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Merhaba,

Sevgili Tribune Sport Magazine okuyucuları. 15. sayımızda 
sizlerin karşısında olmaktan, büyük mutluluk, gurur ve onur 
duyuyoruz.

2017-2018 futbol sezonunun sakatlıklardan uzak, fair play 
anlayışı içerisinde geçmesi en büyük temennimiz.

Tribune Sport Magazine olarak, genelde futbolun görünmeyen 
tarafl arını sizlere aktarmayı prensip edindik. Bu sayımızda 
da sizlerin karşısına, farklı konuk ve konularla çıkmaya özen 
gösterdik.

Bilmenizi isteriz ki; özel haberler, ilginç bölümlerden oluşan 
renkli içeriği ile Tribune Sport Magazine her zaman farklılık 
yaratma konusunda, siz değerli okuyucuların futbol zevkine 
hitap etmek için var gücüyle çalışıyor. Birbirinden önemli 
mesajların verildiği çok özel röportajlarla ve makalelerle sizleri 
buluşturmaya özenle devam edeceğiz.

Bu sayımızda gurbetçi futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Hakkı 
Yıldız sorularımızı içtenlikle cevapladılar. Çiçeği burnunda 
yazarımız Can Tamtürk, yılların eskitemediği yıldız Francesco 
Totti’yi kendine has üslubuyla sizler için kaleme aldı. Anıl Budak 
yine çok ilginç bir makale ile karşınızda.

Ayrıca her fotoğraf bir anıdır. Her fotoğraf tarihe tanıklık eder. 
Her fotoğraf bir anlam içerir. Ama fotoğraf esas olarak içerdiği 
gerçeklikle görmeye yardımcı olur. Sevinç, gurur, coşku, inanç, 
iddia... Futbolun tüm heyecanını yaşamak adına sayımızda yer 
alan tüm fotoğrafl arın önünde biraz zaman geçirmenizi öneririm. 

Sizleri daha fazla meraklandırmadan, keyifl i okumalar 
diliyoruz. Futbolun güzellikleri ile nice yeni sayılarda birlikte 
olmak dileğiyle, hoşçakalın..!
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Fotoğrafın Hikayesi

“12 yaşındaydım, babam bana 3 ay boyunca 
maaşından ayırarak Nike krampon almıştı.

Şimdi o kramponlara her baktığımda nerden 
geldiğimi hatırlıyorum.”

Andrés Iniesta
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Yazar

Dünya her geçen saniye 
öyle reaksiyonlar gösteriyor ki 
anlamlandıramadığım şeylerin 
sayısı da saniyelerle birlikte 
katlanarak çoğalıyor...

Bana anlamsız gelen 
ve her yıl sorguladığım 
şeylerin ilk sıralarında da şu 
meşhurrrrrr havalimanında 
yaptığımız şa...şa...lı senfoniler 
geliyor...

Çoşkulu asker yolcu etme merasimlerimizden mi yola 
çıkıldı da bu kültür hayatımıza girdi bilmem ama tez bir 
zamanda yaygınlaştırdığımız bu kültürden uzaklaşmamız 
şart...

Futbolu bir oyun olarak gören bir ülkenin evlatları 
değiliz, bu konuda da hepimiz hemfi kiriz sanırım. Biz 
futbola bir aşk, bir sevda gibi bakar; onu hayatımızın en 
tepesine koyar; sıkıldığımızda, üzüldüğümüzde, mutlu 
olduğumuzda da onu başımızda taşırız...

Ancak fazla sevda da başa dert derler ya bunu da 
unutmamak gerek galiba...

Bu işe başladığım günden beri, hep birilerinin izinden 
gitmek yerine, izinden gidilen adam olmayı tercih 
etmişimdir. Yine sizler için hazırlayacağım özel bir röportaj 
için gerçekleştirdiğim seyahatlerimden birinde Atatürk 
Havalimanı’ndaydım...

Tedbiren de uçuşumdan birkaç saat önce ulaşmıştım 
havalimanına...

İçeri adımımı atmamla 
birlikte gördüğüm manzara 
beni çok şaşırtmıştı... Sol 
gözüm Sarı-Kırmızı’yı, sağ 
gözüm ise Siyah-Beyaz’ı 
görüyordu... Galatasaraylılar ve 
Beşiktaşlılar iki ayrı grup halinde 
tezahüratlarıyla uçak seslerini 
bastırırcasına havalimanını 
inletiyor, yeni transferlerini 
bekliyorlardı...

Ben de bir yandan onları 
izlerken, kendi aralarında 
bir şeyler tartışan görevli 
arkadaşların yanına gitmiştim. 
Öyle dertli, öyle sıkıntılıydılar 
ki... Taraftarların orada yarattığı 
kaos onları çok etkilemiş olacak 
ki, ‘‘Transfer dönemleri bizim 
kabusumuz oluyor’’ yorumunu 
yapıyorlardı.

 ‘‘Ağabey, lütfen derdimizin sesi ol’’ dedikleri andan 
itibaren de bu sayıda bana ayrılan köşeyi bu satırlarla 
doldurmak istedim...

Gerçekten de ne yapıyoruz biz beyler...? Amacımız 
sevgimizi göstermek mi ?

Bunu havalimanı koridorlarında arbede yaratarak mı 
göstereceğiz?

3. sınıf kategorisine girmekte dahi zorlanan futbolculara 
bu sevgi neden?

Milyon avrolar vererek, takımlarımızın rengini kağıtta 
yazan sözleşme süresince seven, sonrasında ise tek sevdiği 
renk yeşil olan profesyonellere mi  bu aşk?

Artık kendimize her konuda çeki düzen verme zamanı 
gelmedi mi?

Futbolculara, antrenörlere, medyaya kızar dururuz 
hep, futbolumuzun sistemsizliğinden ve bir temele 
dayanmadığından şikayet ederiz ya...

Oysaki taraftarlıkta, futbol temelinde çok önemli bir 
noktada yer almaktadır...

İki bavulla ülkemize gelmiş on binler tarafından 
karşılanan futbolcu da inanın bu karşılama senfonisinden 
zannedildiği kadar haz duymuyor...

Surat ifadelerine bakıldığında da bu durum alenen 
ortada... Kameralara her an linç edilecekmiş gibi tedirgin 
gözlerle bakmaları durumu özetliyor aslında...

Başlık da dedik ya; ‘‘Bu işte bir yanlışlık var’’ diye... 
İşte o yanlışlığı Wesley Sneijder örneği bize bir kere daha 
gösterdi...

Önce hizmet, sonra alkış politikasıyla yola çıkılması, 
bu ters orantıda işleyen yanlışlar silsilesini de ortadan 
kaldıracaktır...

Daha performans ortaya koymamış isimleri, 
peşinen alkışlamak yerine, bizleri yerimizden 
defalarca kez kaldıran, ülkemiz futboluna hizmet 
eden gerçek profesyonelleri omuzlarda uğurlamak 
bize yakışan ve normal olanıdır...

Biz, ülkemiz futboluna hizmet verenleri 
alkışlayalım ki o zaman yaptığımız iş bir şeye 
benzesin...

Anıl Budak
anilbudak@tribunesportmagazine.de

Son yıllarda stadyumlarda dört gözle 
aradığımız taraftarlar, artık tribünler yerine 
havalimanı koridorlarında yaşıyor aşkını...

Trabzonspor'un Milan'dan transfer ettiği Kucka da güvenlik güçlerinin eşlik etmesiyle aracına ulaştırılmıştı...

İstanbul’a gelen Valbuena’yı havaalanında kalabalık bir taraftar grubu karşılamıştı... Gomis de taraftar engelini aşarak aracına ulaşmıştı...

Sneijder Türkiye’den ayrılırken sadece Sabri Sarıoğlu yanındaydı...
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Spor Sokağı

Devrilmiş, çürümeye terk edilmiş basketbol potalarıyla başladı hikâye. 
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı 1213 rakımlı Belenoluk Köyü’nde. Bir okulun 

arka bahçesinde.  
Öğretmenlik mesleğinin ilk durağına geldiği gün gördüğü fotoğraftı 

bu. Kısa sürede yaratacağı güzelliklerin ilk kıvılcımıydı aslında. Arkasında 
bırakıp geldiği nice aşkları, sevgileri, özlemleri unutturacak ve mutluluğun 
resmini çizeceği yerdi burası. Murat öğretmenin yeniden doğduğu yer.

Gazi’nin üniversitesinden Belenoluk’a 
Murat Korkusuz. Spora olan büyük sevdasını, yüksek 

öğrenime de Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ne 
girerek taşıdı. 

Bölümünden 2015 yılında mezun olan Murat Korkusuz, 
geçen yıl ekim ayında 6 yılını geçireceği Belenoluk 
Ortaokulu’na atandı. Başkentten 1286 kilometre uzağa, 
yeni bir hayata yelken açan Murat öğretmen, heyecanını, 
ideallerini ve en önemlisi spora olan bağlılığı ile sevgisini de 
taşıdı doğunun o güzel topraklarına. 

Yükselen sadece potalar değildi  
Sporla geçirdiği hayatın verdiği enerji, 24 yaşın 

heyecanı ile zaman geçirmeden kolları sıvadı öğretmen 
arkadaşlarıyla. 

İlk hedef, okula geldiği gün gördüğü çürümeye terk 
edilen iki adet potaydı. O potaları bir şekilde dikmek ve 
öğrencilerini basketbol ile tanıştırmak ilk dersi olacaktı. 

Kısıtlı imkanlarla bu işi nasıl yapacaklarını düşünürken, 
29 Ekim imdada yetişti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
için okula gelen ilçe jandarma komutanı ve askerler ile 
köy muhtarını da yanına alan 15 öğretmen, kolları sıvayıp 
işe koyuldu. Asker, öğretmen, muhtar, idareci; kum ve 
çimentolar karıldı, kaynaklar atıldı. Omuzlarda yükseldi 
direkler. Aslında yükselen potalar değil, çocuklar ve spor 
için açılan bayraktı. 

İlk adım ve ardından gelen güzellikler 
Eriyle komutanıyla, muhtarıyla öğretmeniyle zor 

olan başarılmış, potalar dikilmişti. İlk adımı atan Murat 
öğretmen, vakit kaybetmeden öğrencilerine basketbol 
eğitimi vermeye başladı. 
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İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu, 
2’li öğretimin verildiği okulda, yaklaşık 600 
gencecik yürekte basketbol sevgisi çabucak 
yeşerdi. Beden eğitimine ayrılan her saat, 
sahadaki her adım, potaya atılan her top, 
Belenoluk ve çevre köylerden gelen yarınlarımızın 
en büyük mutluluğu oldu. 

Sabah saat 05.00’de kalkıp okul için çevre 
köylerden Belenoluk’a gelen öğrenciler, Murat 
öğretmenlerine televizyonda o saatte görüp 
izledikleri NBA maçlarını, oyunun kurallarını 
anlatmaya başladılar. 

Basketbol ilk adım oldu 
Belenoluk Ortaokulu’nda Murat öğretmen 

ile başlayan sportif yürüyüş basketbolla sınırlı 
kalmadı. 

Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla getirdiği 
toplar, yardımseverlerin gönderdiği minderler, 
spor gönüllülerinin yolladığı malzemeler, 
atletizmi, cimnastiği, satrancı, masa tenisini ve 
hatta okçuluğu da soktu Pervari’nin bu şirin 
köyüne. 

Okulun bodrum katında hazırlanan iki 
göz odada cimnastik ve masa tenisine başladı 
çocuklar. Satranç öğrendiler, yay ve ok ile 
tanıştılar. Çocuk atletizminin temel oyunlarıyla 
koşmaya, Murat öğretmenleriyle bilinçli spor 
yapmaya başladılar. Heyecanla, keyifle ve gülen 
yüzlerle. 

Kalorifer atığından atletizm pisti 
Her sporcunun en büyük ideali değil mi 

Olimpiyat Oyunları. Sporla uğraşan her bireyin 
kalbinde o 5 halka. Murat öğretmenin de 
rüyasıydı yıllarca. O rüya daha da anlamlı oldu 
Belenoluk’ta. 

Murat Korkusuz, her türlü zorlu şarta, ağır kış 
koşullarına rağmen öğrencileriyle sporla dopdolu 
bir eğitim dönemi geçirdi. Bu çalışmayı 23 Nisan 
ile taçlandırmaktı yeni hedefi. 

Okulun kalorifer dairesinden topladı külleri, getirdi 
yan bahçeye. 8 kulvarlı yarış pisti çizdi yavrularına tek 
başına. Sürpriz olsun diye aldı resim öğretmenini yanına, 
olimpiyatların simgesi halkaları çizdi rengarenk okul 
duvarına. 7 ayda adeta spor kompleksi haline geldi 
Belenoluk Ortaokulu her metrekaresiyle. Her damlasında 
sabrın, ideallerin, vatan ve çocuk sevgisinin aktığı terle 
yapıldı her şey. 

Belenoluk spor şenliği
‘’Hayal et ki hayal etsinler’’ diyerek yola çıkan Murat 

öğretmen, 23 Nisan haftasını adeta bir spor şenliğine 
çevirdi köyünde. 

4 ayrı dalda (Kros, 40 metre kısa mesafe, masa tenisi, 
satranç) 160 öğrencisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Turnuvası düzenledi. Kendi yorumuyla 
‘’Olimpiyat halkalarının kalorifer külü ile oluşturulan 8 kulvarlı 
pistimize uyumu ise en büyük salonları kıskandıracak ilgiye 
ve heyecana tanık oldu’’ diyerek çizdi mutluluğun resmini 
‘’Murat Öğretmen’’. 

Heyecan bitmedi Belenoluk spor kompleksinde... Murat 
öğretmen ve sporcuları, ilerleyen haftalarda futbol ve 
basketbol turnuvalarıyla köye, ilçeye ve kentlerine renk 
katacak. 

Söz meclisten içeri
Türk sporunun dünü, bugünü, yarını diyoruz ya. 

Başarılarla dolu o yarınları nasıl yakalarız ve sporumuzu çağ 
atlatırız diye kafa patlatıp, her olimpiyat oyunları sonrası sil 
baştan yapıyoruz ya. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel 
Müdürlüğümüz, federasyonlarımız, sivil toplum 
örgütlerimiz, üniversitelerimiz... Murat öğretmen bu 
ülkenin yetiştirdiği değerlerden sadece bir tanesi. 
Yarınlarımız olan çocuklarımız, O’nun ve onun gibilerin 
görev aşkı, azmi, idealleri, vatan, çocuk ve spor sevgisi 
olduğu sürece zirveye mutlaka çıkar.  

Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi, Türkiye’nin en ücra 
köşelerine gitmedikçe, spor adamlarınla sporu sevdirip, 
yetenekleri tek tek bulup çıkarmadıkça, ısmarlama isimlerle 
başarı aradıkça, her 4 yılda bir sil baştan yapmaktan başka 
bir şansımız olmayacağını artık herkesin görmesi gerekli.    

