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DE⁄‹ﬁ‹M
nsanlar ﬂampiyon olma hayalini ﬂampiyon olmak kadar sever.
Biz buna umut yolculu¤u deriz. Ama ﬂampiyonluk
bekleyiﬂinde, garantili ihtimallere karﬂ›l›k endiﬂelerde ayaklan›r: “Ya ﬂampiyon olamazsak?”
O zaman beyinler çal›ﬂ›r. Kiﬂiye göre yorumlar baﬂlar.! O
yorumlarda da futbolun ne taraf›na bakaca¤›m›z› ﬂaﬂ›r›r›z.
Futbolun can›na okundu¤u bir ülke olduk ç›kt›k. Adalet ve sportmenlik ruhu tarihe kar›ﬂt› art›k.
Buras› Türkiye.! Sistemin oyunca¤› haline getirilen futbol
ülkesinde her ﬂey mübah oldu. Eskiden ay›p olan ﬂeyler ﬂimdi ay›p
de¤il. O yüzden bu ülkede kimse al›n terinden, futbol kalitesinden
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ve adaletten bahsetmesin! Ahlaks›zl›¤›n ipuçlar›n› b›rakmak bile
gurur oldu art›k! Bu sezon yaﬂad›klar›m›z futbol de¤ildi. Adalet ise
hiç de¤ildi. Sadece haks›zl›¤›n foto¤raflar›n› seyrettik.
Asl›nda futbol özgürlüktür, futbol sanatt›r. Futbolu ayakta
tutan seyircidir. Seyirciyi de ayakta tutan futbolun gerçekleridir.
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Amaaa... Tribünler boﬂald›. Bu demektir ki kalitesizli¤e, adaletsizli¤e isyan edenler saflar› doldurdu.
Futbolumuzu kaybettik. Heyacan›m›z›, adaletimizi.
Kendilerini huzurlu hisseden ve futbolda da adalet isteyenler
tribünleri b›rakt›ysa, Futbolun büyüleyici yan›n› katledenler boﬂ
tribünlere bak›p kendileriyle gurur duyuyorlarsa, Seyirciyi
tribünlerden itekleyenlerle, kaçan trenler aras›ndaki ba¤lant›y›
kurdu¤umuz zaman.
Mesele, san›ld›¤› kadar kolay halledilecek bir mesele görünmüyor. Futbol de¤iﬂimi reddediyor. Eski sezonun kirleri ortada
duruyor hala... Yeni sezon daha beterini buyuruyor bizlere...
‹nﬂallah onu da futbolu de¤iﬂtirece¤iz diyenler düzeltir art›k...
Sayg›lar›mla
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120 milyon ve 5.'lik..!
ir sezonun özeti bir maç izledik. Akar kokar futbol, yavan
B
tempo ve Trabzonspor bu. Mehmet Ekici dedik, o da görünmedi. Devre aras› U¤ur diye bir oyuncu ald›lar, bir sürü
para ama verimsiz, renksiz bir adam. Flaﬂ transfer Erkan
Zengin, maske takarak ç›kt›. Bu kadar ay›pl› transfer olursan›z, mecbur maskeyle sahaya ç›kacaks›n›z. Ço¤u oyuncu için
ﬂunu söyleyebilirim; ald›klar› paralar›n tamam›na yak›n›n›
iade etsinler. E¤er helal yoldan kazan›yorum diyorlarsa hay›r
o kazand›klar› helal de¤il. Bir Soner, bir Erkan, bir Fatih ve
di¤erleri. ‹simlerini buraya yazmad›klar›m da bu isimler kadar olmasa da kendilerini sorgulas›nlar.
Ersun Yanal'a k›zmak gerekebilir ama en son. E¤er suçlu
listesi yapsak, Yanal'› en son s›raya yazabiliriz. ‹lk s›ra baﬂkan
Hac›osmano¤lu'nun. Harcad›¤› para ve al›nan sonuçlara bakarsan›z, Trabzonspor ligi hak etti¤i yerde bitirdi diye düﬂünüyorum. Kaleci Onur olsayd› daha fazla puan gelirdi. Hakan
al›nmasayd› bu puanlar› da göremezdiler. Hakan'›n transferi
Trabzonspor'u ligden düﬂmekten kurtard› diyebilirim. Hakemler Trabzonspor'un 10 puan›na mal oldu. Olsa ne olacak ki!
Say›n baﬂkan›n 10 karar›ndan dokuzunun yanl›ﬂ oldu¤u,
120 milyon lira harcay›p ligi beﬂinci bitirdi¤i sezonu baﬂar›
diye gösterenlere yaz›klar olsun. Bu tak›m iki takviyeyle ligi
ayn› yerde bitirirdi. ﬁimdi adaletten hak hukuktan bahsedenler ne cevap verecek? Baﬂkan›n zengin a¤a gibi milyon dolarlar saçmas› hak m›? Yatarak milyon dolarlar kazananlara
bu paralar helal mi?
Ligi tarihinin beraberlik rekoru k›rarak 5.bitiren bu tak›m›
da hocas›n› da yönetimini de baﬂar›l› saymam›z için elde ne
var? koca bir SIFIR...
ﬁampiyon olaca¤›m diye sezona baﬂlay›p, ligi 5.s›rada
bitirmek baﬂar›s› gösteren Trabzonspor'u, ‹brahim Hac›osmano¤lu ve çok de¤erli yöneticilerini tebrik ediyorum.

