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S A LO N DA K İ  E N 
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MURAT MURATHANOĞLU, 1958’de İstanbul’da doğdu. 1980’de Illinois Üniversi-
tesi (Champaign-Urbana) İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Cahit ve 
Berin Murathanoğlu’nun büyük oğlu, Sinan’ın ağabeyi, Kıvanç’ın eşi, Mert ve Mıs-
ra’nın babasıdır. 26 yaşından itibaren hayatını, önce Eczacıbaşı ve Fenerbahçe’de 
teknik menajer olarak girdiği Türk basketboluna adadı; spiker, yorumcu, muhabir, 
köşe yazarı, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, sunucu, danışman olarak 
çalıştı. TBF medya bölümünü kurdu, Avrupa ve Dünya Şampiyonası Organizasyon 
Komitesi üyeliği, kulüp başkanlığı yaptı.





Yirmi yıl önce Murat’la tanıştığımızda, daha ilk günden onun 
basketbol tutkusunu ve bu oyuna dair sınır tanımayan bilgisini fark 
edip büyülenmiştim. Çok geçmeden iki iyi arkadaş olduk. Fakat 
onu basketbol dünyasında edindiğim sıradan bir arkadaş olarak 
görmüyorum, uzun yıllar boyunca Murat’ın ailesini “Türkiye’deki 
ailem” olarak gördüm. İstanbul’da çalışmaya başladığımda da bir 
anlamda “ikinci ailem” olduklarını söyleyebilirim. Onun çevresin-
deki insanlara yaydığı basketbol titreşimlerini gördükçe, ilk günkü 
hislerimi hatırlıyorum. Basketbol konusunda kendini beslemeyi hiç 
bırakmadı. Sadece bazen nasıl olup da geceleri uyumaya vakit bul-
duğunu merak ediyorum. Yaptığın şeyi bu kadar çok sevdiğinde 
göze alman gereken şeylerden biri de bu, öyle sanıyorum ki. İşinde 
ve aile hayatında, gerçek bir “bir numara” Murat. 

– Maurizio Gherardini

Rahmetli İsmet Badem’le birlikte basketbolu Türkiye’ye sevdi-
ren, Avrupa ve Dünya şampiyonalarının organizasyon komitelerin-
de yer alan, bunlarla da yetinmeyip sonunda bir kulüp kuran ve o 
kulüpten NBA’e oyuncu yetiştiren Murat Murathanoğlu, böyle bir 
hayatı bir kitaba nasıl sığdırdı? Basketbolumuzun son otuz yılına 
damga vuran en özel spiker ve yorumculardan birinin yaşadıklarını 
merak ve bazen de hayretle okuyacaksınız. 

– Harun Erdenay
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“Petar Naumoski ve Efes Pilsen hücumu...” Murat Muratha-
noğlu ismini duyduğu zaman birçok basketbolsever bu cümleyi ha-
tırlar. Ama bu isim, benim için bundan çok daha fazlasını ifade edi-
yor. Benim için Murat Murathanoğlu, gazeteci ve televizyoncu kim-
liğiyle, Türkiye’de basketbolun popülerlik kazanmasına en çok kat-
kı veren kişilerin başında geliyor. Bu olağanüstü sporun Türki-
ye’deki ilk büyük adımlarına onunla birlikte ilham vermiş olduğum 
ve bugün hâlâ kendisini bir “dost” olarak yanımda görebildiğim 
için gururluyum.

 – Petar Naumoski

Her zaman bir profesyonellik timsali olarak gördüğüm ve oyu-
na duyduğu tutkuya hayran kaldığım biridir Murat. Seyircilerin 
oyunu anlamasının ne kadar önemli olduğunu bilir ve bu yüzden 
işine sıkı sıkıya sarılır. Bu saygıdeğer spor adamının hayat hikâyesi-
ni mutlaka okumalısınız. 