Böyle gelmiş böyle gider diyorsak eğer, yoktan 
var edilenlerle büyük bir hayat mücadelesi veren bu 

değerlere, o güldüğü zaman yüzlerinde güller açan 
yarınlarımıza destek için vakit kaybetmeyelim. 

Murat öğretmen ile Belenoluk orta ve ilkokulu 
öğrencileri orada; uzağı yakın yapmak ve onlara sarılmak 
ise bizim elimizde.

Yüreğine, emeğine sağlık Murat öğretmenim...

       
Gökhan Akengin 
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Röportaj

Ömer Şişmanoğlu “ilk kez sahaya çıktığımda 4 yaşındaydım, daha önce hiç futbol 
oynamamıştım. Sadece topun kaleye atılacağını düşünüyordum. 
Maç esnasında top bana geldi. Kaleyi boş görünce gol attım ve 
sevinmeye başladım. Ama gol attığım kale kendi kalemizmiş...”
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 1989 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen 
başarılı futbolcu Ömеr Hasan Şişmanоğlu futbol kariyerine 
Hamburg’da köklü kulüplerinden  SC Vatan Gücü’nde  başladı. 
Daha sonra sırasıyla St. Pauli, Kayserispor, Antalyaspor, 
Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor formalarını 
giyen Ömer Şişmanoğlu 2015 sezonunda 
kiralık olarak formasını terlettiği  Antalyaspor’dan 
tekrar kulübü Beşiktaş’a dönüş yaptı ve 
2016-2017 sezonundaki şampiyonluğun 
ardından şampiyon futbolcular 
kervanına katıldı.

 Ömer Şişmanoğlu’na sorularımıza içtenlikle cevap verdiği 
için kendisine dergimiz ve kendi adıma şükranlarımı iletiyorum.

Şimdi gelelim sohbetimize…

Ömer Şişmanoğlu kimdir ?

 Almanya’nın Hamburg şehrinde 1 Ağustos 1989 tarihinde 
dünyaya geldim. Babamın adı Hasan, annemin adı Nimet. Üç 
kardeşiz. Kız kardeşim Selma ve  erkek kardeşim Yasin ile çok 
güzel bir dialoğumuz var. Aslen Kastamonu’luyuz. Babam 
Kastamonu’da doğmuş ama İstanbul’da büyümüş. Daha önce 
Almanya’ya gelen amcam onu da yanına getirmiş. Babam uzun 
yıllar çalıştıktan sonra  yakın geçmişte emekli oldu.Geçtiğimiz 
temmuz ayında çocuğumun annesi Nicole La Rive ile evlendim. 
Oğlum Elias ve eşim Nicole ile birlikte hayalini kurduğum güzel 
bir hayat yaşıyorum. Bunun için Allaha her gün şükrediyorum.

Futbola nasıl başladın?

Futbola 4 yaşında başladım. Bir kuzenim vardı. O futbola 
başlamıştı ve ben de onun sayesinde heveslendim. Onu 
izledikten sonra babama “Ben de oynamak istiyorum” dedim. 
Babam bu isteğimi dikkate alarak beni futbola yazdırdı. Ama 
ben ilk antrenmanda çok komik bir şey yaptım. Daha önce 
hiç futbol oynamamıştım. Sadece topun kaleye atılacağını 
düşünüyordum. Maç esnasında top bana geldi. Kaleyi boş 
görünce gol attım ve sevinmeye başladım. Ama gol attığım 
kale kendi kalemizmiş. Sonra babam bana futbolun öyle 
bir şey olmadığını öğretti. Kitaplardan falan oyunun nasıl 
oynanacağını, kurallarını, antrenmanın nasıl yapılacağını anlattı. 
Yaklaşık 1 yıl sonra nasıl oynanacağını öğrenmiş olarak futbol 
oynamaya başladım. Sonrasında da benim adıma her şey iyi 
gitti, ve St. Pauli’ye gittim.

16 TEMMUZ / EYLÜL  2017 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE



 TRIBUNE SPORT MAGAZINE • TEMMUZ / EYLÜL  2017                   1918 TEMMUZ / EYLÜL  2017 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE

Ailende senin dışında 
futbolla ilgilenen kimse 
var mı?

Elbette. Babam zaten 
uzunca bir süre benim 
antrenörlüğümü yaptı. 
Benim futbolcu olmamı 
sağlayan kişi babamdır. 
Bana her zaman yanımda 
olduğunu hissettirdi. Ayrıca 
kardeşim Yasin içinde bir 
futbolu aşığı diyebiliriz.

St. Pauli‘ye gittiğinde 
kaç yaşında gittin?

10 yaşındaydım. SC 
Vatangücü’ndeki hocam 
beni doğup büyüdüğüm 
şehrin takımı olan ST. Pauli‘nin beni  istediğini söyledi. 
Çok sevinmiştim ama St. Pauli‘ ye “Eğer babam da gelirse 
olur” diye şart koştum. Onlar da bunu kabul etti ve 
babamla birlikte St. Pauli’ye gittim. Babam 1 yıl St. Paulie’de 
antrenörlüğümü yaptı.

Gelelim Türkiye 
macerasının 
başlangıcına. 
O dönemlerde 
Türkiye’den bir çok 
teklifin olduğunu 
biliyoruz.Neden 
Kayserispor’u 
seçtin?

Evet, Türkiye‘den 
birçok teklifim vardı 
ancak bunların 
içerisinde en ciddi 
ve istekli olanı 
Kayserispor‘ du. 
Tolunay Kafkas ile 
birebir görüşmem 
de imza atmam 
konusunda oldukça 
etkili oldu. Ancak en 

önemli tercih sebeplerimden birisi de Kayserispor’da genç 
oyunculara verilen şans. Tolunay Hoca’nın genç oyunculara 
oldukça önem verdiğini duymuştum. Kulübün ve hocanın 
bu düşüncesi benim Kayserispor`a gelmemde büyük rol 
oynadı.

Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var. Almanya ile 
kıyas götürmez. Üstüne basa basa söylüyorum 
yetenek olarak bizden önde değiller.
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 St. Pauli‘ nin önemli oyuncularından birisiydin 
ST.Pauli transferde zorluk çıkardı mı?

Kısmen. Beni pek bırakmak istemediler. Benimle ilgili 
başka planları vardı ancak ben ayrılık konusunda ısrarcı 
olunca onlar da yardımcı olmak zorunda kaldılar.

Almanya‘da doğan, yetişen ve altyapı eğitimini orada 
almış bir futbolcusun. Almanya‘da yaklaşık 3 milyon Türk 
yaşıyor ama  her sezon onlarca Türk futbolcu çıkıyor. 
Sence, Türkiye‘de neyi eksik yapıyorlar da altyapıdan 
oyuncu çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyoruz?

Bu çok iyi ve çok önemli bir soru. Bende hep bu soruyu 
yanlız kaldığımda düşünüyorum: “Nasıl çözebiliriz? Nasıl 
daha çok oyuncu çıkarabiliriz?” diye. Kariyerimi bitirdikten 
sonrada bu sorunla yakından ilgilenmek ve çözülmesi için 
bir şeyler yapmak istiyorum. 

Ülkemiz  için çok büyük bir problem olarak görünüyor 
ve bu sorunu çözmek için herhangi bir şey yapılmıyor. 
Kayserispor’da oynadığım dönemlerde orasının altyapısı çok 
kötü durumdaydı. Sadece Kayserispor değil oynadığım ve 
görme fırsatı bulduğum birçok kulüpte ne altyapılara önem 
veriliyor ne de altyapıdan çıkan oyuncular kullanılıyor. 
Altyapıya önem vermediğiniz zaman iyi bir futbolcunun 
çıkması mümkün değil. 

Ülke geneline bakacak olursak futbol takımlarının 
tesisleri iyi değil, altyapılarda yapılan antrenmanlar iyi 
seviyede değil, yeterince para harcanmıyor. Almanya’da ise 
A takımlardan daha çok yatırım yapılıyor ve doğal olarak iyi 
oyuncular yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Türkiye’de 
ekonomik yönden kaynak çok fazla var. Ama bu paralar 
altyapılara harcanmıyor. 34-35 yaşındaki isimli yabancıların 
transferleri yöneticiler tarafından daha ilginç bulunuyor. Bu 
sebeptendir ki problem burada başlıyor. Paralar 
o kadar saçma sapan yerlere  kullanılıyor ki altyapıya 
harcanacak para kalmıyor.

Yetenek kıyaslaması yapacak olursak sence 
Türkiye’de mi Almanyada mı daha yetenekli oyuncular 
var?

Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var. Almanya 
ile kıyas götürmez. Üstüne basa basa söylüyorum 
yetenek olarak bizden önde değiller. Ama ülkemizdeki 
bu yetenekleri futbola kazandıracak ne teşvik ne de 
ellerinden tutacak kulüp malesef yok. Daha önceki 
ropörtajlarımda da sık sık söylediğim bir benzetme var. 
Bu konuda Türkiye bir altın madeni gibi. O madenden 
de yetenekli çocukları sadece arayıp bulacaksınız. 
Bulduğunuz oyunculara da gerekli imkanları verip 
onları kazanacaksınız. Oyuncular çok yetenekli ama o 
yeteneklerini hiç bir yerde sergileyemiyorlar. Haliyle daha 
sonra kayboluyorlar ve futbolda çok önemli bir oyuncu 
olabilecekken başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyorlar.

Peki sana özel bir soru sormak istiyorum. Saha 
içerisinde en rahat ettiğin ve keyif aldığın pozisyon 
neresi?

Ofansif bölgelerde ve ileri uçta oynamayı tercih 
ederim. Alternatif olarak da sağ açık ve sol açık 
oynamaktan zevk aldığım mevkiler diyebilirim. Kısacası 
futbolun hücum yönünde oynamak bana daha çok keyif 
veriyor.

Kendine örnek aldığın, idol olarak söyleyebileceğin 
futbolcu var mı? 

Futbola başladığım ilk günden beri kendime idol 
olarak gördüğüm isim “Thierry Henry”. diyebilirim. 
Avrupada futbol oynadığı dönemlerde onu hep yakından 
takip ederdim. Hem kişiliği hem de futboluyla kendime 
idol olarak gördüğüm isimlerin başında geliyor. Bir 
diğer beğendiğim isim ise Brezilyalı Ronaldo. Cristiano 
Ronaldo’nun da çok hayranı var ama benim için El 
Fenomeno, gerçek Ronaldo’dur.

Futbol dışında kalan zamanlarında neler yaparsın?

Dans etmeyi çok seviyorum. Hip-hop yapıyorum. 
Arkadaşlarımla fırsat bulduğumuzda basketbol sahasında 
olsun, başka yerlerde olsun dans ediyorum. Ayrıca sinema 
da çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımla sinemaya gitmek, 
onlarla gezmek, eğlenmekten çok zevk alıyorum. Ayrıca 
yüzmeyi, masa tenisi oynamayı seviyorum. Kardeşlerimle 
yüzüyor, babamla masa tenisi oynuyorum.

Tribüne Sport Magazine ekibi olarak bize zaman 
ayırdığın için sana çok teşekkür ederiz. Başarılarının 
devamını diliyoruz.

Röportaj: Nilhan Gülal   
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tamamladılar. Altay, Sakaryaspor ve Silivrispor ise play-off  kazananı olarak önümüzdeki sezon Spor Toto 2. Lig’de 
mücadele edecek takım oldular. FEDADAN SEFAYA…

Yaklaşık iki yıla yakın göçebe hayatı onları sarsmak yerine, Türklerin Altaylar’da Tuna Nehri’ne ulaşan zaferi gibi 
sonuçlandırdı. Çünkü onlar; “Güneşli günler yakın, meşaleleri yakın” diyerek güvendiler Şenol Güneş ve yönetimine. Ve 
sonunda 5 Yıl önce “FEDA” sezonuyla başlayan hikâye; başkanı, yönetimi, teknik direktörü, futbolcusu, taraftarı ve kulüp 
emekçileriyle birlikte yaşanan şampiyonlukla “SEFA”ya dönüştü.  Hem de üst üste 2’nci kez. Hele birde Vodafone Arena’da; 
1 yılda, 2 şampiyonluk yaşayıp 3. yıldızı takmaları yok mu değmeyin keyifl erine…
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‘KOCAMAN’ GURUR
Aykut Kocaman yönetimindeki Atiker Konyaspor, 55. Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0’lık eşitlikle tamamlanan maçta Başakşehir’e 

penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren 14. farklı takım oldu.  Böylelikle yeşil-beyazlı takım, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde 
üst üste 2’nci kez temsil edeceği vizeyi de aldı. Şampiyonluğa ulaşan Atiker Konyaspor, 3 milyon 325 bin doları da kasasına koymuş oldu.

MALATYA MALATYA BULUNMAZ EŞİN
Bir önceki sezon küme düşmemek adına Bursaspor’da görev yapan İrfan Buz ile anlaşma sağlayan Yeni Malatyaspor 

yönetimi aslında bir başarı hikayesinin başlangıcını yaptığının farkında bile değildi. Önce üst üste kazanılan maçlarla takımı 
ligde tutmayı başaran başarılı teknik adam daha sonrasında kimsenin beklemediği bir şekilde yükselişe geçti. Herkesin 
küme düşecek diye beklediği Yeni Malatyaspor, gün geçtikçe güçlendi, kenetlendi. Buz ve yönetimi ligin bitimine 1 hafta 
kala Süper Lig’e çıkan ilk takım olmayı başardı. Tarihinde 1983-84, 2000-2001 sezonlarında şampiyonluk yaşayan sarı 
kırmızılıların, sonunda 11 yılık özlemi sona erdi ve şehre bayram havasını getirdi.
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YİĞİDOLAR
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Sivasspor, TFF 1.Lig’i pek fazla sevmemiş olacak ki çok geçmeden tekrar ait 

olduğu yere dönmeyi başardı. Yeri geldi 6-0’lık skorla rakibini mağlup etmeyi de başardı, yeri geldi hiç beklenmeyen 
maçlarda mağlupta oldu fakat şampiyonluk yarışından hiç kopmadı kırmızı beyazlılar. Sonunda da kendi sahasında 12 
maçla en fazla galip gelen takım, 6 maçla en az mağlup olan ve 27 golle en az gol yiyen takım olarak sezonu tamamladılar. 
Mecnun Otyakmaz’ın takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in takdim ettiği şampiyonluk kupasını 
havaya kaldırdı.

