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Dergimizin bu
sayýsýnda yine çok
zevkli bir spor dalýný

ele alýyoruz. Çocukken en sevdiðimiz þeylerden bir tanesi de
bisiklete binmekti hiç kuþkusuz. Bisikletin de futbol, basketbol
gibi bir spor dalý olduðunu bilmemiz gerekiyor. Henüz 15
yaþýnda bir orta okul öðrencisi olan Sertuð Topal, iþte bu spor
dalýyla çok yakýndan ilgilenmekte. Daha çok genç olmasýna
raðmen, önemli baþarýlara imza atmýþ olan Seerrttuuðð TTooppaall ile bir
sohbet gerçekleþtirip, Kýbrýsýn kuzeyindeki bisiklet sporunu
konuþtuk:

Argasdi: Bisiklet sporuna ne zaman baþladýn ve baþla-
mana sebep olan þey neydi?
Sertuð Topal: Ben bisiklet sporuna iki sene önce yani 13 yaþýn-

dayken baþladým. Çevremde samimi olduðum bir kaç arkadaþým
bisikletle ilgileniyordu. Onlarýn bana olan tavsiyeleri sonucunda,
kendi imkanlarýmla, harçlýðýmý biriktirerek ve ailemin de parasal
desteðiyle kendime bir bisiklet aldým ve böylece baþladým.
Baþlamama sebep olan þey ise sporu çok sevmemdi. Futbol,
Basketbol gibi sporlara ilgim var zaten, hepsiyle de yakýndan
ilgilenmiþliðim var. Spora olan bu ilgimden dolayý, bisiklet
sporuna da ilgi göstermeye baþladým ve bisikletle uðraþýyorum.

A: Yaþýtlarýnýn genelde futbol, basketbol gibi alanlara
ilgisi var. Sendeki bu farklýlýk neden?
S.T: Dediðim gibi bisiklete baþlamamda en önemli etken

arkadaþ çevremdi. Çevremdeki bu farklýlýk bana da yansýdý. Ýlk
önce yavaþ yavaþ antremanlara baþladým, sonra yarýþlara
katýldým ve böylece aktif olarak bisiklet sporunun içinde buldum
kendimi.

A: Çevrenden sana gelen tepkiler nasýl? Ailen nasýl bakýy-
or buna?
S.T: Özellikle ailem beni bu konuda çok destekliyor. Maddi

desteðin yanýnda bana manevi destekleri de çok var. Bunu

söylemeden geçemeyeceðim. Ailemin bu
desteði olmasaydý, kendi imkanlarýmla
bu iþi yürütemezdim. Tabii kazandýðým
baþarýlardan sonra ailem benimle gurur
duyuyor. Aileme de ayrýca teþekkür
etmek istiyorum.

A: Ýlerde bisikleti kendine bir meslek
olarak edinmek istiyor musun? Yoksa
sadece hobi olarak mý yapýyorsun?
S.T : Aslýnda çok isterim ilerde

kendime bu iþi meslek edinmeyi ama
ülkemizde ne yazýk ki profesyonel anlam-
da bu iþle ilgilenmem imkansýz gibi.
Çünkü bu alanda maddi açýdan bir gelir-
im olamaz diye düþünüyorum. Bu spor
dalýyla ilgilenen diðer arkadaþlarým da bu
iþten herhangi bir maddi kazanç
saðlayamýyorlar. Böyle olunca da bir yere
kadar geliyorlar, ondan sonra da býrak-
mak zorunda kalýyorlar. Hatta benim
bisiklete baþlamamda teþvikleriyle önem-
li bir yeri olan arkadaþlarým bile bu spor
dalýyla ilgilenemiyor artýk. Bu yüzden

maalesef bende de sadece hobi olarak kalacak bu spor dalý.
Keþke öyle bir olanaðýmýz olsa da bu spor dalýyla ilerde pro-
fesyonel olarak ilgilenebilsek.

A: Gençlerin ve senin yaþýndaki arkadaþlarýnýn bisiklete
olan ilgisi nasýl?
S.T:  Dediðim gibi çevremde bu spor dalýyla ilgilenen çok

arkadaþým var. Daha önceleri ilgilenmeyen arkadaþlarým da beni
görerek, bu sporla iglilenmeye baþladýlar. Ayni okulda olduðum

üç arkadaþýmla yarýþmalara katýldýk ve üçümüz de derece elde
ettik. Bu beni çok mutlu etti.

