›nda heykeli tafl›nm›fl.
‹flte kendisi de bir ordu mensubu olan
Bigiarelli, kulübün simgesi olarak
zaman›nda bu kartal› seçmifl ve logoya
koydurtmufl. “Aquila”n›n üzerinde
bulundu¤u kalkan›n üst k›sm›nda ise
tak›m›n ad› olan ve aç›l›m› Lazio Spor
Kulübü anlam›na gelen S.S. Lazio
(Societa Sportiva Lazio) yaz›yor. Bu arada
Lazio’nun ad›n› Roma’y› da içinde
bulunduran Lazio bölgesinden ald›¤›n›
hat›rlatal›m. Kalkan›n geri kalan k›sm›n›
ise kulübün simgesi olan mavi-beyaz
renkler tamaml›yor. Renklerden söz
aç›lm›flken, Lazio’nun kuruldu¤unda
mavi-beyaz renkleri almas›n›n nedenini
flöyle belirtelim: ‹lk kuruldu¤unda asl›nda
bir atletizm kulübü olarak faaliyete geçen
Lazio, renklerini de Antik Olimpiyatlar›n
ev sahibi Yunanistan’›n renkleri olan
mavi-beyaz olarak seçti. Kuruluflundan iki
y›l sonra da kulübün futbol flubesi aç›ld›
ve dolay›s›yla mavi-beyaz, futbol
tak›m›n›n da renkleri oldu. Böylece
Lazio’nun armas›na bakt›¤›m›zda bir ordu
mensubunun gerek mitolojik, gerek savafl,
gerekse de spor tarihini bir amblemin
üzerine nas›l yans›tt›¤›n› görüyoruz.

yani portrelerin
hâlâ gözleri sar›l›
olarak sola
bakt›¤›n›
söylemekte fayda
var. Cagliari’nin
armas›ndaki
renklerin hikâyesi
de bir hayli ilginç.
Ayn› zamanda
kulübün de
renklerinden olan
k›rm›z›n›n armada
kullan›lmas›n›n
nedeni 
11. yüzy›lda
Sardunya
Krall›¤›’n›n
yöneticisi olan
Savoy Ailesi’ni
temsil eden bayra¤›
ifade ediyor. Mavi
ise Cagliari’nin
merkezinde
bulunan tarihi
Castello Kalesi’ni
tan›ml›yor. 
‹flte kulübün
k›rm›z›-mavi
renkleri almas› da
bunlardan
kaynaklan›yor.

A¤aç ve kurt

1sezonluk aran›n ard›ndan
Serie A’ya geri dönen

Siena’n›n logosu Roma ile
hemen hemen ayn›. 

Siyah-beyazl› kulübün
logosunda da bir önceki yaz›da

anlatt›¤›m›z Roma’n›n logosunda oldu¤u gibi
bir difli kurdun sütünü emen iki çocuk figürü
bulunmakta. Romulus ve Remus adl›
mitolojinin bu önemli ikiz kardefllerinin figürü
Roma’da oldu¤u gibi Siena’n›n armas›nda da

can bulmufl. Tek fark Siena’n›n logosundaki
bu figürün dizayn›n›n de¤iflik olmas›.
Logonun alt k›sm›nda yazan ve güç anlam›na
gelen “Robur” ise kulübün ilk kuruldu¤undaki
ad› ve flu andaki lâkaplardan biri. 
Elips fleklindeki amblemin en alt k›sm›nda ise
kulübün kurulufl y›l› olan 1904 yazmakta.
Arman›n üst k›sm›nda ise tam ad›
Associazione Calcio Siena (Siena Futbol
Birli¤i) olan kulübün ad› k›salt›lm›fl bir flekilde
bulunuyor.

Siena Gücün simgesi



U
EFA, uygulamaya koydu¤u
finansal Fair Play kurallar› ile
kulüplerin ekonomisini yeniden

flekillendirmeye çal›fl›rken, finansal
krizin ve kötü yönetimlerin yaratt›¤›,
taraftar›n kulüp yönetimine kat›ld›¤›
yeni oluflumlar da art›yor. Özellikle
son 10 y›lda, taraftarlar kurduklar›
vak›flarla Britanya’n›n bafl› çekti¤i
dünyadaki birçok co¤rafyada
kulüplerin ya hissedar› ya da sahibi
olarak yönetimlerde söz al›yor.
Profesyonel, yar› profesyonel ya da
amatör liglerdeki bu oluflumlar
taraftar-kulüp iliflkisini yeniden
flekillendiriyor.
Taraftar› en basitinden bir müflteriye
indirgemek ile -hakl› olarak-
mimlenen endüstriyel futbol, art›k
isteyerek ya da gönülsüz, taraftara da
sahnede yer aç›yor. Taraftar karar
mekanizmas›n›n d›fl›nda b›rak›lmaktan
do¤an rahats›zl›¤›n›, bilinçli bir
örgütlenmeyle düzeltmeye çal›fl›rken,
futbolun yönetici birimleri ve
hükümetler, sosyal, ekonomik ve
kültürel aç›dan taraftar-kulüp
iliflkisinin önemini kavr›yor. 
Yeni taraftar oluflumlar›n›, iki farkl›
organizasyonun sahip oldu¤u iki
tak›m üzerinden örneklendirebiliriz.
‹nternet arac›l›¤›yla organize olan
myfootballclub isimli bir “online”
toplulu¤un 2008 bafl›nda ço¤unluk
hissesini sat›n ald›¤› Ebbsfleet United
tak›m› ve Manchester United
taraftarlar›n›n kurdu¤u FC United of
Manchester, taraftar›n kulübüyle
kurdu¤u iliflkiyi de¤ifltirdi. Bu yönetim
biçimlerinin etkisi ise sosyal, kültürel
ve ekonomik alanda takip edilebilir.
Taraftar›n kulüpleriyle ba¤lar›n›n
zay›flad›¤›n› gören, al›nan kararlardan
memnun kalmad›klar› halde
müdahale edemediklerini ve bu
nedenle oyunla iliflkilerinin pamuk
ipli¤iyle ba¤land›¤› düflünen eski
‹ngiliz gazeteci Will Brooks, 2007’de
myfootballclub.co.uk adl› internet
sitesini kurdu. Bu siteye y›ll›k 35
sterlin karfl›l›¤›nda üye olan 28 bin
kifli, Ocak 2008’de 700 bin sterline
‹ngiltere’nin Ebbsfleet United
kulübünün yüzde 75 hissesini sat›n
ald›. myfootballclub böylece bir kulüp
sat›n alan ilk “online” topluluk olarak
tarihe geçti. Bu hareket taraftara
biçilen figüran rolünü aktörlükle

de¤ifltirdi. Sitenin üyeleri ya da
Ebbsfleet United’›n sahipleri, tak›m›n
transferlerinden, sahaya ç›kacak ilk
11’e kadar bütün büyük kararlara,
herkesin kullanaca¤› bir oy hakk›yla
yön verebilecekti. Böylece internet
vas›tas›yla bizzat yönetimin bafl›na
geçen taraftar, bununla da kalmay›p
sahadaki tak›m üzerinde de söz sahibi
oldu.
Sanal dünyay›, yönetim alan›ndaki
tabiriyle kitle kaynakl› sermaye
sa¤lama (crowdfunding) arac› olarak
kullanan myfootballclub, 122 ülkeden
on binlerce kifliyi bir amaç etraf›nda
toplamay› baflard›. Bu online
toplulu¤un verdi¤i en önemli kararlar,
Liam Daish’in bafl çal›flt›r›c› olarak
görevine devam etmesine ve John
Akinde’nin transferine onay
vermesiydi. Football Manager ve
fantasy football gibi oyunlar›n gerçe¤e
uygulanmas› fleklinde adland›r›lsa ve
yer yer elefltirilse de myfootballclub
üyeleri hiçbir zaman ilk 11 kurmad›.
Bu görev, gene oylama ile
oyuncular›n performans›n› daha iyi

bilece¤i düflünülen Liam Daish’e
verildi. Üyeler, birçok konuda
yönetim kurulu ve bafl çal›flt›r›c›y›
yetkili k›larak, kulübün menfaati
yönünde haklar›ndan vazgeçip,
sa¤duyu örne¤i sergiledi. Ama geride
kalan üç buçuk y›lda ifller beklendi¤i
gibi gitmedi. Üyelerin ve her karar
an›nda oy verenlerin say›s› gitgide
azald›. 28 bin gibi bir say›yla yola
ç›kan myfootballclub’›n flu anda 3 bin
civar›nda üyesi var. 

132 kifliyle oylama

Ebbsfleet United tak›m› sat›n
al›nd›ktan befl ay sonra FA Trophy’nin
kazan›lmas› ile üye say›s› en yüksek
seviyesini, 30 bini aflt›. Sat›n
al›nd›¤›nda ‹ngiltere lig sisteminde
beflinci kümede yer alan Ebbsfleet
United, geçen sene küme düfltü.
Ancak flimdi gelinen üye say›s›n›
baflar› ya da baflar›s›zl›kla
de¤erlendirmek zor. Kulübün sat›n
al›nmas› karar›nda bile 18 bin kifli oy
kulland›. Yani üyelerden 10 bini bir

flekilde karara dâhil olmad›. Her karar
an›nda oy verenlerin say›s› azald›.
2010’un sonunda transfer politikas›na
dair yap›lan oylamaya ise sadece 132
kifli kat›ld›. Kald› ki bu seçimle, daha
önce Liam Daish’e devredilen
transferlere karar verme hakk›
feshedildi ve tüm transferlerin
oylamaya sunulmas› gibi önemli bir
karar geçerlilik kazand›. Son durumda
Observer’›n myfootballclub için
kulland›¤› “kaotik demokrasi” tan›m›
bile afl›ld›. Üyeler, siyasi ortamda bile
efline ‹sviçre kantonlar›nda rastlanan
bir “demokrasi”yi kullanamad›. 
Sanal âlemde de olsa oylar›yla
gerçe¤e yön verme f›rsat›n›
de¤erlendiremediler. 
Tabii bu durum, üyelere atfedilecek
tek bir neden-sonuç iliflkisi üzerinden
incelenemez.
Will Brooks, özelefltiri yaparak,
üyelere kulübe sahip olduklar› hissini
geçiremediklerini ve kulüple üyeleri
yak›nlaflt›ramad›klar›n› söylüyor. 
Liam Daish ise tak›m› çal›flt›rman›n
yan›nda, her elektronik postay›