TIK TIK TIK! KİM O? 
Her şey başkan Mehmet Yiğiner’in, 2016-2017 sezonunda takımı geçmişte Ankaragücü forması giymiş İsmet Taşdemir’e 

teslim ettiğini açıklamasıyla başladı. Önce Beştepe’de yoğun bir transfer çalışması sonrasında ise ligde bir hayli heyecanlı 
dakikalar yaşandı. Üst üste gelen galibiyetlerle zirveye kurulan taht, takım içinde herkesi keyifl endirmişti ta ki olaylı geçen 
Gümüşhanespor maçına kadar. Ankara’nın sisli havası vardı artık takım üstünde de. İşte o maç camiayı kenetlendirdi. 
Şampiyonluk elden gitmesin diye de tam 25 bin taraftar Kayseri’ye akın etti. 4-1 kazanılan Kayseri Erciyes maçıyla da takım 
şampiyonluğu ilan etti. İşte o gün Ankara’nın takımı “Ankaragücü” 44 yıl sonra şampiyonluk yaşayarak 1.Lig’e çıktı. Şimdi 
futbol severler binlerce taraftarın ağzından “Tık tık tık! Kim o? Öcü! Ankaragücü” sloganlarını duymayı hazır bir şekilde 
bekliyor.
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GÖZ-GÖZ GÖZTEPE
Yıllar yılı Avrupa’ya ve İstanbul takımlarına kök söktüren Göztepe’nin tekrar Süper Lig’e çıkışı, ‘efsane geri 

döndü’ ifadesinin hiç şüphesiz ki ete kemiğe bürünmüş hali olsa gerek. Göztepe, şampiyonluk parolasıyla 
başladığı sezonda şampiyon olamadı ama zor da olsa Süper Lig’e çıkmayı başardı. Antalya’da Eskişehirspor 
ile oynanan play-off  fi nalinde tarihi anlar yaşansa da, izleyenler hop oturup hop kalksa da Göz-Göz Göztepe 
tam 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başaran taraf oldu. Bu şampiyonlukla birlikte İzmir neredeyse 
kırk gün kırk gece mukabilinden bir kutlama programına şahit oldu. Özellikle kulübün köklerini temsil eden 
Güzelyalı’da yer gök sarı kırmızıya boyandı. Başarısızlığıyla, fi nal maçlarını kaybetmesiyle anılan Yılmaz Vural 
bu kez orta sahanın ortasına Göztepe bayrağını dikmeyi başardı. Yönetim de güle oynaya motosikletler 
eşliğinde şampiyonluk kupasını müzeye götürdü.
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ŞEHR-İ İSTANBUL
Herkes kendi şehrinin takımını sever ama bu takım yetim çocuk gibi. İstanbul’un takımı İstanbulspor yaşadığı kötü 

günleri artık geride bıraktı. Son olarak 2007-2008 sezonunda 1. Lig’de mücadele eden İstanbulspor, 2014-2015’te yükseldiği 
2. Lig’deki ikinci sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Yalçın Koşukavak’a emanet edilen sarı-siyahlı ekip Beşiktaş’ta forma 
şansı bulamayan Muhammed Demirci’nin attığı golle, Galatasaray’da forma şansı bulamayan “DELİ” lakaplı Engin Baytar’ın 
takıma desteği ile kupaya uzandı. Tam 9 yıl sonra Fatih’in fethettiği İstanbul’un takımı İstanbulspor çılgın boğalarla kaldığı 
yerden devam deme şansı yakaladı.

ERZURUM ÇARŞI GÜZEL…
22 sezon 1.lig mücadelesi veren fakat daha sonra kapanmanın eşiğine gelen bir şehrin hikâyesidir BB Erzurumspor.  

Şampiyonluk için kurdukları ekipte kimler kimler yok ki. Bir zamanlar Beşiktaş formasını giyen Mert Nobre mi dersiniz yoksa 
Galatasaray’ın psikopat lakaplı oyuncusu Engin Baytar mı? Tek bir hedef var. Rahmetli İbrahim Erkal’ın şarkısında dediği 
gibi “Haydi gel Erzurum’a gel. Erzurum çarşı güzel” O kupa Erzurum’a gelmeliydi. Beyaz grupta sezonu tamamlayıp play-off  
müsabakalarına kalan Erzurum temsilcisi, çeyrek fi nalde Kocaeli Birlikspor, yarı fi nalde ise Amedspor’u saf dışı bırakarak 
fi nalde kupaya uzanan taraf oldu. 2010-11 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’inde mücadele eden mavi beyazlı ekip önce 
2015-16 sezonunda 3.Lig şampiyonluğunu yaşadı sonra da 2016-17 sezonunda ikinci kez şampiyonluk yaşayıp 1.Lig’e 
yükseldi. 
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WE ARE THE CHAMPIONS
Kimi takımlar Profesyonel Lig’de ilk defa şampiyonluk yaşarken, kimileri de şampiyonluğa hasret kalmıştı Spor Toto 

3.Lig’de. Ama hepsinin tek bir özelliği vardı sezon başında iddialı takımlar kurmaları. 3 gruptan oluşan lig’de 57 takım kıran 
kırana mücadele etti. Kar kış demeden inandıkları yolda yürüdüler. Spor Toto 3. Lig 1. Grup birincisi Sancaktepe Belediyespor, 
2.Grup birincisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 3.Grup birincisi Afjet Afyonspor grup şampiyonları olarak sezonu 
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Hakkı 
Yıldız

Röportaj

“Türk Milli Takımı tek ve mutlak tercihimdir, 
manevi değerler her şeyden önce gelir.”
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Hakkı Yıldız kimdir?

1995 Almanya doğumluyum.  Futbola küçük yaşlarda 
babam sayesinde başladım. Hayatımın şu anına kadar 
kendimi futbola her geçen gün daha da adadım. Yaşım 
genç olmasına rağmen Almanya'da çeşitli takımlarda 
oynayıp farklı deneyimler yaşama fırsatı yakaladım. İlk 
adımımı 16 yaşında ailemden 500 km uzakta bir takıma 
(Chemnitzer FC ) giderek atmış oldum. Sonrasında daha da 
iyi yerlere gelip profesyonel oldum.

Türkiye'de forma giymeye nasıl karar verdin?

Almanya’da doğmuş olsamda nerden geldiğini 
unutanlardan değilim. Sadece Türk arkadaşlarım vardı 
Almanya’da. Eninde sonunda Türkiye'ye bir gün transfer 
olacaktım, bu benim için kaçınılmaz bir şeydi. Bu sene nasip 
oldu.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Fürth kentinde kurulmuş köklü Alman 
futbol kulübü SpVgg Greuther Fürth takımından, İzmir’in Menemen 
ilçesindeki Menemen Belediyespor’a uzanan hikayenin baş kahramanı 
Hakkı Yıldız. Kim olduğundan tutun gelecek planlarıyla ilgili herşeyi siz 
Tribüne Sport Magazine okurları için cevapladı. Genç yetenek Hakkı Yıldız 
röportajını keyifl e okumanızı dilerim...

Almanya'da 3 yıllık sözleşme imzaladıktan 
sonra Türkiye liglerinden teklifl er aldın. Süper Lig 
ve TFF 1.Ligden teklifl er varken neden Menemen 
Belediyespor'u tercih ettin?

Benim için en önemlisi oynamak. Kendimi burada 
daha iyi gösterebileceğimi düşündüğüm için Menemen 
Belediyespor’u tercih ettim.

Türkiye'den beklentilerin neler?

Menemen Belediyespor, Türkiye’deki ilk takımım. Birinci 
amacım, en iyi perfonmansı göstererek kulübüme faydalı 
olmak ve katkı sağlamak. Bu benim futbol becerimi 
ilerleteceği gibi Türkiye’deki yerimi de beliryecektir. Ben 
doğru adımları atıp; hem futbolumla hem de karakterimle 
Türkiye’de hakettiğim seviyelere ulaşacağıma inanıyorum. 
Diğer liglerde oynayan tüm futbolcu arkadaşlarım gibi 
benimde isteğim önümüzdeki yıllarda Süper Lig’de top 
oynamak. Bunun için elimden geleni yapacağım.

Aynı anda Türk ve Alman milli takımlarından teklif 
gelse tercihin neresi olur?

Bu konuda fazla düşünmem. Benim için sadece bir 
seçenek vardır, o da tabii ki Türk Milli Takımı. Belki Almanya 
Milli Takımı bizim Milli Takımı’mızdan daha iyi olabilir ama 
benim için manevi değerler her şeyden önce gelir.

Gelecekte kendini nerede görüyorsun?

Gelecekle ilgili şu an bir şey demem doğru olmaz, 
yaşayıp göreceğiz. Her futbolcunun hayali gibi tabii ki 
futbol kariyerimde en üst seviyelere erişip aileme rahat bir 
hayat sunmak istiyorum. 

Alman ve Türk futbolunu kıyaslarsan 
neler söylersin? 

Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Alman 
futbolunda gerçek bir sistem var. Disiplin 

olarak bizden çok öndeler. Bazı şeyler burada 
normal karşılansa da Almanya'da bambaşka 

olabiliyor. İki ülke arasında zihniyet olarak 
gerçekten çok fark var. Biz de Almanya 

gibi sistemler geliştirip, disiplin kavramına 
özen gösterirsek, onlardan daha iyi ve daha 

yetenekli oyuncular çıkarabiliriz. 
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Kendine örnek aldığın 
futbolcu var mı? 

Kendime örnek aldığım 
iki Türk futbolcu var. Hem 
futbolculuğu hem de adamlığı 
için Şifo Mehmet'i söyleyebilirim.  
Babam beni Şifo diye çağırır 
hep, lakabım Şifo'dur. Diğer 
kişi de İlhan Mansız. Çok 
sevdiğim bir futbolcuydu 
kendisi. Yabancılardan Jackson 
Martinez, Ricardo Quaresma 
ve tabii ki Cristiano Ronaldo'yu 
örnek alıyorum.

Tribüne Sport Magazine okurları için neler söylersin?

Eğer futbolu seviyorsanız dergiyi devamlı okumanızı 
tavsiye ederim. Futbolun sadece sahada görünen olmadığını 
anlamamız açısından dergideki konuların, farklılığını ve 
çeşitliliğini oldukça faydalı buluyorum. 

Röportaj: Sema Silah   
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Futbol Altyapı

Bu yazı dizisinde Türk futbol kulüplerinin altyapılarında yer alan 
oyuncuların tanımı ve fiziksel süreçlerinin gelişimlerine etkisinin neler 
olduğunun yanı sıra Türkiye’nin mevcut sosyal yaşamı, ekonomik durumu, 
eğitim sistemi gibi faktörlerini ele aldığımızda nasıl bir modelleme 
sürecinin yaşanması gerektiği konusunda bilgilere ulaşmak mümkün 
olacaktır. Ayrıca yazı dizisinde oyuncuların ve oyuncuların ailelerinin 
futbola bakışının getirdiği sorunları istatistiklerle ortaya koyarak 
sorunların çözümüne dair önerileri okuyacaksınız. 

Bu yazı dizisi okuyucuya Türk futbolunda altyapıların mevcut 
yönetimsel şekliyle neden gelişemediğini tüm çıplaklığıyla anlama 
olanağı vaadetmektedir. Her futbol kulübüne, yöneticisine ve futbolun 
içinde yer alan tüm antrenörlere fikir verecek istatistiksel çalışmaların 
da sunulacağı yazı dizisi 2,5 yıllık yoğun çalışmanın sonucunda 
oluşturulmuştur. 

ALTYAPI OYUNCULARI

Futbol küresel anlamda büyük popülariteye sahiptir ve 
bu popülerliğin parasal bir güce dönüşmesi neticesinde 
spor branşları içerisinde en çok tercih edilen eğlence aracı 
olarak da dünyaya hükmeden bir sektörün adı haline 
gelmiştir. Bu durum futbolun bir de mesleki olarak para 
kazanma amacıyla tercih edilirliğini ortaya çıkarmıştır. 
Bu tercih edilirlik ailelerin çocuklarını daha fazla kazanç 
ihtimalini doğurması sebebiyle futbola yönlendirmesine 
ve çocuklarının profesyonel futbolculuk kariyeri için yoğun 
çaba sarf etmelerine neden olmaktadır.

Futbol kulüplerinin altyapılarını oluşturan takımlarda 
oynayan oyuncular, ergenlik dönemi olarak bilinen 
döneme denk gelen bir zaman dilimi içerisinde futbolda 

atılım yapmak zorundadır. Ergenlik döneminde meydana 
gelen biyolojik gelişim neticesinde iskelet sisteminin de 
farklılaşması ile birlikte altyapılarda oynayan oyuncuların 
performanslarında da kişiye göre düşüşler ve artışlar 
yaşanmaktadır. 

Oyuncuları etkileyen bu dönem bilişsel anlamda da 
oyuncu performansına etki yapmaktadır. Kimlik kazanma 
gayretinde olan oyuncunun duygusal yoğunluğu ve 
düşünceleri de futbol hayatına doğrudan bir yansıma 
olarak geri dönmektedir. Altyapılarda yer alan ve 
performans beklenen oyuncuların yaşları 21 ile 12 yaşlar 
arasında değiştiğinden altyapı takımlarında oynayan 
oyuncularda erken ergenlik, orta ergenlik ve geç ergenlik 
dönemlerinin tamamına rastlamak mümkündür. İstikrarsız 
duygular, çok coşkulu yaşanan davranışlar, yalnızlık hissi, 
fark edilme ve takdir edilme dürtüsü, bedensel değişimlerle 
kendini sosyal ortamlardan çekme, zaman kavramının 
farkındalığı gibi birçok konu ergenlik döneminde somut 
şekilde görülmeye başlanan belirtilerdir ve bu belirtiler 
ergenlik dönemini yaşayan kişinin futboldaki gelişimini 
de doğrudan etkilemektedir. Özellikle zaman kavramının 
farkındalığı yani zamanın geçip gittiği düşüncesinin 
artık kişide baş göstermesiyle sabırsız bir döneme 
rastlamak mümkündür. Oyuncular sabırsızlıkla bir an 
önce hedefe varma gayreti içerisinde olduklarından stresli 
durumlarla karşılaşmakta ve bu stresi yönetememekten 
doğan bir takım sorunlar nedeniyle yeterli gelişimi 
gösterememektedir. Gelecekle ilgili duyulan kaygılar 
altyapılarda verilmeye çalışılan eğitimin de oyuncu 
tarafından yeterli düzeyde alınamamasına yol açmaktadır.

