
Argasdi: Badminton hakkýnda biraz
bilgi verebilir misiniz? Çünkü çok fazla
insan Badmintonun ne olduðu hakkýn-
da bilgi sahibi deðil.
Cafer Yöncü: Badminton, raketle

oynanan bir spor dalýdýr. Badminton sporu
uzakdoðulular tarafýndan bulunan, ilk
baþlangýcýnda topu kirazýn kurutularak
üzerine tüylerin yerleþtirilmesiyle yapýlan
ve oynanmaya baþlanan bir oyundur.
Daha sonra Ýngiliz askerler bu sporu
Hintlilerden görüp, kendi ülkelerine
götürüyorlar. Bu spor ilk olarak Ýngiltere'de
"Badminton" adlý bir þatoda oynanmaya
baþlýyor. Ýsmini de o þatodan alýr.

Badminton'u resmi bir oyun haline
dönüþtürenler, kurallarýný koyanlar Ýngili-
zlerdir. Genel olarak Uzakdoðulularýn
hakimiyetinde olan bir spordur. 

A: Kuzey Kýbrýs' ta Badminton ne
zaman oynanmaya baþladý?
C.Y: Badminton kuzey Kýbrýs'ta 1991

yýlýnda oynanmaya baþladý. Benim de
antrenörüm olan Brian-Helga Hughes çifti,
dönemin Spor Dairesi Müdürü tarafýndan
adaya davet edildi ve bu çiftin
öncülüðünde badminton o tarihten beridir
kuzey Kýbrýs'da oynanmaya baþlandý. Bu
çift her zaman hiç bir ücret beklemeden
bizlere hizmet verdiler.

A: Kuzey Kýbrýs'ta
i n s a n l a r
Badmintona nasýl
b a k ý y o r ?
Badmintona ilgi
nasýl?
C.Y: Açýkçasý

b e n i m
gördüðüm, bad-
m i n t o n l a
tanýþan, gören
i n s a n l a r ý n
y a k -
l a þ ý m ý

hem çok olumludur hem de
yüksek düzeyde ilgi gösteriy-
orlar. Ama badmintonun
tanýtýmý yeterli deðildir. Badmintonun
insanlara ulaþýmý da yeterli deðil. Ondan
dolayý da bana sorarsanýz þimdiye kadar
yayýlmýþ olmasý gerekenden çok daha
küçük bir kitleye yayýldý. Ve gerektiði
kadar duyulamadý. Niçin gerektiði kadar
duyulamadý diyorum çünkü bu spor
dalýnýn Türkiye çapýnda bir sürü baþarýsý
var. Diðer spor dallarýnýn kazanmadýðý
kadar çok baþarýsý var. Buna raðmen çoðu
insan badmintonun ne olduðunu bile

bilmiyor. Bu, Badminton Federasyonun'un
içindeki insanlarýn ve bizim hatamýzdýr
belki de. Badmintonun bir de þöyle bir
dezavantajý var; bir tenis gibi deðildir. Üst
düzeyde bir profesyonellik yoktur ve çok
büyük paralar konuþulmuyor badminton-
da. Milyon dolarlýk turnuvalar falan yoktur.
Belki de ondan dolayýdýr ki televizyonlarda
çok fazla yer almýyor. Dünya çapýnda da
bu spor dalýnda çok büyük paralar
konuþulmuyor.
Üzücüdür ki badminton hiçbir zaman

hakettiði ilgiyi göremedi. Benim Türkiye
Büyükler Þampiyonluðum var ama bunu
kazandýðým dönemde hiçbir yetkili gelip
beni tebrik bile etmedi. Kýbrýs' ta bu kadar
ilgi gösterilen bir futbol oyunu var. Ama
futbolun elde ettiði baþarýlarýn çok daha
fazlasýný elde etti badminton sporu. Ama
yine de hakettiði ilgiyi görmedi.
Ben dýþardan baktýðýmda çocuðumun

Badminton sporunu yapmasýný çok ister-
im. Hem spor olarak çok güzel bir spordur
hem de özünde centilmenlik vardýr.
Badmintonda bireyin kendisine ve
karþýsýndakine olan saygýsý çok önemlidir.
Müsabakalardan önce karþýndaki
sporcuyla tokalaþmak, iyi þanslar dilemek

þarttýr. Müsabakadan sonra hem
karþýdaki sporcuyla hem de
hakemle tokalaþmak, sahadan

dostluk içersinde
çýkmak þarttýr.
Bunlar bad-
minton kültüründe

var olan þeylerdir.
Tabii ki bunlar yazýlý

kurallar çerçevesinde
uygulanmaz, ama bad-

mintonun özünde ahlaklý ve ter-
biyeli olmak vardýr.

