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Tarihlerle Futbol - I



























1841 Topun tam küre olma zorunluluğu.
1848 Cambridge Rules (Kuralları) doğdu.
1857 Dünyanın ilk futbol kulübü kuruldu; Sheffield FC
1861 İngiliz işçiler Arjantin’de ilk kez futbol oynadı.
1869 Kale vuruşu kullanılmaya başlandı.
1871 Kalecinin topu elle tutabilmesi.
1875 Topa kafa vurma serbest oldu.
1875 Kalelere üst direk konuldu.
1876 Korner atışı kullanıldı.
1878 Hakemler düdük kullanmaya başladı.
1886 Ofsayt kuralı.
1890 Kalelerde ağ kullanılmaya başlandı.
1890 Hakemlere tam yetki verildi.
1891 Penaltı atışları kullanıldı.
1899 Maç süresi 90 dakika oldu.
1903 Averaj kuralı.
1904 21 Mayıs’ta FIFA kuruldu.
1913 9 metre 15 santimetre uzaklıkta durma kuralı.
1954 UEFA Basel’de kuruldu.
1963 Bundesliga Almanya’da kuruldu.
1970 Sarı ve kırmızı kartlar kullanılmaya başlandı.
1971 Ibrox Faciası’nda 66 kişi hayatını kaybetti.
1988 Kale direkleri ve üst direkler beyaz renk oldu.
1990 Tekmelik takma zorunlu oldu.
1995 Oyuncu değişikliği 3 oyuncu olarak belirlendi.
1999 Alex Ferguson, Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye
unvanıyla onurlandırıldı.
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Yok Artık - I


1957’de Charlton Athletic, maçın tamamlanmasına 30 dakika
kala 5-1 geride olduğu karşılaşmayı 7-6 kazandı.



1973’te Galilee takımının bütün oyuncuları, İsrail ligindeki
rakiplerini dövdükleri için geceyi nezarethanede geçirdi.



1993'te Paraguay'da Sportivo Ameliano ile General Caballero
takımları arasında oynanan maçta 20 kırmızı kart çıktı.



1998'de İngiliz hakem Martin Sylvester, futbolcuya yumruk
attığı için kendisine kırmızı kart gösterdi.



İtalyan forvet Luigi Riva, güçlü şutlarından biriyle taraftarın
kolunu kırdı.



Sir Stanley Matthews, 33 yıllık kariyerinde hiç kart görmedi.



Bologna'dan Giuseppe Lorenzo, Parma ile oynadıkları maçın
10. saniyesinde rakibine tekme attığı için kırmızı kart gördü.



Michael Laudrup, hem Real Madrid formasıyla Barcelona'ya
karşı, hem de Barcelona takımında Real Madrid'e karşı 5-0'lık
galibiyetler yaşadı.



Zimbabwe'de ordu takımı olan Cone Textiles'in golcü
futbolcusu Elisha Banda, sivil bir takıma transfer olduktan
sonra eski takım arkadaşları tarafından kaçırıldı. Banda, 8 gün
boyunca işkence gördükten sonra ağzı bağlı bir şekilde
Harare yakınlarında bulundu.
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Eric Cantona

Tarihler

25 Ocak 1995’i gösterirken futbol tarihinin en ilginç
olaylarından biri Selhurst Park’da yaşandı. Manchester United’ın
skandallarla anılan Fransız futbolcusu Eric Cantona’nın, Crystal
Palace maçında rakip takımın taraftarı Matthew Simmons’a kung-fu
filmlerini aratmayacak şekilde uçarak tekme atması tüm dünyayı şoke
etti.
Simmons’ın yerinden kalkıp 11 sıra öne gelerek Cantona’ya ne dediği
hala bir muamma ancak gerçek olan ise maç sonrası ünlü futbolcunun
mahkeme tarafından suçlu bulunarak 8 ay futboldan men edilmesi ve
14 gün hapis cezasına çarptırılması. Ancak bu ceza daha sonra 120
saat kamu hizmetine çevrildi.
Maç 1-1 berabere bitmiş ancak skor pek de akıllar da kalmamıştı.
Yıldız oyuncusundan yoksun Manchester United ise sadece bir puan
farkla Premier Lig şampiyonluğunu Blackburn Rovers’a kaptırmıştı.
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İlk Röveşata