Bireyselleşme sürecinin de yaşandığı bu dönemle 
birlikte oyuncuların saha içi düşüncelerinde çatışmalar 
meydana gelmektedir. Takım olma düşüncesi ile kendini 

 TÜRK FUTBOLUNDA ALTYAPI

Türkiye’de futbol kulüplerinin altyapılarına dair kapsamlı bir yazı dizisi olan ‘’Türk Futbolunda Altyapı’’ yazı dizisi 6 bölümden 
oluşmaktadır. Türk futbolunun en verimli coğrafyalarından biri olan Bursa şehrinin Bursaspor altyapı oyuncularıyla 2,5 yıl boyunca 
yapılmış görüşmeler ve 1 yıl boyunca yapılmış istatistiksel çalışmalarla oyuncuların hemen her konudaki düşünsel iskeleti 
çıkarılmıştır. Tüm bu verilerin ışığında ortaya çıkan sonuçlar Türk futbolunun altyapılarına dair yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak 
altyapıların işleyişini daha verimli hale getirecek kapsamlı bir yol haritası oluşturulmuştur.

Osman Aktaş 
Eğitim Planlamacısı & Antrenör

Bu yazı dizisi aşağıdaki başlıklar halinde okuyucuyla buluşacaktır.  
‘’Altyapı Oyuncuları’’

‘’Altyapı Oyuncularının Gelişim Ortamları’’ 
 ‘’Altyapı Oyuncularının Düşünce Sistemi’’ 

‘’Altyapılarda Antrenör Performansı ve Davranış Biçimi’’
‘’Altyapılarda Yönetici Faktörü ve Çeteleşme’’

 ‘’Doğru Altyapı Modelleşmesi ve Futbolda Reform Süreci’’

ALTYAPI OYUNCULARI
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ön plana çıkarma düşüncesinin birbiriyle çakışması 
neticesinde kişi iç dünyasında çatışma yaşamaktadır. Bu 
çatışma kimlik karmaşasına neden olmakta ve futbolda 
aidiyet sorununu ortaya çıkarmaktadır. Oyuncuların 
takıma faydalı olma ya da kendi bireysel oyunu ile ön 
plana daha çok çıkma arasında kaldığı gözlemlenmektedir. 
Bu yazı dizisinde yer alacak olan ‘’Altyapı Oyuncularının 
Düşünce Sistemi’’ kısmında bahsedilecek olan istatistiksel 
çalışmalar ile oyuncuların ergenlik dönemlerinin futbol 
hayatlarına ve tercihlerine yansımalarının sonuçları 
gözlemlenmek istenmiştir. Yine bu dönemde futbolcuları 
yaşıtlarından geride bırakan ya da öne geçiren faktörler 
araştırılmış çevresel etkilerin gelişimleri üzerindeki etkileri 
bizzat kendilerinin verdiği cevaplarla ortaya çıkarılmak 
istenmiştir. Bu cevaplar kaygı düzeylerinin etkilerini tespit 
edip çözümler bulmak adına çok değerlidir. Gero Bisanz 
futbolda altyapı üzerine yazdığı eserlerinde bu konulara 
dair ‘’Motivasyon, korku ve stres sporda başarıyı etkileyen 
duygusal faktörler içinde yer almıştır. Psikoloji biliminde 
başlı başına bir yeri olan kişilik konusu da gençlerin bu 
yaşlardaki benlik imajıyla ilgilidir. Bu psikolojik faktörlere 
etki eden aile, arkadaşlar, antrenör, okul, öğretmenler 
ve bireyin kendisinden kaynaklanan etkileşim düzeyinin 
gençlerin davranış ve hareketlerine ne kadar katkıda 
bulunduğu bir gerçektir.’’ Sözleriyle oldukça değerli ve 
düşünmeye değer bir atıfta bulunmuştur.

Ergenlik döneminde futbola karşı oluşan tutkulu 
gelecek beklentisi oyuncuların diğer tüm alanlarda pasif 
kalmasına sebep olmaktadır. Daha popüler olma duygusu, 
daha çok para kazanma isteğinin oyuncuları sarması 
neticesinde eğitim hayatları da sekteye uğramaktadır. 
Ülke genelinde uygulanan eğitim müfredatının sporcu 
öğrenciler için her ne kadar uygunluğu tartışılır olsa 
da sporcu öğrencilerin okula devam etme ve derslerde 
başarılı olma konusunda yaşadığı aksaklıkların büyük bir 
kısmının kendi insiyatifleri doğrultusunda gerçekleştiği 
görülmektedir. Burada ortaya çıkan problemlere bir 
yenisi daha eklenmektedir. Takım olgusuyla hareket 
etme ya da bireysel şekilde ön plana çıkma sorunlarına 
bir de eğitim hayatlarındaki aksaklıklar eklenmekte ve 

futbol kulüplerinin altyapılarında oynayan 
oyuncuların yetiştirilmesi konusunda ciddi 
anlamda problemler baş göstermektedir. 
Sporcu öğrencilerin eğitim hayatlarını 
sürdürmesi ve idrak kabiliyetlerinin artması 
futbolculuklarının ve futbolun gelişimi adına 
büyük önem taşımaktadır.

Zira spor kabiliyetinin ve akademik 
kabiliyetin bağlantılı olduğuna dair kanıtlar 
giderek artmaktadır.  Stefan Szymanski 
ve Simon Kuper’in birlikte ele aldığı 
‘’Soccernomics’’ kitabında da ‘’En iyi sporcular 
en hızlı zihinsel tepkilere sahip olanlardır ve 
bu tepkiler uygun biçimde eğitilirse daha 
yüksek kalibreli bir idrak kabiliyeti doğar’’ 
cümlesiyle çift yönlülüğün futbol gelişimine 
olan katkısında yer alan bilimsel gerçeklik 

cümlelerde hayat bulmuştur.

Akademik kabiliyetin artması ile saha içinde sorun 
çözme konusunda da daha yetenekli oyuncular yetişeceği 
aşikardır. Saha içinde kriz yönetiminde akademik kabiliyetin 
katkısının büyük olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
konuda kulüplerin yetersiz bir kadroya sahip olması 
oyuncuların eğitimsel süreçlerinin daha da sekteye 
uğramasına sebep olmaktadır. 

Altyapı takımlarında yer alan oyuncuların mental olarak 
durumlarını anlamak, müsabakalarda performanslarına 
etki eden kaygı durumlarını belirlemek, müsabaka ve 
antrenmanlar dışında akademik eğitimlerine bakış 
açılarını keşfetmek ve ailelerin bu konudaki düşüncelerini 
ortaya çıkarmak futbol kulüplerinin altyapılarında yer 
alan oyuncuların performansını artırmak adına oldukça 
önemlidir. Aksi halde futbol kulüplerinin altyapıları 
geleceğin hayalkırıklığına uğramış ve elinde yapabileceği 
hiçbir ihtisas alanı olmayan, gençlerin 8-10 sene boyunca 
hayatın gerçeklerinden uzak, boş bir hayalin peşinde 
yaşadığı bir akademiden öteye geçemez. Günümüzde 
profesyonel kulüplerin altyapı oyuncularının %78 gibi 
oldukça ürkütücü bir kısmı hiçbir şekilde profesyonel dahi 
olamadan futbol yaşamlarını amatör olarak sürdürmekte ya 
da futbolu bırakmaktadır. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun 
futbol dışında hayata dair yedek bir planları olmadığı 
düşünülürse futbol akademilerinin 20 yaşına kadar 
vadettiği hayal dünyasından gerçek yaşama dönen bu 
kişilerin hayatlarının önemli bir bölümünü travmatik bir 
dönem şeklinde geçirdiğini söyleyebiliriz. Burada kulüplere 
düşen en önemli görev gelecek planlamasını yapmaktır. 
Gelecek planlaması için de sorunu bilimsel şekilde tespit 
edip bunu yorumlayabilecek çalışma yapısına sahip olmak 
gerekiyor ve sonrasında sezonluk planlamaları yapabilmek. 
Gelecek yazı dizilerinde tüm bunların nasıl olacağına 
dair detaylı çalışmalar, matematiksel sonuçların getirdiği 
istatistikler ve bu çalışmaların açıklamalarını okuyacaksınız. 
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Köşe Yazısı

Cem Türkmen
turkmen@tribunesportmagazine.de

O gün günlerden pazardı. İzmir, o sabah hiç olmadığı 
kadar soğuktu ve o nedenledir ki insanlar daha pazar 
sabah kahvaltılarını yapmak için bile yataklarından 
kalkmamışlardı. Fakat ben boynuma yeşil, kırmızı atkımı 
takıp erkenden evden fırlamış, soğuk İzmir gününe kendimi 
atmıştım zaten böyle bir günde evde oturmaya veyahut 
biraz daha yatakta kalmaya imkân yoktu.  Gece boyu yarım 
yamalak uyumuş ya da uyumuş gibi yapmıştım. Kendimi 
bildim bileli Karşıyaka aşkı bünyemin her santimetre 
karesine sirayet etmiş bir şekilde yaşıyordum. Bugün 
haftalardır heyecan ile beklediğim gündü, neden mi? 
Çünkü bugün Karşıyaka-Göztepe maçı vardı ki bu İzmir 
Derbisi, takımların hiç iddiası olmadığı dönemlerde bile 
Karşıyaka ve Göztepe taraftarları için hayati önem taşırdı.

Sabah erkenden birkaç arkadaşım ile buluşup stada 
gitmek, bir an önce o coşkuya katılmak istiyordum. 
Buluşma noktasına ilk ben gelmiştim, 10-15 dakika 
geçmeden 4 kişilik grup toplanmıştı. Ne kadar paramız var? 
Nasıl gideceğiz? Bayraklar kimde? gibi işleri hallettikten 
sonra ortaya çıkan sonuç vahimdi, maça girecek bilet 
parası vardı ama geriye dönüş yol parası kalmıyordu. 

Bulunduğumuz noktadan yürüyerek gitme şansımız da 
olmadığından dolayı tek alternatif otostop çekip bir şekilde 
stada ulaşmaktı.

Evet, otostop çekip bir şekilde stada ulaşmak tek 
gayemizdi. Pazar sabahı saat yedide, boynunda atkı, 
kafasında bere olan 4 tane adamı acaba arabasına kim 
alırdı? Ben olsam bende almazdım. Bizde kâh yürüyerek, 
kâh durarak ve de tezahüratlar yaparak yola devam 
ediyorduk.15 dakika kadar sonra bir araba durdu ve biz 
de koşarak 4 kişi birden arka koltuğa doluştuk. Arabayı 
kullanan adam orta yaş üstü, temiz giyimli, kravat takmış, 
kibar bir adamdı yanında da aynı niteliklere sahip eşi 
oturuyordu. Arabanın içi sıcacıktı. Bizde bu arabaya kapağı 
attığımız için ziyadesiyle mutluyduk. Kısa süren sessizlik 
sonrası adam dönüp bize “Sabahın bu saatinde nereye 
gidiyorsunuz delikanlılar?” diye sordu, eşi de oldukça iyi 
niyetli bir şekilde “Herhalde kursa falan değil mi?” dedi. 
Bizden aldıkları “Maça gidiyoruz” cevabı karşısında şoka 
girdiler ve bu saatte maça neden gittiğimize dair sorular 
sormaya başladılar. Meğer karı, koca maçla hiç alakaları 
yokmuş, bizim bu konuda anlattıklarımızı şaşkınlıkla 

dinlediler ve anlamaya gayret ettiler. Tamam, maça 
gidiyorsunuz ama “Neden sabahın köründe?”  “Maç saat 
kaçtaki?” gibi sorular ile bizim durumumuzu anlamaya 
çalıştılar, biz de sevdamızdan, Karşıyaka taraftarı olmaktan, 
Karşıyaka-Göztepe derbisinin bir Karşıyakalı ya da bir 
Göztepeli için öneminden dilimiz döndüğünce, o yılların 
bize vermiş olduğu gençlik heyecanı ile söz ettik. “Peki, 
siz bu saatte nereye gidiyorsunuz?” diye sorduğumuzda 
ise aldığımız cevap bizleri şoka soktu. Şimdi tam olarak 
ismini hatırlayamadığım bir kültür merkezine pazar sabahı 
konserine.

Artık birbirinin tamamen zıttı bu iki grup birbirlerini 
anlamaya çalışsa dahi, asla anlam veremediği davranışlar 
karşısında sessiz kalmış yola devam ediyordu. Bizi stada 
kadar bırakacaklarını söylediler ve bu saatte stadın önünde 

kimsenin olmayacağını, çok erken gittiğimizi söylemeye 
de devam ettiler. Stada doğru yaklaştıkça yolda yürüyen 
taraftarları gördükçe fikirleri değişmeye ve şaşkınlıkları 
artmaya başlamıştı, o anlar ve yüz ifadeleri dün gibi 
aklımda. Stadın önüne geldiğimizde ise tüm kapıların 
dolu olduğu ve uzun kuyrukları gördüklerinde çok şaşırıp 
“Vay be! siz haklıymışsınız çocuklar” dediler. Teşekkür edip 
arabadan hızlıca indik ve Karşıyaka taraftarının tutmuş 
olduğu kapıdaki kuyruğa doğru koşmaya başladık. O sırada 
yolun karşı tarafından “Kaf-Kaf” çekerek gelen grup iki 
meşale yaktı; bu yeşil, kırmızı meşalelerin arasında bizim 
geldiğimiz araba ve içindekiler -sanırım olaylara hala 
anlam veremedikleri bir halde- kendi dünyalarına doğru 
ağır ağır ilerlemeye başlayıp kısa bir süre sonra da gözden 
kayboldular. 
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Çağdaş Roma 
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Can Tamtürk
cantamturk@tribunesportmagazine.de
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Roma AS, tarihi boyunca takımına yüksek sadakatli 
bayrak adamları kadrosunda hep bulundurmuştur, 
geçmişten birkaç örnek vermek gerekir ise; Bruno Conti, 
Agostino Di Bartolomei, Giuseppe Giannini bu isimlerden 
ilk aklıma gelenler, günümüzde ise Daniele De Rossi ve tabi 
ki de efsane kaptan Francesco Totti.

Francesco Totti geçtiğimiz Mayıs’da, Stadio Olimpico’da 
Roma’nın 3-2 kazandığı Genova maçında tıklım tıklım 
tribünler önünde, kendisinin ve Roma taraftarlarının 
gözyaşları ile çok sevdiği Roma formasına veda etti ve 
bayrağı Daniele De Rossi’ye devretti. 

“Il Capitano”

Francesco Totti ya da Roma taraftarının tabiri ile ’’ Il 
Capitano’”, 1992-93 sezonunda bir Brescia deplasmanı ile 
yıllarca giyeceği, kaptanlığını yapacağı Roma formasını 
sadece 16,5 yaşında sırtına geçirmiş ve bir daha da hiç 
çıkartmamıştır.

