
KALEDEN KALEYE

İlk anlamda bu ifade bir futbol sahası ve karşılıklı iki kale arasına-ki sadece 90-110 
Metreden bahsediyoruz- sıkışan anılar gibi algılanıyorsa da ben bunu öncelikle 
doğumdan bu güne tam 63 yılllık bir aralığa sıkışan bir serüven olarak algılıyorum. İki 
kale arasında bugün büyük bir kitleyi arkasından koşturan çeşitli taktiklerin yarıştığı 
popüler bir spor dalı. Ancak diğeri 63 yıla sığan acı, tatlı günlerin, başarının, 
başarısızlığın, mücadelelerin iç içe  yaşandığı günlerden bahsetmek istiyorum. Spor, 
Futbol, kalecilik bu serüvenin sadece bir parçası.

Merkez İlk Okulu 60'lı yılların hemen öncesi, futboldaki kaleciliğin başladığı yıllar.  
Okulunun arka bahçesinde, hemen hemen beton gibi bir zeminde annemin bayram için 
ördüğü siyah kazağın giyildiği, nereden bulduysak kışın ellerimiz üşümesin diye alınan 
eldivenlerin kaleci eldiveni olarak kullanıldığı ve “Zehirspor” ismiyle kurduğumuz sınıf 
takımımızla maçlar yaparak başladı bu serüven. Okulda 4. ve 5. sınıflarda daha belirgin 
olan faaliyetler derslerin dışında futbol maçları ve onların yönetimi, kantini idare ettim ve 
hatta Amerikan yardımı sütün 3. derste tüm sınıflara dağıtımının organize edilmesi hep 
ilk okul dönemi faaliyetlerimi hatırlatmaktadır. Sonra Orta okul ve Lise daha yoğun 
sosyal aktiviteler. Orta öğretimde ise ilk okuldan daha fazla sorumluluk, 19 Mayıs'larda 
kasa minder hareketleri liderliği, bayramlarda boru trampet kaptanlığı, Lise futbol takım 
kaptanlığı, sınıflar arası maç organizasyonları, müsamere organizasyonları bunlardan 
sadece bir kaçı. 16 yaşımda Bafra Gençlik'te kaleciliğe başlamam ayrı bir macera. 
Burada bulunan ve beni tanıyan kişiler bu mecerayı çok iyi hatırlayacaklarını sanıyorum.

İşte “Kaleden Kaleye” sığdıracak o kadar çok şey var ki bu yazıyı hazırlarken 
BAFRASPOR'u düşündüm. 1968-69 Sn. Sıtkı KARAVİM liderliğinde BAFRASPOR 
olarak kırmızı-siyah renklerle sezon açıldığında ben 17 yaşında takımın kalecisiydim. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancak ondan önce aynı yıl liseden mezun olmuş üniversite imtihanlarına girmiştim. Bu 
arada yazlık mahalle maçları turnuvasında Tabakhane Mahallesinin kalesini 
koruyordum. İşte o maçlar benim Fenerbahçe forması giymeme sebep oldu. O 
dönemlerde yazın oynanan mahalle maçları gerçekten çok çekişmeli geçerdi ve beni 
izleyen İstanbul'da yaşayan BAFRA'lı bir abi, Sn Sebahattin UZUN dönüşünde komşusu 
ve de FB genç takımını çalıştıran Donanma lakaplı Kamil hoca'ya tavsiye etmiş. 
İstanbul'a üniversiteyi kazanmış, kayıt yaptırmak üzere gelmiştim ki, çıkarıldığım ilk FB 
genç takımı antremanında üniversite kaydından önce takıma seçildim.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAFRASPOR TARİHİ

BAFRASPOR Dedeli Köyünden Kadı Süleyman efendi'nin oğlu Nuri Bey tarafından 
kurulmuştur. Nuri Bey I.Dünya savaşında Hindistanda savaşırken İngilizlere esir düşmüş
ancak esir olduğu süre zarfında futbolu tanımış ve serbest kaldıktan sonra Bafra'ya geri 
dönmüştür. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1924'te Kırmızı-Beyaz Renklerle Bafra 
Kızılırmak İdman Kulübünü kurmuş. 1927'de Fevzi Cumhuriyet Orta Okulu'nun 



talebelerinden olan Şükrü Engiz Başkanlığında Kırmızı-Lacivert formalı Bafra 
Gençlerbirliği Kulübü Kuruldu. 

Bafra Spor'un esas kuruluşu 1930'da gerçekleştirilmiştir. 

