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Bayram Hoca ömrünü futbola adamış bir edebiyat öğretmeniy-

di. Bizim dersimize hiç girmedi. Onunla uzunca bir teneffüste 

tanıştık. Bayram Hoca’yı tanımadan evvel sekiz kişiden oluşan halı 

saha takımımızın namı, “Kadıköylü Namağluplar” olarak ta Bostan-

cı’ya kadar yürümüştü. Bu ismi bize takan mağlup kalabalık çoğal-

maya başlayınca, takımımıza bir isim bulma stresi kaplamıştı her bi-

rimizin içini. Haftanın bir ya da iki günü buluşup futbol oynuyorduk 

ve tam bir buçuk senedir yenilmiyorduk. Hayatımızın sıradanlığı, 

nefesimizi zorlayan her türden mecburiyetin tahakkümü altındaydı. 

Yemeğe, içmeye ve barındığımız yerin haracına bağlanmıştık. Fakat 

bütün bu vesikalı koşturmaca arasında bize yaşadığımızı hissettiren 

bir şey varsa, o da futboldu. Futbol bizim teneffüsümüzdü. Bayram 

Hoca’yla da işte bu teneffüste tanışmıştık.

Bayram Hoca’dan, bunca senedir peşinde koşturduğumuz topun 

esrarını öğrendik. Adına futbol denilen oyunun bizde ne iş yaptığı-

nı... Çok insan tanımışızdır, ama onun gibisini ömrümüzde görme-

dik. Artık nasıl etkilendiysek, evvela ısındığımızı hissettik. Körün gör-

mekten ümidini kesmesi gibi bir sıcaklıkla, hepimiz payımıza düşen 

karanlıklara dağıldık sonra. Bayram Hoca bize bir körün içindeki 

zifiri karanlıktan her şarkıyı söyleyebilen bir kanarya çıkarmayı öğ-

retti: “Hayatımız; aile erkanı, gönül dostları, komşu canlar, akraba 

çevresi ve yaptığımız iş ile darlanmıştır. Futbol da diğer her şey gibi 

bütün bunların ortasına atar sandalyesini. Bazen bir tribün kadar 
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çoğalır, bazen biletsiz kalan bir seyirci gibi dışarıda kalır. Hepimiz 

dünyada yaşıyoruz ya... İşte o da en büyük stadyumumuz! Futbolu 

hayatının merkezine koyanları anlamak öyle kolay iş değildir can-

lar. Ama sizi temin ederim ki, hayatın olanca sıradanlığı içinde bile 

hepimize küçük dilimizi yutturacak denli büyük bir hayret gizlidir. 

Alabildiğine hareketsiz duran herhangi bir cismi mikroskobun altın-

da fırıl fırıl dönen zerrecikler halinde gördüğümüzde, bizi atomun 

keşfinden daha büyük bir heyecana gark etmesi gereken bilgi belki 

de şuydu: ‘Hiçbir şey göründüğü gibi değildir!’ Biz bu büyük sırrın 

hikmetine varamadan bulduğumuzu parçalamaya devam ettik. Ta 

ki bütününden kopan her parçanın başımıza ne işler açtığına şahit 

olana kadar. Biz atomu parçaladık, sonra atom da bizi...”

Sekizimizi de parçalanmadan bir arada tutan şey futboldu. Yoksa 

biz de nasibimize düşen ucu açık bir hengâmenin peşinden dört bir 

yana savrulmuş olurduk çoktan. Eve döndüğümüzde ayaklarımızı 

uzatıp günün yorgunluğunu üzerimizden atacak kadar vaktimiz ka-

lıyor ya... İşte biz o vakit ayağımızı topa doğru uzatanlardandık. Ve 

topa uzanan bütün o ayakların arasından, belimiz Alex’in bileklerine 

kırıktı. Yo hayır, hepimiz Fenerbahçeli değildik. Bayram Hoca’nın 

da dediği gibi: “Alex’i sevmek için ne sarı lazım size, ne de lacivert... 

