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HHaayyddaarr  ÜÜnnssaall
ÖÖððrreennccII

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Fenerbahçe
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinn--
mmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
6-0
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuutt--
bboollccuu
Tuncay

UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuuttbboollccuu
Thierry Henry
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Dennis Bergkamp`ýn Arjantin’e attýðý gol 
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Eintracht Frankfurt
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Þampiyonlar Ligi Þampiyonu
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Fanatik ve Ofsayt 
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Lig TV, Dropkick
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Basketbol, yüzme ve boks

RReeffiikkaa  DDuurrmmuuþþ
AAlltteennppfflleeggeehheellllffeerriinn

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Galatasaray
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinnmmii
Hayýr
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
Yok
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuuttbboollccuu
Hakan Þükür
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuutt--
bboollccuu

Ronaldo
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Ilhan Mansýz'ýn Senegal'e attýðý gol
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Bayern Münih hariç hepsi
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Lig Þampiyonu
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Hürriyet, Milliyet, Hafta Sonu
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
DSF, Lig TV
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Voleybol, Tenis

AAllppeerr  ÖÖzzddeemmiirr
BBiillggiissaayyaarr  MMüühheennddiissii

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Galatasaray
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinn--
mmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
Arsenal ile UEFA finali
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuutt--
bboollccuu
Hakan Þükür

UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuuttbboollccuu
Hagi
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Yok
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Hertha Berlin
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Alacak kupa mý kaldý
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
FAZ, Rundschau
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Lig TV
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Güreþ

NNuurrii  ÜÜnnaall
ÖÖððrreennccii

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Fenerbahçe
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinnmmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
6-0
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuuttbboollccuu
Can Bartu
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuutt--
bboollccuu

Maradona
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Alex’in Samsunspor’a attýðý gol
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Eintracht Frankfurt
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Her zaman GS’nin üstünde
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Fanatik, Bravo Spor ve Ofsayt
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Boks ve Futbol Programlarý
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Kickboks ve Fitness

TTaarraaffttaarrýý  TTaannýýyyaallýýmm
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MMuussttaaffaa  TTüürrkkmmeenn
ÖÖððrreennccii

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Beþiktaþ
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinn--
mmii
Gittim
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
BJK nýn her maçý önemli
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuutt--
bboollccuu
Sergen

UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuuttbboollccuu
Maradona
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Yok
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Hamburger SV
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Lig Þampiyonu
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Türkiye ve FAZ
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Hepsini izlerim
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Teakwandoo

YYuussuuff  EEkkeerr
ÝÝþþccii

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Galatasaray
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinnmmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
5-1 lik FB maçý
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuuttbboollccuu
Hakan ve Emre
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuutt--
bboollccuu

Hagi
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Hagi’nin Monaco ya attýðý gol
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Eintracht Frankfurt
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Avrupanýn güçlü takýmlarý arasýnda
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Fanatik ve Hürriyet
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Telegol ve Santra
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Fitnes ve yüzme

TTuuggaayy  DDöölleekk
ÝÝþþççii

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Fenerbahçe
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinn--
mmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
6-0
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuutt--
bboollccuu
Rýdvan Dilmen

UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuuttbboollccuu
Alex
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Van Hoojdonk’un frikik golleri
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Schalke 04
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Þampiyonlar Ligi Þampiyonu
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Türkiye ve Ofsayt
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Lig TV ve Stadyum
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Formula 1

LLookkmmaann  KKaarraabbuulluuttooððlluu
SSaattýýccýý

HHaannggii  ttaakkýýmmýý  ttuuttuuyyoorrssuunn  
Fenerbahçe
TTaakkýýmmýýnnýýnn  mmaaççýýnnaa  ggiittttiinnmmii
Evet
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  mmaaçç
FB-GS Kupa maçý (1-1)
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  ttüürrkk  ffuuttbboollccuu
Cemil Turan
UUnnuuttaammaaddýýððýýnn  yyaabbaannccýý  ffuutt--
bboollccuu

Van Hoojdonk
EEnn  bbeeððeennddiiððiinn  ggooll
Alex’in Samsunspor’a attýðý gol
TTuuttttuuððuunn  AAllmmaann  ttaakkýýmmýý
Eintracht Frankfurt
TTaakkýýmmýýnnýý  nneerreeddee  hhaayyaall  eeddiiyyoorrssuunn
Þampiyonlar Ligi
HHaannggii  ggaazzeetteelleerrii  ookkuuyyoorrssuunn
Milliyet ve Türkiye
HHaannggii  ssppoorr  pprrooggrraammllaarrýýnnýý  iizzlliiyyoorrssuunn
Hepsini
FFuuttbbooll  ddýýþþýýnnddaa  iillggiilleennddiiððiinn  ssppoorr  ddaallllaarrýý
Yüzme
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EEddiittöörr''ddeenn..................................

Merhaba Deðerli Okuyucular,

Ofsayt spor dergisinin yeni bir sayýsýnda daha sizlerle buluþmaktan dolayý
son derece mutluyum. Ama bu mutluluðun yanýnda bir burukluk ta söz
konusu. Bu sayýda sizlerle bu burukluðumu paylaþmak istiyorum. Þu gün-
lerde 2006 Dünya Þampiyonasý Almanya’da düzenlenmektedir. Bütün
Almanya dýþardan gelen futbolseverlerle birlikte bir karnaval havasý yaþýy-
or. Yensin, yenilsin herkes buraya katýlmýþ olmanýn verdiði mutlulukla taký-
mýný destekliyor. Sokaklarda kurulan dev ekranlarda stada giremeyen yüz
binler takýmlarýnýn maçlarýný seyrediyor. Yalnýz ben bütün bunlarý, bir fut-
bolsever olmama raðmen, büyük bir burukluk içerisinde izliyorum. Bura
da yaþayan vatandaþlarýmýzýn da benden farklý düþündüðünü zannetmiyo-
rum. Düþünebiliyor musunuz: Ýnsan ömründe belki de bir defa denk gele-
cek olan, bulunduðu ülke de Dünya Þampiyonasýný izleme fýrsatý, Milli
takýmýzýn katýlamamasý ile büyük bir hayal kýrýklýðýna dönüþmüþ durumda.
Þu an, Ýsviçre’ye elendiðimizde yaþadýðým üzüntünün çok daha büyüðünü
yaþýyorum. Adeta kahroluyorum. Bayraðýný alan sokaða fýrlýyor ve ben
bunlarý izlemekle yetiniyorum. Bura da ki bir futbolsever olarak Milli taký-
mýzýn elemelerde takýlýp Almanya 2006’ya katýlamamasýna sebebiyet ver-
enleri, bizi böyle bir tarihi fýrsattan mahrum býraktýklarý için, affedebilece-
ðimi düþünmüyorum. Üzüntümü ifade edemiyorum, fakat buna raðmen
hayat devam ediyor.

Deðerli Okuyucular, derginiz Ofsayt’ýn yayýn hayatýna baþladýðý ilk gün-
lerde verdiðimiz bir söz vardý. O da þuydu: Kaliteden taviz vermeden, ken-
dimizi yenileyerek ve aþama kaydederek siz deðerli okuyucularýmýza layýk
bir dergi çýkarmanýn gayreti içersinde olacaðýz’. Takip edenler biliyorlar
ki, bu sözümüzü þimdiye kadar tuttuk. Bundan sonra da tutmaya devam
edeceðiz. Bu çizgimiz spor kamuoyunda da büyük bir ilgi gördü ve bu ilgi
bizi yeni mecralara taþýdý. Buradan sizlere þu müjdeyi vermek istiyorum:
Bundan sonra sadece dergimiz Ofsayt ile deðil, ayý zamanda Ofsayt spor
programý ile siz sporseverlerin sesi soluðu olmaya devam edeceðiz.
Dergimiz Ofsayt ile yakaladýðýmýz kaliteli çizgiyi spor programýmýz ile
devam ettireceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn. Klasik bir tabir fakat
‘yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn teminatýdýr’ diyorum. Hafta da bir kere
Kanal 7 Ýnt ekranlarýnda canlý yayýnlanacak olan Ofsayt spor programý
stüdyo konuklarý, yorumlarý, yarýþmalarý, canlý tel. baðlantýlarý ile Avrupa’
da ki Türk Spor camiasýnýn sesi soluðu olacaktýr. Onlarýn dertlerini hüzün-
lerini paylaþmak ve sevinçlerine mutluluklarýna ortak olabilmek ve bunlarý
sporseverlere yansýtmak Ofsayt spor programýnýn temel gayesi ve hedefi-
dir. Bu hedefe giderken sizleri de aramýzda görmek bizleri memnun ede-
cektir. Ofsayt spor programý ile ilgili geniþ bilgiyi www.ofsayt.de adlý inter-
net sitemizden elde edebilirsiniz.Bir daha ki sayýmýzda görüþünceye dek
hoþça kalýn.

Ýsmail Karabulut

YYaazz  22000066
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MMiinniikk  TTaarraaffttaarrllaarr

SSiizzddee  kkaattýýllýýnn,,  ççooccuuððuunnuuzzuunn  rreessmmiinnii  bbuu  ssaayyffaaddaa  yyaayyýýnnllaayyaallýýmm..
TTeekk  yyaappmmaannýýzz  ggeerreekkeenn  ttaakkýýmmýýnnýýzzýýnn  ffoorrmmaassýý  iillee  ççeekkttiirrddiiððiinniizz  ççooccuuððuunnuuzzuunn  
rreessmmiinnii  oonnuu  ttaannýýttaaccaakk  kküüççüükk  bbiirr  yyaazzýý  iillee  bbiizzee  uullaaþþttýýrrmmaannýýzzddýýrr..  GGeerriissiinnii  bbiizzee  bbýýrraakkýýnn..  
KKaattýýllýýnn,,  yyaayyýýnnllaayyaallýýmm..

ÝÝlleettiiþþiimm::  SSppoorrttiiff  VVeerrllaagg
SSaavvooyyeennrriinngg  1133  AA  6644554466  MMöörrffeellddeenn--WWaallllddoorrff
EE--mmaaiill::  ttaarraaffttaarr@@ooffssaayytt..ddee

MMeerrhhaabbaa,,
bbüüttüünn  GGaallaattaassaarraayy’’llýýllaarraa  kkuuccaakk  ddoolluussuu  sseevvggiilleerr,,
bbeenniimm  aaddýýmm  EEssmmaa..  88  yyaaþþýýnnddaayyýýmm..  FFrraannkkffuurrtt’’  ttaa
oottuurruuyyoorruumm..    
FFoorrmmaammddaann  ddaa  aannllaaþþýýllaaccaaððýý  ggiibbii  kkooyyuu  bbiirr  
GGAALLAATTAASSAARRAAYY  ttaarraaffttaarrýýyyýýmm..    BBaabbaamm  iillee  aayynnýý  ttaakkýýmmýý
ttuuttuuððuummddaann  ddoollaayyýý  ssoonn  ddeerreeccee  mmuuttlluuyyuumm..  ÞÞaammppiiyyoonn
oolldduuððuummuuzz  iiççiinn  ççookk  sseevviinnççlliiyyiimm..
BBuurraaddaann  bbüüttüünn  ttaannýýddýýkkllaarrýýmmaa  sseellaamm  vvee  sseevvggiilleerriimmii
ggöönnddeerriiyyoorruumm..  BBüüyyüükklleerriinn  eelllleerriinnddeenn  kküüççüükklleerriinn  ggöözzllee--
rriinnddeenn  ööppeerriimm..  

MMeerrhhaabbaa,,
bbeenniimm  aaddýýmm  SSuuhhaann..  
TTRRAABBZZOONNSSPPOORR  ttaarraaffttaarrýýyyýýmm..  BBaabbaamm  GGaallaattaassaarraayyllýý  oollmmaa--
ssýýnnaa  rraaððmmeenn  kkiirrvveemm  oollaann  CCooþþkkuunn  aammccaamm  ssaayyeessiinnddee  kkooyyuu
bbiirr  TTrraabbzzoonnssppoorr  ttaarraaffttaarrýý  oolldduumm..  BBuu  sseennee  AAnnaaddoolluunnuunn
gguurruurruu  TTrraabbzzoonnssppoorrddaann  ÞÞaammppiiyyoonnlluukk  bbeekklliiyyoorruumm..  EEððeerr
FFaattiihh  TTeekkkkee  ttaakkýýmmddaa  kkaallýýrrssaa  bbuu  hheeddeeffiimmiizzee  ççookk  kkoollaayy  uullaa--
þþýýrrýýzz..  OO  ddaa  aattaaccaaððýý  ggoolllleerrllee    ggooll  kkrraallýý  oolluurr..  
BBeennddee  bbüüyyüüddüüððüümm  zzaammaann  oonnuunn  ggiibbii  bbaaþþaarrýýllýý  bbiirr  ffuuttbboollccuu
oollmmaakk  iissttiiyyoorruumm..  

BBuurraaddaann  ttüümm  TTrraabbzzoonnssppoorrlluu  ttaarraaffttaarrllaarraa  sseellaammllaarrýýmmýý  ggöönn--
ddeerriiyyoorruumm..

######  EENN BBÜÜYYÜÜKK TTRRAABBZZOONNSSPPOORR  ######
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BBuu  sseennee  ÞÞaammppiiyyoonn  ggöörreelliimm  ssiizzii,,  ööllmmeeddeenn
mmeezzaarraa  kkooyymmaayyýýnn  bbiizzii,,  kkoorrkkuuttmmaazz  bbiizzlleerrii
mmuussaallllaa  ttaaþþýý,,  ööllüümmüünnee  sseevviiyyoorruuzz  bbiizz
BBEEÞÞÝÝKKTTAAÞÞ’’II

MMeerrhhaabbaa  bbeenniimm  aaddýýmm  MMeerrtt..
88  yyaaþþýýnnddaayyýýmm..  BBeennddee  KKeennaann  ddeeddeemm  ggiibbii
kkooyyuu  bbiirr  BBeeþþiikkttaaþþ  ttaarraaffttaarrýýyyýýmm..  KKiimmssee  hheevveess--
lleennmmeessiinn..  BBuu  sseennee  þþaammppiiyyoonn  bbiizziizz..
BBuurraaddaann  bbüüttüünn  BBeeþþiikkttaaþþllýý  ttaarraaffttaarrllaarraa
sseellaammllaarrýýmmýý  yyoolllluuyyoorruumm..  

##########  EENN  BBÜÜYYÜÜKK BBEEÞÞÝÝKKTTAAÞÞ  ##########

BBüüttüünn  FFeenneerrlliilleerree  sseellaammllaarr,,
bbeenniimm  aaddýýmm  AAyylliinn..  FFrraannkkffuurrtt  ddooððuummlluuyyuumm  vvee
FFeenneerrbbaahhççee  ccuummhhuurriiyyeettiinniinn  bbiirr  üüyyeessii  oollmmaakkttaann  ssoonn
ddeerreeccee  mmuuttlluuyyuumm..  
AAiilleeccee  hheeppiimmiizz  kkooyyuu  bbiirreerr  FFEENNEERRBBAAHHÇÇEE  ttaarraaffttaarrýýyyýýzz..  
BBuurraaddaann  SSttuuttttggaarrttaakkii  kkuuzzeenniimm  MMeehhmmeett  HHaanniiffii  vvee
LLiinnggeennddeekkii  RRaannaa  yyaa  sseellaamm  vvee  sseevvggiilleerriimmii  yyoolllluuyyoorruumm..  
OOnnllaarrddaa  bbeenniimm  ggiibbii  kkooyyuu  bbiirr  FFeenneerrbbaahhççee  ttaarraaffttaarrýý
oollmmaassýýnnýý  ddiilliiyyoorruumm..  
TTüümm  FFeenneerrbbaahhççee  CCuummhhuurriiyyeettii  vvaattaannddaaþþllaarrýýnnaa  sseevvggiillee--
rriimmii  vvee  ssaayyggýýllaarrýýmmýý  yyoolllluuyyoorruumm..

TTüümm  GGAALLAATTAASSAARRAAYYllýýllaarraa  mmeerrhhaabbaa,,
bbiizziimm  aaddllaarrýýmmýýzz  EEnneess  vvee  AAllppeerr..  88  vvee  66  yyaaþþllaarrýýnnddaayyýýzz..
GGaallaattaassaarraayyllýý  oollmmaannýýnn  aayyrrýýccaallýýððýýnnýý  þþiimmddiiddeenn  yyaaþþýýyyoorruuzz..  BBuu
ÞÞaammppiiyyoonnlluukkttaann  ssoonnrraa  bbuu  aayyrrýýccaallýýkk  ddaahhaa  ddaa  aarrttttýý..  BBiizziimm  bbuu
ggüüzzeell  rreennkklleerree  bbaaððllaannmmaammýýzzýý  ssaaððllaayyaann  bbaabbaammýýzzaa  ççookk  tteeþþeekk--
kküürr  eeddiiyyoorruuzz..  
TTüümm  GGaallaattaassaarraayyllýýllaarraa  kkuuccaakk  ddoolluussuu  sseevvggiilleerr..
EEnn  bbüüyyüükk  GGAALLAATTAASSAARRAAYY..  
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ncelikle þampiyon GS taký-
mýný ve bir kýsým centilmen
taraftarlarýný tebrik
ediyorum. Neden GS

camiasý deðil de sadece futbol takýmý
derseniz, bütün bir sezon boyu koro
halinde Fenerbahçe’ye ve baþkanýna
yapýlan küfürlere engel olmayan iki
yüzlü yöneticilerin nesini tebrik edece-
ðiz? Ayrýca kendi elleriyle þampiyonlu-
ðu GS’ye teslim eden FB takýmýný,
uyduruk cezalarla camianýn konsan-
trasyonunu bozan, þapkasý rengarenk,
formasý sarý kýrmýzý, þortu siyah beyaz,
kramponlarý da bordo mavi olan
Futbol Federasyonunu, Medyada anti
FB cephesi oluþturarak kalemlerinden
þer damlayan sözde Spor yazarlarýný,
kendilerini büyük kulüp diye adland-
ýrýp içleri sadece FB kýskançlýðýyla
dolu olan diðer takým yöneticilerini,
ama esasýnda Türkiye`nin en büyük
ve en cefakar taraftarý olan FB taraf-
tarlarýný tebrik ediyoruz! GS futbol
takýmýný onca probleme raðmen son
dakikaya kadar mücadeleyi býrakma-
dýklarý için tebrik ediyoruz. Bu ancak
takým ruhuyla baþarýlabilirdi.
Onlarý gönülden kutluyorum. Fazla
detaylara inmeden sadece þunu diye-
bilirim ki bu sezon Ýyi ki FB þampiyon
olmadý. Düþünsenize Denizli maçýnda
son dakikalar oynanýyor ve Denizlili
defans oyuncusu topu uzaklaþtýrmak
için geliþi güzel vuruyor ve o top
Apiah’ýn önüne düþüyor, o da vuruy-
or ama gol olmuyor. Ya olsaydý ne
olurdu? Denizlinin maçý satmadýðýný
kaç kiþi söyleyecekti? Herkes demeye-
cek miydi, aralarýnda anlaþtýlar maçý
kasten bu kadar uzattýrdýlar, kümede
kalmalarý garanti olunca maçý FB`ye
verdiler. Ben þahsen diyorum ki iyi ki
FB þampiyon olmadý. Bu kadar itham
ve þaibe bize yakýþmazdý. Bunu teselli
diye söylemiyorum. Evet iyi ki olma-
dýk, þaibeli þampiyonluklar varsýn
onlarýn olsun. Þerefli üçüncülüklerde
Beþiktaþ’ýn olsun. Çünkü onlar alýþ-
mýþtý ellerinden alýnan þampiyonlu-
klardan sonra þerefli ikinciliklere. Bu
sene bizim elimizden þampiyonluðun
alýnmasý için çok uðraþýldý ama bece-
remediler fakat biz kendi ellerimizle
verdik þampiyonluðu ve onurumuz

kurtuldu. Yoksa yýllarca dinleyecektik
mýzýkacýlarý, yok Anelka eliyle attý, yok
hakem FB’ye gol hediye etti, yok
Nobre emek hýrsýzýydý, yok þu yok bu.
Ben bunlarý dinlemektense varsýn
þampiyonluk onlarýn olsun diyorum.
Hayrýný  görsünler. Ama, birde amasý
var bu sonucun. Bu belki de FB için
hayýrlý oldu. Çünkü camia bu nedenle
yeniden birleþip tek yumruk oldu.
Baþkana muhalif olanlar bile
100`ncü yýlda kesinlikle baþkan Aziz
Yýldýrým olmalýdýr diyorlar. Bence de
bu sezonun getirdiði tecrübelerle baþ-
kan yeniden gelecek ve FB layýk oldu-
ðu baþarýlara kavuþacaktýr. Bu neden-
le kaçan þampiyonluktan sonra
FB`nin daðýlacaðýný hayal eden bir
takým odaklar boþuna heveslendiler,
baksanýza 8 yýldýr Aziz Yýldýrým’la
konuþmayan eski baþkan Ali Þen bile
kulübe gelip kalmasý yönünde ricada
bulundu. Bu vesileyle FB içindeki ayrý-
calýklar hemen hemen yok oldu. Þu
an tek muhalif ses olarak eski yöneti-
cilerden Saadettin Saran kaldý ki
bence Genel Kurulda birkaç oydan
fazla almasý mümkün deðil.
Dolayýsýyla kendi içinde kenetlenip
birlik olan FB gelecek yýllarda daha
da baþarýlý olacak ve bir gün Ali
Þen’in dediði gibi Avrupa Þampiyonu
olarak tarihteki yerini alacaktýr. 

Hep diyorduk bu takým Daum’a rað-
men þampiyon olacaktýr diye, ama
olamadý. Bence kaçan þampiyonluk
tamamen Daum’un hatasýdýr. Çünkü
diðer rakipler ortalama 21 futbolcuy-
la oynarken FB 15 kiþiyle oynadý.
Takým çok yoruldu ve kenarda oturan
onca kaliteli ayaðý maça göre takýma
monte etmesi gerekirken o hep baþa-
rýda kendi taktiklerini, baþarýsýzlýklarý
ise oyuncularýnda ve yedek kulübesin-
de aradý. Ayrýca medyada estirilen FB
düþmanlýðýnýn etkilediði Anadolu
takýmlarý FB’ye gelince ölümüne
ama diðerlerine gelince al gülüm ver
gülüm þeklinde oynadýlar. Ayrýca
FB’li futbolcularý þu açýdan da tebrik
etmek lazým: Ligin en centilmen takýmý
oldular. Ýstatistikler her pozisyonda
FB`nin rakiplerinden açýk ara önde
olduðunu gösteriyor. En fazla seyirci,

en çok þut atan, en fazla gol atan, en
az gol yiyen, en çok gol pozisyonu
yakalayan, en az sarý kart gören ve en
az kýrmýzý kart gören takým FB’dir.
Bütün bunlara raðmen þampiyon ola-
madýysa tek adres takýmýný son maça
kadar bir türlü motive edemeyen
teknik direktördür. Son maçta ise her
türlü çirkefliðin olabileceðini,
Denizlinin maçý soðutmak için her
türlü rezillikler yapacaðýnýn, ayrýca
federasyon destekli FB karþýtlýðýyla ün
yapmýþ hakem Selçuk Derelinin de
ayrýca bir rakip olduðunun, daha
önceden tertiplenmiþ saha dýþý olayla-
rýn adresinin saat 20.45 te Ali Sami
Yen’i gösterdiðinin çok iyi anlaþýla-
mamasýnýn sorumlusu elbette teknik
ekiptir. Ancak ben yine de sahada
iþleri sadece futbol oynamak olan
bütün sporcularý tek tek kutluyorum.
Bir de GS’lý futbolculardan birkaçý-
nýn her pozisyonda hakemleri itip kak-
malarýný, parmak sallamalarýný, yedek
kulübesinden olmadýk  küfürleri yap-
malarýný, iþleri sadece top oynamak-
ken, her birinin TV ekranlarýndan ve
de gazete köþelerinden FB’ye ve fut-
bolcularýna laf atýp, kabadayýlýk yap-
malarýný da ayrýca tebrik etmek lazým!
Amaçlarýna ulaþtýlar ve 2005-2006
sezonunun þampiyonu oldular. Onlarý
tekrar tebrik ederken gelecek sezonun
þimdiden hayýrlý olmasýný  diliyorum.
Saðlýklý ve þen kalýn, herkese iyi tatil-
ler. Bir dahaki sayýda görüþmek üzere
hoþça kalýn. 

Ofsayt [37]

Fikret Çakmak

f.cakmak@ofsayt.de

Farklý Bakýþ
ÖÖ
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Sevgili Galatasaraylýlar, yazýma
Denizli’deki bitmek tükenmek bil-
meyen 16 dakikanýn ardýndan
gelen16. þampiyonluðumuzu tebrik
dileklerimle baþlamak istiyorum. Bir
daha böyle bir lig yarýþý yaþanýr mý
bilemiyorum. Þampiyonluk sezonun
son maçýnýn son saniyesinde kadar
bir yerden baþka bir yere gidebilirdi.
Bu lig tarihimizde ilk defa olan bir
þeydi. Adeta foto finiþle belirlenen lig
yarýþýnda hakikaten GS belki de tari-
hinin en önemli þampiyonluðuna
imza attý. Peki bu þampiyonluðu
diðerlerinden ayýran özellik neydi de
sezon içerisinde bazý yöneticiler, ne
kadar ben katýlmasam, da en az
UEFA kupasý kadar önemli bir þam-
piyonluk demiþlerdi. Bunun daha iyi
anlayabilmek için þöyle bir sezon
baþýna dönelim isterseniz.
Þampiyonluktaki en büyük iki rakibin-
den birisi olan Fenerbahçe kadrosu-
nu Appiah ile güçlendirmiþ, kombi-
nelerini satmýþ, ekonomik hiç bir
sýkýntýsý yok, taraftar hep destek, tam
destek sloganý ile takýmýnýn arkasýn-
da yönetimi tek vücut iþ baþýnda.
Kýsaca 3. þampiyonluk için her þey
hazýr. Kendi rekorlarýný kýracak olma-
nýn heyecaný içerisindeler. Keza diðer
rakip Beþiktaþ kadrosuna yeni oyun-
cular katmýþ özellikle de Kleberson
ve Ailton transferleri ile güçlenmiþ
durumda. Onlarýn da ekonomik
sýkýntýsý yok, camiada birlik beraber-
lik hakim.

