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Tribune Sport Magazine olarak tekrar sizlerle buluşmanın 
mutluluğu içerisindeyiz. Yaptığımız çalışmalar geleceğimize 
adeta ışık tutuyor. Sizlerin de katkısıyla gelecekte daha güzel 
eserlere imza atacağımız inancındayız. 

Yeni sayımızı uzun soluklu bir çalışmanın ardından, altyapısı 
ve görünümüyle revize ederek sizlere sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Tribune Sport Magazine olarak genelde futbolun 
görünmeyen yönlerini sizlere aktarmayı kendimize prensip 
edindik. Bu sayımızda farkı göreceğinizi umut ve tahmin 
ediyoruz.

Almanya da yıllarca ülkemizi başarıyla temsil eden tecrübeli 
futbolcu Bilgin Defterli bu sayımızın konuğu. Usta yazar Fethi 
Aytuna İzmir’in düşman biraderleri Karşıyaka ve Göztepe’nin 16 
mayıs 1981 deki dünya rekoru kıran karşılaşmasını Tribune Sport 
Magazine okurları için yorumladı. Müslüm Gülhan, Deniz Derinsu, 
Yasemin Aydemir, Anıl Budak ve Teoman Can Tamtürk köşelerinde 
birbirinden ilginç konulara değindiler. Fenerbahçe’nin emektar 
kaptanı Volkan Demirel’in geçen sezon Trabzon’daki derbinin 
seromoni bölümünde üşüyen bir çocuğa eşofmanını giydirmesi 
gündem konusu olmuştu. Genel yayın yönetmenimiz Burcu Eken 
o anı sizler için yorumladı. Daha birbirinden ilginç konu, konuk ve 
özel haberlerle yine karşınızdayız.

 Mütevazi kadromuzla elimizden geleni yaptığımızı 
düşünüyoruz. Bu süreçte sizlerin her türlü fikir ve düşüncelerinize 
açık olmaya çalıştık. Bundan sonrada bu şekilde devam edeceğiz.
Dileğimiz fikir ve görüşlerinizi bizden esirgememeniz. Sizleri 
daha fazla meraklandırmadan keyifli okumalar diliyoruz. 
Futbolun güzellikleri ile nice yeni sayılarda buluşmak dileğiyle 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Hoşçakalın.

Cem Türkmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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Özel Haber Zeynep Esma Türkmen
zeynepesmaturkmen@tribunesportmagazine.de

 Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı 
bıraktığını açıkladı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 
2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli 
Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti. 

Almanya Milli Takımı'nda 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan, 
2010'da da dünya 3'üncülüğü yaşayan Mesut, kararını şu ifadelerle 
anlattı:

“Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık 
Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya 
formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri 
hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım 
arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. 
Fakat Almanya Futbol Federasyonu’nun üst düzey yöneticilerinin 
Türk kökenime saygı göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda 
aracına dönüştürmeleri, işleri dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun 
için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. 
Ayrımcılık asla kabul edilemez."

Kendisi ve İlkay'ın, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-
Walter Steinmeier ile gerçekleştirdikleri buluşmanın 
yapıcı geçtiğini paylaşan Mesut, DFB Başkanı Grindel'in, 
alınmadığı bu toplantıdan hiç hoşnut olmadığını da aktardı.

"Grindel gibiler için kazandığımızda 
Alman, kaybettiğizde göçmeniz"

Mesut, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 
kamuoyuna açıklama yapmasını isteyen Grindel'e ilişkin 
"Şu an istediğim için konuşuyorum, Grindel istediği için değil. 
Artık yetersiz ve işini düzgün yapamayan birinin günah keçisi 
olmayacağım. O fotoğraftan sonra benim Dünya Kupası 
kadrosuna alınmamı istemedi. Ancak Joachim Löw ve Oliver 
Bierhoff arkamda durdu. Grindel gibiler için kazandığımızda 
Alman, kaybettiğimizde göçmenim. Almanya'da vergi 
ödememe, okullara bağışta bulunmama, milli takımla Dünya 
Kupası kazanmama rağmen hala toplumca kabul edilmiyor 
ve farklı muamele görüyorum. Alman olmak için gerekli ve 
benim taşımadığım kriterler mi var? Takım arkadaşlarım 
Lukas Podolski ve Miroslav Klose'nin, Alman-Leh olarak 

Mesut Özil`e Vefasızlık
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nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk olarak 
tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum 
için mi?" ifadelerini kullandı.

E-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen ırkçı 
söylemlere maruz kaldığını, tehdit telefonları aldığını 
söyleyen Mesut, bu anlayışa sahip insanların geçmişte 
kalmış, yeni kültürlere kapalı ve gurur duymadığı bir 
Almanya'ya ait olduğunu savundu.

Grindel'in, parlamento üyesi olduğu 2004'te söylediği 
"Gerçekte çok kültürlülük bir şehir efsanesi ve yalandır." 
sözünü hatırlatan Mesut, "Çift vatandaşlığa sahip bir sürü 
oyuncunun bulunduğu bir ülkenin futbol federasyonunun 
başında, geçmişinde ırkçılık yapan kişiler çalışamamalı." 
yorumunu yaptı.

DFB ve başka kişilerce gösterilen kötü muamele 
yüzünden Almanya Milli Takımı formasını artık giymek 
istemediğini dile getiren Mesut, sözlerine şöyle devam etti:

"Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık 
Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya 
formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri 
hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman 
takım arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için 
her şeyimi verdim. Fakat Almanya Futbol Federasyonu üst 
düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı göstermemeleri 
ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri 
dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. 
Arkama yaslanıp öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul 
edilemez."

"Medya çifte standart yaparak 

beni üzdü"

Açıklamasında Alman medyasının tavrını da değinen 
Mesut, "Futbolumun eleştirilmesini kabul edebilirim ancak 
Alman medyasının çifte vatandaşlığımdan ötürü beni 
suçlamasını ve bir fotoğraf nedeniyle kötü geçen Dünya 
Kupası'nın faturasını takım adına bana kesmesini kabul 
edemem." değerlendirmesinde bulundu.

Alman medyasının 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki 
performansını eleştirmediğini belirten orta saha 
oyuncusu, "Onlar sadece benim Türk köklerimi ve yetişme 
tarzımı eleştirdi. Gazeteler, Alman ulusunu bana karşı 
cepheleştirmeye çalıştı. Medya çifte standart yaparak beni 
üzdü. Mesela eski Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı 
Lothar Matthaus bir başka dünya lideriyle buluşmuştu. 
Fakat o neredeyse hiç eleştiri almadı. Türk olmam beni daha 
kolay bir hedef mi yapıyor?" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yardımsever iki arkadaşıyla 
Gelsenkirchen kentindeki eski okulu Berger-Feld'i 
ziyaret etmek istediğini kaydeden tecrübeli futbolcu, 
"Ancak okul yetkilileri, artık beni orada istemediğini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiğim fotoğraf sonrası 
Alman medyasından korktuklarını, özellikle şehirde sağcı 
partinin yükselişte olduğunu iletti. Tüm dürüstlüğümle 
söyleyebilirim ki bu beni çok incitti. Onların öğrencisi 
olmama rağmen kendimi istenmeyen ve değersiz 
hissettim." şeklinde görüş belirtti.

DFB'ye de sitemde bulunan Mesut, şunları kaydetti: 
"DFB'nin sponsorları arasındaki bir markayla olan ortaklığım 
da bu fotoğraf sonrası bitti. Beni kampanyalarının dışında 
bıraktılar. Buna rağmen Adidas, Beats ve BigShoe gibi 
firmalar ile harika bir çalışma içindeyiz. BigShoe ile Rusya'da 
23 çocuğa yardım ettik. Daha önce Brezilya ve Afrika'da da 
benzer projeler yapmıştık. Bu, bir futbolcu olarak yaptığım 
en önemli şey. Her ne kadar gazeteler, Cumhurbaşkanı ile 
çektiğim fotoğrafın, dünyadaki ihtiyaç sahibi çocuklara 
yardımcı olmamdan daha fazla haber değeri taşıdığını 
düşünse de." 
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Yazar

Anıl Budak
anilbudak@tribunesportmagazine.de

Karmaşadan, klasiklerden uzak, sohbeti ve eğlencesi bol 
bir program, ‘Tahminim Pekmez.’ İzleyicisiyle bütünleşmesini 
samimiyetinden alan bir Spor&Talk Show programı.
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YENİ NESİL TALK SHOW PROGRAMI ARTIK HER EVİN YENİ EVLADI:
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 Yıllar geçiyor, her şey değişiyor belki ama televizyon 
sevdamız hiçbir zaman bitmiyor. Her birimiz ayrı ayrı 
ekranlarda aynı duygularda buluşuyoruz…

Birbirini tekrar eden aynı formatlar her ne kadar can 
sıksa da ilgi çeken ve kamuoyunun takdirini kazanan 
programlar milyonları ekran başına kitlemeyi başarıyor.

Dostum, arkadaşım, kısaca tanımlaması hep kardeşe 
çıkan değerli meslektaşım Ufuk Ağca ile bir araya 
geldiğimiz zaman yaptığımız meşhur beyin fırtınalarını 
bizi yakından tanıyan dostlarımız iyi bilir. Biz, bir araya 
geldik mi işten başka bir şey konuşmaz, yeni yeni icatlar 
çıkartır dururuz.

Yıllarını medya sektörüne vermiş bir ikili olarak uzun 
zamandır planladığımız bir projemiz vardı. Bunun için de 
doğru zamanı bekliyorduk.

Spor ile Sanatı bir araya getirecektik. Kararlıydık da…

Çünkü eğlenmemiz için icat edilen futbolda kanlar 
dökülüyor, kalpler kırılıyordu. Oysa bu bir oyundu ama biz 
bu oyunda eğlenmeyi başaramıyorduk.

Dedim ya; kararlıydık…

Bir Spor & Talk Show programı formatı yazdık. Spor ile 
sanatı bir araya getirerek sinirlere en azından televizyon 
ekranlarından pansuman yapmayı amaçladık.

Program ismini de, tadımız yerine gelsin diye bir 
kahvaltı sohbetinden de esinlenerek, ‘Tahminim Pekmez’ 
koyduk.

Şeker belki zararlıydı ama o kadar tadımız kaçmıştı ki o 
kadarcık şekerden zarar gelmez dedik.   

Programa başladık… İnsanların alıştığı dil, alıştığı 
sürtüşmeler bizim programımızda yoktu.

Peki Spor ile Sanatı harmanlayan ‘Tahminim 
Pekmez’de ne vardı!..

Samimiyet vardı. Eğlence vardı. Spor vardı. Sanat vardı. 
Müzik vardı. Sinema vardı. Ekonomi vardı. Mizah vardı. 
Kısacası hayatta ne yaşıyorsak o vardı.

Programa başlarken en büyük amacımız da oluşan 
spor programı kültürünü yıkmak ve sadece erkeklere 
hitap etmemekti. Evlere bir program olarak değil, evlat 
olarak girmeyi çok arzuluyorduk.

Şükürler olsun ki; şimdi arkamıza dönüp baktığımızda 
2 sezonu geride bırakıp 3. Sezona başlamışız. Hem spor 
hem de magazin sütunlarının manşetlerini belirlemişiz.

Bizi evlatları yerine koyan ve her Cuma akşamları 
23.00-00.15 arası canlı yayınla Uçankuş Tv ekranlarından 
ayrılmayan o güzel insanlara teşekkürü büyük bir borç 
biliriz. Siz bu değeri vermeseydiniz biz de reyting kurbanı 
olan birçok program gibi kepenkleri çoktan kapatmıştık.

Dedim ya, sahici olursanız, sahipsiz kalmazsınız…

Bir gün sahiciliğimizi yitirirsek de o güzel insanlar bunu 
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büyük fısıltılarla kulağımıza duyurmak da gecikmez zaten.

O yüzden ne iş ahlakımızdan, ne de insanları 
güldürmekten hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza 
devam edeceğiz.

Bizi sokakta, yolda, nerede görürse görsün bağırlarına 
basan güzel insanlar;

İyi ki varsınız. Daha nice programlarda buluşmak 
dileğiyle…

Sevgiyle kalın….

Ufuk Ağca kimdir ?
İstanbul 1977 doğumlu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler 
Fakültesi mezunu. 96 yılından bu yana televizyon dünyasının 
önemli isimlerinden Mesut Yar ile çalışma hayatını sürdüren 
Ufuk Ağca, televizyonun adeta mutfağından yetişmiş bir 
isim. Yapım aşamasının her anında yer alması sayesinde 
oldukça engin tecrübelere sahip olan Ağca, tıpkı ünlü 
şovmen Beyazıt Öztürk gibi ‘R’ harflerini söyleyememesiyle, 
mizah zenginliğinin yanında sempatikliğiyle de televizyon 
ekranlarına renk katıyor.

Anıl Budak kimdir ?
İstanbul 1988 doğumlu. Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü 
Mezunu. Marmara Üniversitesi’nde Spor Yönetim Bilimler 
Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekte. Eğlenceli 
tarafı, tıpkı kendisi gibi Sivas/Gürün’lü olan Cem Yılmaz’a 
benzetilen başarılı televizyoncu, birçok gazete ve televizyonda 
spor servislerinde müdürlük yapıp, 500’ü aşkın televizyon 
programının sunuculuğunu başarıyla üstlenmiştir. Sivri zekası 
ve hazır cevaplarıyla bilinen Budak, yaptığı programlarla 
izleyicilerden tam not almış bir isim. 
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Köşe Yazısı

Cem Türkmen
turkmen@tribunesportmagazine.de
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Gurbetçi futbolcu denildiğinde akla gelen ilk 
ülke Almanya’dır. Almanya doğumlu ya da küçük 
yaşlardan beri Almanya’da yaşamış, yetişmiş ve 
futbol altyapısını orada almış futbolcuların sayısı hiç 
de az değildir. Bu kapsam içine giren futbolcuların 
arasında ise son yıllarda en öne çıkan isimlerden biri 
Nuri Şahin’dir.



Nuri, Kırşehir’den Almanya’ya göç etmiş bir ailenin 
Almanya doğumlu çocuğu olup Lüdenscheid’de 1988 
yılında dünyaya gelmiştir. Futbola olan yatkınlığını küçük 
yaşlarda ortaya koymaya başlayan Nuri’nin yolu, 2001 
yılında futbol kariyerini farklı bir boyuta taşıyacak Borussia 
Dortmund altyapısı ile kesişmiştir. 2005-2006 sezonunda 
Borussia Dortmund A takımı formasını giymeye başlayan 
Nuri, hayatındaki bu yeni başlangıç ile hem Bundesliga’da 
forma giyen hem de gol atan en genç futbolcu olma 
unvanlarını da eline geçirmiştir. 

Nuri oynamakta olduğu gösterişsiz ama sonuç odaklı 
futbolu ile, çağdaş futbolun ABC’sine tamamı ile uygun 
niteliklerde bir orta saha oyuncusu ve aynı zamanda 
oynadığı birçok maçın görünmez kahramanıdır. Oldukça 

iyi kullanmakta olduğu sol ayağı ona sahada olağanüstü 
bir üstünlük sağlamakta ve takımı için pozitif sonuçlar 
doğurmaktadır, hele bir de Nuri gününde ise oyunu 
kurması ve domine etmesinin yanı sıra hem ofansif hem de 
defansif yönde takımına çok büyük fayda sağlamaktadır. 
Nuri’ye Pep Guardiola’nın güncel hali desek hata yapmış 
olmayız sanırım.

Nuri Şahin, yıldız bir futbolcu olmasının yanı sıra; 
beyefendi kişiliği, birçok yabancı lisanı iyi derecede 
konuşabilmesi, şık giyinmesi, alçak gönüllülüğü, muntazam 
Türkçesi ile tüm kesimlerin sevgi ve takdirini kazanmıştır. 

Nuri’nin bu başarılı performansı Borissia Dortmund 
ile 2010-2011 sezonunda kazanmış olduğu Bundesliga 

şampiyonluğu akabinde, ona 
dünya devi İspanyol Real Madrid’in 
kapılarını açmıştır. Real Madrid 
ve Liverpool maceraları sonrası 
Nuri ’’Benim evim’’ dediği Borussia 
Dortmund’a geri dönmüştür.

2005 yılında Almanya ile 
oynanan bir özel maçta milli 
formayı ilk kez sırtına geçiren Nuri 
Şahin aynı maçta milli forma ile 
ilk golünü atmaya da muvaffak 
olmuştur. O günkü heyecanı ve golü 
attıktan sonraki mutluluğu dün gibi 
hafızamızda. Ayrıca bu maç ile milli 
formayı giyen en genç oyuncu olma 
unvanını da eline geçirmiştir. 

Bir TV programında Real 
Madrid’e transferini ve Mourinho ile 
yaptığı telefon görüşmesini esprili 
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Alman Milli Takımı’nda oynama imkânı olmasına karşın tercihini Türk 

Milli Takımı yönünde kullanması bu konulara çok duygusal yaklaşan 

bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

bir dille anlatışı ise Nuri’nin ne kadar egodan uzak ve samimi 
bir insan olduğunu bizlere tekrar göstermiştir.

