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Bana futbolu çok sevdiren, 
radyodan gelen maçın 

o tarifsiz kokusunu 
her zaman hissettiren 

Babam’a.
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Türkiye futbol tarihinin başlangıç günlerine dair bilgiler kişiye göre, 
kulübe göre değişiyor. Bazen de o kadar çok bilgi yığını ortaya çıkı-
yor ki, anlamlı bir bütün oluşturabilmek için ayrıca çaba gerekiyor.  

Ama belki de daha önemlisi, bu tarihi oluşturan insanların hikâ-
yesi, o “büyük anlatı”nın haşmetli gölgesinde kaybolup gidiyor.  

Beyoğlu’ndaki Anadolu Birahanesi’nin kapısının önünde buz-
lu badem satan o yaşlı adamın, 1903’te topu da, adamı da geçirme-
diği için “Tahtaperde” adını almış o eski futbolcu olduğunu;  

Moda Deniz Kulübü’nün üst katındaki küçük odada ömrünün 
kalan kısmını tamamlayan Kulaksızzade Galip’in, Fenerbahçe’nin 
belki de en önemli futbolcusu, hatta bir dönem başkanı olduğunu; 

Galatasaray’ın Hasnun Galip Sokak’taki meşhur binasının 
1920’lerde Galata’da demirli ona yakın Amerikan gemisinin deniz-
cilerinin cumartesi günleri sabahtan akşama kadar ülkelerinin ha-
vasını soludukları, dans ettikleri, boks yaptıkları bir özel salon ol-
duğunu kim anımsıyor ki şimdilerde? 

Elinizdeki kitap, futbolun başlangıç dönemlerine ilişkin bir 
mikro tarih çalışması denemesi... Tarihi büyük adamlar yazmıyor. 
Balıkesir’deki köyünden kopup gelen o “Çoban” Mehmet, Anadolu 
Birahanesi’nin önünde Venedik sepetiyle bekleyen o yaşlı amca, 
daha 1910’da çok sevdikleri öğretmenleri için okulu boykot edip 

ÖNSÖZ
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caddede “avare avare” gezen o 58 talebe, 1930’da tozlu topraklı yol-
larda kendi kullandığı otomobille Anadolu’yu dolaşan o her şeye 
meraklı adam, yaptığı zeytinyağlı sarmaları lokalin ortasındaki bü-
yük sobanın etrafında ısınan futbolculara elleriyle veren o kondük-
törün karısı madam yazıyor... 

Bu kitapta futbolun alışılmış, çok bilinen kulüplere “özel” ta-
rihlerinin yerine onların hikâyelerini bulacaksınız. 

Aynı zamanda bugün artık gittikçe daha belirgin hale gelen fut-
bolun politikleşmesinin ilk günlerini biraz daha yakından görecek-
siniz.  “Politik” futbol,  spor tarihi kitaplarında genellikle göz ardı 
edilir. Oysa ülkenin siyasi ve toplumsal tarihiyle birlikte okundu-
ğunda, sadece futbolun ilk dönemlerinin resmi biraz daha bütün 
şekilde ortaya çıkmaz, aynı zamanda bugüne değin ulaşan siyasi 
etkinin kaynakları ve daha önemlisi gelenekselliği de anlaşılır. İm-
paratorluğun yıkılışının son dönemlerinde kendi geleceğini arayan, 
yüzyıllarca sadece büyük otoriteye koşulsuz itaat ederek yaşamayı 
ve ölmeyi tartışmasız kabul etmiş bir halkın kendini ve dünyayı 
keşfetme sürecinde, futbolun büyüsüne kapılmış İttihat ve Terak-
ki’nin birçok liderinden sultanın şehzadelerine kadar birçok ismin o 
günlerde ne kadar belirleyici olduklarını, hatta halen devam etmek-
te olan rekabetin ortaya çıkmasında ne kadar büyük etkileri olduğu-
nu da kitapta adım adım izleyebilirsiniz.

Politikleşmiş futbolun izlerini keşfettikçe, bugün gözümüzde 
büyüttüğümüz birçok futbol maçının –efsanesinin– olayının, o gün-
lerin siyasi çalkalanmasında, dönemin siyasi liderlerinin ülkeye iliş-
kin tasarılarına uygun bir şekilde çeşitli toplumsal araçlarla nasıl 
yönlendirildiğini ve algılatıldığını da daha iyi kavrayabilirsiniz.