Il Capitano, çok yönlü ve her takımın kadrosunda 
görmek isteyeceği, futbol oynamak için yaratılmış ve 
sahada kanının son damlasına kadar takımı için mücadele 
eden bir profile sahip olduğundan dolayı kısa zamanda 
Roma takımının ve Roma taraftarının vazgeçilmezi 
olmuştur. Bunun yanı sıra yakışıklılığı ve karizmatik kişiliği 
ile de tribünlerdeki bayan taraftar sayısına ciddi bir katkı 
sağlamıştır. Francesco Totti, yüksek bir sadakat ile bağlı 
olduğu Roma takımı haricinde sadece İtalya Milli Takımı 
formasını giymiş olup dünyanın en kalburüstü futbol 
kulüplerinden onlarca astronomik teklif almasına karşın 
Roma takımından asla ayrılmamış ve Roma aşkını paraya 
satmamıştır. Pek tabi ki de Il Capitano’ya bu duruşu taraftar 
nezdinde bambaşka bir yer sağlamış ve Francesco Totti’ 
yi; hem Il Capitano, hem de iflah olmaz bir Roma taraftarı 
yani onlardan biri yani Curva Sud’un sahadaki adamı 

olarak görmelerini sağlamıştır. Totti de birçok futbolcu 
gibi ’’ben de büyük başarılar kazanmak, daha çok İtalya 
şampiyonluğu ve şampiyonlar ligi kupası kaldırmak istiyorum, 
Roma ile bu hayallerimi gerçekleştirmem imkansız’’ diyebilir 
ve çok rahatlıkla başka takımlara transfer olabilirdi lakin 
o Roma’dan asla ayrılmadı ve efsane oldu. Totti için Curva 
Sud’ da açılan  ’’Totti é la Roma’’ yani ’’Totti Roma’dır’’ 
pankartı Totti’nin Roma taraftarı nezdindeki durumunu çok 
daha net bir şekilde ifade etmektedir.

Totti’nin bir basın açıklamasında dediği gibi; onun için 
en büyük mutluluk Roma forması giymek, Roma şehri ve 
takımına hizmet etmekti. 27 Eylül 1976 yılında Roma’da 
doğan kaptan, şampiyonluk periyodu oldukça düşük olan 
Roma takımında sadece 1 Serie A ( Scudetto), 2 İtalya 
kupası, 2 İtalya süper kupası şampiyonluğu yaşadı. İtalya 
milli forması ile de 1 kez Dünya şampiyonluğu tattı. Roma 
forması ile 750’den fazla resmi maç oynayan Il Capitano 
yaklaşık 300 kez topu ağlarla buluşturdu, İtalya milli takımı 
forması ile oynadığı maç sayısı ise 58 olup bu forma ile de 9 
gol atma şerefine ulaşmıştır..
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Geçtiğimiz sezon teknik direktör Luciano Spalletti ile 
yaşadığı sorunlar gündemi oldukça meşgul etmiş olmasına 
karşın Totti sonradan oyuna girdiği her maçta hem sahaya 
hem de skora imzasını atarak bu gündemi yaratanlara 
ve belkide Signore Spalletti’ye en güzel cevabı vermiştir. 
Il Capitano işi fazla uzatmadan tam zamanında futbolu 
bırakarak da ben neyi nerede bırakmam gerektiğini 
biliyorum mesajını da gerekli yerlere çok iyi bir şekilde 
verdi. Totti’nin sadece aktif futbol hayatını noktaladığını 

düşünüyorum, Il Capitano mutlaka uzun yıllar daha Roma 
kulübünün içinde bir şekilde var olacaktır. Bir futbolsever 
ve Totti hayranı olarak temennim bunun bu şekilde olması 
yönündedir. Zaten ne Futbol dünyası Tottisiz, ne de Totti 
futbolsuz olamaz. Ne yazıyordu Curva Sud’da yıllarca açılan 
o efsane pankartta?

’’NO TOTTI, NO PARTY’’
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Röportaj

Taraftar Parası nedir?
Taraftar Parası, Futbol ve basketbol sahalarında 

sporcu, hakem, teknik heyet ve seyircilerin yaralanmalarına 
neden olan madeni para yerine tasarlanmış, gerçek para 
değerinde olan, doğa dostu özel bir hammaddeden 
üretilmiş, taraftardaki aidiyet duygusunu yükselten bir 
uygulamadır.

Stadyum girişlerinde bulunan Taraftar Parası 
Standları, bozuk paralarınızı değerindeki Taraftar Parası 
ile değiştirecek, bu sayede stadyum içerisinde ve 
anlaşmalı işyerlerinde istediğiniz harcamayı yapabilecek, 
ailenizle birlikte güvenli bir ortamda maç izleme keyfini 
yaşayabileceksiniz.

Dünya’ da stadyumlarda Taraftar Parası kullanan 
ülkeler hangisidir?

Dünya’ da henüz Taraftar Parası kullanımı olan bir ülke 
bulunmamaktadır. Uygulama, ülkemizle birlikte Dünya için 
de bir ilk olacaktır. Türkiye ile birlikte Bulgaristan, Sırbistan, 
Hırvatistan, İtalya, Makedonya, Arnavutluk, Romanya, 
Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde proje 
üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yenilikçi fi kirlere her zaman değer veren, genç ve dinamik ekiplerle 
çalışmayı seven, reklam sektörünün en büyük ve sürekli sıkıntısı 
olan algı körlüğü konusunun çözümü noktasında pozitif 

fi kirler geliştiren, aynı zamanda bu fi kirlerin saha uygulaması ve ticari 
modellemeleri ile ilgili pratik çözümler üreten Kayserili girişimci 
Mehmet Gökpınar, stadyumlarda kullanılması planlanan “Taraftar 
Parası” projesini Tribune Sport Magazine okuyucuları için anlattı. İşte 
o röportaj;  

Mehmet Gökpınar ile arkadaşımız Serhat Hergüner



56 TEMMUZ / EYLÜL  2017 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE  TRIBUNE SPORT MAGAZINE • TEMMUZ / EYLÜL  2017                   57

Stadyumlara Taraftar Parası sokma fikri nasıl oluştu?
Spor, toplum yaşamında her zaman yer bulmuş, 

insanların ilgisini çekmiş, kitleleri kendisine bağlayan 
bir olgu haline gelmiştir. Ancak sporun yarışmaya yatkın 
doğası, insanlar arasında üstünlük mücadelesini ve spor 
fanatizmini ortaya çıkarmıştır. Skora endeksli taraftarlık, 
fanatizm ve holiganlığa varan yaklaşımları körükleyerek 
gerek saha içi gerekse saha dışındaki istenmeyen davranış 
ve zarar verici olayları arttırmıştır. 

İşte hepimizin son zamanlarda yaşadığı, şahit olduğu 
bu tatsız davranışların önüne geçebilmek, sporcu, teknik 

heyet, federasyon dahil olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerinin rahatsızlık duyduğu yaralanmalı olayları 
önlemek, madeni para atarak insan hayatını tehdit eden 
uygulamalara son verebilmek adına Taraftar Parası projesi 
hayata geçirilmiştir.

Şu an Türkiye’ de Taraftar Parası kullanan takımlar 
hangileridir?

Türkiye’ de henüz aktif olarak Taraftar Parası kullanımına 
başlayan bir takım bulunmamaktadır.  Ancak kullanıma 
başlanması için temas kurup görüşlerine başvurduğumuz 
federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, spor otoriteleri, 

hakemler ve sporcular başta olmak üzere birçok kişiden çok 
olumlu tepkiler alınmış olup, projenin en kısa sürede birçok 
kulübümüz tarafından hayata geçirileceğini düşünüyoruz.

TFF ile Taraftar Parası projenizi görüştünüz mü?
Evet. Projemiz hakkında Türkiye Futbol Federasyonu 

ve yetkililerine tarafımızca bir sunum yapılarak detayları 
paylaşılmış, gerekli izin ve değerli yardımları konusundaki 
beklentilerimiz ifade edilmiştir.

Bu konuyla ilgili ilerideki çalışmalarınız neler 
olacak?

Taraftar Parası projesinin Türk ve Dünya spor camiasına 
katkı sağlayacak milli bir proje olduğuna inanıyoruz. 

Taraftar Parası kullanımının ülkemiz dışında kullanımı 
konusundaki çalışmalarımızı hızlandırıp kullanımı mümkün 
olan tüm ülkelerde yaygınlaştırmayı düşüyoruz. Bu amaçla,  
projeye sponsor olabilecek ulusal ve uluslararası şirketlerle 
görüşüyor, onların desteği ile gücümüzü arttırmayı 
hedefliyoruz. Yaratacağımız ortak sinerjiyle Taraftar 
Parası’nın fanatizm ve holiganizmin sahaya yansıyan 
tatsız görüntülerine son vereceğine, spor endüstrisinin 
gelişeceğine, stadyum gelirlerinin artacağına, spor 
müsabakalarının daha güvenli daha keyifli ve daha kaliteli 
olacağına inanıyoruz.

Röportaj: Serhat Hergüner
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Yazar

Dyt. Serap ÜNAL
Kasımpaşa S.K.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
serapunal@tribunesportmagazine.de

Sporcunun beslenme gereksinimlerinin 
en başta gelen belirleyicisi antrenman 
programıdır. Bu program sporcunun 
enerji harcamasını ve yaşam şeklini 
etkileyen önemli bir faktördür. Profesyonel 
sporcularda antrenman her gün 
gerçekleştirilen bir durumdur. Bu nedenle 
bir ya da birkaç sezon boyunca hergün 
yapılan antrenman toplam günlük enerji 
harcamasının önemli bir kısmını (%40’ına 
kadar varan) oluşturmaktadır. Böylesi bir 
program sporcunun sadece enerji ve besin 
öğesi gereksinimlerini etkilemekle kalmayıp 
aynı zamanda yeme alışkanlıklarını ve sosyal 
yaşam tarzına ilişkin diğer aktivitelerini de etkilemektedir.

Optimal beslenme antrenmanın önemli bir bileşenidir. 
Uygun beslenme, tıpkı fiziksel kondisyon gibi yarışmadan 
bir-iki gün önce uygulanan değil, devamlılık gerektiren 
bir süreç olmalıdır. Eğer sporcu antrenman veya yarışma 
sezonu süresince optimal beslenme rejimi uygulamamışşa 
performans optimal düzeyde gerçekleştirilemez. 
Sporcularda beslenmeye ilişkin gereksinimler sporcular 
ve spor dalları arasında önemli farklılıklar  göstermektedir. 
Fakat beslenmede hedefler tüm sporculara uygulanacak 
şekilde şöyle genellenebilir.

Sporcu Beslenmesinde Temel İlkeler
Antrenman
1-  Enerji alımıyla egzersiz arasında bir denge 

kurarak ideal vücut ağırlığının ve ideal vücut yağ 
düzeylerinin sürdürülmesini sağlamak.

2-  Ağır antrenmandan kaynaklanan ek ihtiyaçları da 
içerecek şekilde tüm besin öğesi gereksinimlerini 
karşılamak.

3-  Antrenman sezonları arasında ilgili tüm besin 
öğelerini sağlayarak adaptasyonu ve toparlanmayı 
geliştirmek.

4-  Batı ülkelerini etkileyen kronik   
 hastalıkların risklerini azaltan sağlıklı  
 beslenme önerilerine de uymak.

5-  Yarışmaya yönelik beslenme   
 uygulamalarıyla ilgili denemeler yapmak  
 ve yararlı stratejileri belirleyip,   
 iyileştirmek.

Yarışma – Maç
1-  Siklet sporlarında hedef ağırlığa vücudun  
 enerji depoları ve sıvı içeriğini   
 bozmaksızın ulaşmak.

2-  Yarışma öncesinde vücudun karbonhidrat   
 depolarının maksimum düzeyde olmasını   
 sağlamak.

3-  Yarışmadan önce, sırasında ve sonrasında sıvı 
alımına ilişkin stratejileri en iyi şekilde uygulayarak 
dehidratasyonu minimize etmek.

4-  Uzun süreli yarışmalarda veya vücut karbonhidrat 
depolarının tükendiği diğer yarışma durumlarında 
yarışma boyunca yeterli miktarda ek karbonhidrat 
sağlamak.

5-  Yarışma süresince gastrointestinal sistemin 
rahatlığını sağlamak ve korumak.

6-  Özellikle turnuva veya final ve koşu serileri şeklinde 
yapılan spor dallarında yarışma sonrası toparlanmayı 
ilerletmek.

Sporcular özellikle maç ve de antrenman dönemi 
beslenmesine odaklanma eğiliminde olmalarına rağmen, 
spor dışı dönemde de beslenmenin önemli olduğunu 
akıllarında tutmalıdırlar. Bu nedenle; sporcuların beslenme 
stratejileri uzun dönemde sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri 
için topluma yönelik yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
de uygun olmalıdır.

Sporcu Beslenmesinde 
Temel Hedefler

Toplumsal Düzeydeki Sağlıklı Beslenme 
Önerileri

1-  Karbonhidrat alımının günlük enerji alımının en az 
%55-60’ında tutulması.

2-  Toplam yağ tüketiminin günlük enerji alımının en 
fazla %30’nu oluşturması.

3-  Toplam yağ tüketimi içinde doymuş yağların payının 
azaltılıp tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren 
yağların payının artırılması.

4-  Kolesterol alımının günlük 300 mg’da tutulması.

5- Diyette besin çeşitliliğinin artırılması.

6-  Meyve, sebze ve rafine edilmemiş tahıl tüketiminin 
artırılması.

7-  Şeker ve tuzun orta düzeyde tüketilmesi.

8-  Alkol eğer tüketiliyorsa fazla içilmemesi.

9-  Sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olunması ve bunun 
korunması.
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Röportaj

2010 yılında hayallerini gerçekleştirmek için bütün 
kariyerini bir kenara bırakarak ilk romanı İdeon – 
Tanrıların Yolu’nu yazmaya başlayan ve bu romanı 
yazmak için beş ay Kazdağları’nda yaşayan, daha 

sonra ikinci romanı “Elohim’in Çocukları” için kolları sıvayan 
ve aynı anda “Hürkuş ile göklerde” ismiyle bir çocuk kitabı da 
tamamlayan, 2014 yılında ilk yerli uçağı yapan, İstiklâl Savaşı 
kahramanı Vecihi Hürkuş’un hayatını romanlaştırdığı “Gece 
Tayyarede Açıkta” ve 2016 yılı Nisan ayında da Abdülhamit’in 
saray ressamı Fausto Zonaro’nun İstanbul’daki yirmi yılını 
anlatan romanı ”Ateş Kırmızısı” ndan sonra Yılmaz Vural’ın 
hayatını anlattığı “İnadım İnat” isimli biyografik romanın yazarı 
Orhan Bahtiyar ile Tribune Sport Magazine okurları için çok 
keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. İşte o ropörtaj;
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Orhan Bahtiyar kimdir? Kısaca sizi bir tanıyalım.

