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Değerli okuyucular,

Tribune Sport Magazine olarak 12. sayımızla sizinle yeni-
den buluşmanın hazzını yaşıyoruz. Diğer sayılarda olduğu gibi 
yeni sayımızda da, siz değerli okuyucuların merak edeceği yazı 
ve haber kaynaklarımızla karşınızdayız.

Futbolun bir oyun kurmacası olduğu düzleminden yola 
çıkarak, bu basit görünen oyunun derinlerine inip spor ga-
zeteciliği yapma konusundaki hassasiyetimizi hep koruduk. 
Gerek yazar kadromuz, gerekse seçtiğimiz konular, siz değerli 
okuyuculara “farklı olanı göstermek” adına olmuştur. bu mis-
yonla, doğru-ahlaklı habercilik ve bağımsız kalemlerimiz ile 
futbola dair açılan pencereleri genişletmeye çalıştık. 

yeni sayımızda, yazarlarımız ilgi çekici köşeleri ile yeniden 
karşınızda, önemli tespitler ile futbola dair bilinmeyenler ya da 
fark edemediklerimizi gözler önüne sunuyoruz. bu bağlamda, 
yazıların içeriğinden keyif alacağınızı umuyoruz. tribune Sport 
magazine ailesi olarak fikirlerinize önem veriyoruz, yazarları-
mızla ilgili düşüncelerinizi ve Tribune Sport Magazine dergisi 
ile ilgili görüşlerinizi ilgili mail adresleri aracılığı ile bizlere ilet-
menizi bekleriz.

bu ayki dergi içeriğimizde; yine bir tribune Sport Magazi-
ne klasiği olan futbolun içinden isimler ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşi ve röportajlar ile sizinleyiz. bunun yanı sıra zengin ya-
zar kadromuzun hazırladığı dopdolu haber ve yazı içerikleri ile 
önemli bilgiler sizleri bekliyor olacak…

Sizleri daha fazla meraklandırmadan, keyifli okumalar dili-
yoruz. Futbolun güzellikleri ile nice  yeni sayılarda birlikte ol-
mak dileğiyle, hoşçakalın..!

Cem Türkmen
yönetim kurulu başkanı
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Fotoğrafın Hikayesi

Ben Sonradan Görme Değilim Diyorsanız İnter...
Milano kentinin bir diğer büyük takımı olan İnter'in taraftarları belli 
bir sınıfa ait. AC Milan taraftarları için "Kendilerini zengin zanneden 
sonradan görmeler" benzetmesini yapan İnter taraftarlarının neden 
Milan'ı desteklemediği aşikar.
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Köşe Yazısı

Futbol endüstrisinin gelişimi futbolun takipçileri 
olan herkeste güzel heyecanlar uyandırıyor. “Akıllı” 
kavramının hayatımıza işlediği -özellikle son 10 yıllık - 
bilgi teknolojileri çağında, her şeyin akıllısı ile dünyamız 
çevreleniyor.. 

Futbolun endüstrisini futbola olan sevgimizle bizler 
yarattık muhakkak..

biz sevdikçe o gelişti, pazarını büyüttü..

bu işin aktörleri de popüler modeller oldu yeni 
nesillere.. 

Akıllı stadyumlar, büyük futbol endüstrisinin hızlı 
gelişimi, futbol store’lar da vakit harcadığımız alışveriş 
tutkunluğumuz..

Hatta akıllı futbol topları, formalar… 

Akıl almaz sponsorluk anlaşmaları, futbolcuya ödenen 
çılgın fiyatlar..

Ve daha nice nemalanmaya temel teşkil eden, global 
bir köye dönüşen futbol örüntüsü..

okuldan  hızlıca eve koştuğum bir gündü.. 

tek amacım dönemin popüler çizgi filmlerinden birine 
yetişmek.. 

tam televizyona dalmışım, yüzümde çocukluğun 
verdiği hiçlik duygusu..

Daha mutlu olamayacağımı 
düşündüğüm bir anda kapı çalıyor. 

Annem bağırıyor içeriden 
“Mutfaktayım, kapıya bak!” 

Diyorum ki kendi kendime, “boş ver be 
kızım, uyumuş numarası yap, dün ekmek 
aldırmaya gönderirken işe yaramadı mı 
sanki..”

Ama kapı susmuyor, zaten yüzümde 
ki tebessüm de dağılmış, oflaya puflaya 
gidiyorum kapıya..

bizim murat gelmiş, yan komşu Aynur 
Abla’nın oğlu.. 

“Ne oldu?” diyorum.. 

Nefes nefese cevaplıyor:

“Annenden izin al, ne olur, arsada 
oynayalım.”

“Yahu ne oynayacağız, okuldan yeni geldim ben, 
istemiyorum.”

“Ne olursun çık, bir adam eksik oynayamıyoruz, Veli’nin 
annesi izin vermiyor, diğer çocuklarda öğlenci zaten, hem 
sen sadece kalede duracaksın, hadi ne olur, ne olur..”

Anneme bakış atıyorum bi an.. 
“İzin verme ne olur” diye..

Annemde demez mi, “Ee kırma 
madem çocuğu, ama dikkat edin 
kendinize..”

Çıkıyoruz sokağa, beni 
kale diye iki tane büyük taşın 
arasına dikiyorlar, bayram 
zamanında genelde bayram alanı 
diye kullandığımız toprak bir 
arsadayız. 

bizim eve yakın, ama her 
çocuğun dizlerinde düşmekten 
yaralarının olduğu, hatıralı olan 
anlamlı bir arsa burası…

murat geliyor yanıma, 
şimdilerde futbol taktiği olarak 
anlamlandırabildiğim, o zamanlar 
“ne diyor bu bana yahu” diye 
anlamaya çalıştığım şekliyle, bana 

oyunun kurallarından bahsediyor.

Daha sonra kendi aralarında arsa ortasında toplanıp, 
bir taşa tükürüyorlar. 

bunun ilk santrayı kimin başlatacağı seçimi olduğunu 
sonradan anlıyorum. 

kendi aralarında hararetli hararetli konuşuyorlar. 

karşı kaleye bakıyorum. Cılız bir 
çocuk, “sanırım beceriksiz olanlar her 
zaman kalede olur” diye düşünüyorum. 
onun kalesi de iki tane kırık tuğladan 
kurulmuş. bu arada maç öncesi kalelerde 
haksızlık olmasın diye adımlama yöntemi 
ile kaleleri eşitliyorlar.

o zamanlar anlayamadığım şimdilerde 
hatıralarıma geldikçe anlamlandırdığım 
beden dili konuşmaları cereyan ediyor 
kafamda.. 

oynadıkları topun kalitesizliği –hatta 
bir tarafının yırtık olması-…

oyun içinde dönemin popüler 
topçuları ile kendilerine taktıkları isimler.. 
Daha sonraları, uzun yıllar lakap olarak 
üzerlerin de etiket kalmış hatıralar…

mahallenin zengin - fakir çocuk ayırt 
etmeden, aynı çocukların aynı sahada rakip ve takım 
arkadaşı olabilmesi…

Ayakkabısı yeni olanla, yırtık ve küçük parmağı dışarı 
çıkmaya başlayanın gol sevincinde birbirlerine dünyanın 
en samimi gülümsemesi ile sarılabilmesi…

“Bak oğlum, ilerde Fener’e gidince de böyle goller 

Fatma yüksel

Ben Futboldan Bahsediyorum, 
Sen Bir Çocuğun 
Gözlerindeki Sevinci 
Anla!

“Futbol arsada güzeldir, borsada değil.” Metin Kurt.

“Bak oğlum, 
ilerde Fener’e 

gidince de 
böyle goller 
atacağım, 

görürsünüz 
heee..”

fatmayuksel@tribunesportmagazine.de
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atacağım, görürsünüz heee..” diye kurulan büyük 
hayallerin kaynağının futbol olabilmesi…

bir çocuğun bayramda giymek için sevdiği takımın 
formasını, şapkasını ısrarlar babasına aldırması, hatta 
bu eşyaları başucunda en değerlisi gibi saklayabilmesi, 
üzerine giydiğinde de bundan daha gurur veren bir şey 
yokmuşçasına sevinebilmesi..

Sonra murat bir gol atıyor ki, görmeniz lazım, o 
zamanlar ben futbolun “F” sini bilmezken deli gibi 
havalara zıplıyorum..

Allahım! o nasıl mutluluk öyle, takım sevinci yaşıyoruz 
hep birlikte… 

İki tuğlanın arasına atılan o top, bizlerde dünyanın en 
büyük hazzını yaratıyor…

kaleci osman’ın yüzünü hatırlıyorum, o cılız bedeniyle 
kocaman bir çocuk olduğu anlar vardı o kalede… 

Hele bizim golden sonra karşı takımı hatırlıyorum ki 
görmeniz lazım… 

bizim yüzümüze mutluluk ışıkları doluşturan o gol, 
onların boğazında yutkanamadıkları bir acı gibiydi..

Sonra bazı görüntüler geliyor gözümün önüne.. 

o milyonluk pazarlama aracı futbolcuları 
düşünüyorum.

Ne gol attıklarında bu sevinci görüyorum, ne de gol 
yediklerinde bu yıkılışı…

mutlaka seviniyor mutlaka üzülüyorlar ama bizim 
gibi değil…

Çocukların dizlerinde düşmekten kanamalar oluyor 
maçta…

Derken maç bitiyor, yenenle yenilen birbirine 
sarılıyor. Gülüşmeler, moral bozukluğu.. kazanan 
takıma gazoz ısmarlanıyor, maç analizi yapılıyor..

terlemiş küçük bedenlerin hızlı hızlı nefes alıp 
verirken yüzlerini hatırlıyorum. maçı hala yüzlerinde 
yaşıyorlar.. 

maç bitince en pahalı arabalara binip evlerine 
dönen topçulara benzemiyor bu çocukların futbolu.. 

bu daha özel daha başka bir şey..

ben eve dönüyorum, bir ara topu kurtarmaya 
çalışırken bende düşmüşüm..

Annem banyoya sokup söylene söylene yıkıyor beni.. 
Akşam oluyor babam geliyor.

babama ilk kez soruyorum, “sen hangi futbolcuyu 
seviyorsun, baba?” diye.

şaşırıyor ve gülmeye başlıyor..

ertesi gün annemin ayran ve simit almak için verdiği 
parayı harcamıyorum. kırtasiyeye gidip ufak bir defter 
alıyorum kendime.. 

o benim ilk futbol defterim oluyor, her gün düzenli 
olarak gazetelerin spor sayfalarından futbolcu resimleri 
kesip yapıştırıyorum... 

şimdilerde soruyorlar bana, “sen kadınsın, nasıl 
seviyorsun bu oyunu diye?”

onlara tarif edemiyorum belki ama, sokakta futbol 
oynayan bir çocuğun yüzündeki o mutluluğu görünce 
diyorum ki kendime;

 “İşte bende böyle seviyorum..” 

Tribune Sport Agentur
Wilhem - Späth str No: 5  90461 Nürnberg - Deutschland

www.tribunesportmagazine.de 
Inh: Cem türkmen

Tel: 0049 911 59 63 15 55 • Fax: 0049 911 59 63 15 54
Gsm: 0049 176 329 903 11

turkmen@tribunesportagentur.com
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Röportaj

Futbola ilginiz nasıl başladı?

Soner tolungüç : küçük yaşlardan itibaren benim 
tutkum futboldu. Günümüzde yetişen çocuklar gibi 
dijital bir çağda yetişmediğimiz için, o zamanlar en iyi 
oyalanma ve zaman geçirme aracımız futboldu. tabi bizim 
zamanımızda şuan ki gibi gelişen bir spor okulu kültürü 
ve futbol tesisleri yoktu. Sokaklarda kurulan taşlı kalelerle, 
akşam hava kararıncaya dek futbol oynardık. Sokak 
futbolu ile büyüdük. Daha sonraları İskenderunspor’da 14 
yaşında futbol hayatıma başlamış oldum.

Hangi takımlarda oynadınız?

İlk olarak İskenderunspor’da başladım ve orada 
yetiştim. Sonrasında Düzcespor, Kahramanmaraşspor, 
Zeytinburnuspor, Sarıyer, Trabzonspor, Galatasaray, 
Antalyaspor ve son olarak Karşıyaka Spor Kulübü’ne 
profesyonel anlamda hizmet ettim. 

Peki futbolcu iken bu işin içinde biri olarak, Türk 
hocalarla yabancı hocaları kıyaslar mıydınız? Bu 
davranışsal ya da teknik bilgi anlamında olabilir.

öncelikle aramızda kültür ve anlayış farkı mevcut.. 
yabancı hocalar türkiye’ye geldiklerinde, ilk şikayet 
ettikleri şey buradaki profesyonellik kavramının onlarla 
uyuşmaması.. bizler antrenmanı vakit geçirmek ve 
işimizi bitirip gitme gözüyle değerlendiriyoruz.  bu yanlış 

öğretide, maalesef çevresel faktörler yahut yetiştirilme 
tarzımızdan kaynaklanıyor. Fakat yabancı hocalar 
profesyonel futbolcunun mesaisinin sabah 9 akşam 5 
olduğuna ve o süre aralığında da futbolcunun bağlı 
bulunduğu kulübün tesislerinde yaşaması, ait olduğunu 
bilmesi ve orada çalışması gerektiğini inanıyorlar. onlar 
bu mantalite de iken biz onları da kendi futbol tarzımıza 
alıştırıyoruz, onlarda bize uyuyor, böylece türk futbolu 
yerinde sayıyor. 

Futbolculuk psikolojisi ile teknik direktör olma 
psikolojisi sizin için farklı mıydı?

bu iki olgu birbirinden çok farklı ve kolay değil.. Doğru 
bir futbol adamı olmak, bilgi birikimi ve donanımını 

Tribune Sport Magazine olarak  Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde Soner Tolungüç’ün misafiri olduk ve oldukça 
keyifli, samimi  bir sohbet gerçekleştirdik.

Başta değerli hocamız Soner Bey olmak üzere, Spor Direktörü Atilla Bey’e misafirperverlikleri adına kendim ve dergim adına 
şükranlarımı iletiyorum.