Elinizdeki kitabın ülkemizdeki futbolun ilk dönemine ilişkin 
ayrıntılı bir arşiv çalışması olmadığını, Osmanlıca birçok belgeyi, 
haberi, makaleyi özenle çeviren ve yok olmaktan kurtararak oku-
maya açan, Cem Atabeyoğlu’ndan Mehmet Yüce’ye kadar uzanan, 
sayıları sınırlı da olsa birçok tutkulu tarihçinin, çok az da olsa anıla-
rını yazmayı bir görev bilen dönemin –o zaman kullanılan deyimle– 
“futbolist”lerinin veya o günlerin –yine dönemin deyimiyle– id-
mancılarının yaşadıklarını kısa kısa da olsa anlattırmaya gayret sarf 
eden ölümsüz muharrirlerin haberlerinden, yazılarından bir kısmı-
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nın, belirli bir perspektifte bir araya getirilerek yorumlanması ve 
daha da önemlisi hikâyeleştirilmesi olarak da görebilirsiniz.  

Bu açıdan, her ne kadar aksini yapmaya çalışsam da kaçınılmaz 
bir şekilde tüm resmin yine ve maalesef bir kısmını verebildiğini 
söylemek isterim. Dönemin tüm insanlarını, kahramanlarını, anti-
kahramanlarını ve elbette bugün unutulmuş tüm hikâyelerini içe-
ren eksiksiz ideal kitap, ancak bir seri külliyatın yazılmasıyla müm-
kün olabilir. Bunu yapacak genç ve meraklı bir tarihçi kuşağının 
yetişmekte olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onların çoğuyla ta-
nıştım. Benim de zaman zaman kullandığım günümüzün sosyal 
medya imkânlarıyla nasıl bir ilgi alanı yarattıklarını, tutkularını sis-
temli bir tarza döktüklerini hayranlıkla izliyorum.  

Futbol, “tutku” olmadan olamayan bir spor. “Tutku”, kesinlikle 
doğrudan taraf olmakla daha çok anlamlanan bir duygu.  Futbol 
tarihi, bir tutku ve “taraf”ların katılımıyla çok daha ilgi çekecek, bu-
günü de daha iyi anlamamızı sağlayacak bir alan.  Bu alanın üniver-
sitelerin de ilgisini çekmesini beklemek, hiç de çok şey beklemek 
değil, inanıyorum.

* * *
Bu kitabın yazılması sürecinde özellikle ismen teşekkür etmek 

istediklerim var.
Öncelikle, kalbimde ve tribünlerde yaşattığım futbol sevgisini 

tertipli bir yola sokan, futbolu “yazıya geçirdiğimiz” Tribün dergisi 
ve Galatasaray dergisini çıkardığımız yıllar boyunca birlikte çalıştı-
ğım bütün yazar dostlarıma teşekkür ediyorum. 15 yılı aşan bu ya-
yıncılık macerasında hep birlikte yarattığımız ve on binleri etkile-
yen enerji ve heyecanlarından dolayı onlara sonsuz minnettarım. 

Bana her zaman yazılarımı hazırlarken, araştırmalarımda destek 
olan, yıllardır sakladıklarıyla, küpürleriyle, aile albümleriyle, arşivle-
riyle yardımcı olan dostlarım Çağlar Şavkay’a, Adnan Demirayak’a, 
Cenk Tıkız’a, Emre Danişment’e, Levent Şahinoğlu’na, Arzu Kes-
kin’e, Candan Erçetin’e, Sara Koral Aykar’a, Ebru Köksal’a, Atahan 
Altınordu’ya, Eray Sözen’e, Faruk Baydar’a, Ömer Kükner’e, Alp Öz-
gör’e, Mehmet Polat’a, Şenol Şimşek’e, Sıtkı Görçiz’e, Cengizhan Yü-
ceil’e, Tarık Nejat Dinç’e, Ece-Mert Bora’ya, Zafer Pınarcık’a, İbrahim 
Başar’a Turgay Tekatan’a ve Melis Erbak’a;
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Yazılarıyla, kitaplarıyla ve yorumlarıyla bana güç veren dostla-
rım İzzeddin Çalışlar’a, Mehmet  Yüce’ye, Melih Şabanoğlu’na, Seve-
cen Tunç’a, Tarık Ünlütürk’e, Mehmet  Durupınar’a, Alp Bacıoğlu’na;

Unuturum endişesiyle tek tek ismini sayamayacağım kadar çok 
ve candan 416 Blok’un tutkulu, tutkulu  olduğu kadar eğlenceli tri-
bün-deplasman arkadaşlarıma;

Ne yazık ki artık kafamdakileri paylaşamadığım, anılarını, öne-
rilerini dinleyemediğim Kemal Onar Ağabey’e, Atilla Aksoy Ağa-
bey’e ve aziz dostum Mehmet Ali Gökaçtı’ya;

Osmanlıca metinleri, belgeleri benim için özenle Türkçeye akta-
ran Adnan Işık ve Duygu Erözbek’e;

Kitabın ilk okumasını titizlikle yapan ve önerileriyle yol gösteren 
Candan Yeni’ye;

Son olarak, futbola ilişkin her şeyimi benimle hep paylaşan, on-
larla tribünde maç seyretme keyfini bana yaşatan oğullarım Kerem’e, 
Bulut’a, kızım Sevda’ya, yeğenlerim Gökhan-Umut’a ve bana bunca 
yıl bu tutkum yüzünden tahammül eden Deniz’e teşekkür ediyorum.