Bütün bunlarýn yanýnda bir de GS
cephesine bir göz atalým isterseniz.
Bir önceki sezon görev yapan Teknik
Direktör Georghe Hagi görevini
býrakmýþ yerine bir çok kiþinin dudak
büktüðü Eric Gerets getirilmiþ, dýþ
transferde ekonomik sýkýntýdan dolayý
sadece Saþa Ýliç ve Marek Heinz alý-
nabilmiþ ki Heinz’in sezon boyunca
pek bir katkýsý olmamýþtýr, taraftar
yönetime tepkili, sezon baþlarýnda Ali
Sami Yen’deki her maç beyaz men-
dil sallayarak yönetimi protesto ile
baþlamýþ, hatta bu protestolar zaman
içerisinde futbolcularý da içine almýþ-
týr. Bu psikolojik ortamda baþlayan
lig yarýþýnda rakip takým özellikle
ligin ilk yarýsý boyunca bariz hakem
hatalarýndan istifade etmiþtir.
Futbolculara yapýlamayan ödemeler
ise bütün bunlarýn tuzu biberi olmuþ,
ve antrenmanlarýn protestosuna
sebebiyet vermiþtir. Yalnýz bütün bu
olumsuzluklardan etkilenmeyen
teknik ekip ve futbolcular bir birlerine
daha fazla kenetlenerek hiç bir safha
da þampiyonluk yarýþýndan kopma-
mýþlardýr. Kim ne derse desin, bu
þampiyonluk futbolcularýn özverisi ve
kriz yönetimini iyi becerebilen teknik
ekip sayesinde gelmiþtir. Futbolcular
parayý pulu bir yana býrakarak
Galatasaraylýlýk ruhu ile oynamýþlar
ve baþarýlý olmuþlardýr. Hepsi
Galatasaray tarihine adlarýný altýn
harflerle yazdýracak kadar deðerlidir-
ler. Tabii Galatasaray’ ý diðer kulüp-

lerimizden ayýran en önemli özellik,
Ali Sami Yen’in koyduðu hedeftir. O
da ‘Türk olmayan takýmlarý yenmek-
tir’. Dolayýsýyla bazýlarý Türkiye ligi
þampiyonluðu ile yetinse de, bu
Galatasaray için sadece ara hedeftir.
Asýl hedef ise Avrupa’da baþarýlý
olmaktýr ki, yapýlacak 2- 3 akýllý tak-
viye ile bu alanda da baþarý gelebilir.
Kaliteli bir ön libero, bir sol kanat
oyuncusu ve bir de frikik atabilen ve
oyun kurucu özellikleri olan bir orta
saha oyuncusu ile Galatasaray
Þampiyonlar liginde baþarýlý olabilir.
Bunun için yönetimin biraz da paraya
kýyarak kaliteli transfer yapmasý gere-
kir. Netice de Þampiyonlar liginde
gelecek bir baþarý maddi olarak ta
kulübü rahatlatacaktýr. Galatasaray
felsefesi ile Avrupa’da yine diðer
takýmlarýmýzdan daha baþarýlý ola-
caktýr diye düþünüyorum. Þimdiye
kadar yaptýklarýmýz bundan sonra
yapacaklarýmýzýn da teminatýdýr. Ne
diyordu o meþhur slogan: 
‘Gerçekleri tarih yazar
Tarihi de Galatasaray’

Fatih Kerim

f.kerim@ofsayt.de

Aslan Pençesi

1994 yýlýndan itibaren 14 ayar, 18 ayar ve 22
ayar altýn ve pýrlanta çeþitlerimiz ile siz deðerli
müþterilerimize hizmet etmekten mutluluk
duyuyoruz.
Her türlü kullanýlmayan takýlarýnýz geri alýnýr.
Saray Juwelier - Güvenilir bir dost

Saray Juwelier
Frankfurter Str. 147
63263 Neu-Isenburg
Tel. 06102 / 80 00 99
sarayjuwelier@arcor.de

SSaarrýýyyllaa  KKýýrrmmýýzzýýyyllaa,,  AAllnnýýmmýýzzýýnn  AAkkýýyyllaa
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Genç  yeteneklerimiz

[56] Ofsayt

AAddýý--SSooyyaaddýý::  UUððuurr  AAllbbaayyrraakk
YYaaþþ::  1177
MMeemmlleekkeettii::  MMaallaattyyaa
OOyynnaaddýýððýý  kkuullüüpp::  KK..  OOffffeennbbaacchh
HHoobbiilleerrii::  FFuuttbbooll  ooyynnaammaakk,,  aarrkkaaddaaþþllaarrýý  iillee  bbeerraabbeerr  

oollmmaakk..
TTuuttttuuððuu  ttaakkýýmm::  BBeeþþiikkttaaþþ
BBeeððeennddiiððii  FFuuttbboollccuullaarr::  RRoonnaallddiinnhhoo
HHeeddeefflleerrii::  PPrrooffeessyyoonneell  oolluupp  BBeeþþiikkttaaþþ’’ttaa  ooyynnaammaakk..  

AA--MMiillllii  ffoorrmmaayyýý  ggiiyymmeekk
KKaattýýllddýýððýý  sseeççmmeelleerr::  HHeesssseenn--AAuusswwaahhll
VVaattaannddaaþþllýýkk::  TTüürrkkiiyyee  CCuummhhuurriiyyeettii

AAddýý--SSooyyaaddýý::  MMiirrkkaann  PPaakkkkaann
YYaaþþ::  1188
MMeemmlleekkeettii::  ÝÝzzmmiirr
OOyynnaaddýýððýý  kkuullüüpp::  WWeerrddeerr  BBrreemmeenn
HHoobbiilleerrii::  FFuuttbbooll  ooyynnaammaakk,,  ttaattiillee  ggiittmmeekk,,  ggeezzmmeekk..
TTuuttttuuððuu  ttaakkýýmm::  GGaallaattaassaarraayy
BBeeððeennddiiððii  ffuuttbboollccuullaarr::  HHaaggii,,  EEmmrree
HHeeddeefflleerrii::  AA--MMiillllii  ttaakkýýmmýýnnddaa  ooyynnaammaakk
OOyynnaaddýýððýý  mmeevvkkii::  OOrrttaa  ssaahhaa
VVaattaannddaaþþllýýkk::  AAllmmaann  

AAddýý--SSooyyaaddýý::  CCeemm  AAccaarr
YYaaþþ::  2222
MMeemmlleekkeettii::  SSaammssuunn
OOyynnaaddýýððýý  kkuullüüpp::  EEiinnttrraacchhtt  FFrraannkkffuurrtt
HHoobbiilleerrii::  FFuuttbbooll  ooyynnaammaakk,,  YYüüzzmmeekk
TTuuttttuuððuu  ttaakkýýmm::  FFeenneerrbbaahhççee
BBeeððeennddiiððii  FFuuttbboollccuullaarr::  RRoonnaallddiinnhhoo
OOyynnaaddýýððýý  mmeevvkkii::  FFoorrvveett
HHeeddeefflleerrii::  EEiinnttrraacchhtt  ddaakkii  iillkk  yyýýllýýnnddaa  bbaaþþaarrýýllýý  oolluupp  

bbüüyyüükk  ttaakkýýmmllaarrddaa  ffuuttbbooll  ooyynnaammaakk
KKaattýýllddýýððýý  sseeççmmeelleerr::  HHeesssseenn  AAuusswwaahhll
VVaattaannddaaþþllýýkk::  AAllmmaann
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DDüünnyyaa  kkuuppaassýýnnýý  eenn  ffaazzllaa  kkaazzaannaann
üüllkkee  aaþþaaððýýddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiiddiirr

a Almanya

b Brezilya

c Arjantin

DDüünnyyaa  kkuuppaassýý  ffiinnaalllleerriinnddee  eenn  ffaazzllaa
ffoorrmmaa  ggiiyyeenn  ffuuttbboollccuu  aaþþaaððýýddaakkiilleerr--
ddeenn  hhaannggiissiiddiirr

a Lothar Matthäus

b Diego Maradona

c Pele

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  ttooppllaammddaa  eenn  ççookk
ggooll  aattaann  ffuuttbboollccuu  aaþþaaððýýddaakkiilleerrddeenn
hhaannggiissiiddiirr

a Pele

b Gary Lineker

c Gerd Müler

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  eenn  hhýýzzllýý  ggoollüü  aattaann
ffuuttbboollccuu  aaþþaaððýýddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiiddiirr

a Hakan Þükür

b Bryan Robson

c Jürgen Klinsmann

BBiirr  mmaaççttaa  eenn  ççookk  ggooll  aattaann  ffuuttbboollccuu
aaþþaaððýýddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiiddiirr

a Emilio Butragueno 

b Gerd Müller 

c Oleg Salenko

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  eenn  ççaabbuukk  kkýýrrmmýýzzýý
kkaarrtt  ggöörreenn  ffuuttbboollccuu,,  kkaaççýýnnccýý  ddaakkiikkaa--
ddaa  bbuu  kkaarrttýý  ggöörrmmüüþþttüürr

a 1 dk

b 3 dk

c 5 dk

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  eenn  ggeennçç  ggooll  aattaann
ffuuttbboollccuu  kkiimmddiirr

a Just Fontaine (Fransa)

b Pele (Brezilya)

c Helmut Rahn (Almanya)

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  eenn  yyaaþþllýý  ggooll  aattaann
ffuuttbboollccuu  kkiimmddiirr

a Roger Milla (Kamerun)

b Lothar Matthäus (Almanya)

c Ademir (Brezilya)

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  ttooppllaammddaa  eenn  ffaazzllaa
ggooll  aattaann  ttaakkiimm  hhaannggiissiiddiirr

a Almanya

b Ýtalya

c Brezilya

[62] Ofsayt

Bunlar  da  kim?

1

4

3

2

OOffssaayytt ddeerrggiissii  ffuuttbbooll  bbiillggiinniizzii  ööllççüüyyoorr
DDüünnyyaa  KKuuppaassýý  FFiinnaalllleerriinnii  nnee  kkaaddaarr  bbiilliiyyoorrssuunnuuzz??

7

6

5

4

3

2

1

9

8

Bunlar da kim: 1 - Gerald Asamoah,  2 - Gürkan Özkan, 3 - Sergen Yalçýn, 4 - Ýsmail YK 
Futbol bilgisi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7b, 8a, 9c
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KKeennddiinniizzii  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??
6 mayýs 1962 doðumluyum. 4 çocuk
babasýyým. 
1971 den beri Almanya'da yaþýyorum.
Adapazarý Karasu doðumluyum. dede-
lerim Rize’den gelme.
Alman vatandaþýyým.

WWiinngg  TTzzuunn''aa  nnee  zzaammaann  bbaaþþllaaddýýnnýýzz??
1980 yýlýnda baþladým. 

DDöövvüüþþ  ssppoorrllaarrýýnnaa  WWiinngg  TTzzuunn''llaa  mmýý
bbaaþþllaaddýýnnýýzz??
Çocuk yaþlarýnda iken güreþ, boks ve
tekvando gibi dövüþ sporlarýný dene-
dim. 
Bu dallarda madalya almadým. Ve
1980 yýlýnda ise Wing Tzun’a baþla-
dým.

DDaahhaa  öönnccee  EEWWTTOO  ddaayyddýýnnýýzz  ffaakkaatt  þþuu
aann  kkeennddii  kkuurruulluuþþuunnuuzz  WWTTEEOO  vvaarr..
BBuunnuunn  nneeddeennlleerrii  nneeddiirr??
EWTO Sifu Kernspecht tarafýndan
kuruldu. Sifu Kernspecht benimle bir-

likte Avrupa’daki
bir çok insanýn hoca-
sýydý. Ben 1980 yýlýn-
dan 1997 senesine
kadar bu kuruluþla
çalýþtým. Ayrýlma sebe-
bimi kýsaca özetleyey-
im. Tabii Salih Avcý
bunu ne para için ne
de kendi þefi olmak
için yaptý. Biz Türkler
iliþkilerimize son dere-
ce sadýk insanlarýz ve
asla hocalarýmýza karþý nankör deðiliz.
Ayrýlma nedenime gelince: 1992 yýlýn-
da baþlayýp, 1997 senesine kadar
devam eden entrikalardan ve kýskan-
çlýktan dolayý ayrýlmak zorunda kal-
dým. 1991/92 senesinde Avrupa’da
Özel Timler için bir seminerler verildi
ve bu seminerler için sadece 8 hoca
seçildi. Bunlarýn arasýnda ben ve bir
öðrencim vardý. Ayrýca beni daha
baþka seminerler için çaðýrmalarý bazý
insanlarda kýskançlýk üretti ve bana

karþý entrikalar kurulmaya baþlandý. 
Bir Türk'ün Özel Timlere, GSG 9 ve
Zoll Spezialeinheit’larýna ders vermesi
bir kaç kiþi tarafýndan iyi görülmedi.
1997 senesinde küçük kardeþimin
ünlü bir arkadaþýmýzýn özel talebesi ile
olan birisi ile olan münakaþasýndan
sonra, EWTO kardeþime mesafe
almamý istedi, bunu yapmadýðýmdan
dolayý beni bu Organizasyondan ayýr-
dýlar.

[ ] Ofsayt | Ocak | 06

SALÝH AVCI

Wing Tzun bir dövüþ sporu deðil bir sanattýr    
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GGeenneellddee  EEWWTTOO  ddaann  TTüürrkklleerr  aayyrrýýllýýpp
kkeennddii  kkuurruulluuþþllaarrýýnnýý  kkuurruuyyoorrllaarr  bbuu  bbiirr
tteessaaddüüff  mmüü??
Bence deðil. Tabii bu olaylar çok iyi
kullanýlýyor ve Türklerin sadýk olmadý-
klarý dile getiriliyor. Ben kendi baþým-
dan geçenleri size anlattým elbette
herkesin kendisine göre bir hikayesi
var. Aramýza ayrýlýklar sokuldu ve
Türk'ü Türk'e harcatma politikasý yapýl-
dý ve ne yazýk ki buna alet olan arka-
daþlarýmýz oldu ama ben bunu bilgi-
sizliðe dayandýrýyorum. Bilinçli hareket
edilseydi bu durumlara düþmezdik. 

AAvvccýý  WWiinngg  TTzzuunn’’uunn  ffeellsseeffeessii  vvee  ddiiððeerr
kkuurruulluuþþllaarraa  ggöörree  ffaarrkkllýý  öözzeelllliiððii  nneeddiirr??
Bizim felsefemiz bir insanýn sokaða
çýkýnca herhangi bir tehlikeyle karþý
karþýya
kaldýðýnda karþýsýndakine ve kendine
en az zarar verecek þekilde kendisini
korumasý 
ve saðlýklý bir þekilde evine dönebilme-
si felsefesidir. Zaten bizim öðrettiði-

miz,son 14 yýldan beri Özel timlere
ve gardiyanlara göstermiþ olduðum

kullanýlmýþ ve tecrübe edinilmiþ teknik-
lerin sivil formudur. Bilgilerimiz tecrü-

Ofsayt | Ocak | 06 [ ]

r       Bizdeki kural saðlýklý eve dönmektir 
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belerimize dayanýyor, bir zamanlar Yip
man Hong Kong’da böyle yapýyordu
deðil?

WWiinngg  TTzzuunnccuullaarr  ttaarraaffýýnnddaann  bbuu  ddöövvüüþþ
ssppoorruunnuunn  eenn  eettkkiilliissii  oolldduuððuu  ssööyylleenniiyyoorr,,
ssiizzccee  bbuu  ddooððrruu  mmuu
vvee  bbuunnuunn  iissppaattýý  vvaarr  mmýý??
Bunun ispatý yok ve
ben zaten bu
fikre katýl-
mýyorum.
Herkes çalýþtýðý
kadar iyi olur. 
Bugün Michael
Schumacher bir
Golf sürse, sýra-
dan bir vatan-
daþtan çok

daha iyi sürer
veya bir Emin

Boztepe
boks yap-

saydý emi-
nim ki orada

da baþarýlý
olurdu. Çalýþ-

mayýnca hiç bir dalda
baþarýya ulaþýlamaz. Bence Wing
Tzun en iyisidir demek doðru deðil.
Ama þunu söylemem gerekiyor: bir
dövüþte beþ mesafe vardýr ve bunlarý

iyi çalýþmak gerekir. Benim öðrettiðim
Wing Tzun bu beþ mesafeyi de içerir. 

WWiinngg  TTzzuunnddaa  oollaann  ööllüümmccüüll  tteekknniikklleerr--
ddeenn  bbaahhsseeddiilliiyyoorr  vvee  bbuu  hheerrkkeessee  ööððrree--
ttiillmmeezz  ddiiyyee  bbiirr  ggöörrüüþþ  sseerrggiilleenniiyyoorr..  
BBööyyllee  bbiirr  þþeeyy  vvaarr  mmýý??  BBuu  WWiinngg  TTzzuunn’’uu
ggüüllüünnçç  bbiirr
dduurruummaa
ddüüþþüürr--
mmüüyyoorr
mmuu??
Küçük bir
çocuðun

eline
silah

ver-
seniz

bu
tehli-
keli
ola-

bilir. Ya da cahil bir insanýn eline ateþ
verilirse bu da tehlikeli olabilir.
Dediðinizde buna benziyor. Wing
Tzun’da da etkili hareketler var ve
zor durumda kalýnýrsa kullanýlmasý
gerekiyor ve dolayýsýyla etkili olmasý
gerekiyor. Kötüye kullanýlýrsa bir bok-
sörde yumruklarý ile bir insana büyük
zarar verebilir.

WWiinngg  TTzzuunn''ddaa  hhaallaa  SSiiffuu,,  SSiigguunngg  vvee
SSiihhiinngg  ggiibbii  iissiimmlleerr  kkuullllaannýýllýýyyoorr  bbuunnllaarr
ssoonnrraaddaann  ggeelleenn  bbiirriissiinnee  ççookk  ttuuhhaaff
ggeelliiyyoorr..  BBööyyllee  kkeelliimmeelleerr  aarrttýýkk  ggeerreekkllii
mmii??..  BBiirr  ççookk  ddöövvüüþþ  ssppoorruunnddaa  bbööyyllee

þþeeyylleerr  aarrttýýkk  yyookk  ......
Tabii kaldýrýlabilir.

Ama bizim de
geleneklerimiz örf
ve adetlerimiz var.
Büyümüze saygý
gösteriyoruz.
Zaten Sifu bu
yaptýðým iþte
babamýn yerini
alan hocam,
önderim
demektir,
Sigung dede
demektir. Bunlar
Çin geleneðin-
den gelmektedir

[54] Ofsayt

Wing Tzun Nedir?
Wing Tzun (WT) gerçekçi, pratik, çaðdaþ, ve etkili bir dövüþ (savunma) sanatýdýr. WT, kökleri yüzlerce yýl önceye uzanma-
sýna raðmen, sürekli geliþen ve deðiþen bir sanattýr. Bu Wing Tsun'u diðer dövüþ sanatlarýndan ayýran baþlýca özelliðidir.
Wing Tzun sistemi kalýplaþmýþ hareketlerden deðil prensiplerden oluþur. WT öðrencisi gereksiz güç kullanmamayý, rakibi-
nin gücünün önünde durmamayý, kendisine uygulanan gücü kendi çýkarýna kullanmayý, akýcý ve rahat olmayý öðrenir.
Kýsaca açýklamak gerekirse WT dört prensibin beþ mesafede uygulanmasýdýr. Bu dört prensip þu þekilde sýralanabilir:

1. Yol boþ sa ilerle. WT dövüþçüsü rakibi arasýna bir engel yok ise aradaki mesafeyi uygun bir silah kullanarak kapatarak
rakibine ulaþýr.
2. Yapýþýk Kal. WT rakip ile temasý mümkün olduðunca çabuk saðlamayý ve bunu korumayý öðretir.
3. Gücün karþýsýnda durma. WT öðrencisi kendine uygulanan gücün önünde durmak yerine, yoldan çekilip bu gücü
kendi lehine kullanmayý öðrenir.
4. Takip et. WT dövüþçüsü rakibi geri çekilirse onu takip etmeyi, rakibine fýrsat vermemeyi öðrenir.
Bu dört prensip aþaðýda sýralanan beþ dövüþ mesafesinde uygulanýr:
1. Tekme mesafesi.
2. Yumruk mesafesi.
3. Diz, dirsek ve kafa mesafesi.
4. Tutma, burkma ve atma mesafesi.
5. Yer dövüþü.

AAvvccýý  WWiinngg  TTzzuunn
Avcý Wing Tzun-Escrima (WTEO) organizasyonu 1997 yýlýnda Sifu Salih Avcý tarafýnda kurulmuþtur. O tarihten bu yana
sürekli büyüyen WTEO Türkiye dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde faaliyet göstermektedir. WTEO Türkiye þef
çalýþtýrýcýsý Sifu Mustafa Þahin'dir.
gerçekçi...doðal...etkili...kaba kuvvet gerektirmeyen...kolay öðrenilebilen...her yaþ ve cinsiyete uygun...silahsýz...savunma
sanatýdýr.
AAvvccýý  EEssccrriimmaa::
hýzlý...etkili...býçak, sopa kullanýlan...kredi kartý, gazete, el çantasý, þemsiye gibi günlük eþyalarýn savunma amaçlý kullaný-
labildiði...Filipin kökenli...savunma sanatýdýr.
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ve
biz

nasýl ki kendi geleneklerimize saygý
gösterilmesini istiyorsak aynýsýný karþý
tarafa da yapmak lazým. Ben hala
kendi hocalarýma bu þekilde hitap
ediyorum.

WWiinngg  TTzzuunn’’ddaa  TTaaooiizzmm,,  KKoonnffiiççyyoonniizzmm
vvee  BBuuddiizzmm’’iinn  eettkkiissii  vvaarr..  BBuunnuu  nnaassýýll
kkaarrþþýýllýýyyoorrssuunnuuzz
Tabii bunlarý kullananlar var, benim
hocalarýmdan bir tanesi kendi rekla-
mýnda bunlardan bahsetmiþti ama
bunlar bana ters gelen düþünceler.
Ben yukarýda felsefemizi anlatmýþtým,
o da tehlikeli bir an da en güzel bir
þekilde kendini savunup evine dönebil-
mektir. Zaten bir Türk bizim kendi dini-
mizdeki güzellikleri unutup böyle þey-
lere yaklaþmýþsa yazýk olmuþ derim...

AAvvccýý  WWiinngg  TTzzuunn’’ddaa  hhaannggii  ööððrreennccii
ddeerreecceelleerrii  vvaarr??
Bizde 12 öðrenci derecesi var. 12
tanede ustalýk derecesi var, bunun
ilk dört'ü hocalýk derecesidir. Yani
5. dereceye ulaþmýþ bir insana
biz ustalýk derecesi veriyoruz.
Zaten 10. dereceye ulaþ-
mak zor ve 11. derece
sadece yaþ haddinden
dolayý Wing Tzun'dan
ayrýlan kiþilere verilir
ve 12. derecede
öldükten
sonra alýnýr.
Çünkü
hayatta
dört

dörtlük birisi yoktur.

DDiiððeerr  ddöövvüüþþ  ssppoorrllaarrýýnnaa  ggöörree  WWiinngg
TTzzuunn  ççookk  ppaahhaallýý  oolluuyyoorr  bbuu  nneeddeenn  kkaayy--
nnaakkllaannýýyyoorr??
Bir çok dövüþ sporunda okullar Verein
yani dernek statüsünde ve bundan
dolayý vergi ödemiyorlar. Ayrýca spor
salonuna da çok az veya hiç para ver-
miyorlar. Benim okullarým özel olduðu
için bu avantajým yok ve bende her
insan gibi yaptýðý iþten ekmek parasýný
kazanan birisiyim. Ama çalýþma saat-
lerini sayacak olursak benim bir oku-
luma kayýt olan öðrenci her okulumda
antrenman yapabiliyor, yani haftada
7 gün ders alma imkaný
var ve

bunu göz önüne bulundurunca fiyat
aslýnda gayet cüzidir. Bizim okullarýmýz
da haftada 2-3 ders verilir ve bunun
fiyatý da aylýk 35 eurodur, tabii okul-
dan okula bazý deðiþiklikler olabilir.
Ama bu fiyatýn içerisinde hem Wing
Tzun hem de Escrima dersi verilir.

WWiinngg  TTzzuunn’’ddaa  ddeerrss''ee  iillkk  bbaaþþllaannddýýððýýnn--
ddaa  ööððrreenniilleenn  þþeeyylleerrii  pprraattiikkttee  kkuullllaannmmaakk
uuzzuunn  ssüürrüüyyoorr  bbuu  ddiiððeerr  ddöövvüüþþ  ssppoorrllaarrýýnn--
ddaa  ddaahhaa  hhýýzzllýý  oolluuyyoorr..  ÖÖrrnneeððiinn  iillkk  eettaapp--
ttaa  ççookk  uuzzuunn  ssüürree  FFoorrmm''llaarr  ööððrreettiilliiyyoorr..
BBuunnllaarr  ddaahhaa  hhýýzzllýý  ggeeççiilleemmeezz  mmii??
Bugün bir çocuk yürümeyi koþmayý ne
zaman öðreniyor... bu belirli bir

zaman alýyor. Wing
Tzun’da da böyledir. Biz

daha önce bahsettiðim
gibi beþ mesafe üzeri-
ne çalýþýyoruz yani
tekme, yumruk, güreþ

bunlar fazla zaman
alan þeyler.

Mustafa
Karabulut

Ofsayt | Ocak | 06 [ ]
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BBeellççiikkaa''nnýýnn  kkýýyyýý  kkeennttii
AAnnttwweerrpp''ttee  11992200  yyýýllýý--
nnýýnn  ssooððuukk  bbiirr  kkýýþþ  ggüünnüü
ttooppllaannaann  UUlluussllaarraarraassýý
FFuuttbbooll  FFeeddeerraassyyoonnuu
kkoonnggrreessiinnddee  bbaaþþ--
kkaannllýýððaa  FFrraannssýýzz
AAvvuukkaatt  JJuulleess  RRiimmeett
sseeççiillddii..  
BBuu  iissiimm,,  FFuuttbbooll  ttaarriihhii--
nnee  aaddýýnnýý  aallttýýnn  kkeelliimmee--
lleerrllee  yyaazzddýýrraaccaakk  vvee
DDüünnyyaa  KKuuppaassýý''nnýýnn  ddooðð--
mmaassýýnnaa  nneeddeenn  oollaaccaakkttýý......  

Rimet, futbolu insanlar arasýndaki
anlaþmazlýklarý çözebilecek, kitleleri
kaynaþtýracak bir unsur olarak deðer-
lendiriyordu. Hayalinde de farklý kültür-
lerden gelen, farklý dinlere baðlý, farklý
dilleri konuþan ülkeleri bir araya getire-
cek bir organizasyon gerçekleþtirmek
fikri yatýyordu. 
O güne kadar sadece kendine özel
olan bu fikri, baþkan seçildikten hemen
sonra arkadaþlarýna açýkladý. Ýlk olum-
lu cevap, Federasyon Genel Sekreteri
Henry Delaunay'dan geldi. Ýlk adým
atýlmýþtý ve Dünya Kupasý yolunda ilk
çalýþmalar baþlamýþtý. 
Tam 8 yýl bu büyük organizasyonun
gerçekleþmesi uðruna yoðun çaba için-
de geçti. Ýþin ilginç yaný, baðlantýya
geçilen hemen her ülkenin bu oluþuma

sýcak bakmasýydý.
Dünya Kupasý'na hiç-
bir ülke "muhalif"
deðildi. 
Jules Rimet,
düþünce le r in in
haklýlýðýný öðren-
menin getirdiði
moralle çalýþma-

larýna hýz verdi.
Ancak karþýlarýna

kupanýn nerede
düzenleneceðine dair
ciddi bir engel çýkmýþ-
tý. 
Güney Amerikalýlar,
futbolda herkesten
güçlü olduklarýný ileri
sürerek en uygun "ev
sahibi" ülke konumunda
bulunduklarýný belirtiyor-
lardý. Uzun görüþmeler-
den sonra yapýlan oyla-
mayý Uruguay kazandý. 
Ardýndan tartýþma sýrasý
kupanýn adýna geldi. "Fikir
babasý" Jules Rimet, ilk
kupaya da adýný verdi. 
1930 yýlýnda görücüye çýkan
Dünya Kupasý'nýn baþýndan
pek çok olay geçti... Hýrsýzlar
tarafýndan çalýndý, bir köpek
tarafýndan bulundu ve üç kez
üst üste Brezilya'nýn müzesini
süsledi. 
76 yýllýk tarihi boyunca Dünya
Kupasý sayýsýz yýldýzlar da yarat-
tý... 
Pele, Beckenbauer, Cyruff,
Maradona, Fontaine, Baggio,
Stabile, Andrade, Zidan ve
Ronaldo bunlardan bazýlarý... 
Dünya Kupasý'nýn adý, 1974
yýlýnda FIFA Dünya Kupasý ola-

rak deðiþtirildi. 

