
14-21 A¤ustos tarihleri aras›nda
Brezilya'n›n Rio kentinde yap›lacak
2016 Rio Olimpiyatlar›na az bir süre
kal›rken, Dünya Gürefl Birli¤i (UWW)
Grekoromen stilde dünyan›n en iyile-
rini seçti. Avrupa, Asya, Granma, Ka-
lifikasyon ve Dünya flampiyonlar›
aras›ndan seçme yapan UWW, 8 s›k-
lette seçme yapt›.

UWW yapt›¤› seçmelerde 130 ki-
lodaki dünya flampiyonu sporcu R›-

za Kayaalp'i birinci seçerken, Kaya-
alp'in en büyük rakibi gösterilen Kü-
bal› güreflçi Mijain Lopez Nunez'i
ikinci olarak belirledi.

80 kilo s›kletinde ise milli gürefl-
çi Selçuk Çebi birinci olurken, 98
kilodaki güreflçi Cenk ‹ldem ise s›k-
letinde alt›nc› s›rada yer ald›. 

Öte yandan listeye iki s›klette bi-
rinci sporcu ç›kararak, en baflar›l›
ülke Türkiye oldu.

G eride b›rakt›¤›m›z Haziran ay› kalplerimizde derin izler b›rakt›. Na-
s›l b›rakmas›n ki? Boksun efsane ismi Muhammed Ali, 74 yafl›n-

da sevenlerine veda etti. Bir boksörün böylesine dünya gündemine
oturmas›, tüm ülke liderlerini bir araya toplamas› daha önce görülmüfl
bir fley de¤ildi. Boksun efsanesi Ali, rüzgâr gibi geldi, ringlerde f›rt›na
gibi esti ve boksu tüm dünyaya sevdirmeyi baflard›.

Hayat›nda çok önemli kesitler vard›. 1960 Roma Olimpiyatla-
r›'nda bafllayan spor hayat›, onu zaman›m›za kadar boksun efsa-
ne ismi olarak tafl›d›. Muhammed Ali yaln›zca boksör de¤ildi; o ay-
n› zamanda, Malcom X'ten etkilenip, ‹slamiyet'i seçmifl, hayat›n›n
sonuna kadar da “Muhammed Ali” misyonunu da yüklenmiflti.

Dünya flampiyonlu¤unu 1964'te Liston'dan ald›ktan sonra
önüne gelen tüm rakipleri yenmeye bafllam›flt› Ali; ta ki, 1967'de
Amerika'n›n Vietnam Savafl›'na kadar... Askerli¤ini yapmam›flt› ve
Vietnam'a götürülmek isteniyordu. O ise, “Benim Vietnam halk› ile
bir problemim yok” diyor ve bu görevi reddediyordu.

Unvanlar› elinden al›nd›, boks yapmas› yasakland›. Uzun bir süre
ceza evinde yatt›. Fakat o ayn› zamanda bir sab›r abidesiydi. Cezas›n›
çektikten sonra 1974'te tekrar boks yapmas› için izin ç›k›nca, bafllad›
haz›rl›klara ve önce flampiyon Foreman'la karfl›laflmak için karfl›s›na
ç›kar›lan tüm rakipleri birer birer yendi. 1974'ün ortalar›nda ise Fore-
man'› devirdi 8. Raunda. Muhammed Ali, 3 kez dünya flampiyonlu¤u-
nu kaybetmifl ve 3 kez tekrar bu unvan› ele geçirmifl tek boksördür.
Amerika'da yaflanan siyah beyaz ayr›m›n› ve kendisine reva görülen
›rkç› yaklafl›mlar› protesto etmek için 1960'da Roma'da kazand›¤› ma-
dalyay› Ohio nehrine atm›flt›. Uluslar aras› Olimpiyat Komitesi, 1996
Atalanta Olimpiyatlar›'nda kendisine yeni bir olimpiyat madalyas›n›
takdim etti. Ali çok inançl› ve inatç› bir boksördü; Foreman'la karfl›lafl-
madan önce Afrika flartlar›nda çal›flm›fl ve idmanlarda 3 kez bay›lm›fl-

t›. Yani Ali, Foreman'› yenmeden önce kendini ma¤lup etmeyi baflar-
m›flt›. Bu da onun ne denli bir boksör oldu¤unu kan›tl›yor. “Kelebek gi-
bi uçar, ar› gibi sokar›m...” Elektrik dü¤mesini kapat›r›m, ›fl›k sönme-
den yata¤›ma yatar›m...” gibi ilginç laflar› vard›r.