Bafra'da futbolun çok sevilmeye başlanması ve futbolcu sayısının artması neticesinde 2.
bir futbol takımı kurulmuştur ki sarı siyah renklerden oluşan bu takımın, Kurucuları 
Hasan Dikmen,Mustafa Engin,Burhan Tökgöz,Cemil Kurefa'dır 

1938 yılında Bafra Gençlik Spor Kulübü, Bafra Gençlerbirliği'nin kırmızısı ile Bafra 
Sporun siyahı alınarak Kırmızı-siyah renklerle kurulmuş ve başkanlığına da Mahmut 
BARUTCU getirilmiştir. Ancak daha sonra renkleri Kırmızı-Lacivert olarak degiştirilmiştir. 

1940-42 Yılları arasında II.Dünya savaşı nedeni ile Futbol faaliyetleri tamamen 
durdurulmuş daha sonra eski heyecanı yavaş yavaş geri dönmüştür. Bafra Gençlik 
Kulübü 1945 ve 1950 Yıllarında Samsun Bölge şampiyonluğunu kazanmıştır.

1947'de Bafra Yeşilay Kulübü kurulmuş daha sonraki yıllarda sırasiyle Oto Güneş 
Kulübü (1955), Adalet Kulübü (1957) ( ismi daha sonra Nebiyan Dağı Spor kulübü olarak
Değiştirilmiştir) ve en son Bafra Spor (1968) kulübü kurulmuştur. Bu takım Bafra 
Gençlerbirliği'nin Kırmızısı ve Nebiyan Dağının Siyahını alarak Kırmızı-Siyah Renkleri 
alarak bugünkü renklerine kavuşmuştur. 

Benim sunacağım öneri belki birçok kişinin kafasında olan yazlık kamp konusu ancak 
ben burada içinde yaşadığım ve hem kulubümüz adına ve hem de ülkemiz adına çok 
faydalı olacağına inandığım bir FORMATTAN bahsedeceğim.

Dünyada hemen hemen her şeyin ilklerinin yaşandığı Amerika’da 1977’nin yazında en 
önemli kamplardan biri olan MAH-KEE-NAC kampında Futbol Hocası “Soccer 
Counselor” olarak bulundum.

2,5 ay süren bu programda,

1. Kamp Genel Müdürü NY City College Athletic Dept. Başkanı bir Profesördü, O
dönemde Amerika genelinde 645 adet olan kampların ilk beşine giren MAH-
KEE-NAC kampında Futbol hocası olarak bulundum ve oluşturduğum Kamp 
Milli Takımı yöresel Olimpiyatlarda birinci olarak büyük ödüller aldı. 

2. Bölüm başkanları gene konusunda uzman Jimnastik akademilerinden öğretim 
görevlileri idi,

3. Eğitmenler ise, yani bizler; konusunda fiilen spor yapmış dünya 
üniversitelerinde lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrenciler arasından en 
az iki imtihan sonucunda ve temin edilen referanslarla seçilmiş kişilerden 
oluşuyordu. Bu eğitmenler programlarını bölüm başkanlarından alır ve ona 
göre öğrenciler üzerinde uygulanırdı, ayrıca her barakada (2 Eğitmen) 
öğrencilerle beraber kalırlardı. 



4. 6-16 yaş gurubunda erkek öğrencilerin bulunduğu bu yazlık kampta tenis ve 
yüzme mecburi spor dalı olarak her yıl yapılan formal bir derecelendirme ile 
öğrencilere sertifika düzenleniyor. Bu serfikalarda belitilen katogorilerde 
öğrenciler yarışabiliyor.

5. En ilginç ve faydalı olanı bilhassa yüzme konusunda, eğitimin yapıldığı gölde 
dereceye göre sınırlandırılmış alanlarda öğrenciler eğitim esnasında veya 
serbest zamanda yüzebiliyorlar, ancak sertifikalarına göre belirlenmiş renkli 
etiketleri sahilde kurulu bir borda bölgelerine göre takıyorlar. Can kurtaranların
tepeden görebilecekleri ve renklerine göre ayırabilecekleri büyükteki etiketlerin
sayısına göre suda kafa sayısına göre takipçisi olabiliyorlar. 

6. Her türlü spor faaliyetlerinin yanı sıra çocukların ilgi duyabilecekleri teknolojik 
imkanlarında sağlandığı kampta Amatör Radyoculuk, FM Radyo istasyonu 
(Bilhassa çocukların yönettiği ve ailelerine haberlerin çeşitli radyo 
programlarıyla duyurulduğu bir platform), Sanat kolları, (Resim, tiyatro vb gibi),
Rehber öğretmenlik, sorunlu aile çocuk terapisi vs. 

7. Sabah 6,5 ta kalkıştan sonra Kahvaltı ile birlikte saat 9.00 da derslerin 
başlaması, 12.30 Öğle yemeği, 13.30 2.  seans dersler ve saat 15.00 son. 
15.00-18.00 serbest zaman, 16.00 Snack, 18.30 Akşam Yemeği ve daha 
sonra gece eğlenceleri ve yaş gurubuna göre 21.00 ve 22.00 yatış gibi bir 
program uygulaması.