cevaplaman›n ve üyelere bilgisayar›n
bafl›nda sürekli bilgi vermenin
zorlu¤undan ve uygulanamaz
oluflundan bahsediyor. Yani üyelere
baflta vaat edilen etkileflimin
gerçekleflmedi¤ini görüyoruz.
Bu iflin bir de di¤er taraf›, as›l önemli
unsuru olan, myfootballclub
kurulmadan y›llar önce tak›m›n
taraftar› olanlar var. Güneydo¤u
‹ngiltere’deki Kent bölgesinde yaflayan
Ebbsfleet United taraftarlar›n›n
birço¤u, myfootballclub projesine
bafltan itibaren kuflkuyla bakt› ve
siteye üye olmad›. Hayat› boyunca
tak›m›n taraftar› olan Lin Baker’›n,
kulüp sat›l›rken, üyelerin tak›m› ve
Ebbsfleet bölgesini tan›mak için çaba
gösterip göstermeyece¤i konusunda
alt›n› çizdi¤i flüphe bir yerellik
sorununa iflaret ediyordu.
Myfootballclub, nüfusu 15 bini bulan
bir kasaban›n tak›m›n› sat›n ald›. Sanal
medyan›n mümkün k›ld›¤› bu proje ile
kasaban›n s›n›rlar› uluslararas› bir
taraftar grubuna aç›ld›. Ancak ayn›
s›n›r, dijital köy benzetmesine nazire
olarak gerçekleflen bu projenin,
baflar›ya ulaflmas›na da engel oldu.
Futbolseverler, myfootballclub
organizasyonuna heyecan ve sempati
ile yaklaflt› ama bu heves Ebbsfleet’in
yaflam›n› paylaflm›yordu. Kupa finali
ve di¤er baz› maçlarda farkl›
ülkelerden insanlar Ebbsfleet United’›n
maçlar›na gelse de, istenen ba¤›n
kurulmas› için bu yeterli olmad›.
‹nsan›n do¤du¤u ya da yaflad›¤› yerle
kurdu¤u iliflki sanal dünyan›n verileri
ile kurulmaya çal›fl›ld› ama baflar›
gelmedi. Kiflilerin kendilerini internet
yoluyla ortaya koymas› ile azalan
sorumluluk hissi, baflar›s›zl›kta rol
oynad›. 
Amaç iyi olsa da bir tak›mla kurulan
ba¤, ideallerin ötesinde bir
yaflanm›fll›¤› gerektirir. O yaflanm›fll›k
içinde taraftar, kulübünü sever,
destekler ve yer yer anlam veremedi¤i
flekilde ona ba¤lan›r. Bunun için de

tak›m›n ait oldu¤u co¤rafyan›n
havas›n› koklamak gerekir. Ebbsfleet
United, geride b›rakt›¤›m›z sezon
tekrar beflinci kümeye yükseldi. 
Bu baflar›n›n, üye say›s›n› nas›l
etkileyece¤ini görece¤iz. Ancak
yerellik sorununu daha iyi anlamak
için FC United of Manchester iyi bir
örnek teflkil edebilir.

Manchester’›n küskünleri

Manchester United taraftarlar›,
sevdikleri kulübün, karfl›s›nda
olmalar›na ra¤men ABD’li ifladam›
Malcolm Glazer’a sat›lmas›n›n
ard›ndan, 14 Haziran 2005’te tepki
olarak FC United of Manchester
kulübünü kurdu. Taraftar asl›nda, maç
saatlerinin TV yay›nlar›na göre
ayarlanmas›, taraftar profilinin
herkesin oturmas›n› sal›k veren yeni
stadyum sistemi ile de¤ifltirilmesi,
görevlilerin tutumlar› ve sadece kâr
amac› güdülerek bilet fiyatlar›n›n afl›r›
artmas› gibi nedenlerden dolay› zaten
rahats›zd›. 1998’de de Rupert
Murdoch kulübü sat›n almaya
çal›flm›fl ve taraftar›n protestolar›n›n da
etkisi ile sat›fl, kamu yarar›na ayk›r›
oldu¤u için durdurulmufltu. 
Ancak yukar›da birkaç›n› sayd›¤›m›z
nedenlerden dolay› kulübü ile
ba¤lar›n› sorgulayan taraftar için,
2005’teki sat›fl›n onaylanmas› barda¤›
tafl›ran son damla oldu. K›sacas› bir ifl
haline gelen futbolun, büründü¤ü
endüstriyel yap› içinde taraftar-kulüp
iliflkisine vurdu¤u darbeler, bir
baflkald›r›y› tetikledi. Lâkab› K›z›l
Asiler (Red Rebel) olan FC United of
Manchester tak›m›, taraftar› merkeze,
yüre¤e yerlefltiren yepyeni bir
oluflumla baflkald›rd›.
FC United of Manchester, Ebbsfleet
United kulübünde oldu¤u gibi “bir
üye-bir oy” esas›na göre, y›ll›k üyelik
ücreti üzerinden organize olan yasal
bir dernek olarak kuruldu. Yönetim
kurulunun, üyeler taraf›ndan seçildi¤i

bu sistem, Avrupa’da dernek
statüsündeki birçok kulüpteki ile
ayn›d›r. Ancak FC United hiçbir
ayr›mc›l›¤a gitmeden, yerellikle
ba¤lar kurmay› ana amaç olarak
belirledi. FC United of
Manchester’› farkl› k›lan, kâr
amac› kurmayan bir oluflum
olarak, o bölgede yaflayan
Manchester halk›n›n kurdu¤u bir
tak›m olmas›d›r. Manchester United
kulübünün, taraftar ve dolay›s›yla
halkla zay›flayan ba¤› bu olufluma
neden oldu. Merkeze paray› koyan
“büyük” kulüplerin aksine, 
FC United’da merkezde, taraftar ve
toplum yarar› vard›r. Para tabii ki
önemlidir ama baflar›n›n aksine,
tafl›y›c› sütun paylafl›md›r. Zaten 
FC United’›n var olmas›n› sa¤layan da
taraftar›n maddi-manevi katk›s› oldu.
‹ngiltere lig sistemine 10. kümeden
dâhil olan FC United, ilk üç sezonda,
üç kez üst lige ç›kt› ve flu an 
7. kümede mücadele ediyor. S›f›rdan
kurulan bir kulüp için baflar› olan bu
istikrar, gelecek için de ümit veriyor.
Manchester United taraftarlar›, kötü
yönetimlere ve düflüncelerinin dikkate
al›nmamas›na tepkisini gösterdi. 
FC United’› kuranlar hâlâ Manchester
United taraftar› ama gelinen süreçte
kulüpleriyle aralar›ndaki ba¤ zay›flad›
ve böyle bir eylem ortaya ç›kt›.
Endüstriyel futbolun kulüp-taraftar
iliflkisinde geldi¤i t›kanma noktas›
böyle bir olufluma sebep oldu.
Bununla beraber FC United of
Manchester, taraftarlar›n sahibi oldu¤u
ilk tak›m de¤il. Yönetime duyulan
tepki ile s›f›rdan kurulan tak›mlar›n
yan› s›ra, finansal kriz sebebiyle
kapanmak üzere olan kulüplerini ya
da belirli bir oranda kulüp hissesini
sat›n alan birçok taraftar vakf›
bulunuyor. 

Britanya’da 100 kulüp

Britanya’da bugün 100’e yak›n kulüp,
taraftar›n yönetimi ile ayakta duruyor.
Ebbsfleet United örne¤inde eksikli¤ini
belirtti¤imiz yerellik vurgusu, 
bu noktada önemini gösteriyor.
Taraftarlar aidiyet hissettikleri kentleri,
flehirlerini temsil eden kulüpler için
çaba gösteriyor. Birleflik Krall›k
hükümeti ve tüm partiler de taraftar›n
bu flekilde futbola dâhil olmas›n›n
önünü aç›yor. Hükümetin destekledi¤i
kamu yarar›na çal›flan Supporters
Direct Derne¤i, taraftarlar›n kulüp
yönetimlerinde söz sahibi olabilmesi
için faaliyet gösteriyor. 2000’de
kurulan dernek, sorumlulu¤un ön

plana ç›kar›ld›¤›, finansal olarak
sürdürebilir bir yönetim modelini
savunuyor. Dernek bu flekilde,
kulüplerin sosyal, kültürel ve
ekonomik de¤erlerini artt›rmaya
çal›fl›yor. Hedef, merkeze yerlefltirilen
taraftar›n kulüp üzerindeki etkisini
art›rmak ve sporu o bölgenin halk›
için etkin k›lmak.
Taraftarlar kurduklar› taraftar
vak›flar›yla (Supporters’ Trust)
Supporters Direct’in bir üyesi oluyor
ve kulüp yönetimi hakk›nda rehberlik
ve dan›flmanl›k baflta olmak üzere
birçok konuda destek al›yor. AB’den
de destek alan Supporters Direct,
Avrupa’da 16 ülkede faaliyet
gösteriyor. Britanya’da 160 taraftar
vakf›ndan 25’i ya bir kulübün sahibi
ya da kulübün kontrolüne sahip.
100’den fazlas› kulüplerin hissedar›,
yüzde 65’inin ise kulüp
yönetimlerinde bir temsilcisi var. 
Bu flekilde, heterojen yap›daki 
taraftar-kulüp iliflkisi, yerini daha
eksiksiz organik bir olufluma b›rak›yor.
Tüm kötü yönetimlere ve
yal›t›lm›fll›¤›na ra¤men taraftarl›k
adeta yurttafll›k gibi varoluflunu
sürdürüyor. Ancak yönetim alan›nda
yaflanan geliflmeler, taraftar› olmas›
gerekti¤i gibi kulübüyle iliflkide aktör
pozisyonuna ç›kar›yor. Kulüpler
böylece, kuruldu¤u yere tekrar kök
sal›yor. Ebssfleet United’›n, internet
üzerinden yürüttü¤ü oluflumun
taraftar› yönetime katmas› ise zor
gözüküyor. Ancak hayal gücünü
geniflleten myfootballclub oluflumu,
sosyal medyan›n ve futbolun
birlefliminden ç›kan gücü göstermesi
bak›m›ndan bir öncü olarak kalacak.
Geçti¤imiz yüzy›lda futbolun, totaliter
rejimlerin elinde manipülasyon arac›
olarak kullan›lmas›n› ve bir ifl alan›
olarak e¤lence sektörüne dâhil
edilmesini izledik. Son dönemde ise
endüstriyel futbolun yaratt›¤› erozyon
içinde, taraftar›n yönetimlerde kök
salarak sisteme dâhil oldu¤una tan›k
oluyoruz. Bu flekilde geliflmekte olan
organik ve bütünlüklü yap›, yaratt›¤›
sorumluluk duygusuyla futbola farkl›
bir zemin açabilir. Böylece saha içindeki
güzel oyun, saha d›fl›na da taflabilir.
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Bu kulüp internetten    yönetiliyor!Bu kulüp internetten    yönetiliyor!
EEbbbbssfflleeeett  UUnniitteedd  