Köln-Dortmund maçı sırasında Podolski ile yaşadığı 
tartışma ve Podolski’nin tahrik edici hareketleri sonucu 
provoke olmayıp, akabinde gelişen pozisyonda takımını 2-1 
galip getiren golü attıktan sonra Podolski’nin önünde kayarak 
zaferini kutlaması ise ilahi adaletten başka ne ile açıklanabilir 
ki?

Nuri, hem oynadığı futbol hem de düzgün karakter 
yapısı ile gelecek nesillerin örnek alması gereken bir rol 
modeldir. Uzun yıllar daha onu yeşil sahalarda görmek en 
büyük dileğimizdir. Bunun gerçekleşmesi biz futbolseverleri 
fazlasıyla mutlu edecektir.

Kariyeri boyunca Borussia Dortmund, 
Feyenoord, Real Madrid ve Liverpool 
formalarını giymiş olan Nuri’nin kazandığı 
kupalar ise aşağıdaki gibidir.

Borussia Dortmund ile 1 Bundesliga, 
1 Almanya Kupası ve 2 kere de Alman 
Süper Kupası Şampiyonluğu.
Real Madrid ile 1 La Liga Şampiyonluğu.
Feyenoord ile 1 Hollanda Kupası 
Şampiyonluğu.  

U 17 Türk Milli takımı ile Avrupa 
Şampiyonluğu.
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Röportaj

YASİN 
PEHLİVAN
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Hoş geldin Yasin. Bizler seni tanıyoruz fakat 
okurlarımız için kısa bir giriş yapalım. Yasin 
Pehlivan kimdir?

5 Ocak 1989 yılında Viyana’da doğdum. 
Aslen Samsun Çarşamba’lıyız. Ailem Türkiye’den 
Avusturya’ya göçmüş 3 çocuklu gurbetçi bir aile. 
Bir ablam, bir de kız kardeşim var. 
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Futbola nasıl başladın?

Babam futbol fanatiğidir, ben küçükken 
sürekli gidip geldiği amatör bir kulüpleri vardı. 
Henüz 4-5 yaşlarında idmanlara giderken 
beni de yanında götürürdü ve bende oralarda 
koşuştururdum. 6-7 yaşlarına geldiğimde ise 
babam beni Viyana’da bir kulübe götürdü ve 
futbola başladım.

Ailende profesyonel bir futbolcu var mı?

Ailemde futbolla uğraşanlar var fakat ilk 
profesyonel futbolcu benim. Dediğim gibi babam 
amatörce uğraşmış futbolla. Yine amcam da 
amatör olarak oynamış. 

Bir futbolcunun belli bir yere gelmesi için aile 
desteği çok önemlidir. Anladığım kadarıyla baban 
bu desteği sonuna kadar sana hissettirmiş.

Babam şartlar nedeniyle futbol oynayamamış. 
Her şeyini bize verdi. Benim futbolcu olmam 
için varını yoğunu ortaya koydu. Hiçbir 
idmanımı kaçırmadı. Bu ergenlik döneminde 
bir futbolcu için çok önemli. Ben kötü 
arkadaşlar edinebilirdim veya iyi bir futbolcu 
olmayabilirdim. İlk günden bu yana hep arkamda 
durdu. Onun beni izlemesi beni daha fazla motive 
etti. Bu dünyadaki tek hayali futbolcu olmamdı. 
Ben de Allah’a şükür bunu gerçekleştirdim.

Futbola başladığında hocaların sana hangi 
pozisyonu uygun gördü?

Futbola forvet olarak başladım. İlk kulübümde 
2-3 yıl bu mevkide oynadım. Sonra 2 yıl daha 
forvet olarak başka bir kulüpte oynadım. Henüz 
altyapı olsa da bu iki kulüpte de çok başarılı 
oldum. Sonra Rapid Wien altyapısına geçtim. 
Rapid Wien’e transfer olduğum andan itibaren 
orta sahada oynamaya başladım. Önce 10 
numara, sonra 6 numara hatta sonra bir ara 
hocalarım beni stoper olarak denedi. Sonra tekrar 
orta sahaya döndüm. Halbuki forvet olarak çok 
başarılıydım ve Avusturya’da rekorları alt üst 
etmiştim.

İçinde  “Keşke forvet olarak kalsaydım” 
pişmanlığı oldu mu?

Biraz oldu; çünkü benim oyun stilim ofansa 
daha yatkındı o dönemler... Şimdiki oyun stilimle 
alakası yok... Ama şöyle bir şey de var, forvet 
olsam belkide bugün profesyonel futbolcu 
olamayacaktım.

Senin bu forvet özelliklerini fark eden 
hocaların oldu mu? Mesela orda sahada başladın 
fakat takımda forvet sıkıntısı var. Bu durumda 
seni forvette deneyen oldu mu?

Yok forvette kullanılmadım. Gençken 10 
numarada kaldım. İyi oynadığım için öyle de 
devam etti. Yaşım ilerledikçe 10 numaradan 6 
numaraya evrildim. Yıllardır da bu pozisyonda 
oynuyorum.

Peki Avusturya ile Türkeyi futbolunun 
altyapılarını kıyaslacak olursam neler söylersin?

Avusturya’da altyapıyı A’dan Z’ye her şeyiyle 
biliyorum. Türkiye’de altyapıda oynamadığım 
için sadece dışardan duyduğum gördüğüm 
kadarıyla biliyorum. Ama bu bilgiyle bile arada 
çok fark olduğunu söyleyebilirim. Orda altyapıya 
çok değer veriyorlar. Son dönemde Avrupa’da 
Dünya’da altyapının değerini daha çok görüyoruz. 
Altyapıdan çıkan oyuncu 2-3 sene oynadıktan 
sonra takımına milyonlarca Euro kazandırabiliyor. 
Ama bunu Türkiye’de göremiyoruz. Cengiz ve 
Çağlar var mesela. Birkaç tane yani... Bence 
altyapıya daha çok önem verilmeli. Bazı kulüpler 
bunun farkında ama yavaş yavaş sistemin 
oturması lazım diye düşünüyorum.

Altyapıya önem verilmeli derken en başta 
neleri sayarsın?

Bir sistem olması lazım. Mesela Almanya’da 
her bölgede her yaş grubunun belirli ligleri var 
ve o ligde oynuyorlar. Tesisler, altyapı, sahaları, 
zeminleri, formaları sanki A takımla aynı. A 
takıma çıkınca fazla zorluk yaşamıyorsun. 
İmkanlar açısından uçurum yok arada. Türkiye’yi 
bilmediğim için o konuda fazla bir şey 
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söyleyemiyorum. Ben altyapıda oynamadım. 
Ama Türk takımları oralardaki güzel işleri araştırıp 
burada uygulayabilirler.

Avusturya’da altyapıda oynarken kendi tarzına 
benzettiğin ya da hayram olduğun bir oyuncu var 
mıydı?

Guti var Zidane var tabii ki. Bunlar hayranlıkla 
izlediğim isimlerdi. Guti’yi seviyorum, hayran 
olduğum bir oyuncu. Topu alışı, pasları, tekniği… 
Rapid Wien’deyken Beşiktaş’la karşılaşmıştık 
Avrupa Ligi’nde. Yani kendisine karşı oynama 
imkanım da oldu. Formasını da aldım.

Avusturya’daki profesyonel kariyerin nasıldı?

Avusturya’da Rapid Wien’de A takıma çıktım. 
Rapid Wien’de sürekli oynayan bir oyuncuydum 
ve A milli takıma kadar yükseldim. Büyük teklifler 
vardı. 2,5 sene oynadıktan sonra Türkiye’ye 
transfer oldum. 

Klasik bir soru soracağım. Avusturya Milli 
Takımı’na seçilmeden Türkiye’den teklif geldi mi?

Türkiye’den hiçbir teklif gelmemişti bana. 
Ben Avusturya’da Rapid Wien’in paf takımında 
oynarken A takıma çıktım. 3-4 maç oynadım. Bu 
3-4 maçtan sonra hemen A Milli Takım’a çağırdılar 
beni… Türkiye bu olayı duyduktan sonra beni 
U21’e çağırmıştı. Ama ben Avusturya’da A takıma 
çağrıldığım için direkt oraya gittim. Tabi Türk Milli 
Takımı da Avusturya’yla aynı dönemde çağırsa 
başka şeyler de olabilirdi. Bunu bilemeyiz.

Zaten onlar aslen Türk olduğun için “Bir an 
önce bizde oynasın” diye çağırdılar bence...

Olabilir; bence de…

Peki Türkiye”ye geliş sürecin nasıl oldu?

Rapid Wien’de 20 yaşında A takıma çıktım. 
22 yaşında Türkiye’ye geldim. Türkiye’de ilk 
olarak Gaziantepspor’a geldim. 1 milyon Euro’luk 
serbest kalma maddem vardı. Gaziantep 1 milyon 
Euro’yu ödedi ve beni aldı. Öyle transfer oldum 
Gaziantep’e. 

Peki Avrupa’da kariyerine devam 
edebilecekken nasıl ikna oldun Gaziantepspor’a 
gitmeye?

O dönem büyük kulüpler de beni istiyordu. 
Hedeflerine biraz kandım diyeyim. Gittikten sonra 
bahsedilen hedeflerin doğru olmadığını gördüm. 
İyi bir tercih değildi kariyerim açısından.

Bursaspor süreci nasıl gelişti?

Gaziantep’te 2 sene oynadım. Oradan 
Bursaspor’a transfer oldum. Hikmet Karaman 
Bursaspor’a gitmişti. Onun evladı gibiydim. 
Beni istiyordu. Ben de gitmek istedim. Bursa’da 
1,5 sene kaldım. Sonra sözleşmem vardı ama 
oynamıyordum. Oynamak için Kayseri Erciyes’e 
gittim. Orada 6 ay oynadım. Sonra tekrar 
Avusturya’ya döndüm. 
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Erciyes’ten sonra Sazburg’a mı geldin?

Evet; Erciyes’ten sonra Sazburg’a geldim. 
Şampiyon olduk sonrasında 1 sene boşta kaldım. 
Sonrasında ise Spartag Trnava’ya geçtim.

“1 sene boş kaldım” dedin, bu süreçte neler 
yaşadın? Nasıl formda 
kaldın?

Çok kolay bir 
süreç değildi. 
Motivasyonumu 
kaybetmiştim. Formda 
kalmak için çok fazla 
bir şey yapmadım 
çünkü psikolojim iyi 
değildi. Kilo problemi 
yaşadım ama Trnava’ya 
gittiğimde çok sert 
bir kamp dönemi 
geçirdim. Allah’a şükür 
toparlandım ve Nestor 
sayesinde futbola 
döndüm. 

Nestor, Spartak 
Trnava’nın hocası 
sanırım. İyi bir ilişkiniz 
var anlaşılan. 

Evet Nestor o 
dönem Trnava’nın 
başındaydı. Şu an 
CSKA Sofia’ nın hocası. 
Beni çok severdi. “Seni 
takımımda görmek 
isterim” dedi. Bende düşündüm taşındım. Trnava 
yaşadığım yere 1 saat uzaklıkta. “Olur; neden 
olmasın” dedim. 1 sene oynayıp tekrar kendime 
gelmek istedim. Salzburg’ta 1 sene boşta kalınca 
fazla iyi değildi profilim. Trnava’ya gittim. 
Trnava’da bütün maçlarda oynadım. Şampiyon 
olduk. Trnava tarihine geçtik. 

Peki Gençlerbirliği... Yolun buraya nasıl düştü?

Trnava’da 6 ay oynadıktan sonra Cem Türkmen 
ve Barış Güçlü ile iletişime geçtik. Onları çok 
önceden tanıyordum. Sağolsunlar yanıma 
gelip gittiler. Her zaman ziyaret ettiler, arayıp 
sordular. Sonrasında onlarla bir yola çıktık ve 

buraya geldik. Onlarla 
çalışmanın kariyerim 
açısından çok doğru 
bir karar olduğunu 
düşünüyorum. 
Böyle doğru insanlar 
bulmak bu camiada 
çok zor. Geç de olsa 
onlarla tanıştığıma 
çok memnunum. 
Gençlerbirliği’ne 
gelmeme vesile oldular. 

Gençlerbirliği’nde 
ortam nasıl? Takımdan 
memnun musun?

Allah’a şükür her 
şey çok güzel. Müthiş 
bir arkadaşlık var. 
Şu ana kadarki tüm 
maçları kazandık. 
Başarılı olup Süper Lig’e 
tekrar döneceğimizi 
düşünüyorum. Süper 
Lig’e çıktıktan sonra 
da burada kalmayı 
düşünebilirim. Her şey 
çok iyi, inşallah böyle 
devam eder.

Bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz ve 
başarılarının devamını diliyoruz.

Ben de size, Tribune Sport Magazine ailesine ve 
burada olmamda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 



Can Tamtürk
cantamturk@tribunesportmagazine.de

Yazar
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TÜRK FUTBOLUNDA 
İLK İSYAN

Türk futbolunda yılardan beri 
süregelmekte olan İstanbul 

ve İstanbul’un 3 büyüklerinin 
hegemonyasına ilk ciddi 

başkaldırı İç Anadolu Bölgesi’nin 
siyah / kırmızı renkli takımı 
Eskişehirspor’dan gelmiştir.
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1965-1966 sezonunda 1. Türkiye 
Ligi’ne yükselen Eskişehirspor kısa 
süre içinde semtin ağır ağabeylerine 
rest çekmiş, ’’Ben sizin mevcut 
düzeninizi kabul etmiyor ve bu düzene 
boyun eğmiyorum’’ demiştir. Şehrin 
yapısında da bulunan başkaldırı ruhu 
futbol takımına da sirayet etmiş ve 
Eskişehirspor; Anadolu futbolunun 

İstanbul’a karşı isyanının ilk ateşini 
yakıp bunun yanı sıra bayraktarlığını 
da yapmıştır. Bu nedenledir ki siyah, 
kırmızılıları ’’İlk Başkaldıran’’ olarak 
nitelendirirsek de yanlış bir tanımlama 
yapmış olmayız sanırım. Eskişehirspor, 

belki bu isyanının, başkaldırısının 
sonunda şampiyon olmaya çok 
yaklaşmış olsa da bunu başaramamış 
lakin bu yolda Anadolu’dan çıkan ilk 
şampiyon Trabzonspor’a bir nevi yol 
gösterici olmuş, cesaret vermiştir.

Futbolun maddi yönünden 
ziyade romantik ve manevi kısmının 
ağır basmakta olduğu yıllarda 2. 

ligden 1. lige terfi eden EsEs’ler 
kısa sürede isimlerinden ciddi 
olarak söz ettirmeye ve İstanbul’un 
3 büyüklerine kök söktürmeye 
başlayarak mevcut düzeni alt 
üst etmişlerdir. Kırmızı şimşekler 

kamuoyu nezdinde taraflı tarafsız 
tüm çevrelerin takdirini toplamayı 
başarmıştır. O zamana kadar 
Anadolu’dan çıkacak bir takımın 
şampiyonluğa oynayabilecek olması 
düşüncesi yokken, Eskişehirspor’un 
başarılı çıkışı ile bu durumun 
gerçekleşebileceği fikri kafalarda 
yer etmeye ve akıllara yatmaya 

başlamıştır. Evet, Anadolu’dan bir 
şampiyon çıkabilirdi ve sonunda çıktı 
da…

Eskişehirspor hadisesinin isyandan 
efsaneye dönüşme süreci nasıl vücut 
buldu şimdi biraz buna bakalım.
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Pek tabii ki de bu başarılar bir 
tesadüf eseri ortaya çıkmıyor. Bir 
tesadüf ya da şans 10 yıl gibi uzun bir 
periyot süresince kimsenin yanında 
olamaz. Hayatta da aynı şekilde 
değil midir? Başarı için sebat etmek 
ve bunun yanı sıra -kişiyi, kurumu- 
başarıya götürecek doğru etmenleri 
-kişi, yatırım, teknolojik ihtiyaçlar, 

malzeme vs gibi- bir araya doğru bir 
şekilde toplamak ve sisteme dahil 
etmek gerekmektedir. İşte futbolun 
çok fazla kirlenmemiş yıllarında 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi futbol takımının -daha 

sonra şehrin güçlü takımlarından 
Gençlik Kulübü ile birleşip Akademi 
Gençlik adını almıştır- kaliteli 
oyuncu profili -Hem futbol hem de 
akademik yönden- Eskişehirspor’un 
kurulmasına vesile olmuştur. Yani 
Eskişehirspor’un başarı gemisini 
limandan kaldırmak için gerekli olan 
ihtiyaçlarından ilk ve en önemli kısmı 

hazır bir şekilde ellerine gelmiştir ki 
bu durum Eskişehirspor’u 2.lig’de 
oynadığı ilk senede 1.Türkiye Ligi’ne 
terfi ettirtmiştir. Bu yakalanan 
başarılar şehirde de üst perdeden 
destek bulmuştur. Gerek iç saha 

gerekse dış saha maçlarında ciddi bir 
taraftar potansiyeli takıma Türkiye’nin 
hemen hemen her yerinde destek 
vermiş, efsane Amigo Orhan’ın 
yönettiği müthiş kalabalık Türkiye’de 
ilk organize tezahürat hareketini 
başlatmış, ‘Es-es-es! Ki-ki-ki! Eski-
eski-es!’ sloganı ile gittikleri her 
stadı ve şehri inletmişlerdir. Hâlbuki 

o güne kadar Türkiye’de mevcut 
sistem güçlüden yana olup İstanbul 
takımlarını tutmak şeklindeydi. 
Eskişehirspor başarılarının da etkisi ile 
sadece şehrinin takımını tutan, ona 
sahip çıkan, onunla gülen, onunla 



ağlayan, kader birliği içinde olan, ikinci bir takım tutma 
ihtiyacı duymayan, ateşli ve gururlu bir taraftar kitlesi 
oluşturmuştur.