Hangi formayı giyerse giysin Alex’in üzerindeki renkler, yağmurda 

top oynayanların üzerine serilen bir gökkuşağından firar etmiştir.”

Alex De Souza Fenerbahçe’de oynadığı sekiz sene boyunca üze-

rindeki sarı lacivertli formayı orantısız bir sağanakla ıslattı. Öyle ki, 

gözlerimiz ufukta Nuh’a bakınırken gönlümüz aşkî bir tufanda boğul-

muştu. Üstelik Alex’in kaç gol attığının, kaç asist yaptığının, kaç orta 

kestiğinin, kaç penaltı yaptırdığının hiçbir önemi yoktu artık! Sevmek 

hâsıl olduğunda vesaitlerin hükmü, tıpkı kendi depolarındaki benzin 
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gibi, ateşe verilecek birer yakıta dönüşüveriyordu. Alex de o aşkın 

külü olmak adına nihai bir jübileyle koca bir stadyumu cayır cayır 

yakmak için ziyadesiyle hazır sayılırdı. O ateş hâlâ yanıyorken, her 

şey o ateşi besleyen bir şuta, derinlemesine bir ara pasa, doksanı 

doksan yapan bir gole gebeydi. Evet, Alex topla oynarken tam ola-

rak gönlümüzden vurulduğumuz yerden konuşuyordu. Ve biz onun 

futbolunu seyrederken, onunla aynı dili konuşuyor olmanın huzu-

runu hissediyorduk. Bu durum, yıllardır yaptığımız tezahüratlara ilk 

kez bir yankı bahşedercesine büyük bir sevince boğmuştu bizi. Yine 

Bayram Hoca varsın kırsın kilidimizi: “Allah’ın ateistiyle oturup sa-

atlerce konuşabilirim, bu benim için dost bir imkândır. Ama bütün 

direkten dönen toplar aşkına söyleyin, futbolun ateistine neyi nasıl 

anlatabilirim?!” 

Bayram Hoca’nın hayatı hakkında söylenecek çok söz vardı ama 

hiçbirisi Allah, futbol ve Alex üçlüsünden daha büyük bir paran-

tezin içine alınamazdı. Tanıyanların çok iyi bildiği üzere, Bayram 

Hoca herhangi bir şeyin izahını futbol ve Alex üzerinden yaparak 

sizi Allah’la burun buruna getirebilirdi. Sakın “Allah’ın burnu olur 

mu hiç?” demeyin, haşa topu var ya! Bayram Hoca işte bu, ona 

bir bütün vururdu dünya. Kendi deyimiyle imalatı gereği böyleydi 

ve kısacık ömründe bir başkası olmak için vakti yoktu: “Her insanın 

şahsına münhasır bir yolu vardır, canlar. Kader bu yolu o kişinin 

ayaklarının altına serer. Ben kendi yoluma bakarım ve karşılaştığım 

herkese selam çakarım. Neye inanıyormuş, neye inanmıyormuş, be-

nim işim değil o. Gönlü gerçekten topta mı diye ayaklarının hareketi-

ne bakarım. İnsanı topa vuruşundan tanırsınız, canlar. Çırılçıplak bir 

niyettir aslında sağa sola gönderdiğimiz o cılız şutlar! Elimizden gelen 

neyse o, yaşayan seyircileriz hepimiz. Öyle her şeyin kontrolü altında 
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olduğunu zannedenleri de topun yuvarlaklığına havale edelim. Ne 

diyordu büyük Alman golcü Gerhard Müller: ‘Kalecilere Tanrı bizzat 

yardım ediyor. Ben bile vurduğumda topun nereye gideceğini bil-

miyorum. Kaleci nereden bilsin ki?’ Doğru! Ben mi seçtim kendime 

Bayram demeyi? Nasıl pişirildiysem artık, tadım da o, kokum da 

o! Hayat bu, başımıza gelir ve biz de onu gönül rızasıyla yaşarız. 