Şimdi gelelim sohbetimize…
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beraberinde getiriyor. tüm futbolculuk hayatınızdaki 
tecrübelerinizi teknik adam olarak sevk ve idare 
bölümünde kullanabilme becerisine sahip olmalısınız. 
Çünkü sadece futbol tekniğini öğretmek için futbol 
ekibinin başında olmuyorsunuz. bu nedenle birçok 
sosyal bilim konularında eğitimli olmalısınız. konuyu bu 
noktadan ele alırsak, teknik adamın yeterli düzeyde ve 
gelişime açık futbol bilgisi ve donanımı olması gerekiyor. 
bir futbol kulübünü idare etmek kolay değil. bu yüzden 
teknik çalıştırıcının tam kapasite ile sürekli araştırarak, 
bilgisini yenileyerek, model alarak ama kendi kafasındaki 
oyun felsefesinden kopmadan ve kendine özgü bir futbol 
felsefesi oluşturarak başarılı olmasından bahsedebiliriz. 

Futbolculuk dönemlerinde benim bir huyum vardı. 
Her çalıştığım teknik adamın antrenman programlarını 
isterdim ya da antrenmandan sonra kamplarda not 
tutardım. “Nasıl oynuyoruz, sistem nedir, dünya futbol 
konjektöründeki oyun nasıl ilerliyor” gibi...  

bu bağlamda diyebilirim ki –futbolu gerçekten seven 
bir çalıştırıcı olarak-  antrenörlük kafamda vardı. Zamanla 
teknik adamların antrenman programlarını izleyerek ya 
da not alarak işin bu tarafına geçtim, işin futbolculuktan 
daha farklı yönlerinin olduğunu gördüm. Her şeyden önce 
burada sevk ve idare eden teknik adamdır.

böyle bir takım çalıştırıcısının da 
futbola değer katan bütün bilgilere vakıf 
olması ve futbolun içindeki paydaşlardan 
fazlasıyla yararlanması gerekmektedir. 
baktığınız zaman çok gelişmiş ülkelerdeki 
teknik kadrolarda teknik ekibin 25-30 kişiyi 
bulduğunu görürsünüz. Her departmanın 
kendine göre işleyişi vardır ve onlar bizlerden 
daha farklı bakarlar bu işleyişlere. “Peki 
bize dönüp baktığınızda ne görürsünüz?”  
10 kişinin yapması gereken işi bir kişi 
yapmaya çalışır ve bu da bize futbolun 
yönetimsel anlamda ki zaaflarını göz önüne 
serer. kısacası diyebiliriz ki, bizde bu işler 
Avrupa’dan fazlaca tersine gidiyor. 

Peki hoca olduktan sonra 
futbolcularıma şu mesajı vermeliyim 
diyebileceğiniz bir misyonunuz oldu mu?

oyuncularıma hangi maç olursa olsun, 
ister resmi, ister özel maç yahut antrenman; 
“Sahaya çıktığınız zaman bütün karakterinizi, 
enerjinizi, fiziki potansiyelinizi ortaya koymak 
zorundasınız.” mesajını veririm. Çünkü futbol 
becerilere ve disipline dayalı bir oyundur. 
oyuncu bu oyuna adapte olmak zorundadır. 
bu sebeple, bende hoca olmaya karar 
verdiğimde oyuncuma benim gibi olmasını 
düşünmesini ve sahada gerçekten takımı için 
mücadele etmesi gerektiğini anlatıyorum. 
Fakat 25 – 30 futbolcudan bahsediyoruz ve 
bu farklı karakterde birçok insan demek. 
bu insanların birbirlerinden sinerji alması ve 
takım ruhunu yansıtması ve buna başarıya 
dönüştürmek, farklı karakterlerden takım 
yaratabilmek kolay değil. Fakat becerebilirseniz 
işte o zaman verimsel açıdan faydalı bir ekip 
oluşturmuş oluyorsunuz.

Sizinle ilgili bazı forumlarda şunu 
okudum: “Gece hayatı olmayan futbolcular 
daha başarılı olur o yüzden Anadolu 
kentlerinde oynayan  oyuncuların 
performansları büyük takımlara gelince 
düşüş gösterebilir” diye.. Böyle bir 
açıklamanız var mıydı?

ben trabzonspor’da oynadığım için 
biliyorum. orası çok futbolla yaşayan bir 
şehir dolayısı ile taraftar baskısını da yoğun 
olarak hissedeceğiniz bir yer. Ama bir futbolcu 
açısından fiziksel olarak baktığınızda, çok 
insanlarla temasın olmaması, antrenmandan 
sonra dinlenme imkanınızın olması ve hava 
şartlarının müsait olması oldukça önemli 
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etmenler. bu tip şehirlerde zaman zaman oyuncunun 
daha iyi bir sezon geçirdiğini görebiliyoruz. örnekleri de 
var. o yüzden verdiğim bir röportaj da bunu belirtmiştim.

İzmir futbol kulüpleri hakkında fikirleriniz neler?

Çok canımı acıtan bir konu bu.. İzmir kulüpleri 
sahipsiz. Aslında İzmir dediğiniz zaman türkiye’ye önemli 
oyuncular çıkarmış, ülkede gururla bahsedilen futbolcuları 
futbolumuza kazandırmış bir şehirden bahsediyoruz 
demektir.  Ama öteki taraftan böyle zengin potansiyelli bir 
kentin kulüplerinin kendilerine ait olduğu bir yer yoktur. 
100 yılı aşmış değerli kulüplerin kendine ait evleri yok. bu 
bakımdan İzmir kulüpleri çok fukara durumda.

Geçen sezon Mart ayında sözleşme imzalamıştınız 
ve yeni sezonun başından itibaren takımla birlikte bu 
yıla hazırlandınız. Kafanızda takımla ilgili sezon başı 
kurduğunuz planların önünde misiniz yoksa gerisinde 
mi kaldınız?

kulübümüzün durumunu biliyorsunuz. Hem 
transfer yasağı var hem de ekonomik olarak da altından 
kalkılabilecek ama camianın birlik ve beraberlik içerisinde 
olması gerektiği bir durumdayız. Çünkü karşıyaka kulübü 
büyük bir çınar ve bu çınarın köklerinden kopmak 
karşıyakalı kimseye mutluluk getirmez. o yüzden ben 
sezon başı yapmak istediklerimizi kısa zamana sığdırarak, 
mevcut bünyemizde bulunan genç oyuncuların -ki 
bunlar hiç ligde süre almamış yahut az almış oyuncular-  
adaptasyonun ne olacağı belli olmamasına rağmen 
teknik adamlığın yanındaki eğitimci kimliğimle takıma 

kazandırmaya çalıştım. bu bağlamda ben bu lige 
başlarken, bu genç kardeşlerimizin biraz olsun oyunsal 
bilgilerini, fiziksel kapasitelerini belli bir düzeye getirmek, 
uzun vadede bu gençlerden oturmuş güzel bir ekip 
yaratmak fikrindeydim.  

Sportif direktörümüz Atilla Güneş’le, geldiğim 
günden bugüne dek çalışmalarımız bu yönde oldu. 
takımın geleceği ve elimizdeki kadrodan maksimum 
performans almak üzerine kafa yorduk ve çalıştık ve hala 
çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü takımda şu zamana 
dek kenara itilmiş, ilgilenilmemiş ve futbolculuk vasıfları 
ile doğru teknik bilgilerle donatılmamış, beslenmemiş, 
çalışılmamış, geçmişten gelen bir performans görüntüsü 
vardı. Gençlere güvendiğimizi söyledik, özgüven verdik, 
bu formanın onların olduğunu söyledik. İşin içine 
onların çalışmasını kattık ve günden güne gelişmelerini 

takip ederek mesafe kat ettik. bizler bugün varız yarın 
olmayabiliriz bu bir bayrak değişimi, ama bulunduğum 
süre içerisinde benim için karşıyaka formasını giymiş ve 
giyebilecek herkes önemli ve değerlidir. ben bulunduğum 
süre içerisinde kulübe değer katmak ve kulübü kollamak 
zorundayım, o disiplinle hareket ediyorum. takıma 
kazandırdığım oyuncular benim için önemli bu yüzden 
çok özveri ile çalışıyoruz. Daha nice güzel gençler gelecek 
altyapıdan. Zaten onlarla da ayrı bir şekilde çalışmalar 
yapıyoruz. bir ülkenin geleceği nasıl ki genç insanlara 
bağlıysa, hakikaten kulüplerinde geleceği onlara değer, 
güven verilip, onları bir birey olarak benimsemeye bağlı.



18 EKİM / ARALIK  2016 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE  TRIBUNE SPORT MAGAZINE • EKİM / ARALIK  2016                   19

Geçen yıl Galatasaray’a Mustafa Denizli geldi. 
Yardımcı antrenör olarak size resmi teklif geldi mi?

teklif geldi, ama zamanla uygun değildi. teklifin 
Galatasaray kulübünden gelmesi beni mutlu etti. şartlar 
el verirse, bir gün hizmet etmeyi isterim. Ama ben hep 
ilkelerimle yaşadım karşıyaka Spor kulübü ile daha 
öncesinde bir sözleşmemiz olmuştu. Aynı gün İzmir’e 
uçacakken böyle bir teklif geldi. karşıyaka’ya hizmet etmiş 
biri olarak burayı da çok seviyorum. özellikle karşıyaka 
camiasını benimsemiş ve 
seven biriyim. şartlar ne 
olursa olsun, buraya hizmet 
etmek benim için mutluluk 
kaynağı. 

kötü yönler, eksiler ve 
artılar mutlaka var. Fakat 
burası köklü bir kulüp zor 
şartlardan geçebilir. ben 
hep şunu düşündüm. 
“Bulunduğunuz yerde mutlu 
olmak, bizlerin elindedir.” 
bizler de işimizi doğru 
yapıp bunun karşılığını 
almak zorundayız. 

Stadyum konusu 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

(Hoca bir müddet sessiz 
kalıp gülümsüyor.) Stadımızı 
istiyoruz. başarıya giden 
yolda stat olmaması yüzde 
yüz etmendir.

Başarılı bir futbol 
takımı oluşturabilmek 
adına genel anlamda 
nelere ihtiyaç vardır?

önce kulübün sağlam 
temeller üzerinde 
ayakta durabilmesi gerekmektedir. Çünkü futbol eşittir 
ekonomidir.  bununla birlikte takımın dışındaki yönetimsel 
idarenin işlevlerinin son derece doğru olması lazım. 
Gerekli zamanda oyuncuların ödemelerindeki aksaklıklar 
giderilmelidir ve kulüpteki  -özellikle futbolcuların-  
sosyal tesislerin modernleşmesi, çalışma zeminlerinin ve 
şartlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

bir futbol kulübünün iyi hale gelmesi için kulüp 
binasından, antrenman tesis sahalarına ve müsabakaya 

kadar her şey bir bütün etkendir. bunların doğru şekilde 
bütünleşmesi o kulübü hedefe götürebilir. buna örnek 
verecek olursak,  biliyorsunuz ki konyaspor yıllardır 
konya’da ki Atatürk Stadı’nı kullandı. Zamanla borçlarını 
kapatarak doğru bir yapılanma ve doğru bir teknik kadro 
seçimi ile ve yeni bir statla hedefler doğrultusunda daha 
başarılı hale geldiler. Çünkü kulüp kendini ait olduğu bir 
yerde hissettiği anda doğru işlerde yapıldığında üstelik 
ekonomide bunun içine girdiğinde verimsel açıdan 
fazlasıyla başarıya yaklaşıyor. öyle ki, kulübün geçmişte 

kaybettiği 15 – 20 yılı 
yeniden kazanmak bile söz 
konusu olabilir.

Mantalite ve altyapı 
konusunda gerçekten iyi 
hocalar ve yetiştiriciler 
var diyebiliyor musunuz?

Var mutlaka, ben 
buna inanıyorum ama ne 
kadar o hocalara değer 
veriliyor, bu hocalar 
neden doğru altyapılarda 
görev yapmıyor bunu 
sorgulamak şart..  Çünkü 
ne kadar değer verirseniz, 
o kadar alırsınız. Siz 
teknik alt yapıdaki bir 
eğitimciye kulübe bir 
oyuncu kazandırması için 
cüzi rakamlar verirseniz, 
ay sonu gelmeyecek 
maaşlar öderseniz, bunun 
karşılığında da milyon 
değerlik bir oyuncu 
yetiştirmesini bekleyebilir 
misiniz? Siz önce oyuncuya 
temel bilgilerini verip, 
yetiştirecek, futbola 
kazandıracak hocalara 
değer vermelisiniz. 

Ayrıca belirtmek lazım 
ki, bizim ülkemizde çok fazla emek hırsızlığı var. bu ülkede 
yetkililer bilgisiz, bilgililer yetkisiz.

klişe bir söylem vardır; “80 milyondan kayakçı yüzücü 
çıkmıyor” diye, şu an bir tane de değer çıkıyor Arda biz de 
onunla gururlanıyoruz.

Röportaj: Fatma Yüksel

Son olarak taraftara mesajınız nedir?

Onlar olmazsa olmaz!  Onlar bizim her 
şeyimiz, Karşıyaka’yı ayakta tutan, tek itici güç 
ve gurur duyuyoruz. 
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Fotoğrafın Hikayesi

Antalyaspor-Rizespor karşılaşmasının hemen 
ardından takımı pretosto eden bir taraftara 
Kamerunlu yıldızın “Geçen sezon ligi ilk 10 takım 
arasında bitireceğiz, dedim ve sözümü tuttum. 
Bu sene de ligi ilk 10 takım arasında bitireceğiz. 
Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin euro 
vereceğim.”demesi futbol tarihinin ilginç diyalogları 
arasındaki yerini aldı.

Samuel Eto'o
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Yazar

D eğişen futbol dünyası, beraberinde yeni stadyum ihtiyaçlarını ortaya 
çıkarıyor. ülkemizde olduğu gibi, Avrupa futbolunda da bir çok kulüp, 
yeni stadyumlarına kavuşurken, eskiyen ve günün ticarileşen futbol 

koşullarına ayak uyduramayan mabedlerini ya yeniliyor ya da sil baştan 
yapıyorlar. kulüpler yeni stadyumların ticari proje modellerini profesyonel 
olarak çizim aşamasından itibaren belirleyip, gelecek yıllara dair stadyum 
gelirlerini pozitif yönde arttırmak amacı ile ilgili planlamalarını yapıyorlar.

İşte yeni stadyumunu bekleyen kulüplerden biri, İspanyol “Club Atletico de 
madrid”  yani İspanya’da bilinen ismiyle Atletiler.