Dünyadaki

ilk röveşatayı İspanyol futbolcu Ramon Unzaga 1914
yılında, futbol oynadığı Şili’de sırtı yere dönük, ayaklarıyla havada bir
makas hareketiyle atmıştır.
Colo-Colo Kulübünün santraforu David Arrellano ise İspanya
statlarında hareketi gösterdiğinde bu akrobatik harekete ‘Röveşata’ adı
verilmiştir. Havada uçarak atılan birçok golden sonra, Arrellano o yıl
Valladolid Stadyumunda bir savunma oyuncusuyla çarpışması
sonucunda talihsiz biçimde can vermiştir.
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Unutulan Kaleci

1937

yılı noelinde Stamford Bridge stadında Chelsea’nin rakibi
Charlton Atletic olmuştu. Maçın 61. dakikasında skor 1-1 devam
ediyordu. Charlton kalecisi Sam Bartram etrafta rakip oyuncu
görmeyince Charlton’ın sıkı bir set oyununa döndüğünü düşündü ve
rahat bir nefes aldı.
Olayın devamını Sam’in otobiyografisinden okuyalım: “dakikalar
sonra sisler arasında bir oyuncu bana doğru geldi. Bu bir polis
memuruydu. Nefes nefese bir halde ‘Burada tek başına ne yapıyorsun?
Maç 15 dakika önce ertelendi’ dedi. Daha sonra ben de soyunma
odasına gittim, takım arkadaşlarım çoktan duştan çıkmışlardı ve beni
kahkahalarla karşıladılar.”
Sam Bartram 22 yıl boyunca Charlton Atletic kalesini korudu. İkinci
dünya savaşından hemen sonra 1947’de kazandığı FA cup,
kariyerindeki en büyük başarı oldu. 1981 yılında aramızdan ayrılsa da
Charlton kulubü Sam’in heykelini dikerek ona olan saygısını bir kez
daha gösterdi.
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Diego Armando Maradona
Tanrı’nın Eli

Ali Bin Nasser ve Bogdan Dotchev isimleri sizler için bir anlam ifade
etmeyebilir ancak onları çok iyi tanıyorsunuz. Onlar 22 Haziran
1986’da oynanan Arjantin - İngiltere maçında sahaya siyahlar içinde
çıkan üç hakemden ikisi. Onların günümüzde bile konuşulmalarına
yol açan asıl olay ise, “Tanrı’nın eli” olarak anılan, Maradona’nın
eliyle attığı gole o gün Azteca Stadı’nı dolduran binlerce taraftar gibi
seyirci kalmalarıydı.
Aynı anda hem “yüzyılın hatasına” hem de “yüzyılın golüne” sahne
olan bu maçta görev yapan Tunuslu Bin Nasser ve Bulgar Dotchev o
güne kadar oldukça yakın birer arkadaştı ancak o maçın 51’inci
dakikasından sonra tıpkı üst düzey hakemlik kariyerleri gibi
arkadaşlıkları da bitmişti.
Maçın ardından Arjantinli süper yıldız, “Herkes ikinci golümün en
iyisi olduğunu söylüyor ama bazen elle attığım ilk golü tercih ettiğimi
düşünüyorum, bir İngiliz’in cebinden cüzdanını çalmak gibi bir şeydi.
Maçtan önce söylediğimiz gibi futbolun savaşla bir ilgisi yok ancak
İngilizler Falkland’da çok sayıda Arjantinli öldürdü, ülkemin
insanlarını küçük kuşlar gibi öldürdü ve rövanşı biz bu şekilde aldık”
diyerek efsane sözlere imza atmıştır.
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Guttmann Laneti

Benfica’yı 1959 ile 1962 yılları arasında çalıştıran, döneminin belki
de en iyisi olan Macar teknik direktör Bela Guttmann, Portekiz ekibini
çalıştırdığı sürede 2 Portekiz ligi (1959-60, 1960-61), 1 Portekiz
kupası zaferi (1961-62) ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (196061, 1961-62) yaşadı. Guttmann dönemi, kulüp tarihinin en başarılı
dönemlerinden biri olarak hatırlanmakta. 1961-62 Avrupa Kupası
zaferinin ardından Guttmann, Benfica yönetim kurulu ile görüşüp
ücretinde artış ister. Yönetim kurulu, Benfica’ya kısa sürede yaşattığı
büyük başarılara rağmen, Guttmann’ın bu talebini geri çevirir. Bunun
sonucunda Macar teknik direktör kulüpten ayrılır ve rivayete göre,
ayrılırken Benfica’yı şu sözlerle lanetler:
“Benfica bir 100 yıl daha Avrupa’da kupa kazanamayacak”


1962’den beri oynadıkları bütün Avrupa Kupası finallerini
(tam 7 kez) kaybetti.