1973 yılında İstanbul’da doğdum. Çocukluğumu 
İstanbul’da kocaman bahçesi olan bir evde geçirdim. 
1985-1992 yılları arasında yüzme sporuyla uğraştım. Ulusal 
ve uluslararası pek çok müsabakada derece aldım. 1996 
yılında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümünden mezun oldum. 1998 yılına kadar 
kışları okulda bilginin, yazları da babamın dükkanında 
mobilyaların tozunu aldım. 1998 yılında profesyonel iş 
hayatına adım attım. 1998- 2010 yılları arasında Dünyanın 
ve Türkiye’nin önemli şirketlerinde çeşitli kademelerde 
çalıştım. 

Neden Yılmaz Vural?

Aslında bu kitabın fikir babası sevgili hocam Sunay 
Akın’dır. Yılmaz Hoca’yla çok keyifli bir dostlukları vardır. 
Zaten her şey bir sohbet esnasında Sunay Hoca’nın “Yılmaz 
ağabey senin hayatın mutlaka yazılmalı.” demesiyle başladı. 
Oradan nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde top bana 
geldi. Şaka bir yana, hem Sunay Akın’a hem de İnkılap 
Kitapevi’ne bana güvenerek Yılmaz Vural ile bir araya 
getirdikleri için teşekkür ediyorum. Yılmaz Vural futbola 
olan ilgimden dolayı uzun bir zamandır hem takip hem 
de takdir ettiğim bir spor adamıydı. Onunla ilk tanışmam 
Kasımpaşa’yı çalıştırdığı dönemde tüm takımı Sunay Akın’ın 

bir gösterisine getirmesiyle 
olmuştu. Sunay Hoca’nın 
neredeyse tüm gösterilerine 
giderim ve o gösterilerde pek 
çok camiadan insan gördüm. 
Buna futbol camiası da dahil. 
Fakat çalıştırdığı takımı 
getirenini görmemiştim. 
Öğrencilerine sadece sportif 
anlamda değil, kişisel gelişim 
anlamında da katkıda bulunan 
bir spor adamıdır Yılmaz Hoca. 
Sırf bu sebep bile hayatının 
yazılması için yeterliydi. Çünkü 
ufak ve önemsiz gibi görünen 
bu olay aslında buzdağının 
görünen yüzüydü. 

Yılmaz Vural kendisini 
anlatırken 300 sayfa 
içerisinden en çok neye vurgu 
yaptı?

Yılmaz Hoca ile 6 aylık bir 
çalışma yaptık. O dönem yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi.  
Bu sebeple de onun birşeyi vurgulamasına gerek kalmadı. 
Hayatını romanlaştıracağınız birini  iyi tanıdığınızda 
gereken vurguyu satırlarda zaten yapıyorsunuz. Benim 
yaptığım vurgu da  mücadele ve asla vazgeçmeme 
üzerineydi. Bu cümleyi okuyan herkes Yılmaz Vural’ın 
internette dolaşan capslerini hatırlayacak belki. Ama benim 
kast ettiğim dönem çocukluk ve öğrencilik yılları. O dönem 
tam bir kahramanlık hikayesi. Kitabı okuduklarında insanlar 
ne demek istediğimi anlayacaklardır.

Yılmaz Vural, 
yazdığınız bir çok 
kitaptaki hangi 
kahramanın karşılığıdır?

Yılmaz Vural’ın benim 
için tam karşılığı Batman’dir. 
Ama Batman’in zengin 
olmayanı…  Batman 
camiada süper güçleri 
olmadığı halde, bilgi, 
bilim ve zekâyla kendini 
kabul ettiren tek süper 
kahramandır. Yazdığım 
romanlar içinde hangi 
karaktere denk geliyor 
diye sorarsanız da hiç 
düşünmeden Gece 
Tayyarede Açıkta isimli 
romanımda hayatından 
bir kesit aktardığım Vecihi 
Hürkuş derim. Zaman 
dilimleri değişik olsa da 
zorluklarla mücadeleleri, 

hayata tutunma çabaları ve bilimi, bilgiyi hayatlarının 
merkezine koymaları açısından benzeştiriyorum Vecihi 
Hürkuş ile Yılmaz Hoca’yı.

Kitabını yazdığın Yılmaz Vural inatçı mı yoksa 
arzuladığı yere şans eseri gelen birisi midir?

Yılmaz Vural inatçı biridir. Ama bahsettiğim inat körü 
körüne, keçilik derecesinde bir inat değil. Kendine akılcı, 
ulaşılabilir hedefler koymayı başarabilen ve bu hedeflerin 
peşinden ne pahasına olursa olsun koşabilen bir adam. 
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Kitapta öyle hikayeler var ki; hem hocanın dirayetine 
hem de yaratıcı zekâsına hayran olmamak mümkün 
değil. Onun hayatında şansa hiç yer yok. Her şeyi 
çalışarak ve düşünerek yapmayı başarmış. Şansa yer yok 
derken ciddiyim. Hayatının dönüm noktası olabilecek 
maçları genelde büyük şanssızlıklarla kaybetmiş. Şans, 
kendisine inanmadığı için Yılmaz Hoca’yı kendince hep 
cezalandırmaya çalışmış. Ama maç hala devam ediyor ve 
henüz kazanan yok.

Yılmaz Vural’ı Yılmaz Vural’dan dinlemeden yazmış 
olsaydın nelere vurgu yapardın?

Yılmaz Hoca’yı onu dinlemeden, tanımadan sadece 
medyadan gördüklerim ve duyduklarımla yazsaydım 
eminim kitap çok farklı bir yöne doğru giderdi. Hep 
hakkı yenmiş ve hak ettiği yeri bulamamış bir spor adamı 
görüntüsü çizmiştir bende. Oysa bana göre tek sorun 
insanların onu tanımaya ve anlamaya çalışmaması. O 
hep sade ve içten bir adam olmuş. Egolarından öylesine 
arınmış bir adam ki, evinden her çıkışımda kapıya kadar 
beni uğurlamış ve hatta her defasında paltomu dahi 
tutmuştur. Halkın içinden gelmiş ve hep halkın içinde 
kalmış biri Yılmaz Vural. Bakmakla görmek bir değil, Yılmaz 
Hoca da bakılması değil, görülmesi gereken insanlardan.

Yılmaz Vural 3 büyük kulübü çalıştırma isteğine 
ulaşabilir mi?

Kulüpler futbola ve spora bakış açılarını değiştirmeden, 
kulüp başkanları egolarıyla vedalaşmadan, kulüp 
menfaatleri kişisel menfaatlerin önüne geçmeden, futbolun 
sadece bir endüstri değil aynı zamanda bir kültür ve bir 
yaşam tarzı olduğu hatırlanmadan Yılmaz Hoca’nın üç 
büyüklerden birini çalıştırması bana göre çok zor.

Yılmaz Vural hayatını size anlatırken o anda bir futbolcu 
olsaydınız soyunma odasında sizi motive eder miydi?

Yılmaz Vural’ın hayatını dinleyerek motive olmak için bir 
futbolcu olmaya gerek yok. Onun hayat mücadelesi, başardıkları 
ve hayata karşı duruşu gerçekten ilham verici. Bu kitabı yazma 
sebebimiz de özellikle gençlerin bu mücadeleyi bilmesi ve örnek 
almasıydı zaten. Bu kitap bir futbol kitabı değil, aynı zamanda 
yokluklarla boğuşan bir işçi çocuğunun hayata karşı verdiği 
müthiş mücadelenin öyküleştirilmesidir. Her kesimden, her 
yaştan insanın hem kendinden bir parça bulacağı hem de dersler 
çıkartacağı, tüm bunları yaparken de tebessüm edebileceği bir 
kitap oldu İnadım İnat…

Yılmaz Vural kadar Mustafa Denizli’ye de yakın birisin. 
Antalya’da oynanan final maçını izlerken neler hissettin?

Taraf tutmanın çok zor olduğu bir maçtı açıkçası. Bir tarafta 
çok sevdiğim İzmir şehri ve artık dostum diyebileceğim Yılmaz 
Hoca, diğer tarafta da çok takdir ettiğim Mustafa Denizli ve 
Türkiye’nin İzmir kadar aydınlık yüzü Eskişehir. Keşke ikisi birden 
çıkabilseydi Süper Lige.  Ama maçı bir kenara bırakalım bence. 
O gece Türk futbolu adına çok daha önemli  bir şey vardı. O da 
Yılmaz Hoca’nın maç sonu yaptığı konuşma. İşte o konuşma, 
anlayabilene Yılmaz Hoca’yı anlatan çok önemli bir konuşmaydı. 
Konuşmasının dörtte üçünü Eskişehirspor’a ayırdı. Çünkü geçen 
sene finalde kendi kaybetmişti ve neler hissettiklerini çok iyi 
biliyordu. Onları teselli ve tebrik etti. Duygularına tercüman 
oldu. Ardından da çok kısa bir kutlama konuşması yaptı ve ben 
başta olmak üzere pek çok kişinin kalbinde taht kurdu. Ama işin 
üzücü tarafı 15 sene sonra Süper Lige çıkan Göztepe’nin yaptığı 
ilk icraatın Yılmaz Hoca’nın işine son vermesi oldu. Sonuçta 
başarının tamamı Yılmaz Vural’a ait değil ama onun katkısı çok 
büyüktü. Ne sebeple yolları ayırdıklarını ben biliyorum ama 
tek söyleyebileceğim şu, Yılmaz Hoca’ya ayıp ettiler. Çok ayıp 
ettiler…

 Yılmaz Vural’ın finalleri kaybettiğini kitapta bir 
çok yerde yazdın. Göztepe’den teklif geldiğinde “Hoca 
şampiyonluk yaşar” dedin mi?

Yılmaz Hoca bana Göztepe ile anlaştığını söylediği cümlenin 
hemen ardından yeni takımını Süper Lig’e çıkartacağını da 
söylemişti. O kadar inanarak ve rahatça dökülmüştü ki kelimeler 
dudaklarından, sanki bakkala ekmek almaya gittiğini söylüyordu. 
Böyle bir adama inanmamak mümkün mü? Ligin bitimine 
on maç kala bir takımın başına geçmek ve hedefe ulaştırmak 
patlamaya hazır bir bombayı kucağına almaktan farksızdır.  
Bombanın patlamaması için ya kırmızı kablo kesilecektir ya 
da mavi… Hangi kablonun kesileceğine de iki şey karar verir. 
Bilgi ve tecrübe… İşte bu sebeple ben ve benim gibi hocayı iyi 
tanıyanlar onun bu işi başaracağına hep inandık.

Röportaj: Burcu Eken
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Yazar

10 GÜNDE 
BORUSSIA 
DORTMUND

Antrenörlüğe başladığım yıllarda batma 
noktasına gelen Borussia Dortmund, yönetimsel 
değişiklik ile bugün de başkanlık görevini 

sürdüren Reinhard Rauball ve CEO Hans-Joachim Watzke ile 
muhteşem dönüşümü başlattı. 2005 - 2008 arsında finansal 
toparlanmaya giden kulüp, 2008 yılında yeniden yapılanma 
projesinin başına Jurgen Klopp’u getirdi.

2. Lig’de Mainz’i 2002-2003 sezonunda şampiyon yapıp 
Bundesliga’ya taşıyan Klopp  kulübün yeni felsefesine, yani öz 
kaynak /altyapı modeline uygun bir antrenör olduğunu gelir 
gelmez altyapıdan 8 oyuncuyu A takıma çıkarmasıyla gösterdi. 

Astronomik ücretlerle transfer yapma hatasından vazgeçen 
ve zaman içinde öz kaynak felsefesinin sürdürülebilirliğini de 
sağlayan BvB, ekonomik ve istatistiksel başarıyı yakalamış 
ve tüm dünyaya yepyeni bir marka olarak kendi felsefesinin 
doğruluğunu zaman içerisinde kanıtlamıştı.

Tüm bunları uzaktan iç çekerek gözlemleyen, ancak bir gün 
mutlaka gidip göreceğim diyen meraklı ve istekli bir antrenör 
olarak Borussia Dortmund zirvesini görmek, anlamak hedefiyle 
Borussia Dortmund kulübünden ricada bulundum ve 10 gün 
için 2017 şubat ayında Almanya’ya gittim.

Uzaklardan gözlemlediğim 10 yıl, 
10 günde anlaşılabilecek miydi?

Cevap netti, evet. Çünkü şartlar ne olursa olsun, bilimsel 
düşünen ve kişilerin değil futbolun doğrularını uygulayan 
bir felsefe ile karşı karşıyaydım. Herkesin herkese selam 
verme zorunluluğunun bulunduğu, arabamı istediğim 
yere park edebileceğim bir tesise adım atmıştım. Yani 
herkes eşitti. Bu selamlaşma zorunluluğu bir zorunluluktan 
çok olağanlaşan ve insanları birbirlerine karşı ısıtan bir 
hal aldığını gözlemlemiştim. 
Programımda ilk gün antrenman 
tesislerini inceleyecektim. 
Tesislerdeki mimari sadelik ve kalite 
göze çarpan ilk şeydi, ardından 
birçok yerdeki BvB ilistrasyonları 
oldukça başarılıydı. Soyunma 
odaları, soyunma odalarına açılan 
malzeme, sağlık odaları oldukça 
iyi düşünülmüş ve modern 
materyaller ile iyi donatılmıştı. 
Şaşkınlık ve tebrik eylemlerimi 
gizleyemiyordum. Koridorlardaki 
dezenfektan sıkacakları ise sağlığın 
her şeyden önemli olduğunu 
apaçık vurgular cinstendi. (Aklıma 
çalıştığım bir kulübün tesisinde tüm 
yıl temizlik personeli çalışmadığı 
gelmişti, burkulmuştum.) Fitness 

salonuna girdiğimde ise 4 yıldır her yerde ısrarla söylediğim 
ve uyguladığım ‘balance+fonctional training’ antrenman 
türüne ait malzemelerle karşılaştım. Salonda materyallerin 
%80’i ile bu antrenman türü 5 yıldır uygulanıyordu. 
Makinelerin bittiğini kendi kendime bir kez daha 
kanıtlamıştım. Salonda bir bireysel antrenör devamlı 
olarak bulunuyor ve futbolcuların ekstra antrenmanlarını 
ve beslenme programlarını düzenliyordu. Sıra tesisin en 
etkileyici yanı Footbanout’a geldi. Footbanout top kontrolü 
ve reaksiyon alanına en hızlı şekilde pas verme becerisinin 
gelişimini sağlamak amacıyla BvB tarafından yaptırılan 
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mekanik bir sistem. Açıkçası bunu da görünce futbolun 
gelişimine her yönden katkıda bulunan bir kulübün içinde 
geçici dahi olsa bulunmaktan duyduğum gurur artmıştı. 
Darısı başımıza diyemeden de edememiştim.