1966 yılından beri, madrid kentindeki 54.907 kişi kapasiteli Vicente 
Calderon’da maçlarını oynayan kulüp, yeni stadyum proje çizimlerini 2011 
yazında açıkladı. 2017 – 2018 sezonu ile açılması planlanan ve 270 milyon 
eur’luk bir maliyet ile tamamlanacak stadyum, yapısı itibariyle günümüzün 
spor pazarlama modeline uygun farklı ticari özellikler içeriyor.

Atletico Madrid 
Yeni Stadyumu 
“Estadio La Peineta”yı 
bekliyor...

burak yeşilcan

Çevresel etkiler ve iç yapı itibariyle günümüzün futboldaki pazarlama modeline ayak uyduramayan Vicente Calderon

Yeni Stadyumun 2011 yılında açıklanan model görüntüsü

öncelikle, Atletico madrid’in, madrid belediyesi ile 
yaptığı antlaşma ile yeni stadyum 73.729 kişilik yapılıyor.  
Son 5 senelik periodda, 54.907 kişilik stadyumunda 
ortalama 49.500 kişiye oynayan kırmızı– beyaz-mavili 
takım, stadyum atmosferinin birçok iç saha maçında tam 
doluluğu yakalaması ve taraftarlarının kapasite üzeri 
bilet ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 20.000 kişilik ek bir 
büyüme ile esasında taraftarlarına bu hacim içerisinde  yer 
almaları gerektiğini şimdiden ince bir mesaj ile veriyor. 

yeni stadyumun tasarımı, tam adı estadio olimpico de 
la Cartuja olan Sevilla olimpiyat Stadyumu’nuda çizen 
Antonio Cruz Villalon ve Antonio ortiz Garcia tarafından 
yapıldı. 

Atletico’nun yeni stadyum kompleksinin yer alacağı 
88.150 metrekarelik alan içerisinde, 94 loca ve bu 
localarda bulunacak 1.500 koltuk haricinde, otel – yemek 
alanı – yeşil alan – fuar alanı ve spor okulu olması 
planlanırken, eski stadyumdan farklı olarak modern yapısı, 
tekonojik özellikleri ve şehrin doğu kısmında, merkezin 8 
km. dışında yer almasına rağmen direkt metroya bağlantılı 
ulaşım altyapısı ile dünyanın en iyileri arasına girmeyi 
planlıyor.

renovasyon olarak inşa edilen stadyumun 
tamamlanması ile maç günü gelirleri haricinde yeni 
sponsorlar ve büyüyen ekonomik gelirler hedefleyen 
madrid yönetiminin, bu kompleks ile beraber yıllık 
planlamada 100 milyon eur’ya yakın maç günü harici 
ekonomik girdi beklentisi bulunmaktadır. şu an için 
kulübün maç günü gelirleri yıllık 67 milyon eur, maç 
günü harici geliri ise 75 milyon eur ortalamasındadır. bu 

veri bile Avrupalı kulüplerin özellikle mülkleri aracılığı 
ile  gelir katsayılarını profesyonel işletme mantığında 
arttırmak için yeni proje fikirlerini, proje başlangıç 
aşamalarında tasarladığını gösteriyor.

Atletico madrid’in futbol maçları haricinde, konser 
– farklı spor organizasyonlar – ueFA şampiyonlar ligi 
ve Avrupa ligi Finali,olimpiyat oyunları ( şimdiden 
İspanya’nın 2020 ve 2024 adaylıkları için ev sahibi 
stadyum sıfatı ile planlamaya sokulmuştur ) gibi 
etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan stadyum, 
İspanyol futbol takımının sportif başarılarını büyüterek 
ilerletmesine yardımcı olacak gibi gözüküyor.

Sevilla Olimpiyat Stadyumu

Yapımı devam eden stadyumun son görüntüleri

burakyesilcan@tribunesportmagazine.de
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Yazar

T ribün üstüne tribün kapanıyor. Spor programları 
maç özetleri olmadan geçiyor, gidiyor. bizim 
ülkemizde futbol yasak mı?

evet, belki amaç bu değildi ama sonuç bu…

şu an resmen futbolu izleyemiyoruz. ülke futbolunu 
takip edebilen çok az nüfus var. 

tribüne gidemezsiniz! Cezalısınız!

evden izleyemezsiniz! yayıncı kuruluş tarafından 
sunulan Dünyanın en pahalı maç paketleri huzurlarınızda!

Tribüne gitmek mi?

öyle her istediğinizde gidemezsiniz! Sürekli cezalısınız!

Gitmediğiniz maçtan da cezalısınız –benden duymuş 
olmayın-!

e, ama gökten Passolig indirildi. ona rağmen kimin 
cezalı olduğu bilinemedi.

Dur bitmedi, kanun çıkarıldı. Sporda şiddet 
engellenemedi. Sporsever, taraftar ve dahi avukat olmak 
yetmedi efendim bizim anlamamıza… Ne isteniyordu bu 
ülke insanlarından, oradan anlaşılıyor muydu?

HER ŞEY BAŞA DÖNER

Neticede geldiğimiz nokta bu… bizi bu noktaya 
getiren sebepler için ne yazık ki en başa dönmemiz 
gerekiyor.

6222 sayılı Sporda şiddet ve Düzensizliğin 
önlenmesine Dair kanun çıkarılırken; Passolig çıkarılırken; 
kağıt üzerindeki mükemmelliğine inanmak mıydı 
gerçekleşme koşulu?

yaptık, oldu, karşılığını bulur muydu?

bir toplum yokmuş, sosyal dinamikleri olan insanlar/
hayatlar yokmuş gibi, bu ülkede her gün yeterince 
olay yaşanmıyormuş gibi; sadece bir yasa ile toplumsal 
kodların uygun olmadığı icatlar –hele ülke insanlarını ikna 
etme zahmetine bile girilmeden- işte uygulanamadı!

TRİBÜN KAPAT-MA!
“bir taraftarın gelmediği maçtan ceza alabilmesi”nin 

hukuki gerekçesi nedir acaba? mağdur taraftar gruplarına 
“temsili” bir açıklama dahi yapılmıyordu ki ülkemizde!

kalkıp tFF Disiplin talimatı’nın 30. maddesini 
buluyoruz. tribün kapatmayı açıklayıveriyor bizlere.    
“kulüplerin tFF’ye bildirdikleri stadyum krokilerine göre 
belirlenen tribün veya tribünlere seyirci alınmamasıdır.” 
diyordu.

Ayrıca, “kulüplerin ya da gerçek kişilerin sportmenliğe, 
oyun kurallarına, tFF kararlarına ve talimatlarına 
aykırı davranmaları halinde” söz konusu temel disiplin 
cezaları ile karşılaşacakları hüküm altına alınmış. Alınmış 
alınmasına da; işbu talimatımız henüz Passolig ile 

tanışmıyor olduğundan beklediğimiz açıklamalara 
hiç kavuşulamamış…

Sadece birbiri ardına sorular var karşımızda. 
Halbuki yaşanan hak kayıpları ve mağduriyetler, 
daha kıymetli sorulardan. baştan aşağı değişmesi 
gereken bir sistemsizlik içinde olduğumuzu 
anlamak için daha neler olması gerekiyordu, daha 
ne isteniyordu insanlarımızdan?

Av. Aysu Melis Bağlan
aysumelis@tribunesportmagazine.de
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Röportaj

Değerli Tribune Sport 
Magazine okuyucuları, 
bu ay dergimizde özellikle 
Sivasspor’da yakaladığı 
başarıları ile akıllarımızda kalan 
bir oyuncuyu konuk ettik:
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14 Temmuz 1991 Almanya doğumlusun , 
çocukluğundan bahseder misin?

5 yaşında futbol oynamaya başladım  ve 18 yaşıma 
gelince de profesyonel oldum. Profesyonelliğe imza 
attığım takım, rot Weiss Ahlen’di. Profesyonel olduktan 
sonra sadece futbola odaklandım. Zaten daha çocuk 
yaşlarda en büyük hayalim futbolcu olmaktı. Futbola karşı 
büyük bir ilgim vardı.

Aileni tanıyabilir miyiz?

babam şu an emekli fakat geçmişte futbolculuk 
deneyimi olan biri, zamanında yetenekli bir stoperdi. 
yalnızca babam değil, amcam orhan özkara’da 
futbolcuydu.  Annem ev hanımı, kardeşim Sinan özkara 
21 yaşında o da benim gibi profesyonel futbolcu.. 
oynadığı mevkii stopper-defans oyuncusu.. şu an 
Almanya’da rot Weiss oberhausende takımında forma 
giyiyor. oynadığı mevkii göz önüne alınırsa, fiziken 
oldukça güçlü bir yapıya sahip umarım kısa zamanda 
yükselişe geçip başarılı olacaktır. kısacası futbolun içinden 
gelen bir aileyiz diyebilirim.

Futbolcu olmasaydın nasıl bir “Cihan” olmak 
isterdin?

Açıkcası futbol dışında bir hayat hiç düşünmedim. tek 
ilgi alanım futbol oldu. Geleceğe dair başka bir yol haritası 
yoktu kafamda.. Hala da yok.

Formasını giydiğin profesyonel kulüpler 
hangileriydi?

Altyapısında forma giydiğim takımlar, Arminia Bielefeld 
ve Rot Weiss Ahlen’di.

Profesyonel olarak forma giydiğim takımlar: rot 
Weiss Ahlen (Almanya 2. lig), Sivasspor (Süper Lig), kayseri 
erciyespor (Bank Asya), Simurq Zaqatala (Azerbaijan Lig), 
Preussen münster (Almanya 3. Lig).

Futbola olan ilgin nasıl başladı, profesyonel 
olma yolunda seni keşfeden biri oldu mu?

Bende ki futbol tutkusu 
kendimi bildim bileli var. Çok 
ufak yaşlarda futbol oynamaya 
başladım ve daha o yaşlarda 
bile futbol benim hayatımın 
tamamıydı diyebilirim. Okuldan 
sonra bile sürekli futbol 
oynardım.

Futbol altyapısı anlamında 
oldukça şanslıydım, çok değerli 
hocalar ile çalışma fırsatı 
buldum. Özellikle profesyonelliğe 
adım atmam da hocam Andreas 
Zimmermann’ın emeği çoktur. 
Sahip olduğum yetenekleri 
kazanmamda yol gösterici oldu. 
Doğru bir altyapı ile çalışmanın 
avantajı olarak, genç yaşta 
yükselme şansı elde ettim. 

“...mağlup olmayı asla sevmiyorum bu yüzden çok çalışırım.” 
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Kendini bir futbolcu olarak nasıl tanımlarsın? 
Eleştirdiğin yönlerin var mıdır?

oldukça hırslı ve disiplinli bir futbolcuyum. 
yeteneklerimi de maç esnasında tamamen sahaya 
yansıtmaya çalışırım. mağlup olmayı asla sevmiyorum bu 
yüzden çok çalışırım. Süratli bir oyuncuyum, saha içinde 
atakları düşünür ve takımımı başarıya 
ulaştırmak için her yolu denerim.  Gol 
ve goller atarak yada attırmaya çalışarak 
takımımın galip gelmesi için elimden geleni 
yaparım.

Şu an senin mevkiinde oynayan ve 
ilham aldığın bir futbolcu var mı?

Her zaman örnek aldığım futbolcu 
thierry Henry olmuştur. onun en büyük 
hayranıydım. şimdilerde ise ilham aldığım 
oyuncu olarak C. ronaldo ve onun stilini 
severek takip ediyorum.

Almanya’da futbol altyapısını almış 
bir futbolcu olarak Türkiye futbol 
altyapısı hakkında görüşlerin nelerdir?

türkiye’de ki  altyapı sisteminde yetişen 
genç oyuncu arkadaşlarımın profesyonel 
geleceğine pek parlak bakmıyorum. Çok 
fazla yetenekli kardeşlerimiz var aslında 
bunlar çok da iyi oyuncular ama ne yazık ki 
pek şans verilmiyor. Daha profesyonel bir 
altyapı ekibi ile çalışılsa bu arkadaşlarımız 
başarı ve tecrübe kazanmış olacaklar. 
Potansiyel konusunda hiç bir sorun yok 
tek sorun altyapı da yeterince iyi eğitim 
alamamalarından kaynaklanıyor. 
 

Millet olarak, hırs, azim ve 
arzu bizim benliğimizde 
var. Bu milletin karakteristik 
özelliklerine doğru bir 
futbol altyapısı entegre edilirse 
kimsenin karşımızda durabileceğini 
düşünmüyorum! Anadoludan nice 
yetenekli kardeşlerimiz çıkacaktır.

Türkiye’de forma giydiğin zamanlardan bahseder 
misin?

türkiye’de futbol oynadığım zamanlar güzel ve başarılı 
geçti. Sivasspor’a genç yaşlarda geldim , özel insanlarla 
çalışma fırsatı buldum. bu tecrübeler bana başarıyı getirdi. 
Gerek kendi adıma gerekse formasını giydiğim takım olan 

Sivasspor olarak başarılı zamanlar geçirdik. yaklaşık üç 
yılım Sivasspor’da geçti. İlk sezonumda 20’ye yakın resmi 
maça çıkma şansım oldu. o sırada 19-20’li yaşlardaydım. 
rıza Çalımbay hocamla ligi 6. Sırada bitirip, play –offlara 
kalmıştık. Güçlü bir ekip ve iyi bir hoca ile çalışma fırsatı 
elde ettiğim için şanslıydım. Ardından roberto Carlos 
dönemi başladı ve ben başarı grafiğimi yükselttim. ligi 
5. Sırada bitirdik. kendi adıma gerçekten çok verimli bir 
sezon geçirmiştim.  
 

Sivasspor’da forma giyerken kendimi evimde gibi 
hissediyordum. Gerek kulüp başkanı gerek yöneticiler 
gerekse taraftarlar herkes benim kalbimde özel bi yere 
sahip.. Geriye dönüp bakınca iki değerli hoca ile çalışma 
fırsatını da elde ettiğim için şanslı hissediyorum.

Formasını giymeyi hayal ettiğin bir takım var mı?

Her zaman hayallerim var tabi ki… en büyük 
hayalimde Galatasaray’lı bir futbolcu olarak, Galatasaray’ın 
formasını giymek.. İnşallah giymek nasip olur.

Sahada unutamadığın bir an var mı ?

