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“Malikânenin herhangi bir bölümünden çok her yerine göz kulak 
olmayı tercih ederek, hiçbir konuda uzmanlaşmak istemedi... Ve 

böylece Nikolay’ın yönetimi mükemmel sonuçlar doğurdu.” 

Lev Tolstoy, Savaş ve Barış

“Hiçbir araç mutlak güce sahip değildir, ‘her kapıyı açabilen 
anahtar’ diye bir şey yoktur.”

Arnold Toynbee, Tarih Üzerine Bir İnceleme
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Gelin spor dünyasından iki hikâyeyle başlayalım. İlkini muhteme-
len biliyorsunuzdur. 

Babası bir şeylerin farklı olduğunu anlamıştı. Henüz altık aylık 
bir bebekken babası evde yürürken, oğlu onun avucunda ayakta 
dengede durabiliyordu. Yedi aylıkken, babası ona oyalanması için 
bir golf sopası verdi ve oğlan küçük, yuvarlak yürüteci içerisinde 
gittiği her yere sopayı da sürükledi. On aylıkken mama sandalye-
sinden aşağıya inip kendi boyuna göre kesilip kısaltılmış bir golf 
sopasına doğru emekliyor ve sopayı tutup garajda gördüğü sallama 
hareketini taklit ediyordu. Baba henüz oğluyla iletişim kuramadığın
dan çocuğun ellerini sopanın üzerine nasıl koyacağını gösterebil-
mek için resimler çizdi. Baba ileride, “Konuşamayacak kadar küçük 
bir çocuğa sopayı nasıl tutacağını anlatmak çok zordur,” diyecekti.

İki yaşındayken –Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi’nin 
“topa ayakla vurma” ve “ayak parmakları ucunda durma” gibi fi-
ziksel gelişmeleri önemli aşamalar olarak saydığı bir yaşta– ulusal 
televizyona çıkıp omuz hizasına gelen bir golf sopasıyla kendisini 
hayranlıkla izleyen ünlü aktör Bob Hope’un yanından top sürerek 

S U N U Ş

Roger Tiger’a Karşı
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geçmişti. Aynı yıl, on yaş ve altı kategorisinde ilk turnuvasına katıl-
dı ve kazandı. 

Boşa harcanacak zaman yoktu. Üç yaşına geldiğinde oğlan 
“kum tümtekyeyi”nin üzerinden nasıl topu geçireceğini öğrenirken 
babası da onun geleceğini ayrıntılarıyla planlıyordu. Oğlunun bu iş 
için yaratıldığını ve onu yönlendirmenin kendi görevi olduğunu bi-
liyordu. Bir düşünün: Eğer önünüzde uzanan yolun nereye varaca-
ğından bu kadar emin olsaydınız, belki siz de üç yaşındaki çocuğu-
nuzu kaçınılmaz ve doymak bilmez medyayla başa çıkabilmesi için 
hazırlamaya başlardınız. Baba haberci rolüne bürünerek çocuğuna 
sorular soruyor ve ona kısa ve öz konuşmayı, asla sorulan soruların 
net cevapları dışında hiçbir şey söylememeyi öğretiyordu. O yıl oğ-
lan California’daki bir sahada dokuz delik boyunca par üzeri 11 vu-
ruş yaptı. 

Dört yaşına geldiğinde babası onu sabah dokuzda bir golf saha-
sına bırakıp sekiz saat sonra –bazen kuşku duyacak kadar budala 
olanlardan kazandığı paralarla birlikte– onu oradan alıyordu.

Sekiz yaşına geldiğinde ilk kez babasını yendi. Babası bunu 
umursamadı, zira oğlunun eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu ve 
kendisinin de ona yardımcı olmak için gereken tüm donanıma sa-
hip olduğuna kanaat getirmişti. Kendisi, üstelik yaşadığı müthiş 
olanaksızlıklara rağmen, olağanüstü bir sporcu olmayı başarmıştı. 
Üniversite yıllarında beyzbol oynarken koca ligdeki tek siyah spor-
cu oydu. İnsanlarla anlaşabilen, disiplinli biriydi; sosyoloji mezunu 
olarak Vietnam’da ordudaki seçkin Yeşil Berelilerden biri olarak gö-
rev yaptı ve daha sonra geleceğin subaylarına psikolojik harp üzeri-
ne eğitim verdi. Daha önceki evliliğinden olan üç çocuğunu iyi ye-
tiştirmediğini biliyordu ama şimdi dördüncü çocuğuyla doğru şey-
leri yapabilmek için bir fırsat doğduğunun farkındaydı. Ve her şey 
planlandığı gibi gidiyordu. 