– Kostas Sloukas

Kendini spora adamış, şartlar ne olursa olsun özverisini kay-
betmeden basketbol için çalışmaya devam etmiş ve yıllar boyu hiç 
taviz vermediği kalitesiyle bu oyunu genç yaşlı demeden herkese 
sevdirmiş biri olarak tanıdım Murat Abi’yi. Sonra yollarımız kesiş-
tiğinde, ben dahil birçok oyuncu üzerindeki emeklerine bizzat şa-
hitlik ettim ve ona duyduğum saygı ikiye katlandı. Her şey için çok 
teşekkürler. 

– Furkan Korkmaz



SUNUŞ

Özür dilerim. 
  Hayatımda ilk kez bir yazıya bu iki sözcükle başlıyorum. Bi-

liyorum, biraz tuhaf. İnsan yakın bir dostunun, tanınmış bir meslek-
taşının, azımsanmayacak bir süre kader ortaklığı yaptığı birinin ya-
şamını anlattığı kitaba sunuş yazısı yazmak için klavyeye oturdu-
ğunda, perdeyi açmak için bu iki sözcüğü mü seçer?

Ama inanın, başka türlüsü gelmiyor elimden...
Murat Murathanoğlu’nu önce sesiyle, sonra ekrandaki geniş 

gülümsemesiyle evlerine kabul etmiş, sevmiş, yıllarca takip edip 
hayranı olmuş, dolayısıyla da şu anda bu kitabı elinde tutan her 
okurun, bu yazıyı aslında benim değil, İsmet Badem’in kaleminden 
okumayı isteyeceğini biliyorum. Çünkü Murat deyince akıllara İs-
met Abi geldi hep. İsmet Badem deyince de, “Murat Murathanoğ-
lu” diye tamamladı bütün basketbolseverler cümleyi.

Yazı ile tura gibiydi onlar; birbirinden çok farklı ama birbirini 
çok iyi tamamlayan, tanımlayan, sırt sırta vermiş iki karakter. Bazen 
inatlaşıp bazen şakalaşarak, yıllar boyu güzel Türkçemizin basket-
bol sayfasını yazdılar. 24 saniyelik hücum süresine nice hikâye, nice 
kahkaha sığdırdılar. Ve sesi oldular bu çok sevdiğimiz oyunun...

Biri olmadığında, diğeri biraz eksik kalıyordu – tartışıp darıldık-
ları ve ayrı yollara gitmeye karar verdikleri dönemlerde hep birlikte 
gördük bunu. Böyle zamanlarda Murat’ın yanındaki koltuğa oturup 
kulaklığı kafasına geçirme şansını elde etmiş yorumculardan biri de 
bendim. Bu yorumcular listesi, çok kısa süre Murat’a eşlik etmiş ama 
şüphesiz çok parlak yorumlara imza atmış olan Aydan Siyavuş’la 
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başlayıp Kaan Kural’a, Nur Germen’e, Hurşit Baytok’a, İhsan Bayül-
ken’e, Murat Didin’e, Hüsnü Çakırgil’e, Can Sonat’a, Tamer Oyguç’a, 
genç kuşaktan Tufan Ersöz’e kadar gider. Birlikte yapılan kilometre-
lere bakılırsa ben ortalarda yer alırım, öyle tahmin ediyorum. Kimse 
gücenmesin, en tepede İsmet Badem’in adı yazılıdır.

İşte bu yüzden sevgili okurlar, burada hem İsmet Abi’ye hem 
sizlere bir özür borcum var. Gönül isterdi ki, maçın bu dakikasında 
onun yerine oyuna girmeyeyim. O yazsın, ben de sizler gibi arkama 
yaslanıp okuyayım. Ama mukadderat... Önüne geçilmiyor.