A:  Federasyonun senin gibi genç ve yetenekli sporculara
karþý ilgisi nasýl? Sizlere destek veriyorlar mý?
S.T : Manevi anlamda bize çok destek veriyorlar. Baþkan

olsun, diðer yöneticiler olsun bizimle sürekli ilgileniyor, antre-
manlarýmýza geliyorlar. Sürekli bize moral veriyorlar. Ama fed-

erasyonumuz maalesef bize maddi
anlamda bir destek saðlayamýyor.
Örneðin bisikletimi kendi imkanlarýmla
aldým. Yarýþ elbiselerimi de kendi
imkanlarýmla alýyorum. Yani maddi
anlamda bize bir destek saðlamýyor
federasyon. Sadece manevi olarak
bize destek veriyorlar. Aslýnda bisikle-
tle uðraþmanýn pahalý bir iþ olduðunu
söyleyebilirim. Bir dað bisikleti veya bir
yol bisikleti almak için çok fazla
paranýzýn olmasý gerekir. Sürekli olarak
ailemin parasal desteðine ihtiyacým
oluyor. Ailem de ellerinden geldiði
kadar bana maddi olarak destek veriy-
orlar ama o destek de bir yere kadar
oluyor.

A:  Son olarak hedeflerinden biraz
bahsedebilir misin?
S.T:  Ýlerde yurt dýþýnda da müs-

abakalara katýlýp, orada da burda
olduðu gibi dereceler elde etmek istiy-
orum. Þu an için en büyük hedefim
bu.��
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Federasyon bize manevi anlamda destek
veriyor ama maddi anlamda bir destek
saðlamýyorlar

Bu spor dalýyla ilgilenen diðer arkadaþlarým
bir yere kadar geliyorlar, sonra da býrakmak
zorunda kalýyorlar.



Arjantin doðumlu (Rosario-1987) bu
dünyaca tanýnmýþ genç futbolcuya 11
yaþýndayken "Büyüme Hormonu
Yetersizliði" teþhisi konmuþtur. Futbola
olan olaðanüstü yeteneðinden ötürü
Ýspanya'daki "Barcelona" kulübü tüm
tedavi masraflarýný üstlenerek ailesi ile
onu Barcelona'ya getirtir. 
Latin Amerikalý genç yeteneklerin

Avrupa'ya getirilmesi Messi ile ne ilk ne
son oldu ancak dünya futboluna
kazandýrdýðý bu yýldýz, Barcelona için de
iyi bir "yatýrým" olur. Hastalýðýný yenemese
belki de varoluþu bile tehlikeye girecek bu
çocuk bugün futbol dünyasýnýn en
yetenekli futbolcusudur. Arjantin
Genç Takýmý'nýn þampiyoluðunda
en büyük pay sahibi Messi oldu.
Topu sol kanattan alýþý ve defansýn
tamamýný çalýmlayarak ceza alaný-
na giriþi ve attýðý goller hafýzalar-
dadýr hala. Diego Armando
Maradona'nýn 1986 Dünya
Kupasý'nda attýðý gollere benzer goller-
di bunlar. Barcelona bugün Lionel
Messi'ye ki tüm dünyada tanýnýyor ve fun
club'leri oluþtu, Ronaldinho'ya verdiði
miktardan da daha fazla ücretle (yaklaþýk
150 milyon Euro) takýmýnda (elinde) tut-
maya çalýþýyor. Barcelona Teknik
Direktörü Frank Rijkaart onu ortanýn
saðýnda, Brezilyalý Ronaldinho'yu solda,
Kamerunlu Samuel Eto'o'yu ise ortada
oynatýyor. Zaman zaman öyle hýzlý tek
paslarla ceza alanýna giriyorlar ki rakip
savunmalarýn hiçbir müdahele þansý
kalmýyor. Dünyanýn hiçbir yýldýz oyuncusu
tek baþýna ulusal ve uluslararasý
baþarýlara imza atmadýlar. Pele; dünyanýn
gelmiþ geçmiþ en iyi futbolcu olarak
takým arkadaþalarý Didi, Vava, Zagalo ile
1958, 1962 ve 1970 dünya kupalarý ve
diðer baþarýlara imza attý. 
Neticede bir takým sporu olarak futbol