Delikanlı henüz Stanford Üniversitesi’nde bir öğrenciyken şöh-
rete kavuşmuştu bile. Çok geçmeden babası ona ne kadar önemli 
biri olduğunu açıkça anlattı. Oğlunun Nelson Mandela’dan, Gan-
di’den ve Buda’dan daha büyük bir etki yaratacağı konusunda ıs-
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rarcıydı. “O liderlerin hepsinden daha fazla insana hitap ediyor,” 
diyordu. “O Doğu ile Batı arasındaki köprü. Hiçbir sınır tanımaya-
cak; çünkü onu yönlendirecek bir kılavuzu var. Bu işin nasıl bir şe-
kil alacağını henüz bilmiyorum. Ama o seçilmiş bir insan.” 

İkinci hikâyeyi de biliyorsunuzdur muhtemelen. Ama ilk başta tanı-
dık gelmeyebilir. 

Çocuğun annesi antrenördü, fakat oğlunu hiç çalıştırmamıştı. 
Annesinin yanında yürümeyi öğrenirken bir yandan da topu sağa 
sola vurup oynamaya başlamıştı. Henüz çocukken pazarları baba-
sıyla birlikte duvar tenisi oynadı. Kayak, güreş, yüzme ve kaykayla 
haşır neşir oldu. Basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, komşusunun 
çiti üzerinden badminton ve okulda futbol oynadı. İleride atletikli-
ğini, el ve göz koordinasyonunu geliştirmesini, yaptığı çok sayıda 
spora bağlayacaktı. 

Oyunda bir top varsa yapılan sporun aslında o kadar da önemi 
olmadığını fark etti. “Topla oynanan oyunlara her zaman çok daha 
fazla ilgi duydum,” diye hatırlıyor o dönemi. Oyun oynamaya bayı-
lan bir çocuktu. Ailesi büyük bir sporcu olsun diye can atmıyordu. 
“Ne A ne de B planımız vardı,” diyecekti ileride annesi. Babasıyla 
birlikte çocuklarını farklı birçok sporu denemeye teşvik ettiler. Aslı-
na bakılırsa bu gerekliydi. Annesi oğlunun uzun süre hareketsiz 
kaldığında “çekilmez biri” haline geldiğinden söz ediyordu. 

Anne tenis eğitmeniydi ve oğlunu çalıştırmamaya karar ver-
mişti. “Nasıl olsa sinirimi bozacaktı,” diyordu. “Her türlü garip vu-
ruşu deniyor, ama hiçbir topa normal bir vuruşla karşılık vermiyor. 
Bu bir anne için hiç de eğlenceli değil.” Sports Illustrated dergisinin 
bir yazarı, “Ailesi ‘teşvik etmek’ bir yana bilakis onu ‘dizginlemeye’ 
çalışıyordu,” diye yorum yapmıştı. Ergenliğe girerken delikanlı te-
nise daha çok ilgi duymaya başladı ve “ailesi bir şey için onu dürt-
tüyse bu sadece tenisi bu kadar ciddiye almaması için oldu.” Oğlu 
maç yaparken annesi arkadaşlarıyla çene çalmak için oradan uzak-
laşıyordu. Babasının sadece tek bir şartı vardı. “Ne yaparsan yap, 
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asla hile yapma.” Babasının kuralına uydu ve giderek başarılı olma-
ya başladı.

Ergenlik döneminde yerel gazeteyle röportajı hak edecek kadar 
iyiydi. Annesi, röportaj sırasında tenisten kazanacağını varsaydığı 
ilk parayla ne alacağı sorulduğunda oğlunun, “Bir Mercedes,” diye 
cevap verdiğini okuyunca dehşete düşmüştü. Muhabir ona röporta-
jın ses kaydını dinletince de gazete haberinde bir hata olduğunu an-
layıp rahatlamıştı: Delikanlı aslında İsviçre aksanlı bir Almancayla 
“Mehr CD’s,” diyordu röportajda. Yani sadece “daha çok CD” al-
mak istiyordu. 