2011'de Amerikan ikiz kuleleri vuruldu¤unda bir gazeteci kendi-
sine, “Sizinle ayn› inanc› paylaflan Usame Bin Ladin, yani bir Müs-
lüman, binlerce kiflinin ölümüne neden oldu; ne düflünüyorsunuz?”
Muhammed Ali'nin cevab› flöyle olmufltu gazeteciye flöyle cevap ver-
miflti: “1940'l› y›llarda dünyay› kana bulayan, milyonlarca insan›n
ölümüne sebep olan Hitler ve Musollini gibi diktatörlerle ayn› dini
paylaflt›¤›n›z konusunda sizler ne düflünüyorsunuz?”

1942'de do¤an ve yaklafl›k 12 yafllar›nda bisikletini çald›rd›¤› için
boksa bafllayan Cassius Clay'›n boks maceras› öyle birkaç sayfa ile
anlat›lamaz. O boksun gelmifl geçmifl en büyü¤üdür ve yaln›zca ‹slam
dünyas›na de¤il, tüm dünyaya kendini kan›tlam›fl bir boksördür. Mu-
hammed Ali, boks hayat›nda yaln›zca 3 kez yenilmifl ve bunlar›n rö-
vanfllar›n› da alm›flt›r. Yaln›z 1987'de Leo Spiks'le yapt›¤› maçta art›k
Parkinson hastas›yd› ve kendini
koruyacak durumda de¤ildi, yenil-
dil. Daha sonra boksu b›rakt›¤›n›
aç›klad›. 1991'te ülkemize geldi-
¤inde yapt›¤› bas›n toplant›s›na
ben de kat›lm›fl ve kendisine çe-
flitli sorular sormufltum. Birlikte
çektirdi¤imiz resimler de o röpor-
taj esnas›nda çekilmiflti. Tüm
boks severlerin bafl› sa¤ olsun. Ef-
saneler unutulmaz.

TURGAY fiEREN’‹
U⁄URLARKEN

TÜRK futbolunun yap› tafllar›-
n› teflkil eden 3-5 isim saysan›z
aralar›nda “Berlin Panteri” lakap-
l› Turgay fieren a¤abeyimiz mutlaka vard›r. Bana sorduklar›nda hep
flöyle cevap veririm: Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Turgay
fieren... Bu üçlünün Türk futbolseverlerin kalbindeki yeri de baflkad›r.

1932 do¤umlu Turgay fieren'in babas›, Mustafa Kemal Ata-
türk'ün kalem müdürü Sabit fievki Bey'dir. Küçük Turgay'›n 4-5 yafl-

lar›nda iken Atatürk'le tan›flmas› da bu vesileyle olmufltur. Kendisi-
ne “TÜRKAY” ismini vermiflti Atam›z, ancak lise y›llar›nda Frans›z
hocalar›n›n telaffuzda zorlanmas› nedeniyle Turgay olarak ça¤›r›l-
maya baflland› ve öyle de kald›. 18 yafl›nda Galatasaray'›n, 19 ya-
fl›nda da Milli Tak›m'›n kaptan› olmufltu. Bu görevi 19-20 y›l boyun-
ca sürdüren tek sporcudur Turgay fieren ve 51 kez milli olma reko-
ru da uzun süre k›r›lamam›flt›r.

Kendisiyle tan›fl›kl›¤›m›z 1980'li y›llar itibariyle bafllar. Çok soh-
betlerimiz olmufltur. Çal›flt›¤›m gazeteler ad›na da birçok kez röpor-
tajlar yapm›flt›m. Turgay fieren, eflsiz kalecili¤inin yan› s›ra beyefen-
di kiflili¤iyle de tüm tak›m taraftarlar›n›n gönlünde taht kurmay› ba-
flarm›flt›r. ‹yi zamanlar›nda Levent'teki evine gidip kazand›¤› kupa ve
madalyalar aras›nda anlaml› bir röportaj gerçeklefltirdik. Tek arzusu,
eskisi gibi taraftarlar›n kar›fl›k oturmas› ve stattan kol kola ayr›lma-
s›yd›. Bunu çok arzuluyordu ve “Biz sahada rakip, d›flar›da dosttuk.
Hatta birçok Fenerbahçeli ve Befliktafll› arkadafl›mla hep birlikte ge-
zer birlikte yer ve içerdik” derdi. Son olarak yaklafl›k 3 ay önce San-
caktepe Belediyesi kendisine biri moral gecesi düzenledi. Do¤rusu
Turgay fieren a¤abeyimiz bu gecede içini döktü, moral takviyesi ald›
ve unutulmaz bir gece geçirdi. Kat›ld›¤›m bu gecede, kendisiyle ko-
nufltu¤umuzda, “Hüsamc›m, Filorya'ya gelirsen çok mutlu olurum”
demiflti. Geceden yaklafl›k 1 ay sonra iyi ki gitmiflim. Yine konufltuk;
konumuz Türk futbolu ve futbolun yap› tafllar›yd›. Sonras›nda Sakar-
ya'da iken duydum ac› haberi; kofltum geldim cenaze merasimine,
ona olan son görevimi de yerine getirdim... Tabutuna el sürdüm,
omuz verdim... Nurlar içinde yat Turgay a¤abey... 84 y›ll›k hayat›nda
Türk futbolunda derin izler b›rakt›n. Sana olan borcumuz bitmez...