Mehmet Şenol
Ağustos 2020, Cunda



Öyle şeyler var ki tarihte, biraz meraklı olunca upuzun, sürprizlerle 
dolu bir yol açılıveriyor önünde.

Daha çok hikâyeler, hikâyelerin arkasındaki kişileri görmek is-
tiyor insan ama çoğunlukla güzellemelerden, şanlı tarih oluşturmak 
için yapılmış çalışmalardan öğrenmeye çalışıyoruz tarihi. Kitapları 
okuduğunuzda elbette çok şey öğreniyorsunuz ama biraz daha de-
rine inmek istediğinizde, biraz daha araştırmak istediğinizde tıkanı-
yorsunuz. Bir adım sonrası yok. Hadi çok meraklısınız diyelim, bi-
raz daha araştırdınız, baktınız, okudunuz, buldunuz. O zaman da 
tek taraflı tarih gerçeğiyle karşılaşıyorsunuz. O kitaplarda anlatılan-
ların, yazılanların doğruluk derecesi hakkında kuşkuya düşmeye 
başlıyorsunuz. Tam olarak öyle demeyelim, doğru elbette ama filin 
tarifi gibi. Sadece tuttuğu yeri anlatıyor. Aslında filin bir parçasını 
anlatıyor...

Bazen de gerçeklere, tarihte yaşanmış, olmuş bitmiş olan olay-
lara gözleri kapalı, gerçeğin nazikçe üzeri örtülmüş şekilde olduğu-
nu sezebiliyorsunuz.

Çok örnek verebilirim bu konularda. Bir tanesi, bu bölümün 
konusu olsun. 

Galatasaray içinde yaşanan büyük bölünme, örneğin. Ateş-Gü-
neş ayrılığı... 

1 .  B Ö L Ü M

SİYASİ BİR BÖLÜNME HİKÂYESİ
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Türkiye tarihinin en ilginç ama aynı zamanda en olağanüstü 
kulüp macerasının, bu travmatik bölünmenin pek anlatılmayan 
arka planı olduğunu zamanla fark ettim.

Bölünmenin arkasında neler yok ki... Liberaller, devletçiler, 
“Aferistler”, İş Bankası, İsmet İnönü, Celal Bayar, Atatürk’ün Anka-
ra’daki sadık adamları arasındaki gizli iktidar mücadeleleri...

Kişisel bir anıyla başlayalım: Bizim de katkımız olan, hatta ön-
söz yazdığım üç ciltlik kitabının hazırlanış süreci boyunca Kemal 
Onar’ın Bebek’teki evinde saatler süren sohbetlerimiz olurdu. Rah-
metli, Ateş-Güneş bölünmesiyle ilgili sorularıma her zaman “üstü 
örtülü” yanıtlar verir, geçiştirirdi. Söyledikleri de zaten “resmî anla-
tı”nın ötesine geçmezdi. Galatasaray’la ilgili çıkan bütün kitaplarda 
da bu konu o “resmî anlatı” çerçevesinde aktarılır zaten...

“Resmî tarih” anlatısı şu: “Galatasaray’da bazı üyeler kulübün 
profesyonelleşmesini istiyorlardı. Kulübün o dönemki yöneticileri 
buna karşı çıktılar, profesyonellik isteyenleri kulüpten attılar, onlar 
da ‘sarı-kırmızı’ya denk gelen Ateş-Güneş’i kurdular... Bazı futbol-
cular da oraya geçti ve Galatasaray böylece ikiye bölündü...”

Bu kadar. Gerçekten bu kadar mı? Değil tabii ki. 
Peki, nedendi bu bölünme gerçekte? 1930’lu yıllarda yaşayan 

çok az sayıda Galatasaraylının, o ünlü Kasabının Sırrı filmindeki gibi 
kimseyle paylaşmadığı, bilmediğimiz bir sırrı mı vardı? 

Evet, vardı. Kitaplarda pek anlatılmayan, özel sohbetlerde şöy-
lece bir değinilen ama hemen üstü örtülen.... Şimdi artık o dönemi 
yaşayanlardan şahit de kalmadı. 1930’larda genç olanların son tem-
silcilerini de sonsuzluğa çoktan uğurladık.

Geriye bir tek çok sıkı bir tarih araştırması kalıyor. O yılların 
“Galatasaray gündemi”ni arşivlerde, kütüphanelerde günbegün ta-
kip etmekten, tek tük yayımlanmış anı kitaplarını (ihtiyatla) oku-
maktan, bazı gazete sütunları arasında sıkışıp kalmış “itiraflar”ı 
derlemekten başka bir şansımız yok. 