8. Kamp içi olimpiyatlara hazırlık ve her bölümde Kamp Milli Takımının 
oluşturulması ve Bölge kampları arasında OLİMPİYATLARA çocukların 
hazırlanması…

9. Çocukların olimpiyatlara hazırlanması ve motivasyon programları beni en çok 
etkileyen ve görülmeye değer olaylardı. Bana göre bu gün Amerika’nın sportif 
başarısının sırrı burada yatıyor olmalı. 

10.Daha bir çok detaylar verilebilir,

11. ÖĞRENCİYE FAYDALARI;
 Sağlık
 Eğlence ve Macera,
 Sosyal ilişkiler,
 Kişilik oluşması ve moral geliştirilmesi,
 Gizli becerilerinin ortaya çıkması,
 Kendine güven ve disiplin oluşması,
 Farklı yörelerden farklı etnik kökenden, farklı kültürlerden  gelen kişileri 

tanıma ve arkadaşlık,
 Sanatı anlama,
 Arkadaş grupları oluşturma,
 Acıma ve merhamet duygusunun gelişmesi,
 Çağdaş insan olma yollarını öğrenme,
  Arkadaş değerini kavrama,

12.KULÜBÜMÜZE OLAN FAYDALARI;
 Önce kazanç, Bu gün bölgesel olarak FENERBAHÇE ismi altında 

oluşturulabilecek böyle tesislere çocuğunu gönderecek aile sayısını 
tahmin etmek oldukça kolaydır, 



 Her branşta küçük yaştan izlediğimiz kabiliyetli sporcuları keşfetmek ve 
onları izleyerek takımımıza kazandırmak ayrı bir kazanç kaynağıdır.

 Gene başarılı ve kabiliyetli gençlerimizi FENERBAHÇE okullarında 
eğitimini sağlayarak hem eğitim kurumlarımızın sportif başarılarını 
yükseltir ve hem de eğitimli sporcular sadece bizim takımlarımızda 
görev alır,

 Öğrencilerimizin, kullanacağı malzemeler ayrıca FENERIUM 
mağazaları için bulunmaz bir gelir kaynağı oluşmasını sağlar. Sadece 
sezonun açık olduğunda aktif olan mağazalar hem sayı itibariyle 
çoğalacağı gibi hem de her zaman ihtiyaçların temin edileceği bir 
kaynak oluşur

SONUÇTA ÇOK FAYDALI OLACAĞINI UMDUĞUM BU PROJEDE SEVE SEVE 
DANIŞMAN OLARAK ÇALIŞABİLECEĞİM GİBİ GÖREV ALDIĞIM KAMP İLE 
DİYALOGLAR GELİŞTİRİLEREK BELKİ İŞ BİRLİĞİ DE YAPABİLİRİZ.     
   
turkiye'deki spor kulturunden cok daha derin olan kulturdur. sadece futboldan ibaret 
degildir ve bir cok spor musabakasini icerir. ayrica, normal hayatta bozuk para vermeyi 
beceremeyen amerikalilar is spora gelince her turlu oyuncunun her turlu istatistigini 
ezbere bilirler.
bu ülkede, kapasiteleri 80 ile 130 bin kişi arasında değişen yaklaşık 20 stadyum var. 
daha düşük kapasiteye sahip (40-70 bin) stadyum sayısı ise yüzün üzerinde. bizde 
koskoca şehir futbol takımlarının oynadığı 15-35 bin kapasiteli stadyumlar ise 
sayılamayacak kadar çok...

bu arada tüm bu yukarıdaki rakamlar "kapalı" spor salonlarını (basketbol, hokey vs) 
kapsamıyor. üzerine bir de bunları ekleyin... bu arada, hiç 150 bin kişilik basketbol 
sahası gördünüz mü? hah işte onlardan bahsediyorum...

amerika'da lisanslı "futbolcu" sayısı 4 milyonun üzerinde ve 9.000 futbol takımı var. 
futbolla yatıp futbolla kalkan türkiye'de ise bu rakam sadece 466 bin ve kulüp sayısı 
sadece 5 bin kadar.

tıpkı ekonomide diğer ülkelerin kaynaklarını sömürdüğü gibi sporda da aynı mantıkla 
hareket eden kültürdür. zira diğer ülkelerin yetenekli sporcularını alır, kendi bünyelerinde
kullanır, bunu sömürür, + değer de olduğu gibi, kullandıkları sporculara kazandırırlar ve 
fakat en büyük faydayı kendi ülkelerinin sporuna ve spor kültürüne mal edip en büyük 
pastayı kendileri yerler . 

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=stadyum
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=milyon
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=futbolcu
http://farm4.static.flickr.com/3148/2634635209_32bf955442.jpg
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=basketbol