Dengesini bulamayanın işidir, bir başkasının topunu oynamaya ça-

lışmak. Sürekli kontrpiyede kalana bel mi dayanır Allah aşkına!” 

Futbol ile Allah arasındaki ilişki ilk Bayram Hoca’da şahit olduğu-

muz bir durum değildi. Brezilya’nın gelmiş geçmiş en büyük forvet-

lerinden Romario’nın o meşhur sözünü hatırlıyorum: “Tanrı beni gol 

atmam için gönderdi”. Sonra meşhur İngiliz hoca Brian Clough’un 

topun yere değdiği yerden sektirdikleri geliyor aklıma: “Tanrı fut-

bolun havadan oynanmasını isteseydi, gökyüzünü çimle kaplardı!” 

Bir de Boca Jouniors’un La Bombonera stadının giriş kapısına ka-

zınanlar var tabii: “Dinim Boca, Tanrım Maradona, Mabedim La 

Bombonera”. Yine de en meşhuru, 1986 senesinde Meksika’da dü-

zenlenen dünya kupası çeyrek final maçında kendini gösterdi. Arjan-

tin’in İngiltere’yi 2-1 yendiği maç. Birçok futbolsever o maçı Diego 

Armando Maradona’nın attığı gollerle hatırlar. İlk gol “Tanrı’nın Eli”, 

ikinci gol “Tanrı’nın Ayağı” diye nam salmıştır. Maradona’nın penaltı 

noktasına yakın bir yerde havalanan topu sıçrayıp eliyle ağlara gön-

derdiği ilk golle Arjantin turu geçse, o gol hâlâ “Tanrı’nın Eli” diye 

hatırlanır mıydı, bilmem. Ama orta sahanın gerisinden aldığı topu, 

kaleci de dahil olmak üzere İngiliz takımının yarısını çalımlayarak 

ağlara bırakan Maradona, hem eliyle attığı golü Tanrı ile bağdaştır-

makta zorluk çekmedi, hem de futbol tarihine unutulmaz bir jenerik 

hediye ederek “Tanrı’nın Ayağı” diye kazındı zihinlere. Rastlantı bu 
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ya, 2007 senesinde Lionel Messi’nin Barcelona formasıyla Espan-

yol’a yine eliyle attığı gol, Arjantinli büyük futbol yıldızlarının kör 

noktada hakemi avladıkları “Tanrı’nın Eli” geleneğini tarihsel açıdan 

tutarlı bir hale getiriyordu.

Velhasıl, Bayram Hoca’yla bir halı saha maçında tanıştık. Mahalle-

den Çağdaş ayarlamıştı maçı. Rakip takım Bayram Hoca’nın ders-

lerine girdiği ve bu vesileyle birlikte top oynadığı talebeleriydi. Maç-

tan önce, 40-45 yaşlarında, saçları tek tük ağarmış bu kısa boylu 

adamın da oynayacağını gördüğümde, Çağdaş’a dönüp “Kim bu 

babalık?” diye sordum.

“Meşhur Bayram Hoca!”

“Kim lan o?”

“Edebiyat öğretmeni. Yaşına bakma, efsane orta sahaymış.”

“Sen oynadın mı hocayla?”

“Hayır, geçen iş yerinde uzunca bahsi geçti. Maçı da onun üzerine 

tuttum zaten. Bir futbol dehası olduğunu söylediler. Görelim baka-

lım neymiş.”

Bazı adamlar kendilerine duydukları aşırı güvenden mi, yoksa sırf 

öyle yaratılmış olduklarından mı bilinmez, ağır abidirler. Her ha-

reketleri ilgi çekicidir, gözlerinizi onlardan bir türlü ayıramazsınız. 