[8] Ofsayt

Jules Rimet
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Ofsayt [9]

DDüünnyyaa  KKuuppaassýý  ffiinnaalllleerrii  ggooll  kkrraallllaarrýý

Yýl Futbolcu gol

ÿ1930 Guillermo Stabile (Arjantin) 8
1934 Oldrich Nejedly (Çeokoslavakya) 5
1938 Leonidis da Silva (Brezilya) 8
1950 Ademir Marques de Menezes (Brezilya) 9
1954 Sandor Kocsis (Macaristan) 11
1958 Just Fontaine (Fransa) 13
1962 Sanchez (Þili), Ývanov (SSCB), Garrincha 4

Vava (Brezilya), Alnert (Macaristan), 
Jerkoviç, (Yugoslavya)

1966 Eusebio Ferreria (Portekiz) 9
1970 Gerd Müler (Almanya) 10
1974 Grzegorz Lato (Polonya) 7
1978 Mario Kempes (Arjantin) 6
1982 Paolo Rossi (Ýtalya) 6
1986 Gary Lineker (Ýngiltere) 6
1990 Toto Schillaci (Ýtalya) 6
1994 Stoichkov (Bulgaristan), Salenko (Rusya) 6
1998 Suker (Hýrvatistan) 6
2002 Ronaldo(Brezilya) 8

DDüünnyyaa  ÞÞaammppiiyyoonnllaarrýý

sYýl Yer Kazanan

1930 Uruguay Uruguay
1934 Ýtalya Ýtalya
1938 Fransa Ýtalya
1950 Brezilya Uruguay
1954 Ýsviçre Almanya
1958 Ýsveç Brezilya
1962 Þili Brezilya
1966 Ýngiltere Ýngiltere
1970 Meksika Brezilya
1974 Almanya Almanya
1978 Arjantin Arjantin
1982 Ýspanya Ýtalya
1986 Meksika Arjantin
1990 Ýtalya Almanya
1994 ABD Brezilya
1998 Fransa Fransa
2002 Japonya/Kore Brezilya
2006 Almanya ?

adidas 2006 FIFA Dünya Kupasi Almanya'da
maçlarda oynanacak resmi futbol topunu açi-
kladi. 2002 Dünya Kupasi'nda Fevernova,
2004 Avrupa Sampiyonasi'nda Roterio ile karsi-
miza çikan adidas bu sefer "Teamgeist" ile karsi-
mizda.

Bu yeni futbol topu yeni bir dizayn ve degisik bir
teknoloji ile karsimiza geliyor. 14 panelli bir
siralama ile kaplanmis bir futbol topudur. Top
kontrolünü kolaylastiran, topa vuruslarda daha
iyi bir uyum saglayan Teamgeist kusursuz bir
top olarak karsimizda.

Dünya
Kupasýnýn resmi

maskotu,
sevimli aslan
GGOOLLEEOO  VVII
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[10] Ofsayt

TTaakkýýmm OO GG BB MM AA YY PP

1 Brezilya 87 60 14 13 191 82 194
2 Almanya 85 49 19 17 171 109 166
3 Ýtalya 70 39 17 14 111 67 134
4 Arjantin 60 30 11 19 102 71 101
5 Ýngiltere 50 22 15 13 68 45 81
6 Fransa 44 21 7 16 86 61 70
7 Ýspanya 45 19 12 14 67 48 69
8 Rusya 37 17 6 14 64 44 57
9 Sýrbistan Karadað 37 16 8 13 60 47 56
10 Uruguay 40 15 10 15 65 57 55
11 Ýsveç 39 15 10 14 71 65 55
12 Hollanda 32 14 9 9 56 36 51
13 Macaristan 32 15 3 14 87 57 48
14 Polonya 28 14 5 9 42 36 47
15 Meksika 41 10 11 20 43 79 41
16 Avusturya 29 12 4 13 44 47 40
17 Belçika 36 10 9 17 46 63 39
18 Çek Cumhuriyeti 30 11 5 14 44 45 38
19 Romanya 21 8 5 8 31 31 29
20 Þili 25 7 6 12 28 32 27
21 Danimarka 13 7 2 4 24 18 23
22 Paraguay 19 5 7 7 25 34 22
23 Portekiz 12 7 0 5 25 16 21
24 Ýsviçre 22 6 3 13 33 51 21
25 ABD 22 6 2 14 25 45 20
26 Kamerun 17 4 7 6 15 29 19
27 Ýskoçya 23 4 7 12 25 41 19
28 Hýrvatistan 10 6 0 4 13 8 18
29 Bulgaristan 26 3 8 15 22 53 17
3300 TTüürrkkiiyyee 1100 55 11 44 2200 1177 1166

31 Peru 15 4 3 8 19 31 15
32 Kore 21 3 6 12 20 48 15
33 Ýrlanda 13 2 8 3 10 10 14
34 K. Ýrlanda 13 3 5 5 13 23 14
35 Nijerya 11 4 1 6 14 16 13
36 Kolombiya 13 3 2 8 14 23 11
37 Kosta Rika 7 3 1 3 9 12 10
38 Fas 13 2 4 7 12 18 10
39 Norveç 8 2 3 3 7 8 9
40 Senegal 5 2 2 1 7 6 8
41 D. Almanya 6 2 2 2 5 5 8
42 Japonya 7 2 1 4 6 7 7
43 Cezayir 6 2 1 3 7 11 7
44 S. Arabistan 10 2 1 7 7 25 7
45 Galler 5 1 3 1 4 4 6
46 G. Afrika 6 1 3 2 8 11 6
47 Tunus 9 1 3 5 5 11 6
48 K. Kore 4 1 1 2 5 9 4
49 Küba 3 1 1 1 5 12 4
50 Ýran 6 1 1 4 4 12 4
51 Ekvador 3 1 0 2 2 4 3
52 Jamaika 3 1 0 2 3 9 3
53 Honduras 3 0 2 1 2 3 2
54 Ýsrail 3 0 2 1 1 3 2
55 Mýsýr 4 0 2 2 3 6 2
56 Kuveyt 3 0 1 2 2 6 1
57 Avustralya 3 0 1 2 0 5 1
58 Bolivya 6 0 1 5 1 20 1
59 Irak 3 0 0 3 1 4 0
60 Slovenya 3 0 0 3 2 7 0
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KKuuppaa  ffiinnaalllleerriinnee  eenn  ççookk  kkaattýýllaann  üüllkkeelleerr  

17 kez - Brezilya
15 kez - Almanya

15 kez - Ýtalya
13 kez - Arjantin
12 kez - Meksika 

BBiirr  kkuuppaaddaa  eenn  ççookk  ggooll  aattaann  üüllkkeelleerr

27 gol - Macaristan (1950) 
25 gol - Almanya (1950) 
23 gol - Fransa (1958) 
22 gol - Brezilya (1950) 
19 gol - Brezilya (1970) 

EEnn  ççookk  mmaaçç  ooyynnaayyaann  ffuuttbboollccuullaarr

25 maç - Lothar Matheus (Almanya)
21 maç - Uwe Seeler (Almanya)

21 maç - Wladislaw Zmuda (Polonya)
21 maç - Diego Maradona (Arjantin) 

EEnn  ççookk  ggooll  yyiiyyeenn  üüllkkeelleerr

103 gol - Almanya
78 gol - Brezilya
75 gol - Meksika
69 gol - Arjantin
62 gol - Ýtalya 

EEnn  ççookk  mmaaçç  kkaazzaannaann  üüllkkeelleerr

53 maç - Brezilya
45 maç - Almanya

38 maç - Ýtalya
29 maç - Arjantin
21 maç - Fransa 

EEnn  ççookk  ggooll  aattaann  üüllkkeelleerr

173 gol - Brezilya
162 gol - Almanya

105 gol - Ýtalya
100 gol - Arjantin

87 gol - Macaristan

KKuuppaa  ffiinnaalllleerriinnee  eenn  ççookk  kkaattýýllaann  ffuuttbboollccuullaarr

5 kez - Antonia Carbajal (Meksika)
5 kez - Lothar Mathaus (Almanya)
4 kez - A Djalma Santos (Brezilya)

4 kez - Pele (Brezilya)
4 kez - Gianni Rivera (Ýtalya)

4 kez - Pedro Rocha (Uruguay)
4 kez - Uwe Seeler (Almanya)

4 kez - Karl Heinz Schnellinger (Almanya)
4 kez - Wladislaw Zmuda (Polonya)
4 kez - Diego Maradona (Arjantin) 

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  eenn  ççookk  ggooll  aattaann  ffuuttbboollccuullaarr

14 gol - Gerd Müller (Almanya)
13 gol - Just Fontaine (Fransa)

12 gol - Pele (Brezilya) Ronaldo (Brezilya)
11 gol - Sandor Kocsis (Macaristan)
11 gol - Jürgen Klinsmann (Almanya)

10 gol - Helmut Rahn (Almanya)
10 gol - Teofilo Cubillas (Portekiz)
10 gol - Grzegorz Lato (Polonya)
10 gol - Gary Lineker (Ýngiltere) 

GGooll  aattaann  eenn  ggeennçç  
ffuuttbboollccuu

17 yaþ - Pele (Brezilya)

BBiirr  mmaaççttaa  eenn  ççookk  ggooll  aattaann  ffuuttbboollccuullaarr

5 gol - Oleg Salenko (Rusya) Kamerun'a karþý
(1994) 

4 gol - Emilio Butragueño (Ýspanya)
Danimarka'ya karþý (1986)

4 gol - Eusebio (Portekiz) Kuzey Kore'ye karþý
(1966)

4 gol - Juste Fontaine (Fransa) Batý Almanya'ya
karþý (1958)

4 gol - Sandor Kocsis (Macaristan) Batý
Almanya'ya karþý (1954)

4 gol - Ademir (Brezilya) Ýsveç'e karþý (1950)
4 gol - Juan Schiaffino (Uruguay) Bolivya'ya karþý

(1950)
4 gol - Leonidas (Brezilya) Polonya'ya karþý

(1938)
4 gol - Ernst Willimowski (Polonya) Brezilya'ya

karþý (1938)

GGooll  aattaann  eenn  yyaaþþllýý  
ffuuttbboollccuu

42 yaþ - Roger Milla
(Kamerun)

KKuuppaa  ttaarriihhiinnddee  iillkk  ggoollüü
aattaann  ffuuttbboollccuu  

Lucien Laurent (Fransa)

ÝÝllkk  hhaatt--ttrriicckk  yyaappaann  
ffuuttbboollccuu

Guillermo Stábile (Arjantin)
(1930)

ÝÝllkk  kkeennddii  kkaalleessiinnee  ggooll
aattaann  ffuuttbboollccuu

Ramon Gonzales (Paraguay)
(1930)

EEnn  hhýýzzllýý  aattýýllaann  ggooll

11 saniye Hakan Þükür (2002)

EEnn  hhýýzzllýý  hhaatt--ttrriicckk  yyaappaann
ffuuttbboollccuu

7 dakika - Laszlo Kiss
(Macaristan) (1982) 

EEnn  ççaabbuukk  ggooll  aattaann  ffuuttbboollccuullaarr
11. saniye - Hakan Þükür (Türkiye) G.Kore’ye

karþý(2002)
15. saniye - Vaclav Masek (Çekoslavakya)

Meksika'ya karþý (1962)
27. saniye - Bryan Robson (Ýngiltere) Fransa'ya

karþý (1982)
37. saniye - Bernard Lacombe (Fransa) Ýta-

lya'ya karþý (1978)
52. saniye - Celso Ayala (Paraguay) Nijerya'ya

karþý (1998) 

EEnn  ççaabbuukk  ssaarrýý  kkaarrtt  ggöörreenn  ffuuttbboollccuullaarr  

1. dakika - Gorlukovich (Rusya) (1994)
3. dakika - Julio Alberto (Ýspanya) (1986)

3. dakika - Keane (Ýrlanda) (1994)
3. dakika - Abelardo (Ýspanya) (1994) 

EEnn  ççaabbuukk  kkýýrrmmýýzzýý  kkaarrtt  ggöörreenn  ffuuttbboollccuullaarr  

1. dakika - Batista (Uruguay) (1986)
7. dakika - Ferrini (Ýtalya) (1962) 

EEnn  ççookk  ggoollüünn  kkaayyddeeddiillddiiððii  mmaaççllaarr
12 gol (7-5) Avusturya - Ýsviçre (1954)
11 gol (6-5) Brezilya - Polonya (1938)

11 gol (8-3) Macaristan - B. Almanya (1954)
11 gol (10-1) Macaristan - El Salvador (1982)

10 gol (7-3) Fransa - Paraguay (1958) 

EEnn  ffaarrkkllýý  ggaalliibbiiyyeettlleerr  

10-1 Macaristan - El Salvador
(1982)

9-0 Macaristan - Güney Kore
(1954)

9-0 Yugoslavya - Zaire (1974)
8-0 Ýsveç - Küba (1938)

8-0 Uruguay - Bolivya (1950) 

EEnn  yyüükksseekk  sseeyyiirrccii  rreekkoorruu  

174,000 kiþi Uruguay-Brezilya
maçý (1950) 

EEnn  ddüüþþüükk  sseeyyiirrccii  rreekkoorruu  

300 kiþi Romanya-Peru maçý
(1930) 

Dünya Kupa Finallerinin En’leri
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ÝÝllggiinnçç  NNoottllaarr  
DDüünnyyaa  KKuuppaassýý  FFiinnaalllleerrii  ssaaddeeccee  ffuuttbbooll
hheeyyeeccaannýý  iillee  ddeeððiill,,  iillggiinnçç  oollaayyllaarrýý  iillee
aannýýllmmaakkttaaddýýrr..  ÝÝþþttee  bbuunnllaarrddaann  bbiirr  kkaaçç
öörrnneekk::  

UUrruugguuaayy: Þampiyonaya sadece 4
Avrupa ülkesi katýldý. Final maçýnýn
hakemi sahada ceket ve kravatla yer
aldý. 

ÝÝttaallyyaa:: Kendi ülkesinde yapýlan
kupaya Avrupa ülkeleri katýlmamasý
nedeniyle Uruguay, bu þampiyonada
yer almadý. En uzaktan gelen Brezilya
ve Arjantin, birer maç yaparak ülkele-
rine geri döndü. 

FFrraannssaa:: Giuseppi Meazza'nýn yarý
finaldeki kritik penaltýyý kullanýrken
þortu düþse de atýþ gol oldu ve Ýtalya
finalde Macaristan'ý 4-2 yenmeyi
baþardý. 

BBrreezziillyyaa: Almanya kupaya kabul edil-
mezken, maçlarý çýplak ayakla oyna-
ma istekleri reddedilen Hindistan gel-
medi. Brezilya ile Uruguay arasýndaki
final maçýný 199 bin 854 kiþi izledi. 

ÝÝssvviiççrree:: Kupaya ilk kez 16 takým katýl-
dý. Turnuvada, maç baþýna 5.3 gol
ortalamasý düþtü. Macaristan, ilk turda
8-3 yendiði Almanya'ya finalde kay-
betti. 

ÿ

ÝÝssvveeçç:: Ýlk kez Dünya Kupasý finalleri
bir televizyondan yayýnlandý. 

ÞÞiillii:: Þampiyona öncesinde meydana
gelen depremler organizasyonun
düzenlemesini tehlikeye atsa da final-
ler sorunsuz olarak tamamlandý. 

ÝÝnnggiilltteerree:: Kendi ülkesinde düzenlenen
Dünya Kupasý finallerinde Ýngiltere, þu
ana kadar kupaya ilk ve son kez uzan-
dý. 

MMeekkssiikkaa:: Final maçýnda Azteca
Stadý'ný 107 bin 412 kiþi doldurdu.
Kupada hiç kýrmýzý kart gösterilmedi. 

BBaattýý  AAllmmaannyyaa::  Kupa ilk kez yeni bir
sistemle oynandý. Maçlar gruplu 2 tur
halinde oynandý. Polonya'ya 7-0 yeni-
len Haiti'nin bir futbolcusu dopingli
çýktý. 

AArrjjaannttiinn:: Arjantin'in diktatörlük rejimi
ile yönetilmesi nedeniyle kupa çeþitli
kesimlerden eleþtiriler alýrken, þampiy-
onluða ulaþan ev sahibi ülkenin final-
de, ''Rakip takýma para yedirdiler''
þeklinde suçlanmasýna neden oldu. 

ÝÝssppaannyyaa::  Ýlk kez takým sayýsý 16'dan,
24'e çýkarýldý. Grup maçlarýnda zorla-
nan ve güçlükle bir üst tura çýkan Ýta-
lya, daha sonra Brezilya, Arjantin ve
Batý Almanya'yý yenerek þampiyon
oldu. Kuveyt takýmýnýn genel menajeri
Þeyh El Sabah, Fransa'nýn 4. golüne
itiraz etmek için sahaya indi. Þeyh'in
bu ilginç olayý sonrasýnda hakem golü
iptal etti. 

MMeekkssiikkaa:: Bu kupa özellikle Arjantinli
oyuncu Maradona'nýn Ýngiltere'ye elle
attýðý gol (Tanrý'nýn eli yorumlarýyla) ve
ilk kez bir Ýngiliz oyuncu Gary

Lineker'in gol kralý olmasýyla hafýzalar-
da kaldý. Bu kupada ortaya çýkan tri-
bünlerde taraftarlarýn yaptýðý ''Meksika
dalgasý'' þu an bile futbol sahalarýnda
geçerliliðini koruyor. 

ÝÝttaallyyaa:: En az golün atýldýðý finaller
oldu. Ýtalya'da sonradan oyuna giren
Toto Schillaci ''Altýn ayakkabý''nýn sahi-
bi oldu. Kamerunlu Roger Milla turnu-
vanýn en ilginç isimleri arasýnda yer
aldý. 

AABBDD:: Maradona doping nedeniyle
kupadan ihraç edildi. Kolombiyalý
Andres Escobar, takýmýnýn elenmesine
neden olan golü kendi kalesine atmasý
sonrasýnda bir suikast sonucu hayatýný
kaybetti. Þampiyon takým ilk kez pen-
altýlarla belirlendi. 

FFrraannssaa:: Takým sayýsý 32 yükseltilerek,
Afrika ve Asya takýmlarýna daha fazla
þans tanýndý. Yeni getirilen kurallar
sonrasýnda maçlarda çok sayýda kýr-
mýzý kart çýkarýldý. 

GGüünneeyy  KKoorree--JJaappoonnyyaa::  Bu kupaya ilk
kez 2 ülke ev sahipliði yaptý. Fransa ve
Arjantin gruplarýndan dahi çýkamaya-
rak, tüm 
otoriteleri þaþýrttý. 

Hazýrlayan
Coþkun Burma

[12] Ofsayt
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vet! Kavanozun içinde bal var
ve bizde kapaðýný açacak
donaným yok. Öyle dýþýndan
bakýyoruz, yalanýyoruz, yutku-
nuyoruz, iç çekiyoruz, “ah!”

diyoruz. 
…yoruz, yoruz, yoruz vesselam.
Kavanozun içindeki bal; Dünya

Kupasý… Biz de biz iþte!
Ne “Ofsayt” a düþtük be!
Þükrü Saraçoðlu

Stadyumu’nun geçici Basýn Tribünü
olarak kullanýlan numaralý tribününde
2-0’ýn rövanþýný yani, Ýsviçre maçýný
izlerken ne hayaller kurmuþtuk oysa. 1-
0 yenik duruma düþtükten sonra 3-1’i
yakalayýnca, “Oluyor galiba bu iþ”
diye naralar atmýþtýk. Ama 3-2 olunca
donup kalmýþtýk olduðumuz yerde.
Sonra 4-2 ama zaman kalmamýþtý.

Biliyorsunuz ne olduysa ondan
sonra oldu, adamlarý 4-2 yendik, kaza-
nýrken kaybeden taraf olarak maðduru
oynamamýz gerekirken ve de böyle çok
güzel bir fýrsat varken, maç içinde
yapamadýðýnýzý bitiminde yaptýk “efe-
lendik!” aklýmýzca, dünyaya rezil
olduk. Gerçekten ha, 4-2 yenerek
elenmek ne demek. Bir maðdur olarak,
maðruru da oynayabilirdik oysa, bece-
remedik.

Sonra mahkemeler, cezalar. 6
maç seyircisiz, hem de dýþarýda. Of,
of,of! Uðraþýyoruz hala, 6’yý indirebilir
miyiz, indiremezsek de, seyircili oynaya-
bilir miyiz.Uðraþ dur.

Son Dünya Kupasý üçüncüsü
olarak biz bunlarla uðraþýrken, elin
oðlu Almanya’da havasýný atýyor.
Suudi Arabistan, Trinidad Tobago,
Fildiþi Sahilleri, Gana, Tunus, Togo,
Ýran… 

Ne takýmlar be!
Son Dünya Kupasý üçüncüsü

olarak biz Türkler, balý kavanozun
dýþýndan izliyoruz.

Oysa ki ne yenirdi be!
Ýþ bu yazý kaleme alýndýðýnda

derginin basýmýna saatler kalmýþtý.
Sýnýrý denedik yani. O ana kadar
Almanya, Ekvador, Arjantin, Hollanda,
Ýngiltere, Portekiz ve Brezilya ikinci turu
garantilemiþti daha. Fransa, Ýtalya gibi
devlerin, bizi eleyen Ýsviçre’nin kaderi
belli bile deðildi. Polonya, Paraguay,
Kostarika ve birkaç ülke daha dönüþ
için 3. formalite maçlarýný bekliyordu.

Kim mi þampiyon olur?
Yoo, öyle uzun boylu deðil.

Böyle bir soruya yanýt verilir mi? Bu
yazýyý okurken belki de þampiyon belli
olacak, bizim tahmin de tutmayacak,
sonra “býyýk altý gülmece!” yetmez,
mail yoluyla “dalga geçmece!”

Düþmeyiz öyle boþluða. Ama
tahminimiz de olur. Almanya mý
deseeeek, Ýngiltere mi? Yoksa Brezilya
mý, Arjantin mi? Holanda’yý, Ýspa-
nya’yý  unutmayýn, Portekiz’i yabana
atmayýn, Ekvador neden sürpriz yap-
masýn ki?

Sonra, Fransa ve Ýtalya þu
barajý aþabilseler, seyredin cümbüþü.

Nasýl tahmin ama.
Türkiye’de mi ne var ne yok?
Ohooo, neler var neler.
Fenerbahçe’nin 100.

Yýldönümü ya, Galatasaray ve Beþiktaþ,
el altýndan anlaþmýþlar, 100. yýlýnda
Fenerbahçe’yi þampiyon yapmayaca-
klarmýþ. Aziz Yýldýrým bunu öðrenmiþ,
dönüþ kararýný gözden geçirmiþ ve kon-
grede aday olmaya karar vermiþ.
Seçimi de alýr bize göre, Trabzonsporlu
Fatih’i de büyük olasýlýkla. Böylece
Trabzonspor, en önemli rakiplerinden
olan Fenerbahçe’ye böylece en büyük
yardýmý yapar, Galatasaray – Beþiktaþ
ittifakýna karþý cephe olarak.

Bu tabi Baþbakan’ýn da hoþu-
na gider. Kendileri Fenerli’ya, son yurt
dýþý gezisinde Türk asýllý çocuklardan

Fenerli olanlarýný baðrýna basmýþtý
hani.  

Kadim dostu, Fenerbahçe
Fatih Tekke’ye talip oldu diye gurur
duyan Nuri Albayrak kendini mi kýra-
cak, verir Fener’e Fatih Tekke’yi, alýr
çil- çil Eoru’larý, yapar transferlerini.
“Oldu da bitti maþallah!” Yýldýz mý
arýyorsunuz? 

“Bir gün oda olur inþallah!”
Son dakika haberidir: 
Tunus, Ýspanya karþýsýnda

Mnari’nin golüyle 1-0 öne geçti,
sonra müthiþ direndi, direniþ son 20
dakikaya kadar sürdü. Raul iþi bozdu
eþitliði saðladý, sonra Ýspanya’nýn
Torres’le iki ve üçüncü golleri. Ýlk
maçta Ukrayna’ya karþý fýrtýna gibi
esmiþlerdi, Tunus’a karþý zorlandýlar,
ilginç!

Ýspanya’yý da ekledik, ikinci
turu garantileyen takýmlar arasýna.

Yemin ederiz bu yazý kaleme
alýnýrken son dakika haberiydi bunlar.
Þimdi ne kadar bayatladýlar di mi?

Olsun, kavanozun içinde bal
ve biz dýþardan yutkunmakla yetiniyo-
ruz.

NNee  aaccýý  bbee!!

Kavanozun 
içinde bal var,
ama!

EE
EErrgguunn  AAttaa  
Fanatik Gazetesi Spor Yazarý

e.ata@ofsayt.de

Ofsayt [17]
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EEnn  ççookk  kkaazzaannaann  ffuuttbboollccuullaarr

Brezilyalý futbolcu Ronaldinho,
"Dünyada en çok kazanan futbolcu"
unvanýný ele geçirdi

France Football dergisi, bir yýl içinde
23 milyon Avro kazanan
Ronaldinho'nun, en çok kazanan
futbolcu unvanýný elde ettiðini ve
Real Madrid'de forma giyen Ýngiliz
David Beckham'ýn bu konudaki 3
yýllýk üstünlüðüne son verdiðini
yazdý. 

Derginin, maaþ, prim, sponsorluk
anlaþmalarý ve diðer kaynaklardan
elde edilen gelirleri temel alarak
yaptýðý araþtýrmaya göre David
Beckham'ýn kazancý, geçen yýla
oranla 7 milyon Avro azaldý ve Ýngi-
liz futbolcu, 18 milyon Avro gelir ile
ikinci sýraya düþtü. 

David Beckham'ýn takým arkadaþý
Ronaldo 17.4 milyon ABD Dolarý
gelir ile üçüncü, Manchester
United'ýn genç golcüsü Wayne
Rooney 16.1 milyon ABD Dolarý ile
dördüncü sýrada yer aldý. 

En çok kazanan teknik direktör araþ-
týrmasýnda ise Chelsea'nin teknik
direktörü Jose Mourinho, 10.9 mily-
on ABD dolarý ile birinci, Ýngiltere
Milli Takýmý'nýn teknik direktörü
Sven-Goran Eriksson 6.9 milyon
ABD Dolarý ile ikinci sýrada yer aldý. 

FFIIFFAA’’nnýýnn  yyeennii  kkaarraarrllaarrýý

Futbolun patronu, dünyada giderek
artan þike ve þiddete karþý harekete
geçti. Tarihi kararlar alan FIFA, tüm
transferleri ve kulüpleri bilgisayarla
kontrol edecek. Yeni sistem 2008-
2009 sezonuna yetiþecek
FIFA futbolda devrim yaratacak
kararlar hazýrlýyor. Almanya'da top-
lanan FIFA Ýcra Komitesi, illegal
bahis, þike ve þiddetin giderek arttýðý
futbolun özellikle etik anlamda
günümüzde büyük yara aldýðý
düþüncesiyle, bu konuda bir komite
kurdu. Özellikle bahis oyunlarýna
kýsýtlama getirmeyi hedefleyen FIFA,
stadlarda yakýlan meþalelerden,
hakemlere yapýlan saldýrýlara kadar
etkili önlemler planlýyor. 