Eskişehirspor’un bu başarılı periyodunda büyük pay 
sahibi olan Fethi Heper, İsmail, Kamuran, Nihat, Ender gibi 
futbolcuları unutmak mümkün mü? Milli Takım’da kaptanlık 
yapan ilk Anadolu kulübü futbolcusu olan İsmail Arca’nın 
başarısını kim hafife alabilir? Galatasaray’ı yenerek alınan 
Cumhurbaşkanlığı kupası, iki kez kazanılan Başbakanlık 
kupası, İstanbul ve İzmir dışına ilk kez EsEs tarafından 
taşınan Türkiye kupası şampiyonluğu; Eskişehirspor’un ilk 
akla gelen zaferleridir. 

1970-71 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası 
maçında alınan 3-1‘lik Sevilla zaferinden, efsane 
hoca Abdullah Gegiç’den, Kamuran Yavuz’un Dünya 
şampiyonu Federal Almanya’ya milli forma altında attığı 
golden, bir Anadolu kulübünden yurtdışına ilk transfer 
Ender Konca’dan, hastalığını ve hayatını hiçe sayarak 
maçlara çıkmaya devam eden rahmetli Vosvos Necdet’in 
sadakatinden söz etmeden bir Eskişehirspor hatta Türk 
futbol tarihi yazmak mümkün müdür?

Eskişehirspor bu müthiş periyot dahilinde sadece 
lig şampiyonu olamamış ama kesinlikle gönüllerdeki 
şampiyon olmuştur. Belki de Eskişehirspor’un 
şampiyonlukları başka dış etkenlere kurban gitmiş ya 
da krizler iyi yönetilemediği için bu şampiyonluklar 
kazanılamamıştır. Varsın Şampiyon olmasın, Türk futbol 
tarihine ilk isyanı ile vurduğu kaşe, aldığı kupalar, 
efsaneleşmiş kadroları, tribünleri ile Eskişehirspor bir 
markadır ve böyle de kalacaktır. Zaman zaman çok kötü 
dönemler yaşamış olsa dahi her zaman düştüğü yerden 
kalkmış ve savaşmaya devam ederek asla ‘knock out’ 
olmayı, oyunun dışına atılmayı kabullenmemiş; 3. Lig’ te 
oynadığı dönemde bile 20 bin seyirciyi tribüne çekerek ne 
büyük bir camia olduğunu her daim göstermiştir.

Selahattin Erdoğan’ın ’’İlk Aşkım EsEs’im’ isimli 
kitabında ’’Kızıl saçlı, siyah gözlü sevgili’’ olarak adlandırdığı 
Eskişehirspor’u tekrar layık olduğu yerlerde görmek 
ümitlerimizle.
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Yazar

Dyt. Serap ÜNAL
Kasımpaşa S.K.

Beslenme ve Diyet Uzmanı
serapunal@tribunesportmagazine.de

İnsan vücudunun temel yapı birimini hücreler 
oluştururken; vücuttaki suyun ortalama %60 ı hücre içinde 
%40’ı hücre dışı sıvıda bulunur. Ayrıca hücre dışı sıvının % 
75’lik kısmı dokular arasında, %25’lik kısmı ise plazmada 
bulunur.

Beyin ve böbreklerin %83’ ü, kaslar ve kalbin %75’ 
i, akciğerlerin %85 ‘i, gözlerin %95, kanın ise %94’ ü su 
içermektedir. 

Vücut suyunun en bilinen fonksiyonları;  

*  Sudaki küçük sıcaklık değişiklikleri ve ısıyı absorbe 
ederek; termoregülasyonun (ısı dengesi) sağlanması,

*  Hücre metabolizmasına yardımcı olur, besin öğelerinin 

taşınmasını sağlanması,

*  Çözücü olarak viskoz moleküllerle birleşerek; eklemlerin 
kayganlığının sağlanması,

*  Mükemmel bir çözücü ve süspansiyona ortam 
sağlayarak metabolik artıkların uzaklaştırılması,

*  Sindirim ve emilimin sağlanması vs

Dehidrasyon, sporcularda sadece atletik performansı 
düşürmekle kalmaz bununla birlikte ciddi derecede 
sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. 
Özellikle uzun süreli dayanıklılık gerektiren yarışma ve 
antrenman ortamlarında sporcuların hidrasyon düzeyinin 
takip edilmesi ve uygun hidrasyon düzeyinin sağlanması 
performansın maksimum düzeye çıkarılmasında önem 
oluşturmaktadır.

Sporcu Beslenmesinde 
Sıvı Tüketimi ve Hidrasyon

Sporcular için birincil hedef sürdürülebilir atletik performans ve başarıdır. 
Sporcunun performansında her besin öğesi ayrı ayrı önem taşırken 

su kritik öneme sahiptir. Çünkü yeterince hidrate olmayan sporcunun 
performansında belirgin düşüşler görülür.
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Dehidrate olan sporcuda; 

Termoregülasyon bozulması

Kan hacminin azalması

Kardiyovasküler direnç

Efor kapasitesinin artması

Egzersiz performansının azalması

Mental fonksiyonlarda bozulma gözlemlenebilir.

Fiziksel aktivite sırasında susama hissi ancak 0.5-1 kg 
su kaybı olduğunda oluşmaktadır. Bu yüzden su içmek 
için susama duygusu BEKLENMEMELİDİR. Su dengesi 
(homeostası) sağlanmalıdır. Antidiüretik hormon (ADH) 
ve renin-anjiyotensin II - aldesteron  sistemi hormonal 
kontrol mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar; hücre dışı 
sıvıların hacminin, sodyum bileşiminin ve osmolalitesinin 
sürdürülmesini sağlamakta, böylece sıvı dengesinin 
düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sporcuda terleme ile vücuttan kaybedilen sıvı miktarı 
bireyin fiziksel uygunluk düzeyi, sıcağa uyum, giyilen 
kıyafet, ortam koşulları ve ısısına bağlı olup aynı zamanda 
yapılan egzersiz türü, süresi ve şiddeti ve spor dalına göre 
değişkenlik gösterir. (Bkz. Tablo:1)

Vücut hidrasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik 
çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Hidrasyon düzeyinin 
belirlenmesinde kullanılan mükemmel bir yöntem 
olmamasına rağmen vücut ağırlık değişimleri, bazı 
kan değerleri, idrar parametreleri sıklıkla kullanılan 
yöntemler arasındadır. Vücut ağırlığı değişimi ve idrar 
testleri, kullanımı kolay, ucuz ve girişimsel olmayan 
yöntemler olması sebebiyle spor ortamlarında akut ve 

kronik hidrasyon düzeyinin belirlenmesinde daha yaygın 
olarak kullanılabilecek yöntemler olarak önerilmektedir. 
Bunun dışında bioelektrik empedans (BIA) yöntemi, ter 
bantları (sweat patches), terleme oranı sensörleri gibi 
yöntemler tek tek kullanılabildiği gibi kombine olarak da 
kullanılabilmektedir. Fakat bu konuda altın bir standart 
yoktur. 

Akla gelen en önemli soru ise şudur. Bir sporcu günlük 
ne kadar su ve/veya sıvı tüketmelidir? Kaybedilen kadar 
alım önerilmektedir.

1saat süren aktivitelerde su dışında ekstra bir içeceğe 
gerek yoktur. 

Ancak 1 saatten uzun süren ve yoğun interval faaliyet 
içeren sporda rehidrasyon sıvısına karbohidrat ve elektrolit 
eklenmelidir.

Rehidrasyonun sağlanması için tüketilecek sıvının 
miktarı, terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarını yerine 
koyacak şekilde olmalıdır.

ISSN’ in son yayınında su ve sporcu içecekleri spor 
atletik performansında kullanılabilecek en iyi ergojenik 
destek olarak bildirilmiştir. Uygun sporcu içeceği; mideyi 
hızlı terk etmeli ve barsaklardan hızlı emilmeli, sıvıda 
bulunan CHO oksidasyonu en üst düzeyde olurken, 
GIS rahatsızlıklarına neden olmaması gerekmektedir. 
Karbonhidrat miktarı ve osmolaritesi yüksek olan içecekler 
mide boşalmasını geciktirir. Bu sebeple izotonik ve 
hipotonik içecekler tercih edilmelidir.

Çocuk ve adölesanlarda; termoregulator sistem henüz 
gelişmemiştir. Dehidrasyona daha yatkın vücut yüzey alanı/
vücut kitlesi oranı yüksek olduğundan çevresel ısıyı daha 
fazla absorbe ederler.

Tablo:1
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Çocuklarda terleme oranı düşüktür. Adölesan dönemle 
beraber artar.

Genel hidrasyon stratejileri aynı olmakla birlikte 
çocukların spor sırasında mutlaka yakından takip edilmeleri 
gerekir. Sıvı takviyesi konusunda teşvik edilmelidirler.

İçeceğin tadı sıvı alımlarını etkilememelidir.

Sporcu içeceklerini suya göre daha fazla tercih 
edecekleri için dental (diş) erozyon ve kilo alımı gibi 
hususlara dikkat edilmeli, takip edilmelidir.

%1-2 gibi düşük dereceli dehidrasyonun bile 10-

12 yaş erkek cocuklarda performansı negatif etkilediği 
gösterilmiştir.

Bütün bu olumsuzlukları engellemek için sporcuların 
sıvı tüketimlerine hassasiyet göstermesi kritik noktada 
durmaktadır. Egzersiz esnasında kaybedilen sıvı miktarının 
1,5 katı kadar sıvı alımı sağlanmalıdır.

Erişkin ve gençlerde ise sıvı alımı aktivite öncesi, sırası 
ve sonrasında ayrı değerlendirilmelidir. (Bkz. Tablo:2)

Tablo: 2
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Yazar

Aysun Türkmen
aysunturkmen@tribunesportmagazine.de

Futbol dünyasının en büyük 
organizasyonu olan Dünya 
Kupası 2018 Haziran ayında 
Rusya’nın ev sahipliğinde 

gerçekleşti. Sonu çift sayı ile biten yıllar 
futbolseverler için çok farklı bir anlam taşır; 
çünkü bu çift sayılı yılların Haziran aylarında, 
ya Dünya Kupası vardır ya da Avrupa Uluslar 
Kupası. Tüm dünyada futbolsever psikolojileri 
benzerlik göstermektedir. Kış ayları boyunca her 
hafta sonunu stadyumlarda ya da ekran başında 
geçiren ve tuttukları takımın maçları ile yatan 
kalkan, var olan bu insanlar liglerin bitmesi ile 
depresif bir yapıya bürünür ve boşluğa düşerler. 
İşte bir futbolsever için futbolsuz geçen bu yaz 
aylarında Dünya Kupası ya da Avrupa Uluslar 
Kupası tam bir antidepresandır. 
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Esti Geçti...
Bir Rüzgardı
Esti Geçti...

Bir Rüzgardı
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Yaklaşık bir ay boyunca birbirinden ilginç, heyecanlı 
mücadeleler, renkli tribün şovları ve birbirleri ile 
bir daha karşılaşma olasılığı oldukça düşük olan 
takımların müsabakaları. Evet, futbol oyununu 

sevmeyenleri biraz kassa ve sıksa da biz futbolseverler için 
futbol hazzının doruk noktasıdır Dünya kupaları.

1930 yılında fikir babası Fransız Jules Rimet’nin adı 
altında oynanmaya başlayan turnuvanın ilk şampiyonu 
ev sahibi Uruguay olmuştur. Dünya kupalarının ilk maçı 

ise Fransa ile Meksika arasında 13 Temmuz 1930 yılında 
Montevideo’da oynanmış ve Fransa sahadan 4-1’lik 
galibiyetle ayrılmıştı. Dünya kupalarının ilk golünü atma 
şerefi ise fransız futbolcu Lucien Laurent’e aittir. Günümüze 
kadar 21 kez oynanmış olan turnuva, 1974 yılı itibari ile 
Dünya Kupası adı altında oynanmaya başlamış olup, 8 farklı 
şampiyon çıkartmıştır. Bunlar, Brezilya 5, Almanya 4, İtalya 
4, Fransa 2, Arjantin 2, Uruguay 2, İspanya 1, İngiltere 1 
olarak sıralanmaktadır.
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Son yıllara bakıldığında Avrupa takımlarının 
Amerika kıtası takımlarına karşı üstünlüğü net bir 
şekilde görünmektedir. Güney Amerika futbolunun ağır 
ağabeyleri olarak kabul edilen Arjantin ve Brezilya son 
organizasyonlarda beklentilerin çok uzağında kaldılar. 
2014 yılında Brezilya kendi evinde gerçekleşen kupada, 
daha sahaya bile çıkmadan şampiyon ilan edilmişti; lakin 
bırakın şampiyon olmayı Almanya karşısında yaşadıkları 
hezimet Brezilya gibi bir deve hiç yakışmadı ve bu hezimet 
futbol var olduğu sürece akıllardan çıkmayacaktır. Arjantin 
2014 yılında finale adını yazdırmış olsa dahi Lionel Messi 
önderliğinde hiçbir zaman Maradona’nın Arjantin’ine 
yaklaşamıyor ve beklentilerin çok uzağında kalıyor. 
Arjantin, Rusya’da ne gibi bir performans sergileyeceğinin 
sinyallerini bu turnuvaya katılma şansını son dakikada 
zar zor alarak çok önceden belli etmişti. Şahsi düşüncem 
şudur ki son yıllarda, ilk iki Dünya Kupası’nın şampiyonu 
Uruguay, bu iki futbol devi ile arayı kapatmak üzere büyük 
atak yapmış durumda ve onun sağrısında da Kolombiya 
bulunuyor. Diğer Amerika Kıtası temsilcilerinden en akılda 
kalan ise Peru, o da benzersiz efsane şeritli forması hatırına. 
Panama tam bir felaket filmi gibiydi, Costa Rica ise sıradan. 

Meksika ise katıldığı tüm turnuvalara iyi başlıyor fakat belli 
bir noktadan sonra asla yok.

Avrupa kıtası takımlarına baktığımızda ise gözümüze 
çarpan en dikkat çekici durum Almanya’nın gruplardan 
dahi çıkamaması oluyor. Bu durum ’’Panzerler çöktü mü?’’, 
“Alman futbolu iflas mı etti?’’ sorularını akıllara getirse 
dahi bu süreci akılcı bir futbol politikası ile atlatacaklarını 
düşünüyorum.

’Panzerler
 

çöktü mü?’’
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İngiltere kuşkusuz şimdiye kadar seyrettiğimiz en iyi 
İngiltere idi, buna 1990 kadrosu da dahil. İşin sonunu 
neden getiremiyorlar? Bunu anlamak pek de mümkün 
değil; ama bu turnuvayı İngiltere kazanabilirdi, gerçekten 
büyük bir fırsatı teptiler. Belki aynı futbol mantalitesi ve 
benzer oyuncu grupları ile gelecek turnuvalarda kupaya 
tekrar uzanabilirler.

Belçika ise müthiş bir çıkış içinde ama bu çıkışları onlara 
sadece Dünya üçüncülüğü getirdi. 

İsveç, İzlanda, Tunus, Avustralya ve G.Kore takımlarını 
ise turnuvaya renk ve heyecan getiren diğer takımlar 
olarak sayabiliriz. Mohamed Salah’ın Mısırı için ise turnuva 
tam bir hayal kırıklığı oldu. Pek tabii ki de turnuvaya 
renk katan ve futbolseverlere farklı heyecanlar yaşatan 
birçok takım daha oldu. Bunun yanı sıra, Celtic ruhu ile 
oynayan bir İrlanda Cumhuriyeti, Catanaggio’nun babası 
ve 4 kez Dünya şampiyonu olmuş İtalya ve total futbolun 
öncüsü Hollanda’nın turnuvada olmaması kesinlikle 
büyük eksiklikti. Bunların ötesinde “Ay Yıldızlılar”ımızı bu 
turnuvalarda tekrar görmek en büyük arzumuz; çünkü 
kendi milli takımımızın olduğu bir turnuvayı izliyor olmak 
bambaşka bir duygu. Bu açlığımızın tek tesellisi ise ülkemizi 
temsilen Cüneyt Çakır’ın Rusya’da görev alması ve başarılı 
maçlar yönetmesi oldu.