Sahada unutamadığım çok fazla anım var. bunlardan 
bir tanesi Sivasspor formasını giydiğim bir döneme ait. 
Deplasman maçındaydık ve maç 1-1 devam ediyordu. 
Dakika 85’de hakem penaltı noktasını gösterdi. Sonrada 
tartışmalar başladı. Herkes bana karşı tepkiliydi. 

bursaspor’lu oyuncularla tartışma 
halindeydik. o kargaşada topu elimde 
tutuyordum. Ardından penaltı noktasına 
gittim. rıza Hoca ile bakıştım “Vurayım mı 
hocam” diye, o da “At oğlum, hadi” dedi. o 
esnada kendimden oldukça emindim ve 
skoru 2-1’e taşıyacak golü kaydettim. bu 
skorla da 4. lüğe yükselmiştik.

Milli takım formasını giyen bir 
futbolcusun bu formayı taşımakla ilgili 
hissettiklerin neler?

Azerbaycan milli takımı’nın 
oyuncusuyum. milli takım forması giymek 
gerçekten çok farklı ligde forma giymeye 
benzemiyor. Dünya yıldızlarına karşı milli 
mücadele veriyorsunuz ve bu özel bir 
his.. oldukça gurur verici bir deneyim 
benim için.. şu an Dünya kupası yolunda 
elemelere iyi başladık, umarım böyle 
devam eder. ben de zaten kardeş ülke 
takımında forma giyiyorum. İnşallah hem 
türkiye hem de Azerbaycan olarak büyük 
başarılara imza atarız.

Profesyonel kariyerine dair 
hedeflerinden bahseder misin? 

kısa zamanda yeniden milli takım 
formasına kavuşmayı diliyorum. lige bu yıl 
iyi başlayamadık. en kısa zamanda takım 
olarak toparlanmayı umuyorum ve bu 
süreçte takımıma gol ve gollerle destek 
olmaya çalışacağım. bu arada türkiye ligini 
gerçekten özlüyorum, tekrar dönmek güzel 
olabilir ve düşünebilirim.

Son olarak futbolseverlere bir   
   mesajın var mı?

 Futbolun yalnızca keyfini çıkartalım ve bunun  
 bir oyun olduğunu unutmayalım. yenmek de  
 yenilmek de bu oyunun bir kuralı..
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Yazar

K
aosların yaşandığı 2016 Avrupa şampiyonası’nın 
ardından açtığımız bembeyaz sayfaya güzel şeyler 
yazmayı hayal etmiştik. birlikteliklerin başarıyı 
getireceğini, artık kenetlenmemiz gerektiğini bu 

satırlara en az 2018 kez yazmıştım. Ancak olmadı, ilk üç 
maçta sadece 2 puan alabilen onları da büyük zorluklarla 
toplayabilen millilerimiz, Dünya kupası biletini adeta 
ateşe atarken, tüm halkımıza belki de 2018. kez ‘‘eyvah 
eyvah’’ dedirtti.  

Prim tartışmaları ve kadroya alınmayan futbolcuların 
gölgesinde 2018 Dünya kupası yolculuğuna başlayan 
Ay-yıldızlı ekibimiz, elemelerin ilk sınavında oyun olarak 
olmasa da maçın sonucuyla umut verdiği Hırvatistan 
deplasmanından sonra ukrayna ve İzlanda karşısına çıktı. 
ukrayna müsabakasında konya’daki futbolseverlerin 
desteği ve ikinci yarıdaki etkili oyunumuzla beraberliği 
kurtarsak da, İzlanda karşısında adeta çuvalladık. o soğuk 
ülke de adeta buz kesen milliler, bırakın organize atak 
geliştirmeyi doğru düzgün pas yapmayı dahi beceremedi. 
becerdiğimiz şeyler yok muydu peki ? tabii ki de vardı. 
Adeta kronikleşen hastalığımız belki de soğugu görünce 
yeniden azı verdi. Amatör lig maçlarında dahi çok fazla 
eşine rastlanmayan hatalarla goller yemeyi ihmal etmedi 
mesala ekibimiz. Futbol basit oyundur basit olmasına 
da hatayı da affetmeme gibi bir özelliği vardır…belki de 
atladığımız nokta budur. kim bilir.!

 

Neler oluyor OralARDA!

 Hararatle, tartışmalarla ve büyük sis perdeleriyle 
kapattığımız euro 2016 macerasından sonra Ay-
yıldızlı ekibimizde, bir şeylerin eskisi gibi olmayacağı 
Fransa’da bulunan gazeteci dostlarımızla yaptığımız 
sohbetlerdeki konu başlığımızdı. bizlerin şampiyonanın 
hemen sonrasında yaptığı bu konuşma sonrası türkiye 
Futbol Direktörü Fatih terim’in açıkladığı kadroda, 
yanılmadığımızı gösterir nitelikte oldu…

terim, Hırvatistan maçının kadrosunu açıkladığında 
türkiye’de yer yerinden oynadı. ülke futbolunun 
tartışmasız en başarılısı barcelona’lı Arda turan’la beraber; 
Selçuk İnan, burak yılmaz, Gökhan Gönül, Caner erkin 
ve Hakan balta kadroda yoktu. bu altı isim, yıllardır milli 
takımın gediklisi olmuş ve alınan başarılı veya başarısız 
sonuçlarda pay sahibi olmuşlardı. Deneyimli çalıştırıcı 
Fatih terim, bu seçimleriyle bir anlamda euro 2016’da 
yaşananların faturasını kesiyor bir yandan da geleceğe 
yatırım yaparak milli takımın yeni iskeletini oluşturma 
yolunda ilk adımları atıyordu.

terim’in kafasındaki planda artık Ay-yıldızlı forma, 
emre mor, Hakan Çalhanoğlu ve ozan tufan gibi genç 
isimlerin etrafında şekillenecekti. Fakat tartışmalar 
bitmiyor, özellikle Arda turan’ın takımda olmaması hem 
ulusal basında hem de uluslar arası medyada geniş 
yankı uyandırıyordu. Duayen isimler, ukrayna ve İzlanda 
maçlarının kadrosunda Arda’nın olacağını programlarında 
anons ediyor, son dakika haberi olarak alt bantta 
futbolseverlere sunuyordu. Ancak yine beklenen olmadı.

EYVAH
EYVAHHH
2018!

Anıl budak
anilbudak@tribunesportmagazine.de

Skandallarla biten EURO
2016 sonrası, büyük
hayallerle açtığımız 
yepyeni
sayfamıza maalesef bir 
kez daha güzel anılar 
yazamadık. Yaz aylarında 
yaşananların artçı 
sarsıntılarının etkisinde 
başladığımız 2018
macerasında aldığımız
sonuçlarla daha 
şimdiden
Dünya Kupası biletini 
ateşe attık.
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Kimseden çıt yok

ukrayna ve İzlanda maçlarının kadrosu açıklandığında 
Hakan balta ve Caner erkin hariç geriye kalan isimler yine 
kadronun dışında kaldı. üstelik Caner, başta kadroya dahil 
edilmemiş, Hasan Ali kaldırım’ın sakatlığı üzerine milli takım 
kampına katılmıştı. önce Antalya kampında ve daha sonra 
da Fransa’da gerçekleştirdiğimiz kampta bir şeyin değil 
birçok şeyin yaşandığı açıktı. Ancak kampta futbolcular ile 
birlikte olmayan kimse tam anlamıyla nelerin yaşandığını 
bilmiyor, olayın özünü bilenler ise kem küm dışında bir 
şey söylemiyor… Ne Fatih hocadan, ne de Arda’dan net bir 
açıklama gelmemesi de kafalardaki soru işareti sayısını her 
geçen gün daha da arttırıyor. barcelona’da formsuzken ve 
milli takıma seçilmesi sorgulanırken oyuncusunu sonuna 
kadar koruyan ve adeta babalık yapan Fatih terim’in, 
barcelona’da ilk 11 çıkıp, iyi de top oynarken bu defa Arda’ya 
sırt çevirmesi, halen iki taraftan da, şahitlerden de açıklama 
gelmemesiyle daha da düşündürücü bir hal aldı...

 Diğer oyuncular için ise, farklı bir durum söz konusu. milli 
takım yıllardır elemelerde iyi iş çıkaramıyor. Avrupa’daki 54 
takımın 24’ünün gidiş bileti aldığı euro 16’ya bile mucizeler 
eseri katıldık. bir değişime ihtiyaç duyulduğu açıktı ve 
artık yavaş yavaş kariyerlerinin zirvesini geride bırakmaya 
başlamış futbolcuların yerine gençleri monte etmek kesinlikle 
yanlış değil. bu değişim, bir plan bir programın eseri olsa idi 
kimsenin sesi dahi çıkmazdı. Fakat milli takım için nedeni 
dahi henüz bilinmeyen olaylar silsilesinin sonucu olduğu için 
yer yerinden oynadı.

 

4-6-0 Sorunsalı

biz spor adamlarının en büyük ilham kaynağı 
sizlerden aldığı güçtür. Sokakta sizlerle karşılaştığımda 
bana sorduğunuz sorulara her yazımda yer vermeye 
çalışıyorum. milli takımımızda da sonuçlardan çok, 
alınmayan oyuncularla ilgili kafalarda soru işaretleri 
o kadar fazla olunca sistem ve taktiksel konulara da 
maalesef ki ancak gelebildik…

İzlanda maçının ardından spor basının en çok üzerinde 
durduğu konulardan bir tanesi de, milli takımın 4-6-0 
formasyonunda sahaya çıkması ve emre mor’un ileri 
uçta forma giymesiydi. İzlanda maçından üç gün önce 
ukrayna karşısına 4-4-2 ve ileri de çift forveti sahaya 
süren terim, İzlanda karşısına ise forvetsiz çıktı. öncelikle 
söylemek gerekir ki, 4-6-0 günümüz futbolunda bir çok 
başarı ve kupalar kazanmış bir formasyon. Guardiola ile 
popülerleşen bu akım, an itibariyle birçok teknik direktör 
tarafından da takip ediliyor. Aslında, santrafor sıkıntısı 
yaşayan ve yetenekli orta saha oyuncularına sahip milli 
takım için de uygulanabilecek bir taktik. Ama, bu taktiğin 
oyuncular tarafından benimsenmesi ve pratikte zirveye 
ulaşmasının da zaman alacağı su götürmez bir gerçek. 
İzlanda maçında milli takımda eksik olan da buydu. 
Hücum oyuncularının birbiriyle uyumsuzluk sorunu 
vardı. bunun dışında maçtaki diziliş hatalarından biri 
olarak da mehmet topal’ın ısrarla stoper oynatılmasını 
gösterilebiliriz…

Bir adım yeter!

 

Velhasıl, eski hayalleri bir kenara bırakıp yeni hayaller 
kurduğumuz, bembeyaz sayfa açtığımız Dünya kupası 
yolculuğumuzda karanlık tablo ile çok erken karşılaştık. 
Söyleyecek olumlu bir şeyler bulmak çok zor ama 
ortada da bir gerçek var. o da her şeye rağmen elimizde 
potansiyeli olan bir jenarasyonun ve tarih yazan bir 
hocanın bulunması. emre mor ve Hakan Çalhanoğlu, 
bundesliga’nın önemli takımlarında oynayan ve kalitesini 
defalarca kanıtlamış isimler. yunus mallı, son bir buçuk 
senedir bundesliga’da baş altı takımlardan biri olan 
mainz’ın en önemli oyuncusu. ozan tufan, Fenerbahçe 
tarafından büyük paralara transfer edilmiş önemli bir genç 
yetenek. Diğer oyuncularımızında bu isimlerden eksik 
yanları olmadığı da ortada... Normal şartlar altında milli 
takımın büyük potansiyelinden, genç kadrosundan ve 
gelecekte başarabileceklerimizden bahsetmeliydik. lakin 
bunu yapamıyoruz.

Fatih hocanın da söylediği gibi alınanlar, alınmayanlar 
diye sınıflandırmak, kadroda olan oyuncuların huzurunu 
ve dengesini bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor.

 Hani biz bitti demeden bitmezdi. Ne yani şimdi sadece 
‘‘eyvah eyvah’’ deyip yine tren kaçıyor diye üzülecek miyiz. 
? benim tanıdığım Fatih terim’in masasında pes etmek 
diye bir kelime yazmaz…

 bu yüzden Fransa’da yaşanılanların Fransa’da kalması 
ve ilişkilerin yeniden ısıtılması şart. eğer ilişkiler yeniden 
ısıtılır, tecrübeli oyuncularımız ile genç yeteneklerimiz de 
kaynaştırılırsa umutlarımız yeniden can bulacaktır. Doğru 
bir yapıyla yere düşen Dünya kupası biletini yeniden 
elimize almamız için gereken şey sadece bir adım. o adım 
gelirse her şey çok güzel olacak…
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Özel Haber

KOÇAK MUCİZESİ 
kenan koçak’ın çalıştırdığı İkinci bundesliga 

takımlarından Sandhausen da kupada sürpriz yaptı. 
Deplasmanda bundesliga takımlarından Freiburg 
ile oynayan Sandhausen, rakibini penaltı atışları 
sonunda 7-6 yenmeyi başardı. maçın normal süresi 
3-3 sona erdi. uzatma dakikalarında ise takımlar gol 
atma başarısı gösteremedi. Penaltı atışları sonucu 
turu geçen Sandhausen sahada büyük sevinç yaşadı. 
Sandhausen teknik Direktörü kenan koçak tur ile ilgili 
“Sahada 120 dakika boyunca iyi mücadele eden ve 
turu hak eden takım bizdik” dedi.

O BUNU HEP YAPIYOR
İsmail Atalan’ın çalıştırdığı Almanya 

3. lig takımı SF lotte, şampiyonlar 
ligi’nde mücadele eden bundesliga’nın 
güçlü takımlarından leverkusen’i saf dışı 
bıraktı. 120 dakika sonrasında penaltılarla 
turu geçen üçüncü lig ekibi lotte oldu. 
Normal süresi 1-1, uzatma devreleri de 2-2 
berabere biten maçta lotte, 120 dakika 
boyunca rakibiyle dişe diş mücadele etti. 

Atalan’nın öğrencileri milyon dolarlık 
leverkusen futbolcularına kök söktürdü. 
78. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalan 
lotte, maçı 6-5 kazandı. lotte, üçüncü tura 
çıkmayı başardı. İsmail Atalan’ın çalıştırdığı 
lotte, kupanın birinci turunda da yine bir 
bundesliga takımını saf dışı bırakmıştı. 
lotte, Werder bremen’i yenerek ikinci tura 
çıkmıştı. tur sonrası konuşan İsmail Atalan, 
“şampiyonlar ligi’nde mücadele eden bir 
takımı yenip yolunuza devam ediyorsanız 
maçla ilgili konuşacak bir şey yok. biz tur 
sevincini yaşıyoruz” dedi. 