Yücel Tuğan

Son dönemde, özellikle Britanya’da ortaya çıkan, taraftarın dâhil olduğu yönetim biçimleri, kulüplerin yerellikle bağını
kuvvetlendiriyor. Taraftar-kulüp ilişkisini baştan kuran bu oluşumlar, yeni ve paylaşımcı bir futbol zemini vaat ediyor.

Ebbsfleet United ise internet üzerinden online yönetilen bir kulüp denemesi olarak çarpıcı bir örnek oluşturuyor. 



oldukça de¤ifltirdi diyebilirim. Bu konudan
örnek vermek gerekirse, ilk sezondaki üç
maç›mda çok ama çok s›k›nt› çekti¤imi
söyleyebilirim. Ama daha sonra aç›lmaya
bafllad›m. Sezon sonunda tak›m›n en çok gol
atan üçüncü oyuncusu olmay› baflard›m. 

Forvetten orta sahaya

▼▼Bir orta saha oyuncusu olarak bu kadar
golcü olman önemli bir baflar›. Bu golcülük
özelliklerini neye borçlusun?
▲▲Asl›nda orta saha olarak bafllamad›m futbola.
Forvettim. Bir süre öncesine kadar da hücum
hatt›nda oynuyordum. Marsilya’da ve Metz’deki
ilk dönemimde bu böyleydi. O kadar gol
atmam o yüzdendi. Zamanla önce hücuma
dönük orta saha, sonras›nda da defansif orta
saha olarak görev yapmaya bafllad›m. 
▼▼Forvetteyken ve de burada baflar›l› bir
performans sergilerken hocalar›n neden seni
orta sahaya kayd›rmay› tercih etti?
▲▲Antrenörlerim benim çok iyi top
da¤›tabildi¤imi, ancak süratimin forvette
oynayan bir oyuncu için yeteri kadar iyi
olmad›¤›n› ifade etti. O yüzden hücum hatt›nda
oynamak yerine orta sahada top da¤›t›c› olarak
bir rol üstenirsem daha fazla ve do¤ru anlamda
geliflebilece¤imi düflündüler. Bu yüzden de o
dönemden sonra orta sahada görev yapmaya
bafllad›m. Bu mevkide de forvete oranla çok
daha mutlu bir flekilde oynuyorum. Yani böyle
iyiyim. Bir daha forvete geri dönme gibi bir
niyetim yok (gülüyor). Ayr›ca zaman zaman
Metz’de orta sahan›n solunda da oynad›¤›m›
belirtmek isterim.
▼▼Millî Tak›m için Türkiye’den ne zaman
keflfedildin? Millî Tak›m›m›zdan önce
Fransa’dan da teklif alm›fls›n galiba…
▲▲Metin Okutan benim Metz’deki bir maç›m›
izlemifl. ‹zledikten sonra da Türkiye için
oynamak isteyip istemeyece¤imi sordu. Ben de
seve seve bu teklifi kabul ettim. 1-2 hafta sonra
beni ça¤›rd›lar. Geçen senenin Ocak ay›na
rastl›yor bu süreç. ‹lk olarak U17 tak›m›nda
mücadele ettim. O dönem Polonya’ya karfl› iki
haz›rl›k maç› oynad›k. ‹kinci maçta bir de gol
kaydederek Türk Millî Tak›m› kariyerimde de
henüz ikinci maç›mda golle tan›flm›fl oldum.
U17 Millî Tak›m› Teknik Direktörü Abdullah
Ercan da o haz›rl›k maçlar›ndan sonra düzenli
olarak beni kadroya ça¤›rmaya ve oynatmaya

bafllad›. Fransa’dan da önceden bir teklif
alm›flt›m, evet. Benim gibi yaklafl›k 30-40
oyuncu Millî Tak›m seçmelerine ça¤r›lm›flt›.
Ben de bu seçmelere kat›lm›flt›m. Ancak bu
seçmelerden sonra Fransa Millî Tak›m›’ndan bir
daha ça¤›rmad›lar beni. Ça¤›rsalard› oynay›p
oynamamay› düflünürdüm. Çünkü o zaman
daha Türkiye’den gelen bir teklif yoktu. Ancak
daha sonra Türkiye’yi seçerek ne kadar do¤ru
bir karar verdi¤imi anlad›m, çünkü burada çok
mutluyum ve Türkiye’yi çok seviyorum.
▼▼Yurtd›fl›nda do¤up futbol hayat›n› orada
sürdüren pek çok genç oyuncu Türkiye’den
gelen teklifleri kabul ediyor. Senin öncelikli
hedefin Fransa’da kalmak m› yoksa ço¤u
gurbetçi gencimiz gibi Süper Lig’i mi tercih
edeceksin ileride?
▲▲Türkiye’ye kap›m her zaman aç›k. Bu konu
hakk›nda öncelikle söylemek istedi¤im fley bu.
Ancak Türkiye’ye gelmek için daha erken
oldu¤unu düflünüyorum. En az›ndan bir süre
daha Fransa’da ve Metz’de devam etmem
gerekli. Çünkü geliflim aflamas›nday›m hâlâ.
Burada kendime en az›ndan bir süre daha bir
fleyler katmak istiyorum. Ama ifl Millî Tak›m’a
geldi¤i zaman her zaman ilk tercihim
Türkiye’dir. Türkiye ve Fransa’y› bir kenara
koyarsak da en çok oynamak istedi¤im lig
‹spanya diyebilirim. Çünkü çok teknik bir lig ve
benim futboluma da çok uygun.
▼▼Millî Tak›m’a ça¤r›ld›¤›n ilk dönemde

▼▼Futbola bafllamadan önceki
hayat›n oldukça ilginç. Bundan
söz ederek bafllayal›m istersen
röportaja.
▲▲Ailem Mufl’un Varto ilçesinden.
Bundan 20 sene önce babam
duvarc› ustas› olarak Fransa’ya
gitmifl ve Marsilya’ya yerleflerek
çal›flmaya bafllam›fl. ‹flleri iyi
gidince ve durumundan da
memnun olunca, 3 sene sonra
annemi de yan›na alm›fl. Ailemin
tek çocu¤u ben de¤ilim bu arada.
20 yafl›ndaki ablam Türkiye’de
do¤mufl. Bir de ikiz kardefllerim
var. Bense annem Marsilya’ya
geldikten sonra May›s 1993’te
do¤muflum. Fransa do¤umluyum
yani.
▼▼Peki, futbolla tan›flman nas›l
oldu? Burada futbola bafllaman›
kim sa¤lad›?
▲▲Marsilya’da varl›kl› bir aile
de¤ildik ve ekonomik durumu
bizim gibi olan ailelerle birlikte
getto gibi bir yerde yafl›yorduk. 
‹flte burada sokaklarda arkadafllar
aras›nda top oynayarak bafllad›m
futbola. O dönem babam›n da

beni bir kulübe
yollayacak kadar
paras› olmad›¤› için futbol oynama
hevesimi topla ilk tan›flt›¤›m o
sokak aras›ndaki maçlarla tatmin
ediyordum. Derken bir gün
sokakta oynad›¤›m›z bu maçlardan
birini takip eden biri, beni
izledikten sonra babam› bulmufl ve
“Ben bu çocu¤u bizim tak›ma
almak istiyorum” demifl. Celtique
Le Beaumont isimli bir amatör
kulübün temsilcisi olan bu kifli,
babam da kabul ettikten sonra
beni al›p kulübe götürdü. 
‹flte 9 yafl›nda futbolla tan›flmam
da bu flekilde gerçekleflti. 
▼▼Daha sonraki y›llarda
Marsilya’da oynam›fls›n. Sonra da
flimdiki kulübün olan Metz’le
kesiflmifl yollar›n. Bu transferler
nas›l gerçekleflti? Metz’e transfer
olana kadar geçirdi¤in dönemi
anlat›r m›s›n bize?
▲▲O amatör kulübe ad›m
att›¤›mdan itibaren futbolumu
h›zla ilerletmeye bafllad›m. Tak›m
içinde beni izleyenler, “Bu çocuk
iyi futbolcu olacak” diye aralar›nda

konufluyorlard›. 13 yafl›na kadar
burada oynad›m. Bu dönemde
kulüp iflâs etti ve kapand›.
Hepimiz de ortada kald›k. Bunun
üzerine Lens, Auxerre, Marsilya,
Metz gibi kulüplerin altyap›lar›
benimle ilgilenmeye bafllad›.
Öncelikle Marsilya ile bir-iki özel
turnuvaya kat›ld›m. Ancak daha
sonra Metz’in teklifini kabul ettim.
Çünkü Metz’in Marsilya’ya ve
ilgilenen di¤er kulüplere oranla
benim yafl›mdaki oyunculara daha
çok yat›r›m yapt›¤›n›, daha baflar›l›
altyap› e¤itimi verdi¤ini ve
altyap›lardan daha çok bilimsel
çal›flmalar yapt›¤›n› fark ettim.
K›sacas› Metz’de ilerleme flans›m
daha fazlayd› ve bu da benim için
bir f›rsatt›. 