Pek de parlak baﬂlamayan sezonda
birçok s›k›nt›y› aﬂmay› baﬂaran Galatasaray,
2014/2015 sezonunu zirvede tamamlayarak
20. ﬂampiyonlu¤unu ilan etti ve
gö¤süne 4. y›ld›z› takmay› baﬂard›

ANIL BUDAK

SON y›llarda görünmemiﬂ bir
lig yar›ﬂ›n›n ard›ndan Galatasaray,
ligin bitimine bir hafta kala ﬂampiyonlu¤unu garantileyerek 2014 2015 sezonunu zirvede tamamlad›. Sar›-K›rm›z›l› camia için büyük anlam taﬂ›yan 20. ﬂampiyonluk 4. y›ld›z anlam›na da geliyordu. Türkiye'de ilk kez bir tak›m
gö¤sünde 4. y›ld›z› taﬂ›yacakt›. Sezona bu amaçla baﬂlayan Sar›-K›rm›z›l›lar, s›k›nt›l› süreçlerden geçse de
hedefe ulaﬂmas›n› bildi.
Asl›nda sezon iyi baﬂlamam›ﬂt›. 2013/2014 sezonunun baﬂ›nda Teknik
Direktör Fatih Terim ile
yollar›n ayr›lmas›ndan sonra ‹talyan ekolüne geçiﬂ yapan Sar›-K›rm›z›l›lara önce
Roberto Mancini gelmiﬂ fakat sezon sonunda istedi¤i transferler
gerçekleﬂmeyince görevinde ayr›lm›ﬂt›. Sar›-K›rm›z›l› yönetim; Fenerbahçe ile ﬂampiyonlu¤un eﬂit
olmas› nedeniyle -iki tak›m›nda 19
ﬂampiyonlu¤u bulunuyor- 20142015 sezonunu 4. y›ld›z sezonu
olarak adland›rm›ﬂ ve ﬂartlar ne
olursa olsun sezon sonunda zafere
ulaﬂan tak›m olmak isteniyordu.

Bu do¤rultu da da hoca aray›ﬂlar›na geçilmiﬂ ve ‹talya Milli Tak›m›n›n hocas› Cesare Prandelli, Mancini'nin ard›ndan göreve büyük
umutlarla baﬂlam›ﬂt›. Taraftar he-

yecanl›yd› yeni hocalar›na ve tak›mlar›na güveniyorlard›. Fakat
sezon beklenildi¤i gibi baﬂlamad›.
Tak›m iyi oynam›yor, kazan›lan
maçlardan sonra bile eleﬂtiri sesleri yükseliyordu. Prandelli, Florya'da yaln›zlar› oynuyordu. Tak›m