Rusya’da da diğer kupalarda olduğu gibi tribünler 
oldukça renkliydi ve birbirinden güzel görsel şovlara sahne 

oldu. Fakat 
bunun 
yanı sıra 
tribünler, 
sponsor 

biletlerinin 
pek çokça 
dağıtılması 
ve belki 
de tam bir 
tribün kültürüne 
sahip taraftarların 
statlara organize bir şekilde 
gelememesi nedeniyle hep bir miktar eksik kaldı ve asla 
bir kulüp takımı seyircisinin çıkartacağı gürültüyü, baskıyı, 
görsel şovu görebilme imkanımız olmadı. Bu durum uzun 
yıllardan beri ulusal maçların, turnuvaların kanayan yarası; 
ama bu kadar yükün altından da sponsorlar olmadan 
kalkmak imkânsız. Sonuç olarak da sponsorlara verilen 
ve onların gelişi güzel dağıttıkları sponsor biletleri de bu 
döngünün kaçınılmaz bir sonucu olarak karşımızda dağ 
gibi duruyor, farklı bir durum beklemek kesinlikle büyük bir 
hayalperestlik olur. Peki, ne yapılabilir? Bu sorunun cevabını 
bilemiyorum; ama sponsorlar tarafından dağıtılan biletler 
ile statlara gelen kitle kesinlikle ruhsuz bir atmosfere neden 
oluyor.

’’Son Şampiyon Laneti’’ bu turnuvada da karşımıza 
çıktı ve Fransa, İspanya, İtalya’dan sonra Almanya 

da bir önceki turnuvayı kazanıp bir sonraki 
turnuvada gruplardan dahi çıkamayanlar 

kervanına eklendi.

İngilizler kaybetti ama Harry Kane 
attığı 6 gol ile 2018 Gol Kralı unvanını 

kazandı. Harry Kane bu başarısı 
ile Gary Lineker’den sonra bu 
unvanı kazanan ikinci İngiliz oldu. 
Gary Lineker bu ünvanı 1986 
Meksika’da 6 gol atarak elde 
etmişti.

Turnuva ile hayatımıza 
resmi olarak giren en büyük 

yenilik ise VAR ( Video Assistant 
Referee) yani türkçe karşılığı ile 

’’ Video Yardımcı Hakem’’ oldu. 
Yıllar yılı hakemler verdikleri yanlış 

kararlar ya da verdikleri kararın yanlış 
olduğunu düşünen taraflar vasıtası ile hep 

eleştirildiler ve günah keçisi ilan edildiler. 
Teknolojinin bu derece ilerlediği bir ortamda, 

futbola bu teknolojik imkanın entegre edilmesi 
bence kaçınılmazdı. VAR, hakemlerin yanlış karar verme 

katsayısını aşağılara çekmek adına oldukça faydalı olabilir. 
Ama burada da karşımıza şöyle bir sıkıntı çıkıyor, VAR odası 
maçı yöneten hakeme pozisyonu tekrar izlemesi yönünde 
sadece tavsiyede bulunabiliyor, izlememek ya da pozisyonu 
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izledikten 
sonra kararı değiştirmemek 

ya da farklı yorumlamak gene hakemin inisiyatifinde. 
VAR’ı sorgulamak için daha çok erken, bekleyeceğiz ve 
göreceğiz. Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba’nın 
dediği gibi ’’Herkese VAR da bize yok mu’’  serzenişleri çok 
artarsa, VAR sistemi de pek olumlu bir fayda sağlayamaz 
diye tahmin ediyorum.

2018 Rusya’da finali Fransa ile Hırvatistan oynadı 
ve kupayı Fransızlar kazandı. Turnuva başladığında 
Hırvatistan’ın final oynayacağını kimse düşünmüyor ve 
dile getirmiyordu. Modrić, Mandžukić, Vida, Rakitić gibi 
üst düzey futbolcuları kadrosunda barındıran ve bunun 
yanı sıra  Dünya’nın en küçük yüzölçümlü ve nüfuslu 
ülkelerinden biri olan Hırvatistan finale adını yazdırdı. 
Hırvatistan’ın bu çıkışı ise farklı futbol ülkelerinin, Dünya 
Kupası’nı kazanması isteği içinde olan futbolseverlerden, 
oldukça büyük destek ve bunun yanı sıra da övgü aldı. 
Hırvatlar doğru işler yaparak, hadlerini bilerek buralara 
kadar geldiler. Milli Takım’ımız 2018 Rusya 
elemelerinde Hırvatlar ile aynı grupta 
yer almıştı; Hırvatistan’da 1-1 berabere 
kalmış, Türkiye’de ise 1-0 kazanmıştık. 
Ülkemizin de Lucescu önderliğindeki bu 
yeni yapılanmaya zaman tanıması lazım. 
Sürekli değişiklik yaparak başarı gelmez, 
başarının en büyük anahtarı sebat 
etmektir. Hırvatların başarısı gerçekten 
rüya gibi ve insanı kıskandırıyor, Darısı 
başımıza.

Şampiyona gelecek olursak; 
Şüphesiz kendi evinde düzenlenen 2016 
Avrupa Uluslar Kupası’nı kazanamamak 
tüm fransızlar için büyük bir hayal 
kırıklığı olmuştu. Fransızlar anlamsız 
yapılanmalara girmek yerine teknik 

patronları Didier Deschamps’a güvendiklerini gösterdiler 
ve aynı teknik ekip, benzer futbolcu grubu ile 2018 
Rusya’da hedefe ulaşıp, Dünya’nın en prestijli kupasını 
2. kez müzelerine götürme başarısına eriştiler. 
Didier Descahmps ise hem futbolcu hem de teknik 
patron olarak Dünya Kupası’nı kazanma başarısını 
gösteren 3. futbol adamı oldu. Eğer Fransa 2016 
Avrupa Şampiyonası sonrası sistem ve teknik kadro 
değişikliğine gitse, takımın ayarları ile oynasaydı, 
horozlar bu başarıya ulaşamayabilirlerdi. Oynadıkları 
3 finalin ikisini kazanan Fransa, 2 kez de kazanmış 
olduğu Avrupa Uluslar Kupası ile Dünya devlerinin 
arasına ismini yazdırmış bulunuyor, uluslararası 
arenada kazanılmış 4 şampiyonluk çok büyük bir 
başarıdır asla tesadüfler sonucu olamaz. 

Uzun vadeli doğru bir sistemin ve planlamanın 
başarıyı getirdiği aşikar. Doğru sistem ve planlama 
olmadan gelen başarılar ne yazık ki geçici oluyor ve 
alışkanlık sağlamıyor. Bunun en güzel örneği 2002 

yılında kazandığımız Dünya üçüncülüğü. Hedef 
koymak çok kolay; lakin gidilen yol hedeften daha önemli.

4 yıl boyunca 2022’de Katar’da düzenlenecek olan 
Dünya Kupası’nı bekliyor olacağız. Bir futbol kültürüne, 
iklimine sahip olmayan bu ülkede yapılacak olan 
turnuvanın nasıl geçeceği gerçekten merak konusu. 
Katar’da yaz aylarında sıcaklık ortalaması 40-45 derece, sırf 
bu turnuvayı Katar’a verebilmek için FIFA turnuvayı Kasım 
ayında düzenleyecek ki Kasım ayında da sıcaklık 30 derece 
civarı. Ayrıca ülkenin kültürel ve sosyal yapısı nedeni ile 
Katar halkı ile oraya gelecek olan taraftarlar arasında büyük 
sıkıntılar yaşanması sürpriz olmayacaktır. Şahsi düşüncem 
şudur ki FIFA bu turnuvayı Katar’a vererek Dünya futboluna 
ihanet etmiş ve Dünya’nın en prestijli turnuvasını birilerine 
peşkeş çekmiştir.

Futbolun Sadece Futbol Olduğu Turnuvalarda Tekrar 
Görüşmek Ümidiyle…. 
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Röportaj

Cem TürkmenBarış Güçlü
...Kulüplerin ciroları 

büyürken, profesyonel 
yapılanma ile ilgili yatırımlarının 
artmasını diliyorum...

...Oyuncularımızın özellikle aile 
yapısı ve psikolojik durumu bizim 
için çok önemli. Bunun iyi olmasına 
özen gösteriyoruz...
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Merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Barış Güçlü ve 
Cem Türkmen kimdir?

Barış Güçlü: Merhaba, 1975 İstanbul doğumluyum. 
Sırasıyla Pendik İlkokulu, Ortadoğu Koleji ve İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi iktisat mezunuyum. Nas 
A.Ş., Paşabahçe, Çukurova ve Pamukspor kulüplerinde 
profesyonel basketbol oynadım. 2002 yılında Saran Holding 
bünyesinde FİFA Oyuncu Temsilciliği departmanında Futbol 

Departman Müdürü olarak sektöre giriş yaptım. 2005 yılında 
o zamanki adıyla FIFA Oyuncu Temsilciliği lisansı aldım. Daha 
sonra 2007-2008 yılları arasında Göztepe Spor Kulübü’nde 
futbol direktörlüğü görevini yaptım. 2013-2014 sezonunda 
Bursaspor’da sportif direktörlük, 2014-2016 yılları arasında 
Göztepe Spor Kulübü’nde sportif CEO pozisyonunda görev 
aldım. Bu görevlerim sırasında görev yaptığım kulüpler 
2 kez şampiyonluk yaşadı ve bir kez Türkiye Kupası’nda 
yarı final oynadı. Şu anda ise sadece futbolcu temsilciliği 
mesleğini devam ettiriyorum.

Sevgili Tribune Sport Magazine okurları, sizler için bu sayı Barış Güçlü ve Cem Türkmen ile röportaj yaptık. Türkiye ve 
Almanya’da yaşayan iki ismin birlikte nasıl hareket ettiğini, menajerliğin Türkiye ve Almanya’da nasıl işlediğini biz sorduk 
onlar sizler için cevapladı. İşte o mükemmel röportaj;

Barış Güçlü, Bursaspor’da Colin Kazım transferi basın toplantısında.
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Cem Türkmen: 07.10.1976 senesinde bana göre 
Türkiye’nin en güzel şehri olan İzmir’de dört çocuklu bir 
ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Futbola 
olan tutkumdan dolayı tahsil hayatım çok uzun sürmedi. 
Karşıyaka’nın altyapısında başladığım futbola profesyonel 
olarak çeşitli kulüplerde devam ettim. Türkiye’deki futbol 
kariyerime İstanbul’un güzide ve köklü kulübü olan 
Kasımpaşa’da son verdim. Sonrasında K.K.T.C.de 4 sezon 
oynadıktan sonra profesyonel futbol hayatıma noktayı 
koydum. Şu anki ismi Türk Spor FC olan DSFC’de amatör 
olarak bir sezon oynadıktan sonra aktif futbol hayatıma 
son verdim. Benim futbol oynadığım dönemlerde futbolcu 
temsilciliği şimdiki kadar faal olmadığı için istediğim 
hedefe ulaşamamıştım. Bu mesleği seçmemde de bu 
boşluğu görebilmiş olmam çok etkili oldu. 2007 senesinde 
bir transferde şimdiki ortağım Barış Güçlü ile tanıştım. 
2008 senesinde birlikte Tribune Sport Agentur’u kurduk. Bir 
Selanik turunda tanıştığım ünlü iş adamı Vlasis Tsakas’in 
daveti üzerine 2013-2014 sezonunda davetine uyarak 
Yunanistan’ın o dönem 2. liginde mücadele eden köklü 
takımı FC Kavala’da bir sene boyunca ikinci başkanlık 
görevini yürüttüm. Bu dalda komşu ülke Yunanistan’da 
profesyonel bir takımda başkanlık yapan ilk Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak kırılması güç bir rekorun 
sahibiyim. Şu anda Almanya’nın Nürnberg kentinde 
ikamet ediyorum. Evliyim ve Zeynep Esma adında bir kız 
çocuğumuz var. 

Tribune Sport Agentur nasıl oluştu?

B.G: Tribune Sport Agentur, 2008 senesinde fikir olarak 
ortaya çıkmıştı. Dönem dönem aralar vermek zorunda 
kalındı. Sonrasında ise istikrarlı bir şekilde büyüyen, 
sektörde uzun süreli ayakta kalmayı başaran, daha çok 
yabancı ve gurbetçi oyuncular üstünde uzmanlaşmış 
bir firma haline geldi. Künyesinde bir de spor dergisi 
barındıran prestijli bir menajerlik şirketi haline geldi 
diyebilirim.
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C.T: Agentur’un nasıl oluştuğu ile ilgili Barış Bey’in 
söylediklerinin dışında “TRIBUNE” isminin nasıl 
oluştuğundan bahsetmek istiyorum. Sağlığında her zaman 
fikirlerine baş vurduğum değerli büyüğüm merhum Hadi 
Türkmen’e Barış Güçlü ile birlikte bir menajerlik şirketi 
kurmak istediğimizi ama ismi ile ilgili karar veremediğimizi 

söyledim. Bana “Futbolun en temel olgusu sence nedir?” 
diye sormuştu. Bende kendisine seyirci dedim. Merhum 
Hadi Bey bana gülümseyerek yani “Tribün” dedi. Bu isim 
çok hoşumuza gitti ve kuracak olduğumuz şirketin ismini 
bulmuş olduk. Böylece Tribune Sport Agentur oluştu.

Şirketin Almanya ve Türkiye ayakları nasıl çalışıyor? 
 
B.G: Türkiye ayağından genel olarak ben sorumluyum. 
Buradaki kulüp ve sportif direktörler ile ilgili ilişkileri 
yürütmek benim görevim. Ortağım Cem Türkmen ise 
Almanya merkez olmak üzere, tüm yabancı ve gurbetçi 
oyuncularımızın tespiti, aile ilişkileri, firmamıza katılma 
aşamasından sorumlu. Fakat ikimizde bir takım çalışması 
içinde birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sezon 
başından itibaren ise hedeflediğimiz dış pazarlara açılmak 
için daha fazla yabancı ligleri ve yabancı oyuncuları yerinde 
takip etmeyi hedefledik ve çalışmalarımızı bu yönde 
hızlandırdık.

C.T: Şirketin Almanya ayağında ben koordinatör olarak 
görev yapıyorum. Almanya genelinde dört izleyicimiz 
var. Ama son olarak karar vermek üzere ben izliyorum. 
Westvalen eyaletindeki izleyicimiz Bülent Kırkağaç’ın 
izlediği oyuncular hariç. Çünkü Bülent Hoca’mız bir oyuncu 
izleyip karar verdiği zaman bizim için konu kapanmış 
oluyor. Daha sonrasında oyuncularla ve aileleriyle 
yakından diyalog içerisine giriyorum. Kontrat yaptığımız 
oyuncuların transferinden yatırım yapmalarına kadar her 
şeyi ile ilgileniyorum. Oyuncularımızın özellikle aile yapısı 
ve psikolojik durumu bizim için çok önemli. Bunun iyi 
olmasına özen gösteriyoruz.
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Şirketinizin kaç futbolcusu var? Bu 
futbolcuları bünyenize katarken 
nelere dikkat ediyorsunuz?

 
B.G: - C.T: Şirketimizde şu anda 16 
oyuncu var. Bunun yanı sıra Türkiye 
ya da kuvvetli ilişkilerimizin olduğu 
bazı pazarlarda bölgesel temsilciliğini 
yaptığımız oyuncular da var. 
Şirketimizin bünyesinde münhasıran 
bulunan oyuncular için uzun vadeli 
çalışabileceğimize inandığımız, 
uyumlu, sevgi saygı çerçevesinde 
sorumluluklarımızın tanımlı olduğu 
ilişki kurabildiğimiz oyuncuları tercih 
ediyoruz. Mümkün olduğu kadar tüm 
kariyerlerinde beraber olabileceğimiz 
oyuncuları tespit ve tercih etmeye 
çalışıyoruz.

 

 
 
B.G: Almanya merkezinde Avrupa’da 
menajerler çok saygın pozisyonları 
olan, kulüpler tarafından partner 
kabul edilen, oyuncuları ile 
ilişkilerindeki vazgeçilmez bir parça 
olarak kabul edilen bir konumdalar. 
Sistem doğru kullanılıyor ve iki 
taraf birbirini tamamlayarak daha 
doğru tercihler ve kontratlar yapıyor. 
Türkiye’de ise masanın her iki 
tarafında çalışmış bir profesyonel 
olarak söyleyebilirim ki, menajerlik 
sistemi hasbelkader yapılan, 
kurumsallık ve devamlılıktan uzak bir 
şekilde, tarifi ve tanımı yapılmadan 
sürdürülen bir meslek konumunda. 
Kulüplerin ciroları büyürken, 
profesyonel yapılanma ile ilgili 
yatırımlarının artmasını diliyorum. 

C.T: Almanya ve Türkiye arasında 
inanılmaz farklar var. Türkiye’de 
genelde her kulübün ve hocanın 
çalıştığı menajerler var. Ancak 
Almanya’da kulübü tanımanız ya 
da tanımamanız çok önemli değil. 
Çalıştığınız oyuncuyu e-posta yolu 
ile kulübe gönderiyorsunuz. Eğer 
oyuncu kulüp için uygun ise hemen 
size ulaşıyorlar. Uygun değil ise 
olumsuz olduğunu size e-posta ile 
bildirip teşekkür ediyorlar. Menajerlik, 
Almanya’da futbolun olmazsa olmazı. 
Kulüpler asla menajersiz futbolcu ile 
görüşmüyorlar. Ülkemizde ise benim 
gördüğüm kadarıyla menajersiz 
futbolcu kulüplere daha cazip geliyor.