Metz’de adam oldum!

▼▼‹lerleme flans›n›n daha yüksek
oldu¤unu düflündü¤ün Metz’de
beklediklerini bulabildin mi peki?
▲▲Metz’de oynayabilmek için 

14 yafl›ndayken ailemin yan›ndan
ayr›lmak zorunda kald›m. 
O zaman kafa olarak bebek
gibiydim desem yalan olmaz.
Burada ise tek bafl›na yaflamay›
ö¤renince büyüdü¤ümü, adam
oldu¤umu hissetmeye bafllad›m.
Disiplinin ne demek oldu¤unu
ö¤rendim ve buna göre kendimi
disipline etmeye bafllad›m. 
O yüzden öncelikle kiflisel olarak
gelifltim diyebilirim. Tabii ki
futbolum da bu süreç içerisinde
ilerledi. Amatör kulüpte ve
Marsilya’da oynarken aya¤›mda
topu çok tutuyordum mesela.
Çal›m yetene¤im ve tekni¤im de
vard› çünkü. Hatta Metz’in beni
istemesinin nedeni de önemli
ölçüde bu teknik becerimdi. Ancak
Metz’e gidince bafllang›çta topu
aya¤›mda çok tutma özelli¤imden
dolay› epey s›k›nt› çektim. Fakat
zamanla bireysel oynamak yerine
bir tak›m oyuncusu olmay›
ö¤renmeye bafllad›m. Bu da
futbolumu ve oyuna bak›fl aç›m›
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Aydın Güvenir

Genç bir futbol
virtüözü
Genç bir futbol
virtüözü

Şervan Taştan Şervan Taştan 

Marsilya’da getto gibi bir yerde yaşıyorduk. İşte burada sokaklarda arkadaşlar
arasında top oynayarak başladım futbola. O maçlardan birini takip eden Celtique Le
Beaumont isimli amatör bir kulübün temsilcisi beni takımına aldı.

Beni izleyenler “Bu çocuk iyi futbolcu olacak” diye konuşuyordu. Ancak kulüp iflâs etti.
Önce Marsilya ile bir-iki özel turnuvaya katıldım ama Metz’in daha iyi altyapı eğitimi
verdiğini fark edince oraya gittim.

Metz’de oynayabilmek için 14 yaşındayken ailemin yanından ayrılmak zorunda kaldım.
O zaman kafa olarak bebek gibiydim desem yalan olmaz. Burada ise tek başına
yaşamayı öğrenince büyüdüğümü, adam olduğumu hissetmeye başladım.

Antrenörlerim çok iyi top dağıtabildiğimi, ancak süratimin forvette oynayan bir oyuncu
için yeteri kadar iyi olmadığını ifade etti. Orta sahada top dağıtıcı olarak bir rol
üstenirsem daha fazla ve doğru anlamda gelişebileceğimi düşündüler. Aslen Mufllu olan ailesi

Fransa’ya göç edince bu ülkede
do¤mufl ve büyümüfl. Tekni¤i
sayesinde çok genç yaflta
Marsilya ve Metz gibi tak›mlar›n
dürbününe tak›lm›fl. Oyunun iki
yönünü de oynayabilen bir orta
saha olan genç oyuncu, ço¤u
akran›n›n aksine saha içindeki
yetenekli oyuncular› de¤il,
hayat› kendisine benzeyenleri
örnek al›yor. ‹flte Marsilya
do¤umlu, 18 yafl›ndaki Metz’li
y›ld›z aday›n›n hayat hikâyesi ve
gelecek planlar›.
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Metin Okutan benim Metz’deki bir maçımı izlemiş. İzledikten sonra da Türkiye için
oynamak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de seve seve bu teklifi kabul ettim. İlk olarak
U17’de Polonya’ya karşı iki hazırlık maçı oynadık ve ikinci maçta bir de gol attım.

Türkiye’ye gelmek için daha erken olduğunu düşünüyorum. En azından bir süre daha
Fransa’da ve Metz’de devam etmem gerekli. Çünkü gelişim aşamasındayım hâlâ.
Burada kendime en azından bir süre daha bir şeyler katmak istiyorum. 

Türkiye’de oyuncular Fransa’ya oranla birbirlerine çok daha saygılı. Kimse kimseyi hor
görmüyor. Herkes eşit tüm arkadaşlarının gözünde. Böyle bir ortamla karşılaşınca da
çok çabuk bir şekilde adapte oldum. 

Hiç idolüm olmadı bugüne kadar. Ancak örnek aldığım oyuncular tabii ki var. Mesela
Samir Nasri. O da benim gibi fakir bir aileden geliyor. Onun da kökeni benim gibi
Fransa’dan gelmiyor. Ayrıca o da benim gibi Marsilya doğumlu.



Türkçeyi hemen hemen hiç
konuflam›yordun. fiimdi ise yavafl
yavafl ö¤rendi¤ini görüyoruz. 
‹lk zamanlar dil konusundaki
s›k›nt›ndan dolay› zorland›n m›
tak›m içinde?
▲▲Evet, Türkiye için ilk oynamaya
bafllad›¤›m zamanlar hemen
hemen hiç Türkçe bilmiyordum. 
O yüzden de çok zorlan›yordum.
Çünkü hocam›z antrenmanlarda ve
maç içinde taktik verdi¤i zaman
tam anlam›yordum ve bu yüzden
saha içinde taktiksel olarak ne
yapmam gerekti¤ini bilmiyordum.
Oyun içinde de “Dikkat et,
arkanda biri var, önün aç›k kofl”
gibi komutlar› ve arkadafllar›m›n
uyar›lar›n› da anlayamad›¤›m için
sorun oluyordu. O dönem
Denizlispor’da oynayan U17 Millî
Tak›m kaptan›m›z Erhan Kartal ile
Abdullah Hoca bana çok yard›mc›
olmufllard›. Ancak bundan sonra
çal›flarak Türkçe ö¤renmeye
bafllad›m. Ailem de bu konuda
bana yard›m etti. fiimdi ilk
zamanlara göre çok daha iyiyim.
Art›k konuflulanlar› anlayabiliyor
ve genelde kendimi ifade
edebiliyorum. Hâlâ eksikliklerim
var ama onlar› da zamanla tak›m
içinde daha çok bulundukça
giderece¤im. 

Türkiye’de oyuncular 
çok daha sayg›l›

▼▼A2 Milli Tak›m Antrenörü Pierre
Van Hooijdonk geçen ay
TamSaha’ya verdi¤i röportajda,
“Türkiye’nin bir daha Mesut Özil
gibi vakalar yaflamamas› için
yurtd›fl›nda yetiflen Türkiye’yi
seçmifl oyuncular› tak›mlara
kat›ld›klar› zaman bir yabanc›
olarak görmemek ve onlar›n bu
ülkenin Millî Tak›m›’na ait
olduklar›n› hissettirmek gerek”
demiflti. Bu do¤rultuda sen U17
Millî Tak›m›’na kat›ld›¤›n zaman
nas›l bir ortamla karfl›laflt›n?
Hocalar›n›n ve arkadafllar›n›n
sana yaklafl›m› nas›l oldu?
▲▲‹lk günden bu yana gördü¤üm
kadar›yla Türkiye’de oyuncular
Fransa’ya oranla birbirlerine çok
daha sayg›l›. Kimse kimseyi hor
görmüyor. Herkes eflit tüm
arkadafllar›n›n gözünde. Böyle bir
ortamla karfl›lafl›nca da çok çabuk
bir flekilde adapte oldum. Çünkü
böyle sayg› çerçevesindeki bir
ortamda mutluluk ve huzur da
oluyor. K›sacas› ruhumun
dinlendi¤ini hissediyorum burada. 
▼▼Hem defansif hem de ofansif
özelliklerinin olmas› günümüz
orta saha oyuncular›nda en fazla
aranan özellik. Bu anlamda senin
gibi iki yönlü orta saha
oyuncular›ndan en çok kimi ya da
kimleri örnek al›yorsun?

▲▲Ço¤u futbolcunun vard›r belki
ama benim bir kahraman›m yok.
Hiç idolüm olmad› bugüne kadar.
Ancak örnek ald›¤›m oyuncular
tabii ki var. Mesela Samir Nasri. 
O da benim gibi fakir bir aileden
geliyor. Onun da kökeni benim
gibi Fransa’dan gelmiyor. Cezayir
as›ll› bildi¤iniz gibi. Ayr›ca o da
benim gibi Marsilya do¤umlu.

Ayn› flekilde Zidane da öyle. Ben
de bu konularda onlara
benziyorum.
▼▼Yani ço¤u futbolcunun aksine
kendine örnek ald›¤›n futbolcular›
seçerken saha içinde yapt›klar›na
de¤il, saha d›fl›nda seninle olan
benzerliklerine bak›yorsun, öyle mi?
▲▲Evet, aynen öyle. Çünkü
yukar›da bahsetti¤im oyuncular