içerisinde kopukluklar vard›. Baﬂkan Ünal Aysal hocan›n arkas›nday›z mesaj› verse de o da fark›ndayd›. Tak›m iyi de¤ildi. Bir yandan sportif baﬂar›y› isteyen Baﬂkan
Aysal, di¤er yandan da mali kriz
ile bo¤uﬂuyor ve Genel Kurul'dan
çeﬂitli yetkiler isteyerek kulübe nefes ald›rman›n planlar›n› yap›yordu. Fakat bekledi¤i yetkileri alamamas›n› kendisine
olan güvenin azald›¤› ﬂeklinde yorumlayan Aysal,
bu sürecin ard›ndan ola¤anüstü seçim karar› alacak
ve Galatasaray'da her ﬂey
de¤iﬂecekti.
BAﬁKAN YARSUVAT
Galatasaray'da 25 Ekim
2014 tarihinde gerçekleﬂen seçimli ola¤anüstü genel kurulunda iki aday yar›ﬂm›ﬂt›. Alp Yalman ile seçim yar›ﬂ›na giren Duygun Yarsuvat, oylar›n 1777'sini
alarak Ünal Aysal'dan koltu¤u
devral›yordu. Baﬂkan Yarsuvat,
baﬂkanl›k koltu¤una oturur oturmaz inan›lmaz bir mali tablo ile
karﬂ›laﬂt›¤›n› söylese de yönetimiyle birlikte müthiﬂ bir çal›ﬂma
içerisine girerek k›sa vadede hem
tak›m› hem de mali tabloyu düzlü¤e sokmay› baﬂaracakt›. Prandelli'nin Florya'da çok yaln›z oldu¤unu ve ‹talyanca'dan baﬂka dil
bilmedi¤i için oyuncular ile aras›nda ciddi bir iletiﬂim sorunu oldu¤unun alt›n› her f›rsatta çizen
Yarsuvat, yard›mc›s› Abdurrahim
Albayrak ve Sportif A.ﬁ yönetim
kurulu üyesi Ali Dürüst ile birlikte tarihi bir karar›n alt›na imza
atarak Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim'in yard›mc›s› Hamza
Hamzao¤lu'nu göreve getirdi.
HAMZAO⁄LU TEﬁH‹SLE GELD‹
Futbolculuk kariyerinde de Galatasaray formas› giyen ve ﬂampiyonluk yaﬂayan Hamza Hamzao¤lu, en ac›l› gününde babas›n› kay-

betti¤i bir günde çok sevdi¤i Galatasaray'dan teklif al›rken, bu teklifi düﬂünmeden kabul ederek, taﬂ›n
alt›na elini koymaktan çekinmedi.
Florya'da gerçekleﬂen imza töreninde çok çarp›c› ifadeler kullanan Hamzao¤lu, daha göreve baﬂlamadan as›l sorunu teﬂhis etmiﬂti.
Hamzao¤lu gerçekleﬂen imza töreninde; ''Galatasarayl› oyuncular
mutlu de¤il. Bizim önceli¤imiz
antrenmanlar› keyifli hale getirmek. Oyuncular›m›n burada gerçekten mutlu zaman geçirmesini
sa¤lamak. Bunu gerçekleﬂtirirken
de bir ﬂeyleri birlikte yapmay›
becerebilmek. ﬁu anda tak›mda biraz bunun eksikli¤i var.
Herkes sahada tek baﬂ›na bir
ﬂey yapmaya gayret ediyor
ama bunu beraberce yapmay› tam olarak baﬂard›klar›n›
düﬂünmüyorum. Biz onlar›
bir araya getirece¤iz. Beraberce
neler yapabileceklerini görmelerini sa¤layaca¤›z. Bunu baﬂard›¤›m›z gün de güzel ﬂeylerin olaca¤›n› ümit ediyoruz'' ifadelerini kullanm›ﬂt›.
ASLAN SAKATA GELD‹
Dediklerini yapan ve Florya'ya ayak bast›¤› andan itibaren yüzünde tebessümü eksik
etmeyen Hamzao¤lu, her ﬂeyden önce sevgi getirdi Florya'ya. Baﬂkan Yard›mc›s› Abdurrahim Albayrak ve Sportif
A.ﬁ. yönetim kurulu üyesi Ali
Dürüst'ün büyük deste¤ini ve
yard›m›n› alan Hamzao¤lu, tak›m›n birlikte hareket etmesini sa¤lad›. Florya'da art›k yeniden kahkaha sesleri duyulmaya baﬂlarken,
bu tablo sportif baﬂar›y› da beraberinde getirdi. Ligin ilk yar›s›n› zirvenin 1 puan gerisinde 3. s›rada bitiren Galatasaray çok da verimli olmayan bir kamp dönemi yaﬂayacakt› Antalya'da. Kamp döneminde Sar›-K›rm›z›l›lar, Semih Kaya
ve Burak Y›lmaz'›n ciddi sakatl›k-

lar› ile sars›l›rken, defans›n kilit ismi Chedjou'nun da milli tak›mda
olmas› s›k›nt›n›n daha da artmas›na sebep oluyordu.
TAKIMDAﬁLIK RUHU
'Birbirini sevmeyenler hiç bir
zaman baﬂar›ya ulaﬂamaz' felsefesini tak›m›na oturtan Hamzao¤lu
oyuncular›ndan bu zorlu dönemde fedakarl›k isterken, Ocak ay›