* * *
Murat Murathanoğlu adını ilk kez seksenli yılların ortasında 

duymuştum. Cumhuriyet gazetesinin spor sayfalarında yazdığı maç 
yorumlarında istatistiksel detaylar vermeye çalışıyor, kendini çok 
daha rahat hissettiği belli olan Basket dergisindeki uzun yazılarında 
ise Amerikan basketbol âleminden, magazin dedikoduları dahil, 
her türlü ayrıntı kalemine doluyordu. O zamanlar bir avuç müdavi-
mi olan Spor Sergi’nin basın tribününde bir gün sordum, gösterdi-
ler. Amerika’dan gelmiş, hali tavrı, vücut dili bizim gazeteci tayfası-
na benzemeyen, ilk bakışta kasıntı izlenimi veren, Aydan Siyavuş’a 
yakınlığı sayesinde dönemin starları Erman Kunter ve Efe Aydan’la 
hemen senlibenli olabilmiş değişik bir tip...

1991’in sonbahar aylarına kadar yollarımız hiç kesişmedi, “bir 
kuru merhaba” bile yoktu sanırım aramızda. Sonra Turgay Demi-
rel’in patronluğunda yayımlanan Fast Break dergisinde ilk kez bera-
ber çalıştık. Murat, dergiyi de bünyesinde bulunduran ama asıl 
fonksiyonu Reebok markasının promosyon ve tanıtım faaliyetleri 
olan Prospor firmasının genel müdürüydü. Onun ne kadar meraklı, 
çalışkan ve disiplinli olduğunu, eğleniyor gibi görünürken aynı 
anda ne çok işin altından kalkabildiğini orada gördüm. Hemen her 
sayıda, dergide en fazla yazısı olan isim oydu ve en büyük özelliği, 
yazılarını herkesten önce teslim etmesiydi. Yanlarında özenle seçil-
miş ve dosyaya eklenmiş fotoğraflarla birlikte.

Onunla birlikte saha kenarında, mikrofonlu bir masada ilk kez 
beraber oturmamız da yine aynı döneme denk geliyor. 1992’de Abdi 
İpekçi Spor Salonu’nda oynanan Final Four’da –ki salonun tarihin-
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deki ilk büyük uluslararası organizasyondu– Çetin Çeki, Murat’tan 
maçların anonsörlüğünü yapmasını rica etmişti. Salondaki seyirciler 
için sayı ve faulleri hem İngilizce hem Türkçe anons ediyordu. Ben 
de o bir şeyi atlamasın diye yardım etmeye çalışıyordum, hemen 
yanı başındaydım. Saša Ðorđević, Partizan’ı Avrupa’nın zirvesine 
taşıyan unutulmaz son saniye üçlüğünü tam önümüzden atmıştı. 10-
15 adım ötede, hakem masasının diğer yanında gencecik bir koç, 
kendisine sarılan oyuncularının arasında kaybolmuştu sevinç yuma-
ğında. Željko Obradović adındaki o genç adamın, çok uzun soluklu 
bir basketbol romanı yazmaya o gün oracıkta başladığını ve sonraki 
yıllarda adını tüm dünyaya ezberleteceğini nereden bilebilirdik? 

Benim “odun kesicinin hınk deyicisi” rolünü oynadığım o ma-
cerayı saymazsak, canlı maç anlatımı için ilk defa 2005 yılında NTV 
çatısı altında bir araya geldik. Önce NBA, sonra da Türkiye Ligi 
maçlarında... Hafta sonu yayınlarımız gündüz kuşağına denk geli-
yor, buna karşılık hafta içinde NBA maçlarını gecenin sabaha bağ-
landığı saatlerde anlatıyorduk. Kolay değildi; normal çalışanlar iş-
başı yaparken, biz NTV binasından çıkıyor, uyku akan gözlerimizle 
evlerimizin yolunu tutuyorduk. Ama büyük keyif alıyorduk yaptı-
ğımız işten. Daha sonra aylık SLAM dergisinin de yazı kadrosunu 
oluşturan, çok iyi iş çıkaran müthiş bir ekip vardı orada.

Hayli yıpratıcı o koşullarda Murat’ın nasıl bir profesyonel ol-
duğunu yeniden hatırlama şansım oldu. Olağanüstü bir hafızaya 
sahip olmasına karşın, her maça saatlerce emek verildiği belli olan, 
rengârenk keçeli kalemlerden çıkmış titiz notlarla gelirdi. “Eşeğini 
sağlam kazığa bağlamayı” çok erken yaşta, babasından öğrenmişti.