t›pk› benim gibi ayr› bir etnik
kökene sahip ama Fransa’da
do¤mufl ve zor flartlarda büyümüfl
isimler. O yüzden sahada
yap›lanlardan çok kendime bu
yönlerden yak›n hissetti¤im
oyuncular› örnek al›yorum.
Onlar›n o noktalardan buralara
nas›l geldikleri daha önemli çünkü
benim için. 
▼▼Mevlüt Erdinç ve Hasan Kabze
d›fl›nda Fransa Ligi’nde oynayan
ve buradaki futbolu bilen
oyuncumuz yok. Bu sene Umut
Bulut da Ligue 1’de mücadele
edecek. Sen ise Frans›z futbolunu
çok iyi biliyorsun. Sana göre
Fransa’daki futbolla Genç Millî
Tak›m›m›zda gördü¤ün Türk
futbolu aras›ndaki farklar neler?
▲▲Fiziksel olarak Türkiye’de çok
daha üstün bir futbol oynan›yor.
Ayr›ca Millî Tak›m’dan gördü¤üm
kadar›yla antrenmanlar ve maçlar
çok daha tempolu geçiyor. Ancak
taktiksel aç›dan Frans›z futbolu
Türkiye’nin önünde. Orada oyunla
ilgili taktiksel hamleler çok daha
fazla yap›l›yor. ‹ki ülke futbolunun
temel farklar› bu bana göre.
▼▼Röportaj›n bafl›nda bir süre daha
Fransa’da kalmak istedi¤ini ama
ileride Türkiye’ye dönebilece¤ini
belirttin. Sana göre, böyle bir fley
ne kadar sonra olacak? Türk
tak›mlar›ndan transfer teklifi ald›n
m› bugüne kadar?
▲▲‹ki sene daha Fransa’da kalmak
ve geliflimimi burada tamamlamak
istiyorum. Daha sonra Türkiye’yi
düflünebilirim. Asl›nda Fransa’da
kal›p, futbol hayat›m› burada
sürdürmek isteyebilirdim ancak
bana göre Türkiye’de Fransa’ya
oranla gençlere daha çok flans
veriliyor. Türkiye’den de daha
flimdiden beni takip eden birçok
tak›m var. Ancak bu tak›mlar
aras›ndan benimle en çok ilgilenen
Manisaspor. E¤er ileride de beni
almakta ›srarc› olmaya devam
ederlerse Türkiye’deki kariyerime
Manisaspor’da bafllayabilirim.
▼▼Senin yafl›ndaki oyunculara 
“Bofl zamanlar›nda neler
yap›yorsun?” diye sordu¤umuzda
bir ço¤unun cevab›, “Play Station
oynuyorum” oluyor. Sende de
ayn› al›flkanl›k var m›?
▲▲Hay›r hiç oynamam. Gece
hayat›m da hiç yoktur. Diskoya
falan asla gitmem. Mesela
Fransa’da çok önemli bir maç›
kazand›ktan sonra bunu kutlamak
için tak›m arkadafllar›m gece
e¤lenmeye ç›kt›lar. O zaman bile
gitmedim. Hatta dans etmesini bile
bilmem (gülüyor). Bofl
zamanlar›mda bir fleyler okurum.
Bol bol sinemaya giderim. Ayr›ca
da flu an liseye devam ediyorum.
Tahsilimi sürdürüyorum yani.
Mütevaz› bir hayat›m var. 

Fiziksel olarak Türkiye’de Fransa’dan çok daha üstün bir futbol
oynanıyor. Ayrıca antrenmanlar ve maçlar çok daha tempolu

geçiyor. Ancak taktiksel açıdan Fransız futbolu Türkiye’nin önünde.
Orada oyunla ilgili taktiksel hamleler çok daha fazla yapılıyor. 

Gece hayatım hiç yok. Diskoya falan asla gitmem. Hatta dans
etmesini bile bilmem. Boş zamanlarımda bir şeyler okurum. 
Bol bol sinemaya giderim. Ayrıca da şu an liseye devam

ediyorum. Tahsilimi sürdürüyorum yani. Mütevazı bir hayatım var
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EFA ‹cra Kurulu,
‹sviçre’nin Nyon kentinde
yapt›¤› toplant›da

2011-2013 y›llar› aras›nda
komitelerinde görev alacak
üyeleri belirledi. UEFA Birinci
Baflkanvekili ve TFF Onursal
Baflkan› fienes Erzik, Ulusal
Federasyonlar Komitesi’nin
Baflkanl›¤›n› üstlenirken, Hakem
Komitesi Baflkan Yard›mc›l›¤›n›
ise Haziran 2013’e kadar
sürdürecek. TFF Baflkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an da Pazarlama
Dan›flma Komitesi 
3. baflkanvekilli¤i görevine
devam edecek. TFF eski baflkan›
Mahmut Özgener de son 2 y›ld›r
görev yapt›¤› Ulusal
Federasyonlar Komitesi’nden
Milli Tak›m Müsabakalar›
Komitesi’ne geçti. TFF eski
baflkanlar›ndan Levent B›çakc›, 
4 y›ll›¤›na yeniden Tahkim
Kurulu üyeli¤ine seçilirken, 
‹lhan Helvac› da Haziran 2015’e
kadar UEFA disiplin müfettifli
oldu.
fienes Erzik
UEFA ‹cra Kurulu Birinci
Baflkanvekili
Ulusal Federasyonlar Komitesi
Baflkan›
Hakem Komitesi Baflkan
Yard›mc›s›
Lutfi Ar›bo¤an
Pazarlama Dan›flma Komitesi
Üçüncü Baflkanvekili
Prof.Dr.‹lhan Helvac› 
Disiplin Müfettifli
Süheyl Önen
Gençler ve Amatörler Futbol
Komitesi, Üye
Mahmut Özgener
Milli Tak›m Müsabakalar›
Komitesi Üçüncü Baflkanvekili
Levent K›z›l
HatTrick Komitesi, Üye
Dr. Levent B›çakc› 
UEFA Tahkim Kurulu, Üye
Prof. Dr. Mehmet S. Binnet
Sa¤l›k Komitesi, Üye

UEFA Komitelerinde 8 TürkUEFA Komitelerinde 8 Türk

Kulüp Lisans
Kurulu
Baflkan

Ömer Araz
Baflkan

Yard›mc›s› 
Bülent Tarhan

Üyeler 
Metin Ceyhun
‹smet Saliho¤lu
fiefik Sivrikaya

Amatör Futbol
Disiplin Kurulu

Baflkan
Tacar Ça¤lar

Üyeler 
Egemen Magat

Av. Yener Civelek
Av. Zübeyid Ayd›n

Av. ‹smail ‹nan 
Abdullah Albunar
Murat Kandazo¤lu

D›fl ‹liflkiler
‹cra Kurulu

Baflkan
Cem K›nay

Üyeler
Volkan Vural

Mehmet Ali Bayar
Metin fien

Ahmet Ünüvar

Hasan Do¤an
an›ld›

2008 y›l›nda
kaybetti¤imiz Türkiye

Futbol Federasyonu
merhum Baflkan›

Hasan Do¤an,
ölümünün 

3. y›ldönümünde
Topkap›

Mezarl›¤›’ndaki
mezar› bafl›nda an›ld›.

Anma törenine 
TFF Yönetim Kurulu

Üyeleri Mehmet
Baykan ve Hakan

Kan›k, TFF çal›flanlar›,
spor adamlar›, ailesi
ve yak›nlar› kat›ld›.

14 fiubat 2008’de TFF
Baflkan› seçilen Hasan

Do¤an, 5 Temmuz
2008’de geçirdi¤i kalp

krizi sonucu 
hayat›n› kaybetmiflti.

29 Haziran 2011 tarihinde
yap›lan TFF Genel

Kurul’unda seçildikten
sonra ilk toplant›s›n›
‹stanbul’da gerçeklefltiren
TFF Yönetim Kurulu, 
görev da¤›l›m›n› yapt›. 
TFF Baflkanvekilliklerine
Göksel Gümüflda¤ ile Lutfi
Ar›bo¤an getirildi. TFF ‹cra
Kurulu ve Yönetim Kurulu
görev da¤›l›m› ise flöyle
olufltu.

‹cra Kurulu
Baflkan
Mehmet Ali Ayd›nlar
‹cra Kurulu Üyeleri
Göksel Gümüflda¤, 
Lutfi Ar›bo¤an, A.Hüsnü
Güreli, M. Cüneyt Tanman
Yönetim Kurulu
Milli Tak›mlardan 
Sorumlu Üye
M. Cüneyt Tanman
Mali ‹fllerden
Sorumlu Üye

A. Hüsnü Güreli
Hukuktan Sorumlu Üye
Yunus Egemeno¤lu
Tesislerden Sorumlu Üye
Ergün Tekin
Amatörlerden 
Sorumlu Üye
Mehmet Baykan
Bank Asya 1. Lig ile Spor
Toto 2. ve 3.Lig’den
Sorumlu Üye 
M. Akif Üstünda¤

TFF Yönetim Kurulu’nda görev da¤›l›m› 

Tahkim
Kurulu
Baflkan
Hasan Gerçeker
Üyeler
Prof. Dr. Saibe
Oktay Özdemir
Prof. Dr. Bahri
Öztürk
Osman Karakufl
Serpil Çetinkol
Av. Halil
Tomruk
Av. Selçuk
Karaçay

Etik
Kurulu
Baflkan 
Prof. Dr.
O¤uz Atalay
Üyeler 
Prof. Dr.
‹lyas Do¤an
Yard. Doç.
Dr. Burak
Oder
Av. Kemal
Keleflo¤lu 
Av. Mertay
Kugay

Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu
Baflkan
Halit Fahri Gültekin
Üyeler
Prof. Dr. Hamide Zafer
Yrd. Doç. Dr. Serkan
Ergüne
Av. Cafer Tekir
Av. Sarper Sarp 
Av. Fesih Delidere
Av. Rüfltü Köprülü

U20 Dünya Kupas›’na Türk damgas›U20 Dünya Kupas›’na Türk damgas›
K

olombiya’da 29 Temmuz’da
bafllayan FIFA 20 Yafl Alt›
Dünya fiampiyonas›’n›n

Organizasyon Komitesi ‹kinci
Baflkanl›¤›n› fienes Erzik yap›yor.
1996’dan bu yana FIFA ‹cra Kurulu
üyesi olan ve FIFA Dünya Gençler
Komitesi’nde yer alan Erzik,
Brezilya’daki 2014 Dünya Kupas›
kura çekimine kat›ld›ktan sonra 
30 Temmuz’da Kolombiya’ya geçti.
15 y›ld›r FIFA Dünya Gençler
Komitesi’nde UEFA 1. Asbaflkan› ve
TFF Onursal Baflkan› da olan Erzik,
U20 Dünya fiampiyonas›’n›n,
FIFA’n›n Dünya Kupas›’ndan sonraki
en büyük organizasyonu oldu¤unu
vurgulayarak, “Birçok dünya y›ld›z›
kendini bu turnuvadaki baflar›lar›yla
tan›tt›. Gelece¤in y›ld›zlar›n›
Kolombiya’dan sonra 2013’te
Türkiye’de izleme f›rsat› bulaca¤›m›z
için çok heyecanl›y›m” dedi.
Cüneyt Çak›r’›n da yard›mc›
hakemler Bahattin Duran ve Tar›k
Ongun’la birlikte görev alaca¤›
flampiyonada TFF Uluslararas›
Etkinlikler Departman› Müdürü ‹lker
U¤ur da Bogota’daki El Campin
Stad›’n›n Genel Koordinatör
Yard›mc›s› olarak çal›flacak.