BBaahhiisslleerree  ssýýnnýýrrllaammaa
Ýtalya'da patlayan skandalla birlikte
FIFA, özellikle transferlerde bundan
böyle çok katý önlemler alacak.
Tüm dünyada yapýlacak profesyonel
transferlerin bilgisayar sistemine gir-
mesini planlayan FIFA, ek protokol
ile yapýlan sözleþmelere de son ver-
ecek. Yani dünyanýn her yerindeki
transferlerin ardýndan veriler bilgi-
sayara yüklenecek ve Ýsviçre'de FIFA
yetkilileri bunu anýnda görebilecek.
Daha sonra doðabilecek olan
anlaþmazlýklarda ise sadece bilgi-
sayarda bulunan protokol geçerli
olacak. Böylece kulüplerin vergi
kaçýrmasý da engellenecek. Bu siste-

min adý "transfer eþleme sistemi"
olacak. Ayrýca yine bilgisayarda
kulüp lisans sistemi kurulacak.
Kulüplerin mali durumlarý dahil her-
þey bu bilgisayarda kayýtlý olacak ve
FIFA tarafýndan sürekli kontrol edile-
cek. Bilgisayar sistemi en geç 2008-
2009 sezonunda çalýþmaya
baþlayacak. 
Ayrýca FIFA futbolcularýn maç trafi-
ðini azaltmak için özellikle Avrupa
ülkelerinin kendi liglerinin en fazla
18 takýmlý olmasýný isteyecek. Ayrýca
kulüplerden milli takýmlara çaðýrýlan
oyuncular ise sigortalanacak ve bir
sakatlýk halinde kulüplere 
federasyonlardan ödeme yapýlacak.

HHaakkeemmlleerree  ttrraannssffeerr  iizznnii
Hakemlerin yoðun baský altýnda kal-
mamasý için de profesyonellik en
kýsa zamanda uygulamaya konula-
cak. Bu þekilde hakemliði daha
rahat bir hale getirmeyi planlayan
FIFA daha da ilginç bir sistem için
hazýrlanýyor. FIFA hakemliðin 
profesyonel olmasýndan sonra
transferi de serbest býrakacak. Yani
isteyen ülke diðer ülkelerden hakem
transfer edebilecek.
Bu arada futbolcularýn maç sýrasýn-
da yapacaklarý sevinç gösterileri için
de hakemlere ayrý talimatlar verile-
cek. Sevinç gösterilerinde sýnýrlama-
nýn kaldýrýlmasý planlanýrken sadece
seyirciyi ve rakibi provoke edecek
sevinç gösterileri yasaklanacak ya
da bunu yapanlar cezalandýrýlacak.

22000066  DDüünnyyaa  ÞÞaammppiiyyoonnaassýýnnaa  kkaattýýllaammaayyaannllaarrýýnn  aallttýýnn  1111’’ii

Fransýz spor gazetesi L’Equipe, "Eto’o, Anelka ve Diðerleri" baþlýklý incelemesinde, Dünya Kupasý’nda izleyemeyece-
ðimiz ünlü yýldýzlarý gündeme getirdi. Finallerde yer alamayacak isimlerden bir "rüya takýmý" oluþturan gazete,
Fenerbahçeli yýldýza da Eto’o ile birlikte ileri ikilide yer verdi. 

Haberinde bazý büyük yýldýzlarýn sakatlýklarý, kadroya alýnmayýþlarý ya da takýmlarýnýn kupaya katýlamayýþlarý nedeniyle
finalleri televizyonlarý baþýndan izleyeceklerini belirten L’Equipe, Anelka’nýn yaný sýra Hollandalý Makaay, Arjantinli
Veron ve Ýspanyol Morientes’i "Ýstenmeyenler" baþlýðý altýnda topladý. Bu oyuncular için, "Hepsi dünyanýn tanýdýðý iyi
futbolcular. Ancak bu kupada hocalarý tarafýndan istenmedikleri için Almanya’yý görme þansýný kaybettiler" ifadesini
kullanan gazete, Anelka ile ilgili olarak þu deðerlendirmede bulundu:

"Nicolas Anelka, Raymond Domenech tarafýndan uzun süredir milli takýmda düþünülmüyordu. Ancak buna karþýlýk 23
kiþilik kadronun açýklanmasýndan önceki hazýrlýk maçlarýnda oynatýldý. Anelka bu karþýlaþmalarda diðerleri kadar iyi
oynadý. Ama bu Domenech’in güvenini kazanmasýna yetmedi."
22000066  DDüünnyyaa  KKuuppaassýý’’nnýý  kkaaççýýrraannllaarrýýnn  aallttýýnn  1111’’ii::

Dudek (Polonya) - J.Zanetti (Arjantin), Samuel (Arjantin), Edmilson (Brezilya) - Seedorf (Hollanda), Davids (Hollanda),
Giuly (Fransa), Okocha (Nijerya), Veron (Arjantin) - Anelka (Fransa), Eto’o (Kamerun).
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EEnn  ggoollccüü  kkaalleecciilleerr

Kalecilerin oynadýklarý uluslararasý kupa ve ulusal lig maçlarýnýn gözönüne
alýndýðý araþtýrmada, halen Penarol takýmýnýn kalesini koruyan Chilavert,
kariyeri boyunca 45'i penaltýdan, 15'i serbest 
vuruþtan, 2'si de oyun içinde ileri çýkarak olmak üzere toplam 62 kez 
rakip fileleri havalandýrarak, bu alanda ilk sýrada bulunuyor. 

Uluslararasý Futbol Tarihi ve Ýstatistikleri Federasyonu'nun 
(IFFHS) deðerlendirmesinde ikinci sýrada 56 golle Sao Paulo'da forma 
giyen Brezilyalý Rogerio Ceni, üçüncü sýrada ise 41 golle Bajo 
Cauca'nýn Kolombiyalý file bekçisi Rene Higuita yer alýyor.

IFFHS'nin deðerlendirmeye aldýðý dünyanýn en golcü 7 kalecisi 
þöyle:

KKaalleeccii  TTaakkýýmmýý  ÜÜllkkeessii  GGooll
----------------------- ------- -------- ---
1-Jose Luis F.Chilavert Penarol Paraguay 62

2-Rogerio Ceni Sao Paulo Brezilya 56

3-Rene Higuita Bajo Cauca Kolombiya 41

4-Jorge Campos Puebla Meksika 40

5-Hans-Jörg Butt B.Leverkusen Almanya 27

6-Dimitar Ivankov Levski Sofya Bulgaristan 25

7-Marco Antonio Cornez Deportes Þili 24

SSppoorrtt&&MMaarrkktt  TTüürrkkiiyyee  RRaappoorruu

Avrupa'nýn önde gelen araþtýrma þir-
ketlerinden biri olan Sport&Markt,
Türkiye ile ilgili bu seneki raporunu
açýkladý. 

Ülke çapýnda yaþlarý 15 ile 69 ara-
sýnda deðiþen 604 kiþiyle yapýlan
görüþmeler sonucunda çýkan 
sonuçlara göre Türkiye'de hâlâ en
fazla popüler olan takým
Galatasaray ve en sevilmeyen takým
da Fenerbahçe. 

Verilere göre, ankete katýlanlarýn
yüzde 49'u ekonomik açýdan
Fenerbahçe'nin etkinliðini teslim
ediyor. Yüzde 45'i de baþarýlarýnýn
hakkýný veriyor. Ama bu durum
gönül baðlarý açýsýndan Sarý-
Lacivertli kulübü Galatasaray'ýn
arkasýna düþmekten alýkoymuyor. 

Çünkü Sarý-Kýrmýzýlarýn yüzde 51'lik bir
baþarý çekiciliði var ve ankette yer alan
sporseverlerin yüzde 46'sý onlarý ilgi
çekici ve hatta büyüleyici buluyor.
Gerçi Sport&Markt raporu geçen
seneki Galatasaray-Fenerbahçe kupa
finalinin hemen ardýndan yapýlmýþ ve
þirket bunun da verilerde etkili 
olabileceðini söylüyor. Yine de araþtýr-
ma sonuçlarý Galatasaray'ý yüzde 39'la
en popüler kulüp ilan ediyor.
Fenerbahçe'nin popülaritesi ise yüzde
29. Beþiktaþ yüzde 18, Trabzonspor
yüzde 9'la klasmana giren diðer takým-
lar. 

MMiillllii  mmaaççllaarr  rraakkiippssiizz  
Takýmlarýn popüler olma nedenleri ise
çok çeþitli. Beþiktaþ en fazla büyüleyici
bir takým olarak algýlandýðýndan
(yüzde 34), Galatasaray baþarýlarý
nedeniyle (yüzde 51), Fenerbahçe ise
ekonomik açýdan güçlü olduðu için
(yüzde 49) için popüler. 

Sport&Markt þirketinin ilan ettiði 
sonuçlarý bu iki veriden ibaret deðil.
'Ülke içinde hangi þmpiyonalara ne
kadar ilgi gösteriyorsunuz' sorusuna
verilen cevaplarda hâlâ en fazla ilgi
çeken karþýlaþmalarýn yüzde 89'luk
oranla milli maçlar olduðunu 
görüyoruz. Her ne kadar bir önceki
sezona göre yüzde 5'lik bir ilgi kaybý
yaþasa da milli maçlarýn yeri bir baþka
Türkiye'deki futbolseverlerin gönlünde. 

Araþtýrmacýlarýn bu düþüþü anlamlandýr-
ma dayanaklarý ise son derece ilgi 
çekici. Sport&Markt'a göre bu düþüþün
nedeni Ersun Yanal'ýn görevden alýnma-
sýndan sonra yaþanan hayal kýrýklýðý. Ýlgi
kaybý sadece Milli Takým'a özgü de deðil
üstelik. 

En fazla ilgi gören ikinci organizasyon
olan Süper Lig de yüzde 4'lük bir 
düþüþle yüzde 87'ye geriliyor. Bu veriyi
yine ilginç ve bir o kadar tartýþýlacak bir
tespit izliyor. 

Rapora göre, Fenerbahçe lehindeki 
þaibeli kararlar ligin kalitesini düþürüyor.

Yine de yerel liglere olan ilginin 
yüksekliði dikkat çekiyor. O kadar ki
Ýkinci Lig'e gösterilen ilgi (yüzde 47)
UEFA Süper Kupa finalinden (yüzde 41)
daha fazla. 

DDeevvlleerr  LLiiggii  ggiibbiissii  yyookk  
Uluslararasý organizasyonlar içinde ise
en fazla ilgiyi Þampiyonlar Ligi çekiyor.
Dünya Kupasý'ný geride býrakarak yüzde
84'lük bir orana ulaþan Þampiyonlar
Ligi, Dünya Kupasý'nýn yapýlacaðý 2006
öncesinde büyük bir baþarýya imza
atmýþ oluyor böylece. 

Ama yüzde 3'lük bir oranla hýz kazanan
ve kupanýn yapýlacaðý aylar yaklaþtýkça
daha da yoðun bir ilgiyle karþýlanacak
olan Dünya Kupasý'ný azýmsamamak
gerek. 

Uluslararasý organizasyonlarýn 
çekiciliðine raðmen diðer ulusal ligler
konusunda hâlâ ilgisiz Türkiye seyircisi.
En fazla Premier Lig'i izliyor (yüzde 27).
Fransa ligine ise yüzde 13'lük bir ilgi
var.
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Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu,
Türk vatandaþlýðýna geçmek isteyen
yabancý uyruklu futbolcularýn, ilk vatan-
daþlýk baþvurularýndan itibaren 5 yýl
geçmesi halinde Türk sýfatýyla oynayabi-
leceklerini kararlaþtýrdý. 

Kararda, yabancý uyruklu oyuncularýn
(A) Milli Futbol Takýmý'nda oynama
uygunluðunu taþýmasý halinde ise Türk
vatandaþlýðýna geçiþlerinde süre kýsýtla-
masý aranmamasý öngö-
rüldü. 

Buna göre, Türk 
vatandaþlýðýna geçmek
için baþvuru yapan bir
yabancý uyruklu futbol-
cuya, vatandaþlýðý kabul
edildikten sonra milli taký-
ma seçilmesi ve resmi bir
maçta forma giyerek milli
olmasý durumunda, ligde
de Türk sýfatýyla oynayabilmesi için süre
kýsýtlamasýnýn ortadan kalkacaðý belirtil-
di. 

Futbol Federasyonu Genel Sekreter Lütfi
Arýboðan, yönetim kurulunun 2005-06
sezonunda oynanan Türkiye Profesyonel
Futbol Ligleri müsabakalarýnýn sonuçla-
rýný tescil ettiðini de söyledi. 

Arýboðan, kulüpler ve futbolcular ara-
sýnda yapýlan özel sözleþmelerle ilgili
alýnan kararý da þöyle açýkladý: 

"Profesyonel Futbol ve Transfer
Talimatý'nýn 25. maddesi gereðince,
federasyonca tescil edilen tip sözleþme
dýþýnda, kulüp ile futbolcu arasýnda baþ-
kaca bir yazýlý anlaþma imzalandýðýnda,
bu sözleþmelerin federasyon talimatlarý
veya vergi mevzuatýna aykýrýlýðýnýn sap-
tanmasý ya da ilgili makamlardan bilgi
gizleme amacýyla düzenlendiðinin belir-
lenmesi halinde, söz konusu sözleþmeye

dayalý talepler reddedilecek.
Sözleþmeye taraf olan futbolcu ve kulüp,
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na
(PFDK) sevk edilecek. PFDK, kulübe
100-500 bin YTL arasýnda para, futbol-
cuya ise 4-6 ay arasýnda müsabakadan
men cezasý verebilecek. Bu talimat,
resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe
girdiði tarihten itibaren geçerlilik kaza-
nacak." 

Ýkinci Futbol Ligi (B)
Kategorisi'nde 2006-2007
sezonu 13 Aðustos
2006'da baþlayýp, 13
Mayýs 2007'de sona ere-
cek. Üçüncü Futbol
Ligi'nde ise yeni sezon 10
Eylül 2006'da baþlayýp 29
Nisan 2007 tarihinde son
bulacak. 

Yabancý uyruklu futbolcu
transferinden oluþan altyapý fonu için,
2005-2006 sezonunda alýnan ücretler
2006-2007 sezonunda da geçerli ola-
cak. Bu fon gelirlerinin yüzde 50'si bir
havuzda toplanýp, ödül ve teþvik ama-
cýyla kulüplere ödenecek. Bu ödeme
sýrasýnda dikkate alýnacak kriterler
þöyle: 

1- Havuzda toplanan paranýn yüzde
50'lik bölümü Turkcell Süper Ligi'ndeki
kulüplere eþit olarak daðýtýlacak.
Altyapýsýndan yetiþmiþ, 17-19 yaþlar
arasýndaki futbolcuyu lig müsabakala-
rýnda en az 450 dakika oynatan kulüp-
ler, bu parayý alma hakkýný kazanacak. 

2- Havuzda toplanan ve eþit olarak 18
Süper Lig kulübüne paylaþtýrýlan paranýn
yüzde 10'luk bölümü bayanlar ligine,
yüzde 10'luk bölümü 2006-2007
sezonunda kurulacak Futsal Ligi'ne iþti-
rak edeceklere ödenecek. 

[41] Ofsayt

Türkiye’deki
yabancý futbolcular
Türk statüsünde
oynayabilecek

Taraftarýna en
fazla ürün satan

kulüp Real Madrid

Sport+Markt Firmasý'nýn, Ýngiltere,
Fransa, Ýtalya, Ýspanya ve
Almanya'daki 15-69 yaþlarý arasýn-
daki 3 bin futbol seyircisiyle yaptýðý
ankette, taraftarlarýn, kulüplerinin
ürünlerine son 1 yýlda 7 milyar euro
harcadýðý ortaya çýktý. Ürünleri en
çok aranan kulüp ise Ýspanyol Real
Madrid. 
Kulüp ürünlerine yapýlan harcama-
da Ýngilizler 2,7 milyar euro ile ilk
sýrada yer aldý. Listenin ikinci sýra-
sýnda 1,7 milyar euro ile Almanlar,
1,4 milyar euro ile de Fransýzlar
yer aldý.

Araþtýrmaya göre, Avrupa genelinin
yüzde 35'ni oluþturan 44 milyon kiþi
tuttuklarý kulüplerin kazak ve 
anoraklarýný alýrken, 40 milyon kiþi-
nin de kulüp tiþörtlerini almayý tercih
ettiði ortaya çýktý. 

En fazla harcamayý 15-34 yaþlarý
arasýndaki 37 milyon taraftar yapar-
ken, 40-49 yaþlarý arasýndaki taraf-
tarlarýn yýllýk yaptýðý alýþveriþ ortala-
masý ise kiþi baþýna 142 Avro'yu
aþtý. 

Ürünün en çok arandýðý kulüp ola-
rak Real Madrid ilk sýrada yer
almayý baþardý. Ýspanyol ekibini,
Juventus, Barcelona, AC Milan ve
Manchester United kulüpleri takip
etti.

3- Yüzde 10'luk bölümü U17 ve
U19 milli takýmlarýna oyuncu veren
kulüpler arasýnda eþit olarak paylaþ-
týrýlacak. 

4- Yüzde 20'lik bölüm ise önümüz-
deki sezon Avrupa Þampiyonasý'nda
mücadele edecek Ulusal Amatör
Karma'ya oyuncu veren takýmlara
daðýtýlacak. 

Bu kriterler çerçevesinde daðýtýlacak
ödül ve primin alýnmayan bölümü,
2007-2008 sezonunun fonuna
aktarýlacak.
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3 yaþýnda kokpite oturup evi gibi
benimseyen, Flavio Briatore’nin elle-
rinde yoðrulan, Oxford’da öðrenci-
lerle birlikte takýlan, futbol ve tenis
oynayan týrmanýþ yapan, F1’i taný-
mayan bir ülkeye “Alonsomania” çýl-
gýnlýðýný yaþatan ve Galacticos’lar
kadar çok tanýnan Fernando Alonso;
rekorlarýn ve baþarýlarýn adamý. 

Fernando Alonso Diaz 29 Temmuz
1981’de Oviedo, Ýspanya’da
doðdu.. Renault F1 takýmýnýn pilotu
olan Alonso Oxford’da yaþýyor ve 25
Eylül 2005’de Formula 1 Dünya
þampiyonu oldu.. F1’de Dünya þam-
piyonu olduðunda 24 yaþýndan 59
gün almýþ olan Alonso böylece efsane
F1 pilotlarýndan Emerson Fittipaldi’ye
ait olan “En Genç F1
Þampiyonu” unvanýný

da almýþ oldu. Alonso’nun þampiyon-
luðu ayný zamanda F1’de bir devrin
sonuna iþaret etti; F1’in yaþayan
efsanesi Michael Schumacher’in yýl-
lardýr süregelen hükümdarlýðýnýn sonu-
nu.. 

..::::EERRKKEENN  YYIILLLLAARR::::..

Annesinin kýzlýk soyadýný da adýnda
taþýyan Alonso, Kuzey 
Ýspanya’nýn Asturias bölge-
sinde dünyaya geldi.
Orta halli
bir aile-
nin
çocuðu
olan

Alonso’nun babasý maden iþinde pat-
layýcý uzmaný olarak annesi ise bir
devlet dairesinde uzun süre aileyi iyi
þartlarda geçindirebilmek için çalýþtý..
Alonso ufak yaþlarda özellikle babasý
sayesinde motor sporlarýyla tanýþtý
ama ne babasý ne de baþkasý
Alonso’nun gelmiþ geçmiþ “En Genç

F1 Dünya Þampiyonu”

[ ] Ofsayt | Ocak | 06

Fernando Alonso Diaz: 
“Dünyanýn en genç

Formula 1 þampiyonu”
DDüünnyyaa''nnýýnn  eenn  ggeennçç  FFoorrmmuullaa  11  þþaammppiiyyoonnuu  oollaann  FFeerrnnaannddoo  AAlloonnssoo  DDiiaazz
kkookkppiittee  oottuurrdduuððuunnddaa  hheennüüzz  33  yyaaþþýýnnddaayyddýý....  DDiirreekkssiiyyoonnuu  iillkk  ttuuttttuuððuu  ggüünn--
ddeenn  bbeerrii  ddaammaallýý  bbaayyrraakk  iiççiinn  ggaazzaa  bbaassaann  AAlloonnssoo''nnuunn  mmuuhhtteeþþeemm  kkaarriiyyeerrii
vvee  eenn  iinnccee  ddeettaayyllaarrýý....
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olabileceðini tahmin edebilirdi.. 

Hayatla Oviedo’da ablasý
Lorena’nýn elinden tutarak tanýþan
Alonso, amatör kart pilotu olan baba-
sý José Luis’in yarýþ tutkusunu çocuk-
larýna aþýlamaya çalýþmasýyla gaz
pedalýna basmayý öðrendi.. Baba
Jose’nin F1 araçlarýndan kopya
çekerek kendi elleriyle yaptýðý pedallý
kart aslýnda abla Lorena içindi.. Ancak
8 yaþýndaki Lorena’nýn bu araca ilgi
göstermemesi ve henüz 3 yaþýnda
olan Alonso’nun o ufacýk kokpiti evi
gibi benimsemesi bugünlere kadar
uzayan baþarýlarla dolu hayat hikaye-
sinin ilk tohumlarý oldu.. 

Babasýndan aldýðý yarýþmacý ruh ve
annesinin desteðiyle yeteneklerini ufak
yaþlarda sergilemeye baþlayan
Alonso’nun ilk mekanikeri doðal ola-
rak babasý oldu.. Ýspanya’da baba-
sýnýn elinden tutarak anaokulu yerine
gittiði yarýþmalarda karting kullanan
Alonso ailesinden aldýðý moral deste-
ðiyle gaza basmanýn kýsa sürede ken-
disi için sadece bir hobi olmadýðýný
gösterdi.. 

Ancak bu durum babasý Jose Lu i s ’ i
oldukça zor durumda býraktý.. Varlýklý

bir aile olamayan Alonso’lar
baþarýlý olan küçük çocuk-
larý Fernando’nun
motorsporlarýna devam
edebilmesi için bir çok
fedakarlýk yapmak zorunda
kaldý.. Ailenin limitli 

kaynaklarý karting arabasý ve yarýþma-
lara katýlabilmek için mutlaka bir
sponsor bulunmasýný gerektiriyordu..
Girdiði her yarýþta neredeyse en ufak
katýlýmcý olan Fernando en baþarýlý
genç yetenek olmayý ve rakiplerine
çoðu zaman duman yutturmayý baþar-
dý.. 1994, 1996 ve 1997’de Ýspanya
Karting Þampiyonasý’nda kupaya
uzanan Alonso Avrupa Kart
Þampiyonasý’nda 2. oldu ve küçük
yaþta 1996’da Dünya Küçükler
Karting Þampiyonasý’nda zafere
uzandý.. 

1999 Alonso için farklý bir deneyim
oldu.. Minardi F1’in eski pilotlarýn-
dan Adrián Campos’un sponsorluðu
ve yardýmýyla Ýspanya Nissan Açýk
serisine katýldý ve ilk ve son seri dene-
mesinde henüz 18 yaþýnda þampiyon
oldu. Bu baþarý genç pilotun bir anda
Formula 3000’e 2000 senesinde
adým atmasýný saðladý. Þampiyonanýn
en ünlü pistlerinden Spa-
Francorchamps’da damalý bayraðý
göðüsleyen ve genç Fernando yýlý 4.
tamamlamayý baþardý. Bu baþarý
2001’de Formula 1’e adým atmasýný
saðlayan kariyerinin en önemli iþlerin-
den biri oldu.. 

..::::FFOORRMMUULLAA  11  YYIILLLLAARRII::::..

Fernando Alonso’ya çoðunlukla efsa-
ne pilot Michael Schumacher’in veli-
ahdý olarak bakýlýyor. Bunun en önem-
li sebebi genç Renault pilotunun
Schumi’nin önemli özelliklerinden bir
kaçýna sahip olmasý. Alonso bugün
pistlerde yer alan ve her turu 

þampiyonluk turuymuþ gibi atabi-
len nadir isimlerden biri. Alonso
yarýþlarda yaþadýðý ciddi problem-
lerin üstesinden rahatlýkla kalkabi-
len ve en zamaný kaybederek tur
atabilen nadir yeteneklerden biri. 

Bu arada Alonso’ya boþuna
“Magic Alonso” yani “Büyücü
Alonso” denmiyor.. Bir çok pilot-
ta olmayan bir espri anlayýþýna
sahip olan Alonso ayný zamanda.
Padok þakacýlarýndan biri olarak
biliniyor ve Mart 2005’deki
Goodwood Festival’inde kart ve
sihir hünerlerini hayranlarýyla pay-
laþarak pistlerin dýþýndaki özellik-

lerini de gözler önüne serdi.. 

Minardi ile 2001’de Avustralya
GP’sinde kýrmýzý ýþýk sönüp de gaza

bastýðýnda F1 tarihinin start alan en
genç 3. pilotu olan Alonso, rakiplerine
nazaran yüksek deðerlere sahip
olmayan ve mücadele gücü düþük
olan aracýyla çaylak sezonunda puan
alamamýþ olsa da sezon sonu deðer-
lendirmesinden artý not almayý baþar-
dý.. 

Sürüþ yetenekleri sayesinde 2002’de
yeniden kurulan ve baþýnda menajeri
Flavio Briatore’nin olduðu Renault
takýmýna geçen Alonso test pilotu ola-
rak girdiði takýmýn 2003’de sabit
sürücüsü olmayý baþardý. Ýlk deneyimi-
ni yaþadýðý Minardi aracýndan çok
daha geliþmiþ bir araçla henüz ikinci
GP’sinde Malezya’da pole pozisyo-
nunu elde ederek En Genç Pole
Pozisyonu sahibi pilot oldu. Alonso
ayný sezon Macaristan GP’sinde ise
damalý bayraðý göðüsleyerek F1 tarihi-
nin En Genç Yarýþ Kazanan pilotu
oldu. Sezon sonunda oldukça büyük
bir baþarý sayýlabilecek iþlere imza attý-
ðý gözden kaçmayan Alonso 4 
podyum ve topladýðý 55 puanla 
sürücüler klasmanýnda 6. sýrada yer
aldý. 

2004’de de Renault’da kalan
Alonso R24’ü kullanmakta zorlandý
ve kazananlarýn çemberinde yer ala-
madý. Sezon içerisinde takým arkadaþý
Jarno Trulli’nin gerisinde kalmaya
baþlamasý sorgulanan Alonso bu
durumu sezon sonuna doðru tersine
çevirmeyi baþardý. Ayný zamanda
menajeri olan takým patronu Falvio
Briatore ile yollarýný ayýran Trulli kýsa
süre sonra muazzam bir form düþüþü
yaþadý ve problemleri artýnca takým-
dan ayrýldý. Trulli sezonun son 3 
yarýþýna katýlmadan yeni sezon için
imza attýðý Toyota’ya geçti. Alonso
GP zaferi olmamasýna raðmen 2004
sezonunda kariyerinin en yüksek pua-
nýna, 59 ile ulaþtý ve 4 kez çýktýðý
podyumda sezonu 4. sýrada tamamla-
dý. Alonso son 3 yarýþ için takýma katý-
lan yeni takým arkadaþý 1997 F1
Dünya þampiyonu Jacques
Villeneuve’e de saðladýðý üstünlükle
1 sezon sonra yakalayacaðý baþarýnýn
sinyallerini verdi. 

..::::ÖÖÐÐRREENNCCÝÝ  HHAAYYAATTII::::..

O bir Galactico kadar ünlü ama hak-
kýnda F1 dýþýnda yazýlacak flaþ geliþ-
meler ya da çarpýcý aþk dedikodularý
yok. Alonso’nun böyle malzemeler
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vermeye niyeti de yok zaten. 