A: Badminton Federasyonu' nun
Kýbrýs' ta bu sporu yaygýnlaþtýrmak için
bir çabasý var mý? Eðer yoksa sizce
olmalý mý ve nasýl olmalý?
C.Y: Þimdiye kadar gelmiþ geçmiþ fed-

erasyonlarýn kendi anlayýþlarý
çerçevesinde bazý çabalarý olmuþtur mut-

laka ama kesinlikle yetersiz kalmýþtýr ve
hala daha yetersizdir. Þu anki federasy-
onun da benim gördüðüm kadarýyla bu
sporu tanýtmak için ekstra bir faaliyeti yok-
tur. 
Bizim ülkemizde ne yazýk ki herhangi bir

faaliyetimiz olduðu zaman basýn bunlara
ilgi göstermiyor. Gelenler de bir iki tane
resim çekiyor, haberine de ya koyuyor ya
koymuyor. O yüzden daha organize bir
ekip kurmak lazým, kendi dökümanýný
kendin yapýp, kendi resimlerini çekip,
müsabakarla ilgili bilgileri sürekli sýcak ve
gündemde tutmak lazým. Gerekirse
götürüp gazetelere kendimizin vermesi
lazým. Elimizde badminton video kayýtlarý
vardýr. Bunlarý bu ülkedeki televizyon
kanallarýna ulaþtýrmak lazým. "Bakýn iþte
2005' in dünya þampiyonasý kaseti var
bizde, uygun bir zamanda bunu yayýn-
larsanýz seviniriz" gibisinden þeyler söyle-
memiz gerekir. Þu anda bu spor dalýndaki
en üst sorumlu da federsyon olduðuna
göre bunu federasyonun yapmasý gerekir. 
Badminton Federasyonu'nda daha

etkin, daha güçlü kadrolar oluþturulmasý
gerekir. Çünkü bu sporu duyurabilmek,
yayabilmek için çok fazla efor harcamamýz
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Bu sporu kuzey Kýbrýs’ta 
yayabilmemiz için mutlaka antrenör
sorununu çözmemiz gerekir

Dünya' da en
çok ilgi göster-
ilen spor dalý

þüphesiz futboldur. Spor denince akla ilk gelen genellikle
futbol olur. Ancak futbol dýþýnda çok zevkli ve eðlenceli
spor dallarýnýn olduðunu da unutmamak gerekir. Bu
anlayýþla yola çýkarak dergimizin bu sayýsýnda futbol
dýþýnda bir spor dalýný konuþalým dedik ve kuzey Kýbrýs'ta
"Badminton" sporu adýna çok baþarýlý iþler yapmýþ insan-
lardan biri olan Cafer Yöncü ile bir sohbet gerçekleþtir-
erek kuzey Kýbrýs'taki Badmintonu konuþtuk:

FFaazzllaa KKoonnuuþþuullmmaayyaann BBiirr FFaazzllaa KKoonnuuþþuullmmaayyaann BBiirr 
Mehmet Adaman
adamanmehmet@yahoo.com