FIFA kokartl› hakemimiz Cüneyt
Çak›r, Kolombiya’da

düzenlenen 20 Yafl Alt› Dünya
fiampiyonas›’n›n aç›l›fl maç›n›
yönetti. Brezilya ile M›s›r
aras›nda Barranquilla kentinde
oynanan maçta Çak›r’›n
yard›mc›l›klar›n› Bahattin Duran
ve Tar›k Ongun yapt›.
Öte yandan Cüneyt Çak›r, bu
turnuva için son haz›rl›k
çal›flmalar›n›  Erzurum’da yapt›.
Bogota flehrinin yüksekli¤inin
2 bin 600 metre olmas›ndan

dolay› Erzurum Atatürk
Üniversitesi kampusu içerisindeki
stadyumda çal›flmalar yapan
Çak›r’a kondisyonerler Ali ve
Tuba K›z›let ile bölge hakemleri
de kat›ld›.
Cüneyt Çak›r, “Kolombiya’daki
U20 Dünya fiampiyonas› için
yard›mc› hakem arkadafllar›m›zla
birlikte ilk etap çal›flmalar›m›z›
‹stanbul’da yapm›flt›k. 
Daha sonra ‹sviçre’de k›sa bir
çal›flmam›z oldu. Orada dünya
flampiyonas› öncesi en son koflu

s›nav›na tâbi olduk ve baflar›yla
tamamlad›k. Erzurum’daki
çal›flmlarla haz›rl›klar›m›z›
tamamlad›k” dedi.
Erzurum’daki çal›flmalar›n›n
çok iyi geçti¤ini anlatan Çak›r
“Baflta Do¤an fien Hocam›z
olmak üzere oradaki di¤er
hakem arkadafllar›m›za çok
teflekkür ediyorum. 
Tüm Erzurum halk›na da çok
teflekkür ediyorum” diye konufltu.
Cüneyt Çak›r, her hakemin
mutlaka bir hedefinin
bulundu¤unu belirterek,
“Avrupa’daki en iyi 23 hakem
aras›na bir Türk hakeminin
ismini yazd›rd›k. Bundan sonra
hedefler çok büyüdü art›k. 
Bizler bunun sorumlulu¤unun
bilincinde çal›flmaya devam
edece¤iz” dedi.
Avrupa k›tas›ndan aralar›nda
Cüneyt Çak›r’›n da oldu¤u
sadece 6 hakemin ça¤r›ld›¤›
flampiyonada toplam 16 hakem,
32 yard›mc› hakem düdük
çalacak. FIFA kokartl› yard›mc›
hakemler Bahattin Duran ve 
Tar›k Ongun da Dünya
fiampiyonas›’nda görev al›yor. 

Cüneyt Çak›r’a 
aç›l›fl onuru
Cüneyt Çak›r’a 
aç›l›fl onuru

Nüzhet abiyi unutmad›k 

Türkiye Futbol Federasyonu eski
Genel Sekreter Vekillerinden merhum
Nüzhet Kiper Ba¤›fl, vefat›n›n
dördüncü y›ldönümünde Ankara
Gölbafl› Kabristan›’ndaki mezar›
bafl›nda an›ld›. Anma törenine Ba¤›fl’›n
kardefli Devlet Bakan› Egemen Ba¤›fl,
TFF Yönetim Kurulu Üyesi M. Akif
Üstünda¤ ve TFF çal›flanlar› kat›ld›.

Hilmi Kiremitçi’yi yitirdik

‹stanbulspor, Vefa ve Fenerbahçe’de
forma giyen millî oyuncu Hilmi
Kiremitçi, 77 yafl›nda vefat etti.
Profesyonelli¤e ilk ad›m›
‹stanbulspor’da atan Kiremitçi, Vefa’da
1960 y›l›na kadar futbol hayat›n›
devam ettirdikten sonra Fenerbahçe’ye
transfer oldu. 1960’tan 1964’e kadar
sar›-lacivertli formay› giyen millî
futbolcu, 17 y›l Birinci Lig’de oynad›.
Kiremitçi, 1957-1961 y›llar› aras›nda
14 kez millî formay› giydi. Hilmi
Kiremitçi birçok tak›mda teknik
direktörlük yapm›flt›. Merhum
Kiremitçi’nin cenazesi Band›rma’da
topra¤a verildi. Hilmi Kiremitçi’ye
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
futbol camias›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Millî Tak›m›m›z›n eski teknik
direktörlerinden, eski milli
futbolcu merhum Coflkun
Özar›’n›n ad›n›n verilece¤i spor
kompleksinin temeli at›ld›. 
fiiflli Belediyesi taraf›ndan inflas›
gerçeklefltirilecek olan spor
kompleksinin temel atmas›,
Türkiye Futbol Federasyonu
Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar, fiiflli
Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül
ve Coflkun Özar›’n›n o¤lu Murat
Özar› taraf›ndan gerçeklefltirildi.
Coflkun Özar›’n›n ailesi ile TFF
Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an’›n da
kat›ld›¤› organizasyonda konuflan
TFF Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar,
Mustafa Sar›gül’e, hayata
geçirilecek bu tesis için teflekkür
etti. Baflkan Ayd›nlar, “Bu tür
örnekler ço¤almal›. Biliyorsunuz

çok zor günler geçiriyoruz ve
böyle sevindirici bir konuda,
sporun altyap›s› olan bir tesisin
temel atma töreninde bulunmak
bizi mutlu etti. Tüm Türkiye’nin
genelinde altyap› hareketi
bafllatacak bu tarz tesisler
yaratacak proje üzerine
çal›fl›yoruz. Buradan yeni Coflkun
Özar›’lar kazan›lmas› dile¤iyle
hay›rl› olsun diyorum” dedi.
Mustafa Sar›gül de temeli at›lan
tesisin bir futbol sahas›ndan çok
fazlas› olaca¤›n› vurgulayarak,
“Burada 7-14 yafl aras›
çocuklar›m›z› özel olarak
e¤itece¤iz. Profesyonel e¤itmenler
görev alacak. Kabiliyetli
oyuncular›m›z› belirleyip, 7 y›l
onlarla ilgilenece¤iz” diye
konufltu. 

TFF Yönetim Kurulu’nun 1 Temmuz
2011 tarihli karar› ile atanan
Temsilciler Kurulu, Kemal Dinçer
baflkanl›¤›nda toplanarak kendi
içerisinde görev bölümü yapt›. Kurulun
baflkanvekilli¤ine Dr. Fatih Tanfer,
raportörlü¤e de Altan Kutucu getirildi.
Ayr›ca Temsilciler Kurulu
Teflkilatlanma, Çal›flma Prensipleri ve
Görevleri ‹le ‹lgili Talimat kapsam›nda
Kurul ve Komisyonlar oluflturuldu. 
‹cra Kurulu’nda Baflkan Kemal Dinçer,
Baflkanvekili Dr. Fatih Tanfer ve
Raportör Altan Kutucu yer al›rken,
Temsilci E¤itim ve De¤erlendirme Alt
Komisyonu’nda Altan Kutucu, Hasan
Üsküplü ve Musa Soykarc› bulunuyor.
Temsilci ‹letiflim Alt Komisyonu ise 
Dr. Fatih Tanfer, fiener Ayd›n ve
Kenan Alan’dan oluflturuldu.

Temsilciler Kurulu
görev bölümü yapt›
Temsilciler Kurulu

görev bölümü yapt›

Coflkun Özar› Spor Kompleksi’nin temeli at›ld›
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Üst Klasman Hakemler
Bülent Y›ld›r›m Ankara
Mustafa ‹lker Coflkun Ankara
Özgüç Türkalp Ankara
Kuddusi Müftüo¤lu Antalya
M. Kamil Abito¤lu Antalya
Mustafa Ö¤retmeno¤lu Antalya
Aytekin Durmaz Bal›kesir
‹lker Meral Bal›kesir
Fethi Serkan Koçak Çank›r›
Taner Gizlenci Denizli
Özgür Yankaya Edirne
Ercan Hellaç Erzincan
Mesut Çar›k Eskiflehir
Cüneyt Çak›r ‹stanbul
F›rat Ayd›nus ‹stanbul
Hüseyin Göçek ‹stanbul
Mete Kalkavan ‹stanbul
Serkan Ç›nar ‹stanbul
Süleyman Abay ‹stanbul
Tayfur Özkan ‹stanbul
Volkan Bayarslan ‹stanbul
Hakan Ceylan ‹zmir
Hakan Özkan ‹zmir
Hüseyin Sabanc› ‹zmir
Kutluhan Bilgiç ‹zmir
Tolga Özkalfa ‹zmir
Bünyamin Gezer K. Marafl
Deniz Çoban Konya
Suat Arslanbo¤a Malatya
Zafer Demir Malatya
Ça¤atay fiahan Manisa
Koray Gençerler Manisa
Murat Türker Manisa
Yunus Y›ld›r›m Manisa
Mürvet Sezer Samsun
Abdullah Y›lmaz Trabzon
Bar›fl fiimflek Trabzon
Halis Özkahya Yalova

Üst Klasman Yard›mc› Hakemler
Ayhan Akgöz Ankara
Cem Satman Ankara
Engin Erdem Ankara
Erdinç Sezertam Ankara
Hüseyin Fidan Ankara
Muharrem Y›lmaz Ankara
Mustafa Sönmez Ankara
Neflet Merdin Ankara
Özgür Fatih Kalayc› Ankara
Recep Y›ld›r›m Ankara
Serkan Çimen Ankara
Serkan Olguncan Ankara
Baki Yi¤it Antalya
Serdar Akçer Antalya
Selçuk Kaya Bal›kesir
Hakan Yemiflken Bursa
Birol Güldane Denizli
Erdem Gökalp Denizli
Engin Gökçe              Diyarbak›r
Nihat M›zrak             Diyarbak›r

