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SARMALA BİNDİK UÇUYORUZ

Neden sağbekler 2, solbekler 3 numaralı formayı giyer genel-
likle? Sağaçıklar 7, solaçıklar 11?

Futbol oyununun derinlerine inen genç arkadaşlarımın 
bile bunun nedenini tam bilmediğini görünce şu gerçekle 
yüzleşmek zorunda kaldım: Ben de eskimiştim, futbol oyunu 
da… Artık tarihinin yazılmasının zamanı gelmişti.

Herkesin Beşiktaşlı olduğu bir aileye doğdum. Öyle ki belli 
bir süre futbolun sadece Beşiktaş’tan ibaret olduğunu sanı-
yordum. Başka takımların ve renklerin olduğunu daha sonra 
fark edecektim.

Böyle bir ailede ilgi çekmenin yolu Beşiktaş’la ilgili cevher-
ler yumurtlamaktan geçiyordu. Daha ilkokula başlamadan, 
Beşiktaş’ın 1960 şampiyonu kadrosunu ezberlemiştim evdeki 
albümlerden:

1 Necmi - 2 Bahattin, 3 Yavuz - 4 Tuncay, 5 Sabahattin, 6 
Kaya - 7 Arif, 8 Nazmi (Kaptan), 9 Şenol, 10 Birol, 11 Küçük 
Ahmet.

Yazıda tire işaretlerinin olduğu yerlerde küçük bir es ve-
rince övgüleri topluyordum. Önce kaleci, sonra 2 bek, sonra 
3 haf, sonra da 5 forvet: 2-3-5… Futbol dizilişleri ve taktikle-
riyle farkında olmadan ilk tanışmam da böyle olmuş demek 
ki…

1965’te yatılı okula başlayınca küçücük harçlığımın 2,5 li-
rası Dolmabahçe’de Beşiktaş maçlarına öğrenci bileti olarak 
gidecekti. Güzel başlangıçtı; iki yıl arka arkaya şampiyon ol-
duk. ’66 ve ’67’nin şampiyon kadrolarını da ezbere sayacak-
tım. Bu kez mevkileri paylaşanlarla birlikte ama tire işareti-
nin yeri değişmeden:

Necmi (Sabri) - Erkan, Fehmi - Suat, Süreyya, Kaya - Fethi, 
Yusuf, Ahmet Şahin (Güven), Sanlı, Küçük Ahmet (Faruk).
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Aslında sahada gördüklerimle benim saydığım ve gaze-
telerin de hep yazdığı 2-3-5 dizilişi arasında fark vardı. Bir 
kolu hep sarılı olan 5 numaralı santrhaf Süreyya Özkefe hep 
geride ve ortada son adam olarak kalıyor, 8 numaralı Yusuf 
Tunaoğlu orta alanda bir virtüöz gibi oynuyor, 10 numaralı 
çalışkan Sanlı Sarıalioğlu da orta alana çekilerek takımı to-
parlıyordu. Aslında bunu biliyordum. Babamın itinayla ciltle-
tip koruduğu Türkspor dergilerindeki futbol derslerinden bu 
dizilişin ünlü W (forvet hattında) M (orta ve savunma hattın-
da) olduğunu öğrenmiştim.

Aynı anlarda Dünya şampiyonluğuna ulaşan İngiltere mil-
li takımını da 2-3-5 biçiminde sayıyordum herkes gibi: Banks 
- Cohen, Wilson - Stiles, Jackie Charlton, Moore - Ball, Hunt, 
Bobby Charlton, Hurst, Peters… Bazılarıyla yıllar sonra Euro 
96’da karşılıklı yemek yiyeceğim bu futbolcular aslında hiç 
de böyle dizilmiyorlarmış sahaya. Hocaları Alf Ramsey’nin 
radikal çözümleri sayesinde “tipik İngiliz futbolu”nu alt üst 
eden bir taktikle oynadıklarını yine yıllar sonra elinizde tut-
tuğunuz bu kitaptan öğrenecektim.

Beni kişisel olarak futbol taktikleri hortumunun içine 
çeken asıl fırtına 1970 yazında kopacaktı. Babamın görevli 
olarak bulunduğu güzelim Bağdat’ta Dünya Kupası maçlarını 
siyah-beyaz TV’den büyülenerek izledim. Unutulmaz çeyrek 
final, yarı final ve final maçları. Tabii görmeden efsanesini 
bildiğim 4-2-4’ün Brezilya’sı… Sahada başka bir şey vardı; iz-
lerken gözümü alamıyor, bir yandan da “bu nasıl oluyor da 
böyle oluyor” diye düşünmeden de edemiyordum.