DFb kuPASI’NA 
“TÜRK” 

DAmGASI 
“TÜRK” antrenörlerin çalıştırdığı Alman takımları, Alman birinci ligi Bundesliga 

ekiplerini, DFB Kupası ikinci tur maçlarında saf dışı bıraktı. 
Kenan Koçak ve İsmail Atalan’ın takımları güçlü rakiplerini penaltı atışları 

sonucunda yenmeyi başardı.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası 

ikinci tur maçlarında Türk antrenörlerinin çalıştırdığı takımlar damgalarını vurdu.

burcu eken
burcueken@tribunesportmagazine.de
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Tam Adı: kenan koçak 
Doğum Tarihi: 5 ocak 1981 
Ülkesi: türkiye / Almanya 
Pozisyonu: teknik Direktör (manager) 

İSTATİSTİKLERİ
Performansı: 181 maçta; 91 galibiyet, 43 beraberlik,  
47 mağlubiyet. 
Puan Ortalaması: 1,75 
Kazanma Oranı: %50,3

KARİYERİ / KULÜP GEÇMİŞİ
2016-17 sezonun başında bundesliga 2 
ekiplerinden SV Sandhausen’ın başına geçti.
2013-14 sezonu başında regionalliga 
ekiplerinden Waldhof mannheim’ın başına geçti ve 
3 sezon çalıştı. 2015-16’da regionalliga Südwest’i 
şampiyon olarak tamamladı.
2010-11’de Vfr mannheim teknik direktörü oldu ve 
2,5 sezon bu takımda çalıştı.
2009-10 sezonunda türkspor mannheim’da antrenör 
olarak görev yaptı.

eski bir futbolcu olan kenan koçak, sakatlığı 
nedeniyle futbolu bıraktıktan sonra 2008 
yılında Waldhof mannheim’de antrenör olarak teknik 
adamlık kariyerine başladı.

BAŞARILARI
Waldhof mannheim: regionalliga Südwest’i 
şampiyonu (1)
Vfr mannheim: oberliga’da ikincilik (1)

Tam Adı: İsmail Atalan 
Doğum Tarihi: 1 Nisan 1980 
Ülkesi: türkiye / Almanya 
Pozisyonu: teknik Direktör (manager)

İSTATİSTİKLERİ 
Performansı: 164 maçta; 89 galibiyet, 33 beraberlik,  
42 mağlubiyet. 
Puan Ortalaması: 1,83 
Kazanma Oranı: %54,3

KARİYERİ / KULÜP GEÇMİŞİ
2016-17 sezonunda çalıştırdığı 3. lig ekibi 
Sportfreunde lotte ile takımı 10 kişi kalmasına 
rağmen bundesliga ekibi bayer leverkusen’i Almanya 
kupası’ndan elemeyi başardı.
2015 ocak ayında Almanya 3.liga ekibi Sportfreunde 
lotte’nin başına getirildi.
2012-2014 yılları arasında oberliga ekibi roland 
beckum’da teknik direktörlük yaptı.
1997 yılında balıkesirspor’da Gençlik Gelişim Antrenörü 
olarak teknik adamlığa başladı.

eski bir futbolcu olan İsmail Atalan, 2010-2012 yılları 
arasında Davaria Davensberg’de oyuncu/antrenör 
olarak görev yaparak teknik adamlık kariyerine 
başladı.

BAŞARILARI
teknik direktör olarak kazanılmış herhangi bir kupa ya 
da derece yok.

TEKNİK ADAM PROFİLİ



40 EKİM / ARALIK  2016 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE  TRIBUNE SPORT MAGAZINE • EKİM / ARALIK  2016                   41

Yazar

Pelin koç

Tarih 8 Ekim 2016 Galatasaray deplasmanda Levski 
Sofya Takımıyla karşı karşıya geliyor. Mücadele 

Galatasaray'ın 2-0 lık üstünlüğüyle devam ederken 
89. dakikada 4. hakem elindeki tabelayı kaldırıyor. 
Hakemin yanında küçük bir çocuk daha önce kimsenin 
adını duymadığı, görmediği....

Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olurken 
öğreniyoruz adını mustafa kapı... 14 yaşında küçük bir 
çocuk....

Gözüm riekerink'e takılıyor, kendinden emin, gururlu...

tam da olması gerektiği gibi... 

İster istemez duygulanıyorum, boğazımda bir düğüm... 

Hem gururlu hem hüzünlüyüm… 

rahmetli Zafer koç hoca'nın yıllarca hayalini kurduğu, 
emek verdiği, insanlara bir türlü anlatamadığı şey gerçek 
oluyor..

ertesi gün manşetlerde aynı haber, sadece türkiye değil 
bütün dünya oyuna giren bu küçük çocuğu konuşuyor...

televizyonlarda yorumcu abileri de ona akıl veriyor... 

bunu yap…

şunu yapma diye....

türk futbolunun artık kanayan bir yarası haline gelen 
ve herkesin 3 maymunu oynadığı altyapıları konuşalım 
istiyorum...

A takımlar başarıdan başarıya koşarken, ötelenen, 
umursanmayan altyapı hocalarından konuşalım..

Haydi size bir soru sorayım. 

türkiye'de altyapı denildiğinde aklınıza kaç tane teknik 
adam geliyor?

bir elin parmaklarını geçmiyor öyle değil mi?

bir de şu pencereden bakalım türkiye'de altyapı 
denilince aklınıza kaç kulüp ismi geliyor? 

Galatasaray, Altınordu, vs.

Altyapıya yatırım yapan kaç tane başkan tanıyorsunuz? 

kurumsallaşma adı altında yapılan her çalışmada ayak 
altına alınan ilk yer hep altyapılar oluyor

Neden? Çünkü sabrımız yok, beklemeye 
tahammülümüz yok.

Hemen başarı gelsin hemen futbolcu satıp para 
kazanalım. endüstriyel futbolun çarkı böyle dönüyor 
çünkü…

Galatasaray’ın altyapısından bir örnekle açıklayalım öyle 
çok uzağa değil yakın geçmişe giderek.. 

mesela 86-87-88-89 döneminden en az 15 futbolcu 
sayabiliriz; türkiye’nin çeşitli liglerinde top koşturan ve 
kocaman bir Arda turan barcelona’da oynayan…

Peki…

Sonra ne mi oldu? 

Diğer kulüpler gibi Galatasaray da endüstiyel 
futbolun ‘’kirli’’ çarkına takıldı. elbette bunu günümüz 
futbol düzenini karalamak adına söylemiyorum. Genç 
oyuncusuna sabreden, emek veren zihniyet yerini gözünü 
para bürümüş, kısa yoldan başarı hedefleyen bir zihniyete 
bıraktı.

Dolayısıyla ilk fatura atyapı antrenörlerine kesildi ve 
çeşitli sebeplerle görevlerine son verildi…

Fatih terim’in Galatasaray’a geri döndüğü o yıllarda 
altyapı adına güzel değişiklikler yapıldıysa da bir daha hiç 
bir şey eskisi gibi olmadı…

benim için futbolda sonsuza kadar değişmeyecek bir 
gerçek var; 

‘’Umut altyapılarda, oraya dönüp oradan beslenin’’ 

şimdi Galatasaray’ın başında yıllarını bu iş için harcamış 
bir İsim var jan olde riekerink… 

Dilerim değeri bilinir, dilerim yapılan yanlışlardan 
dönülür…

bu yazı başlangıç olsun elimden geldiğince derginin 
diğer sayılarında da türkiye’deki altyapı sorunlarını dile 
getirmeye çalışacağım.. kim bilir belki bir gün bizim de 
sesimizi duyan olur…

Za
fe

r k
oç

pelinkoc@tribunesportmagazine.de
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Yazar

TÜRK 
FUTBOLUNUN 
GELECEĞİ 

Volkan kılıç
volkankilic@tribunesportmagazine.de
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“Siz kendinize inanın, o zaman herkes size 
inanacaktır.”  Bu cümlenin sahibi, gözden ırak 
ama gönülden ırak olmayan Enes Ünal. O 
kendine inandı  ve hayallerinin peşinden gitti.  
Bizim için küçük, Avrupa futbolu için normal 
sayılabilecek bir yaşta Manchester City’nin 
yolunu tuttu. Hem de oynayamayacağını bildiği 
halde. Çünkü, bütün yeteneğine rağmen, 
altyapısını Türkiye’de almıştı.  Ama bu onun için 
asla sorun olmadı kendine inandı ve Hollanda 
liginde 12 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Gelin 
şimdi Enes’in hikayesine hep birlikte yakından 
bakalım.  

 Hikayenin başladığı yer, bursa Zübeyde 
Hanım Devlet Hastanesi. 10 mayıs 1997. 
enes, sağlıklı bir bebek olarak dünyaya 
gelsede bacakları çok yamuktur . bacaklar 
düzelmeyince de annesi  endişelenir ve 
doktora götürür. Doktorun verdiği cevap: 
“kızım, neden üzülüyorsun? Çok iyi futbolcu olur 
bundan, üzülme.” İşte bu cevap hikayenin de 
başlangıcıdır aslında. enes’te çoğu çocuk gibi 
sokak aralarında tanıştı futbolla. enes’in belki 
de en büyük şansı kendisi gibi babasının da 
futbolcu olmasıydı. babanız futbolcu olunca 
yeşil sahalarla, tribünlerle tanışmanızda doğal 
olarak erken oluyor.  yedi yaşında ise ateşli  
bursaspor tribünlerine merhaba dedi tabii 
yanında babası  mesut bey ile. bir futbolcu ile 
yakınlaşması ise o zamanlar Sakaryaspor’da 
oynayan tuncay şanlı ile oldu. Hatta 
antrenman sonrası onunla top oynamışlığı 
bile vardı. tabii kim bilebilirdiki 10 yıl sonra 
aynı takımda  birlikte ter dökeceklerini. 

enes, 31 mayıs 2006 tarihinde 9 
yaşındayken küçükköyspor’da başladı 

futbola. kısa bir süre sonra bursaspor 
tarafından transfer edildi. bursaspor 
altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 108 
karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 
181 gol atma başarısı gösterdi. tabii, 
enes’in daha o yaşlarda sergilediği büyük 
yeteneği ve yükseleşi Avrupa’nın en önemli 
kulüplerinin dikkatini çekmişti bile.  yıldız 
olacağının sinyalerini fazlasıyla vermişti. 
Chelsea, borussia mönchengladbach, 
juventus ve Santos gibi dev kulüpler enes’i 
kadrosuna dahil etmek istedi. o zamanlar 
kendi evladımızdan, kendi değerimizden, 
kendi yıldızımızdan bizim haberimiz yokken 
Avrupa’nın hatta dünyanın haberi vardı.  
Dönemin bursaspor teknik Direktörü 
Hikmet karaman’ın o zamanlar söylediği 
cümleler neden hala ülke futbolu olarak 
başarız olduğumuzun kanıtı gibiydi. 
“Altyapıda yetenekli futbolcularımız 
var. Enes Ünal’ı Chelsea istiyormuş. 
Manchester United ve diğer büyük 
kulüpler ilgileniyorlar, ama ben 
tanımıyorum. Kendimden utandım…”
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enes, gelen bu teklifler üzerine 
gitmek istesede bursaspor ile yoluna 
devam etti. 2009-10 ve 2010-11 
sezonlarında u-14 takımında forma 
giyerek iki sezonda çıktığı 48 maçta 62 
gol atmayı başardı.  2011-12 sezonu 
ile birlikte u-15 takımında forma 
giymeye başladı. oynadığı 24 maçta 
56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda 
ise u-16 takımı ile çıktığı 34 maçta 
tam 55 gol attı. Artık türkiye’de de 
dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. 
16 yaşında milli takıma çağırıldı. 
beklenti yüksekti. kafalarda, acaba 
kulüpte gösterdiği performansı milli 
takımda da gösterebilecek mi? Sorusu 
vardı. enes, turkiye u-16 ile çıktığı 
24 maçta 25 gol attı. bu başarısının 
ardından 5 mayıs 2013 tarihinde 
bursaspor ile 3 yıllık profesyonel 
sözleşmeye imza attı.  Artık A 
takımdaydı. Formayı ise şu isimlerden 
kapacaktı: Fernandao, Sercan yıldırım, 
Sestak, Colin kazım. tabi her şey eskisi 
gibi kolay olmadı. yinede 25 Ağustos 
2013 tarihinde oynanan bursaspor 
– Galatasaray maçında Süper lig 
kariyerinin ilk golüne imza atarak, türk 
futbol tarihinde Süper ligDe gol atan 

en genç oyuncu ünvanını kazandı. 
bursaspor’da geçirdiği iki sezonda 35 
maça çıktı ve 4 gol attı.

enes’in hayalinde, hedefinde 
hep Avrupa da futbol oynamak 
vardı.  14 yaşında gitmek istedi 
olmadı.  18 yaşındaysa Avrupa’nın dev 
kulüplerinden Chelsea ve manchester 
City enes’i transfer etmek istedi. 
Zaman gelmişti. temmuz 2015’te 3 
milyon euro karşılığında enes ünal 
bursaspor’dan, manchester City’e 
transfer oldu. Daha ne olduğunu 
nereye geldiğini anlamadan transfer 
olduktan 20 gün sonra belçika ligi 
takımlarından Genk’e kiralandı. İtiraf 
etmek gerekirse 18 yaşındaki enes’in 
belçika macerası çok parlak geçmedi.  
enes, Genk teknik Direktörü Peter 
maes için bir rotasyon oyuncusuydu 
ve sadece 3 maçta ilk 11’de başladı. 
enes, Genk takımında kendisine 
yer bulamadı. toplam 14 maçta 2 
gol atabildi. böyle olunca 2 yıl olan 
kiralama anlaşması ocak ayında 
iptal edildi ve 2 gün sonra sezonu 
bitirmek için Hollanda 2.lig takımı 
NAC breda’ya kiralandı. Nisan ayında 
telstar’a karşı yaptığı hat-trick de dahil 

olmak üzere çıktığı 14 maçta 9 gol 
atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine 
çekti.  bursaspor günlerindeki toy ve 
heyecanlı görüntüsünü üzerinden 
atan enes, topa son derece hakim, 
rakip eksiltebilen ve skora direkt 
olarak katkı sağlayabilen bir yapıya 
büründü. enes’in bu performansından 
sonra akıllarda şu soru sorulmaya 
başlandı. enes ünal A milli takıma 
çağıralacak mı?  enes’in de aklında A 
milli takım vardı. enes, sezon sonunda 
manchester’a döndüğünde twente’de 
de kariyerine doğrudan etki edecek 
olaylar meydana geldi. Forvet hattı 
için devre arsında kiralanan Zawada 
ve Azzouzi kulupleri Wolfsburg ve 
Ajax’a döndüler. Teknik Direktör 
rene Hake bunların yerine yeni 
bir oyuncu bulması gerekiyordu. 
Ancak kulup iflas hatta kapanma 
ile karşı karşıyaydı. Hollanda Futbol 
Federasyonu twente’nin eredivisie’de 
mücadele etme lisansını iptal etti. 
Ama nasıl olduysa spor yüksek 
mahkemesi kararı bozdu ve twente 
yeniden eredivisie’de mücadele 
etme hakkı kazandı. temmuz ayının 
başında, rafa kaldırılmış yeni sezon 

planları tekrar raftan indirildi ve bu 
sürecin bir parçası olan enes ünal, 
1 yıllığına manchester City’den 
kiralandı. 