Hakan Eygü Erzurum
‹smail fiencan Eskiflehir
Mehmet Ka¤an Bingül Eskiflehir
Mehmet Cem Hano¤lu Hatay
Aleks Taflç›o¤lu ‹stanbul
Ali Sayg›n Ögel ‹stanbul
Alpaslan Dedefl ‹stanbul
Bahattin Duran ‹stanbul
Bülent Gökçü ‹stanbul
Cemal Bingül ‹stanbul
Ceyhun Sesigüzel ‹stanbul
Erdem Bay›k ‹stanbul
Erkan Akbulut ‹stanbul
Esat Sancaktar ‹stanbul
Gökmen Olgaç ‹stanbul
Kemal Y›lmaz ‹stanbul
Mustafa ‹spiro¤lu ‹stanbul
Orkun Aktafl ‹stanbul
Özgür Ertem ‹stanbul
Sedat Etik ‹stanbul

Serkan Ok ‹stanbul
Süleyman Özay ‹stanbul
Tar›k Ongun ‹stanbul
Adil Sinem ‹zmir
Ahmet fiimflek ‹zmir
Ark›n Akgöl ‹zmir
Baki Tuncay Akk›n ‹zmir
Cevdet Kömürcüo¤lu ‹zmir
Ekrem Kan ‹zmir
Emre Suna ‹zmir
Mustafa Emre Eyisoy ‹zmir
Serkan Akarca ‹zmir
Serkan Gençerler ‹zmir
fienol Ersoy ‹zmir
As›m Yusuf Öz K. Marafl
O¤uz Terzi                Kastamonu
Fahri Aksoy Kayseri
Nihat Samuk Kocaeli
Seçim Demirel Kocaeli
Serhan Malkoç Kocaeli

Cumhur Altay Manisa
Volkan Akçit Manisa
Volkan Narinç Manisa
Nurettin Çiçek Mardin
Gökhan Memiflo¤lu Mu¤la
Samet Çavufl Ordu
Uygar Bebek Ordu
Mehmet K›sal Rize
Ömer Faruk Yeflil Sakarya
Hakan Atilla Gökbilgin Samsun
Mehmet fiahan Y›lmaz fianl›urfa
Muhittin Gürses fianl›urfa
Bahtiyar Birinci Trabzon
‹smail Köse Trabzon
Mehmet Metin Trabzon
Muhammet Yumak Trabzon
Serdar Diyadin Trabzon
Serkan Ç›nar Trabzon
Deniz Turgut Uflak
Emin Y›ld›r›m Yozgat
Serkan Akal               Zonguldak

Ulusal Hakemler   
Burak Cem Tahiro¤lu Adana
Deniz Osayer Adana
Gökhan Günefler Adana
Olgun Bafldan Adana
H.Hüseyin Y›ld›r›m         Ad›yaman
Mehmet Demir               Ad›yaman
Bilal Köseo¤lu Amasya
Ali Palab›y›k Ankara
Bora Budak Ankara
Eser Birinci Ankara
Fayat Bakan Ankara
Mehmet Emre Atasoy Ankara
Mehmet Gonca Ankara
Özer Özden Ankara
Sarperbar›fl Saka Ankara
Serkan Bal Ankara
Tolga fiinoforo¤lu Ankara
Yaflar Kemal U¤urlu Ankara
Yi¤it Peflin Ankara
Ahmet Eflref Sar› Antalya
Burak Astar Antalya
Cihan Burgan Antalya
Hac› Yusuf Say›n Antalya
Serdar Bahç›van Antalya
Polat Mersin Ayd›n
Ali Terzio¤lu Bal›kesir
Murat Orhan Bal›kesir
Sacit Keflkek Bal›kesir
Serdar Karakafl Bal›kesir
Yavuz Çetin Batman
fierif Bayram Bayburt
Bar›fl Yavafl Bilecik
Mehmet Kaftanc› Bingöl
Serkan Varol Bingöl
Bar›fl Mekik Bolu
Abdurrahman Lale Bursa

Erhan Sönmez Bursa
Mehmet Efe Bursa
Mehmet Kara Bursa
Sinan Cem ‹yihuylu Bursa
Zafer Koçbay                 Çanakkale
Muhsin Çayan Denizli
Özkan Çeliker Denizli
‹brahim Bülbül D. Bak›r
Murat Günerhan D. Bak›r
Yusuf Y›lmaz D. Bak›r
Özgür Bay›r Edirne
Öner F›rat Erzurum
Emre Y›ld›r›m G.Antep
Mustafa Y›lmaz G.Antep
Halil Say›n Giresun
Hasbi Dede Giresun
Taner A¤›ç Giresun
Mehmet Karanl›k Hatay
Sedat Sert Hatay
Adnan Güngördü ‹stanbul
Alpaslan Cebe ‹stanbul
Aykut Çakmak ‹stanbul
Bahad›r Tüter ‹stanbul
Bayram Baflkan ‹stanbul
Deniz Atefl Bitnel ‹stanbul
Emre Kosif ‹stanbul
Emre Malok ‹stanbul
Eray Yurtseven ‹stanbul
Erdem ‹ren ‹stanbul
Erdo¤an Özkaya ‹stanbul
Harun Yüceda¤ ‹stanbul
Murat Özcan ‹stanbul
Mustafa Kürflad Filiz ‹stanbul
Onur Karabafl ‹stanbul
Osman Yi¤it Uzer ‹stanbul
Özer Bektafl ‹stanbul

Serdar Akkoço¤lu ‹stanbul
Serhad Ürkmez ‹stanbul
Serkan Ergün ‹stanbul
Sertaç fiaro¤lu ‹stanbul
Sertan Bakan ‹stanbul
Sinan Cem ‹pek ‹stanbul
Alper Ulusoy ‹zmir
Ferdi Uluda¤ ‹zmir
Ferhan Kestanl›o¤lu ‹zmir
Hakan Akm›s›r ‹zmir
Mehmet Fatih Gökçe ‹zmir
Murat Saraç ‹zmir
Özgür Sepin ‹zmir
Selim Tany›ld›z› ‹zmir
Serkan Özkan ‹zmir
Volkan Alabafl ‹zmir
Ali Karatutlu K. Marafl
Bahad›r Kay›flo¤lu Karabük
Kerim Deveci Karabük
Bilal Kunt                     Kastamonu
Çetin Topuz Kayseri
Emre Altun Kayseri
Hac› Mehmet fiimflek Kayseri
Ömer Faruk Ocak Kayseri
Ömer Murat Ülger Kayseri
Deniz Kükrek Kocaeli
Emre Duz Kocaeli
Volkan Çetinkaya Konya
Hasan Küpeli Kütahya
Mehmet Kürflat Öner Malatya
Mustafa Burak Er Malatya
Mutlu Dalbudak Malatya
Tolga Kadaz Manisa
Hüseyin Çiftsüren Mardin
Mehmet Nevzat Adal Mardin
Hüdaverdi Savc› Mersin

Mehmet Güven Mersin
Onur Sal›k Mersin
Selçuk Sar›gül Mersin
Ali fialk Mu¤la
Ali Za¤l› Mu¤la
Levent Aktan Mufl
Nihat Akman Mufl
Serkan Tokat Nevflehir
Hakan Gültepe Ordu
Murat Kaya Ordu
Volkan fieker Ordu
Bülent Çenet                  Osmaniye
Abdullah Kalafato¤lu Rize
Cüneyt Bak›ro¤lu Sakarya
Erkan Engin Sakarya
Özgür Aygün Sakarya
‹lkay Ayd›n Samsun
Murat Göze Samsun
O¤uz Kaan Turan Siirt
Abdulkadir Bitigen Sivas
Adem Sar›tafl Sivas
Deniz Gültekin fianl›urfa
Ekrem Gerginci fianl›urfa
Niyazi ‹zgören fianl›urfa
Osman Kaya Tekirda¤
Ali fiükrü Beldüz Trabzon
Bülent Birincio¤lu Trabzon
Hakk› Güler Trabzon
Muhammet Baflkan Trabzon
Mustafa Ayd›n Trabzon
Hüseyin Alt›ntafl Uflak
‹brahim Süslü Uflak
‹.Halil ‹leri Van
Sefa Demir Yalova
Evren At›fl                      Zonguldak
O. Ender Bulut               Zonguldak

Bayan Bölgesel Hakemler
Betül Baykan Ankara
Kadriye Gökçek Ankara
Sevcan Sungur Ankara
Tülay Kaymak Ankara
Tülin Yavuz Sevinç Ankara
Deybet Gök Antalya
M. Haldan  Demirbilek Antalya
Semra ‹flcen Antalya
Yeliz Atalay Antalya
Ayfle Sa¤›rkaya Bal›kesir
Dilek Özdemir Bal›kesir
Rukiye Yüksel Bingöl
Nebahat Maktur Bolu
Reyhan Çelik Çanakkale
Esra K›z›l Diyarbak›r
Sonnur Kahraman Edirne
Aynur Aysun Akar Gaziantep
Dilan Deniz Gökçek ‹stanbul
Sibel Yamaç ‹stanbul
Belgin Kumru ‹zmir
Melis Özçi¤dem ‹zmir
Tu¤ba Günefl Atay K. Marafl 
Sevgi Ölker Kayseri
Sema Y›ld›r›m K›rflehir
Sevcan Özkar Kocaeli
Emine Koçak Konya
Hilal Akdenizli Mardin
Mürvet Yavuztürk Samsun
Özlem Güden Sivas
Neslihan Muratda¤› Tekirda¤

