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Socrates Dergisi'ne verdiği röportajda, “Yüzbinlerce çocuk mahallerde top oynamaya
başlıyor. Bu korkunç bir yarış. Önce mahallede, sonra sokakta eleniyorlar. Daha sonra
üst düzeye giderken daha elit antrenörler tarafından eleniyorlar. Bunlardan 30-40 tanesi
futbolcu oluyor. Belki beş on tanesi çok güzel para kazanıyor" diye kısaca anlatmış ülke
futbolunun işleyiş sistemini, Türk futbolunun efsane ismi Metin Tekin. Sarı Fırtına'nın
da dediği gibi bu ülkede futbol oynuyorsanız, yolculuğunuz mutlaka sokakta başlıyor. 
Muhammet Bey-Emin Kuvat

B
rezilya'yı bilirsiniz okyanus
kıyısında, kumsallarıyla ünlü
bir ülke. Oradaki çocuklar

nasıl serüvenine kumsalda başlı-
yorsa, biz de asfaltlarıyla ünlü bir
ülke olduğumuz için çocuklarımızın
hikayesi asfaltta başlıyor. Elimizde
en güncel örnek, Arda Turan. Ken-
disi bir röportajda sokak futbolun-
dan, "Sokakta futbol oynamak en
eğlenceli şeylerden biridir. Çünkü
tamamen masum duygularla bu
keyfi yaşıyorsunuz. Kimsenin kim-
seden herhangi bir çıkarı söz konusu
değil. Aslında Fair-Play'in gerçekten
uygulandığı yerdir sokaklar. Çünkü
kimse delikanlılığa sığdıramadığı
şeyleri sokakta yapmaz. Hatta sokak
futbolunun bazı kendine has kural-
ları vardır. Penaltı atışında kaleye
başkası geçerse iki penaltı atılır gibi.
Aslında bunlar yazılı olmayan Fair-
Play kurallarıdır" diye bahsediyor.
Biz de hazır sokak futbolunun ken-
dine has kurallarından söz etmişken
İzmit’te bir sokak futboluna tanık
oluyor ve kurallarıyla birlikte bu
maçı sizlerle paylaşıyoruz. 

‘Messi’nin Takımı Maça
Eksik Başlıyor’
Turgut Mahallesi’nde tam da
öğleden sonra akşam serin-
liği çökmeye yakın çocuk-
lar sokağa iniyor. Maç
yapmak için aralarında
sözleşiyorlar ve bundan
sonra takım kurmak
için adam toplamak
kalıyor geriye.
Herkes mahal-
leden veya
bir üst
mahal-
leden

tanıdığı ar-
kadaşını maç
yapmaya ikna ediyor.
Bir anda 11 kişi maçtan önce takım-
ları oluşturmaya başlıyor. Takımları
oluşturan Tunay ve Hüseyin so-
nunda istediklerine en yakın kad-

royu kuruyorlar ve maç için iki ayrı
takım sokak arasında yerini alıyor.
Bu arada Tunay’ın mahallenin en
iyisi olduğu, arkadaşlarının ona
“Messi” diye seslenmesi ve takımının
1 kişi eksik oynamasından belli. Maç
başlamadan önce kale direkleri etraf-
tan toplanılan büyük taşlarla oluşturu-
luyor ve beş gol devre, on gol bitiş
olacak şekilde kararlaştırılıyor. 

‘Boy Aşan Top Gol Sayıl-
mıyor’
Yazılı olmayan fair-play kuralları da
belirlendikten sonra takım kaptan-
ları Tunay ve Hüseyin’in top-kale
paylaşımına geçiliyor. Ve maç her-
kesin zaten çoktan belli olan mevki-
sine geçmesiyle başlıyor. Her iki
takım da bir sokak arasında değil de
büyük bir stadyumda binlerce se-
yirci önünde oynuyormuşçasına mü-
cadele veriyor. Maçın ilk etkili
pozisyonu ise takımlar arasında bir
çıkmaza sebep oluyor. İkinci takım-
dan Mert’in çektiği şutta top kaleci
Ali’nin üzerinden geçiyor ve Mert
gol sevincini takımıyla paylaşıyor.
Hikâyesi asfaltta başlayan her fut-
bolcunun da bildiği gibi; “Kalecinin
boyunu aşan top gol sayılmıyor.”
Karşı takımın itirazına gol atan takı-
mın kabul ettirme çabaları sonuçsuz
kalıyor ve pozisyonun gol olmadığı
yönünde anlaşma sağlanıyor. 