TÜRK FUTBOLU GER‹YE ME G‹D‹YOR?
GER‹DE b›rakt›¤›m›z Haziran ve Temmuz aylar›nda tüm dünyan›n

gözü Fransa'dayd›. Ligler tatil
edilmifl, futbol derin uykuda...
Spora önem veren ülkeler ise,
A¤ustos ay›nda Rio'da bafllayacak
olan olimpiyatlar›n telafl›ndayd›.

Dünya Kupas›'ndan sonra en
büyük futbol organizasyonu ka-
bul edilen Avrupa Futbol fiampi-
yonas›'nda ilk 16'ya kalm›flt› Mil-
li Tak›m›m›z... Ve finallere kat›l-
mas› adeta pamuk ipli¤ine ba¤l›
olan ay-y›ld›zl› ekibi tafl›yan
isimdi Fatih Terim... Ve üstelik
“Biz bitti demeden, bitmez” diye
de iddial› bir söylemde bulun-
mufltu. O göreve gelmeden önce
FIFA s›ralamas›nda 57.'li¤e ka-

dar düflen ay-y›ld›zl› ekibimiz adeta flaha kalkm›fl ve ilk 10'un içine
girmeyi baflarm›flt›. Do¤rusu hepimiz inan›yorduk bu ekibe. Ancak
flampiyona bafllay›nca hiç de öyle olmad›. Art arda al›nan iki yenil-
gi tüm heveslerimizi kursa¤›m›zda b›rakt›. Sonraki galibiyet ise yet-
medi Milli Tak›m'a, ince hesaplar da kurtarmad› ekibimizi... 

Do¤rusu büyük elefltiriler vard›; fiampiyonan›n en kötü futbolunu
sergileyen ekipti Milli Tak›m... Elemelerdeki tak›m gitmifl, yerine kofl-
mayan, pas yapmayan, rakibe pres uygulamayan ve yan paslarla
oyalanan bir tak›m ç›km›flt› sahaya. Elemelerde büyük bir azimle fi-
nale kalan tak›m Milli Tak›m'sa, acaba bu ne diye soras› geliyor in-
san›n... Gerçekten millilerimize yak›flmad› bu futbol. Ne Arda, ne Sel-
çuk, ne Hakan, ne de di¤erleri. Biraz kaleci Volkan, biraz da genç
Emre Mor... Gerisi koskoca bir hayal k›r›kl›¤›... Tak›m kaptan› Ar-
da'n›n Türk seyirciler taraf›ndan protesto edilmesi, ‹spanyol taraftar-
larca sahiplenilmesi... Almanya, ‹ngiltere, Rusya, Hollanda ve ‹span-
ya gibi futbol devlerinin elenmesi bu flampiyonaya damga vurdu...

Ancak Türk futbolu Avrupa fiampiyonas›'ndan büyük dersler ç›kar-
mal› ve kendini h›zl› bir flekilde yenilemelidir. Finallere kat›lmaya hak
kazanan tak›mla, flampiyonay› tek galibiyetle tamamlayan bu tak›m
aras›nda çok büyük bir fark var. Yoksa futbolumuz geriye mi gidiyor?

OL‹MP‹YAT ATEfi‹
BU yaz›y› yazarken, 2016 Rio Olimpiyatlar›'na az bir süre kald›.