Bir sürü yolculuğa çıktık beraber. Zamanla birbirimizi daha iyi 
tanıdık. Bütün Türkiye’nin “basketbol spikeri” olarak gördüğü bu 
adamın aslında her şeyden önce “baba” ve “eş” olduğunu, bu iki 
sıfatta en iyi olabilmeyi hayatındaki tüm rekabetlerden, tüm unvan-
lardan daha fazla önemsediğini gördüm. Kimi gecelerde, restoranı 
son terk edenler olmamıza sebebiyet veren koyu muhabbetler do-
nattı masamızı... Geçmişe, kişisel tarihlerimize uzandık.

Murat’ın sayesinde bir ezberim de bozuldu; yaz-kış sürekli 
buzlu su içen bir insanın da pekâlâ ses telleriyle para kazanabileceği 
gerçeğiyle tanıştım. Hatta bir adım ileri gideyim, buzlu suyun bir 
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insanın yaşamında nasıl bu kadar geniş yer kaplayabileceğini, ol-
mazsa olmaz haline gelebileceğini öğrendim.

2006’nın Ocak ayında bir geceydi sanırım. Murat, SLAM dergi-
sinin ilk sayısının kapağında yer vereceğimiz röportaj için Salt Lake 
City’ye, Okur ve Kirilenko ailelerini ziyaret etmeye gitmişti. O ora-
dayken, bizim İstanbul’daki NBA TV’nin yayın programında da 
Utah Jazz-Toronto Raptors maçı vardı. Osman Sakallıoğlu’yla bir-
likte anlatacaktık. Maç başladı, stüdyodayız, kulağımızda her za-
man olduğu gibi maçı o sırada ABD yayınında anlatan spiker ve 
yorumcunun sesleri var. Bir ara anlatıcı, “Bu akşam bir konuğumuz 
var,” dedi ve reji tarafından ekrana anlatım masası getirildi: Aaa, 
Murat orada! Adamların yanında! Önce bir müddet İngilizce lafla-
dılar, sonra spiker, “Niye bize maçı biraz Türkçe anlatmıyorsun?” 
dedi. Ve Murat, o maçın yaklaşık iki dakikasını Fox Sports’un Ame-
rikalı izleyicilerine Türkçe anlattı. Büyük bir rahatlıkla, sanki buzlu 
suyunu içermişçesine doğal. Osman ve ben, biraz şaşkınlık, çokça 
hayranlıkla, taş kesilmiş, susmuş ve sahneyi gecenin yıldızına bırak-
mıştık elbette... Unutulmaz bir andı.

Elinizde tuttuğunuz kitapta, yıllardır Türk basketbolunun en 
güzel öykülerini anlatan, kimi oyuncuların üzerine yıldız tozu ser-
perken, kimilerini kendine özgü telaffuzuyla sokaktaki çocukların 
sevgilisi haline getiren adamın kendi yaşamından damıttığı öyküle-
ri bulacaksınız. Çevirdiğiniz her sayfada bir tanıdık çıkacak karşını-
za... Petar Naumoski’den Efe Aydan’a, Aydan Siyavuş’tan Aydın 
Örs’e, Yalçın Granit’ten Turgay Demirel’e, Hidayet Türkoğlu’ndan 
Mehmet Okur’a, Tarkan’dan Dennis Rodman’a, Kobe Bryant’tan 
Shaquille O’Neal’a kadar pek çok ünlü isim...

Herkes Murat Murathanoğlu’nun yıllardır maçları salondaki 
en güzel koltuktan izlediğini zannediyor. Kitabın ismine inanma-
dıysanız dahi, sayfaları çevirdikçe bu önyargınızın yavaş yavaş çö-
züldüğünü, davulun sesinin uzaktan hoş geldiğini anlayacaksınız. 

Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Murat’ın Utah’tan Türkçe maç 
anlattığı o gece yaptığım gibi, usulca kenara çekilip onu dinlemenin 
keyfine varayım ben de sizlerle beraber.