1963’de Benfica, Guttmann’ın ayrılmasının hemen ardından
yine finale çıktı. Ancak Milan, Kartallar’ın üst üste 3. kez
şampiyon olmasına engel oldu.



1965’de Benfica yine finale çıkma başarısını gösterdi ama
yine bir İtalyan ekibine, İnter’e boyun eğdi.



1968’de Manchester United, George Best’in muhteşem
performansı ile Benfica’ya 6. sezondaki 3. final mağlubiyetini
tattırdı.
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1988’de, Manchester United bozgunundan 20 yıl sonra
yeniden finale çıkan Benfica, bu sefer PSV’ye penaltı atışları
sonucunda kaybetti.



1990’de Benfica, en son Şampiyonlar Ligi finalini 1990
yılında Guttmann’ın mezarının bulunduğu şehir Viyana’da
oynadı. Karşılarında dönemin en güçlüsü, Arrigo Sacchi
yönetimindeki Milan vardı. Lanet yine bozulmadı ve Milan,
Frank Rijkaard’ın golüyle 1-0 galip gelerek kupaya uzandı.



2013’de UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayan Benfica,
Chelsea’ye Branislav Ivanovic’in son dakikalarda attığı golle
2-1 boyun eğerek üst üste 7. final mağlubiyetini tattı.



2014’de Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nde finalde normal
süresi 0-0 biten maçta, penaltılarda 4-2 yenilerek bir kez daha
Guttmann’ı sevindirdi.
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Yılın Hakemleri
Uluslarası Futbol Tarihçileri ve İstatistikçileri Federasyonu (IFFHS)
tarafından 1987 yılından bu yana seçilen “Yılın Hakemi”
sıralamasında bugüne dek kazananlar:

















1987 Ramulado Arppi Filho (Brezilya)
1988-1989 Michel Vautrot (Fransa)
1990 Jose Roberto Ramiz Wright (Brezilya)
1991-1993 Peter Mikkelsen (Danimarka)
1992 Aron Schmidhuber (Almanya)
1994-95-96-97 Sandor Puhl (Macaristan)
1998-99-2000-01-02-03 Pierluigi Collina (İtalya)
2004-05-07 Markus Merk (Almanya)
2006 Horacio Marcelo Elizondo (Arjantin)
2008 Roberto Rosetti (İtalya)
2009 Massimo Busacca (İsviçre)
2010-2013 Howard Webb (İngiltere)
2011 Viktor Kassai (Macaristan)
2012 Pedro Proença (Portekiz)
2014-2015 Nicola Rizzoli (İtalya)
2016 Mark Clettenburg (İngiltere)

IFFHS'nin 55 ülkeden gelen editörleri ve uzmanları arasında yaptığı
oylama sonucunda, Türk hakem Cüneyt Çakır 2014 yılında 8.’ci
olurken, 2015 yılında 3.’cü, 2016 yılında ise 5.’ci olmuştur. Yılın
Hakemi sıralamasında İtalyan hakem Collina tam 6 kez bu ödülü
alarak gelmiş geçmiş en iyi hakem olmuştur.
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Sergen Yalçın İle Komedi Futbol

Sergen Yalçın denildiği zaman benim aklıma ilk, halk diliyle çatallar
gelir. Futbolunun yanında gündelik hayatında da kendinden söz ettiren
yıldız oyuncu, bu sefer söylediği laflarla 90’a çakmış gibi:


Ankaragücü maçının ardından, Muhabir: Sergen bugün
performansın iyi değildi ne diyeceksin? Sergen: O zaman
haftaya yerime oynarsın derim.



Ntv Spor'da Ercan Taner ile birlikte yaptıkları programdan,
Ercan Taner: Sergen, Tabata Beşiktaş'a ne verebilir? Sergen:
Gaziantep'den gelirken 1 kilo baklava getirebilir.



Sergen'in gecelerde hızlı olduğu zamanlardan, Yönetici:
Sergen sen Salı, Çarşamba, Perşembe günleri bir
yerlerdeymişsin diye bir haber aldık doğru mu bu? Sergen:
Doğru ama eksik. Yönetici: Nasıl yani? Sergen: Cuma da
oradaydım.



Muhabir: Bülent Korkmaz da 33 yaşında ama hala ekstra
çalışıyor bu durum seni rahatsız etmiyor mu? Sergen: Bülent
yeteneksiz,
antrenman
yapmazsa oynayamaz, ben
yetenekliyim o yüzden antrenman yapmama gerek yok.



Yine programdan, Hakan Ünsal yanında oturmaktadır.
Sergen: Sol bek futbolda hiç önemli bir mevki değil.