Fırtına devam edecekti: geceleri okulda izlediğimiz Ajax’ın, 
Liverpool’un Avrupa maçları, içeride Adnan Süvari’nin 
Göztepe’si, Gegiç’in Eskişehir’i ve tabii Brian Birch’ün üç yıl 
üst üste şampiyon olmuş Galatasaray’ı…

Bir anda 4-4-2’ler, 4-3-3’ler havada uçuşmaya başlaya-
cak, bütün gazeteler kadroları artık böyle verecekti. Hat-
ta ezbere ve kalıplara meraklı medyamız, 76-77 sezonunda 
Galatasaray’a 4-1-5 oynatan Malcolm Allison’ı, biraz da çap-
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kınlığını ve şıklığını çekemediği için, “olur mu böyle şey” diye 
aforoz edecekti.

Neyse, tarih anlatısına dönelim… İşte kafalarımızdaki tak-
tik fırtınasının kasırgaya dönüştüğü an: Üniversite öğrenci 
yurdunda, siyasi tartışmalara ara vererek (aslında Doğu Al-
manya - Batı Almanya maçında ve Polonya’nın maçlarında 
iyice siyasete bulayarak) toplu olarak izlediğimiz ’74 Dünya 
Kupası… Hollanda ve Total Futbol’la birlikte bir anda “vaat 
edilmiş topraklar”a ulaşacak ve futbola artık eskisi gibi bak-
mayacaktık. Futbol bir oyun, bir eğlence değildi artık. Dü-
şünsel ve kavramsal düzlemde de algılanması gereken bir 
gizemler kuyusuydu. 

Hollanda’nın basiretinin bağlandığı o meşum Batı Alman-
ya finalinden sonra benim gibi oturduğu yerden saatlerce 
kalkamayanlar için şu teselli cümlesi, futbola bakışımızda 
düşünselden öte içgüdüsel bir tavır halini alacaktı zamanla:

“Önemli olan kazanmak değil güzel oynamak.”

Foyles’ta Bulunan Kitap

Güzel oynamak… Seyir zevki vermek… Futbolun sınırlarını 
aşmak… 

Evet ama nasıl?
Bu sadece sahada oynayanlara ve onları yönlendiren ho-

calarla ilgili bir soru değil. Onlardan daha çok maçın için-
de kendini oyunun seyrine kaptıran ama bu arada oynanan 
oyunun derinlerine dalarak gizemlerini ve sırlarını keşfet-
mekten, tartışmaktan zevk alan biz izleyicileri de ilgilendiren 
bir soru.

Sorunun yanıtlarını, bundan da öte soruların nasıl soru-
lacağını Londra’da Charing Cross Road’daki Foyles kitapevin-
de bulacaktım bundan yedi sekiz yıl önce.

Ne zaman Londra’ya gitsem mutlaka Foyles’u tavaf eder-
dim zaten. Eskiden bu caddede spor gibi, sinema gibi birçok 
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uzman kitapçı vardı. Kala kala yedi katlı bir Babil bilgi kulesi 
gibi Foyles kaldı.

Yine böyle bir keşif gezisinde, soyadının baş harfi yüzün-
den futbol raflarının en altlarında buldum Jonathan Wilson’ın 
kitabını… Inverting the Pyramid başlığını taşıyordu, 2-3-5 di-
zilişine görsel bir metaforla. Bizim “çam ağacı” ya da “üçgen” 
diyebileceğimiz ve kaleciyi de sayarsak piramide benzer bu 
dizilişin nasıl zaman içinde baş aşağı çevrildiğini anlatıyor 
olmalıydı bu başlık. Bir işin ne denli uzun, zor ve zaman alan 
bir süreç olduğunu da akla getirmiyor değildi. Aslında kita-
bın alt başlığının işaret ettiği şeyin film adı gibi özetiydi: “Fut-
bol Taktikleri Tarihi”…

Nasıl olur da bu koca tarih bir kitaba sığardı? Eğer bu zor-
lu iş başarılmışsa kitabın futbola bakışımı ta en başlara gide-
rek yeniden gözden geçirmeme neden olacağını ve bu oyunu 
seyrediş ve algılayış biçimimi çok üst düzeylere çıkaracağını 
o an anladım. Kitabı okudum, değinilen maçları yeniden ha-
tırladım ve yanılmadığımı gördüm. Ardından Wilson’ın Gu-
ardian’daki blogunun ve Blizzard dergisinin de takipçisi ola-
caktım.