Fernando’nun yakaladýðý baþarý ülke-
si Ýspanya’da kýsa sürede
“Alonsomania" adýný aldý. 
Ýspanya’nýn Formula 1’deki en
baþarýlý ismi ve ülkeye bir anda
Formula 1’i delicesine sevdiren ve
takip ettiren adam rakipleri ya da ken-
disi kadar ünlü olan bir çok spor
adamý gibi bir hayat yaþamýyor.
“Alonsomania” salgýnýný baþlatan
Fernando Alonso, Ýngiltere’nin
dünyaca ünlü üniversite kasabasý olan
Oxford’da Renault’nun
Enstone’daki merkezi yakýnlarýnda
öðrencilerle birlikte takýlýyor. Alonso
böylece hem takýma daha yakýn oluy-
or hem de ülkesinde kendisini bekley-
en kamera ýþýklarýndan uzak kalýyor. 

..::::MMUUHHTTEEÞÞEEMM  22000055::::..

2005 sezonunda Alonso’nun takým
arkadaþý Ýtalyan Giancarlo Fisichella
oldu. Ýlk yarýþýnda sezon açýlýþýnýn
yapýldýðý Avustralya’da 3. olan
Alonso, Malezya’da kolaylýkla pole
pozisyonunu elde etti ve GP’yi kazan-
mayý baþardý. Alonso ayný performansý
sezonun 3. yarýþýný da tekrarladý ve

Bahreyn’i pole pozisyonuna baþlaya-
rak kazandý. 

San Marino ise sezonun en çarpýcý
yarýþlarýndan birine sahne oldu; yeni
araba ve kurallarla hayal kýrýklýðý
yaþayan Ferrari ve Michael
Schumacher’in San Marino’da
kariyerinin en parlak günlerini yaþa-
maya baþlayan Alonso ile girdiði
kapýþma nefesleri kesti. Alonso, 7 kez
F1 þampiyonu olan Alman efsanesi
Michael Schumacher ile girdiði ve
yaklaþýk 13 tur süren mücadeleyi
kazanarak damalý bayraða ulaþtý.
Ülkesinde koþulan GP’yi kazanama-
mak Alonso için hayal kýrýklýðý yarattý.. 

McLaren'in yükselen performansý
Räikkönen’in Monaco’da zafere bir
kez daha uzanmasýný saðladý.
Nürburgring’deki Avrupa GP’sinde
ise Räikkönen'in görülmeye deðer bir
þekilde yarýþ dýþýnda kalmasý zaferi
Alonso’ya verdi. 
Kanada ise Alonso için tam bir felaket
oldu. GP’de McLaren’den Montoya
ve Räikkönen’in baskýsý sebebiyle
hata yapan Alonso “Þampiyonlarýn
Duvarý”na çarptý ve süspansiyonlarýn-
dan mahrum kalarak yarýþý tamam-

layamadý. Böylece Kanada GP’si
Alonso’nun 2005’deki finish göre-
mediði ilk GP oldu. 

2005 A.B.D GP’si ise Michelin kulla-
nan her takýmýn yaptýðý, gibi lastik üre-
ticisinin güvenlik onayýný vermemesi
üzerine, Alonso’nun da piste çýkma-
dýðý GP olarak tarihe geçti. Bu GP
Michael Schumacher’in 2005’deki
tek damalý bayraðýný getirdi. 

Alonso, Fransa GP’sinde 3. pole
pozisyonu’nu elde etti ve yarýþý baþla-
dýðý gibi tamamlayarak o sezon 5.
yarýþýný kazandý. Alonso sezonun deva-
mýnda gelen Britanya GP’sinde ise
yarýþa pole pozisyonu’nda baþladý
ancak McLaren’den Montoya’nýn ilk
zaferini aldýðý günü 2. sýrada tamam-
ladý. 

McLaren'in güvenilirlik problemi
Alonso’ya Almanya GP’sinde bir
zafer daha kazandýrdý. Bu yarýþta Kimi
Räikkönen'in arabasý hidrolik arýzasý
yaptý. Macaristan GP’sinden 2 gün
önce 24. doðum gününü kutlayan
Alonso, Toyota’dan Ralf Schumacher
ile problem yaþadý ve ancak 11. ola-
rak yarýþý puansýz kapattý.. 
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Türkiye GP’sinde Alonso’nun þansý
O’nu takip etti ve Renault pilotu 2.
sýrayý son turlar koþulurken McLaren
pilotu Juan Pablo Montoya’nýn 8.
virajda veda etmesiyle birlikte aldý.
Monza’da ise yarýþa 3. sýrada 
baþlayýp 2. olan Alonso’nun karþýsýn-
da ise motor deðiþtirme cezasý ile 10
sýra geriden baþlayýp ancak 4. olabi-
len Räikkönen vardý. 

Belçika GP’sinde ise Alonso’nun
Reanult’sunun ayarlarý piste göre iyi
ayarlanmamýþtý ama Ýspanyol pilot 2.
olmayý baþardý. Bu GP’de ise son
turlarda Antonio Pizzonia’nýn
Montoya’ya çarpmasý Alonso için
podyumda yer açýlmasýna yardýmcý
oldu. 

Brezilya’ya pole pozisyonu’nda
baþlayan 24 yaþýndaki Ýspanyol GP’yi
3. sýrada tamamladý ve henüz 24
yaþýndan 59 gün almýþken F1 Dünya
Þampiyonu olmayý baþardý. Alonso
böylece Emerson Fittipaldi’ya ait olan
“En Genç F1 Þampiyonu” unvanýný
ele geçirerek tarihte önemli bir yere
oturdu. Alonso sadece bu rekoru 18
ay geliþtirmekle kalmadý ayný zaman-
da 5 yýldýr F1’de devam eden
Michael Schumacher üstünlüðüne de
son verdi. 

““BBUU  HHEEPPÝÝMMÝÝZZÝÝNN  BBAAÞÞAARRIISSII””

“Þampiyonluðumu kariyerim boyunca
yanýmda olup bana destek veren aile-
me ve bütün yakýn arkadaþlarýma
adamak istiyorum. Ýspanya F1 kültürü
olan bir ülke deðil, her adým da yalnýz
baþýmýza savaþarak bunu baþardýk.
Formula 1’in en iyi takýmý olan
Reanult’yada çok þey borçluyum bu
baþarýyý bir birimize borçluyuz. Burada
benim þampiyon olduðum yazýyor
ama hepimiz þampiyonuz.” 

Sezonun son GP’leri Alonso’nun
þampiyonluk kovalayan takýmý için
muhafazakar tarzýný býrakarak
McLaren ile puan farkýnýn kapanmasý
için puan savaþý vermeye devam
etmesine sahne oldu. Alonso böylece
sadece kendi adýna deðil, kendisi için
ellerinden geleni yapan takýmý için de
gaza bastý. 

Jordan’ýn ticari direktörü Ian Phillips
Alonso’nun Suzuka’da

Schumacher’i geride býrakýþýný þöyle
dile getiriyor: “Tüm zamanlarýn en iyi
manevralarýndan birini bu görkemli
pistte gördük.” 

Renault’nun puan almasý için sava-
þan Alonso 16. sýrada baþladýðý
GP’yi 3. sýrada, 17. sýradan baþlaya-
rak zafere uzanan Räikkönen ve takým
arkadaþý Fisichella’nýn arkasýnda
tamamladý. 

Çin GP’si ise pole pozisyonunda yarý-
þa baþlayan ve zafere uzanan Alonso
ve böylece Reanult F1 Takýmý’nýn ilk
markalar þampiyonluðunu kutlamasýna
sahne oldu. 

..::::SSIIRRAADDAA  MMccLLAARREENN  VVAARR::::..

19 Aralýk 2005’de McLaren takýmý
Fernando Alonso’nun 2007 sezonu
için takýma katýldýðýný açýkladý. 

En genç pole pozisyonu sahibi olan
Alonso ardýndan F1 zaferine uzanan
en genç pilot oldu. Genç Ýspanyol
hat-trick’i en genç F1 þampiyonu ola-
rak tamamladý. 

2005’de Asturias Spor Ödülleri’nde
2005 Prensi seçilerek bu onura layýk
görülen en genç isim oldu. 

3 F1 þampiyonluðu bulunan Niki
Lauda herhalde Alonso hakkýnda
daha güzel sözler söyleyemezdi:
“Muhteþem, Formula 1’in en komple
pilotu. O’nun yaþýnda bu kadar iyi
birini görmedim. Kanada’da bir hata
yapmýþ olabilir (Duvara çarpmasýndan
bahsediyor) ama O’nun yaþýndayken
herhalde bana bu kadar büyük sor-
umluluklar verilse ben her gün duvara
çarpardým. Mükemmel bir pilot,
Renault ve F1 için çok büyük bir
kazanç.” 

A1 GP’sinde Brezilya Takýmý’ný
yöneten Emerson Fittipaldi’ye muhte-
melen rekorunu kaybedeceði ve bu
konuda ne düþünüldüðü sorulduðun-
da ise efsane fazla düþünmeden kýsa
ve öz cevap verdi: “Rekoru Alonso
kazanacaksa, bu rekor O’nun la
emin ellerde.” 

Hazýrlayan
Coþkun Burma
Hikmet Karakelle
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[28] Ofsayt

MMaaddeemm  kkii  ggeennççssiinniizz,,
''GGeennççlleerrbbiirrlliiððii''  yyaappýýyyoorruumm

TTaarriihhççee

Ankara'da futbolun, 1917-18'den iti-
baren oynandýðý kabul ediliyor. 20 bin
nüfuslu þehrin önce Yahudi sakinleri,
sonra baþka þehirlerden gelen tale-
beler, Ankara Sultanisi bahçesinde
kaidesiz, kara düzen top 
koþturmuþlar. Ankara Futbol
Birliði'nin 1921'de Ankara Ligini
oluþturma kararýndan sonra,
Ankara'da ilk resmî futbol müsaba-
kasý 26 Ekim 1922'de oynanmýþ.
Ankara Sultanisi takýmýnda Ekrem
beyin bazý yetenekli oyuncularý takýma
almamasý, futbola tutkun öðrenciler
arasýnda huzursuzluk yaratacaktýr. Ýþte
bu huzursuzluk ve öðrencilerin göster-
diði tepki açacaktýr 

GGeennççlleerrbbiirrlliiððii''nniinn  kkuurruulluuþþuunnaa
ggiiddeenn  yyoolluu

Beden eðitimi hocasý Ekrem beyin taký-
ma almadýðý çocuklardan biri, Ramiz
Eren, þöyle anlatýyor: "Ben iki üç arka-
daþla beraber birinci takýmda oynar-
dým. O zaman daha yaþým küçük ama,
1.80 boyundaydým. Ekrem bey, bizi
takýma almadý. Biz de kýzdýk.
Arkadaþlarýmýzdan Asým adýnda bir
çocuk vardý. Bunun babasý Muþ mebu-
suydu. Babasýna anlatmýþ. Babasý 'sen
çocuklarý çaðýr' demiþ. Çaðýrdý, Asým'ýn
evine gittik. 'Ne diyorsunuz çocuklar?'
dedi. 'Amca', dedik, 'bizim yerimize
aldýklarý o oyuncular iyi oyuncular
deðil. Biz de kýzdýk, ne yapalým diye
düþünüyoruz.' 'Çocuklar, ben size bir
kulüp kuruvereyim mi?' dedi. 'Yalnýz',
dedi, 'kulübün bir formasý lâzým.
Tüzüðe yazacaðýz. Gidin bir forma
alýn'. Eskiden belediyenin üzerinde bir
dükkâncý vardý. Oraya gittik. Orada

siyah-kýrmýzýlý bir forma bulduk.
Hepimiz parayý verdik, birer forma
aldýk. Gittik eve. Dedi ki Asým'ýn baba-
sý, 'tamam, madem ki gençsiniz,
'Gençlerbirliði' yapýyorum.' Gitti bu,
Gençlerbirliði 

kulübünü
tescil ettirdi." Gençlerbirliði'nin resmî
kuruluþ tarihi, 14 Mart 1923'tür.
Gençlerbirliði renklerini, kýtlýða, darlý-
ða, müþkülâta borçludur buna göre;
Halin yanýnda yer alan Karaoðlan Çar-
þýsýndaki o dükkânda, kýrmýzý-siyahtan
baþka forma (veya baþka anlatýmlara
göre öðrencilerin evde diktirecekleri
kýrmýzý-siyah basmadan baþka uygun
malzeme) bulunmamasýna... 
"Hamit tarlasý" denen arazide yapýlan

bir maçtan sonra resmî lise takýmýyla
"Gençler"in birleþmesi eðilimi belirir.
Hatta bir rivayete göre,
Gençlerbirliði'ni kuran öðrenciler kýrmý-
zý-siyah Ankara gelinciklerinden bir
buket yaparak hocalarýnýn gönlünü
almaya gidecekler; kulübün rengi o
gelinciklerin kýrmýzý-siyahýyla pekiþe-
cektir.
Okul yönetimiyle Gençlerbirliði'ni
kuran öðrenciler arasýndaki ihtilâf,
Ankara Liginin ilk sezonunun puan cet-
velinde de görünüyor. 1922/23 sezon-
unda Ankara Liginin 5 takýmý arasýnda

yer alan Ankara Sultanisi, bu problem-
ler neticesinde zayýf düþmüþ kadrosuyla
iki maç oynayýp yenildikten sonra lig-
den çekilmiþtir! 
7 takýmlý 1923/24 sezonunda ise artýk
Sultani yok, Gençlerbirliði vardýr.
Ancak okul yönetimiyle öðrenciler ara-
sýndaki gerginlik hâlâ tam giderilmiþ
deðildir. Okul müdürü Münif Kemal
bey öðrencilerin kendisine haber ver-

meden kulüp kurmasýný gurur mese-
lesi yapmýþtýr. "Asým'ýn babasý" olan
Muþ mebusu, Münif Ak'ý
Kastamonu'ya tayin ettirerek bu
engeli aþmak ister. Ancak
Kastamonu Sultanisine tayin olan
Münif Kemal'in yerine gelen Celâl
bey de "talebelerin hariçte kurdu-

ðu" kulübü hoþ karþýlamaz. Okul
öðrencilerinin dýþarda futbol oyna-

masý yasaklanýr. Bir süre sonra yapýlan
Ýdman Cemiyetleri Ýttifaký Ankara kon-
gresinde, bu gerginlik çözülecektir.
Kongreye Ankara Sultanisi adýna katý-
lan müdür Celâl bey, delegasyonda yer
alan Gençlerbirliði temsilcilerini -yani
kendi öðrencilerini- bu kongrede "res-
men" kabul etmek durumunda kalýr.
Ardýndan, Türkiye Ýdman Cemiyetleri
Ýttifaký'nýn genel kongresinde, Münif
Kemal beyle Gençlerbirliði'nin vuslatý
gerçekleþir. Münif Kemal bu kongreye
Kastamonu delegesi olarak katýlmýþtýr.
Gençlerbirliðili Sultani öðrencileri, bir
çiçekle eski müdürlerini ziyaret ederek
gönlünü alýrlar ve kendisine kulübün
baþkaný olmasýný teklif ederler. Münif
Kemal, gözleri yaþararak kabul eder bu
öneriyi. Münif Kemal'in baþkan olduðu,
Gençlerbirliði'nin ilk "gerçek" yönetim
kurulunda, þu isimler yer alýr: Avni
(memur), Cemal (memur) , Hamdi
(Lisede Türkçe öðretmeni) beyler,
Mennan Ýz (lise son sýnýf öðrencisi),
Kemal Sýtký Tarlan (belediyede memur). 
Münif Kemal beyin 9 yýl sürecek olan
baþkanlýðýylabirlikte, Gençlerbirliði'nde
hem gerginlik sona erdi, hem de yükse-
liþ baþladý. Kastamonu'dan Ankara'ya
Maarif Baþmüfettiþi olarak dönen
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Münif Kemal, Maarif Vekili Mustafa
Necati'nin kulübü himayesini ve Maarif
camiasýnýn birçok üyesinin kulübe üye
olmasýný saðlayarak, Gençlerbirliði'nin
"okullu takýmý" hüviyetini pekiþtirdi.
Öðretmen okullarýndan mezun olan
yetenekli sporcularýn ve futbolcu öðret-
menlerin Ankara'ya tayinini saðlayarak
kulübe kazandýrmasý, Münif Kemal
Ak'ýn en önemli hizmetiydi. Örneðin
izleyen yýllarda Gençlerbirliði'nin gol-
cüsü olarak sivrilen (sol ayaklý) Fikret
(Saltcan), Ýzmir'de öðretmenken Münif
Kemal bey tarafýndan keþfedilerek
Ankara'ya ve Gençlerbirliði'ne aldýrýl-
mýþtý. ("Ýzmirli Fikret" olarak anýlan
Fikret Saltcan, Ankara Hukuk
Fakültesini bitirerek avukat olmuþtur.)
Münif Kemal Ak'ta, kulüp baþkanlýðýyla
öðretmen kiþiliði içiçe geçmiþti; oyun-
cularýn tahsil hayatlarýný yakýndan
gözetirdi. Ramiz Eren anlatýyor: "926
veya 927 senesinde,
Gençlerbirliði'nden beni millî takýma
çaðýrdýlar. Yalnýz beni çaðýrdýlar. Münif
Kemal Bey vermedi. Dedi ki, Adil ile
Fikret'i de alýrsanýz, veririm Ramiz'i,
dedi. Sonra beni de çaðýrýp dedi ki:
'Oðlum, seni çaðýrdýlar ama sen 10.
sýnýftasýn.Gidersen sýnýfta kalacaksýn.
Doðru deðil bu. Bir saat oyun oynaya-
caksýn, bir sene sýnýfta kalacaksýn.
Vazgeç' dedi. 'Peki müdür bey nasýl
istersen' dedik. Benim yerime Beþiktaþlý
Baba Hüsnü'yü aldýlar millî takýma."
Ýzleyen yýllarda da Münif Kemal gele-
neði sürecek, çoðu üniversiteli olan fut-
bolcularýn tahsil hayatýný daima gözet-
mek, Gençlerbirliði idarecilerinin
karakteristik bir vasfý olacaktýr. 

KKüünnyyee

TTaakkýýmm  AAddýý
Gençlerbirliði Spor Kulübü
KKuurruulluuþþuu
14 Mart 1923
KKuurruuccuullaarrýý  
Nuri ERÝM, Seka'da memur, Ýzmit T.C.
Fazýl ERÝM, Seka'da memur, Ýzmit T.C.
Haydar ERÝM, Emekli subay

Lütfi MENNAN, Ýstanbul Bakýrköy
kadastro Md. Mv. T.C.
Mazhar ATACANLI, dahil. Vekaleti
Hususi Kalem Md. T.C
Asým KURT, B.T.U.M. Daðcýlýk
Federasyonu Reisi T.C.
Kenan, Sümerbank, Hereke Fab. Md.
T.C.
Nusret SAÐANAK, Maliye Vekaleti
Levazým Md. T.C.
Saim ATASAÐUN, Ziraat Bankasý
umum Md. T.C.
Saim, Haydar Paþa, Ýstanbul T.C.D.D.
Diþ Tabibi T.C.
Veli ÖZHAN, Ýstanbul Bakýrköy
Ortaokulu Md. T.C.
Ali ÇELÝK, Harciye Vekaleti Matbaasý
T.C.
Ziya, Avukat Ýstanbul T.C.
Ali FAÝK, Maliye Vekaleti
Müfettiþlerinden T.C.
Hüseyin VAZLI, Avukat Ýstanbul T.C.
KKuurruulldduuððuu  YYeerr  
Sultani Mektebi ( Ankara Lisesi)
RReennkklleerr
Kýrmýzý - Siyah
ÝÝllkk  BBaaþþkkaann
Münif Kemal AK
ÝÝllkk  MMaaçç
Ankara Lisesi
ÝÝllkk  SSppoorr  DDaallýý
Futbol
ÝÝllkk  ÞÞaammppiiyyoonnlluukk
1929/30
Ýllkk  ÞÞaammppiiyyoonn  KKaaddrroo
Kaleci Nuri Erim
Bekler: Ramiz Eren, Enver Evrensel
Haflar: Rasim Akin, Mustafa Aral,
Halit Atak
Forlar: Cavit, Fikret Saltcan, Ali Riza
Ertug, Adil Giray, Cevat Celâl.
HHeeddeeff: Üyelerin muhtelif sporlarý tam
bir sportmenlik, yurt sevgisi içinde
yapmalarýný temin etmek, karþýlýklý
saygý, sevgi ve dayanýþma hislerini
geliþtirmek ve böylelikle Türk
Sporuna hizmet edilmesini saðlamak-
týr.

GGeennççlleerrbbiirrlliiððii  22000055//0066  

BBaaþþkkaann::
Ilhan Cavcav

IIkkiinnccii  BBaaþþkkaann::
Atilla Aytek

AAssbbaaþþkkaannllaarr::
Hayri Güler
Özkan Erbakan

GGeenneell  SSeekkrreetteerr::
Abdulkadir Aksoy

BBaassýýnn  SSöözzccüüssüü::
Enis Safi

TTeekknniikk  DDiirreekkttöörr::
Mesut Bakkal

AAnnttrreennöörr::
Bülent Korkmaz

FFuuttbboollccuullaarr::

Ömer Çatkýç
Gökhan Tokgöz
Ferhat Odabaþý
Erkan Özbey
Baki Mercimek
Ismail Güldüren
Fredrik Risp
Christian Jardler
Mehmet Nas
Erhan Güven
Sedat Yeþilkaya
Hasan Uður
Doða Kaya
Gökhan Gönül
Mehmet Çakýr
Ayman Abdelaziz
Uður Boral
Marcio de Oliviera
Seran Eser
Isaac Thomas

Ofsayt | Aralik | 05 []

SSppoorr  KKuullüübbüü
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[ ] Ofsayt | Ocak | 06

Almanya spor 
dünyasýndaki 
gururumuz Türk 
þirketi Lescon
AAvvrruuppaa  aayyaaððýý  HHaannaauu  KKlleeiinn--AAuuhheeiimm  ddaa  bbuulluunnaann  vvee  AAllmmaannyyaa  ssppoorr  ppiiyyaassaassýýnnaa  22000055´́ttee  mmeerrhhaabbaa  ddiiyyeenn  LLeessccoonn  þþiirrkkeettii  kkýýssaa
ssüürreeddee  eellddee  eettttiiððii  bbaaþþaarrýý  iillee  kkeennddiinnddeenn  ssöözz  eettttiirriiyyoorr..  MMeettiinn((3322))  iillee  KKaaaann((2277))  MMiirraassyyeeddii  kkaarrddeeþþlleerriinn  AAvvrruuppaa  TTeemmssiillcciilliiððiinnii  üüsstt--
lleennddiikklleerrii  LLeessccoonn  þþiirrkkeettii  AAllmmaannyyaa’’ddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  SSppoorr  kkuullüüpplleerriinniinn,,  ttaarraaffttaarrllaarrýýnn  vvee  ssppoorrsseevveerrlleerriinn  iihhttiiyyaaccýý  oollaann  üürrüünnllee--
rrii  kkaarrþþýýllaammaakk  iiççiinn  ççaallýýþþmmaallaarrýýnnaa  bbaaþþaarrýý  iillee  bbaaþþllaaddýý..  YYeerrllii  vvee  yyaabbaannccýý  bbaassýýnnddaa  aaddýýnnddaann  ssöözz  eettttiirreenn  MMiirraassyyeeddii  aaiilleessii,,  bbüüyyüükk  
bbaaþþaarrýýyyaa  iimmzzaa  aattaarraakk  EEiinnttrraacchhtt  FFrraannkkffuurrtt  kkuullüübbüü  iillee  33  yyýýllllýýkk  aannllaaþþmmaa  ssaaððllaaddýý..  MMeettiinn  iillee  KKaaaann  kkaarrddeeþþlleerriinn  bbaaþþaarrýýllýý  aattýýllýýmmllaarrýý,,
LLeessccoonn’’uunn  EEiinnttrraacchhtt  FFrraannkkffuurrtt  kkuullüübbüünnüünn  iillkk  eettaappttaa  FFuuttbbooll  vvee  AAttlleettiizzmm  ddýýþþýýnnddaakkii  ttüümm  bbööllüümmlleerriinn  iihhttiiyyaaççllaarrýýnnýý  ggiiddeerriillmmeessiinnii
ssaaððllaaddýý..  BBuunnuunn  yyaannýýnnddaa  BBuunnddeesslliiggaa  ddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  bbiirrççookk  kkuullüüpp  iillee  bbuu  yyöönnddee  ggöörrüüþþmmeelleerrii  ddeevvaamm  eettmmeekktteeddiirr..
HHeeddeefflleerriinniinn  AAmmaattöörr  kkuullüüpplleerriinn  yyaannýýnnddaa  PPrrooffeessyyoonneell  kkuullüüpplleerrii  ggiiyyddiirrmmeekk  oolldduuððuunnuu  bbeelliirrtteenn  MMeettiinn  MMiirraassyyeeddii,,  aassýýll  aammaaççllaarrýý--
nnýýnn  AAvvrruuppaa’’yyaa  yyaayyýýllaarraakk  ssppoorr  ppiiyyaassaassýýnnddaa  iillkk  üüççee  ggiirrmmeekk  oolldduuððuunnuu  bbeelliirrttttii..  BBiizzlleerrii  gguurruurrllaannddýýrraann  MMiirraassyyeeddii  kkaarrddeeþþlleerr  iillee  ssýýccaakk
vvee  ssaammiimmii  ssööyylleeþþiimmiizz  oolldduu......
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KKýýssaaccaa  kkeennddiinniizzii  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??

Memnuniyetle, þirketin genel müdürlü-
ðünü kardeþim Kaan ile beraber yürüt-
mekteyiz. Kaan Ýþletme ve Ýkili anlaþ-
malardan, ben ise Marketing ve PR
den sorumluyum.

LLeessccoonn  vvee  hheeddeefflleerriinniizzddeenn  bbaahhsseeddeerr
mmiissiinniizz??

Lescon olarak spor piyasasýnda önemli
yer alarak yerimizi uzun yýllar saðlam-
laþtýrmaktýr. Yýlda iki kez tanýttýðýmýz
koleksiyonumuz aracýlýðý ile de aðýrlýklý
olarak Futbol, Basketbol ve
Voleybol’un yanýnda diðer spor dal-
larýndaki giyim ihtiyaçlarýný gidermek-
tir.

YYeerrllii  vvee  yyaabbaannccýý  bbaassýýnn  aarraaccýýllýýððýý  iillee
EEiinnttrraacchhtt  FFrraannkkffuurrtt  iillee  33  yyýýllllýýkk  aannllaaþþmmaa
ssaaððllaaddýýððýýnnýýzzýý  gguurruurrllaa  ookkuudduukk......BBiizzee
aannllaaþþmmaa  iiççeerriiððii  hhaakkkkýýnnddaa  bbiillggii  vveerriirr
mmiissiinniizz??

Lescon sirketi 1980’de doðdu. Biz
2005 ocaktan itibaren Almanya 
temsilciliðini üstlenerek merkezi
Türkiye’de olan Lescon sirketi ile
ortaklýk anlaþmamýz oldu. Eintracht
Frankfurt ile bu tür anlaþma baþarýsýný
göstererek piyasadaki yerimizi ilk etap-
ta belirleyip pozisyonumuzu göstermiþ
olduk. Bu atýlým ile profesyonel
bölümleri ile anlaþma yollarýný bir
ölçüde aralamýþ olduk. Hedefimiz
daha önce belirttiðim gibi, amatör
spor piyasasýnýn yanýnda tabiî ki 
profesyonel bölümlerini giydirmek.
Eintracht Frankfurt kulübünün çok
önemli bir marka olmasý, bundan
sonra yapacaðýmýz atýlýmlarý kolaylaþ-
týrmasýnýn yanýnda sorumluluðumuzu
daha da artýrmýþtýr. Bu önemli kulüp
ile yaptýðýmýz anlaþma itibari ile
Eintracht Frankfurt’un amatör bölüm-
lerini, yani 13 deðiþik spor bölümleri-
nin giyim ihtiyaçlarýný önümüzdeki 3
yýl için üstlenmiþ olduk. Örneðin
Basketbol, Masa tenisi, Hentbol,
Voleybol ve Hokey gibi takýmlarýn 
tekstil ihtiyaçlarýný Eintracht Frankfurt

yetkililerin arzu ettikleri biçimde ürete-
rek, çok beðenilen kaliteli ürünlerimizi
zamanýnda teslim ettik. Bunun yanýnda
Frankfurt kulübü yetkilileri ile ortak bir
çalýþma daha yaparak Lescon’un
mamüllerini tanýtan bir kataloðu hiz-
mete sunduk. Eintracht Frankfurt’un
bu aþamada Futbol ve Atletizm ile ilgili
giyim anlaþmasý baþka þirketle devam
etmekte. Diðer hedefimiz tabiî ki ,
anlaþmalarý bittiði zaman, 2007-2008
sezonu itibari ile bu iki önemli spor
dallarýnýn spor giyim ihtiyaçlarýný
gidermek olacaktýr.