Evet, meraklıları için o tozlu sayfaları aralayalım artık...
Galatasaray’ın bölünmesine neden olan, bugüne kadar hiç açı-

ğa çıkmamış, arka plandaki isim, o dönemin çok kuvvetli, kudretli 
(aynı zamanda kulüp üyesi olan!) bir siyasetçisidir: Celal Bayar.1

1. İhsan Fuat Özgen, “Cumhuriyet Döneminde Celal Bayar’ın Siyasi ve İktisadi Faaliyetleri”, 
(Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul, 2007.
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Galatasaray’daki bölünmenin gerçek öyküsünü, 1930’ların Tür-
kiye tarihiyle birlikte okuduğunuzda yakalamış olursunuz. 30’lar 
Ankara’sında Atatürk’ün mutlak egemenliğinde devam eden ama 
aslında içeride sessiz ve büyük bir rekabetin hüküm sürdüğü yıllar. 
Zaten o dönemin üç güçlü ismi vardır: Atatürk, İnönü ve Bayar...

Rekabet aslında kişisel gibi görünüyor ama “siyasi” bir arka 
planı var. Biri İttihat ve Terakki’den başlayıp bugün CHP’ye kadar 
devam eden devletçi anlayış, yani İsmet İnönü... Diğeri İttihat ve 
Terakki’yle hayata başlasa da oradan Demokrat Parti’ye, oradan 
Adalet Partisi ve ANAP’a uzayan liberal anlayış, yani Celal Bayar. 

O dönemde biri başbakan, diğeri ekonomi bakanı. Bu iki anla-
yış arasındaki rekabette üstünlük Atatürk’ün tercihine göre değişi-
yordu. Tabii ki İnönü, Atatürk’ün en yakın arkadaşıydı. Bir kere 
ikisi de askerdi. İnönü aynı zamanda Garp Cephesi komutanı, ar-
dından Mudanya ve Lozan fatihiydi, bu yüzden de başbakandı. 

Ama Atatürk’ün o dönemdeki gözdesi Celal Bayar’dı. 1932’de 
Bayar’ı İnönü’ye rağmen ekonomi bakanı yapmış, genç Cumhuri-

Mustafa Kemal’in son on yılına 
damgasını vuran İnönü-Bayar 

rekabetinin spor alanındaki 
tezahürlerinden biri de Ateş-

Güneş Kulübü’nün kurulmasıydı.
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yet’in ilk devlet bankası olan İş Bankası’nın kurucuları arasına al-
mış, ilk genel müdürü olarak atamıştı. Hatta 1937’de Atatürk, İnö-
nü’den görevinden çekilmesini isteyince onu başbakan yapmıştı!

Peki bu rekabetle Galatasaray’ın ne ilgisi var? Çok açık: Türki-
ye’nin en gözde kulübünü anlayış olarak ele geçirmek... Kulüp içe-
risinde “vekil”leri var ikisinin de: İnönü’nün kulüpteki etkisi çok 
büyük, çünkü Suat Hayri Ürgüplü’nün şahsında simgeleşen ona 
bağlı isimler yönetimde, çoğunluğu eski üyelerden oluşan kalabalık 
bir “bağlılar” grubu eşliğinde. 

Celal Bayar ise Galatasaray’ın 20’li yıllarına damgasını vuran, 
kulübün gençlerinin, sporcularının adeta taptığı Yusuf Ziya’yla 
temsil ediliyor. Genel müdürü olduğu İş Bankası’nın İstanbul mü-
dürü Yusuf Ziya Bey’in çevresinde de gençler, sporcular ve şehrin 
“özel teşebbüs”çü birçok üyesi var.

Tıpkı Ankara gibi, İstanbul’da Galatasaray’da da büyük bir ik-
tidar mücadelesi var... İktidardaki Suat Hayri Ürgüplü şahsındaki 
gelenekselci sadık kanat ile muhalefetteki İş Bankacı, özel teşebbüs-
çü Yusuf Ziya kanadı çarpışıyorlar.

Kulüp içi mücadelenin on yıllık bir geçmişi var... Yönetimde 
“eskiler” var, muhalefette ise “gençler”. Muhalefet medya yoluyla 
yönetimi sürekli topa tutuyor. Yönetimi arka arkaya sürekli yapılan 
kongrelerde bunaltıyor, eleştiriyor. Öyle ki bazen yönetim bunalı-
yor ve epey kalabalık bir grubu kulüp üyeliğinden topluca atacak 
kadar sertleşiyor. 

Başbakan İsmet 
İnönü’nün 
Galatasaray’daki 
gücü, Suat Hayri 
Ürgüplü’nün 
şahsında 
cisimleşiyordu.
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