twente formasıyla çıktığı ilk 
maçta hat-trich yapan geride kalan 
8 maçta ise 6 golle Hollanda liginde 
gol yarışında zirvede olan enes, kulüp 
tarihinde sadece tek bir futbolcuya 
nasip olmuş bir başarıyı yakaladı. 1967 
yılında Dick van Dijk twente’deki ilk 
4 maçında 5 gole imza atmıştı. enes, 
neredeyse yarım asır sonra onun hem 
bu ünvanını egale etti hemde 2004-
2005 yılından bu yana eredivisie’de 
ilk 7 haftada 6 gol atan ilk futbolcu 
olarak tarihe geçti. Hollanda basını, 
yorumcular, taraftarlar enes’ten 
duydukları memnuniyeti dile getiriyor 
ona övgüler yağdırıyorlar. enes ünal’ın 
twente’deki bu performansı tabii ki 
milli takım yetkililerinin gözünden 
kaçmadı. Fatih terim ve kurmaylarının 
yaptıkları analizler sonucunda 
enes’in artık  A milli takım seviyesine 
geldiği konusunda fikir birliğine 
varıldı. Ve enes 2018 FIFA Dünya 
kupası elemeleri’nde ukrayna ile 2-2,  
İzlanda’ya ise 2-0 mağlup olduğumuz 

maçlarda kadrodaki yerini aldı. tek 
dileğim A milli takımımızın rusya’da 
düzenlenecek olan 2018 Dünya 
kupası’na katılması.  enes artık hem 
twente’de hem de milli takımda ona 
bağlanan umudun ve sorumluluğun 
bilincinde. elbette henüz 19 yaşındaki 
bir oyuncu için taşıması zor bir 
yük olabilir ama bu yükü futbolcu 
eğitimine oldukça önem veren bir 
ülkede ve kulüpte taşıyorsanız işiniz 
biraz daha kolay olabilir. umuyorum 
enes kendisinin de dediği gibi 
olabileceğinin en iyisi olur. önce 
Guardiola’nın eline düşer, sonra daha 
iyilerinin. önü de şansı da hep açık 
olsun. messi’nin, ronaldo’nun ne 
yediğini, nasıl antrenman yaptığını da 
bilelim tabii ama enes’in de Hollanda 
da neler yaptığına dair bir fikrimiz 
olsun.
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Röportaj

“FUTBOL’LA TANIŞMAM TRT SAYESİNDE OLDU”

1980’ler de ablalarım Ajax’ın fırtına olduğu Gillet’in, 
Van basten’ların olduğu yıllar da trt Hollanda ligi 
maçlarını canlı verir, ablalarımda bu maçları seyrederdi. 
Futbol ile tanışmam trt sayesinde oldu diyebilirim. 
Daha sonrasında ablalarım bizi tuttuğumuz takımın 
maçlarına götürmeye başladı. onları da izlemeye başladık. 
Sonrasında keçiören de okuduğumuz okulun erkek 
futbol takımı çok başarılıydı, sürekli bizleri maçlara destek 
vermeye götürürlerdi bu şekilde futbolla iyice haşır neşir 
oldum. 

“KADINLARIN MAÇ YÖNETTİĞİNİ İLK KEZ ORADA 
GÖRDÜM”

1990-1995 yılları arası bayanlar maçları da ücretsizdi. 
1994 yılında da 19 mayıs stadında bjk-GS başbakanlık 
kupa maçı öncesi kadınlar futbol maçı, İstanbul site takımı 
ile marshal takımı tFF kupa maçı finali vardı. yönetende 
bayan bir hakemdi. İlk defa kadınların maç yönettiğini 
orada görmüştüm. 

Dilan Deniz Gökçek
“Dilan Deniz Gökçek, 4 Kasım 1976 yılında Kırşehir’in Kama ilçesinde 5 kız 2 erkekli bir anne babanın 6’ncı kızı olarak dünyaya 

gelmiştir. Dedesinin dizinin dibinden ayrılmayan Dilan, onunla birlikte maç seyreder, sokakta erkeklerle oynardı”

04 kasım 1976 Kırşehir Kama doğumluyum. 6 kız 2 erkek toplamda 8 
kardeşiz. Babam Almanya’da çalıştığı için 10 yaşıma kadar dedemin dizinin 

dibinde büyüdüm. Abilerim o dönem Almanya’da babamın yanındaydı. 
Biz de bu yüzden erkek gibi yetiştik. 

“ABLAM HAKEM OLMAYA KARAR VERDİ BENİ DE 
PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİ”

Ablam kadriye ve ben hep bir spor branşımız 
olsun istiyorduk. Çocukluğumuzdan beri de futbolun 
içerisindeydik. Fiziksel anlamda da kendimize çok 
güveniyorduk. 1994’te oynanan kadınlar maçından 
sonra ablam hakem olmaya karar verip beni de peşinden 
sürükledi.

 

 “İYİ BİR REKABET ORTAMI VARDI”

Ablam 1995 yılında ben ise 1996 yılında hakem olduk. 
o yıllar pek fazla kişi  hakem kurslarına gitmezdi. Gazi 
üniversitesi’nde teşvik amaçlı kurs açmışlardı. üniversiteli 
gençlerin içerisinde o dönem oldukça bayan arkadaş 
vardı. bu da iyi bir rekabet ortamı oluşturdu. bu rekabette 
hepimizi hırslandırdı.

“SADECE BABAM DESTEK OLMADI” 

Hakemlik o dönemlerde para kazandıran bir meslek 
değildi. babam ise bizim para kazandıran bir meslek seçip, 
emeklilik sigortası olan ciddi bir işe yönelmemizi istedi. bu 
yüzden de herkes destek olurken babam destek olmadı. 
1996 yılında üniversiteyi kazanıp İstanbul’a gelince sevgili 
hocam lale orta bana sahip çıktı. Ayrıca İstanbul gibi 
büyük bir şehirde çok fazla kadın hakemin de olması bana 
pek zorluk yaşatmadı.

“SAHADA KADIN ERKEK AYRIMI YOK, TEK BİR 
FUTBOL VAR”

ben hakemliğin pozitif ayrımcılık yapan yönlerine 
her zaman karşı çıktım. yönettiğim maçlarda da hep 
eşit şartlarda eşit muamele olmasını sağladım. Her 
zaman sahada kadın yoktur, sahada hakem vardır diye 
düşündüm. erkek hakem arkadaşlar hangi testlere 
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giriyorlar, hangi antrenmanları 
yapıyorlarsa bizde onları yapmalıyız 
dedim. Çünkü sahada tek bir futbol 
var! 

“KADIN OLMANIN VERDİĞİ 
POZİTİF AYRIMCILIK”

kadın hakem olmanın şöyle 
bir pozitif ayrıcalığı var; hakem 
klasmanları diye ayrılan, hangi ligde 
hangi tip maçlara çıkacağımızı 
gösteren hakem sınıfları vardır. 
bu sınıflar erkeklerde 5 sınıf iken 
bayanlarda sadece 2 sınıf. böylece FIFA 
hakemi olma şansın daha fazla.

“KADIN OLMANIN VERDİĞİ 
NEGATİF AYRIMCILIK”

Negatif yönü ise bir hata yapsan 
bayan hakem hata yaptı, bu işi 
bilmiyorlar diyerek genelleme 
yapılıyorlar. Hatalar bayan 
olduğumuz için yapılmış gibi lanse 
ediliyor. oysa insandır hata yapan, 
bunun kadını erkeği yoktur.

“LİGİMİZDEKİ FUTBOL KALİTESİ 
AVRUPA’DA İLK 5 ARASINDA”

Her müsabaka zorluk derecesi 
aynıdır. bazen iç saha bazen 
deplasman zorluğu yaşanır. 
Hiçbir zaman türkiye-Avrupa 
ayrımını yapmadım yapmıyorum. 

“...Avrupa’da maç 
yönetmek tabii biraz 

daha kolay çünkü 
futbolcular daha iyi 

antre edilmiş ve daha 
fazla saygılı. Ama 
ülkemiz futbolunun 
Avrupa’dan hiçbir 

farkı yok hatta 
ligimizdeki futbol 

kalitesi Avrupa’da ilk 5 
arasında bence…”

Hiç bir hakemde bunu yapmaz. Hatta ne takım nede 
futbolcu ayrımını yapmaz. Hakemlik felsefesini taşıyan 
ve kurumumuzun vizyonunu yerine getiren bir nevi 
işçileriz. Ama Avrupa’da maç yönetmek tabii biraz daha 
kolay çünkü futbolcular daha iyi antre edilmiş ve daha 
fazla saygılı. Ama ülkemiz futbolunun Avrupa’dan hiçbir 
farkı yok hatta ligimizdeki futbol kalitesi Avrupa’da ilk 5 
arasında bence…

 

“SÜPER LİG TAKIMLARI DA KADIN FUTBOL TAKIMI 
KURMALI”

Dünya’da da ülkemizde de kadın futbolu 1990 
yılında bir ivme kazandı. Gerçi ülkemizde sebebini 
hala öğrenemediğimiz bir sebeple 1998 yılında liglere 
ara verildi. yani anlayacağınız yaklaşık 20 yıllık bir 
bayan futbolu geçmişinden bahsediyoruz. ülkemizde 
Fatih terimle birlikte aşama kaydeden bir bayan ligi 
var. ülkemizde şu anda 3 lig de 100’den fazla takım 
ve 1000’den fazla bayan futbolcu var. tFF eğitim ve 
gelişim departmanının bayan futbolunu geliştirmek için 
düzenlediği paneller ve turnuvaları var. şuanda kadınlar 
Süper ligi’nde Süper lig takımlarından sadece beşiktaş’ın 
bayan futbol takımı olduğunu görüyoruz. Diğer büyük 
takımlar da takım kurmadığı sürece alt yapısı olmayan 
bayan futbol kulüpleri çok uzun süre ayakta kalamayacak 
ve gelişim hep kendini tekrar eden bir döngüde kalacak.

 

“MEĞERSE BENİ HAKEM EŞİ ZANNETMİŞLER”

tFF 3.liginde batman belediye - Diyarbakır 
belediyespor maçında hakemdim. yardımcılar ve 
dördüncü hakem, gözlemci erkekti. Stadyuma geldik, 
arabadan indik, stat çevresindeki görevliler ve çocuklar 
inanılmaz bir ilgi ile erkek hakemleri ve gözlemcileri 
karşıladı. Grupça bir topluluk halinde stada girdiler. Fakat 
kimse bana ne hoş geldin dedi, neden çantama yardım 
etti. ben tek başıma yürüyerek soyuna odasına doğru 
giderken yardımcı hakemim benim müsabaka hakemi 
olduğumu söylemiş. birden camlarda ve kapı aralığında 
15-20 kafa ve kocaman olmuş şaşkın gözlerle bana 
bakan inanlar gördüm. beni hakemlerden birinin eşi 
zannetmişler meğerse. Neredeyse şaşkınlıktan öleceklerdi. 
maç boyunca da sürekli beni seyrettiler, koşarken, 
yürürken, maçı yönetirken. toplam 1000 seyirci vardı ve 
sadece beni seyredip zerre maçı seyretmediler. bu da 
benim hakemlik hayatımda unutamadığım anılarımdan 
biridir.

 

 “ALMANYA’DA YAYIN YAPAN TEK TÜRK’ÇE SPOR 
DERGİSİ”

Almanya’da yayın yapan tek türk’çe spor dergisini 
düzenli olarak takip ediyorum. Futbolun içinde olan her 
çalışmaya yer vermesi beni etkiliyor ve takip etmemi 
sağlıyor. özelikle her sayısında bir bayan sporcu tanıtıp 
bayan futbolcu-bayan hakem-bayan antrenötlerin 
farkındalığını arttırıyor. bu konuları derleyen, düşünen 
ve önümüze getiren tüm dergi çalışanlarını gönülden 
kutlarım ve başarılarınınız her sayı artarak devam etmesini  
temenni ederim.

Röportaj: Burcu Eken
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Yazar

Halit egesoy
Pamukkale Üniversitesi 

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı

konsantrasyon kontrolü ve sürdürülebilirliği, baskı 
altında olumlu ve sakin davranabilme, meydan okuma 
gibi faktörler zihinsel beceri gerektirir. bu tür yetenek ve 
teknikler sporcuya bağışlanmış bir sihir ya da sporcunun 
kendi oluşturduğu şeyler değildir. bu yetenek ve teknikler 
amacına uygun şekilde etkili ve yoğun bir çalışma ile 
kazanılan özelliklerdir. bu nedenle sporcu kendi branşına 
uygun zihinsel becerileri geliştirme yönünde çalışmalıdır. 

İnsan algıladıklarından ibarettir
Zihinsel antrenmanların (mental training) asıl 

amacı; beyni, olumlu ve güçlü olması arzulanan yönde 
programlamaktır. yapılan araştırmalar bize beynin, 
gerçekle kurgusal olan arasındaki farkı algılamadığını 
göstermektedir. beyin, kurguladığımız olayları gerçek 

kabul eder ve organizmayı harekete geçirir.