BBiirr  TTüürrkk  þþiirrkkeettii  oollaarraakk  kkaarrssýýllaaþþttýýððýýnnýýzz
eennggeelllleerr  vveeyyaa  zzoorrlluukkllaarr  oolldduu  mmuu??

Ýlginçtir ama bu tür sorular ile çok
karsýlaþtýk...Þuna emin olun ki çalýþ-
manýz, kaliteniz ve hizmetiniz üst
düzeyde olduðu zaman , etnik 

kökeniniz nerden olursa olsun iþ
dünyasýnda engeller ile karsýlaþmaz-
sýnýz. Almanlar mantaliteleri itibari ile
iþlerinde profesyonel insanlar. Bunun
canlý örneðini  Eintracht Frankfurt
kulübü bir Türk þirketi ile anlaþma
saðlayarak göstermiþtir. 

BBiirraazz  öönnccee  öönncceelliikkllii  hheeddeeffiinniizziinn  aammaattöörr
kkuullüüpplleerriinniinn  iihhttiiyyaaççllaarrýýnnýý  ggiiddeerreerreekk  pprroo--
ffeessyyoonneell  ttaakkýýmmllaarrýýnnaa  uullaaþþmmaayyýý  hheeddeeffllee--
ddiiððiinniizzii  bbeelliirrttttiinniizz......BBuunnuu  bbiirraazz  ddaahhaa
aaççaarr  mmýýssýýnnýýzz??

Bizim öncelikli prensibimiz markamýzýn
Almanya ve Avrupa da kaliteli ve kalýcý
olmasýdýr. Bunun için önemli yatýrýmla-
rýmýz oldu, ve olmaya devam 
edecektir. Örneðin  Eylül 2006 da
yayýn hayatýna baþlayacak olan OOffssaayytt
SSppoorr  PPrrooggrraammýýnnaa sponsor olarak bu
yönde de atýlýmlarýmýzý yapmýþ olduk.

Ofsayt [31]

Dergimiz ofsayt’ ý
beðeni ile takip
eden Eintracht
Frankfurt’un ve
ayný zamanda
Almanya Milli taký-
mýnýn efsanevi 
kalecilerýnden olan
Uli Stein bu günler-
de Lescon þirketinin
Reklam ayaðýný sür-
dürmekte. 
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Almanya’da 5 milyon civarýnda
lisanslý futbolcu bulunmakta, ama
bunlarýn sadece 380’i profesyonel.
Pastanýn çok büyük bölümünü amatör
kulüp ve spor dallarý oluþturmaktalar.
Daha öncede belirttiðim gibi bir
marka olarak spor piyasasýndaki yeri-
nizi veya pozisyonunuzu saðlamlaþtýr-
mak zorundasýnýz ki bir sonra atacaðý-
nýz adýmlar daha kolay olsun. Bunun
için isim yapmýþ birkaç ünlü kulüpler
ile anlaþma zemini arayarak sponsor-
luk anlaþmasý yapýlmasý gerekir diye
düþünüyorum. Bu yöndeki görüþmele-
rimiz devam etmekte ve yakýnda bir-
kaç profesyonel kulüp ile anlaþacaðýz.

AAvvrruuppaannýýnn  ddiiððeerr  üüllkkeelleerriinnddee  aattýýllýýmmllaarrýý--
nnýýzz  oolldduu  mmuu??

Lescon sirketinin su anki yýllýk cirosu
70 milyon Avro’dur. Alman piyasasýn-
da yeniyiz. Ama tabiî ki diðer ülkeler-
den Hollanda , Belçika vb. ülkelerden
böyle bir çalýþma ortaklýðý arzusu gel-

diði zaman
görüþmelere açýk
oluruz. Daha
önce de belirtti-
ðim gibi þu aþa-
madaki öncelikli
hedefimiz
Almanya spor
piyasasýnda yeri-
mizi saðlamlaþtý-
rarak. sonralarý
diðer ülkelere
ulaþmaktýr.

UUllllii  SStteeiinn  rreekkllaamm
aayyaaððýýnnýýzzýý  üüssttlleenn--
mmiiþþ
dduurruummddaa......BBaaþþkkaa
ssppoorrccuullaarr  iillee
rreekkllaamm  aannllaaþþmmaa--
nnýýzz  vvaarr  mmýý??

Evet var. Örneðin
Eintracht Frankfurt’ta boks hayatýný
sürdüren ünlü bir bayan boksör, ve

benzeri deði-
þik spor dal-
larýnda faa-
liyet gösteren
sporcular ile
reklam
anlaþmamýz
bulunmakta.
Ulli Stein
bizim için
çok önemli.
Zamanýn
Alman milli
kalesini
korumuþ
,Þampiyonlar
kupasýnda
mücadele
etmiþ bu
önemli spor

adamý profesyonelliðinin yanýnda
samimiyeti, doðruluðu ve yapýsý itibari
ile bizim prensiplerimize uymaktadýr. 

BBuu  ggüüzzeell  ssööyylleeþþii  iiççiinn  ssiizzee  ooffssaayytt  aaddýýnnaa
tteeþþeekkkküürr  eeddeerreekk  iiss  hhaayyaattýýnnddaakkii  bbaaþþaarrýý--
llaarrýýnnýýzzýýnn  ddeevvaammýýnnýý  ddiilleerriimm..

Bizde size teþekkür ederek sponsorlu-
ðunu üstlendiðimiz ve yakýnda yayýn
hayatýna girecek olan ofsayt spor pro-
gramýnýza ve dergi çalýþmalarýnýzda
basarýlar diliyorum. 

Hazýrlayan
Hikmet Karakelle

[32] Ofsayt

Kaan Mirasyedi - Lescon Avrupa Genel Müdürü

Metin Mirasyedi - Lescon Avrupa Marketing sorumlusu
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AAllmmaannyyaa’’ddaa  kkuurruullaann  eenn  eesskkii  TTüürrkk
ssppoorr  kkuullüüpplleerriinnddeenn  bbiirrii  oollaann TSV Neu-
Isenburg  sezonu tüm imkansýzlýklara
raðmen dördüncü sýrada bitirdi. Uzun
yýllar Bezirksoberligada baþarýlý maçlar
çýkaran TSV Neu-Isenburg son yýllarda
alt kümelerden kurtulamýyor.Yönetimi
Ekim 2005’de devralan Baþkan Halil
Elçin, 34 senelik kulüp olmalarýna
raðmen yalnýzca 50 üyeleri olduðunu,
Neu-Isenburg ve çevresinde yaþayan
vatandaþlarýmýzýn kulübe destek olma-
malarýna bir anlam veremediðini
belirtti. Elçin Neu-Isenburg ve çevre-
sindeki Türk iþadamlarýndan kendileri-
ne destek olmalarýný ve bununla birlik-
te kulübü daha iyi yerlere taþýyacakla-
rýný belirtti. Buna örnek olarak, ilk
etapta takým formalarýný üstlenen
Erdogan GmbH’i gösteren Elçin,
bütün yükün bir kiþinin üzerine býrakýl-
masýnýn aðýr olacaðýný, diðer Türk fir-
malarýndan bu konuda ilgi ve destek
beklediklerini belirtti. Elçin sözlerini
þöyle noktaladý: Ligi dördüncü olarak
bitirmemize raðmen bir puanla üst lige
çýkmayý kaçýrdýk. Takýmýmýzda çok özel
oyuncular var. Takdir edersiniz ki iyi

oyuncularý elde tutmak pek kolay
olmuyor. Maçlarýmýzý bir kaç seyirci
önünde oynuyoruz ve bunun neticesin-
de futbolcularýmýzý maçlara motive
etmede zorlanýyoruz. Dolayýsýyla seyir-
ci desteðine ihtiyacýmýz var. Ve son
olarak ta söylemek isteðim bütün bun-
larýn bir maliyetinin olduðudur. 50 üye
ile hedeflerimize ulaþabilmemiz çok
zor. Önümüzdeki sezon vatandaþlarý-
mýzýn ve iþadamlarýmýzýn desteðini
arkamýza alabilirsek bir üst lige çýk-
mayý taraftarýmýza garanti ederim.’  

Uzun yýllar takýma baþkanlýk yapmýþ
olan iþadamý Cengiz Ongun ise iþleri-
nin yoðunluðundan dolayý baþkanlýðý
býrakmak zorunda kaldýðýný,
Almanya’da kulüp yöneticiliðinin çok
zor olduðunu ve çok fazla özverili çalý-
þýlmasý gerektiðini belirtti. Cengiz
Ongun sözlerine þöyle devam etti:
Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin kötü
alýþkanlýklar edinmesini önlemek için
en güzel ve kolay yol spordur. Ayný
zamanda spor kulüplerinin bir baþka
faydasý da çocuklarýmýza paylaþýmcýlý-
ðý öðretmektir. Bunun neticesinde yar-

dýmseverlik duygularý da geliþiyor.
Ebeveynler için bunu görmekten daha
fazla mutluluk olabilir mi ?. Yýllarca
yöneticilik yaptým, bunu vatandaþlarý-
mýza anlatmak için koþturdum, yorucu
ama zevkli bir uðraþ olduðunu düþü-
nüyorum. Elimden geldiðince TSV
Neu-Isenburg’un hiç bir maçýný kaçýr-
mamaya çalýþýyorum. Kendi saha-
mýzdaki maçlarýmýzda  küçük çapta
kermes düzenliyoruz, burada amacý-
mýz hem vatandaþlarýmýzýn Pazar gün-
lerini aileleri ile güzel bir ortamda
geçirebilmelerini saðlamak, hem de
kulübümüze küçük de olsa maddi
gelir elde etmektir. Kýsaca spor birleþti-
rir.
Hazýrlayan
Coþkun Burma

TSV NEU-ÝSENBURG’UN
DESTEÐE ÝHTÝYACI VAR...

Ertürk
Reisen 

AAyyddýýnn  EErröönnaall
BBiirrggüüll  AAyyttaann

MMüünncchheenneerr  SSttrr..  1111
6600332299  FFrraannkkffuurrtt//MM

TTeell  ++4499((00))  6699//2233  4477  7733
FFaaxx  ++4499((00))  66992233  6655  3311
eerrttuueerrkk__11@@hhoottmmaaiill..ccoomm
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[40] Ofsayt

KKeennddiinniizzii,,  ggöörreevviinniizzii  vvee
GGeennççlleerrbbiirrlliiððii’’nniinn  ttaarriihhççeessiinnii  aannllaattýýrr
mmýýssýýnnýýzz??
Ýsmim Ýhsan Alp 1963 doðumluyum
ve kulübümüzün kurulduðu 1989 yýlýn-
dan itibaren yönetim kurullarýnda
görev yapmaktayým. Þu an mali iþler
koordinatörü olarak görev yapmaktay-
ým. Kuruluþ aþamasýnda bir takým zor-
luklar yaþamamýza raðmen, özellikle
bir Alman takýmý bize epey zorluklar
çýkardý, kulübümüzü kurduk ve saha-
mýzý aldýk. Formalarýmýzý bir terzi arka-
daþa diktirdik. Alman takýmlarýnda
oynayan yeni oyuncularýn katýlýmý ile
daha da güçlendik. Bizde yabancý
takýmlarda çok sýk görünen agresif
davranýþlar hiç sergilenmedi.
Kurulduðumuzdan bu yana karþýlaþtý-
ðýmýz zorluklar neticesinde kulübü
kapatmayý bile düþündük, ama þartlar
deðiþti ve þimdi iyi bir durumdayýz. 

BBiirraazz  ddaa  kkuullüübbüünnüüzzüünn  bbaaþþaarrýýllaarrýýnnddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??
Gecen yýl þampiyon olarak A-klasma-
nýna yükseldik. Bunun haricinde
Hessen Atatürk kupasýnda final oyna-
dýk ve ikinci olduk. 

ÞÞuu  aann  kkaaçç  ttaakkýýmmýýnnýýzz  vvaarr??
Ýki takýmýz var. Ve biz birde yaþlý (Alte
Herren) takýmý kurmak istiyoruz.

AAllttyyaappýý  ççaallýýþþmmaassýý  yyaappmmaayyýý  ddüüþþüünnmmüüyyoorr
mmuussuunnuuzz??
Bir üst klasmana yükselirsek altyapý
çalýþmasý yapma zorunluluðumuz var.
Dolayýsýyla böyle bir çalýþmayý ciddi
mana da düþünüyoruz.ÿ

GGeenneellddee  TTüürrkk  kkuullüüpplleerrii  ssaahhaa  pprroobbllee--
mmiinnddeenn  þþiikkaayyeettççii..  SSiizzddee  bbööyyllee  bbiirr  ssoorruunn
vvaarr  mmýý??
Kendimize ait çok güzel bir sahamýz
var. Bu konu da þimdiye kadar hiç bir
sýkýntýmýz olmadý. 

BBiirr  TTüürrkk  ttaakkýýmmýý  oollaarraakk  hhaakkssýýzzllýýððaa  uuððrraa--
ddýýððýýnnýýzzýý  ddüüþþüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Hayýr. Belediye ile çok iyi bir diyalogu-
muz var. Problemlerde bize çok yar-
dýmcý oldular.

GGeenneell  oollaarraakk  kkaarrþþýýllaaþþttýýððýýnnýýzz  pprroobblleemmlleerr
nneelleerrddiirr??
En büyük sorunumuzu kýþ aylarýnda
yaþýyoruz. Oyuncularýmýz antrenmana
gelmiyorlar, fakat maçlarda 30 kiþi
oynamak için hazýr bekliyor. Bir de
þahsi düþünceme göre, Kuzey Afrikalý
hakemler maçlarda bize haksýzlýk
yapýyor. 

AAllmmaann  hhaakkeemmlleerrllee  ssoorruunnuuzz  oollmmuuyyoorr
mmuu??
Hayýr. Þimdiye kadar büyük bir pro-
blem yaþamadýk. 

TTooppllaamm  ooyyuunnccuu  ssaayyýýnnýýzz  nneeddiirr??
32 oyuncumuz var.

ÜÜyyee  ssaayyýýnnýýzz  kkaaçç  vvee  mmaaççllaarrddaa  yyeetteerriinnccee
sseeyyiirrcciinniizz  oolluuyyoorr  mmuu??
Aþaðý yukarý 60-70 civarýnda üyemiz
var. Ama taraftarýn desteðinden mem-
nun deðiliz. Geçen sezon þampiyon
olmamýza raðmen, seyirci sayýmýzda
hiç bir artýþ olmadý.

BBaaþþllýýccaa  ggeelliirrlleerriinniizz  nneelleerrddiirr??
Tabii en baþta sponsorlarýmýz.
Bunlardan büyük destek alýyoruz.
Ayrýca üye aidatlarý, lokalimiz ve maç
hasýlatlarý baþlýca gelir kaynaklarý-
mýzdýr. Bir de kuruluþumuzdan itibaren
her yýl kulüp gecesi düzenliyoruz. Bu
yýlda Bischofsheim’de 11.03.2006
tarihinde böyle bir programýmýz ola-
cak.Bunlarýn haricinde Lunapark
kurulduðunda bizde bir stant açýyoruz
ve Türk mutfaðýnýn zenginliðini suna-
rak hem gelir elde ediyoruz hem de
tanýtým yapýyoruz.

YYaannii  ggeelliirrlleerriinniizz  mmaassrraaffllaarrýýnnýýzzýý  kkaarrþþýýllýýyyoorr
mmuu??
Evet gelirlerimizle bütün masraflarýmýzý
karþýlayabiliyoruz

YYöönneettiicciilliikktteenn  kkeeyyiiff  aallýýyyoorr  mmuussuunnuuzz??
Ramazan Akýncý: Keyif almasaydýk
zaten yapmazdýk. Ben hafta sonlarý
iþlerimi býrakýp görev yapmaya çalý-
þýyorum. Biz kulübü çok emek vererek
bu hale getirdik.

SSoonn  oollaarraakk  TTüürrkk  ssppoorr  ccaammiiaassýýnnaa  vveerr--
mmeekk  iisstteeddiiððiinniizz  mmeessaajjýýnnýýzz  vvaarr  mmýý??
Sporu birleþtirici olarak görelim.
Maalesef Türk oyuncular çok agresif
oluyor ve bundan dolayý maçlarda
kavgalar çýkýyor. Bu çevrede Türk
takýmlarý ile alakalý iyi þeyler söylen-
miyor. Bu da bütün Türk takýmlarý için
kötü bir imaj oluþturuyor. Almanlar
hepimizi kavgacý zannediyorlar.

Hazýrlayan
Mustafa Karabulut

‘‘KKaavvggaaddaann  UUzzaakk  OOllaallýýmm’’
GGrroossss--GGeerraauu  yyaakkýýnnllaarrýýnnddaa  bbuulluunnaann  BBiisscchhooffsshheeiimm  kkaassaabbaassýýnnýýnn  bbaaþþaarrýýllýý  ttaakkýýmmýý
FFCC..  GGeennççlleerrbbiirrlliiððii  yyöönneettiicciilleerrii  ttaakkýýmmllaarrýýnnýý  aannllaattýýrrkkeenn,,  ssppoorr  yyaappaann  ggeennççlleerriimmiizzee
ddee  mmeessaajj  vveerrmmeeyyii  iihhmmaall  eettmmeeddiilleerr..
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Almanya’daki Türkler son yýllarda
tadýna doyamadýklarý bir eðlence ile
tanýþtýlar. Bir Cumartesi günü ekran
baþýna geçip Premiere televizyonunu
seyretmek. Saat 15.30 olduðunda
þifreli kanalýn karþýsýna oturmak. Halil
Altýntop, Nuri Þahin yada Yýldýray
Baþtürk adýný duymak.
Ve Türkler bu eðlenceyi bir endüstriye
dönüþtürmenin ilk adýmlarýný da 

atýyorlar. Futbol Almanya Türklerine
hem prestij hem de para kazandýrýyor. 
Halil Altýntop yeni biten sezonda tam
20 defa Almanya Türklerine tarifi zor
bir gurur yaþattý. Halil’in her gol 
atýþýnda  dernekler, spor kulüpleri ve
lokallerde Türkler kendinden geçti.
Futbol özellikle Angela Merkel hükü-
metiyle gelen yeni bunalýmlý dönemde
Türkler için adeta bir ilaç oldu. 

Yine Nuri Þahin’in Almanya 1. ligin-
de forma giyen ve gol atan en genç
futbolcu olarak tarihe geçmesi ayrý bir
gururdu. Yýldýray Baþtürk’ün Hertha
Berlin taraftarlarýnca “sezonun en
deðerli futbolcusu” seçilmesi Türkler
için ayrý bir gurur vesilesiydi. 
Halil, Nuri ve Yýldýray’ýn buzdaðýnýn
sadece görünen kýsmý olduðunu
bugün Almanlar da kabul ediyor. Yeþil
sahalarda Türk gençleri için örülen
duvarlara raðmen  bugün Almanya 1.
liginde yer alan takýmlarýn ilk 22 kiþilik

[ ] Ofsayt | Ocak | 06

Ve Almanya’daki
Türkler futbolu 

keþfetti...
**AAllmmaannyyaa’’yyaa  4455  yyýýll  öönnccee  ççaallýýþþmmaakk  iiççiinn  ggeelleenn  iiþþççiilleerriinn  ççooccuukkllaarrýý  þþiimmddii  hheemm
AAllmmaann,,  hheemm  ddee  TTüürrkk  ffuuttbboolluunnuunn  uummuudduu  oolldduu..  AAllmmaannyyaa  11..  vvee  22..  lliiggiinnddee  ttoopp--
llaamm  2200  TTüürrkk  ffuuttbboollccuu  ffoorrmmaa  ggiiyyiiyyoorr..
**AAllmmaannyyaa’’ddaakkii  TTüürrkk  ffuuttbboollccuu  ppoottaannssiiyyeellii  TTüürrkkiiyyee  lliigglleerriinnee  ddee  yyeettiiyyoorr..  
TTüürrkkiiyyee  SSüüppeerr  LLiiggii’’nnddee  yyeerr  aallaann  1188  ttaakkýýmmddaa  22000055//22000066  sseezzoonnuunnddaa  ttaamm  3322
AAllmmaannyyaa  ddooððuummlluu  ffuuttbboollccuu  ffoorrmmaa  ggiiyyddii..  **

FFeellddkkaammpp::  ““TTüürrkk  ffuuttbboolluunnuu  gguurrbbeettççiilleerr    
aayyaaððaa  kkaallddýýrraaccaakk..””    

Galatasaray’ýn eski baþarýlý antrenörlerinden Karl-
Heinz Feldkamp, Almanya’daki Türk futbolcu
potansiyelini en yakýndan takip eden isimlerden.
Almanya doðumlu Türk futbolcularýn Türkiye milli
takýmlarý için büyük bir þans olduðunu belirten
Feldkamp, “Fatih Terim Ýsviçre’ye karþý oynanan
maçlarda Halil Altýntop gibi Almanya doðumlu isim-
lere daha fazla yer vermeliydi.”diyecek kadar da
cesur. 
Feldkamp, “Türkiye milli takýmýnýn oluþmasýnda Türk
spor medyasýnýn ve Ýstanbul’daki üç büyük takýmýn
etkisi var. Bu durum deðiþmeli. Avrupa kökenli fut-
bolculara daha fazla milli takým þansý
tanýnmalý.”uyarýsýný yapýyor.
Feldkamp’a göre top tekniði zaten iyi olan Türk fut-
bolcularýn Almanya’da disiplin de almalarý en
büyük avantajlarý.
**
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kadrolarýnda 10 Türk futbolcu forma
giyiyor. Almanya 2. liginde yer alan fut-
bolcu sayýsý da yine 10. Halil’in
Bundesliga’da yaptýðýný Suat Türker
Almanya 2. liginde gerçekleþtirdi. 
Almanya Türkleri neden futbola bu
kadar sarýldý? Nasýl oldu da
Almanya’da doðan gençler hem bu
ülkenin hem de Türkiye’nin umudu
haline geldi?...
Bu sorunun birinci cevabý Almanya’nýn
Türklere sunduðu imkanlarýn sýnýrlý
oluþu. Toplumda sosyal ve kültürel alan-
da dýþlanan Türk gençleri futbola sarýldý.
Hayat engellerini futbolla daha kolay
aþabileceðini gördü. 
Almanya’da futbolu öðrenip
Türkiye’ye gitme  yeni bir kapý oldu.
Erhan Önal ve Ýlyas Tüfekçinin 1980’li
yýllarda baþlattýðý kervana 1990’lý yýl-
larda Erol Bulut ve Tayfun Korkut gibi
isimler katýldý. 2000 sonrasý gelen
kuþak, daha öncekilerin tecrübelerinden
de yararlanýp daha az hata yapmaya
baþladý. 
2005/2006 sezonunda kadrosunda en
çok Almanya doðumlu futbolcuya yer
veren takým Beþiktaþ. Siyah beyazlýlarýn
kadrosunda tam 6 Almanyalý isim bulu-
nuyor. Beþiktaþ’ý kadrolarýndaki dörder
Almanya doðumlu isim ile Sivasspor ve
Vestel Manisaspor takip ediyor.
Sivasspor antrenörü Werner Lorant’ýn
Alman asýllý oluþu bu geliþmede etken.
Vestel Manisa antrenörü Ersun Yanal ise
milli takým antrenörü olduðu dönemde
Almanya’da yaptýðý gözlemlerde potan-
siyeli keþfetti. 
Türkiye Süper Ligi’nde Almanya yanýn-
da Belçika, Ýngiltere, Hollanda ve
Avusturya doðumlu Türk futbolcular da
forma giyiyor. Fenerbahçe defansýnda
Önder Turacý (Belçika), Trabzonspor for-

vetinde Ömer Rýza (Ýngiltere) ve
Gençlerbirliði defansýnda Baki Mercimek
(Hollanda) bu isimlere örnek gösterilebi-
linir.
**

Hasan Kýlýç
Berlin

Ofsayt [15]

****HHoollggeerr  OOssiieecckk::  ““TTüürrkk  aaiilleelleerree  bbüüyyüükk  ggöörreevv
ddüüþþüüyyoorr..””

Türkiye’de Fenerbahçe ve Kocaelispor’u çalýþtýran, þuan
FÝFA’da Komisyon Baþkaný olan Holger Osieck,
Almanya’daki Türk velileri uyarýyor. Almanya’daki Türk fut-
bolcu potansiyelinin FÝFA çevreleri tarafýndan da fark edildiði-
ni belirten Osieck bu konuda þunlarý söylüyor: “Türklerin fut-
bola son derece yatkýn olduðunu Türkiye’deki günlerimden
biliyorum. Galatasaray’ýn UEFA Kupasý’ný kazanmasý ve
Türkiye’nin Dünya üçüncüsü olmasýndan sonra Türk futbo-
lunda yeni bir döneme girildi. Bu yeni dönemde çok sayýda
Almanya kökenli futbolcunun yetiþeceðini tahmin ediyorum.
Ancak bu konuda ailelere büyük görev düþüyor. Futbolcu
olmak isteyen çocuklarýnýn mutlaka yanýnda olsunlar. Her
türlü konuda destek versinler. ”

AAllmmaannyyaa  11..  lliiggiinnddee  TTüürrkk  kköökkeennllii  ffuuttbboollccuullaarr
11--YYýýllddýýrraayy  BBaaþþttüürrkk::HHeerrtthhaa  BBeerrlliinn  ((oorrttaa  ssaahhaa))
22--HHaammiitt  AAllttýýnnttoopp::SScchhaallkkee  0044  ((DDeeffaannss))
33--HHaalliill  AAllttýýnnttoopp::KKaaiisseerrssllaauutteerrnn  ((FFoorrvveett))
44--NNuurrii  ÞÞaahhiinn::DDoorrttmmuunndd  ((OOrrttaa  ssaahhaa))
55--CChhrriissttiiaann  DDeemmiirrttaaþþ::MMaaiinnzz  ((DDeeffaannss))
66--MMaalliikk  FFaatthhii::HHeerrtthhaa  BBeerrlliinn  ((DDeeffaannss))
77--MMeehhmmeett  SScchhoollll::  BBaayyeerrnn  MMüünniihh  ((OOrrttaa  ssaahhaa))
88--NNeeccaatt  AAyyggüünn::DDuuiissbbuurrgg  ((DDeeffaannss))
99--BBeerrkkaanntt  GGöökkttaann::KKaaiisseerrssllaauutteerrnn  ((FFoorrvveett))
1100--DDaanniiyyeell  ÇÇiimmeenn::EEiinnttrraacchhtt  FFrraannkkffuurrtt  ((OOrrttaa  ssaahhaa))