 

Almanya ve Türkiye’deki menajerlik çalışmalarının 
farkları nelerdir?
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Son olarak Tribune Sports Magazine dergisine söylemek 
istedikleriniz neler?

B.G: Tribune Sport Magazine bizim büyük bir heyecanla 
yola çıktığımız, çocuğumuz gibi gördüğümüz, tamamen 
amatör ruhla yaptığımız bir iş. Çok sayıda genç sporcuya 
kendilerini ifade etmek adına ön ayak olduğuna 
inanıyorum. Uzun yıllar devam etmesini diliyorum.

C.T: Tribune Sport Magazine bizim ailemiz gibi. 
İlk günden beri bizimle beraber olan Genel Yayın 
yönetmenimiz Burcu Eken’e bu vesile ile çok teşekkür etmek 
istiyorum. Kendisinin dil eğitimi için Arjantin’de bulunduğu 
dönemde dergiyi çıkartmaya ara vermiştik. Ama 
Arjantin’den döner dönmez yaptığı ilk icraat dergiyi tekrar 
nasıl okuyucuları ile buluşturabiliriz olmuştu. Derginin 
A’dan Z’ye her şeyi ile titizlikle ilgileniyor olması takdire 
şayan. Bugün nereyi açsak ünlü futbolcuların hayatlarını 
konu alan röportajlarla karşılaşmak mümkün. Ancak Tribune 
Sport Magazine’i diğerlerinden ayıran futbol dünyasının 
gizli kahramanlarının sesini duyuruyor olmasıdır. Fark 
da burada ortaya çıkıyor. Derginin konseptinin gurbetçi 
futbolcu ağırlıklı olması da dergiyi biraz daha ilginç kılıyor. 
Tribune Sport Magazine ailesine huzurunuzda başarılarının 
devamını diliyorum. 

Röportaj: Sema Silah
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Kale Arkası
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Büyük keyifle takip ettiğiniz ve attığınız güzel mesajlarla 
onurlandırdığınız ‘Anıl Budak ile Kale Arkası’ köşemizin 
bu haftaki konuğu gol kraliçesi Bilgin Defterli. Çocukluk 
yıllarında keşfettiği aşkını meslek haline dönüştüren, hiçbir 
zaman yaptıklarıyla yetinmeyen bir isim…

Ailenin rızası olmamasına rağmen futbola gönlünü 
veren ve bu uğurda gözünü karartıp başarı defterinin her 
sayfasına ismini büyük harflerle yazdırmış bir efsane…

Azmin ve isteğin getirdikleriyle dolu başarı hikayesini 
kadın futbolunun efsanesi Bilgin Defterli, tüm içtenliğiyle 
anlattı…

Hayatta başarmanın en önemli yolu gönülden istemek 
ve inanmaktan geçer derler ya; işte kadın futbolunun en 
önemli temsilcilerinden olan Bilgin Defterli’nin de hayatı 
inanmak üzerine kurulmuş. İnandıklarından vazgeçmeyen 
Defterli, kariyerini sizler için anlattı…
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Öncelikle seni tanıyarak başlayalım röportajımıza. 
Kendini tanıtır mısın?

1 Kasım 1980 İstanbul doğumluyum. Aslen 
Erzurumlu’yum… Toplam 6 kardeşiz, 4 kız ve 2 erkek. 
Ailenin en küçüğüyüm…

Futbola olan yeteneğini ilk ne zaman ve kimin 
sayesinde keşfettin?

Yeteneğimi çok küçük yaşlarda kendim keşfettim 
aslında. Yaklaşık 7-8 yaşlarında mahallede erkeklerle birlikte 
futbol oynardım. Mahalleler arası turnuvaları yapılırdı ve bu 
turnuvalarda yer alan tek kız çocuğu ben olurdum. Daha 
sonra ortaokul yıllarında, okullar arası futbol turnuvalarında 
erkek takımlarında oynamaya başladım. Okuldaki spor 
öğretmenlerimin ailemle konuşmasından sonra futbolcu 
olmaya karar verdim. 1996 yılında İstanbul takımı olan 
Dinarsuspor kadın futbol takımına kayıt oldum.

‘A İLEM KARŞI ÇIKMIŞTI ’
Mahallede futbol oynamanı ailen nasıl karşılıyordu?

Ailem sokaklarda  ve okulda erkeklerle futbol 
oynamama karşı geliyordu. Çünkü çevremizdeki insanlar 
aileme sürekli “kız kısmı evde oturur, çamaşır yıkar, temizlik 
yapar. Ne işi var senin kızının erkeklerin arasında?“ tarzında 
konuşmalar yaparlardı. Ortaokuldaki spor öğretmenimin 
ailemle konuşmasından sonra futbol oynamama biraz daha 
ılımlı bakmaya başladılar.

‘F İNAL MAÇINDA AĞLADIM’
Takım düzeyinde futbola nasıl başladın?

Takıma yazılmadan önce okul takımında oynamaya 
başladım. Ortaokulda okul turnuvalarında kız takımı 
olmadığı için yine erkeklerle birlikte oynuyordum. 
Takımdaki tek kız bendim. Bir keresinde hocam sert 
geçecek diye bir final maçında beni oynatmamıştı. Futbol 
oynamayı o kadar çok seviyordum ki, o maçta beni 
oynatmıyorlar diye çok ağlamıştım. Tabii benim erkeklerle 
futbol oynamam çevrede çok hoş karşılanmıyordu. Ben de 
futbol oynayacaksam bunu profesyonel olarak yapayım 
diyerek bir kulüp takımına yazılmak istedim. Çevremde 
insanlar futbol oynamamı yadırgıyordu ancak ailem de 
futbol oynamamı her zaman destekledi. Böylece Dinarsu 
Takımı’na yazıldım ve ilk olarak 1996 yılında takımla 
antrenmanlara çıkmaya başladım.

‘KOYU GALATASARAY’LIYIM’
Bir idolün var mı peki?

Bir idolüm yok ama hep örnek bir futbolcu olma 
hayalim vardı. Küçüklüğümde hep büyük sahalarda, 
binlerce taraftarın önünde maç yapmayı ve hep göz 
önünde olan bir futbolcu olmayı hayal ederdim. O kadar 

Ailenin en küçüğü Bilgin Defterli
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çok isterdim ki, 
rüyalarıma bile 
girerdi. Tek bir 
futbolcu idolüm 
olmasa da 
küçüklüğümden beri 
koyu bir Galatasaray 
taraftarıyım. Tüm 
maçları takip ederim. 
Hatta yenilgilerde 
ağlıyorum bile. Fırsat 
buldukça maçlarada 
giderim.

  

‘HEP ŞAMPİYONLUK 
YAŞADIM’

Türkiye'de de uzun bir kariyere sahipsin. Ne gibi 
başarılar elde ettin?

Türkiye'de 6 senesi Dinarsu'da olmak üzere 8 sene 
oynadım. İlk takımım Dinarsu'ydu. 3 ay altyapıda 
oynadıktan sonra A takıma yükseldim. Dinarsu ile pek çok 
şampiyonluk yaşadım. UEFA'nın düzenlediği bir turnuvaya 
katıldık ve 43 takım arasından üçüncü olma başarısını 

gösterdik. Ardından İkinci Lig'deki Feriköy'e gittim ve 
orada yine şampiyon olarak Birinci Lig'e yükseldik. Delta 
Mobilya'da ve Kuzeyspor'da oynadığımda da sezonu hep 
birinci bitirdik. Yani gittiğim bütün takımlarda şampiyonluk 
yaşadım diyebilirim.

'TEK TEK CV GÖNDERDİM'
Almanya'ya transferin nasıl gerçekleşti? Giderken 

içinde tereddüt var mıydı?

Türkiye'de hayallerimin bir kısmını gerçekleştirmiştim, 
ancak bana yetmedi. Daha büyük başarılar elde etmek 
istiyordum. 2003 yılında Türkiye'de kadın liglerine ara 
verildi. Ama ben futbolu bırakmak istemiyordum. Başarılı 
olduğumu düşünüyordum. Ailem de bana destek 
veriyordu. Frankfut'ta yaşayan dayımın yardımıyla tek tek 
Almanya'daki kulüplere CV'imi gönderdim. Bir nevi kendi 
kendimin menajeri oldum. O takımlardan biri cevap verdi 
ve beni antrenmanlara davet etti. Böylece 2004 yılında 
Almanya maceram başlamış oldu. Tabii ki giderken uyum 
sağlayabilir miyim, başarısız olur muyum diye tereddüt 
ettim. Sonuçta kimseyi tanımıyordum. Ancak Milli Takım 
oyuncusu olduğum için kısa sürelerle de olsa yurt dışında 
bulunmuş olma avantajım ve onun verdiği bir güven vardı.

Galatasaray hayattaki 
en büyük tutkularından...
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‘FUTBOLUN DİLİ YOKTUR'
Uyum sorunu yaşadın mı?

İlk gittiğim takımda fazlasıyla uyum sorunu yaşadım. 
Dil bilmiyor olmam benim için büyük bir sorun oldu. 
Takımla bir ay boyunca antrenmanlara çıktım. Ama 
öncesinde de Türkiye'de çalışıp gitmiştim. Antrenmanlarda 
başarılı olunca antrenörüm bana "Neden Almanya'ya 
geldin?" diye sordu. Ben de futbolu çok sevdiğimi ama 
Türkiye'de devam edemediğim için Almanya'ya geldiğimi 
söyledim. O da Türkiye'den böylesine yetenekli oyuncu 
beklemediğini söyledi. Çok sevinmiştim. Takıma girebilmek 
için çok çalıştım ve sonunda takımla sözleşme imzaladım. 
Antrenörümüz, diğer kızlara beni de aralarına almalarını 
söylüyordu. Ama onlar Türkçe bilmiyordu, ben de İngilizce 
ve Almanca bilmediğim için anlaşamıyorduk. Zorlansam 
da ilk başlarda el-kol hareketleriyle de olsa anlaşmayı 
başardık. Çünkü bence futbolun dili yok. Ama daha 
sonra mecbur olduğum için kursa giderek ve çalışarak 
Almanca öğrendim. Öğrenmek için çok çaba sarf ettim. 
İnsanların konuşmalarını dinliyordum, belli cümleleri yazıp 
ezberliyordum.

‘F İZ İK OLARAK ÇOK İYİLER’
Alman oyuncularla bizim futbolcularımız arasında ne 

gibi farklar var?

Açıkçası teknik açıdan çok büyük fark olmadığını 
düşünüyorum. Ama Almanlar fizik ve kondisyon yönünden 
bizden çok ileride. Zaten Alman futbolunun temeli fizik 
gücüne dayanıyor. Kadınlarda da durum erkeklerden çok 
farklı değil. 5 senedir Almanya'dayım ama son iki sezondur 
tekniğin yanında kondisyonun da çok önemli olduğunu 
anladım. Alman kadın futbolcular yapı ve beslenme olarak 
bize göre avantajlı. Orada futbolcular, küçüklükten itibaren 
iyi ve kontrollü besleniyor.

 

‘MEDYA BAŞARILARLA 
İLGİLENMİYOR’

Avrupa'nın genelinde kadın futboluna olan ilgi nasıl?

Çok büyük. İsveç ve Norveç'te kadın futbolu çok iyi 
yerlerde. Almanya geçen sene Dünya Şampiyonu oldu. 
Tanıtım ve geliştirme faaliyetleri çok yoğun bir şekilde 
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yapılıyor. Kadınların maçına seyirci 
çekmek için farklı çalışmalar 
yapılıyor. Reklam ve tanıtım 
faaliyetlerine önem veriliyor. 
Mesela erkek maçları için alınan 
biletler bizim maçlar için de geçerli 
oluyordu. Ama Türkiye'de ne 
yazık ki henüz bu etki yok. Medya 
başarılarla değil, kavga haberleriyle 
ilgileniyor.

Almanya'da iki defa gol kraliçesi oldun. Oradaki 
yankıları nasıl oldu? 

Gol kraliçeliğini elde etmem nedeniyle herkes Köln'de 
oynayan Türk kızından bahseder oldu. Daha önce 
söylediğim gibi hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Büyük 
bir statta ve seyirciler önünde oynuyorsunuz ve her gol 
atışımda herkes adınızı haykırıyor. Muhteşem bir duygu 
gerçekten. Bana her zaman taraftarların ilgisi ve sevgisi güç 
verdi. 

'HOCALARIMIZA 
GÜVENİYORUM'

Almanya’daki kadın futboluyla Türkiye’yi kıyaslayabilir 
misin?

UEFA, AImanya’daki bütün Bundesliga erkek takımlarına 
kadın takımı kurma zorunluluğu getirdi. Şimdi Almanya’da 
bildiğiniz bütün takımların kadın takımı var. Türkiye´deki 
kadın futbol takımlarının çoğu belediyelere bağlı ve 
ligde uzun süreli kalamıyorlar. Her zaman söylediğim gibi 
Türkiye´de Süper Lig takımları kadın futbol takımı kurmadığı 
sürece kadın futbolu çok fazla ilerleyemez. İnşallah 
Almanya’daki uygulama Türkiye’de de gerçekleşir.

Uzun yıllar Kadın Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptın. 
Oradaki çalışmalarla ilgili neler söylemek istersin? 

Çalışmalar ve seçmeler yapılıyor. Kadın futbolcu sayısı 
giderek artıyor. Bu da Milli Takım'ın seçim havuzunu 
genişletiyor. Almanya'nın haricinde İsviçre ve Hollanda'dan 
gelen kızlar da oldu. Kanada'dan bile bir oyuncumuz var. 
Yurt dışında futbol oynayan Türk kızlarının da sayısı giderek 
artıyor. Beni izleyerek de futbola yönelen pek çok kız var. Bu 
benim için gurur verici bir şey. Onlara örnek olabiliyorsam 
ne mutlu bana. Hocalarımızın ve yöneticilerimizin katkısıyla 
ben kadın futbolunun daha da gelişeceğini düşünüyorum.
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Röportaj: Anıl Budak

Futbolcu olmasaydın ne 
yapardın? 

Lisede ticaret ve muhasebe 
okudum. Ama hiçbir zaman 
mesleğimi sevemedim. İyi yerlerde, 
holdinglerde çalıştım. Ama hep 
futbolcu olma hayalindeydim. 
Futbolcu olmasam da kendime 
mutlaka futbolun içinden bir meslek 
seçerdim.

Taraftarlarla aran nasıl? 

Oynadığım kulüplerin belli bir 
taraftar kitlesi var. Bunlar arasında 
hem erkekler hem de kadınlar var. 
Kadınların da maçlara ilgisi yoğun. 
Küçük çocuklardan çok hayranlarım 
var. Bir derbi maçından sonra en 
az 100 tane küçük kız çocuğunu 
öpmüşlüğüm var.

TFF için neler yapıyorsun? 

Avrupa'da yaşayan Türk kızlarının 
Milli Takımlara katılabilmelerini 
sağlamaya çalışıyorum. Seçme 
kampları düzenliyoruz. Yeni oyuncular 
bulabilmek için maçları takip etmeye 
çalışıyorum. Mümkün olduğunca Milli 
Takım seçmelerine yardımcı olmaya 
çalışıyorum.

En sevdigin yemek hangisi?

Yeşil Fasulye’ye bayılıyorum. 
Türkiye’ye annemin yanına gittiğim 
zaman ilk yaptığı yemek de bu 
oluyor…

Ne tür müzik dinlersin?

Kulağıma hoş gelen tüm müzikleri 
dinlerim ama genelde Türk Halk 
Müziği hoşuma gidiyor.

Genç sporculara önerilerin neler? 

Ben futbola başladığımda 
13 yaşındaydım. Hayallerim 
vardı... Futbolcu olmak isteyen 
kızlara, hayalleri olduğu ve onları 
destekleyenler bulunduğu sürece 
başarı sağlayacaklarını söyleyebilirim. 
Hedeflerini belirlesinler ve sonuna 
kadar gitsinler. Ama burada en 
önemli görev ailelere düşüyor. 
Futbol oynamak isteyen kızlara 
engel olmasınlar. O kızlar da özgürce, 
istedikleri gibi futbol oynasın.

'HEP FUTBOLUN İÇİNDE 
KALACAĞIM'

Bundan sonraki hedef senin için ne olacak?

13 yaşımdan beri çok büyük hayaller kurdum. Başarılı bir 
sporcu olacağım diye hep mırıldanırdım. Belki, Almanya’ya 
gelip bu kadar başarılı olacağımı kimse düşünmedi. Yeri 
geldi, başaramaz dediler. Yeri geldi, bir kızın futbolla ne 
işi var futbol oynuyor dediler. Bu duyduklarıma kulak 
asmadım ve yılmadım. Bütün engelleri aşıp çok başarılı bir 
sporcu olmayı başardım. Kurduğum hayallerin sonunda ise 
antrenörlük vardı. Ben her zaman futbolun içinde kalarak 
kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak istiyorum ve 
bu doğrultuda da çalışmalarım sürecek. 