Beşiktaş frikik kazanır, topun başına Ahmet Dursun ve
Sergen gelir, Ahmet: Ne yapacağız abi? Sergen: Ne
yapacağızı mı var Ahmet, sen çekileceksin ben vurucam.
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İkinci saati geride kalan bir maç sonu programından,
Güntekin Onay: Şimdi de reklama gidelim. Sergen: Bence
artık eve gidelim.



Sergen'in sosyal sorumluluk anlayışını gösteren bir
diyalogdan, Muhabir: Sergen 10-12 yaş arasındaki çocuklar
İddia oynuyor, ne diyeceksin? Sergen: Almanya'dan uzak
dursunlar, çok sürpriz oluyor.



TRT'de Ersin Düzen ile yaptıkları programdan, Sergen: O
topta ön direğe koşu yapmak saçma. Ersin Düzen: Ya ön
direkte topla buluşursa? Sergen: Ne yapacak topla buluşup,
yemeği mi çıkacak?



Muhabir: Sergen senin için antrenman yapmıyor diyorlar?
Sergen: Doğrudur.



Profesyonel futbolcuların disiplinsiz hareketleri üzerine bir
örnek verir, Sergen: Mesela beni zamanında Bayern Münih
istemişti. Adamlar beni bir araştırdı... Almadılar.



Muhabir: Sergen, Tigana senin için 4 kilo versin Real
Madrid'e transfer edeyim demiş, ne diyorsun? Sergen: 4 kilo
versem jokey olurum diyorum.



Bobo ve Gökhan Güleç'in yeni transfer olduğu sezondan maç
sonrası, Muhabir: Sergen, yeni transferler için neler
söyleyeceksin? Sergen: Gökhan genç çocuk, önünde daha çok
yıllar var. Bobo... Bobo’nun da adı güzel.



Batuhan Ferrari'siyle Eskişehir’den İstanbul'a 35 dakikada
gittiğini söyleyince, Sergen: Valla Batuhan, bu kadarını ben
bile yapmadım.
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Büyük Kaptan

Sol bacağını ülkesi için kaybeden, sağ bacağıyla ülkesini şampiyon
yapan kahraman, Osman Çakmak…

1977'de Tokat Zile'nin Narlıkışla köyünde çiftçi bir ailenin altıncı ve
son çocuğu olarak dünyaya gelen Çakmak, ilköğretimi bitirdikten
sonra iki abisi ile birlikte İstanbul’a çalışmaya gitmiştir.
Ağabeylerinin karşı çıkmalarına rağmen Zeytinburnuspor'un
seçmelerine katılmıştır. O seçmeler profesyonel futbol hayatının da ilk
adımı olmuştur. Bir yandan marangozhanede çalışan Çakmak, diğer
yandan Yenidoğan Güneşspor'da kendini göstermeye çalışıyordu. 16
yaşındayken iki ağabeyi de askere gidince, hem onlara hem de eve
bakmak Osman'a düşmüştür.
Daha fazla para kazanmak umuduyla Rusya'ya giden Osman, dönüşte
elinden tutan olmayınca futbol hayatına kaldığı yerden devam etti.
Ancak Osman için artık vatani görev zamanı gelmişti.
Komando olarak görev yapan Çakmak, Şırnak-Şenova arasında yol
emniyeti sağlama görevini yaptığı sırada hain teröristlerin yerleştirdiği
bir mayına basınca sol bacağı diz altından koptu, helikopter öğle
saatlerinde gelene kadar o halde direndi. Diyarbakır'a, oradan
GATA'ya götürüldü. Ameliyat üstüne ameliyat geçirdi ve toplamda 10
sene sürdü tedavisi…
Bir gün, dönemin genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt geldi
rehabilitasyon merkezine, gazilerle sohbet ediyordu. Osman koltuk
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değneğiyle öne çıktı: “komutanım ben iyileştim, lütfen yardımcı olun,
yine bölgeye gitmek istiyorum” dedi…
Komutanın gözleri buğulandı, elini omzuna koydu, “vatan görevi illa
vuruşarak olmaz oğlum” dedi, “vatan için mücadeleye devam etmek
istiyorsan, futbol oyna, ay yıldızlı formayı o şekilde taşı.”
Komutanının emrini yerine getiren Osman, Ay yıldız sevgisini
üniformadan milli formaya taşıdı ve ampute milli takımının
kaptanlığını yapmaya başladı.
Kendisi sol bacağını ülkesi için kaybetmiş, sağ bacağıyla ise ülkesini
şampiyon yapan bir kahraman...

Seninle ne kadar gurur duysak az... İyi ki varsın Osman…