AAllmmaannyyaa  22..  lliiggiinnddee  ffoorrmmaa  ggiiyyeenn  TTüürrkk  ffuuttbboollccuullaarr
11--EErrssaann  TTeekkkkaann..  BBoocchhuumm
22--BBaarrbbaarrooss  BBaarruutt..  GGrreeuutthheerr  FFüürrtthh..
33--EErrssiinn  DDeemmiirr::EErrzzggeebbiirrggee  AAuuee
44--ÖÖzzggüürr  KKaarrtt..  WWaacckkeerr  BBuurrgghhaassuueenn..
55--YYýýllmmaazz  ÖÖrrttüüllüü..  SSaaaarrbbrrüücckkeenn..
66--SSuuaatt  TTüürrkkeerr..  OOffffeennbbaacchh  KKiicckkeerrss..
77--RRaammaazzaann  YYýýllddýýrrýýmm..  OOffffeennbbaacchh  KKiicckkeerrss..
88--CCeemm  ÝÝssllaammooððlluu..  SSiieeggeenn
99--AAhhmmeett  KKuurruu..  EEiinnttrraacchhtt  BBrraauunnsscchhwweeiigg..
1100--HHüüzzeeyyffee  DDooððaann..  PPaaddeerrbboorrnn..
****
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TTüürrkkiiyyee  SSüüppeerr  LLiiggii’’nnddee  AAllmmaannyyaa  ddooððuummlluu  
ffuuttbboollccuullaarr::

Fenerbahçe:
Deniz Barýþ: 28 yaþýnda, defans.
Fenerbahçe defansýnda yer alan Önder Turacý Belçika doðumlu.
Galatasaray:
Volkan Aslan:27 yaþýnda, orta saha
Ümit Karan:29 yaþýnda, forvet.
Beþiktaþ:
Volkan Ünlü:22 yaþýnda, kaleci
Mustafa Doðan:30 yaþýnda, defans
Aydýn Karabulut:18 yaþýnda, orta saha
Tayfur Havutçu:35 yaþýnda, orta saha
Ali Güneþ:27 yaþýnda, orta saha
Ahmet Dursun:28 yaþýnda, forvet.
Trabzonspor:
Celaleddin Koçak:28 yaþýnda, defans
Aykut Akgün:18 yaþýnda, orta saha
Trabzonspor’da forvette yer alan Ömer Rýza Ýngiltere doðumlu. 
Defansta yer alan Ferhat Çökmüþ ise Ýsviçre doðumlu. 
Denizlispor:
Denizlispor’da Almanya kökenli futbolcu yok.
Gaziantepspor:
Erdal Kýlýçaslan:21 yaþýnda, forvet.
Ekrem Dað Avusturya doðumlu
Murat Yýlmaz Fransa doðumlu.
Ankaraspor:
Özgür Bayer:26 yaþýnda, defans
Ersen Martin:26 yaþýnda, forvet.
Ankaragücü:
Ýsmail Altunbasan:22 yaþýnda, orta saha
Ýlhan Mansýz:30 yaþýnda, forvet
Kayserispor:
Kayserispor’da Almanya kökenli futbolcu yok
Konyaspor:
Konyaspor’da Almanya doðumlu futbolcu yok.
Sivaspor:
Cem Karaca:29 yaþýnda, orta saha
Ünal Demirkýran:26 yaþýnda, orta saha
Atilla Birlik:28 yaþýnda, forvet
Yusuf Akbel:21 yaþýnda, forvet
Gençlerbirliði:
Gençlerbirliði’nde defansta yer alan Baki Mercimek Hollanda doðumlu.
Kayseri Erciyesspor:
Kayseri Erciyespor’da Almanya kökenli futbolcu yok.
Vestel Manisaspor:
Uður Ýnceman:24 yaþýnda, orta saha
Zafer Demiray:29 yaþýnda, orta saha
Hakan Kadir Balta:22 yaþýnda, orta saha
Mahmut Yýlmaz:26 yaþýnda, forvet.
Samsunspor:
Murat Doymuþ:20 yaþýnda, defans
Malatyaspor:
Taylan Aydoðan:22 yaþýnda, kaleci
Ömer Erdoðan:28 yaþýnda, defans
Mustafa Özkan:31 yaþýnda, forvet.
Diyarbakýrspor:
Elyasa Süme:22 yaþýnda, orta saha
Çaykur Rizespor:
Bayram Durmuþ:20 yaþýnda, defans
Ünal Alpugan:32 yaþýnda, orta saha
Murat Salar:29 yaþýnda, forvet.
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Ýnnaannýýllmmaazzýý  ggeerrççeekklleeþþttiirriirrkkeenn,,  hhiiçç  ddee
kkoollaayy  yyoollllaarrddaann  ggeeççmmeeddiilleerr,,  
SSaahhaa  iiççiinnddeekkii  rraakkiipplleerriinniinn  yyaannýý  ssýýrraa,,
ssaahhaa  ddýýþþýýnnddaa  ddaa  kkaarrþþýýllaarrýýnnaa  ççýýkkaann
eennggeelllleerrllee  mmüüccaaddeellee  eettmmeekk  zzoorruunnddaa
kkaallddýýllaarr……  EEnn  öönneemmllii  pprroobblleemm  iissee  eekkoo--
nnoommiikk  ddaarrbbooððaazzddýý……TTrraannssffeerr  ttaakkssiittlleerrii--
nnii,,  mmaaaaþþllaarrýýnnýý,,  pprriimmlleerriinnii  zzaammaannýýnnddaa
aallaammaaddýýllaarr......  GGüünn  ggeellddii  iiþþlleerriinnii  aakkssaatt--
mmaaddaann  bbooyykkoottaa  ggiittttiilleerr,,  ggüünn  ggeellddii  kkaapp--
ttaannllaarr  dduurruummuu  kkööttüü  oollaann  aarrkkaaddaaþþllaarrýý--
nnaa  kkeennddii  cceepplleerriinnddeenn  hhaarrççllýýkk
ddaaððýýttttýýllaarr......  AAmmaa  hhiiçç  bbiirr  zzoorr--
lluuððaa  aallddýýrrmmaaddaann  ssaahhaayyaa
ççýýkkýýpp  3344  hhaaffttaa  ttaakkýýrr
ttaakkýýrr  ooyynnaaddýýllaarr......
YYöönneettiicciilleerr  ddee,,  ffuutt--
bboollccuullaarr  ddaa,,  tteekknniikk
ddiirreekkttöörr  ddee,,  ppaarraa
ssoorruunnuunnuu  bbiirr
kkeennaarraa  bbýýrraakkýýpp
kkeenneettlleennddiilleerr  vvee
aammaaççllaarrýý  iiççiinn  tteerr
ddöökkttüülleerr......

BBiirrbbiirrlleerriinnee  hhiiçç  ssaayyggýýssýýzzllýýkk  eettmmeeddiilleerr......
ÖÖddeemmee  yyookk  ddiiyyee  iiþþlleerriinnii  bbiirr  ggüünn  oollssuunn
aakkssaattmmaaddýýllaarr..
FFuuttbboolluunn  ggüüzzeelllliikklleerriinnii  vvee  bbeecceerriilleerriinnii
hheepp  oonnllaarrýýnn  aayyaakkllaarrýýnnddaa,,  eelllleerriinnddee,,
kkaaffaallaarrýýnnddaa  iizzlleeddiikk......
GGaallaattaassaarraayy''ýý  yyüürreekktteenn  kkuuttlluuyyoorruuzz..
RRaakkiipplleerriinnee  ddee  bbuu  bbaaþþaarrýý  ööyykküüssüünnddeenn
ggeerreekkllii  ddeerrsslleerrii  ççýýkkaarrmmaallaarrýýnnýý  öönneerriiyyoo--
rruuzz......

ÞÞaammppiiyyoonnlluuððuunn  ÖÖyykküüssüü

Oysa Ýstanbul'un Sarý-Kýrmýzýlý devi
sezona psikolojik açýdan gerçekten
çok kötü baþlamýþtý. Bir önceki sezon
ara transferde gelen ve taraftarýn
sevgilisi olan Franck Ribery,
Marsilya'yla anlaþmýþtý. Kimse böyle
bir þeyin olacaðýna ihtimal veremiyor-
du. 'Ferraribery' lakaplý genç Fransýz,

Galatasaray’daki kýsa
serüvenine para-

sýný alama-
dýðý gerek-

çesi ile
son
verip
tekrar 

[ ] Ofsayt | Ocak | 06

Gerçekleri
Tarih Yazar....
SSoonnuunnaa  kkaaddaarr  hhaakk  eeddiillmmiiþþ,,  BBaaþþkkaann  ÖÖzzhhaann  CCaannaayyddýýnn’’ýýnn
ttaabbiirrii  iillee  ‚‚ppýýrrýýll  ppýýrrýýll  tteerrtteemmiizz  bbiirr  þþaammppiiyyoonnlluukk  bbuu’’......  
ÇÇookk  ççaallýýþþttýýllaarr,,  ddiiddiinnddiilleerr  vvee  nniihhaayyeettiinnddee  bbaaþþaarrddýýllaarr……
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vatanýnýn yolunu tutmuþtu.
Galatasaray cephesi her ne kadar
hukuki süreci baþlatsa da önemli olan
futbolcunun gönlüydü ve o tercihini,
Metz'ten eski hocasý Fernandez'in
çalýþtýrdýðý Marsilya'dan yana kullan-
mýþtý. 
Bir baþka problem de yeni teknik
direktör etrafýnda dillendiril-
meye baþlandý. Spor
medyasý, Belçikalý çalýþ-
týrýcý Eric Gerets hakkýn-
da 'Lige çok iyi baþlar
ama 10. haftadan
sonra çalýþtýrdýðý takým-
larýn performansý
düþer' gibi manasýz
ve gerçekliði olmay-
an bir tez üretti. Bu
saçma sapan tespite,
dayanak ise Gerets’in en
son çalýþtýrdýðý
Wolfsburg,
Bundesliga'da ilk 10
hafta baþarýlý bir
performans
göstermiþ,
daha

sonra alt sýralara inmiþti, ve bu olay
genelleþtirilerek sanki hep böyle olmuþ
gibi sunuldu.
Bu arada þampiyonluktaki rakipleri de
boþ durmuyordu. Bir önceki yýlýn þam-
piyonu Fenerbahçe Appiah'la, Beþiktaþ
Ailton'la kadrosunu güçlendirirken,
Galatasaray'ýn payýna Saþa Ýliç düþ-
müþtü. Baþlangýçta bir çok kiþi bu
transfere dudak büktü. Fakat ilerleyen
haftalarda Ýliç gösterdiði performansla
kaliteli bir oyuncu olduðunu ispatladý.
Bir baþka ve en büyük problem ise
taraftar cephesinden yönetime gelen
tepkilerdi.Yönetim tarafýndan verilip
te yerine getirilemeyen vaatler
taraftarý isyan noktasýna getirmiþti. 

VVee  LLiigg  BBaaþþllýýyyoorr......
Galatasaray, ligde ilk iki maçýný
kazanmýþtý ve üçüncü hafta
evinde Malatyaspor'u konuk
ediyordu. Önceki maçlarda,
maç baþlarýndaki alkýþlý protesto
bu karþýlaþma da yerini

'Yönetim istifa' tezahüratýna býraktý,
ayrýca taraftarlar Ýspanya'da olduðu

gibi beyaz mendil
salladýlar. Bütün

bunlardan etki-
lenmeyen Sarý-
Kýrmýzýlý futbol-
cular maçlarý

kazanarak yolla-
rýna

devam ettiler. 
Öte yandan devre

arasý kampý öncesinde
para krizi iyiden iyiye

ayyuka çýkmýþ, Tomas ve
Ilic Antalya'daki kampa

katýlmayacaklarýný
açýklamýþ, geliþme-
ler BBC, Reuters
gibi saygýn ajans-
lar tarafýndan

bütün dünyaya
'Eski UEFA

Þampiyonu
Galatasaray zor durumda'

baþlýklarýyla duyurulmuþtu.
Daha sonra bu iki isme

ödeme yapýldý ve kriz
ertelendi. 
Ligin ikinci devresi
hem Galatasaray,
hem de Türk fut-
bolu adýna belki
de bir 'yýldýzýn

doðduðunun iþaretiydi. Konyaspor
deplasmanýnda mücadele golsüz
berabere giderken
son dakikada
sahne alan
genç
yete-
nek

Aydýn Yýlmaz, attýðý golle takýmýný gali-
biyete taþýdý. Bir gün sonra gazetelerin
bir çoðu þu baþlýðý
atmýþtý:'Galatasaray'ýn gözü Aydýn'.
Fakat gece geç saatlerde yaþanan bir
olay zafere gölge düþürdü. Dönüþ
uçaðýnda bir grup taraftar Necati
Ateþ'le kapýþmýþtý. Geçmiþ bir husume-
tin devamý olarak lanse edilen olay

sonucu, uçak kalkmakta
gecikmiþ, daha sonra artan

kar yaðýþýyla da kafile gece
Konya'da konaklamak zorunda

kalmýþtý. 'Necati-taraftar kavga-
sý', bir baþka kötü olaydý bu sezon
yaþananlar hanesinde. 
'Yerliler' de idmana çýkmadý 

PPaarraa  KKrriizzii  vvee  BBooyykkoott
Ödemeler bir türlü yapýlmadýðýndan
para krizi takýmýn peþini býrakmýyordu.
Nihayetinde yýldýz oyuncularýn baþýný
çektiði grup, paralarýn ödenmemesi
sebebiyle 8 Þubat'ta sabahki idmaný
boykot etti. Futbolcular, yöneticilerin
yoðun çabalarý ve verdikleri yeni
ödeme sözlerinin
ardýndan
saat

Ofsayt [23]

Þampiyonluðun
kazanýlmasýnda

en büyük pay
sahiplerinden biri

olan Hakan
Þükür’ün sevinci
görülmeye deðerdi
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MMoonnddrraaggoonn:: Ben bu
renklerin insanlar için ne
kadar önemli olduðunu
biliyorum. 
Çok mutluyum. 

ÞÞaammppiiyyoonnlluukk  iiççiinn  nnee  ddeeddiilleerr??  

HHaassaann  KKaabbzzee:: Þampiyon
olduðumuz için çok 
mutluyum. Buradan bu þam-
piyonlukta emeði geçen her-
kese, aþçýsýndan temizlikçisi-
ne kadar herkese çok teþek-
kür ederim. 

HHaassaann  ÞÞaaþþ:: Hayatýmda
bu kadar sevindiðimi
hatýrlamýyorum. Allah'ýn
adaleti bu. Böyle bir
þampiyonluk yok. Adalet
bu. Ýlahi adalet... 

EErriicc  GGeerreettss:: Bu duygularý
kelimelerle ifade etmek
çok zor. Benim hayatýmda
yaþadýðým 13. þampiyon-
luk ama bundan güzelini
hiç yaþamadým. Bütün
sezonun meyvesini þimdi
topluyoruz. Çok zor bir
sezondu. Çok çalýþarak bu
baþarýyý elde ettik. Çok
zorluklarýmýz oldu ama
çalýþarak bunlarýn üstesin-
den geldik. Bu sezon tek
baþarýsýzlýðýmýz Avrupa
kupalarýndan elenmemiz.
Onun dýþýnda gerçekten
baþarýlýydýk. Þampiyonluða
ulaþan taraf olduðumuz
için Fenerbahçe'ye yenil-
memizin bir önemi yok.
Ama buradan söz veriyo-
rum, önümüzdeki sezon
Fenerbahçe'yi yenerek
þampiyon olacaðýz.
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ÖÖzzhhaann  CCaannaayyddýýnn::
Ýþte taraftar, iþte þampiyon.
Hakkýmýz olan þampiyonluðu
bileðimizin gücüyle aldýk.
Bütün Türkiye bunu gördü.
Her türlü engele raðmen iþte
þampiyon Galatasaray. Ýþte
gerçek þampiyon. 

HHaakkaann  ÞÞüükküürr:: Ne diyeyim
ki... Çok emek verdik, çok
dua ettim bunun için...
Elimizden geleni yaptýk.
Allah da bize bu baþarýyý
nasip etti. 

NNeeccaattii:: Bir þey söyle-
meye gerek yok. Hak
ettiðimiz þampiyonluðu
geç de olsa kazandýðý-
mýz için mutluyuz. Çok
çileler çektik ama
devam ettik ve þampiy-
onluðu kazandýk. 

OOrrhhaann  AAkk:: Müthiþ bir
duygu. Ama þu bir ger-
çek ki bu sene lig çok
zordu. Fakat þu da bir
gerçek: Ýlahi adalet her
zaman tecelli eder ve
öyle oldu. Hiç böyle bir
þey yaþamadým futbol
hayatýmda. 

EErrggüünn:: Çok mutluyuz.
Ligin baþýndan beri çok iyi
mücadele ettik. Birçok
badire atlattýk ama üste-
sinden geldik. Emeði
geçen herkese teþekkür
ediyorum. Ýnanarak geldik
ve þampiyonluða ulaþtýk. 

ÝÝþþttee  1166..  þþaammppiiyyoonnlluuððuunn  ssoonnrraassýýnnddaa  
GGaallaattaassaarraayyllýý  ffuuttbboollccuu,,  tteekknniikk  
aaddaamm  vvee  yyöönneettiicciilleerriinn  
þþaammppiiyyoonnlluukk  ggöörrüüþþlleerrii::
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13.00'teki idmana katýldý. Ýddiaya
göre Sarý-Kýrmýzýlý futbolcular, yabancý
oyunculardan Tomas ve Ilic'e ödeme
yapýldýðýný öðrenince çileden çýkmýþtý.
Bunun üzerine 'tecrübeliler' Hakan
Þükür, Ergün, Hasan Þaþ, Ümit Karan,
Volkan, Cihan ve Orhan Ak antren-
mana çýkmadý ve aralarýnda yaptýklarý
toplantýda boykot kararý aldý. Bu hare-
ket Sarý-Kýrmýzýlý camiada ve futbol
kamuoyunda þaþkýnlýkla karþýlanýrken
ikinci baþkan Ergun Gürsoy, futbolcu-

larýn bu tepkisini haklý bulduðunu söy-
lüyordu. 
Son idman krizi ise Rigobert Song
tarafýndan çýkarýldý. Kamerunlu oyun-
cu, yine ayný gerekçeyle, yani 
parasýnýn ödenmediðini ileri sürerek
idmanda yer almadý, bunun karþýlýðýn-
da da teknik direktör Gerets, oyun-
cuya Gençlerbirliði maçýnýn kadrosun-
da yer vermedi. 
Fenerbahçe ile girilen amansýz yarýþta
Þükrü Saracoðlu Stadýna lider gelen

Galatasaray,sezonun en kötü futbolu-
nu oynamýþ ve çok aðýr bir yenilgi
almýþtý., Kadýköy'deki Fenerbahçe
yenilgisinin ardýndan, þampiyonluk
yarýþýndaki avantajýný kaybediyor ve
ikili averajla ezeli rakibinin gerisine
düþüyordu.
Buna raðmen ne futbolcular ne yöneti-
ciler ne teknik heyet ne de taraftarlar,
mutlu sona ulaþacaklarýna olan umut-
larýný yitirmediler. Veeee dananýn kuy-
ruðunun kopacaðý son hafta geldi.

[26] Ofsayt

Ofsayt-05-06-T2.qxp  25.06.2006  12:36  Seite 10



Rakip Kayseri'ydi. Sahada 11, tribünde
ise binlerce inançlý adam vardý.
ÞÞaammppiiyyoonn  oollaaccaakkllaarrýýnnddaann  oo  kkaaddaarr
eemmiinnddiilleerr  ki karþýlaþma öncesi Ali
Sami Yen Stadý gelinler gibi süslendi.
Üstünde 'Sarýsýyla, kýrmýzýsýyla.
Alnýmýzýn Akýyla' yazýlý dev bir bayrak
açýldý. Taraftarlarýn elinde de ayný
yazýnýn yer aldýðý bayraklar vardý.
Galatasaray kazanacak, Fenerbahçe
ise Denizli'de puan kaybedecekti.
Kýsacasý herkes þampiyonluða kilitlen-
miþti Maç baþladýðýnda gözler
Galatasaraylý futbolcularýn mücadele-
sinde, kulaklar ise Denizli'deydi. Sarý-
Kýrmýzýlýlar, ilk dakikalarda itibaren
Kayseri kalesine yüklendi.
Bunu yaparken de zaman zaman kale-
sinde açýklar verdi. Ancak dakikalar
18'i gösterdiðinde sahneye alan Iliç
yüreklere su serpti. Ýkinci yarýnýn
hemen baþýnda farký ikiye çýkartan
Sabri, maçýn da sonucunu ilan etti.
Karþýlaþma bitti, ancak heyecan sona
ermedi. Sadece Ali Sami Yen'dekiler
deðil, Türkiye'nin dört bir yanýndaki
Galatasaraylýlar, Fenerbahçe maçýnýn
bitiþi için geri sayýma baþladý.
Beklenen müjdeli haber gelince ortalýk
bir anda yýkýldý. Cim Bom
Denizli’deki geçmek bilmeyen 16
uzatma dakikasýnýn ardýndan 16.kez
þampiyonluðunu ilan ederken, yarýþta
ezeli rakibini de yakaladý. Üç yýllýk
hasret bitmiþ, artýk sevinme zamaný
gelmiþti. Mutluluk gözyaþlarý, sevinç,
gurur...
Ýþte bunca kötü olayýn ardýndan ipi

göðüslemek... Gerçek bir mucize, bu
olsa gerek. Galatasaray, aslýnda eko-
nomi sayfalarýnda yer almasý gereken
haberlerin spor sayfalarýna taþýndýðý
bir sezonda, 16. þampiyonluðuna
ulaþtý

''UUnnuuttuullmmaayyaann  AAnn`̀llaarr''  
Galatasaraylý oyuncular, 2005-2006
sezonunda unutamadýklarý en iyi ve en
kötü anlarý ise þöyle sýraladýlar. Hasan
Kabze hariç bütün futbolcular unutul-
maz en iyi an olarak ‘Denizli –
Fenerbahçe maçýnýn bitiþ düdüðünü
söylediler. Hasan Kabze Beþiktaþ
maçýndaki iki golüm
dedi.Futbolcularýn bir çoðu þampiyon-
lukla birlikte kötü anlarýný unuttuklarýný
söylerken yabancý futbolcular bu
konudaki görüþlerini þöyle dile getirdi-
ler. 

MMoonnddrraaggoonn,, "Fenerbahçe maçýndaki
4-0'lýk maðlubiyet beni çok üzdü. Ýtiraf
etmeliyim ki soyunma odasýna gider-
ken bir anlýk da olsa her þeyin bittiðini
düþündüm" diyor. 
Savunmanýn temel direklerinden 
SSoonngg "Fenerbahçe maçýndaki yenilgi
biraz aðýr oldu" derken takým arkadaþý
TToommaass da "Kadýköy'deki maç sonrasý
yok olmak istedim" yorumunda bulun-
du. 

Hazýrlayan
Fatih Kerim

BBiittmmeekk  bbiillmmeeyyeenn  1166  ddaakkiikkaa

Türk futbol tarihinin en ilginç 
þampiyonluklarýndan birisi yaþanýrken
þampiyonu adeta foto finiþ belirledi.
Kendi maçlarý sona eren
Galatasaraylýlar, ekran karþýsýnda
Denizlispor-Fenerbahçe mücadelesini
seyrederken ecel terleri döktü. 

89. dakikada top orta sahada iken,
Ali Sami Yen Stadý bugüne kadar gör-
düðü en büyük gol sevinçlerinden biri-
ni yaþadý. Bu mutlu haber Denizli’den
gelmiþti. Fenerbahçe yenik duruma
düþmüþtü. Sadece taraftarlar deðil,
kendi atmadýklarý bir golü, aðlayarak,
zýplayarak kutlayan futbolcular da bir
ilke imza attýlar. Maçýn bitiþ düdüðüyle
terli formalarý sýrtlarýndaki futbolcular,
yöneticiler, teknik heyet , yedekler, her-
kes basýn tribününe koþmuþtu...
Uzatmanýn 16 dakika olduðunu
görünce herkes büyük bir þok yaþadý
ve heyecanla maçý izlemeye koyuldu.
Bir karambol sonrasý top Denizli'de
kalýnca "Beyazda, beyazda..." diye
müjdeliyordu birisi, "Top çevirmekle
olmaz, topu taca atýn..." diye taktik
veriyordu bir diðeri, "Yavaþ... Yavaþ..."
diye baðýrýyordu öteki. Necati Ateþ
gözlerini ekrandan ayýrmadan saniye-
de bir "Bitti...", "Bitti...", "Bitti..." diyor-
du, bir noktada repliðini "Bitir artýk!..
Bitir artýk!.."a çevirdi... 
Hasan Þaþ basýn tribününe ilk koþan-
lardan biriydi ama fazla kalmadý.
Yürekleri dayanmadýðý için olacak
Hasan Þaþ ve Hakan Þükür sahada
dizlerinin üzerine çökmüþ, birbirlerine
sarýlmýþ gelecek haberi bekliyorlardý.
Stat inanýlmaz sessizdi, seyirciler ara-
sýnda bayýlanlar, kalp krizi geçirenler
olmuþ, sonradan söylendiðine göre...
Galatasaraylýlarýn hayatlarýnýn en uzun
16 dakikasý Selçuk Dereli'nin saatine
bakýp, elini havaya kaldýrmasýyla son
buldu. Ve sonra herkes çýldýrdý...
Bitmek bilmeyen 16 dakikanýn sonun-
da gelen 16 þampiyonluk neticesinde
yöneticisi, futbolcusu ve taraftarý ile
bütün stad hep bir aðýzdan 
baðýrýyordu...

Þampiyon
Galatasaray
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ÝÝssiimm:: Andriy Mykolayovych
Shevchenko
DDooððuumm  YYeerrii:: Dvirkivshchyna, Ukrayna
DDooððuumm  ttaarriihhii::29.09.1976
BBooyy::  183 cm
KKiilloo:: 72 kg
BBaaþþaarrýýllaarrýý::
ÞÞaammppiiyyoonnllaarr  lliiggii: 1× Birinci (2003
yýlýnad AC Milan ile)
1× Ýkinci (2005 yýlýnda AC Milan ile)
KKuullüüpplleerr  aarraassýý  DDüünnyyaa  KKuuppaassýý: 1×
Birinci (2003 yýlýnda AC Milan ile)
ÝÝttaallyyaa  ÞÞaammppiiyyoonnlluuððuu: 1× Birinci (2004
yýlýnda AC Milan ile)
1× Ýkinci (2005 yýlýnda AC Milan ile)
1 x Ýtalya Kupasý (2003 yýlýnda Ac
Milan ile)
GGooll  kkrraallllýýððýý: 2000 ve 2004 yýlýnda
2004 yýlýnda Avrupa’da yýlýn futbol-
cusu
LLaakkaabbýý:: Sheva, Cheva
KKuullüübbüü:: AC Milan (Ýtalya)
OOyynnaaddýýððýý  KKuullüüpplleerr:: Dynamo Kiev
(Ukrayna), AC Milan (Ýtalya)
HHoobbiilleerrii::  Tenis, arabalar 
FFaavvoorrii  OOyyuunnccuullaarrýý::  Pele, Zico, Platini,
Mark Van Basten and Vaikule

BBÝÝRR  KKAAÇÇ  KKÝÝÞÞÝÝSSEELL  BBÝÝLLGGÝÝ
Bir çok spor adamýnýn tahmin bile
edemiyeceði kadar çok
para kazanan
Sheva, Temmuz
2004’te
Washington’da
bir golf sahasýn-
da düzenlenen
özel bir seramo-
nide Amerikalý
model Kristen
Pazik ile evlendi..
Pazik, Sheva çiftinin Jordan adýnda bir
çocuklarý var..Karýsý gibi modellik de
yapan Sheva ayný zamanda Ýtalyan sti-
list Giorgio Armani’nin çok yakýn
arkadaþý ve Armani için defilelerde ya
da katalog çekimlerinde boy gösteriy-
or..Zaman zaman karýsý ile birlikte poz
veren Sheva, defilelerde de Pazik ile
birlikte yürümekten geri kalmýyor.. 