“Taktik Tarihi”ni Türkiye’de güvendiğim yayıncılara öner-
dim. Sonra Wilson’ın gözden geçirdiği ve güncellediği ikinci 
baskı geldi. Ardından Tan Morgül, keskin yayıncı gözüyle ki-
tabı kanatları altına aldı ve Deniz Arslan’ın çevirisiyle Türk-
çeye kazandırdı. Jonathan Wilson’ın Türkçe baskıya özel bir 
önsöz yazmış olması kitaba ayrı bir değer kazandırıyor ve 
tabii benim şu yazdıklarımı “hariçten rol çalan gazel” düzeyi-
ne indiriyor ama olsun.

Maçlar Devrimcidir

Elinizdeki kitap herhangi bir tarih değil. Kişisel bir bakış 
da değil. Daha ötesi… Wilson futbol taktikleri tarihini geniş 
araştırmalar yaparak satır satır yeniden kurmuş. Kaynakça-
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nın kendisi, kapsayıcılığıyla başlı başına bir çalışma zaten. 
Kaynakçadaki belli başlı kitapları okusanız futbol uzmanı 
kesilirsiniz. Kitap bu özelliğiyle futbol taktikleri tarihi çalış-
malarının temel metni olma özelliğini şimdiden kazanmış 
bulunuyor.

Bundan daha da önemlisi kitapta bütün söylediklerini ol-
gulara, en başta da futbolun olmazsa olmazı maçlara dayan-
dırıyor Wilson. Genellikle saha içinde olandan değil de olma-
yandan hareket eden ve yorumlarını “o top gol olsaydı, o pas 
şuraya atılsaydı, falanca oynasaydı, filanca oynamasaydı” 
gibi hiçbir zaman kanıtlanmayacak önermelere dayandıran 
metafizikçi futbol fikriyatına yabancı bir şey tabii bu. Ancak 
Wilson bir tarihçi namusuyla saha içinde olanlardan yola çı-
karak anlatıyor çözümlemelerini… Başka deyişle saha içinde 
karşılığını bulamayacağınız hiçbir sözü yok.

Öncelikle bilgilendiren bir çalışma bu. Örneğin İkinci Dün-
ya Savaşı’ndan sonra FA’in futbolcuların 1’den 11’e kadar nu-
maralı forma giymelerini, beklerin 2 ve 3; hafların 4, 5, 6; 
forvetlerin de 7, 8, 9, 10, 11 numaralı formalarla ve dolayı-
sıyla 2-3-5 dizilişiyle sahada yer almalarını zorunlu kıldığını 
öğreniyoruz kitaptan. 4 ve 5 numaralı hafları orta alandan 
savunma içine çeken Macaristan, Wembley’de İngiltere’yi 6-2 
bozguna uğrattığında, bazı yorumcuların yenilginin sebebini 
ciddi ciddi, “Macarların hile yapıp futbolcuları sırtlarındaki 
numaralardan farklı yerlerde oynatıp herkesi şaşırtmasına” 
bağlaması da kitaptaki nüktedan bölümlerden sadece biri.

“Taktik Tarihi”, “teknik direktörler tarihi” de aynı zaman-
da. Futbolun dönüm noktası taktiklerini geliştirmiş hocaları 
da neredeyse monografi düzeyinde ayrıntılarla tanıyorsunuz.

İkincisi kitap, benim bu yazının başında yaptığım gibi sizi 
en başa götürüp futbol oyunuyla ve taktikleriyle ilişkinizi ye-
niden gözden geçirmeye, yeniden anlamaya kışkırtıyor.

Üçüncüsü, dayanılmaz biçimde, kitapta adı geçen maçları 
artık Youtube’da mı nerede bulursanız yeniden izleme ihti-
yacı duyuyorsunuz. (Haber vereyim, bazı maçları, en azın-



12

dan özetleriyle ya da tekil pozisyonlarıyla, örneğin Dinamo 
Kiev’in 1986’da Atletico Madrid’e attığı ikinci golü, internette 
bulabiliyorsunuz). Dilerim yeni baskılarda değinilen maçla-
rın videoları da link olarak kitaba konur ya da Wilson kitap-
tan bir belgesel dizisi yapar.