ve onun baþarýlý yýldýzlarý ancak ve ancak
takým oyunu içinde baþarýyý yakalayabiliy-
orlar. Messi de önümüzdeki yýllar içinde
uluslararasý baþarýlar yakalayacaksa milli
takýmýnda olsun oynadýðý kulüplerde

olsun takým oyununa uyumu ile bu
baþarýlarý yakalayacaktýr. 
Ancak tüm bunlar bir kenara Barcelona

Kulübü'nün mali desteði ve kendi azmi ile
hastalýðýný yenen bu futbolcu bugünlerde
bir TV reklamýnda rol almaktadýr. Adidas
firmasýnýn hazýrladýðý bu reklam filmi
Messi'nin cam üzerine kendi karikatürünü
çizmesi ile baþlar ve hastalýðýna gön-
derme yapýlarak ne kadar ufak tefek
kaldýðýný kendi aðzýndan izleyicilere bu
karikatürün büyük çizimler arasýnda top
koþturarak gol atmasý arasýnda anlatýyor.
Reklam tam bir hüzün ve duygu
sömürüsü üzerinden seyircinin hislerine
dokunuyor. Adidas firmasý da Messi'nin

(tabii ki izniyle) hastalýðý üzerinden
duygu sömürüsü ile bir marka
olarak tüm dünyada prim ve satýþ
yaratmanýn yollarýný arýyor. Adidas;
Nike ile olan tatlý rekabeti
çerçevesinde Messi'nin hayatý
üzerinden yaptýðý, sömürünün dik
alasý bu reklamla dünyadaki potan-

siyel "müþterilerinin" kalplerine giden
yolu bulmuþ görünüyor. Sporda rekabeti
dayatan bu sistemin savunucusu marka
yaratmýþ tüm firmalar, insanýn hayatýnýn
bu kadar deðersizleþtirilmesini, sporun
ticari ve alýnýp satýlan bir mal olmasýný,
futbolun ve futbolcularýn ise firmalarýn
elinde sadece bir mal olarak deðer
görmesini getiriyorlar. Messi'nin çocuk-
luðunda zor bir hastalýðý yenmesi, yýllar
sonra Adidas markasýnýn "duygusal" bir
reklamý olabiliyor. Ve bu insanýn kendini
kurtarmasý, hastalýðý yenmesi ise bu
kadar küçük düþürülebiliyor. Ýnsanýn
kendi azmi ve gücünü para karþýlýðý satýn
alan bu firmalar reklamlarýnda kullandýk-
larý bu hikayelerle bu azmi ve gücü
markanýn gücüne dönüþtürüyorlar. Tüm
dünyayý satýn alacaklarýný nerede bir
insan hikayesi varsa markaya dönüþtüre-
bileceklerini düþünüyorlar. Gereðini yer-
rine getirerek sisteme entegre ediyorlar
ve Pazar yaptýklarý hayatýn tüm güzellik-
lerini tekrar tekrar alýyorlar ve satýyorlar.
Messi de satýlýk, geçmiþi de satýlýk, hayatý
da satýlýk, geleceði de satýlýk.��

Gölgede ve Güneþte FUT-
BOL, gezici reklam panolarý,
sf.136 Eduardo Galeano
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Futbolun Markalanmasý Ya da 
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"Ellili 
yýllarýn ortalarýna doðru, 

Penarol takýmý, formalara ilan 
almak için ilk anlaþmayý imzaladý.  

On futbolcu, bir firmanýn adý göðüslerine
yazýlý olduðu halde sahada göründüler. 
Buna karþýn Obdulio Varela her zamanki
formasýyla sahaya çýktý ve bunu þöyle açýk-
ladý: "Önceden zencileri, burnundan bir
halkayla dolaþtýrýrlardý, artýk o dönem
kapandý."  Günümüzde ise her futbolcu 

ayný zamanda top oynayan bir 
reklam panosudur."

Tüm dünyayý satýn alacaklarýný nerede bir insan hikayesi
varsa markaya dönüþtürebileceklerini düþünüyorlar. 