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...

KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...





54 EKİM / ARALIK  2018 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE

Yazar

Deniz Derinsu

Futbol yaşam 
biçimimiz… En sıkıntılı 
dönemlerimizde, 

bireysel veya toplumsal, 
kendimizi ayrı dünyaya 
sokabildiğimiz en güzel 
ortam… Tutkumuz, 
keyfimiz, hatta kültür 
biçimimiz…

Son yıllarda bu 
keyfimiz kaçtı…

Yıldız futbolcu yetiştiremiyoruz… Büyük kulüpler bir 
öyle bir böyle… Futbol kalitesi tarihin en 
dip noktalarından birinde… Milli takımı 
konuşmaya gerek bile yok… Futbolun 
terörü sahalarda, statlarda eksik olmuyor… 
Yılların kulüpleri batıyor, alt liglere 
sürüklenirken kongre kararı alan alana…

Tüm bu doğrultuda statlar da 
bomboş… 

Yeni nesil gençlik futbolu artık 
sevmiyor… Sokakta futbol oynayan yok… 
Maç heyecanını geçmişte yaşayan gençlik 
gözükmüyor ortalarda…

En büyük göz ağrımız gözümüzün 
önünde eriyip tükeniyor…

Yeniden başlayabilmek… Çok mu zor?

Bu sorunun cevabını hep beraber 
aramalıyız…

Aslında çok da zor değil…

Öncelikle futbolun klasikleşmiş, mafyatik isimlerinden 
kurtulmak lazım…

Aynı hocalar, aynı oyuncular dönüyor dolaşıyor 
ortalıkta… Kimse yeni yüzler görmüyor… Tek tük çıkan 
isimler ise iyi futbolcunun hemen iyi hoca olacağı 
görüşüyle kolları sıvıyorlar ama  öne bir adım atabilen 
yok… 

Bir de futbolcu bulmayı öğrenmemiz lazım… Bakın 
Almanya altyapı milli takımlarına… Takır takır Türk 
gençlerini bulup oynatıyorlar… Aynı gençler o hızda 
kulüplerinde A takıma çıkıyorlar… Çok bilen ülkemize 

gelince Almanya olsun, Avrupa olsun 
Türkiye olsun, futbolcu gençse bir 
güvensizlik başlıyor…

Sonrasında o genç kulübede sırasını 
beklediği yıllara başlıyor. Aynı gencin 
eğitimi de hemen hemen -0- olunca 
futbolun büyülü dünyası onu emmeye 
başlıyor. Hele de bir büyük kulüpteyse… 
Başlıyor cin olmadan şeytan çarpmaya… 

Derken… O genç, futbolumuzun 
kaybolan gençliği listesine girip yok 
oluyor…

Aslında ben buraya ne yazsam boş… 
Futbolu doya doya yaşamış bir ülkeyiz… 
Herkes biliyor futbolun yeniden nasıl ayağa 
kalkacağını da… Önemli olan tek şey var…

Yeniden başlayabilmek…

Yeniden başlayabilmek…

Öncelikle 
futbolun 

klasikleşmiş, 
mafyatik 

isimlerinden 
kurtulmak 
lazım…



Köşe Yazısı

Sarı kartlar, kırmızı kartlar,

Tartışılan pozisyonlar, verilmeyen hakem kararları!

Oynanan kısır futbol, tercih edilen futbolcular,

Söylenen sözler, edilen küfürler, çıkan kavgalar!

Verilmeye çalışılan ince mesajlar...

Hepsini bir kenara koysak olmaz mı?

“2011 senesinin şampiyonu kim? 

Fenerbahçe kafilesini kim kurşunladı?” Bu soruların 
cevaplarını aramaktan vaz geçsek? 

Veya bu sene şampiyon olmak isteyen iki takımın 
oynadığı rezil futbolu konuşmasak?

Bence olur. Bence çok da güzel olur. Çünkü; 
konuştuğumuz zaman bir cevap bulamıyor, saha içinde 
yaşanan güzelliklerin de üzerini örtüyoruz...

Mesela, Volkan Demirel’in seremonide küçük çocuk 
ıslanmasın diye yağmurluğunu çıkartıp onun üzerine 
giydirmesini kaç kişi konuştu? Kaç kişi köşesine taşıdı? 

Hiç mi değeri yoktu Hasan Ali kadar?

Yetkililer hiç mi demedi yıllardır “Bu çocuklar üşüyor, 
buna bir çözüm üretelim” diye? 

Demek ki demediler. Demek ki demiyorlar. Demek ki 
demeyecekler.

Kimse o çocukları Volkan Demirel kadar önemsemedi, 
önemsemeyecek. 

BİR BABA 
YÜREĞİYLE…

Belki Trabzonspor taraftarı bu mısraları okurken bana 
kızacak ama olsun.  

Volkan Demirel ve onun gibi oyuncular var olsun. 

Var olsunlar ki yağmurda ıslanmasın diye sarıp 
sarmaladığı o çocuk için, sizin çocuğunuz için, bizim 
çocuğumuz için yetkililer çözüm üretsin. 

Çözüm üretilsin çünkü çocuklar üşümesin.

Ve ben, bu güzel Trabzonspor camiası adına 
Fenerbahçeli Volkan Demirel’in bu davranışına teşekkür 
etmeyi borç bilirim.

Teşekkürler Volkan bir baba yüreğiyle o küçük 
çocuğun ıslanmasına göz yummadığın için.

Burcu Eken
burcueken@tribunesportmagazine.de
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Röportaj
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...Türk olmaktan ve bu 

ülkede forma giymekten 

çok mutluyum...

...Türkiye’de uzun yıllar 

forma giymek ve hatta 

futbolu burada bırakmak 

istiyorum.

Merhaba sevgili Tribune Sport Magazine okurları. Sizler için 
bu sayımızda 11.12.1990 Belçika/Heusden-Zolder doğumlu, şu an 
Gençlerbirliği’nde forma giyen Alper Uludağ ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. İşte o röportaj;
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Türkiye’de forma giymeye nasıl karar verdin?
Almanya’da FC Ingolstadt’da forma giyiyordum. Oraya imza atmadan önce 

bana anlatılanlar ve düşündüklerim hiç olmadı. Hal böyle olunca önce ailemle 
sonra da kulübümle oturup ne yapabileceğimizi uzun uzun düşündük. Sonunda 
ayrılmaya karar verdim. Bu arada da Türkiye’den  teklifler gelmeye başladı. Bende 
en doğru tercihin bu olduğuna karar verdim ve Kayserispor’a transfer oldum. 
Böylece Türkiye maceram başladı. 
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Kayserispor ile Süper 
Lig’e tekrar çıktığımızda 
gönül isterdi ki bir sene 
daha Kayseri’de kalayım 
fakat olmadı. Aslında bir 
taraftan Kayserispor’da 
kalmak istiyordum ama bir 
taraftan da Trabzonspor 
gibi bir büyük camiadan 
teklif almıştım ve kendime 
“gitmeliyim” diyordum. 
Zaten kim olsa bu teklifi 

kabul ederdi. Ben de 
Trabzonspor’un teklifini 
kabul ettim ve gittim. Fakat 
sizin de dediğiniz gibi bordo 
mavili serüvenim biraz 
kısa sürdü. Kısa sürmesinin 
nedenine gelince. Çok 
zorlu bir süreçti benim 
için. Mutlu değildim, 
sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar 
oyun performansımı 
etkiliyordu. Düşüşe 

geçmemek adına o ara 
Akhisar Belediyespor’dan 
da teklif gelince hiç 
düşünmeden kabul ettim. 
Aslında Trabzon’da ve 
Trabzonspor’da daha 
kalıcı olabilir, uzun yıllar 
formasını terletebilirdim. 
Fakat yanlış zamanda 
imza attım. Şimdi dönüp 
o günleri hatırladığımda 
böyle düşünüyorum.

Kayserispor ile 
3 yıllık sözleşme 

imzaladıktan sonra 
lig temsilcilerinden 

ciddi teklifler 
aldın ve Trabzon’a 

gitmeye karar 
verdin. Trabzonspor 

serüvenin neden kısa 
sürdü?
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Türkiye’den beklentilerin neler?
Bizim ülkemiz çok özel ve çok güzel. Türkiye’ye her 

gelen yabancı futbolcu aşık oluyor. Ben de böyle bir ülkenin 
vatandaşı olmaktan ve burada forma giymekten çok 
mutluyum. Haliyle de beklentilerim çok yüksek. Türkiye’de 
uzun yıllar forma giymek ve hatta futbolu burada bırakmak 
istiyorum. Oynadığım veya oynayacağım takımlarda 
benden küçük futbolcu kardeşlerime örnek olup onlara yol 
göstermek istiyorum.

11 kez alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı 
giyme şansın oldu. A Milli Futbol Takımı için 
hakkının yenildiğini düşünüyor musun? Yoksa 
yeterince çalışmıyor musun?

A Milli Futbol Takımı’nda oynamak için uzun ve düzenli 
bir şekilde forma giymek gerek. Çalışkan bir oyuncuyum. 
Gerek idmanda gerekse idman sonrasında da çok çalışırım. 
Alt kategorilerde ay-yıldızlı formayı gururla giydim. İnşallah 
yine bir gün milli formayı giyeceğimi düşünerek çalışmaya 
devam ediyorum. Bir de unutmamak gerek futbolda doğru 
zamanda doğru kulüpte doğru hocayla çalışıp şansını 
beklemek gerek. Şu an Gençlerbirliği’nde doğru kulüpte 
olduğumu biliyorum. Ümit Özat hocam forma şansı 
verdikçe, Milli Takım’dan teklif gelmesini bekleyeceğim. 
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Gelecekte kendini nerede görüyorsun? 
Son iki sezon çok zorlu ve sert bir dönem geçirdim. 

Şansızlıklar ve sakatlıklar oldu. O yüzden şu an sadece bu 
günü yaşamak istiyorum. Gençlerbirliği’nde gerçek Alper 
Uludağ’ı herkese gösterip kariyerimde tekrar yükselişe 
geçmeyi planladım. O yüzden geleceğe değil şu ana 
odaklandım.

Belçika ve Türk futbolunu kıyaslarsan neler 
söylersin? 

Açıkçası kıyas yapmayı pek sevmiyorum. Birkaç şey 
söylemem de gerekirse aradaki tek farkın sadece onların 
daha çok pas ile oyun oynadıklarını söyleyebilirim. Türkiye 
ligi de artık bu oyun sistemine yöneliyor. Bu yüzden 
mutluyum.

Kendine örnek aldığın futbolcu var mı?
Evet var. Bende herkes gibi Messi ve Ronaldo’ya 

hayranım. Bu iki futbolcu kesinlikle tartışılamaz ama 
oynadığım posizyonlara göre baktığımda da Hakan 
Balta, Dusko Tosic ve Holger Badstuber gibi isimleri takip 
ediyorum. Bu saydığım futbolcular sol ayaklı stoper-sol 
bek, oyun kurmakta ve topu oyuna sokmakta hiç sıkıntı 
yaşamayan futbolcular.

Tribune Sport Magazine okurları için neler 
söylersin?

Tribune Sports Magazine okurları dergiyi takip etmeye 
devam etsinler. Çünkü güzel sürprizler ve keyifli röportajlar 
oluyor. Genç futbolcu kardeşlerimin de çok çalışmaları 
gerektiğini söylemeliyim; bu fırsat ellerine bir kere geçecek. 
Sizlere de teşekkür ediyorum ve bol şans diliyorum.

Röportaj: Burcu Eken
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Konuk Yazar Fethi Aytuna

16 MAYIS 1981



 TRIBUNE SPORT MAGAZINE • EKİM / ARALIK  2018                   63

FUTBOL, IHTILAL, 
REKOR

İkinci Lig’de dünya rekoru manşetiyle gazetelere taşınan 
unutulmaz Karşıyaka-Göztepe maçının öyküsünü tanıklarından 
dinledik. 

 

Haydar sabah 6’da sokağa çıkma yasağının sona 
ermesiyle evden çıktı. Heyecandan gece boyunca 
gözünü uyku tutmamıştı. Bir gece önce arkadaşlarıyla 
konfeti hazırladıkları Halil Abi’nin kahvesinin yolunu 
tuttu. Gece 12’de başlayan sokağa çıkma yasağı ve 
sıkıyönetim komutanlığının emri nedeniyle bütün 
müesseselerin 11’de kapanması gerekiyordu. Bu 
zorunluluk olmasa geceyi kahvede geçireceklerdi. 
Göztepe durağı yakınında, İskele Sokak’taki kahveye 
gelmeye başladılar. Yeni demlenmiş çayın eşliğinde 
alelacele yaptıkları kahvaltının ardından konfeti dolu 
çuvalları, bayrakları, pankartları yüklenip 6.30 civarında 
Atatürk Stadı’nın yolunu tuttular. 
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Körfez’in öteki kıyısında, Karşıyaka’da oturan Sadullah 
aynı dakikalarda evden çıktı. Bir gece önce Önder Abi’nin 
matbaasında hazırladıkları konfeti ve rulo çuvallarını 
arkadaşlarıyla alıp Eshot Sokağı’ndaki kahveye geldiler. 
Fırından yeni çıkmış gevrek ve çayla kahvaltılarını yaptılar. 
O erken saate rağmen heyecandan kimse yerinde 
duramıyordu. Kahvaltıyı bitirdikten sonra ekmeklerin içine 
koydukları haşlanmış yumurta, peynir ve domatesten 
oluşan kumanyaları da alıp iskelenin yanındaki durağa 
gittiler. Diğer kahvelerden gelen gençlerle, durak o saatte 
bir hayli kalabalıklaşmıştı. Hep birlikte otobüse binip 
Atatürk Stadı’nın yolunu tuttular. 

 
Belediye otobüsleri otogar 

tarafından Göztepelileri, Mersinli 
tarafından Karşıyakalıları erken 
saatten stadyuma taşımaya 
başlamıştı. Mavi berelilerden oluşan 
güvenlik kuvvetleri kapalı tribünün 
önünde uzun bir tampon bölge 
oluşturmuştu. İki takım taraftarları 
kapalı tribünün en güzel yerini 
kapmak amacıyla hemen kapılara 
koşturdular. Kapıların önünde 
beklemeye başladıklarında daha 
saat 8 bile olmamıştı. Yaklaşık 2 
saat boyunca kuyrukta bekleyecek 
olmak kimsenin umrunda değildi. 
Ne de olsa tarihin en önemli 
Göztepe – Karşıyaka maçına tanıklık 
edeceklerdi. 

 
Karşıyaka’nın 1980-81 sezonunda, Türkiye İkinci Ligi 

A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi vermesi kaderden 
çok siyasetin spora, ancak memleketimizde görülecek 
türden bir müdahalenin eseriydi. Karşıyaka1979-80 

sezonunda üçüncü ligden amatör kümeye düşmüştü. 
Fakat dönemin Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili 
Talat Asal’ın girişimleriyle önce üçüncü ligler aşırı şiddet 
olayları yaşandığı gerekçesiyle kaldırıldı ve takımlar 
doğrudan ikinci lige terfi ettirildi; ardından üçüncü lige 
düşen takımlarda ikinci lige alındı.Böylece Karşıyaka amatör 
kümede mücadele etmeye hazırlanırken kendini bir anda 
ikinci ligde buluvermişti. 

 
Göztepe ise bir önceki sezon mücadele ettiği birinci 

ligden düşmüş, fakat tekrar çıkmayı hedefleyerek 
kadrosunun büyük ölçüde 
korumuştu. O sezon Karşıyaka’nın 
teknik direktörlüğünü yapan Turgay 
Meto bu konuda şunları söylüyor: 
“Sezon başındaki girizgâhımıza 
bakarsak o maça değil 80 bin, 8 bin 
kişi bile gitmezdi. Göztepe kadrosu 
çok kuvvetliydi. Üçüncü ve ikinci ligler 
birleştirilince yöneticiler bana, ‘Senden 
tek isteğimiz tekrar düşmeyelim. Seneye 
de bir iki takviye yapıp birinci ligi 
düşünürüz,’ dediler.”   

 
O sezonun ilk yarısını Göztepe 

taraftarı Haydar Evrenosoğlu şöyle 
özetliyor: “Sezonun 3. haftasında, 
aynı gece Göztepe Ödemişspor’la, 
Karşıyaka Yeşilova’yla oynadı. Kapalı 
tribünün üçte biri Karşıyaka, Üçte 

ikisi Göztepe taraftarıyla doluydu. Karşıyaka birden kendini 
ikinci ligde bulunca seyircisi otomatikman arttı. O gün maç 
sonunda kavga çıktı. Gidişat değişti, artık Karşıyaka asılacak 
diye düşündüm. Ertesi hafta ihtilal (12 Eylül Askeri Darbesi) 
oldu. Sonra İzlanda milli maçı oldu. İki hafta ara verilince 
biraz soğudu ortalık. Sonra biz kazanıyoruz, onlar kazanıyor, 

“ANARŞİ 
TEKRAR PATLAR DİYE 

KORKUYORLARDI. 
ASKERLER BİZİ 
UYARIYORDU, 

BİR ŞEY OLURSA 
BURNUNUZDAN 
GETİRİRİZ DİYE”



 TRIBUNE SPORT MAGAZINE • EKİM / ARALIK  2018                   65

Biz berabere kalıyoruz onlar kazanıyor. Altınordu bu arada 
üst sırayı zorluyor. Bu şekilde ilk yarıdaki Karşıyaka-Göztepe 
maçına kadar geldik. Kapalı tribünde yarı yarıya seyirci vardı. 
Karşıyaka bizi 1-0 yenince işin rengi bir anda değişiverdi.” 