Badmintonda üst
düzeyde bir profesy-

onellik yoktur ve çok büyük par-
alar konuþulmaz

ilk baþlangýcýnda topu kirazýn kurutularak üzerine tüylerin yerleþtirilme-
siyle yapýlan ve oynanmaya baþlanan bir oyundur. Daha sonra Ýngiliz
askerler bu sporu Hintlilerden görüp, kendi ülkelerine götürüyorlar. Bu
spor ilk olarak Ýngiltere'de "Badminton" adlý bir þatoda oynanmaya
baþlýyor. Ýsmini de o þatodan alýr



lazým. Bu iþler sadece baþkanla olacak
iþler deðildir. Federasyonda tek söz sahibi
baþkandýr. Ýyi bir ekip kurabilmek çok
önemlidir.
Badminton sporunda ciddi bir antrenör

sýkýntýsý da vardýr. Badminton antenör-
lüðüyle ilgilenen  sadece iki üç kiþi var þu
anda. Bu sporu yayabilmemiz için bu sayý

kesinlikle yeterli deðildir. Kendimiz
antrenör yetiþtirebiliriz, eðer olmazsa yurt
dýþýndan yardýmlar alýnabilir. Türkiye bunu
yapýyor, bundan bizim de yararlanmamýzý
saðlayabilir.
Badminton sporu þu anda Lefkoþa'ya

sýkýþmýþ bir spordur. Lefkoþa dýþýnda
sadece DAÜ vardýr biraz katký koyan,
Girne'de de  imkanlarý el verdikçe uðraþan
arkadaþlarýmýz vardýr. Ama bu çabalar çok
cýlýzdýr. Bu sporu oralara da yayabilmemiz
için antrenöre ihtiyacýmýz vardýr. Bu sporu
okullara da sokabilmemiz gerekir. Özellik-
le üniversiterin daha fazla motive edilmesi
gerekir.

A: Badminton
Federasyonu ile ferdi
olarak iliþkiniz nasýl? 
C.Y: Federasyonla iliþkim

genellikle çok sýcak olmamýþtýr.
Benim badmintona baðlýlýðým
çok üst düzeydedir, özveriyle
ve severek yaparým. Her zaman
da badminton için en iyiyi isterim.
Bundan dolayý da bazen fazla dik
kafalý olurum. Yanlýþ olduðunu
düþündüðüm bir þey olduðunda, açýk
açýk ve direkt olarak söylerim. Bu da
genellikle federasyon baþkanlarý
tarafýndan hoþlanýlan bir durum
deðildir.
Federasyonla iliþkim dediðim

gibi genelde çok iyi olmadý
ama bu benden kaynaklan-
maz. Hepimizin amacý bu
spora hizmet etmektir
ve gelebileceði en iyi
yere gelmesini saðla-
maktýr. Sonuçta kimse bu spordan hay-
atýný geçindirecek bir kazanç saðlamýyor.
Yani herhangi birimiz çýkarlarý doðrul-
tusunda ilgilenmiyoruz bu sporla. Ama son
zamanlarda federasyonla iliþkimin biraz
daha iyi olduðunu söyleyebilirim.

A: Güney Kýbrýs ile iliþkileriniz nasýl?
C.Y: Ýlk zamanlar güney Kýbrýs ile çok

sýcak iliþkilerimiz oldu, onlar da çok yakýn
davrandýlar. Kuzeye geldiler, birlikte
antrenman yaptýk, biz güneye geçtik,
orada onlarla birlikte müsabakalar yaptýk.

Fakat daha sonra belli
bir noktada iliþkiler
koptu. Bana diðer
tarafa gidip onlarýn
milli takýmýnda oyna-
mam, onlarýn sporcusu
olmam  için teklifler
geldi. O zamanlar da
bizden güneye gidip
oynayan sporculara
cezalar verilmesi duru-
mu vardý. Ben o tarihte
gidip o zamanýn Spor
Dairesi Baþkaný Tözün
Tunalý ile konuþtum ve
durumu anlattým. O da
bana  "sen bu ülkenin
önde gelen sporcu-
larýndansýn, sana
yakýþtýrmam böyle
birþeyi, bu tarafta
kendi insanlarýný býrakýp gidip güneyde
oynamaný istemem" dedi. Zaten güneyde
spor yapmak isteyen Kýbrýslý Türk sporcu-
lara  ceza verilmesi durumu da vardý. Bu
yüzden de güneyden gelen teklifi redde-
tim. Bu tekliflerini kabul etmeyince de
yavaþ yavaþ iliþkiler soðudu ve koptuk.
Daha sonra ben askere gittim, geri geldik-
ten sonra da iliþkilerin tamamen kop-
tuðunu gördüm. Bir dönemler orada müs-
abakalar yapýldý, bizden gidip katýlan
sporcular oldu ama ondan sonra bu iliþkil-
er bir noktada koptu.