Olimpiyat heyecan› da sard› sporseverleri. Her branfltan sporcular
ise, Olimpiyat baraj›n› geçebilmek için flanslar›n› son ana kadar kul-
lan›yor. Ancak her zaman oldu¤u gibi ülkemi-
zin Olimpiyatlarda yüzünü güldüren gü-
refl dal›ndaki temsilcilerimiz çok iddi-
al›. Belki çok iddial› olacak ama,
ben grekoromende 125 kilodaki
R›za Kayaalp, ve ayn› kiloda ser-
bestteki temsilcimiz Taha Akgül'e
flampiyon gözüyle bak›yorum. R›-
za'n›n en zorlu rakibi Kübal› Nuno
Gomez'di; son Dünya fiampiyona-
s›'nda R›za kendisini yenerek FILA'n›n
bu kiloda bir numaras› oluverdi. Zaten Go-
mez'le 4 kez karfl›laflan R›za, durumu
da 2-2'ye getirdi. Taha Akgül ise, ay-
n› flampiyonada tüm rakiplerini ra-
hatl›kla yenerek 2016 Rio Olimpi-
yatlar›'nda rakipsiz oldu¤unu ka-
n›tlad›. Ben de bu gençlere çok
güveniyorum. Ve buraya, olimpiyat
öncesi yaz›yorum: ‹ki alt›n madalya
R›za ve Taha'dan...
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Hüsamettin Acar

EFSANELER UNUTULMAZ

KOLU HEP HAVAYA KALKMIfiTIR... RRiinngglleerriinn  eeffssaannee
bbookkssöörrüü  MMuuhhaammmmeedd  AAllii,,  üüllkkeemmiizzee  iikkii  kkeezz  ggeellddii..
1199991177ddeekkii  ggeelliiflfliinnddee  bbiirr  bbaass››nn  ttooppllaanntt››ss››  ddüüzzeennlleeyyeenn  eeff--
ssaannee  bbookkssöörr,,  HHüüssaammeettttiinn  AAccaarr''llaa  ddaa  oobbjjeekkttiifflleerree  ppoozz
vveerrmmiiflflttii..  PPrrooffeessyyoonneellee  bbookkss  hhaayyaatt››nnddaa  AAllii''nniinn  kkoolluu  ttaamm
5511  kkeezz  hhaavvaayyaa  kkaallkkmm››flfltt››rr,,  bbuu  5522..''ssii......

TTUURRGGAAYY  fifiEERREENN''LLEE  SSOONN  SSOOHHBBEETT...... EEffssaannee  kkaalleecciimmiizz
vvee  BBeerrlliinn  PPaanntteerrii  oollaarraakk  aann››llaann  TTuurrggaayy  fifieerreenn''llee,,  SSaann--
ccaakktteeppee  BBeelleeddiiyyeessii''nniinn  ddüüzzeennlleeddii¤¤ii  mmoorraall  ggeecceessiinnddee
ddee  ssoohhbbeett  eettmmee  ff››rrssaatt››  bbuulldduukk..  DDaahhaa  öönnccee  ddeeffaallaarrccaa  rröö--
ppoorrttaajj  yyaapptt››¤¤››mm››zz  eeffssaannee  iillee  ssoonn  ffoottoo¤¤rraaff››mm››zz  bbuu  oolldduu..

UWW, olimpiyat oyunlar›na say›l› günler kala 
grekoromen stilde dünyan›n en iyi ilk alt› 

güreflçisini seçti. Listede üç güreflçimiz yer ald›.

Güreflte dünyan›n en iyileri...

BBAASSKKEETTBBOOLL KKaadd››nnllaarr  22001166  RRiioo  OOlliimmppiiyyaatt  OOyyuunnllaarr››  EEllee--
mmeelleerrii  ççeeyyrreekk  ffiinnaall  mmaaçç››nnddaa  KKüübbaa''yy››  7711--4455  yyeenneenn  TTüürr--

kkiiyyee,,  üüsstt  üüssttee  iikkiinnccii  kkeezz  oolliimmppiiyyaatt  ooyyuunnllaarr››nnaa  ggiittmmeeyyee  hhaakk
kkaazzaanndd››..  22001166  FFIIBBAA  KKaadd››nnllaarr  OOlliimmppiiyyaatt  EElleemmeelleerrii  ççeeyyrreekk  ffiinnaall
mmaaçç››nnddaa  ‹‹ssppaannyyaa,,  GGüünneeyy  KKoorree''yyii  7700--5500''lliikk  sskkoorrllaa  mmaa¤¤lluupp  eett--
ttii  vvee  RRiioo  OOlliimmppiiyyaattllaarr››  iiççiinn  iillkk  vviizzeenniinn  ssaahhiibbii  oollmmuuflflttuu..

Potan›n Perileri
olimpiyat vizesini ald›