MHK’da görev da¤›l›m› yap›ld›
Türkiye Futbol Federasyonu

Merkez Hakem Kurulu,
Yusuf Namo¤lu baflkanl›¤›nda
gerçeklefltirdi¤i ilk toplant›da
görev da¤›l›m›n› yapt›.
Merkez Hakem Kurulu görev
da¤›l›m› flu flekilde:
Baflkanvekili: Metin Tokat
PM‹K Profesyonel ‹cra Kurulu
Üyeleri: Bedri Dölkelefl 
M. Zihni Aksoy
Gözlemci Atamalar› Sorumlusu
Bedri Dölkelefl
EPAK’tan Sorumlu Baflkan
M. Zihni Aksoy
EPAK’tan Sorumlu Baflkan
Yard›mc›s›: Galip Bitigen
Mentör ve Yetenekli
Hakemlerden Sorumlu Üye
‹lhami Kaplan 
Yavuz Karaozan
BAL Ligi’nden Sorumlu Üye
Metin Tokat
Futsal - Plaj ve Bayan
Futbolundan Sorumlu Üye: ‹lhami

Kaplan
MHK Üyeleri Bölgesel Da¤›l›m›
Yahya Diker (1-11)
Yavuz Karaozan (4-8-13)

Metin Tokat (3)
‹lhami Kaplan (2-5)
A.Can Lakot (6-9-12)
Galip Bitigen (7-10-14

M
HK taraf›ndan düzenlenen “Sezon Öncesi Hakem
E¤itim Semineri”, Silivri Klassis Resort Otel’de
yap›ld›. Üst Klasman Hakem ve Yard›mc›

Hakemler, Kad›n FIFA ve FIFA Yard›mc› Hakemler ile üst
klasman gözlemci ve mentörlerin kat›ld›¤› seminerin
aç›l›fl›na, TFF Baflkan› Mehmet Ali Ayd›nlar,
Baflkanvekilleri Göksel Gümüflda¤ ve Lutfi Ar›bo¤an ile
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Baykan ve Erdal Atalay
kat›ld›.
Aç›l›fl konuflmas›n› yapan MHK Baflkan› Yusuf Namo¤lu,

geçen y›llara göre k›yasland›¤›nda hakemlerin
sorumlulu¤unun artt›¤›n› ifade ederek, “Uluslararas›
iflbirlikleri sayesinde hakemlerimizin uluslararas›
tecrübeleri artt›. Öncelikli hedefimiz, 2012 Avrupa
fiampiyonas› ve 2014 Dünya Kupas›’na en az 
1 hakemimiz göndermek olacakt›r” dedi.
Seminerde bir konuflma yapan TFF Baflkan› Mehmet Ali
Ayd›nlar ise “29 Haziran’da göreve bafllayan Yönetim
Kurulu olarak, bu ilk seminerin hakem camias›na ve
futbolumuza hay›rl› olmas›n› diliyorum. Sportif
performanslar›n konuflulmaya bafllanaca¤› günlerde,
sahan›n mutlak hâkimi olan sizlerin verece¤i ya da
vermeyece¤i kararlar, daha fazla mercek alt›na al›nacak.

Haddinden fazla yorumlar ön plana ç›kabilecek. fiartlar ne
olursa olsun, Futbol Federasyonu olarak tamamen
arkan›zda oldu¤umuzu vurgulamak için buraday›m” dedi.
“88 y›ll›k futbol tarihimizin en s›k›nt›l› zamanlar›ndan
birinin yafland›¤› bu dönemde hepimize daha fazla
sorumluluk düflüyor” diyen Ayd›nlar, “En fazla göz
önünde olan ve gündeme getirilen, hakem hatalar›d›r. Her
zaman olabilece¤ini kabul etmekle birlikte, bu hatalar› en
aza indirebilmek için azami dikkati gösterece¤iz. Sizlerin
daha iyi olabilmesi için, uluslararas› e¤itimler ve
seminerler aral›ks›z devam edecek” ifadelerinin kulland›.
Brezilya’da oldu¤u için seminere kat›lamayan TFF Onursal
Baflkan› fienes Erzik’in mesaj›n› ise Baflkan Namo¤lu
okudu. Erzik mesaj›nda özetle, “Bu kritik süreçte sizlere
eskisinden daha çok görev düflmektedir. En k›sa zamanda
bizler ‘güzel oyunumuz’u seyretmeye, sizler de sahalarda
gerçek spor adaletini sa¤lamaya devam edersiniz. Bu
konuda sizlere olan güvenim sonsuz. Baflar›n›n olmazsa
olmaz koflulu e¤itimdir. Son y›llarda, MHK Kurullar›,
UEFA Hakem Konvansiyonu ve uluslararas› de¤erli hakem
e¤itimcileri ile iflbirli¤i sonucunda, hakemlikte önemli
geliflmeler kaydedildi. Bu olumlu geliflmelerin sizlerin
baflar›lar›na ivme kazand›raca¤›na inan›yorum” dedi.

Silivri’de MHK semineri Silivri’de MHK semineri 
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19 Milli Tak›m›m›z,
Romanya’da düzenlenen
UEFA U19 Avrupa

fiampiyonas› finallerinde gruptan
ç›kamad› ama son maç›nda
turnuvan›n mutlak favorisi
‹spanya’ya 3-0’la diz çöktürerek
muhteflem bir veda yapt›.
S›rbistan, Belçika ve ‹spanya ile B
Grubu’nda yer alan Kemal Özdefl
yönetimindeki U19 Tak›m›m›z›n
ilk rakibi S›rbistan’d›.
Gençlerimiz, favori olarak
ç›kt›klar› karfl›laflmay› 57’de Jojic
ve 89’da Trujic’ten yedikleri
gollerle 2-0 kaybederek turnuvaya
kötü bir bafllang›ç yapt›. ‹spanya

ise elveriflsiz hava flartlar›
nedeniyle bir gün ertelenen
Belçika karfl›laflmas› 4-1
kazanarak favorili¤inin hakk›n›
verdi. U19 Tak›m›m›z için gruptan
ç›kman›n yolu kalan iki maç›n› da
kazanmak olarak görünüyordu
ancak Belçika karfl›laflmas› da
beklenildi¤i gibi geçmedi. Üstelik
42. dakikada Vetokele’nin k›rm›z›
kart görmesiyle Belçika 10 kifli
kalm›fl ve gençlerimiz için büyük
bir avantaj do¤mufltu. 
77. dakikada Ali Dere’nin golüyle
öne geçen gençlerimiz, son
dakikada Jonas Vervaeke’nin
golüne engel  olamay›nca sahadan

1-1’lik beraberlikle
ayr›ld›. Di¤er maçta
ise ‹spanya, S›rbistan’›
4-0 yenmiflti. Gruptan
ç›kmak için son maçta
‹spanya’y› yenmemiz,
Belçika’n›n da
S›rbistan’› ma¤lup
etmesini beklememiz
gerekiyordu. Belçika
maç›nda son dakikada
yenilen gol hem
moralleri hem de
bütün planlar›
bozmufltu. Buna
ra¤men gençlerimiz
“iyi tak›m” olduklar›n›

göstermekte kararl›yd› ve
beklenen patlamay› da ‹spanya
karfl›s›nda yapt›. ‹ki maçlar›n› da
4’er gol atarak kazanan ve sadece
1 gol yiyen ‹spanyollar, Türkiye
karfl›s›nda neye u¤rad›klar›n›
flafl›rd›. Öyle ki Millî Tak›m›m›z›n
iki golünü ‹spanyol oyuncular
kendi kalelerine att›. Di¤er
golümüzün alt›nda ise Kamil
Ahmet Çörekçi’nin imzas› vard›.
Bu galibiyetin somut bir anlam
kazanmas› için Belçika’n›n
S›rbistan’› yenmesi gerekiyordu
ancak o maç 1-1 berabere sona
ermifl ve gençlerimiz gibi 4 puana
sahip olan S›rbistan, ikili
averajdaki üstünlü¤üyle yar› finale
yükselmiflti. 

U19’dan onurlu veda U19’dan onurlu veda 

Çocuk Yuvalar› Futbol fienli¤i 
Türkiye Futbol Federasyonu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlü¤ü aras›nda imzalanan
protokol kapsam›nda düzenlenen “TFF-SHÇEK 2. Çocuk Yuvalar›
Futbol fienli¤i”, 19-21 Temmuz 2011 tarihleri aras›nda Eskiflehir
Anadolu Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi. Etkinli¤e, Türkiye
genelindeki Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü bünyesindeki
kurumlarda bulunan 9, 10 ve 11 yafl grubu erkek çocuklardan
oluflturulan 24 karma tak›m kat›ld›. Oyun, e¤lence, e¤itim ve
flenlik havas›nda, puan usulü olmadan yap›lan müsabakalarda,
minik sporcular›n futbol teknik ve beceri uygulamalar›n›n
gelifltirilmesi amaçlan›yor.

U16’da zafer Ankara Bugsafl’›n 
2010-2011 Sezonu U16 Türkiye
fiampiyonas›’nda Ankara Bugsafl Spor
flampiyon oldu. Zonguldak Çaycuma
Stad›’nda oynanan final maç›n›n
normal süresi 1-1 berabere biterken,
penalt› at›fllar› sonucu Ankara Bugsafl
Spor, Dikilitafl’a 6-5 üstünlük
sa¤layarak flampiyonlu¤u elde etti.

Sivas Türk Telekom’u 3-2 yenen
Gaziosmanpafla ise üçüncü oldu.
Müsabakalar›n sonunda kupa ve
madalyalar› Çaycuma Belediye
Baflkan› Mithat Gülflen, TFF Genel
Sekreter Vekili Adnan Ersan ve
Zonguldak AFKF Baflkan› Tahir
Buyurucu verdi.

2010-2011 Sezonu U13 Türkiye fiampiyonas›’nda Galatasaray flampiyon
oldu. Kastamonu’da 16-17 Temmuz 2011 tarihlerinde oynanan final
müsabakalar›n›n ikinci gününde oynanan final müsabakas›nda Adana
Demirspor’u 2-1 yenen Galatasaray, U13 Türkiye fiampiyonlu¤unu elde
etti. fiampiyonan›n 
üçüncülük-dördüncülük maç›nda
ise Erzurum E¤itimgücü’nü 6-1
yenen Ankara Bugsafl Spor üçüncü
oldu. Müsabakalar›n sonunda
tak›mlara kupa ve madalyalar›n›
TFF Genel Sekreter Vekili Adnan
Ersan, Gençlik ve Spor ‹l
Müdürlü¤ü ve ASKF yetkilileri
verdi.

U13 Türkiye fiampiyonu Galatasaray