Delikanlının rekabetçi biri olduğuna hiç kuşku yoktu. Fakat te-
nis hocası onu yaşça daha büyük tenisçilerin yer aldığı bir grupta 
oynatmaya karar verince arkadaşlarıyla birlikte olduğu gruba dön-
mek istedi. Ne de olsa bu işin eğlenceli yanlarından biri de dersler-
den sonra müzik, profesyonel güreş ya da futbol hakkında çene çal-
mak için arkadaşlarıyla takılmaktı. 

Nihayet, tenise odaklanmak için diğer sporları –özellikle de 
futbolu– bıraktığında gruptaki diğer çocuklar halihazırda güç ant-
renmanları yapan hocalarla, spor fizyologlarıyla ve beslenme uz-
manlarıyla uzun zamandır çalışıyordu. Fakat uzun vadede bu du-
rum onun gelişimini pek engellememiş gibiydi. Efsanevi tenisçile-
rin bile çoğunlukla emekli olduğu bir yaşta, yani otuzlu yaşlarının 
ortasında dünya sıralamasında birinci sırada kalmayı başaracaktı. 

Tiger Woods ve Roger Federer 2006 yılında, her ikisi de güçlerinin 
zirvesindeyken tanıştı. Tiger, Amerika Açık Tenis Turnuvası’nın final 
maçını izlemek için özel uçağıyla gelmişti. Bu durum Federer’i özel-
likle tedirgin etse de turnuvayı üst üste üçüncü kez kazanmayı başar-
dı. Woods soyunma odasında Federer’le bir araya gelip şampanyalı 
bir kutlama yaptı. Aynı dilden konuşan insanlar olarak hemen bağ 
kurdular. Federer, “Yenilmez olma hissini bu kadar yakından bilen 
biriyle daha önce hiç konuşmamıştım,” diye anlatacaktı yaşadıkları-
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nı. Hemen arkadaş oldular ve kimin dünyadaki en etkileyici sporcu 
olduğu konusundaki tartışmaların odak noktasına yerleştiler. 

Yine de aralarındaki tezat Federer’in gözünden kaçmadı. 2006 
yılında bir biyografi yazarına, “Onun hikâyesi benimkinden tama-
men farklı,” demişti. “Daha küçük bir çocukken bile en çok şampi-
yonluğu kazanarak bir rekor kırmayı hedefliyordu o. Bense sadece 
Boris Becker’le tanışma ve Wimbledon’a katılabilmenin hayalini 
kuruyordum.”

Ailesi tarafından “dizginlenen” ve ilk başlarda sporu hafife 
alan bir çocuğun spor dünyasında kendisinden öncekilerin yarata-
madığı kadar büyük bir etki yaratan birine dönüşmesi epey sıra dışı 
geliyor. Tiger’ın aksine, profesyonel antrenmanlara Roger‘dan önce 
başlayıp avantaj sağlayan binlerce çocuk vardı. Tiger’ın olağanüstü 
yetiştirilişinde, ustalık geliştirme konusunda çok satan bir dizi kita-
bın arasında büyümesi çok etkili olmuştu. Bunlardan biri, babası 
Earl’ün çocuk yetiştirme üzerine yazdığı kitaptı. Tiger sadece golf 
oynamıyordu. “Önceden ayrıntılarıyla tasarlanmış idmanlar”la 
meşguldü. Şimdi artık çok yaygın olan “ustalaşmak için on bin saat 
idman” kuralına uyma açısından önemli antrenmanlardı bunlar. 
Buradaki “kural” toplamda saatlerce süren üst düzeyde uzmanlaş-
mış antrenman birikiminin, hangi alanda olursa olsun beceri gelişi-
mindeki tek etken olduğu fikrini temsil eder. 30 kemancı üzerinde 
yapılan ve kuralın yaygınlaşmasını sağlayan bir çalışmaya göre ay-
rıntılı ve planlı pratikler öğrencilere “en iyi yöntemle ilgili açık tali-
matlar” verildiğinde, bir eğitmen tarafından birebir gözlem altında 
denetlendiklerinde, “ortaya koydukları performansın sonuçları 
hakkında hızlı ve bilgilendirici bir geribildirim” sağlandığında ve 
“aynı ya da benzer görevleri art arda yerine getirdiklerinde” gerçek-
leşir. Ustalaşma üzerine bir yığın araştırma seçkin sporcuların, daha 
alt düzeyin üzerine çıkamayan –yerinde sayan– sporculara kıyasla 
her hafta, daha çok ve daha teknik, ayrıntılı planlanıp uygulanan 
idmanlar yaptıklarını gösteriyor: 
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