Sporcularla yapılan zihinsel çalışmalarda, 
zihinde olumsuz şekilde prova edilmiş düşüncelerin 
kişinin gerçeğine dönüştüğü gözlenmiştir. “kendini 
gerçekleştiren kehanet” de diyebileceğimiz bu durumu 
yüzyıllar öncesinden Shakespeare, “İyi ya da kötü bir şey 
yoktur, fakat biz düşüncemizde iyi ve kötüyü yaratıyoruz” 
diye tanımlamıştır. biz de bunu şu şekilde ifade ediyoruz; 
“Ne algılıyorsan o.” eğer kendini işe yaramaz ve yeteneksiz 
biri olarak algılıyorsan, evet öylesin, çünkü beynin 
sana hayır öyle değilsin demeyecektir. o halde insan 
algıladıklarından ibarettir. 

Peki, algılarımızı belirleyen temeller nelerdir? tabii ki 
PARADİGMALARIMIZ

kişi kendini ve dış dünyayı öğrenmeler sonucu 

Sporda, teknik - taktik ve kondisyon olarak adlandırılan fiziksel çalışmalar iyi bir sporcu olmayı 
hedefler, fakat iyi bir sporcu fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da yeterli çalışma yaptığı sürece 

performansını üst düzeye taşır. Zihinsel yönden güçlü olmak ve mükemmel performans göstermek, 
kalıtımsal değil öğrenilebilir bir olgudur. Sporcuların teknik - taktik öğrenmelerinin yanı sıra, zihinsel 

süreçlerini kontrol edebilmeyi de öğrenmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir başarıyı yakalayan elit 
sporcular, zihinsel becerileri olan ve bu sayede düşünce ve duygularını kontrol edebilen sporculardır.

edindiği paradigmalar penceresinden algılar. Paradigmayı; 
bakış açısı, dünya görüşü ya da kök düşünce diye 
tanımlayabiliriz. Her konuda farklı bakış açılarımız, temel 
kabullerimiz vardır. 

Zihinsel çalışma sürecinde sporcu sahip olduğu 
paradigmaları sorgulamakla işe başlar. yaşantılar 
sonucu oluşturduğu zihin haritasını sorgular, kodlanmış 
yanlış düşünceleri doğru olan düşünce yapısı ile 
değiştirebileceğini kavrar. Davranışlarının koşulların 
değil seçimlerinin bir sonucu olduğu bilincine varır. 
koşulların oluşturduğu etkilere vereceği tepkiyi öz bilinci, 
hayal gücü, vicdanı ve özgür iradesi ile seçebileceğini 
ve bu durumun onu proaktif bir sürece taşıyacağını 
deneyimler. bu sayede doğru düşünmeye, doğru tutumlar 

belirlemeye, amaçlarını, stratejilerini gözden geçirmeye, 
yenilemeye ve güncellemeye başlar. etki alanına odaklanır 
ve bu durum onun konsantrasyonunu kontrol etme, baskı 
altında olumlu ve sakin davranabilme, meydan okuma 
gibi zihinsel becerilerini geliştirir. 

Sporcular, yeteneklerini edindikleri zihinsel beceriler 
ile güçlendirerek ulaşmak istedikleri performansa sahip 
olabilirler. Günümüzde zirvede olan sporcular; zihinsel 
çalışmaları fiziksel antrenmanlarının bir uzantısı olarak 
değerlendiren ve uygulayan sporculardır.

halitegesoy@tribunesportmagazine.de
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Sporculara uygulanan zihinsel çalışmalar
1. Düşünce disiplini ve fair play düşünceye ilişkin 

çalışmalar

“Düşüncelerimiz davranışlarımızı, davranışlarımız 
alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımız yaşam biçimimizi, 
yaşam biçimimiz ise kaderimizi belirler.”

başarılı sporcular iyi bir düşünce disiplinine sahip 
olmalıdırlar. onlar fizyolojik olarak yediklerimizden 
ibaret, psikolojik olarak ta düşündüklerimizden ibaret 
olduğumuzu bilerek öncelikli olarak doğru düşünmeyi 
öğrenmelidirler. 

Doğru düşünen sporcu daha sonra doğru davranış 
modelini bulur. Doğru davranış modelleri kontrollü 
bir şekilde alışkanlık haline getirilir (ustalaşmak) ve 
dinamik davranışlar ortaya çıkar. 

kontrollü davranışlar mentör kontrolünde önce 
düşünce bazında zihinsel süreçlerde oluşturulur 
ve davranışa dönüşümü için öğrenme basamakları 

dikkate alınarak ‘’Bilinçsiz yeterlilik’’ (alışkanlık) halinde 
davranışa dönüşmesi sağlanır. böylelikle sporcular 
kontrollü davranışlar sergileyeceğinden ‘’Fair play’’ 
anlayışını da benimsemiş olacaklardır.

2. Ne istiyorum? Niçin istiyorum? Engellerim neler? 
Nasıl yapabilirim?

‘’Amacı olmayan gemiye, hiçbir rüzgar yardım edemez’’ 
montaigne

İnsan beyni ancak bir amaç doğrultusunda etkin 
ve verimli çalışır. beynimiz amaçsız bırakıldığında 
verimliliğini kaybeder. bir amacı olan insanların 
beyinleri uyku anında bile amaca yönelik çalışmalarını 
devam ettirir. Sporcu amaçları olan insandır, ne 
istediğini bilmeli ve amacına ulaşma yolundaki engel, 
tehdit ve problemlerin bilincinde olması gerekir. 
bütün bunları nasıl ve hangi araçlarla yapacağının da 

bilincinde olması gerekir. öğrenilmesi gereken bu 
mental süreç, mentör eşliğinde sporcunun iç dünyasına 
keşif yolculuğu ile gerçekleşir.

3. Stres yönetimi

Vücudumuz için stres değişimle eş anlamlıdır. 
Değişimin hızlı ve yoğun yaşandığı süreçler stres 
kaynaklarının arttığı ve stresin yıkıcı etkiler göstermeye 
başladığı süreçlerdir. Aslında tolere edilebilir bir stres 
ölçeği çoğu zaman isteklendirme oluşturur, ama 
bunun için stresi yönetmek gerekir ve stresi yönetmek 
değişimi yönetebilmektir.

Stresle baş edebilmeyi ve bu stres 
katsayısını yükselten durumlarda 
çalışabilmeyi öğrenmek, stresli 
durumlarda gösterdiği inanç, tutum, 
olgun ve yetkin davranışlar sporcuyu 
sosyal ortamda ve spor yaşamında 
başarılı kılacaktır. 

bütün bu süreçlerde ‘’Rahatlama 
teknikleri’’ , ‘’Zihinde canlı pozitif kurgular 
oluşturma’’ gibi mental çalışmalar ile 
sporcunun stresi kontrol etme becerileri 
kazanması sağlanır. 

4. Cesaret, özgüven, öz değer, pozitif 
inanç çalışmaları

Sağlıklı zihinsel süreçlere sahip insanların en temel 
dört özelliği; cesaret, özgüven, öz değer ve pozitif 
düşünceye sahip olmaktır. başarısızlık korkusu, 
yetersizlik korkusu, kontrolü kaybetme korkusu vb. 
korkular sporcunun performans kaybının en temel 
nedenlerindendir. Sporcunun bu korkuları yenebilmesi 
için öncelikle cesaret ve özgüven sahibi olması, kendi 
değerlerinin bilincinde olması, yaşamla bir bütün ve 
pozitif düşüncelere sahip olması gerekmektedir. 

Sporcuya duygularını tanıması gerektiği, insanın 
duygularını tanıdığı oranda onları kabul edeceği ve 
korkuyu biz ürettiğimiz için korktuğumuz düşüncesi 
verilir. Sporcu çoklu seçenek düşüncesi ile hareket 
etmeye ve hedeflerine ulaşıncaya kadar yeni 
seçenekleri denemeye yönlendirilir. “Başarısızlık yoktur, 
sonuçlar vardır”, sonuçları iyi değerlendiren ve bu 
birikimle yeni süreçler başlatanlar, istedikleri sonucu 
üretene kadar davranışlarını kontrollü bir biçimde 

değiştirmeye devam ederler. bunun için ihtiyaç 
duydukları teknik becerilere, kondisyona, beslenmeye 
sahip ve amaçlarına ulaşmada önlerindeki engellerin 
bilincindeyseler başarılı olmamaları için hiçbir neden 
yoktur.

5. Odaklanma çalışmaları

Sporcunun antrenman ya da maça kendini verebilmesi, 
antrenman ya da maç süresince bunu sürdürebilme 
yeteneğine sahip olması önemli bir zihinsel beceridir. 
maçın ve antrenmanın her anını diri bir bilinç ve 

yüksek bir konsantrasyonla (odaklanma) 
geçirmek zihinsel antrenman teknikleri ile 
mümkün olan bir özelliktir. usta sporcular 
konsantrasyona sahip olmakla birlikte 
onu daraltabilme, genişletebilme ve 
uzun süre kullanabilme becerisine sahip 
olurlar. Sporcunun konsantrasyonunu 
etkileyen faktörler belirlenerek kendine 
özgü yoğunlaşma geliştirme stratejileri 
belirlenerek çalışmalar yürütülür. 

6. Sinerji ve takım ruhuna yönelik 
çalışmalar

takım ruhuna sahip sporcular sinerji 
oluşturabilirler. takım olmak; ben yerine 
biz diyebilmektir, iyi anlaşmaktır, birbirini 
tanımaktır, birbirini kabul etmektir. bütün 

bunların sonucu olarak ortaya çıkan mucizevi sonuç 
sinerjidir. Sinerji; şampiyonluktur, sürdürülebilir 
başarıdır, zor bir maçı kazanmaktır. 

Sporcuların takım ruhuna sahip ve biz bilincinde 
olmaları için öncelikle farklılık yönetimi yaklaşımıyla 
‘’Farklılık üstünlük değil, zenginliktir’’ düşüncesi 
işlenir ve her sporcu kendi potansiyeli, yetenekleri, 
zihinsel becerileri doğrultusunda takım içinde bir 
bütünün parçası olduğunu bilir. kişisel amaçların takım 
amaçlarıyla uyum içerisinde olmasına dikkat edilir. 
Sporcunun takımın amaçlarının gerçekleşmesinin 
kendi amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağladığının 
bilincinde olması gerekir. takım ruhu stratejileri 
sporcunun çalışma sistemine özgü zihinsel süreçlerde 
üretilir, geliştirilir.

Sevgiyle kalın…
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Fotoğrafın Hikayesi

FUTBOLUN GERÇEKLERİ;
Premier Lig'de transfer döneminin en önemli 
oyuncularından Fransız yıldız Moussa Sissoko, 
Everton ve Tottenham kulüplerini adeta 
birbirine düşürürken, ortaya inanılmaz iddialar 
atılmıştı. 
Ada medyasını sarsan iddiaya göre, Everton 
kulübü, 27 yaşındaki oyuncu için özel özel 
uçak tuttu ve sağlık kontrolü için de her 
şeyi hazırladı. Ancak teknik direktör Ronald 
Koeman'ın Sissoko'yu aramasıyla kulüp şoke 
oldu. Çünkü yıldız oyuncu telefonunu kapalıydı. 
Tüm bu olayların yaşanmasının ardından ise 
Fransız orta sahanın Tottenham ile anlaştığı 
açıklandı. 
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Yazar

turgay yavaş

“Ölüm Maçı” olarak adlandırılan o acı 
maçın hikayesinde ölümüne oynamanın 
verdiği o güzel tadı göreceksiniz… 

13 mayıs 1927’de ukrayna’nın başkentinde kurulan bir 
kulüptür, Dinamo Kiev. yeni kurulmasına karşın Avrupa’da 
çok kısa zamanda adından söz ettirmeyi başarmış bir 
kulüp. bu kulübün futbolcuları, Nazi Almanyası’nın 
‘barbarosa Harekatı’ olarak adlandırdığı operasyonda 
Sovyetler birliği’ni işgal etmesiyle birlikte savaşmak için 
farklı cephelere dağıldı. 

Savaşın ardından 8 Dinamo kiev’li futbolcu şehre 
döndü ve bir fırıncıda işe başladılar. bir yandan çalışıp 
diğer yandan para biriktirip forma ve ayakkabı aldılar. 
“Bağımsız bir ulusun yeni başlangıcı” sloganıyla “Start”  yani 
“başlangıç” takımını kurdular. İlk 11’i tamamlamak için ise 
diğer 3 futbolcuyu o dönemde demiryollarında çalışan 
işçiler tarafından kurulan lokomotiv’den aldılar.

Start, şehirdeki işgal birlikleriyle maçlar yapıyor ve bu 
maçları 9-1, 11-0, 6-0 gibi çok farklı skorlarla kazanıyordu. 

Nazi Almanya mağlubiyeti kabullenemez

o dönemin Alman valisi, Start ile Alman birliklerinin 
maç yapmasını talep eder. maçın iddiası da ünlü Zenit 
Stadı’dır. Start’ın maçı kazanması durumunda 

Zenit Stadı’nın Start’a verileceği açıklanır. İlk maç 6 
Ağustos 1942 yılında Zenit Stadı’nda oynanır. Hakem de 
bir Nazi subayıdır. Çoğunluğu Dinamo kiev’li futbolcuların 
oluşturduğu Start takımı Nazi birliğini 5-1 gibi ağır bir 
skorla bozguna uğratır.  yenilgiyi kabullenmeyen Almanlar 
3 gün sonraya bir rövanş maçı daha koyar. 

tarih 9 Ağustos 1942. rövanş da Zenit Stadı’nda 
oynanır. Ayrıca maçta tribünlerin tamamı Nazi Askerleri 
ile doludur. esas olay ise, maçtan önce başlar. Nazi 
Generali, Start takımının soyunma odasına gider ve Start 
takımını Nazi Selamı yapmaları konusunda takımı uyarır. 
Startlı futbolcular bu uyarıya kulak asmaz ve seremonide 
“Çok yaşa spor!” diye bağırır. bu Almanları daha maç 
başlamadan çıldırtmıştır. 

3 aydır işgal altında yaşayan Start takımın kaptanı 
alacakları galibiyetin önemini ve sonucunu bilircesine 
maçtan önce  futbolcuları şu sözle motive etmiştir; “bazı 
şeyler ölmeye değer!”