yar›s›n› 2-0 geride tamamlad›¤›
mücadelenin ikinci ayr›s›nda yapt›¤› müthiﬂ geri dönüﬂle sahadan
3-2 galip ayr›ld›. Bu maç belki de
tak›m›n inanc›n› ortaya koydu¤u
ve ﬂampiyonluk seslerinin yeniden yükseldi bir maç olarak tarihteki yerini alacakt›. Bu maç›n ard›ndan gelen milli aran›n ard›ndan Sar›-K›rm›z›l›lar, Karabük engelini de evinde 4-2 ile aﬂarken,
deplasmandaki Trabzonspor maç›
istenildi¤i gibi geçmiyor ve sahadan Galatasaray 2-1'lik yenilgi ile
ayr›l›yordu. Bu maç ﬂampiyonluk
yar›ﬂ›nda Galatasaray'›n yara almas›na sebep olsa da Trabzonspor maç›n›n ard›ndan
Sar›-K›rm›z›l›lar yenilgi yüzü görmeyecek ve galibiyet
serisine baﬂlayacakt›.
GOL ATAN KAZANIR!
S›ras›yla Gaziantep'i 1-0,
Akhisar'› 2-0, Konyaspor'u 1-0,
Mersin ‹.Y.'nu, 1-0, Gençlerbirli¤i'ni 1-0, Beﬂiktaﬂ ise 2-0 ma¤lup
etmeyi baﬂaran Galatasaray, kalesini gole kapat›rken, son dakikaya
kadar maçlar›n› b›rakm›yor ve kötü de oynasa kazanmas›n› biliyordu. Türk Telekom Arena'da gelen Beﬂiktaﬂ zaferinin ard›ndan rakibi Fenerbahçe'nin bir
gün sonra oynayaca¤› Baﬂakﬂehir maç›nda Sar›-Lacivertli tak›m›n puan kayb›n› bekleyen Sar›-K›rm›z›l›lar, büyük bir heyecan f›rt›nas› ﬂeklinde geçen maçta Fenerbahçe'nin Baﬂakﬂehir ile deplasmanda 2-2'lik beraberlikle ayr›lmas›n›n ard›ndan 4. y›ld›z hedefine ulaﬂmay› baﬂard›.

transfer dönemi de tek bir oyuncu
transferi yap›lmadan geçiliyordu.
Sakatl›k ve eksiklere ra¤men yoluna emin ad›mlarla devam eden Galatasaray, ligin 23. haftas›nda karﬂ›laﬂt›¤› Fenerbahçe'ye 1-0
ma¤lup olarak eleﬂtiri oklar›n›n hedefi haline gelirken 24. hafta da
bambaﬂka bir ﬂok yaﬂanacakt›. Derbi sonras›nda karﬂ›laﬂaca¤›
Baﬂakﬂehir engelini
kay›ps›z geçmeyi hedefleyen Galatasaray,
2-0 önde oldu¤u müsabakada üstünlü¤ünü koruyamam›ﬂ ve maçtan 2-2'lik
beraberlikle ayr›lm›ﬂt›. ‹ki haftada
gelen 5 puanl›k kay›p taraftar› tedirgin ediyordu. 25. haftada ise rakip Kas›mpaﬂa idi. Galatasaray, ilk

“‹NANDIK VE KAZANDIK”
Teknik direktör Hamza Hamzao¤lu, Baﬂkan Duygun Yarsuvat ve
yönetimi camiaya birlik getirirken,
kaptan Selçuk ‹nan ise gelen baﬂar›y› ﬂu sözlerle özetliyordu:
''Sezona kötü baﬂlad›k.
Avrupa'da da istemedi¤imiz sonuçlar ald›k.
Teknik direktör de¤iﬂikli¤i oldu. Do¤ruyu söylemek gerekirse bu sene gerçekten akl›m›zda sadece dördüncü y›ld›z› takmak vard›. Tak›m
arkadaﬂlar›m›, teknik ekibi, taraftarlar› ve yöneticilerimizi kutluyorum. Dördüncü y›ld›z› takaca¤›m›za herkes inanm›ﬂt›.
Biz de tak›m olarak kenetlendik ve
mutlu sona ulaﬂmay› baﬂard›k."