AAnnddrriiyy  MMyykkoollaayyoovvyycchh  SShheevvcchheennkkoo
Tartýþýlmaz gol yeteneði ve herkese
örnek olmasý gereken profesyonel
spor hayatý ile her takýmýn rüyasýný
kurduðu Sheva 29 Eylül 1976’da
Kiev Oblast bölgesinin Dvirkivschyna
köyünde doðdu.. Þu anda Ýtalyan devi
Milan’da harikalar yaratan Sheva,
Ukrayna Milli Takýmý’nýn da en
önemli kozu..

Chernobly Nükleer faciasý 1986’nýn
Nisan’ýnda yaþandýðýnda Andriy
sadece 9 yaþýndaydý.. Andriy’nin
yaþadýðý köy de felaketin yaþandýðý
Chernobly’den fazla uzak sayýlmazdý
ve orasý da felaketten nasibini alan on
binlerce köy ve þehirden sadece biri
oldu.. Andriy ve ailesi de on binler
gibi köylerini terk ederek sahil þehrine
yerleþmek zorunda kaldý týpký diðerleri
gibi.. Ayný sene Andriy futbol topu ile
olan yeteneklerini sergileyebilmek için
toplum arasýna girmeye baþladý ancak
ilk ciddi denemesinde Kyiv’de bulu-
nan spor okulunda “top sürme”
testinden geçemedi.. Ancak okulun
küçükler takýmýnda oynarken Dnamo
Kyiv’in keþifçilerinden (scout) birinin
dikkatini çekmeyi baþardý.. Her ne
kadar “top sürme” testinden çakmýþ
olsa da kulübe adým atmayý baþardý..
Dynamo’nun gençleri yetiþtirmek için
uyguladýðý sistemde inanýlmaz bir
performans ortaya koyan
Sheva bu baþarýsýnýn
ödülü olarak
1990’da
Dynamo
Kyiv’ in

gençler
takýmýna girmeyi

baþardý.. 
Ýlerleyen yýllarda Dynamo 2

takýmýna yükselen Sheva 1993 –
1994 sezonunda rakip fileleri 12 kez
sallayarak en golcü ismi olmayý baþar-
dý.. Bir sonraki sezon için
Dynamo’nun A takýmýnda oynamasý
için listeye alýndý..
Andriy'nin Dynamo’nun A takýmýnda
forma taþýmaya baþlamasý teknik
direktör Yozef Szabo’ya zamanýnda
gerçekleþti.. 28 Ekim 1994’de
Donetsk’de ilk kez A takým formasýný
taþýyan Sheva ev sahibi Shakhtar
Donetsk’i 3-1 yendikleri maçta sergi-
lediði baþarýlý performansla alkýþ top-
ladý.. 1 Aralýk 1994’te Dynamo Kyiv
formasýyla ilk lig golünü kaydeden
Sheva, Dnipro’yu 4-2 yenen takýmý-
nýn baþrol oyuncusu oldu.. Ligin
tamamlanmasýna kýsa bir süre kala A
takýmda forma þansý bulan Sheva’nýn
o yýl baþka gol atmasý beklenmiyordu
ancak Sheva kendi geleceði için

öngörülerde bulunanlarý yanýltmayý
baþardý ve UEFA Þampiyonlar
Ligi’nde de gol kaydederek kulüp
bazýnda uluslararasý hesabýný açtý..,
Ukrayna’yý 60’dan fazla maçta tem-
sil etti ve neredeyse her 2 maça 1 gol
sýðdýrmayý baþardý..
Shevchenko'nun beklenmedik anlarda
gol pozisyonu yaratma becerisi ve biti-
rici özelliði bir sonraki sezon tam
anlamýyla kendini göstermeye baþla-
dý.. 31 maça çýkan ve 16 gol kayde-
den Andriy takýmý Dynamo’yu da peþ
peþe 2. þampiyonluðuna taþýdý ve bir
yýldýz olma yolunda istikrarlý bir þekilde
ilerlediðini de göstermeye baþladý..
Ayný sene milli takýmla da gol
hesabýný açan Sheva
1996’nýn
Mayýs’ýnda
Türkiye,

Samsun’da düzenle-
nen dostluk maçýnda Türkiye
filelerini havalandýrdý.. Bir son-
raki yýl da Sheva lig kupasýný
kaldýrmayý baþardý.. Özellikle
devam eden 2 sezon çok baþka
oldu Ukraynalý genç için, 1997-
1998 sezonunda ilk hat-trick þovu-
nu Þampiyonlar Ligi’nde gerçekleþ-
tirdi ve bunu Barcelona karþýsýnda
yaparak Avrupa’da manþetlere çýk-
mayý baþardý.. Bu performans herkesi
þaþkýna çevirirken Sheva’nýn
Dynamo’yu Barcelona deplasmanda
4-0’lýk galibiyete taþýyan isim olmasý
futbolcu simsarlarýnýn da daha fazla
kayýtsýz kalmamasý anlamýna geldi.. O
sene 23 maçta 19 golü lig de ve 10
Þampiyonlar Ligi maçýnda da 6 golü
Avrupa devlerine gönderen Sheva
kýsa süre içerisinde Avrupa’da
büyük bir patlama yapacaðýnýn
sinyallerini vermeye baþladý..1998-
1999 sezonunda ise çok daha 
istikrarlý ve baþarýlý bir Sheva vardý
sahnede, Dynamo’yu bir kez
daha lig þampiyonluðuna taþýdý.
Dynamo ile yaptýðý durdurulamaz
patlama kulübünü de

[18] Ofsayt
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Þampiyonlar Ligi’nde yarý finale taþý-
masýný saðladý.. Dynamo o sene
Bayern Munich’e toplamda 4-3 ile
maðlup olarak elendi..
Shevchenko, Dynamo formasýný taþýdý-
ðý 5 yýl boyunca lig þampiyonluðunu
kazanmayý baþardý.. 1997-1999 yýllarý
arasýnda teknik direktör Valeri
Lobanovsky’nin altýnda inanýlmaz bir
yükseliþ süreci geçiren Sheva, Ukrayna
ve Dynamo’nun en hýzlý yükselen fut-
bol deðeri oldu..
1999’da Sheva 5 kez Avrupa’nýn
zirvesinde yer almýþ olan Milan’a 26
milyon dolar bedel karþýlýðýnda katýl-
dý.. O günden beri takýmýn ve
Avrupa’nýn en önemli gol silahlarýn-
dan biri olan Sheva için Milan yýllarý
kariyerinin her zaman altýn sayfalarýný
oluþturacak bir baþlangýcýn anahtarý
oldu..
Sheva’dan kimse hiçbir zaman þüphe
etmedi ancak ilk yýlýnda da böyle pat-
layýcý bir baþlangýç yapmasý Ukraynalý

yýldýzdan beklenmedik bir baþarý oldu..
Sheva ilk senesinde 32 maça çýktý ve
24 gol kaydederek Serie A gol kralý
oldu.. Andriy bu sayede Dünya’nýn
en zorlu liglerinden biri olarak kabul
edilen Ýtalyan Serie A’da ilk yýlýnda
Ýtalyan doðumlu olmayan ve gol kralý
olan ilk futbolcu olmayý baþardý..
Kýsaca Sheva henüz ilk senesinde
Serie A tarih kitabýný deðiþtirmeyi
baþardý.. Mart 2000’de Lobanovsky
Ukrayna’yý 2002 Dünya Kupasý’na
sokabilmek amacýyla Ukrayna Milli
Takýmý’nýn baþýna getirildi..
Shevchenko elemelerde 10 gol kay-
detmeyi baþardý ve üzerine düþeni faz-
lasýyla yaptý ancak Ukrayna play-off
maçýnda Almanya’ya yenilerek ele-
meleri aþamadý.. Sheva göklere çýka-
rýldý ancak Ukrayna Milli Takýmý’nda
da Lobanovsky dönemi kapandý..
Devam eden iki sezonda Shevchenko
51 maçta 34 gol ve tüm alanlarda da
38 maçta 17 gol kaydetti ancak Milan

bu sezonlarda kupa
kazanamadý..Sheva geride kalan yýl-
larda yaþanan hayal kýrýklýðýnýn üste-
sinden 2002-2003 sezonunda gel-
meyi baþardý.. Shevalý Milan,
Þampiyonlar Ligi’ni ve Ýtalya
Kupasý’ný kazanarak yýlý double ile
kapattý.
2003-04 sezonu Shevchenko ve Milan
için bir diðer baþarý öyküsüne dönüþ-
tü.. 35 maçta 24 gol kaydeden Sheva
kariyerinde ikinci kez Serie A’da gol
kralý oldu ve 4 yýllýk bir aranýn ardýn-
dan Milan’ý çok özlenen Serie A 
þampiyonluðuna taþýdý.. Süper Kupa
finalinde de karþýlaþtýklarý Porto’yu
yýkan adam yine Sheva oldu ve 1-0
kazanýlan maçýn tek golünü kaydeden
Sheva, Milan’ýn yýlý Serie A ve Süper
Kupayla double ile kapatmasýný 
saðladý..2004’ün Aralýk ayýnda
beklenen haber geldi ve Andriy
Shevchenko “Avrupa’da Yýlýn
Futbolcusu seçildi. 2004’ün yaz ayla-
rýnda Abromovich fýrtýnasý Milano’ya
doðru esti ve Chelsea’nin sahibi
Milan kulübüne Hernan Crepo’nun
yanýnda 50.000.000 euro yollayarak
Andriy Shevchenko’yu almak istedi.
Fakat teklif ret edildi. Israrcý
Abramovich kararýndan vazgeçmedi
ve teklifi 85.000.000 euroya çýkarta-
rak þansýný bir kez daha denedi..
Abramovich’in bu sefer sadedece
Milan’a önerdiði rakam deðil
Sheva’ya önerdiði haftalýk rakam da
rekor olacaktý ancak ne Sheva haftalýk
225.000 euroyu kabul etti ne de
Milan, ondan vazgeçmeyi...
Milan o yýl Þampiyonlar Ligi’nde fina-
le kalmayý baþardý ancak oldukça dra-
matik geçen bir maçýn ardýndan 3-
0’lýk üstünlüðünü koruyamayan
Milan 3-3 ile penaltý atýþlarýna uzayan
finali Liverpool’a kaybetti.. Sheva
finalde penaltý atýþýný gole çeviremeye-
rek Liverpool’un hayallerinin gerçeðe
dönmesini saðladý.. Sheva o sezon
Þampiyonlar Ligi’nde 10 maçta 6 gol
kaydetti..
23 Kasým 2005’te Þampiyonlar Ligi
grup maçýnda Fenerbahçe ile karþýla-
þan Milan’ýn elde ettiði 4-0’lýk gali-
biyetin bütün gollerini kaydeden Sheva
kariyerinde ilk kez bir resmi maçta 4
gol kaydetti ve futbol tarihinde Marco
van Basten, Simone Inzaghi, Dado
Prso ve Ruud van Nistelrooy’dan
sonra bu baþarýya imza atan 5. isim
oldu..

Ýsmail Karabulut

[20] Ofsayt
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Ofsayt [63]

Mizaah K þesiö

Bunlar çeþitli ürünlerin üzerindeki kul-
lanma talimatlarýndan alýnmýþ cümleler

ve espri olsun diye deðil, ciddi ciddi
yazýlmýþ

* Saç kurutma makinesinin üzerindeki talimat:
"Uyurken kullanmayýn".. 

* Donmuþ yemek kutusunda: "Öneri: Buzunu
çözün... 

* Bir uyku ilacýnýn üzerinde.. "Uyuklamaya sebep
olabilir." 

Karanlýk aydýnlýktan yalan doðrudan
kaçar, güneþ yalnýzda olsa etrafýna
ýþýk saçar, unutma doðrularýn kaderi-
dir yalnýzlýk, kargalar sürüyle kartal-
lar yalnýz uçar
Bu sene Þampiyon görelim sizi, ölme-
den mezara koymayýn bizi, korkutmaz
bizleri musalla taþý, ölümüne seviyoruz
biz BEÞÝKTA Þ ’ I

Elbet birgün herkes beþiktaþlý olma-
sýn.O ayrýcalýk ta bizde kalsýn.
******************************
Galatasaray futbol takýmý oyuncularý
ölmüþ ve cennete girmiþler. 
Hepsi de birbirinden yetenekli futbol-
cularmýþ.
O günlerde cennetin baþ meleðinin caný
sýkýlýyormuþ. Þeytana çaðýrýp dedi ki; 
-Ey þeytan, Cennetle cehennem arasýn-
da bir futbol maçýna  var mýsýn?
Þeytan güldü: 
-Boþuna yorulmayýn, nasýlsa ben kaza-
nýrým.  Cennet meleði þaþýrdý: 
-Ama nasýl olur? En iyi ve meþhur fut-
bolcular burada.  Þeytan sinsice baka-
rak dedi ki; 
-Ama Fenerbahçe sayesinde  bütün
hakemler cehennemde benim emrimde!
******************************
Hasta Fenerli gerçektende hasta olur
ölüm döþeðine düþer. Her 
zaman maçlara gittiði fanatik 
arkadaþlarý ziyaretine gelirler. Son
defa görelim derler. 
" Allah’ýn takdiri, elden bir þey gel-
mez ama bir son istediðin varsa bari 
onu yerine getirelim  " O zaman beni
GS'ye üye yapýn!  aaa.. Herkes birbiri-
ne bakar: 
"Yaav sen doðuþtan Fenerli deðil misin?
Ne yapýyorsun sen?  Hasta Fener'linin
birden yüzü güler: 
"Ülen, bir Fenerli öleceðine bir GS'li
ölsün be”

Ne okulu bitirmek, ne bir genç kýzý sevmek, en büyük dileðim seni Þampiyon görmek

Ayýn Sözleri
“FB’nin büyüklüðü ne Þampiyonluk ne de
Kupa büyüklüðüdür. Onun büyüklüðü bam

baþka bir büyüklüktür. Tarif edilemez”
Aziz Yýldýrým’ýn Ýslam Çupi’den alýntýsý

“ Pazar günü 20:45 te Þampiyonuz”
Adnan Polat

“Gönlümden geçen, BJK nýn kupayý almasý,
GS’nin de Þampiyon olmasýdýr”

Yýldýrým Demirören

Ayýn Ýsmi
Hayati KOPYA 

Ayýn Fýkrasý
Nasrettin hocaya bir gün sormuþlar: hocam siz kaç
yaþýndasýnýz diye.. Hoca: 60 der. aradan 1,2 sene

geçer yine gelir hocaya sorarlar hocam kaç yaþýnda-
sýnýz Hoca: 60 der. eee hocam nasýl oluyo aradan 2

sene geçti. Hoca: DELÝKANLI ADAM SÖZÜNDE
DURUR 

Ayýn Bilmecesi
Soru: Ýnsanlarý niye kafasýna su dökerek 

uyandýrýrlar? 
Cevap: Çünkü suyun kaldýrma kuvveti vardýr!
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Fenerbahçe ile 3 yýllýk sözleþme imza-
layan Tümer Metin, sarý lacivertli for-
mayý giyerek katýldýðý Fenerbahçe TV
yayýnýnda en büyük Fenerbahçeli'den
daha büyük Fenerbahçeli gibi müca-
dele edeceðini söyledi.
Fenerbahçe yöneticisi Ýlhan Ekþioðlu
ve menajeri ile birlikte Fenerbahçe
TV'nin yayýnýna katýlan Tümer Metin,
yeni takýmýnýn formasý ile ekranlarýn
karþýsýna çýktý.
Fenerbahçe yöneticisi Ýlhan Ekþioðlu,
Tümer'le görüþmelerin dün baþladýðý-
ný, önce Ali Yýldýrým'ýn ardýndan da
Baþkan Aziz Yýldýrým'ýn Tümer ile
görüþtüðünü ve sabaha karþý imzanýn
atýldýðýný söyledi. Kiþiliðiyle örnek bir
futbolcu olduðunu söyleyen Tümer'in
Fenerbahçe'ye hayýrlý olmasýný temenni
ettiðini sözlerine ekledi.
Tümer ise transferinde basýndaki gibi
çok karýþýk iliþkilerin olmadýðýný, dün

yapýlan görüþmelerle
transferin bittiðini
belirtti. 100. yýl
hedeflerini yaka-
lamanýn en
büyük hedeflerin-
den biri olduðu-
nu, daha önce
bu deneyimi

yaþadýðýný ifade
eden

Tümer, "Kendimi iyi ifade eden biri
olarak þunu söyleyebilirim ki çok heye-
canlýyým" dedi.
Beþiktaþ'ta 5 sene geçirdiðini, Þükrü
Saraçoðlu Stadý'nda maçlar oynadýðýný
ve çok güzel bir stat olduðunu ifade
eden Tümer "Fenerbahçe formasý için-
de olmaktan çok mutluyum" diye
konuþtu.
Ýlhan Ekþioðlu, Tümer'in askerlik soru-
nuyla ilgili olarak da "Þu anki yasaya
göre seneye ya yurt dýþýna gitmeli ya
da askere. Yasanýn deðiþmesi tarafta-
rýyýz. Ama yasa deðiþmezse gelecek
sene Tümer ile yollarýmýzý ayýracaðýz.
Bunu karþýlýklý olarak kararlaþtýrdýk"
açýklamasýný yaptý. Ekþioðlu Tümer'in
Fenerbahçe'ye geliþiyle askerlik soru-
nun çözüleceði yönündeki iddialarýn
da gerçeði yansýtmadýðýný belirtti.
Tümer ise "Bu konudaki fikrimi daha
önce açýkladým. Ama transferle asker-
lik konusunun alakasý yok. Bu konuda
bana verilmiþ bir garanti söz konusu
deðil. Yasanýn düzenlenmesiyle ilgili
bir anlayýþ bekliyorum" diye konuþtu.
Sahaya çýkmayý sabýrsýzlýkla beklediði-
ni ve seyirci profilini çok iyi tanýdýðýný,
bir çok Fenerbahçeli arkadaþý olduðu-
nu söyleyen Tümer, Fenerbahçe'de en
beðendiði futbolcularýn Appiah, Alex
ve Anelka olduðunu vurguladý.
Bu transferi eþiyle uzun uzun konuþtu-
ðunu belirten milli futbolcu, "Amcam
koyu Fenerbahçeli, 3-5 yakýn arkada-
þým koyu Fenerbahçeli. Onlarýn etkisi
olmuþ olabilir. Aydýn Saban'ýn da bu
transferde büyük etkisi olmuþtur.
Benim tercihimdir sonuçta. Hiçbir ter-

cihimden ötürü piþman olmadým"
þeklinde konuþtu.
Ekþioðlu ise sözlerini "Fenerbahçe
akýlcý transferler yapýyor.
Bunlardan biri de Tümer. Tüm
Fenerbahçe camiasýna hayýrlý
olsun. Çok beðendiðimiz bir
futbolcu aldýk. Bu tür futbol-
cularý almaya devam ede-
ceðiz. Þu anda bitme aþa-

masýna gelen baþka oyuncular da var.
Tümer Fenerbahçe'nin gücüne güç
katacak" ifadeleriyle tamamladý.
5 sene önce Beþiktaþ'a geliþinde
Yýldýrým Demirören'in büyük payý oldu-
ðunu hatýrlatan Tümer Metin, "Hakkýný
ödeyemem. Ama ben de 5 sene boy-
unca Beþiktaþ'a hizmet ettim. Hakkým
onlara helal olsun. Onlar da hakkýný
helal etsin. Beþiktaþ'a önümüzdeki
sezon baþarýlar dilerim. Ama ben de
en büyük Fenerbahçeli'den daha
büyük Fenerbehçeli gibi mücadele
edeceðim." dedi..Tümer bu sözlerinin
ardýndan duygulandýðýný belirterek
konuþmasýný kesti.. 
Fenerbahçe Kulübü ile 3 yýllýk sözleþ-
me imzalayan Beþiktaþ'ýn eski futbolcu-
su Tümer Metin, yeni takýmýnda da 11
numaralý formayý giyecek.

Hazýrlayan
Cihan Yaðlý

[7] Ofsayt

Tümer  
Fenerbahçe'de!

Tümer Metin
Doðum tarihi: 14.10.1974
Doðum yeri: Zonguldak
Boy: 1,78
Kilo: 68
Pozisyon: Orta Saha 
Forma Numarasi:11 
Ayakkabý No: 40 

Oynadýðý takýmlar:
1997 Vanspor
1997 - 2001 Samsunspor
2001 - 2006 Beþiktaþ
2006 - .... Fenerbahçe
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Aliçolarýn Kurtdereli Mehmet
Pehlivanlarýn günümüz versiyonu
Hamza Yerlikaya maçlarýna pozitif
ilmin her türlü imkanlarýný kullanarak
hazýrlanmaktadýr. Þampiyonluða giden
yolu ise þöyle tarif etmektedir: Ýnan-
mak, bilinçli çalýþmak ve baþarmak.
Bunlarýn yaný sýra Kurtderelinin söyle-
diði “ben her güreþimde arkamda
Türk milleti varmýþ gibi hareket eder
onlarýn yüzünü kara çýkartmamak için
elimden gelenin en iyisini yapardým’
mantýðýný Hamza’da ayný duyarlýlýkta
görmekteyiz. O her zaman gücümün
kaynaðý Türk Halký ve Devletidir
demiþtir. Ay-Yýldýzlý bayraðýna gönül-
den baðlý, onu dalgalandýrarak Türk
milletini sevindirmek her zaman
Hamza için maddi hiç bir karþýlýk
beklemediði bir haz ve þereftir. 
Ýsterseniz gerisini Hamza’nýn aðzýn-
dan dinleyelim:
Bugüne kadar edindiðim yaþama iliþ-
kin tecrübelerim, Bayraðý taþýmak ve
bir ulusu temsil etmek hiç þüphesiz ki
çok zor, fakat bir o kadar haz ve
þereftir. Buna layýk olmak için hiçbir
fedakarlýktan kaçýnmadan baþarýlarý-
mýn devamýný sürdürebilmek en yüce
idealimdir. Ülkemin ve halkýmýn þan ve
þerefine layýk olarak ilklere imza
atmaya devam edeceðim. Gücümün
kaynaðýnýn Türk Halký ve Devletidir, bu
gücün kaynaklarýna her zaman min-
nettarým, bu vesile ile bir kez daha
bunu vurgulamak benim için büyük bir
onurdur. Sonsuza kadar yaþa
TÜRKÝYEM

Tabii devleti ve milleti için bu kadar
baþarý elde etmiþ birisinin rakipleri de
onu dize getirmenin hesaplarýný
yapmaktadýrlar. Onlar için
Hamza adeta madalya ala-
bilmek için devrilmesi zorun-
lu bir rakip. Onu yenmeye o
kadar odaklanmýþlar ki
kulüpleri ve devlet destekli
çalýþarak, Hamza’yý
devirmenin planlarýný
yapmamaktadýrlar.
Bununla ilgili Avrupa’daki
güreþ camiasýný yakýndan
bilen bir arkadaþýnýn ona
anlattýklarý herkesi hayrete
düþürmektedir:
Bu hafta
Avrupa’
da

yaþayan bir arkadaþým geldi. Güreþin
içinde olan ve Avrupalý güreþçilerle

yakin görüþen arkada-
þýmýn anlattýklarý

karþýsýnda þaþýr-
madým dersem
yalan olur.
Sizlere aynen
aktarýyorum. 

“Hamza;
Avrupa’ da ki
rakiplerinde
maçlarýnýn

video kayýt-
larý var.
Hepsinin

amacý
seni

[46] Ofsayt

Asrýn Güreþçisi

Hamza
Yerlikaya
HHaammzzaa  YYeerrlliikkaayyaa......  TTüürrkk  ssppoorruunnuunn  ggöözzbbeebbeeððii..  1177  yyaaþþýýnnddaa  ddüünnyyaa  þþaammppiiyyoo--
nnuu  oollmmuuþþ  eevvrreenniinn  iillkk  vvee  tteekk  mmiinnddeerr  ddeevvii..  11990000''lleerriinn  ssoonnuu  iillee  22000000''lleerriinn
bbaaþþýýnnddaa  þþeerreeff  kküürrssüülleerriinniinn  ddeeððiiþþmmeeyyeenn  tteekk  ppoorrttrreessii..  OO,,  AAssrrýýnn  GGüürreeþþççiissii,,  oo
HHaammzzaa  YYeerrlliikkaayyaa......  ÇÇaaðð  ddeeððiiþþiiyyoorr,,  ssiisstteemmlleerr  ddeeððiiþþiiyyoorr,,  oonnuunn  zziirrvveeddeekkii  yyeerrii
hhiiçç  ddeeððiiþþmmiiyyoorr..  BBuu  yyýýll  ddaa  AAvvrruuppaa  vvee  DDüünnyyaa  þþaammppiiyyoonnuu  oolldduu..
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çözerek yenmek. Yalnýzca seni yen-
meye odaklanmýþlar. “Hamza’ yý
yenmeden madalya almamýz imkan-
sýz” diyorlar. Baðlý olduklarý kulüpler
ve Devletleri bu iþ için inanýlmaz
imkanlar sunuyorlar. Hepsi adeta
Profesyonel futbolcular gibi yaþýyor.
Bana da “Bu þartlarda sence
Hamza’ yý yenebilir miyiz?” Diye 
sorduklarýnda: “ Her þeyiniz tamam-
da, hesaplayamadýðýnýz bir þey var,
oda Hamza’ nýn maneviyatý ve Türk
Milletinin dualarý, bu gönülden 
baðlýlýktýr. Yalnýzca maddiyatla ölçül-
mesi eksik olur” diye karþýlýk ver-
dim.”
Beni çok iyi tanýyan deðerli arkadaþým
gerçekten Avrupalý rakiplerime güzel
bir cevap vermiþ. Bizler “Türkiye caný-
mýzý veririz” demogojisi yapýp, Ay-yýl-
dýz takmadan yarýþanlardan deðiliz.
Biz Ay- Yýldýz sevdamýzý, hiçbir zaman
karþýlýk beklemeden, bir tebessüm, bir
güler yüze, 2 Olimpiyat, 3 Dünya, 7
Avrupa þampiyonluðunu vefakar Yüce
Milletimize hediye etmiþiz. Dualar
eksik olmadýðý sürece bu yüce deðer
taþýyan hizmetlerimizin devamý gele-
cektir. 
Bu da gösteriyor ki baþarýya giden
yolda çok çalýþmanýn yaný sýra güçlü
bir manevi yapý ve destek 
gerekmektedir. Türk milletinin dualarý
onun maneviyatý ve çalýþkanlýðý ile bir-
leþince ortaya ‘asrýn güreþçisi’ çýk-
mýþtýr. Bütün bu baþarýlara raðmen hiç
bir zaman þýmarmamýþ, mütevaziliði
elden býrakmamýþtýr. Merhum Yaþar
Doðu ile ilgili görüþü onun mütevazili-
ðinin en büyük göstergesidir: ‘Biz
þampiyonluk sayýsý bakýmýndan Yaþar
Doðu ustamýzdan çok ilerideyiz. Ama
açýk yüreklilikle söylüyorum, ben Yaþar
Doðu'nun týrnaðý bile olamam. O,
ahlakýn da, fair-play'in de þampiyonu-
dur. Keþke biz de onun gibi olabil-
sek ’ .

Mustafa Karabulut
Berlin
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