Bir onur mücadelesi

maç çok gergin başlar. Nazi taraftarının stadı 
doldurduğu ve Nazi hakeminin yönettiği maçın 
ilk yarısını Start takımı 3-1 önde bitirmeyi 
başarır. Devre arasında yine soyunma odasında 
olay vardır. bu kez bir Nazi askeri girer Start’ın 
soyunma odasına ve futbolcuları “Almanlar olarak 
yeteneklerinizden çok etkilendik. Fakat bu maçı 
kazanmayı düşünmemeniz gerektiğini bilmeniz 
gerekir. eğer bir galibiyet alırsanız, sonuçlarına 
katlanmalısınız.” Diyerek uyarır. 

İkinci yarı iki takımda 2 gol atarak durumu 5-3›e getirir. 
maçın son anlarında Startlı futbolcu kaleci dahil 4 Alman 
futbolcusunu çalımlar ve boş kaleye gol atmak yerine 
topu orta sahadaki arkadaşına gönderir. Hakem bunun 
ardından 90 dakikayı beklemeden maçı bitirir. Naziler bir 
kez daha Start takımı tarafından hezimete uğrar. 

maçın hemen ardından gözaltına alınan Startlı 
futbolculardan 2’si esir kamplarına gönderilir. Geriye 
kalan 9 Startlı futbolcu ise Nazi birlikleri 
tarafından kurşuna dizilerek 
öldürülür. 

Kiev’de futbolcular 
için yapılmış anıt.

turgayyavas@tribunesportmagazine.de
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Röportaj

“16 GOL, 12 ASİST”
orada da sürekli takip ediliyordum. yakın şehir 

takımlarından Frankfurt, mainz 05 takımlarının göz 
hapsindeydim. 16 gol, 12 asist ile o dönem iyi bir 
çıkış yakalamıştım. o dönem bana daha cazip gelen 
kalshure takımına imza atmıştım. bu süreçte de alt 
yaş milli takımlarında da forma giymeye başlamıştım. 
türkiye’den de teklifler geliyordu ama ben henüz 
yaşımın genç olmasından dolayı Almanya’da kalmayı 
istiyordum. Almanya’da daha çok şansım vardı ve 
bunu değerlendirmek istiyordum. babam da tam 
tersi düşünceyle sürekli göz önünde bulunabileceğim 
türkiye’de oynamamı istiyordu. 

“EN İYİ ZAMANIMDA ANKARASPOR’DAN TEKLİF 
GELDİ”

Profesyonel olarak beni isteseler de ben oraya amatör 
olarak gitmeyi istedim. İstediğim gibi geçmeyen bir sezon 
olmuştu. kötü geçirdiğim bu zamanlarda milli takım 
araları benim için çok değerliydi. Nitekim gençlerde 
Avrupa şampiyonasında 3. olmayı da başarmıştık. 1 yıl 
aradan sonra Ankaraspor’un, Ankaragücü ile birleşmesi 
benim için iyi olmuştu. Altyapıda iyi bir performans 
gösterince mesut bakkal yönetimindeki A takıma dahil 

oldum. Ankaragücü forması altında kendimi tanıtma ve 
oynama fırsatı bulmuştum. 

“İYİ BİR SEZON GEÇİRİNCE KAYSERİSPOR’A 
TRANSFER OLDUM”

Saha dışı etkenler nedeniyle fazla forma şansı 
bulamayıp devre arası Adana Demirspor forması giydim. 
ertesi sezon boluspor formasıyla 29 karşılaşmayı çıkıp iyi 
bir grafik yakalamıştım. bir sonraki sezon üzerine koymak 
isterken çapraz bağlarım koptu. Futboldan kopuk 1 yıl 
geçirmiştim. şimdi tekrar gücümü topladım. Hem mental, 
hem de fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. başarılı 
bir sezonu geride bırakıp daha üst liglere dönüş yapmayı 
planlıyorum.

Almanya’nın Mannheim şehrinde doğdum. Futbol hayatım küçük bir köyde 
geçti. 4 sene orada oynayarak futbola başlamış oldum. 11 yaşlarımda transfer 

olarak Mannheim’in en büyük kulübüne geldim. Orada da 4 senem geçti. 
Daha sonra aynı seviyede başka bir takıma geçip çok iyi bir sezon geçirdim. 

“ALMANYA’NIN MANNHEIM ŞEHRİNDE DOĞAN BİLAL GÜLDEN, İLK 
TRANSFERİNİ 11 YAŞINDA YAŞADI”
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“MİLLİ TAKIMA 
SEÇİLMEMİŞ OLSAM ŞU AN 
ELEKTRİKÇİYDİM”

Lise dönemimde mesleğimi 
seçmiştim, Almanya’nın en 
büyük elektrik binasında 
masa başı bir işim olacaktı. 
Ama 16 yaşında Milli takıma 
seçilince futboldan bir şeyler 
olabileceğinin farkına vardım. 
Milli Takım araya girmemiş 
olsaydı belki mesleğime devam 
edecektim.

 “EYÜPSPOR KULÜBÜ 1919 
TARİHİNDE KURULMUŞ KÖKLÜ BİR 
CAMİA”

Genele baktığınızda oynadığım 
kulüpler Ankaragücü, kayserispor, 
Adana Demirspor, boluspor gibi 
takımlarda hep büyük camialar. 
buralarda oynamanın değerinin, 
öneminin de farkındayım. eyüpspor 
hakkında olumsuz düşünecek bir şey 
yaşamadım. Saha ve tesis konusunda 
belki daha iyi bir duruma gelinirse 
başarının daha kolay gelebileceğini 
düşünüyorum. umarım bu büyük 
camia da sezonu şampiyonlukla 
sonlandırırız.

“ALMANYA’DA HERKES 
EĞİTİMİNİ TAM VE EKSİKSİZ 
ALIYOR”

Almanya’nın ne kadar disipline 
önem verdiğini herkes biliyor, 
bunu kimse inkar edemez. en güzel 
olaylardan bir tanesi de herkesin 
eğitimini tam ve eksiksiz alıyor 
oluşudur. Herkes görevini yapıyor 
ve herkesten görev adamı olması 
isteniyor. Görev adamı olmadan da 
forma şansı bulman imkansıza yakın 
oluyor. İstediğin kadar yetenekli ol, 
takıma fayda sağlamadığın sürece saf 
dışı kalıyorsun. Almanya’da fiziksel 
gelişim için erken yaşta fitness’a 
giriyorsun.

bu anlamda iki ülkeyi kıyaslayacak 
olursam türkiye’de alışılmış bir şey var, 
“Fitness’a girme ağırlaşırsın” bu da çok 
yanlış bir düşünce yapısı.

...Kendimi geliştirmek için hep bir 
şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu 
da bol bol tekrarla yapıyorum. Genç 
arkadaşlarımızın da bunları da göz 
önünde bulundurarak kendilerini 
geliştirebilir daha üst seviyeye 
gelebilirler tabii ki...
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“HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN UMARIZ DÜŞMEZ 
DERKEN GİT GİDE İYİ BİR HAL ALDI”

Hakan Çalhanoğlu’yla birlikte büyüdük. yetenekli 
olduğunun herkes farkındaydı ama o dönem ekstra 
bir çalışması yoktu. Fizik olarak baktığınızda da bu 
görülüyordu zaten. Altyapılarda forvet arkasında görev 
alıyordu ve şut özelliği çok geç fark edildi. büyük oyuncu 
olabileceğini kimse düşünmüyordu. Hatta karlsruhe’de 
altyapıda forma giyip, kötü bir dönem geçirirken sadece 
penaltıdan 1 gol atmıştı. bir süre sonra idmanlarda kendini 
göstermeye başlayınca A takım kadrosunda yer almaya 
başladı. resmi maçlarda bulduğu şansları da gol ve asist 
ile süsleyince dikkat çekti. Arkadaşlarımızla kendi aramızda 
konuşurken iyi bir seviyeye geldi, umarız oradan aşağıya 
düşmez derken Hakan git gide iyi bir hal aldı. Daha da iyi 
bir konuma gelecektir.

“KADER, KISMET’E ÇOK İNANAN BİRİYİM”
karlsruhe’de Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynadım, 

yakın arkadaşım olur kendisi. karlsruhe’ye imza atmadan 
önce bana kaptanlık görevini verdiler. Daha önceden de 
beni tanıdıkları için bu sorumluluğu üstlenmem istendi. 
belki daha iyi şeyler olabilirdi ama dediğim gibi bazı şeyler 
nasip kısmet.

“GENÇLER OYNAMAK İSTEDİĞİ MEVKİİDEKİ 
BÜYÜKLERİNİ İZLEMELİ”

mesela ben orta saha oyuncusuysam, üst seviyelerde 
oynayan orta saha oyuncularını izliyorum. mesela toni 
kroos. kroos’un önce genç yaşlarda neler yaptıklarına 
bakıyorum ve şimdi ki yaptıklarını görüyorum. Zamanında 
oturmamış bir oyuncuyken 8 numara pozisyonunda 
yer alıyordu, şimdi takım görevi farklılaşınca 8 numara 
oynayabileceğini herkes biliyor ama daha arka seviyede 
görünmeyen büyük işleri başarıyor. bunların farkında 
olmak lazım. yeri geliyor idmanda sağ bek oynuyorum. 
Sağ bek gözüyle orta sahaya bakıyorum. böyle düşünerek 
de orta saha oynarken nasıl top isteyeceğimi çok daha iyi 
biliyorum. kendimi geliştirmek için hep bir şeyler yapmaya 
çalışıyorum. bunu da bol bol tekrarla yapıyorum. Genç 
arkadaşlarımızın da bunları da göz önünde bulundurarak 
kendilerini geliştirebilir daha üst seviyeye gelebilirler tabii 
ki.

“İBADETİM BENİ ÇOK RAHATLATIYOR”
ben çok sakin birisiyim. öyle çok fazla futbol dışında 

aktivitem yoktur. İbadetime zaman ayırıyorum çünkü  beni 
çok rahatlatıyor. Her şeyden önemlisi namazımızı kıldığım 
zaman kendimi daha huzurlu hissediyorum. bazıları 

dışarıda sokakta gezmeyi daha hoş 
bulur, ben ise 4 duvar arasında bazen 
yalnız kalmayı tercih edenler arasında 
oluyorum.

“İLK GOLÜMÜ ANNEMİN 
DOĞUM GÜNÜNDE ATTIM”

İlk golümü Ankaragücü formasıyla 
Çaykur rizespor’a karşı atmıştım. o 
günde Annem’in doğum günüydü.
İç atletim de her zaman ‘Annem’ 
yazar. Golü attıktan sonra Annem’in 
doğum gününü kutlayacaktım ama 

maçın heyecanı ve stresiyle birlikte 
unutmuştum. maçı 1 gol, 1 asist ile 
tamamlamıştım. maçtan sonra o yazıyı 
göstermiştim. Daha sonra da Annem’i 
arayarak doğum gününü kutlamıştım.

“İNŞALLAH DAHA DA BAŞARILI 
OLARAK BÜYÜMEYE DEVAM 
EDERSİNİZ”

Cem abi sayesinde sizleri tanıma 
fırsatı buldum. 2017 yılı itibari ile 
birlikte 2 ay da bir çıkmaya devam 

edecekmişsiniz. İlerleyen yıllarda 
inşallah her ay çıkması nasip olur ve 
herkesin yakından takip etme fırsatı 
olur. Çünkü ben en son çıkan sayınızı 
okuma fırsatı buldum. Güzel şeyler 
var, okunması gereken şeyler bunlar. 
Daha da başarılı olarak büyümeye 
devam edersiniz umarım.

Bizlerde başarılı genç oyuncu 
Bilal Gülden’e bundan sonraki futbol 
hayatında başarılar dileriz.

Röportaj: Serhat Hergüner
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Özel Haber

 Son derece ilginç bir hayat hikayesi.

 Fransız pasaportu olsa da aslında o bir ada 
çocuğu, üstelik Hint okyanusundan… Fransız 
sömürgesi reunion adasında doğdu. Futbola 
adanın en büyük takımı Saint-Pierroise’de 
başladı. Payet, Ada tarihinin gördüğü en büyük 
yetenek olarak bir anda tüm dikkatleri üzerine 
çekti. 1 yıl sonra, ada kulübü ile ortalık anlaşması 
bulunan la Havre’ye, Fransa’ya gönderildi. 
Sadece 11 yaşındaydı.

 Ada’dan çıkıp büyük ülkeye gitmek Payet 
için büyük bir alışma sorunu yarattı. o dönem 
birlikte çalıştığı hocaları tarafından “çok zor bir 
karakter, çalışma motivasyonu yok” sözleri ile 
değerlendirildi. Dimitri Payet, 2003’te Ada’ya, 
Reunion’a geri döndü ve Excelsior kulübü ile 
anlaştı. bir yıl sonra Fransa’dan bir kez daha 
çağrıldı. 2005’te Nantes’a imza attı.

 Nantes ile amatör anlaşma imzalamıştı. 
2005 yılında kulübün rezerv takımındayken aynı 
zamanda da geçimini sağlamak için bir giyim 
mağazasında çalışıyordu.

 Payet, bu defa adaptasyon sorununu çabuk 
aştı. kısa sürede kendisini ve yeteneğini ispatladı, 
bu defa her şey farklı olacaktı. Gösterdiği 
performans sayesinde 6 ay içinde profesyonel 
kontrata imza attı. Fransa’da Nantes, lille, 
marsilya formaları giydi. 2014-2015 sezonunda 
36 maçta 17 asist yaparak, messi’den sonra en 
fazla büyük 5 ligde en fazla asist yapan futbolcu 
oldu. Fransa’da iki kez yılın en iyi 11’ine seçildi. 

 2015’in yazında West Ham united ile Premier 
lig’e transfer olduğunda sadece bir takım değil 
bir de aşk bulduğunu söylüyor...

 yıldız oyuncu, Hint okyanusu’nda bir adada 
doğup büyümenin nasıl bir şey olduğunu 
şöyle anlatıyor: “kabul etmek gerekir ki, biz 
reunion’lular biraz zor yönetiliriz, zihinsel olarak 
çok kuvvetli insanlarız. reunion adası, yaşamak 
için mükemmel bir yer. Herkesin bu adada 
büyümek gibi bir şansı olmaz. Ada Afrika’ya 
yakın olduğu için zor bir iklimi var, güneş hep 
tepemizdedir. bu da bizi daha teknik futbolcular 
haline getiriyor.”

 Dimitri Payet, Hint okyanusundaki küçücük 
bir adanın, tüm dünyaya adını duyurmuş en 
büyük yıldızı…

West Ham united’ın Fransız yıldızı
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