Footbanout’tan sahalara geçmiş, A takım ve altyapı 
tesislerinin yan yana olduğunu fark edince “Neden yan 
yanalar?” sorusunu yanımdaki U 12 Teknik Sorumlusu 
Yakup hocama sormuştum. Cevabı basitti, his. ‘’Hissetmeleri 
gerekli, A takımın yakın olduğunu ulaşılamaz olmadığını 
hissetmeliler’’ demişti. A takımda 2 adet yan yana çim saha 
ve sahaların kalitesi muhteşemdi. Dünyanın en iyi çim 
personelleri sizde mi? soruma, duraksamadan evet yanıtı 
almıştım. Bu arada Yakup Hoca’dan da bahsetmek isterim, 
10 yıldır BvB altyapısında antrenör olarak çalışan başarılı bir 
Türk. Altyapıda toplam 3 Türk antrenör olması gururumu 
bir kat daha arttırmıştı. A takım ile altyapı tesisi arasında 
kullanılan, sprint yokuşu, plaj futbolu ve koşu parkuru da 
tesisin her köşesinin akıllıca imar edildiğini gösteriyordu. 
Altyapı takımlarının kendine ait 7 sahası ve 2 saha daha 
yapılabilmesi için ayrılan arsa...

Ve sıra antrenman gözlemlerinde!
Antrenmanları seyircilerin yakinen izlemeleri ve 

selam haricinde çıt çıkarmamaları bana şaşkınlık veren 
ilk unsurdu. Çünkü bizim ülkemizde seyirciler ya içeriye 
alınmazlar ya da müdahil olmaya çabalarlar. Antrenmanlar 
bizim antrenman kültürümüzden farklı olarak daha 
akıcı, bilimsel, rahat bir ortamda icra ediliyordu. Kaostan 
uzak olmaları mizahı, mizah samimiyeti, samimiyetin de 
antrenmandaki verimliliği arttırdığı apaçık ortadaydı. Ne 
istediğini bilen bir teknik ekip, teknik ekibe uygulamalarda 
istedikleri cevapları veren bir oyuncu gurubu... Bu 
gözlemim sadece a takım bazında değil tüm kategorilerde 
aynıydı. U 12’den A takıma kadar oturmuş bir felsefenin, 
başarının temeli olduğu anlamlanmıştı.

Scouting sistemi...
Sorularımla yorduğum doğru olsa da bundan hiç 

şikâyet etmediler.  En çarpıcı sorularımdan biri ise, scouting 
sistemleri üzerineydi. Aranan en temel özellik? Çabukluk. 

Şaşırmamıştım, çünkü futbol hız artışı gösteriyor ve 
bunu da BvB üzerinde net olarak gözlemliyordum. Ama 
bu aranan temel özelliğin tüm kulübe yansımış olması 
sohbetler ilerledikçe beni daha da etkiliyordu. Hız, 
çabukluk, çeviklik her ne dersek diyelim önemli olan 
istenilen doğrunun kulübün tüm erklerine yansımış 
olmasıydı. Bir kahve molasında ben, stoperlerin 
boylarının oyun hızı gereksinimiyle zaman içinde 
kısalacağını, altyapılarda mevkileşmenin ve scouting 
planlarının bu yönde olması gerektiğini söylerken 
antrenör arkadaşım bahsime kalecinin de buna dahil 
olması gerektiğini söyledi ve haklıydı.

Hummels hikayesi, bir 
scouting başarısı mıdır? 
Evet. 2007-2008 sezonunda 
4 milyon Euro karşılığında 
Bayern Münih’ten transfer 
edilen Hummels, 2016-
2017 sezonunda 38 milyon 
karşılığında Bayern Münih’e 
satıldı. Çarpıcı bir örnek, 
gerçekten de bir scouting başarısı.

Signal İduna Park
Maç filan değildi izlediğim, resmen bir organizasyondu! 

İnsanların oraya gelişinden gidişine eğlendiğini ve 
sahadaki futbolcularına devamlı destek olduklarını görmek 
şahaneydi. 85.000 kişi içinde maç izlemek dahi dikkat 
dağıtıcıyken, kaldı ki oynamak? Alışmışlar belli ki, oyun hızı 
ve istekliliği son derece iyiydi. Saha içinde ve dışında kaos 
olmaması seyir zevkini arttıran unsurlardandı. Maç biletini 
kulüp ayarlamıştı ancak daha evvel de Signal İduna Park’ta 
maç izlediğim ve Almanya-İngiltere hazırlık maç bileti 
aldığım için naçizane tavsiyede bulunabilirim ki Türkiye’deki 
Süper lig maçlarından daha ucuz ve bilet almak daha kolay. 
PassoLig gibi kapital düzenlemeler yok!

Mehmet Can Karagöz
ATLETİK PERFORMANS ANTRENÖRÜ
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Hukuk

Av. Asuman Deniz 
asumandeniz@tribunesportmagazine.de

Günümüzde spor, insanları harekete geçiren ve 
büyüleyen bir toplumsal fenomen haline gelmiş 
olmasının yanında ve ötesinde; ekonomik, siyasi ve 

uluslararası anlamlarda büyük önem kazanmış, medyanın 
da konuya verdiği önem ve duyduğu hassasiyet vesilesi 
ile aynı zamanda çok yönlü bir toplumsal kurum haline 
gelmiştir. 

Birey olarak da taraftar olarak da hepimizin çeşitli 
yönleriyle ilgi duyduğu, heyecanla takip ettiği; devletlerin, 
ülkelerin kayıtsız kalamadığı bu toplumsal fenomenin; 
toplumsal bir kurum haline gelmesi ile bir takım hukukî 
düzenlemelere bağlanması kaçınılmaz olmuştur. Peki 

dünyanın en ilgi çekici ve heyecanlı küresel uğraşının; 
hukukçuların müdahalelerinden uzak tutulması gerekmez 
miydi? Acaba Themis’in oyuna müdahalesi, ilgi ve heyecanı 
baltalamaz mıydı? Spor dünyasındaki ve toplumdaki genel 
görüş yıllarca bu yönde iken; gerek spor dallarında çözüme 
ve uzlaşıya muhtaç alanlarının artması; gerek medyanın 
desteği ve aktif katılımcı sayısının artması ile birlikte sporun 
bir ticari meta haline gelmesi ve spor faaliyetinin artık bir 
meslek haline gelmesi ile başlayan profesyonelleşme süreci 
ve gerekse hukuki bilincin tüm dünyada artması, sporu da 
hukukun ilgi alanına çekmiş ve süregelen bu baskın görüşü 
bertaraf etmeyi başarmıştır.  

Spor ve Hukuk
İyi ki de başarmıştır... Zira spor, başlı başına hukukun 

ve realitenin birbiri ile en net şekilde kesiştiği alanlardan 
biridir, üstelik bu kesişim kümesi, meselelerin çokluğu ve 
çeşitliliği açısından da, başka bir hukuk dalında bulmanın 
neredeyse imkansız sayılacağı o denli değişik ve ilgi 
çekicidir. Çok basit anlatımla denilebilir ki,  Spor hukuku 
bir hukuk disiplini olarak bünyesinde hem özel hukuk 
hem de kamu hukuku ögelerini barındırmakta, ayrıca 
ulusal ve uluslararası hukuk boyutu da taşımaktadır. Ayrıca 
meselelerin çokluğunun bir diğer yönü ise, spor faaliyetine 
katılan süjelerin çokluğundan kaynaklanmaktadır. Örneğin 
spor kulübünün ya da dernek başkanının, antrenörün, 
spor faaliyetini organize eden kurumun, federasyonun, 
sporcunun ve hatta seyircinin dahi hakları ve hukuki 
sorumlulukları gibi. 

Ancak spor hukuku, bir disiplin olarak kabul 
gördüğünde büyük bir sorun ile karşılaşılmıştır, zira spor 

hukuku hukukun diğer alanları gibi, oldukça bilinen, 
mevzuatı hazır olan, materyalleri elimizde olan bir hukuk 
dalı değildi. Ülkemizde yapılan yeni yasal düzenlemeler, 
akademik çalışmalar ve toplumsal farkındalık ile birlikte 
son 10-15 yıllık süreçte spor hukuku konusunda müthiş 
bir atılım olduğunu ve bunun ciddi anlamda sevindirici 
olduğunu söylemek mümkün. Fakat ne yazık ki halen 
yetersiz.  

Spor, bugün artık hukuktan bağımsız bir alan değil. 
Bu doğrultuda, büyük kitleleri bir araya getiren, evrensel 
niteliği olan ve her anlamıyla cazibe merkezi sayılan bir 
fenomen ve kurum olan sporun hukuk yönünün gelişmesi 
için yasa koyucunun hızlı davranması ve bu konudaki 
akademik çalışmaların da azimli ve istikrarlı bir şekilde 
sürdürmesi gerekmekte ki böylelikle uluslararası seviyede 
devam ettirilmekte olan uyumlaştırma çabaları da olumlu 
sonuçlar verebilsin. 

Sporda tam özerkliğin sağlandığı, şiddet, ırkçılık ve dopingle gerçekten mücadele edildiği, spor 
faaliyetinin ticari yönününün finansal şeffaflığa kavuştuğu ve sporcuların hukuki statülerinin özellikle 
sosyal güvenlik hakları bakımından iyileştirildiği ve Türk Spor hukukundaki diğer tüm belirsizliklerin 
giderilebildiği bir zemine tez zamanda kavuşabilmek dileğiyle.
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Ömer Ateş
BJK Spor Psikoloğu

omerates@tribunesportmagazine.de

Bazı takımlar ve sporcular neden 
bazı haftalar çok iyi performans 
gösterirken bir sonraki hafta çok 

düşük performans gösterirler? Neden 
performanslarında devamlılık sağlayamazlar 
ve inişli çıkışlı bir grafik izlerler? Bunların 
elbette belirli sebepleri vardır. Sporda 
başarılı olmanın altında bir takım faktörler 
yatmaktadır. 

Bu faktörler; fiziksel (kondisyon, 
koordinasyon, kuvvet ve çabukluk), 
tekniksel, taktiksel ve zihinsel faktörlerdir. 
Eğer sporcular fi ziksel, taktiksel ve 
tekniksel olarak yeterli oldukları zaman 
başarısız performans gösteriyorsa 
bunun sebebi zihinsel faktörlere bağlıdır. 
Yüksek motivasyon, konsantrasyon, 
özgüven ve stres kontrolü 
sporcuların performanslarını 
arttıran psikolojik faktörlerdir. 
Bu faktörlerde yaşanan 
olumsuzluklar sporcuların 
performanslarını olumsuz yönde 
etkilemektedir. James E. Loehr’e 
göre kişinin İdeal Performans 
Durumuna ulaşması için belirli 
durumların oluşması gerektiğini 
belirtmiştir.  

Bu özellikler;

Olumlu ve gerçekçi olmak: 
Sporcu olumlu düşünürse duyguları olumlu olur. Duyguları 
olumlu ise davranışı olumlu olur. Başarısızlık karşısında 

aşırı bahane bulan sporcular gelişime 
kapalıdırlar. Müsabaka sırasında 3 gol kaçıran 
oyuncunun maçın hakemi hakkında veya 
rakip oyuncuların sertliğini bahane etmesi 
buna örnektir. Olumlu düşünen sporcular 
için başarısızlık kavramı yoktur. Her şey 
tecrübedir.

İstekli ve hazır olmak: Sporcu koşullar 
ne olursa olsun her zaman kendini maça 
yüzde yüz hazır tutmak zorundadır. Her maç 
önemlidir ve maç seçmemelidir. Sporcunun 
içindeki istek ve arzu üst düzeyde olmalıdır.

İyi motive olma: Sporcu maça çıkmadan 
önce belirli hedefl er belirlemeli ve bunlara 
ulaşmak için kendi sorumluluklarını en iyi 
şekilde sahaya yansıtmaya çalışmalıdır.

Kararlı olmak: Sporcu üstüne 
düşeni koşullar ne olursa olsun 
yerine getirmek için müsabaka 
bitene kadar mücadele etmelidir.

Özgüvenli olmak: Sporcu 
yetenekleriyle takımı için bir 
şeyler yapabileceğine her zaman 
inanmalıdır. Özgüveni arttırmak 
inançlarla bağlantılıdır. Eğer 
sporcu olumlu düşünürse ve 
devamlı kendini geliştirirse 
özgüveni üst düzeyde olacaktır.

İyi odaklanmak: Sporcular 
müsabakalara iyi odaklandıkları zaman performansları 
üst düzeylere ulaşır. Sporcular daha çok yapmaması 

İDEAL 
PERFORMANS 
DURUMU

gereken şeylerden ziyade yapması gereken şeylere 
odaklanmalıdırlar. Çünkü hata yapmamaya odaklanmak 
daha çok hata yapmamızı sağlar. Konsantrasyonu üst 
düzeydeki sporcular müsabaka içinde bulundukları 
zaman dilimine odaklanırlar. Müsabaka içinde geçmiş ve 
gelecek zamana odaklanmak bize bol bol hata yaptırır. Bazı 
sporcular gol kaçırdığı zaman veya yediği zaman yaptıkları 
hatayı maç içinde düşünürler veya maç bitmeden maçı 
kazandıklarını hayal edip nasıl kutlayacaklarını düşünürler 
bu da performanslarının olumsuz yönde düşmesine sebep 
olur.

Sorumluluk almak: Sporcular sorumluluk almak 
zorundadır. Yaptıklarını ve yapmadıklarını kabul etmeli 
ve kendini devamlı geliştirmelidir. Oyunun tıkandığı 
zamanlarda baskı altında bile sorumluluk alarak takımına 
katkı sağlamaya çalışmalıdır. Uzun yıllar önce eski A Milli 
Takım teknik direktörü Sepp Piontek iki genç takım arasında 
oynanan maçı seyretmektedir. Maçın sonlarında penaltı 
olur ve o penaltıyı maçın penaltıcısı ve diğer oyuncular 
atmak istemez. Sonunda içlerinden biri elini kaldırır ve 
penaltıyı atmak istediğini söyler. Gidip penaltıyı dışarı 
atar ve maç berabere biter fakat Piontek bu oyuncuyu 

cesaretinden ve sorumluluk aldığından dolayı Genç Milli 
Takım’lara alınmasını söyler. Daha sonra bu oyuncumuz 
büyük bir takıma transfer olur ve lig şampiyonluğu yaşar.

Fiziksel olarak rahat olmak: Sporcular müsabaka 
öncesinde gergin ve kaygılı olabilirler eğer bu kaygı düzeyi 
az olursa performansa olumlu etki yapar. Her sporcunun 
kendisini maça motive edecek ideal kaygı düzeyi vardır. 
Bu seviye iyi ayarlanmalıdır. Bunun için belirli derin nefes 
teknikleri kullanılabilir.

Zihinsel olarak rahat olmak: Sporcular en iyi 
performans gösterdikleri zaman zihinsel olarak rahat 
olduklarını ve her şeyin otomatik olarak geliştiğini 
belirtmişlerdir.