‘Topun Sahibi, Maçın
Efendisi’

İki takım da kazanmak için elle-
rinden geleni yaptığı maçta, ilk gol
fırsatını Oğuz’a yapılan hareketle

penaltı kazanan Hüseyin’in takımı
elde ediyor. Penaltı yapılan Oğuz
şutlarda pek iyi olmadığı için atışı
o kullanmıyor. Birinci takım ara-

sında sanki daha önceden sözlenil-
miş gibi şutlarıyla iyi olan

Hüseyin, direk topun başına ge-
çiyor. Kaleci Ali’yi ve topu ayrı
köşelere gönderen Hüseyin, gör-
evini yerine getirerek takımını

1-0 öne geçiriyor. Karşı takı-
mın öne geçmesiyle Tu-
nay’ın
takımında

ha-
reketlenmeler yaşanıyor. Maçın ba-
şından beri kalede olan Ali, maç
esnasında kaleci olmaktan şikâyet
edip, maçtan çıkmak istediğini söy-
lüyor. Aynı zamanda topun da sahibi
olan Ali’nin bu isteği kısa süreli bir
korku yaratıyor. Olay, Ali’nin iste-
diği mevkide oynamasının sağlan-
ması ve defansın zayıf halkası olan
Hasan’ın kaleye geçirilmesiyle tat-
lıya bağlanıyor.

Skor Eşitleniyor
Kısa sürede kendisini toparlayan
takım, karşı takımın etkili defansla-
rından Abdullah’ın topu Emre’ye
kaptırmasını affetmiyor. Kaptığı
topta hızlı davranan Emre, defansın
da hazırlıksız yakalanmasını fırsat
bilerek topu hemen defansın arasına
koşu yapan Tunay’a gönderiyor,
Tunay da kaleci Burak’la karşı kar-
şıya kaldığı pozisyonu iyi değerlen-
diriyor ve skor 1-1 olarak
eşitleniyor.

‘Kale Önüne Otobüs Çe-
kiyorlar’
Gol yiyen takım daha dikkatli ve de-
fansif oynamaya başlıyor. Dakikalar
geçtikçe takım Mourinho’nun deyi-
miyle, “Adeta kale önüne otobüs çe-
kiyor.”  Takımın imdadına maç
esnasında sokaktan geçen bir özel
araç yetişiyor ve oyunun geçici bir
süreliğine de olsa durması takımı ra-
hatlatıyor.  Kısa aranın ardından din-
lenme fırsatı bulan takımlar yeni
taktikleriyle oyundaki yerlerini alı-
yor. Ali’nin oyuna girmesiyle güç

kaybeden Tunay’ın takımı yoğun
uğraşlar ve dil dökmeler sayesinde
Ali’yi yeniden kaleye dönüyor ve
takım ilk dakikalardaki etkili oyunu
yeniden yakalıyor. 

‘Altın Gol Uygulamasına
Geçiliyor’
Maçın başlamasının üzerinden nere-
deyse 1 saat geçmesi ancak skordaki
eşitliğin bozulmamasından dolayı
bu maçın kaderinin de mahalle maç-
larının klasiği olan, ‘Gol atan kaza-
nır’ yani ‘Altın Gol’ uygulamasıyla
belirlenmesine karar veriliyor. Kara-
rın ardından takımlar sahada yeni
bir düzene gidiyor ve ‘stratejik’ de-
ğişikliklerle oyun yeniden başlıyor. 
Bir golün zafer anlamına geldiği
maçın bu dakikalarında oyuncuların
her biri büyük mücadele veriyor. Ve-
rilen mücadele tarafsız kalmıyor ve
Oğuz’un kullandığı kornerde topu
çıkıp alan Kaleci Ali,  Emre’ye oy-
nuyor. Kendi sahasında aldığı topu
rakip ceza sahasına kadar süren
Emre sert bir şutla günün galibini
belirliyor ve skor 2-1 oluyor. 

‘Yolu Asfalttan Geçen Çocuklar’

Fair Play Kuralları
1. Penaltı esnasında kaleci değişirse penaltı sayısı
ikiye çıkar.
2. Oyuncu sayısı tek ise en iyi oyuncunun takımı
bir kişi eksik oynar.
3. Gol hakkında ufak  bir şüphe olsa dahi gol 
geçerli sayılmaz.
4. Eğer oyun herhangi bir sebepten durduysa, tek-
rar başladığında herkes duraksama öncesi bulun-
duğu noktaya geçer
5. Takımlar en iyi oynayan iki oyuncu arasında
kurulur ki denk güçlü takımlar oluşsun. 
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