Yiğiter Uluğ
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Siren Sesleri

7840 Nordica, Niles. 
Amerika’daki ilk adresimiz. Benim için hikâyenin başladığı, mese-

lenin kalbinin attığı yer. Bu adres, sizlerin zihninde bir duygu uyan-
dırmayacak. Ama eğer “Amerikan Rüyası” diye bir şey varsa, bu ad-
resin oradan kilometrelerce uzakta olduğundan emin olabilirsiniz.

Buraya çocukluğumun geçtiği Erenköy’deki iki katlı yuvamız-
dan gelmiştik. Salonun ortasında dev bir şömine. Ön bahçemizde 
hiç unutamadığım, çocukluğum boyunca gölgesiyle bizleri korudu-
ğuna inandığım ve yaz aylarında en iyi güneş kreminden bile daha 
etkili olabilen söğüt ağacı. Onun önüne park edilmiş, babamın “Yan 
Yan” adını koyduğu hakî minibüsü. Devamlı minibüsün anahtarla-
rını yutması yüzünden, ihtiyaç molalarının yolunu gözler olduğu-
muz köpeğimiz Ringo. 

Ve birden Erenköy’deki bu mutlu dünyamız, makine mühendisi 
babamın Amerika’ya taşınma kararı almasıyla altüst oluyor. Söğüt 
ağacının gölgesindeki o evde birlikte yaşadığımız, artık yatalak olmuş 
anneannemi ve yardımcısı Ayşe Hanım’ı arkamızda bırakıyoruz. Bir 
de ünlü adaşının aksine bateri çalamayan, dört ayaklı ve heyecanlı 
dostum Ringo’yu. O güne kadar yaşadığım en büyük travma bu.

7840 Nordica, Niles. Travma mı demiştik? 
Babam Cahit Murathanoğlu, bizden iki yıl önce Chicago’ya git-

tiğinde kiralar ucuz diye şehrin en belalı mahallelerinden birindeki 
bu izbe evi seçmişti. Önce Kabataş Lisesi’nden, sonra İTÜ Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştu babam. Disiplinli, or-
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ganize, otoriter ve korkusuz bir adamdı... 37 yaşında, Türkiye’de 
son derece iyi ve rahat bir hayat sürmekteyken, onu bu konforu terk 
etmeye iten şey ne olabilirdi ki? 

Türkiye’de yetmişli yılların siyasi iklimini düşününce –bize 
kendisi ve annem tarafından başka sebepler sunulmuş olsa bile– 
gerçek sebebin bununla ilgili olduğundan emin oluyorum. Ülkeyi 
bekleyen geleceğin, çocuk yetiştirmek için sakıncalı bir ortam oluş-
turacağını öngörmüş ve her şeyden vazgeçip hayata sıfırdan başla-
maya, ailesiyle birlikte temiz bir sayfa açmak için daha fazla çalış-
maya karar vermişti. Birinci amacı Türkiye’deki şirketine ikinci bir 
makine alıp dönmek olduğu için para biriktirmeliydi ve haliyle ken-
dini bu mahallede bulmuştu.

Sonunda dayanamamış, hedeflediği kadar para biriktirememiş 
olmasına rağmen bizi de Amerika’ya çağırmıştı. Kardeşim ve ben, 
daha Türkiye’den farklı bir ülkede yaşamanın nasıl bir şey olacağını 
tasavvur etmeye fırsat bulamadan, hayatımıza giren korkunç bir ye-
nilikle yüzleşmiştik: O gün ilk kez uçağa binecektik. Lufthansa’nın 
o devasa uçağında, sosis gibi sallana sallana Amerika’ya uçtuk. Ba-
bamıza kavuşacağımız için mutlu ama bir o kadar da tedirgindik. 
Tüm o ürkütücü atmosferin içinde, annemizin yüzünde rastladığı-
mız teskin edici özgüveni asla unutamam. Sinirleri çelik gibi, bir 
bakışıyla içimizi rahatlatan ve duruma uçağın pilotundan daha hâ-
kim bir izlenim veren o kadını...