Dördüncüsü, bilmiyorum size de olacak mı, insanı Türki-
ye futbolunun taktik tarihinin yazımına fena halde kışkırtı-
yor bu kitap. Aynı anda da, geçmişi silmenin ve kelimenin her 
iki anlamında kayıtsızlığın erdem sayıldığı ülkemizde bu işin 
ne kadar zor olduğunu kara kara düşünüyorsunuz.

Özetlersek, Taktik Tarihi’ni okuduğunuzda futbolla olan 
ilişkiniz artık eskisi gibi olmayacak.

Taktik Olmasa da Olur, Yeter Ki…

Tarih yazıcılarının düşebileceği bir tehlike vardır; konularıy-
la öyle içli dışlı olurlar ki, nereye baksalar çalıştıkları konuyu 
görürler... 

Futbol taktikleri konusunda Jonathan Wilson’a da benzer 
eleştiriler yöneltilmiş olmalı ki kitabın ikinci baskısının önsö-
zünde, “… pek çok kişinin beni taktik köktencisi olarak nitele-
mesine bakılırsa yinelemekte yarar var: Taktiğin bir takımın 
futbolunu belirleyen tek şey ve her zaman bir maçın gidi-
şatına etki eden en önemli faktör olduğuna inanmıyorum,” 
diyor ve ekliyor: “Daha ziyade birçok faktörden, belki biraz 
ihmal edilmiş biri durumunda. (…) Bunun yanı sıra, taktikle-
rin diğer faktörlerden ayrı tutulabileceğine de inanmıyorum: 
Kısacası her şey birbiriyle bağlantılı.”

Bu açıdan bakıldığında, elinizde tuttuğunuz kitap sadece 
futbol taktiklerinin zaman içindeki değişim ve dönüşümünü 
anlatmıyor. Sadece bu taktiklerin birbiriyle çatışma ve etki-
leşim içinde gelişip değişmelerini çözümlemiyor. Bundan öte 
futbol maçını izleme ve yorumlama konusunda elverişli bir 
yöntem de sunuyor bize. 
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Futbol oyunu, öteki oyunlar gibi ve belki onlardan daha 
çok zorunluluk ve rastlantı diyalektiğine dayanıyor. Sahanın 
ölçülerini, oyun süresini, top sayısını ve oyunun temel ku-
rallarını değiştiremezsiniz. Bunlar zorunlu olarak uyacağınız 
sınırlar. Bunun dışında her maçın öyküsü her an yeniden ya-
zılıyor. Bu yazıma önceden belirlenemeyen sonsuz derecede 
faktör etki ediyor. Tacın bir santim yana atılması, orada çim-
de oluşmuş bir tümsek o anda, maçın ondan sonrasının nasıl 
geçeceği üzerinde belirleyici etki yapıyor.

Teknik direktörler işte bu kendiliğindenliği kendi lehlerine 
denetlemeye çalışıyorlar. 

Etki edebilecekleri üç faktör var: Top, saha ve zaman. Gol 
atmak için topa sahip olmanız, sahayı lehine kullanmanız, 
tempoyu size üstünlük verecek biçimde belirlemeniz gerek. 
Bunu da kendi seçtiğiniz 11 futbolcuyla yapacaksınız. Ancak 
futbolcuların her biri kendi başına bağımsız bir kişilik, bir 
oyuncu. Bir araya gelince takım denen ve oyuncuların topla-
mından farklı olan daha üst bir birlikteliğin parçası oluyor-
lar. İşte birey ile takım arasındaki bu çelişkiden de olumlu bir 
güç çıkarmanız gerek.

Öte yandan karşınızda aynı amaçla sahaya çıkmış bir ra-
kip takım var. Onları da dikkate almak hatta onlardan da 
yararlanmanız gerek… Şu sıralar popüler olan ve Jurgen 
Klopp’la özdeşleşen gegenpress sadece ileride ve anında bas-
kı anlamını taşımıyor, top kapıldığı anda rakip oyuncuların 
pozisyonundan yararlanıp gole gitmeyi de içeriyor örneğin.