 

KARŞIYAKA – GÖZTEPE GERİLİMİ, 
BENCE O TEZAHÜRAT YÜZÜNDEN BAŞLADI

 
Karşıyaka taraftarı Sadullah Celen de bu konuda şunları 

söylüyor: “Bizim başlangıçta şampiyonluk iddiamız yoktu. İlk 
yarıdaki Göztepe – Karşıyaka maçında Karşıyaka basketbol 
takımı tribüne girdi; önde Nadir, arkada Şadi filan. Biz 
onları görünce “Şampiyon” diye bağırmaya başladık. Bence 
Karşıyaka – Göztepe gerilimi o tezahüratla başladı. Göztepe 
seyircisi “Nerden şampiyonsunuz? Gibilerinden bize el kol 
hareketleri yaptı. Bunun üzerine Karşıyaka seyircisi onların 
üzerine çullandı. O maçı 1-0 kazanınca bir anda iddialı 
konuma geldik. Böylece Göztepe – Karşıyaka gerilimi başladı.”

 

BU MAÇI 
DÜNYADA EŞSİZ KILAN HUSUS 

ATATÜRK STADI’NI 
DOLDURAN 80 BİN KİŞİ’NİN 

YARISININ GÖZTEPE, 
YARISININ KARŞIYAKA 

TARAFTARI 
OLMASIYDI.
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Karşıyaka-Göztepe rekabetinde 2011-2012 
sezonun ikinci yarısında, iki takım uzun zaman 
sonra tekrar karşı karşıya gelmişti. Müsabaka, 
farklı dönemlerde iki takımında kaptanlığını 
yapmış olan Cihan Yılmaz'ın 12. dakikada attığı 
golle 1-0 Karşıyaka' nın lehine bitmişti. 

Saat 19.00 da başlayan karşılaşmanın 
golü 12. dakikada olunca skorbord 19.12' yi 
gösteriyordu. 1912 Düşman biraderlerden 
Karşıyaka' nın kuruluş tarihi olunca, Karşıyaka 
için başka bir anlamı vardı.19.12
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Tarihi maçın ‘tarafsız’ seyircilerinden, Altay taraftarı 
Orhan Berent’de o güne dek farklı bir oluşuma sahip 
seyirci ve rekabet yapısını şöyle anlatıyor: “O seneye kadar 
Göztepeli de Altaylı da, akşam spor salonunda Karşıyaka’nın 
basketbol maçını izlemeye gider ve Karşıyaka’yı desteklerdi. Bu 
maça kadar esas rekabet Altay ile Göztepe arasındaydı.” 

 
Göztepe’de ilk yarının sonlarında arka arkaya kötü 

sonuçlar alınınca teknik direktör Fevzi Zemzem’in görevine 
son verilerek yerine Erkan Velioğlu getirildi. Sezonun ikinci 
yarısında Karşıyaka uzun süre iki puan farkla liderliğini 
sürdürdü. Bitime üç maç kala Balıkesirspor karşısında hiç 
ummadığı şekilde 1-1 berabere kalınca puan farkı bire 
indi. 33. haftada karşılaşacakları maç öncesi Karşıyaka 50 
puanla lider, Göztepe 49 puanla ikinciydi. Karşıyakalılar 
Kuşadası’nda, Göztepeliler Sarımsaklı’da daha hafta başında 
kampa girdi. Metin Oktay, çalıştığı gazete adına iki takımın 
kampını ziyaret etmişti, “Dostça oynayın, çok seyirci gelecek, 
tahriklere kapılmayın”şeklinde tavsiyeler vermişti. 

  
Zamanın Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı 

Orgenaral Süreyya Yüksel her gün mesaiden evine, yani 
komutanlık konutunun bulunduğu Karataş sahiline 
dönerken Mithatpaşa Caddesi’nden geçiyordu. Daha 
Nisan başlarında şampiyonluk havasına giren Göztepe 
taraftarı bütün caddeyi Göztepe bayrakları ile donatmıştı. 
Yaklaşan 23 Nisan Bayramı öncesi ortalıkta tek bir Türk 
bayrağı görünmüyordu. Bu duruma içerleyen sıkıyönetim 
komutanın verdiği emirle polisler evleri tek tek dolaşıp 
kulüp bayraklarının kaldırılmasını, yerine Türk Bayrağı 
asılmasın ‘rica’ ettiler. Maçtan önceki hafta içinde de bütün 
gazetelerde sıkıyönetim komutanlığı bildirisi yayınlandı. 
Buna göre maçtan önce ve sonra klakson çalınması, lehte 
ve aleyhte taşkın tezahürat yapılması, stada şişeli meşrubat, 
katı cisim ve bayrak sopası sokulması yasaktı. Turgay 
Meto da o yasaklarla ilgili şu ayrıntıları hatırlatıyor: “Sürekli 

‘Karşıyakalılar şuraya gidemez, Göztepeliler buraya 
giremez’ diye bildiri yayınlanıyordu. Anarşi, tekrar 
patlar diye korkuyorlardı. Askerler bizi uyarıyordu, 
‘bir şey olursa burnunuzdan getiririz’ diye.” 

 
Haftalar ilerledikçe aynı şampiyonluk havası, 

Karşıyaka muhitinde de egemen olmuştu. Bu 
konuda Cihan Yıldırım (Küçük Cihan) şunları 
anlatıyor: “Kazandıkça şampiyonluk havasına 
girdik. Bizim takımın bütün oyuncularına 
yıldız muamelesi yapılıyordu. Çarşıya çıkamaz 
olmuştuk yoğun ilgiden dolayı. O maçtan on 
gün kadar önce, 5 Mayıs akşamı, Hıdrellez 
nedeniyle Karşıyaka sahilinde büyük bir kutlama 
yapılmıştı. Alaybey’den Bostanlı’ya kadar yol 
trafiğe kapatılmış, karnaval düzenlenmişti. 
Muazzam bir kalabalık vardı. Her tarafa yeşil-
kırmızı bayraklar asılmıştı.” 

 
Bu arada maç yaklaşırken ortalıkta çeşitli 

söylentiler de dolaşmaya başlamıştı. Haydar Evrenosoğlu 
o dedikoduları şöyle hatırlıyor: “ Sıkıyönetim maçı 
İstanbul’da oynatacakmış. Ardından başka bir balon daha; 
maç seyircisiz oynanacakmış. Sonra bir balon daha ; o 
maçı oynatmayacaklarmış, sezon sonu Ankara’da tek maç 
oynanacakmış. İnsanlar inanıyordu bu dedikodulara.”  
Maçın heyecanına sadece taraftarlar ve İzmir basını 
değil, İstanbul’un futbol camiası da kendini kaptırmıştı. 
Bütün Türkiye’nin bu maça kilitlendiğini belirten Turgay 
Meto, gazetelerden İstanbullu futbolcuların idmanlarda 
Göztepe mi yoksa Karşıyaka mı kazanır diye toto oynadığını 
okuduğunu anlatıyor. 

 
16 Mayıs 1981 Cumartesi günü oynanacak maçın 

biletleri Cuma günü şehrin muhtelif noktalarında satışa 
çıkmıştı. İki takımın taraftarları dışında İzmir’in diğer 
kulüplerinin taraftarlarının da yoğun ilgi göstermesi 
nedeniyle uzun bilet kuyrukları oluşmuştu. 

 
Nihayet maç günü geldi çattı. “Öncü” Karşıyaka 

taraftarlarının amacı şeref tribünü üzerinde bulunan iki-
üç bin kişilik bölgeyi ele geçirmekti. Sadullah Celen bu 
mücadelenin detaylarını şöyle anlatıyor: “Kapı açılır açılmaz 
150 kişilik bir grupla orayı ele geçirdik. Sonra Göztepe taraftarı 
300 kişi kadar olunca hücum etti, biz geriye kaçtık. Sonra biz 
500 kişi olunca tekrar orayı aldık. Biraz sonra Karşıyakalı su 
topçu Ahmet Karluk, Göztepe tarafına en yakın kısmından 
elinde büyük bir Karşıyaka bayrağıyla tribüne girdi. Bunu 
gören Göztepeliler bayrağı almak amacıyla Ahmet’in üzerine 
atladılar. Ahmet iri yapılıydı, kolları kuvvetliydi. Sancağı 
düşürmeden bizim olduğumuz bölgeye kadara geldi. ‘Kaf-Sin-
Kaf’ sesleri arasında Ahmet’i kucakladık.   

 
 Haydar Evrenosoğlu da tribünlerin dağılımlarıyla ilgili 

ayrıntılar veriyordu: “Bazen internet yazıları görüyorum, o 
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maçı yan yana kol kola seyretti iki takım taraftarı diye; alakası 
yok. Arada mavi berelilerden oluşan bir duvar vardı.“ Orhan 
Berent ise “Benim gibi tarafsız olanlarda çoktu”, diyerek 
ekliyor: “Aynı 1977’deki Avusturya maçı gibi dolacak mı diye 
düşünürken stat doldu gerçekten.”

 
Seyirciler statta yerini almaya başladığı sırada 

futbolcular da maçın heyecanını iyice hissediyordu. 
Karşıyakalı Hürriyet, o sabahı anlatıyor: “Saat 10.30’da 
kahvaltı ettik. 11 gibi arabalara binip stada gidecektik. 
Turgay Hoca benim gergin şekilde dolaştığımı görünce 
barmane gitti, küçük bir kadeh viski istedi. Kadehi bana uzatıp 
içmemi söyledi. ‘Hocam ama maç var’  dedim. ‘Ne biliyorsun 
oynayıp oynamayacağını, iç diyorum sana’ diye üsteledi. 
‘Tamam hocam’ dedim, içtim viskiyi ve gerçekten biraz sonra 
sakinleştim.” 

 
Karşıyakalı futbolcular Atatürk Stadı’na yaklaştıklarında, 

tribünlerin tahmin etmedikleri şekilde daha o saatte 
dolduğunu görmüşlerdi. Cihan Yıldırım unutamadığı 
manzarayı şöyle anlatıyor: “Eski Şaraphane’den Atatürk 
Stadı’na giden yola girdik. Oraya girdiğimiz sırada otobüsten 
açık tribünün üst tarafını gördük. Maçın başlamasına birkaç 
saat olduğu halde tribünün tepesine kadar dolduğunu 
görünce çok şaşırmıştım.” 

 
Bu maçın Erkan Velioğlu için özel anlamı vardı. Rakip 

teknik direktör Turgay Meto’yla çok yakın arkadaştı. “Turgay 
beni İzmir’e getirten, beni yöneticilere metheden insandır. 
Amatör milli takımda tanışmıştık. Kader bizi o maçta 
onunla karşı karşıya getirdi.” En büyük özelliği maçlardan 
önce duygusal konuşmalar yaparak, kendi yazdığı şiirleri 
okuyarak oyuncularını motive etmek olan Erkan Hoca, 
“O maçtan önce çok heyecanlandıracak tarzda şiirler 
okumadım onlara, heyecan başarıyı alır çünkü. ‘Ölüm yok 
bunun sonunda,’ anlamında bir konuşma yaptım,” diyor. 

Karşıyaka soyunma odasının atmosferini Hürriyet 
Gündoğdu anlatıyor: “Yere havlular serildi. Herkes havluların 
üstüne yattı, ayakların taburelerin üstüne uzattı. Turgay Hoca 
kadroyu açıkladı. Bana, ‘Fuji nereye, sen oraya. O dışarı çıktı, 
sende çıkacaksın’ dedi. Sonunda maç saati geldi. İlk önce biz 
fırladık sahaya. Bir uğultu, bir konfeti yağmuru, anlatmanın 
imkânı yok. Ben bir daha o kadar kalabalık seyirci görmedim. 
Isınırken kendimi çimdikledim. Bu gördüklerim gerçek mi diye.”

 
O sezonun sonunda futbolu bırakan Mehmet Türken ise 

tecrübeli olduğu için daha sakindi: “Maç başlayıncaya kadar 
çok gergindik ama maç başladığı anda o gerginlik kalktı. 
Kalabalıktan pek etkilenmedim, daha önce milli maçlarda ve 
Avrupa maçlarında o kalabalığı yaşamıştım.” Bu atmosferde 
başlayan maçta iki tarafın da tedbirli oyunun nedeniyle 
fazla gol pozisyonu olmadı. Karşılaşmanın en önemli 
iki pozisyonlarının kahramanları Göztepeli Sadullah ile 
Karşıyaka kalecisi Ali’ydi. 40. dakikada Erhan’ın ortasında 

Sadullah’ın aşırttığı topu Ali geriye uçarak kepçeledi. 
79. dakikada yine Sadullah’ın köşeye doğru giden kafa 
şutunu Ali uçarak kornere attı. Her iki takım futbolcularının 
belirttiği üzere havadayken topa adeta ikinci bir hamle 
yapmıştı. Maç son derece centilmen hava içinde geçti. 

 
Maç 0-0 berabere bitince bir puan önde olan Karşıyaka 

sevinen taraf oldu. Turgay Meto’nun belirttiğine göre 
takım maçtan sonra statta tur atmış, tribünler ‘şampiyon’ 
diye inlemişti. Nitekim gazetelerde maç sonrası çekilen 
fotoğraflara bakıldığında Karşıyakalı futbolcuların omuz 
omuza vererek kendi seyircisine koştuğu görülüyor. Maçtan 
sonra futbolcular birbirini centilmence tebrik etti. İşte o 
sırada iki takım kaptanı arasında geçen konuşmayı Mehmet 
Türken şöyle aktarıyor: “Karşıyaka kaptanı Murat, ‘Seneye 
siz de çıkarsınız inşallah’ dedi. Bende ona, ‘Daha maçlar 
bitmeden konuşma’ dedim. ‘Yok, yok, bence siz artık seneye 
hazırlanın’ dedi.”

  
Maçı 60 bin biletli seyirci izlemişti. Fakat o tarihlerde 

her türlü amatör branş dahil tüm sporculara serbest giriş 
kartı verildiğini ve kaçak girişlerin çok yaygın olduğunu 
düşünürsek herkesin dilinde dolaşan 80 bin seyirci gerçekçi 
bir sayıydı. Turgay Meto’nun dikkat çektiği üzere bu maçı 
Dünya’da eşsiz kılan husus 80 bin kişinin yarısının Göztepeli 
yarısının Karşıyakalı olmasıydı: “İspanya’da mesela bugün 
100 bin kişilik derbiler oynanıyor ama 90 binden fazlası 
ya Real Madrid ya Barcelona taraftarı oluyor. Bizim maçta 
tribünlerin yarısı sarı-kırmızı, yarısı yeşil-kırmızı renklere 
bürünmüştü. O yüzden bırak o stadı, dünyada bile bir daha 
öyle maç yaşanmaz.” O günlerdeki sıkıyönetim ortamının 
yarattığı atmosferin de büyük payıyla maç öncesi ve maç 
sonrası hiçbir olay çıkmadı. İki takım taraftarları birbirleriyle 
karşılaşmadan kendilerine ayrılan otobüslere binerek 
stattan ayrıldı. 

 
1980-81 sezonun son haftasında oynanan maçlar 

Karşıyaka camiasını üzüntüye, Göztepe camiasını sevince 
boğdu. Karşıyaka Bandırma deplasmanında 0-0 berabere 
kaldı. Balıkesirspor’u ağırlayan Göztepe bitime 2 dakika 
kala Sadullah’ın attığı golle maçı 3-2 kazanınca şampiyon 
oldu. Turgay Meto’nun hatırlattığı üzere bugünkü ikili averaj 
sistemi geçerli olsa ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Karşıyaka 
şampiyon olacaktı. 

 
16 Mayıs 1981, Türkiye Futbol tarihine unutulmaz bir 

gün olarak geçti. Ne var ki İzmir futbolu o günden sonra 
eski parlak zamanlarına bir daha kavuşamadı. O maçla 
birlikte Göztepe – Karşıyaka camiaları arasında başlayan 
yoğun rekabetse gittikçe tatsız bir hal aldı ve ölümlü 
hadiselere bile yol açtı. 
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Sağlık

SPORCU 
SAĞLIĞI

Adem Çalı
Öğr. Görevlisi / Spor Fizyoterapisti

Kasık Fıtığı (İnguinal Herni) Nedir ?
  

Kasık fıtığı, temel olarak karın iç basıncının artması 
nedeniyle iç organ ve/veya dokuların olması gereken 
doğal duruşlarının değişerek karın zarındaki (omentum) 
zayıf bölgelerden geçerek inguinal (kasık) bölgeye taşma 
yapması şeklinde tanımlanabilir.