Fırsatçı olmak: Sporcuların maçın getireceği olumsuz 
koşullardan ziyade getireceği fırsatlara odaklanmaları 
kendilerinin ideal performansa ulaşmalarını sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen özelliklerin sporcular tarafından 
geliştirilmesi halinde kendileri %100 maksimum 
performanslarına ulaşması kaçınılmazdır. Bu tür zihinsel 
becerilerin geliştirilmesi düzenli ve devamlı bir çalışma 
gerektirir.    
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Serhan Asker
serhanasker@tribunesportmagazine.de

Bazı olaylar dışımızda gelişir... Çaresiz 
kalırız... Yarım kalır her şey... Anlatayım...

Gitarist ve şarkıcı Victor Jara, diktatör Pinochet’nin emriyle Şili 
Ulusal Stadyumu’nun ortasına getirildi. “Çal!” dediler. O muhteşem 
tınılarla girdi şarkıya. Venseremos... Venseremos... Stadyumdaki 
halkın “Venseremos” sesleri And Dağları’nda bile yankılandı. 
Diktanın askerleri dayanamadı. Jara’nın önce parmaklarını sonra 
da gitarını kırdılar.

“Haydi, şimdi de çal”
Jara, kırık parmaklarıyla ve gitarıyla zor da olsa yine çaldı ve 

söyledi. On binler bu kez Jara’yı düşünerek “Venseremos’u sadece 
mırıldandı. Yine de gözü dönen askerler oracıkta Jara’yı kurşuna 
dizdi... Venseremos, bir futbol sahasında “yarım kalan şarkı” oldu.  
Ama sadece o gün yarım kaldı. Şarkı dünyanın dilinde...

ASİL ADAMI “AŞİL” TENDONU BİTİRDİ
Jara futbol sahasında bir diktatörün hışmına 

uğradı. Ya Marco Van Basten... Onun çimdeki şiir gibi 
futbolunu bizden alan bir diktatör değildi elbette. 
O asil futbolcu genç yaşta aşil tendonunun kurbanı 
oldu. Tıpkı annesi tarafından cehennem nehri Styx’e 
batırıldığında su dışında kalan topuğu haricinde 
ölümsüzleşen Aşil gibi... Van Basten, belki de tarihin 
topuğundan yediği okla ölen yarı Tanrı Akhilleus’tan 
sonra en önemli kurbanı... 28 yaşında futbolu 
bıraktığında attığı birçok gol de tedavülden kalktı. 
Dassaev ne kadar “1988 Avrupa Şampiyonası finalinde 
yediğim gol, Van Basten attığı için değil ben yediğim 
için dünyanın sayılı gollerinden biri oldu” dese de... Van 
Basten, futbolun en güzel yarım kalan şarkılarından.. 
Ama sadece o değil ki... Bakın daha kimler var...

REAL’İN 1 NUMARASI OLACAKTI
Julıo Iglesias... İspanyol şarkıcı belki de ününü 

18 yaşında geçirdiği kazaya borçlu. Real Madrid’in 
genç takımındaydı. Hayali, Santiago Bernabeu’nun 1 
numarası olmaktı. Kullandığı otomobille feci bir kaza 
geçirdi. Doktorlar, “Bir daha yürüyemeyeceksin” dediler. 
Dünyası karardı. Tedavi sırasında hediye edilen gitarla 
hayata tutundu. Julio, bu kaza olmasaydı, belki iyi bir 
kaleci, kimbilir Casillas bile olabilirdi. Peki o zaman 
tutku ve hüzün dolu şarkıları bize kim söyleyecekti? 
Kadife sesli, iflah olmaz bir gönülçelene dönüşen 
Iglesias, Real’in 1 numarası olamadı ama sesiyle 
dünyanın 1 numaraları arasına girdi.

RIDVAN... ŞEYTAN ALDI GÖTÜRDÜ
Rıdvan Dilmen... Dünya gözüyle izlenmesi gereken bir 

futbolcuydu. Doya doya 2 yıl izleyebildik. 1990’da Trabzon-
Fenerbahçe maçında Yesiç’in acımasız tekmesi sadece O’na değil, 
güzel oyuna savrulan bir darbeydi. Toparlanamadı bir daha. Rıdvan 
Dilmen, nev-i şahsına münhasır bir yıldızdı. Oyun zekâsı ve akıllara 
ziyan süratiye tadı damağımızda kalan Şeytan, 28 yaşında kaydı yeşil 
sahalardan...

HOENESS... ŞARKIYI BİTİRECEK Mİ?
Uli Hoeness... Şu anda sadece Almanya’da değil tüm dünyada 

kadro zenginliğiyle coşan bir takım var. Barça’dan bile popüler... 
Bayern Münih.  
Bu takımın başkanı, hiçbir şeyden çekmedi sakatlıktan çektiği kadar. 
Gençliğinde Bayern Münih’in efsanelerindendi. Batı Alman Milli 
Takımı’yla 1972’de Avrupa; 1974’te de Dünya Şampiyonluğu yaşadı... 
Dizindeki ciddi sakatlık onu yeşil sahalardan kopardığında henüz 27 
yaşındaydı. Bayern’de futbolculuğunda yarım kalan şarkıyı şimdilerde 
başkan olarak tamamlamaya çalışıyor...
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‘SONU YOKTUR GÜZEL ŞARKILARIN’
Hepsine de doyamadık... Bazıları meşin yuvarlakla başlayan yaşamlarına mecburiyetten başka koridorlar 

açtı.
Bazıları da sakatlık illetine karşı derman aradı. Tıp, Iglesias’ı, Van Basten’i ve diğerlerini yeşil sahalara 
döndürmekte çaresiz kaldı. Yarım kaldı o şarkılar... Ama varsın öyle olsun..

Ne diyor Edip Cansever?

“Bir şarkı ne zaman güzel değildir?
Sonu olduğu zaman...
Sonu yoktur çünkü güzel şarkıların.”

WHITESIDE... REKORU KIRDI, TUTUNAMADI
Norman Whiteside... Bir zamanlar bir Whiteside vardı. 

Pele’nin en genç yaşta Dünya Kupası’nda oynama rekorunu 
kırdı. 1982 Dünya Kupası’nda Kuzey İrlanda formasıyla 17 
yıl 41 günlüktü. Old Traff ord’un sevgilisi olan İrlandalı, Alex 
Ferguson’a takıldı! “Her şey disiplindir” diyen Ferguson, 
düzensiz yaşayan Whiteside’ı sildi. Everton’a transfer olan 
İrlandalı yetenek, dizine yenik düştü ve 26’sında futbol 
defterini kapattı.

HARRIS... IRON MAİDEN’İ KURDU
Steve Harris... Yarım kalan başka bir futbol 

şarkısı... Iron Maiden grubunun kurucusu ve 
bas gitaristi... Harris’i bilenler bilir... Canı-ciğeri 
herşeyi olan gitarında West Ham arması var. 
Neden acaba? Çünkü bir zamanlar o formayı 
giydi. Karar aşamasında müzik aşkı ağır bastı. 
Mavili armayı gitarına yaptırıp çekip gitti 
yeşil sahalardan... 18 yaşındaydı. Şimdilerde 
ben dahil milyonlarca insanın hayatına fon 
müziğini yapıyor, içindeki Wes Ham United 
aşkıyla...

DEİSLER... 27’SİNDE ÇEKİP GİTTİ
Sebastıan Deisler... 1990’larda Alman futbolunun yeni prensiydi... 

15 yaşında keşfedildi. “Yeni Netzer geldi” başlıkları atıldı. 19’unda 
Alman Milli Takımı’nın formasını giydi. Ancak, 19’unda, 20’sinde 
21’inde hep sakattı dizi. Bayern Münih’te 4,5 yılda toplam 62 defa 
topla dans edebildi. Önce dizi, ardından kendisi dayanamamıştı, 
yaşadıklarına... O da 27’sinde sessizce çekip gitti, bir gece ansızın 
kayıp giden yıldızlar gibi. Ve daha niceleri...

Efsaneler

“Taraftarımızdan tek isteğim, Türk Bayrağı’na 

karşı saygıIı oIsunIar yeter, çünkü TürkIer 

bayrakIarı için canını verirIer.”

Arsene Wenger

“KadınIara büyük saygı 
duyuyorum ama futboI onIardan daha güzeI.”

Slaven Bilić

“FutboI mu daha güzeI kızIar mı diye sorsaIar hiç 
düşünmeden futboI derim ama biraz düşünürsem 
eğer kızIar derim.”

Mario Balotelli

“Futbol, ezilen halkların mutluluğudur.”

George Weah

“OIcay’ı Messi’ye neden tercih ederim? 
Çünkü her şeyden önce KayseriIi. 
Messi’nin nereIi oIduğunu biImiyoruz.”

Samet Aybaba
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Doç. Dr. Volkan EKİN

Günümüz toplumsal yapılarının gelişimi göz önüne 
alındığında, sporun insanoğlunun yaşamını daha kaliteli, 
sağlıklı ve dengeli bir şekilde sürdürülebilmesi için 
gerekli olan, önemli ve vazgeçilmez bir konuma eriştiğini 
rahatlıkla görebilmekteyiz. 

Kültürel faaliyetler ile birlikte, sportif faaliyetlerin de 
kişileri gündelik yaşamlarına psikolojik olarak hazırladığı 
düşüncesi, hemen her kesimden geniş kitleler tarafından 
kabul görürken; küresel bir olgu olan spor, 21. Yüzyıl’da 
toplumların sosyo–ekonomik koşullarına bağlı olarak hızla 
yaygınlık kazanmaktadır. 

İdeolojik olarak çift kutuplu dünya; yani İkinci Dünya 
Savaşı’ndan Berin Duvarı’nın yıkılışına kadar ki süreç ele 
alındığında, Doğu ve Batı olarak tanımlanan iki kamp 
arasındaki rekabete dayalı, kültür, sanat, spor, edebiyat 
ve teknoloji alanlarında üstünlük yarışları söz konusu 
iken; spor, bu iki kutup arasındaki gücün ve rekabetin 
savaşsız ortamda sınanması açısından da önemli bir 
rol oynuyordu. Çünkü, sportif yarışmalar, sonucu ölüm 
olmayan savaş anlamını taşımaktaydı. Aynı zamanda, 
sportif rekabette elde edilen başarı, resmi ideolojinin, 
”– Ben, diğerinden daha başarılıyım!”  söylemi açısından da 
önem taşımaktaydı. 

Günümüzde ise, küreselleşmenin kültürel ve ekonomik 
açıdan yadsınamaz etkileri, sporda ve spor endüstrisinde 
de kendini aynı şekilde hissettirmektedir.

Sporcuların astronomik transfer ücretleri, 
küresel dünya kulüplerinin ortaya çıkması, spor 
organizasyonlarının milyarlar tarafından takibi, yayın 
gelirlerinde yaşanan artış, reklam ve sponsorluk 
yatırımlarının devasa boyutlara ulaşması, ülke tanıtımına 
yapılan katkı nedeniyle gerçekleştirilen organizasyon ve 
spor tesisi yatırımlarının yanı sıra; seyircisi, konaklaması, 
ulaşımı, naklen yayını, reklamı, promosyonu, spor 
malzemesi, medyası, hediyelik eşyası, eğlencesi, içeceği, 
giyeceği vb. ile oluşan, muazzam bir endüstriden 
bahsedilebilmektedir. 

Küreselleşme süreci ile birlikte; Dünya Kupaları, 
Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonaları gibi 
organizasyonlar, çok uluslu şirketlerin önemsediği ve 
büyük kazançlar elde etmeyi amaçladığı etkinlikler olarak, 
geçmişe göre çok daha endüstriyel bir kimlikle izleyicinin 
karşısına çıkmaktadırlar. Elbette, çağın imparatorluğu 
olan futbolun markalaşmış liglerini ve o liglerde yer alan 
aktörleri de  unutmamak gerekir. Özetle, küreselleşmenin 
yayılmasına hız kazandırdığı tüketim olgusunun içine spor 
da girmektedir.

Eğlence ve endüstriyel sanayinin 
en ileri dönemini yaşadığımız bu 
çağın, yine en küresel işini futbol 
olarak tanımlarsak, herhalde 
yanılmamış oluruz... 

Küreselleşen dünyanın en yaygın 
ve en bilinen markası olan Coca - 
Cola’nın bile futbolun popülaritesine 
ulaşamadığını biliyoruz. Gerçekten 
de futbol, bugün dünyanın en 
popüler ve en birleştirici sporu. Bu 
anlamda futbol, küreselleşmeyle 
birlikte olimpik ruhtan hızla 
uzaklaşarak, günümüzün en yaygın 
tüketim kalıplarını belirleyen ticari iş 
kollarından birisi haline gelmiştir. Bu 
gelişim, futbolun pazar için yeniden 
üretiminin sağlandığı bir süreçtir de 
aynı zamanda. Yani futbol, gelişen ve 
değişen koşulların sonucunda, nitelik 

ve içerik olarak da ciddi bir evrimsel 
süreç geçirmiştir. 

Futbolun sportiflikten, amatör 
ruhtan uzaklaşarak, endüstriyel bir 
yapıya geçişi sürecinde,  
spor kulüplerinin de giderek 
değişmeye başladığını sıradan bir 
futbol kulübünde bile rahatlıkla 
görebilmekteyiz. Bu değişim 
ve gelişim süreci, futbolun yan 
ürünlerinin pazarlanmasında, 
futbol-medya ilişkisinde, taraftar ve 
yıldız futbolcu profillerinde, futbol 
sahalarında, rekabet anlayışında, 
formalarda, taktik anlayışlarda, 
hatta oyunun ruhunda, bir 
kabuk değiştirme dönemi olarak 
yaşanmaktadır.

Yeni futbol ekonomisi, 
küreselleşmenin de verdiği ivmeyle, 

sahadaki oyun anlayışına, takımın 
ruhuna ve spor ahlakına doğrudan 
etki etmektedir. Artık ideal seyircinin 
yerini, şarkılar söyleyip çırpınan alt 
gelir grubuna mensup avam takımı 
değil, stadyum localarına kurulan 
VIP’ler almaktadır. Endüstriyel 
bir işkoluna dönüşen günümüz 
futbolunda, sponsorların, firmaların 
ya da kişisel ortaklıkların yıllık olarak 
kiraladığı bu geniş ve konforlu 
bölmeler, kulüpler açısından önemli 
bir gelir kaynağı haline gelirken; 
tam da bu anlamda geleneksel 
futbol seyircisi, gelişen yeni futbol 
ekonomisinin bir gereği olarak 
yerini müşteri-seyirci profiline 
bırakmaktadır. Bu profil içinde yer alan 
en iyi müşterilerin de, yıllık gelirlerinin 
dişe dokunur bir kısmını, bu işe 
ayıranlardan oluştuğunu görmekteyiz. 
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