İşte taktikler futbolun kendiliğindenliğini yönetme, kaosu 
örgütleme, kısaca sonsuz sayıdaki etmeni etkileme çabasın-
dan ortaya çıkan araçlar… Her an değişim, etkileşim ve dö-
nüşüm içindeler. Çözümlerken futbol taktiklerine böyle yak-
laşmak gerek.

Böyle bir yaklaşım günümüzde daha da önemli. “Bu fut-
bolcu savunma bilmiyor, şu futbolcu işe yaramaz, hoca zır 
cahil…” gibisinden kendinden menkul üfürmeler yapan ya 
da “doğru futbol, doğru pas, doğru şut” diye kendilerinin de 
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açıklayamadığı “doğru”ları tekrarlayan yorumcuları bir yana 
bırakıyorum. Başka bir tehlike var. Bir futbol maçıyla ilgili 
çok sayıda datanın üretildiği “kompüterize” bir dünyada ya-
şıyoruz artık. Genellikle ham sayısal veri’yi istatistikle, veriler 
arasında ilişkileri betimleyen istatistik’i de birçok istatistiğin 
dikkate alınarak yorumlanması sonucu üretilen bilgi’yle ka-
rıştırıp sayıları arka arkaya sıralamaktan başka bir şey yap-
mayan “analizciler”e da rastlıyoruz sıklıkla.

Wilson taktikleri çözümlerken elbette dizilişleri, sayıları, 
futbolcuların hareket yönlerine değiniyor. Futbolun dili bu. 
Ancak onun sihirli sözcüklerinden biri bağlantı… 

Günümüzün bahisçi dünyasında sadece sonuca bakıyo-
ruz. Maçları artık TV ekranından izleye izleye sadece ekranın 
gösterdiği çerçevedeki son harekete ya da gol vuruşlarına 
odaklanıyoruz. Oysa topun oraya nasıl geldiği ve sayısız et-
men arasında çatışma ve etkileşimle pozisyonun nasıl oluş-
tuğu da önemli… Bu yüzden Cantona, Looking For Eric filmin-
de “En beğendiğin golün hangisi?” diye soran taraftara, “En 
beğendiğim şey bir gol değil bir asist,” diye cevap veriyor. Has 
taraftar da Cantona’nın kast ettiği pası hemen hatırlıyor…

Futbol Taktikleri Tarihi gözümüzü son vuruştan alıp saha-
nın bütününde çeviriyor. Oyunu bağlantıları içinde anlama 
eğitimi veriyor bize.

Görelilik ya da İzafiyet Futbolu

Total Futbol’dan beri giderek artan biçimde futbol taktikle-
rine egemen olan bir başka sözcük de görelilik ya da izafi-
yet… Artık dizilişlerin ve genel oyun düzeninin sonuca fazla 
bir etkisi yok. Bu genel diziliş ve anlayış çerçevesinde, bir 
maçın her anında oluşan duruma göre hareket etmeli ve o 
ana göre kendi takımınıza avantaj sağlayacak çözümler bul-
malısınız. Bu yüzden maç öncelerinde yayıncı kuruluşların 
verdiği dizilişler pek kifayetsiz ve çoğu kez de anlamsız kalı-
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yor. Aslında bu kitabın sonunda ele alınan ve Guardiola’nın 
Barcelona’da geliştirip Bayern Munchen’de daha sertleştirip 
geniş alana yaydığı tiki-taka, ya da pas futbolu, sadece pas 
yapmayı değil, oyunun etkin alanına mümkün olan en fazla 
futbolcuyu katmayı ve her pasta gole biraz daha yaklaşmayı 
hedefliyor.

Yine bu yüzden mevkilerin ve dolayısıyla bunları numa-
ralarla tanımlamanın anlamı kalmıyor. Çünkü izafiyet fut-
bolunda çok işlevli futbolculara ihtiyacınız var. 9 numarayla 
tanımlanan pivot santrforlar artık her alanda gezinen ve ata-
ğa geriden katılan “sahte 9”lara bırakıyor yerini… Açıklar iç 
forvet ya da santrfor oluyor pozisyona göre. 2 ve 3 numaralı 
bekler de daha çok açık. 10 numaralar ise ya ikinci forvet 
ya da savunma öğrenip iki yönlü orta saha… Herkes “sahte” 
oluyor, sahte olduğu için de yeni “gerçek”. Doğrular yanlış, 
yanlışlar doğru… 

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde PSG’yi 6-1’le geçti-
ği unutulmaz maçın son gölü öncesinde Barça kalecisi Ter 
Stegen orta sahada pres yaparak top kapmış, ona yapılan 
faulün ardında Barcelona gole kavuşmuştu. Belki yakın gele-
cekte kalecilerin duruma göre orta saha, duruma göre forvet 
rolü üstlenmelerini de kanıksayacağız.