Yıllar sonra, annemin uçak yolculuklarından hiç hoşlanmadığı-
nı öğrenecek ve hayret edecektim. Bugün bile, benim için Berin Mu-
rathanoğlu’nu özetleyen hikâyelerden biri o ilk uçuştur. Tam bir 
aydın Türk kadınıydı annem, duruşu muhteşemdi. Amerika’ya 
ayak bastığı gibi iş bulmuştu. Bir yandan da babama destek verir, 
her akşam soframızı Türk usulü yemeklerle donatırdı. Evin kuralla-
rı gereği hepimiz ona yardım ederdik ama yine de tüm o işlere nasıl 
yetiştiğini hâlâ anlamış değilim. Çamaşırı yıkardı, ütüyü yapardı, 
evi temizlerdi, alışverişi yapardı, bizi okula hazırlardı ve bunları 
günde sekiz saat çalıştıktan sonra yapardı. “Aile önce gelir” felsefe-
sini annemden öğrendim.

Annem, Köy Enstitüsü programında öğretmenlik yapmıştı. 
Anadolu’yu bilirdi. Köylüyle köylü, profesörle profesör olabilecek 
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bir yapıya ve birikime sahipti. Tıpkı babam gibi çok okurdu. Hemen 
her konuda bilgi ve birikim sahibiydi ama anlatmak yerine dinle-
meyi, söylenenleri zihninde bir süzgeçten geçirmeyi tercih ederdi. 
Söylemek istediği her şeyi söylerdi ama öyle bir şekilde söylerdi ki, 
eleştirilerinin hedefi olan kişi neye uğradığını şaşırır, onunla birlikte 
gülüşse de sonunda mesajı almış olurdu. Aynı zamanda tiyatrocu 
Lale Oraloğlu’yla birlikte çift kürekte Galatasaray formasıyla Türki-
ye şampiyonu olmuştu, Galatasaraylı olmaktan övünç duyardı.

Ben özel hayatımda hiçbir zaman insanlarla kolay anlaşan biri-
si olmadım. Hayatta her konuda rahatlıkla dertleşebildiğim tek in-
san annem olmuştu. Beni benden daha iyi tanırdı. 

Annem 1999 yılında vefat etti. Kolay değil, yirmi yıl onsuz geç-
ti. Ancak, belki benim deli olduğumu düşüneceksiniz ama, en kötü 
zamanlarımda, rüyalarımda bana görünür annem. O kadar gerçek-
tir ki o ziyaretler... Beni motive eder, bana her şeyin düzeleceğini 
söyler. “Başımızdan neler neler geçtiğini hatırlasana,” der. 

* * *

7840 Nordica, Niles. Bu adresi nasıl unutabilirim ki? 
Burası göçmenlerin ağırlıkta olduğu bir mahalle; derme çatma, 

iki katlı apartman binalarının arasında her gün yaşanan bir dolu 
vukuat. Yunan göçmenlerin hedefinde Sinan ve ben de varız, o yüz-
den kendimizi bazı olayların ortasında bulabiliyoruz. Okula gider-
ken sataşanlar, dövmeye çalışanlar... Ben bir şekilde adımın Manyak 
Türk’e çıkmasını sağlıyorum; en çok da kardeşimi kovalamayı âdet 
haline getirmiş okulun kabadayısı Paul Gryzinski’nin üzerine, ikin-
ci kattaki dairemizin derme çatma balkonundan atlamam sayesin-
de. Ailenin maddi açıdan gidişatının da pek parlak olmadığını se-
zinleyebiliyoruz. Babam, Pettibone Mercury adlı bir firmada çalışı-
yor. Annemin bulduğu iş ise, Niles Kütüphanesi’nde. Aile bütçesine 
destek vermek istiyor ama hem bize yeteri kadar vakit ayıramamak-
tan hem de çevremizdeki okul arkadaşlarından rahatsız. O tedirgin 
uçak yolculuğu sırasında hayalini kurduğu yaşam, hiç kuşkusuz bu 
değildi.
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