A: Þu anda gerçekten Güneye
geçip spor yapmak isteyen
sporculara bir ceza verilmesi

söz konusu mu?
C.Y: Bildiðim

kadarýyla artýk öyle
bir ceza söz konusu

deðil.

A: Yurt dýþýnda müs-
abaka yapma þan-
sýnýz var mý? Hiç

yaptýnýz mý?
C.Y: Aslýnda

normal þartlarda
Türkiye'yi dahil
etmezsek yurt dýþýnda müsabaka yapma
þansýmýz yok. En azýndan KKTC ismi altýn-
da müsabaka yapma þansýmýz yok. Dünya
Badminton Federasyonu bu konuda çok
katýydý þimdiye kadar. Þimdilerde biraz
yumuþuyor gibi. Son olarak bir uzakdoðu
ülkesinde yapýlan Uluslararasý Badminton
Federasyonlarý toplantýsýna bizim
baþkanýmýz da davet edildi. Bundan sonra
bir çok yere davet edileceðimize ve bize
gerekli yardýmlarý yapacaklarýna dair
sözler verdiler. Bunun dýþýnda ben
Türkiyede yýllarca birçok müsabakaya

katýldým. Katýldýðým organizasyonlar
Türkiye Büyükler Ferdi Þampiyonasý gibi
müsabakalardý. Bu yarýþmalara ferdi
olarak katýldým. Ayni þekilde Ýngiltere'de de
katýldýðým yarýþmalar oldu, bunlar da fer-
diydi. Antrenörüm Brain Hughes'in
aracýlýðýyla katýlmýþtým. Bunun dýþýnda
Malta' yla çok iyi iliþkilerimiz var. Onlar bizi
2. kez        "Dostluk Kupasý" adý altýnda bir
organizasyona davet ettiler. Kuzey Kýbrýs
adýna gittik bu organizasyona. Tabii ki bu
bir dostluk müsabasýydý, o yüzden  oraya
KKTC olarak gidebildik. Bizim için güzel bir
tecrübeydi. Dýþ temas olarak baþardýðýmýz
en önemli olaylardan bir tanesi budur.
Bazen Türkiye Milli Takýmý'na alýnarak,
Türkiye pasaportuyla Balkan
Þampiyonalarý'na katýlan sporcularýmýz da
vardýr.

A: Son olarak hedefleriniz neler
olduðudan bahsedebilir misiniz?
C.Y:Aslýnda bu soruyla birlikte en baþta

konuþtuðumuz konuya dönüyoruz. En
önemli hedefimiz bu sporu ülkemizde
mümkün olduðunca çok yaymak. Mümkün
olduðunca geniþ kitlelere bu sporu ulaþtýr-
mak. Çünkü ben gerçekten Kýbrýs
insanýnýn raketli sporlarýn tümünde
yetenekli olduðuna inanýyorum. Gerek yer
tenisinde gerek badmintonda gerekse de
masa tenisinde çok yetenekli ve genç
sporcularýmýz var. Ben Badminton alanýn-
da bir sürü baþarý elde edebileceðimize
inanýyorum. Bu zaten Türkiye'de
katýldýðýmýz müsabalarda elde ettiðimiz
baþarýlardan bellidir. Türkiye'deki sporcu-
larýn sahip olduðu imkanlarla buradaki
sporcularýn sahip olduðu imkanlarý
karþýlaþtýrdýðýmýzda arada daðlar kadar
fark vardýr. Biz buna raðmen gidip bu
insanlarla baþa baþ oynayabiliyoruz.
Demek ki ayni imkanlara sahip olabilsek
çok iyi iþler yapabiliriz.��
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Badminton hakkýndaki bütün görüþlerimi açýk açýk 
söylerim. Bu da Federasyonun genellikle hoþuna gitmez.

SSppoorr DDaallýý:: SSppoorr DDaallýý:: BBBBaaaaddddmmmmiiiinnnnttttoooonnnn

Badmintonun özünde ahlaklý ve 
terbiyeli olmak vardýr