Artık takımların dizilişlerini üç boyutlu hatta hareket ve 
değişimi göstermek için zamanı da katarsak, dört boyutlu 
vermek gerekecek. 

Sarmalın Açık Ucu

Tarih sağdan sola bir çizgi halinde ilerlemiyor. Onun adı kro-
noloji... (Elinizdeki kitaptaki çağdaş futbol kronolojisinin ek-
siği yok, fazlası var, o ayrı.)

Benim anlayışımı şekillendiren düşüncenin önermesinde 
olduğu gibi tarih, sonsuzdan gelen ve genişleyerek sonsuza 
giden konik bir sarmal. Bu sarmalın hareketini de çatışarak 
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birbirini dönüştüren ve tarihi yeni evrelere sıçratan birbiri 
içine geçmiş temel dinamikler ve çelişkiler belirliyor.

Futbol taktikleri tarihi de böyle ilerliyor; 19. yüzyıl ortala-
rında İngiltere’de oynanan o naif maçlardan bugün neredey-
se her saat, her an oynanan binlerce maça kadar…

Elbette bu sarmal bir alttaki dönemeç üzerinden geçerken 
tarih eskiye dönmüş, kendini tekrarlamış gibi gözüküyor. Ör-
neğin bugün Juventus’un, Chelsea’nin oynadığı üçlü savun-
ma, W-M sistemindeki dizilişe benzeyebiliyor ama bu sadece 
biçimsel bir benzeyiş. Yine geçen 2106-17 sezonunda dörtlü 
savunma gibi sahaya çıkan Manchester City ve Liverpool’da 
oyuncuların maç içindeki fiili ortalama pozisyonlarına bak-
tığınızda benim yazımın başında değindiğim 2-3-5’i görü-
yorsunuz. Ancak içerik olarak da anlayış olarak birbirlerine 
taban tabana zıt taktikler bunlar. Şimdi kanat bekler artık 
birer açık gibi karşı alanda oynarken gerideki ikili duruma 
göre atakları başlatan stoperlerden, merkez savunmacılar-
dan oluşuyor…

Biraz sonra sayfalarına dalacağınız bu kitap ülke futbol-
larını, ki artık ülke futbollarından değil liglerinden söz etmek 
mümkün ve dünya kupalarını sıralamıyor sadece. İç içe geç-
miş futbol taktiklerinin birbirini dönüştürmesinin izini sürü-
yor.

Polisiye roman olmadığı için kitabın son cümlesini buraya 
yazmamda sakınca yok. Wilson, “Guardiola’nın Barça’sının 
aşılamayacak bir zirve olarak görüldüğünü ama ondan iki 
yıl sonra Bayern’in daha yükseklere çıkılabileceğini göster-
diğini,” yazıyor ve taktikler tarihinin ucunu açık bırakarak 
şöyle bitiriyor kitabını: “Gerçi bundan önce de çok kişi tarihin 
sonunu ilan etmişti; hiçbiri haklı çıkmadı”.

Stanley Kubrick, iktidar hırsının kara mizahı olan filmin-
de Dr. Strangelove’ı bir rodeo kovboyu gibi atom bombasının 
üzerine bindirip uçurur. Wilson ise Futbol Taktikleri Tarihi’nde 
sizi futbol tarihi sarmalına bindiriyor.

Dr. Strangelove dünyayı mahvedecek güce sahip olmanın 
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orgazmını yaşıyordu bombanın sırtında. Siz ise Futbol Taktik-
leri Tarihi’ni okuduktan sonra, özellikle statlarda izlediğiniz 
her maça eskisinden daha derin bir gözle bakacak, oyundan 
daha fazla zevk alacaksınız. Sahadaki oyunun gizemlerine 
dalarken futbol sarmalının sırtında bu güzel oyunun yeni 
ufuklarına yol alacaksınız. 

İbrahim Altınsay
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