Kasık Fıtığı (inguinal herni) tipleri nelerdir?
İndirekt İnguinal Herni :

En sık görülen fıtık tipidir. Organ veya doku taşmalarının 
kasık kanalından geçerek yaptıkları fıtıklardır. İleri 
seviye olanlarında fıtık skrotunuma (testis kesesi) kadar 
inebilmektedir.

Sık görülen oluşum mekanizması; doğum öncesi 
dönemde testisler karın içinde gelişimini tamamlar ve kasık 
kanalı aracılığıyla dışarı çıkıp aşağı inerek skrotumdaki 
yerini aldıktan sonra karındaki bu kanal kapanır. Söz 
konusu kanalın gelişim seyrini çeşitli sebeplerle normal 
tamamlayamaması geniş kalmasıyla karın içi organlarının 
kanala doğru taşmalar yapması şeklindedir.

Direkt İnguinal Herni :

Çoğunlukla erişkinlerde görülen tiptir. Hernilerin, 
abdomenin zayıfladığı bölgenin birkaç cm iç tarafından 
çıkan fıtıklardır. Özellikle karın/kasık kaslarındaki zayıflık 
nedeniyle veya kollajen (bir tür lifli protein) maddesi 
eksikliğine bağlı zayıf konnektif (bağ) doku nedeniyle 
fıtıklaşmalar oluşmaktadır.
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Kasık fıtığı risk faktörleri nelerdir ?
İnguinal hernide riskini artıran faktörler; iç faktörler 

(direkt vücut yapısından köken alanlar)  ve dış faktörler 
(kökeni vücut yapısıyla doğrudan ilgili olmayan) şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır.

İç Risk Faktörleri:

• Kalıtsal yatkınlık

• Karın ve kasık kaslarının zayıflığı

• Premature doğum

• Hamilelik

• Prostat öyküsü

• Kollajen eksikliğine bağlı zayıf konnektif doku

• Karın iç basıncının yüksek olması

Dış Risk Faktörleri :

• Kontrolsüz/şiddetli asimetrik yüklenimler içeren  
 fiziki aktiviteler/antrenmanlar

• Sporcularda sahanın zemin yapısının kötü   
 olması (Ör: Futbolda suni çim sahalar çim sahalara  
 göre fıtık riskini daha çok artırmaktadır.)

• Yapılan spora göre değişiklikler gösteren yanlış  
 ekipman seçimi

• Ağır objeleri kaldırmak

• Kısa sürede gelişen kilo kaybı veya alımı

• Uzun süreli olarak ayakta durma

• Düzensiz beslenme

•  Uyku/istirahat bozukluğu (fiziki yorgunluğu olan  
 bireylerde vücudun toparlanmak için yeterli vakit  
 bulamaması)

• Kronik öksürük/hapşırık, ıkınma vb. çok tekrarlı  
 uyaranlar

• Travmalar

Kasık fıtığı görülme sıklığı ve dağılımları?
2014 de yapılan çalışmada genel popülasyonda 

inguinal herni görülme oranı 1/1000 olarak bulunmuştur.

Cinsiyete göre bakıldığında; 102 erkekte %59.3 ,  70  
kadında %40.7 oranındadır.  Buradan hareketle erkeklerde 
kadınlara göre inguinal herni görülme sıklığı neredeyse 
1,5 kat daha fazladır diyebiliriz. Yaşa göre bakıldığında; 
kadınlarda en çok 41-50 yaşları arasında (%25), erkeklerde 
en çok 31-40 yaşları arasında (%35) görülmektedir.

Oluş şekline göre bakıldığında; %12.8 direkt herni, 
%87.2 indirekt herni

Oluşum tarafına göre bakıldığında; %64 sağ taraf, %30.2 
sol taraf, %5.8 bilateral (çift taraflı)        

Kasık Fıtığı Günlük Yaşamı ve Sporcularda 
Performansı Nasıl Etkiler?

Birçok hastalıkta olduğu gibi yakınılan en büyük sorun 
ağrıdır. Ağrı özellikle öksürük, ıkınma, hapşırma gibi 
durumlar ile ayakta durma süresinin arttığı durumlarda 
şiddetlenebilir.

Ağrı dışında erkeklerde kasıkta (özellikle skrotumda 
komşuluğundaki alanda) şişlik, kabarmalar ve hassasiyet 
görülmektedir. Bunlara bağlı olarak günlük yaşama katılım 
azalarak, iş ve sosyal hayattan uzaklaşmalar başlayabilir.

Sporcularda sık görülen problemlerden olan ağrı, 
hassasiyet vb. faktörlere bağlı olarak antrenmana katılımın 
azalması, isteksizlik, psikolojik etkiler, takımın beklentisi vb. 
durumlar performansın azalmasına zemin hazırlamaktadır.

Vücut geliştirme, crossfit vb. ağırlık sporu yapanlarda 
ağırlığın yanlış pozisyonda ve orantısız şekilde kaldırılması 
fıtık oluşumuna neden olmaktadır. Bu sebeple bu sporu 
yapan sporcularda performansın doğrudan etkilenmesi ve 
hatta durması kaçınılmazdır.

Tedavi yöntemleri Nelerdir?
Kasık fıtığı çoğunlukla operasyon gerektirir. Pre-op 

rehabilitasyon, operasyon ve post-op rehabilitasyon 
süreçlerini içeren tedavi süreci vardır. Küçük herniasyonlar 
bazen operasyon gerektirmeyebilir. Bu süreçte hastalar 
korse vb. ortezler ve  anti-inflamatuar ilaçlar kullanır. Bu 
yaklaşımla tedaviden sonra hasta kendisine dikkat edemez, 
sporcu da herniasyon için risk faktörü oluşturabilecek 
yanlış antreman tekniklerini düzeltemez ise herniasyonun 
büyümesi ve mutlak cerrahiye gitme olasılığı yüksektir.
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Operasyon yöntemleri olarak:  Anatomik onarım 
teknikleri, anterior yaklaşımlı gerilimsiz teknikler, 
preperitonel herni onarım yöntemleri ve laparoskopik 
yaklaşımlar cerrahlar tarafından kullanılmaktadır. Yapılan 
çalışmada laparoskopik tekniklerin kullanıldığı cerrahilerde 
nüks oranlarının %1’in altında olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca 
postoperatif ağrının az oluşu iyileşme sürecinin daha kısa 
oluşu hasta konforunun ön planda tutulması ve daha az iş 
gücü kaybı sağlamaları bu tekniklerin avantajlarıdır.           

Doit’te Kasık Fıtığı Rehabilitasyonu
Doit olarak kasık fıtığına dair dünyadaki son gelişmeleri 

ve araştırmaları takip ederek oluşturduğumuz en 
güncel/etkili bilimsel yaklaşımlardan temel alan tedavi 
programımız doğrultusunda cerrahi öncesi ve sonrası tüm 

süreçlere yetkin kadromuz ile destek olmaktayız. Bu alanda 
kliniğimizde birçok farklı branştan sporcuya ve sedanter 
hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız.

Doit olarak bütüncül rehabilitasyon yaklaşımımız ile 
rehabilitasyonda son bulgu olan fıtıklaşma tedavisinin 
yanısıra fıtıklaşma probleminin kökenine inerek kasık 
fıtığı problemlerinde çok başarılı sonuçlar almaktayız. 
Güncel bilimsel yaklaşımları referans alarak düzenlemiş 
olduğumuz bir rehabilitasyon protokollü uygulamaktayız. 
Buna paralel olarak genel postür düzeltici çalışmalar, 
kişinin fiziki aktivitesine ve beklentilerine yönelik yeterlilik, 
farkındalık ve adaptasyon çalışmalarıyla tüm olumsuz 
uyaranlara çözümler üretiyoruz. Rehabilitasyon süreci 
tamamlandığında hastanın yaptığı sportif faaliyetine 
veya gündelik yaşam aktivitelerine sorunsuz bir şekilde 
dönebilmesine olanak sağlıyoruz.

www.doit.com.tr
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Burcu Eken
burcueken@tribunesportmagazine.deÖzel Haber

SALİH UÇAN ASKERİ KAMPA ALINDI!
İtalya Seri A ekibi Empoli’de forma giyen Salih Uçan’ın geçen sezonunu geçirdiği FC Sion, 

İsviçre Süper Ligi’nde ilk yarıyı son sırada kapatınca devre arasında askeri kampa alınmıştı.

Sion Başkanı Constantin ligin ilk yarısında takımın 2017 yılını son sırada bitirmeleri halinde tüm 
futbolcuları askeri kampa alacağını söylemişti ve dediğini yaptı. 
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İsviçre Ligi takımlarından Salih Uçan’ın da 
formasını giydiği Sion kulübü geçtiğimiz sezon 
devre arasını askeri kamp yaparak geçirdi. 
Tam anlamıyla askeri kuralların uygulandığı 
kampta, geceyi açık havada geçiren futbolcular 
için koyulan en önemli kurallardan birisi de, 

bir kişinin dahi geç gelmesi durumunda tüm 
takımın ceza alacak olmasıydı. Öte yandan 
futbolcuların aile ve arkadaşlarıyla birlikte 
telefonla görüşmeleri tam olarak yasaklanmadı 
ama belirli ölçüde kısıtlandı.
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Sion’un medyatik Başkanı 
Constantin hatırlanacağı 
üzere geçtiğimiz sene bir 
basın mensubunu darp 
ederek gündeme gelmişti. 
Constantin, aynı dönemlerde 
takımın eğer ligin ilk yarısını 
puan tablosunda son sırada 
bitirmeleri halinde takımı 
askeri kampa alacağını 
söylemişti ve sözünü tuttu.
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Yazar

Her mağlubiyetten 
sonra gösterilen 
tepkilerin haklı 

içeriklerine rağmen, süreci 
sistem üzerinden tartışmakta 
yarar var.

Kurumsal futbol terimini 
iki sene önce kullanmaya 
başladım. Daha önceleri 
herhangi birinin kullandığını 
da görmedim. Bunu 
belirtiyorum çünkü bir 
gözlemin sonucu oluşmuş bir 
kavramdır.

Bunun anlamı, bir kulüp açısından 
bütünlük arz eden iki önemli parametre 
vardır.

Birincisi; yönetim prensipleri 
açısından yukarıdan aşağıya doğru 
kurgulanmış bilgiye dayalı bir 
hiyerarşik yapının söz konusu 
olması…

İkincisi; bu yapının ikinci aşaması 
olan ve en alt yaş grubundan A-Takım’a 
doğru yetenek ve bilginin belirleyici olduğu 

bir hiyerarşik gelişim sürecini kapsar. Tüm kategorilerde, 
aynı sistematik kurgu içinde takımların oynaması ile bir 
mevkide yetişen bir oyuncunun en alt yaş kategorisinden 
A-Takımı’na kadar aynı özellikler üzerine gelişmesi ve bir 
oyun kültürüne sahip olmasıdır.

Her iki kurgunun bir bütünün parçaları olduğu 
gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir. Çünkü ortaya 
çıkacak bir kültürün sahip olduğu davranış kodları aynı 
zamanda uyulması gereken mesleki kriterler ile davranış 
kriterlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamdaki önemli ayrıntı ise dışarıdan yapılacak 
oyuncu transferlerinin, bu kurguya adapte olacak 

özelliklere sahip olması ana kriter 
olarak belirginleşir. Ortaya çıkacak bir 
uyumsuzluktaki en belirgin olan şey, 
her zaman kurguya ve var olan kültüre 
adaptasyonun sorun olmasıdır.

Benim esas üstünde durmak 
istediğim, saha içinde oynanan oyunun 
bir kurumsal kimlik taşımasıdır.

Her ülkenin kendine ait sosyo-
kültürel yapısı vardır. Ülkenin 

karşılaştıkları durumlara karşı bir 
tavır alma şekli vardır. Bunlar ülkelerin 

farklılıklarını belirginleştiren ana öğelerdir 

Müslüm Gülhan
muslumgulhan@tribunesportmagazine.de
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ve yaşam kültürünün dışa vurumudur. Bu değerler silsilesi, 
içinde her alandaki etkileri kendi davranış ve yaşam üzerine 
oluşturdukları tüm algıların yansıması olarak görürüz.

Spor alanındaki bu algıyı ‘ekol’ olarak 
tanımlıyoruz.

Kurumsal futboldan bahsedebilmemiz 
için bu ‘ekol’ tanımlamasının kendini saha 
içinde belirgin kılacak özelliklere sahip 
olarak göstermesi gerekir. Diğer husus, 
bu ‘ekol’ üzerine kurgulanacak olan 
kulübün sistematik yapı özelliklerinin 
oturtulmasıdır.

Yapısal özelliklerden kastım; 
tamamen yukarıda anlatmaya 
çalıştığım bütünleşmiş olan her iki 
kurumsal sürecin tamamlanmış halidir.

Süreci irdelediğimizde önemli 
farklılıkları ayrıntılarda yakalamak 
mümkündür. Aksi taktirde şeytana teslim 
oluruz.

Buradaki önemli kıstas, kulübün sahip olduğu tüm 
değerlerin insan faktörünün üstünde tutulmasıdır. Değerler 
bütününü tamamen kulüp belirlemektedir.

Değerler bütününün tüm insiyatifinin 

kulübün elinde olması, kurumsal yapıya 

egemen olmasıdır ki; 

ancak bu süreç içerisinde bu yapının 

en temel değerlerinden 

bahsedebiliriz.

Temel değerlerden en önemlisi, ‘ekol’ 
üzerine kurgulanmış olan sahadaki oyunun 
sistematik kurgusunun tüm özellikleri 
kulüp tarafından belirlenmiş olmasıdır. 

Süreç kulübün yapısal tahammüllerini 
kapsamaktadır.

Sistemin içindeki tüm yönetsel içeriklerin 
sonucu, sahada oynanacak oyunun başarısı ve 

sonucun istenilen düzeyde olacak şekilde sürdürebilir 
kılınmasıdır. Çünkü sonuçlardaki başarı ancak oyunun 
sistemsel bütünlüğünün başarıdaki disiplinle etkisinin, 
sahadaki kurgu üzerinde belirginleşmesi ile oluşur.
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En alt yaş grubundan A-Takımı’na kadar 
gelen tüm oyuncular bu felsefe içerisinde 
ve bunun kültür kodları ile yetiştirilir. Yazılı 
olmayan bu kodların tamamı davranış 
özellikleri ile belirginleşir. Misyon olarak, tüm 
takımın buna sahip olması ve yetişen ve gelen 
yeni oyuncuların bu kodları benimsemelerine 
yardımcı olmaları da görevlerinin içindedir.

Tabii ki burada en önemli süreç hem 
yetiştirdikleri futbolcular hem de transfer ettikleri 
futbolcular ve teknik adamların, bu kurgunun 
uygunluğu çerçevesinde değerlendirerek 
anlaşmaya varmalarıdır. Yani belirleyici otorite 
kulübün kendisidir. Saha içindeki kurguyu ve saha 
dışındaki anlaşmaları değerlendiren kurumsal kulüp 
yapısıdır.

Kulüp, hiçbir şekilde bir antrenörün ve bir başkanın tek 
başına insiyatif kullanacağı yapı içerisine girmemektedir. 
Antrenörlerin ve başkanların değişimi, süreci hiçbir 
şekilde etkilememektedir. Sadece var olan ve geçerli olan 
kurumsal yapıya ve saha içindeki kurumsal oyuna nüans 
katarlar ki bu mevcut felsefinin dışında bir ayrıcalık olamaz. 
Guardiola’nın Barcelona’da, Zidan’ın Real’de, Allegri’nin 
Juventus’daki nüans ayrıcalıkları gibi.

Bu kurumsallık istikrarın ana ögesini 
oluşturur.

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve 
Juventus’u, bu süreci başarıyla sürdüren en 
önemli üst takımlar olarak sıralayabiliriz.

Bir alt asiste grubu da; Porto, Sevilla, Benfica 
ve Dortmund olarak belirleyebiliriz.

Bu yüzdendir ki Chelsea, Paris Saint 
Germain ve M. City bu süreci para ile 
kapayamamaktadırlar. Sürecin içeriği tamamen 

kültürel bir yaklaşımdır. Tabii ki bir finansal 
döngü vardır. Bu döngüyü de sağlayacak olan 

kriterler bu sistematik kurgunun getirdiği başarıdır. 
Logonun gücü, finansal anlamda marka değeri olarak 
büyük getiriler sağlamaktadır.

Türkiye’deki takımları bu yapı içerisinde değerlendirecek 
olursak herhangi bir sonuç elde etmemiz mümkün olmaz. 
Çünkü ne kulüp yapıları ne de başkan (!) yapıları buna 
müsait değildir. Tamamen tüm yapı alt seviyedeki kültür 
kodları ile donatılmıştır.

Hele hele ‘ekol’ ile ilgili bir şeyin varlığından söz 
etmemiz mümkün değildir. Ancak, Lucescu’nun, Güneş’in, 
Kocaman’ın elde ettikleri hasbelkader anlayışlar ile 
yetinmek zorundayız.