Başınızı çevirecek olsanız her an bir şeyi kaçıracağınız duygusuyla 

dolarsınız. İşte bizden önceki maçın bittiğini haber veren zil sesini 

beklerken Bayram Hoca da, tıpkı buna benzer bir cazibe alanının 

merkezinde ısınıyordu. Kendisiyle birlikte ısınan talebelerinin tam 

ortasında, oturaklı bir vaazı andıran konuşmasıyla bütün sahneyi 

kaplayıvermişti: “3 Haziran 2004 tarihinde doğanlar hatırlamazlar, 
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Alexsandro De Souza adlı bir futbolcu Brezilya’nın Cruzerio takı-

mından Fenerbahçe’ye transfer oldu. O tarihte ölen futbolseverler 

için talihsiz bir olaydı bu. Zira Alexsandro’yu, yani namı diğer Alex’i, 

sarı lacivertli formayla izleyemeden göçüp gittiler.” 

İşte Eros’un bütün oklarını olduğu gibi boşalttığı gönül burası! Sekiz 

kişiydik ve sekizimiz de bu cümleleri kelimesi kelimesine hatırlarız 

hâlâ. Bayram Hoca’nın noktayı koyduğu yerde zilin çalması da algı-

mızda bu seçiciliği yaratmış olabilir pek ala. Kelimeler zaman şablo-

nunun içerisinden tam olarak rezerve edildikleri süre içerisinde yerli 

yerinde bir vurgu ile vaki olmuş ve zil, seyircilerin bir anda koltukla-

rından fırlayıp sahneyi ayakta alkışlamaya başladıkları zıpkın gibi bir 

refleksle çalınmıştı kulaklarımıza. Maça 1-0 yenik başlamıştık.

Maçın maçtan evvel başladığını ondan öğrendik. Düdüğün daha biz 

dünyaya gelmeden evvel çalındığına, herkesin kendi topunun pe-

şinden koşturduğuna, büyük neticeyi oluşturan küçük parçalardan 

ibaret olduğumuza Bayram Hoca inandıracaktı hepimizi: “Bütün 

tanışmaların bir selamı vardır, geriye dönüp ilk karşılaşma anınızı 

hatırlayın yeter. Topun ayağınıza ilk geldiği andan bahsetmiyorum 

canlar, sizden çok uzakta dahi olsa topu ilk gördüğünüz anı hatır-

layın. Orası sizin bismillahınızdır. Orayı iyi okursanız, gerisi oradan 

pamuk ipliği gibi çözülür.” 

“Kadıköylü Namağluplar”ın Bayram Hoca ile ilk selamlaşması 

Alex’ledir. Henüz top ayağımıza gelmemişken golü oradan yemiş-

tik. Birlikte geçirdiğimiz vakitlere dönüp baktığımızda ilişkimizin Alex 

üzerinden yürüdüğüne şahit olmak, Bayram Hoca’yı bu söyledikleri 

hususunda haklı çıkarıyordu. Bayram Hoca bir Alex hayranı değildi. 

Ama Alex, sanki Bayram Hoca için dünyaya gelmiş gibiydi. Alex ne 
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kadar dâhi ise, Bayram Hoca da en az o kadar dâhiydi mesela. Alex 

kadar iyi top oynayamıyordu, kabul. Lakin Alex de, Bayram Hoca 

kadar iyi bir futbol vaizi değildi. 

Maça hızlı başlayan taraf Bayram Hoca’nın takımıydı. Daha ilk daki-

kalarda sağlı sollu gelen ataklarla bir fırtınaya tutulduk. Neye uğradı-

ğımızı şaşırmıştık. Rakip takımın rüzgârı ayaklarımızı yerden kesmiş 

ve savrulup paramparça olmamak için, toprağa derinden saplanmış 

bir direğe sıkıca tutunan ellerimizle, adeta bir bayrak gibi dalgala-

nıyordu gövdemiz. Maçın beşinci dakikasında forvetimiz defansif 

orta sahaya, orta sahamız defansa, geriye kalanlarsa ceza sahasına 

dönüşmüşlerdi bile. Kendi yarı alanımızda hapsolmuştuk. Rakip ta-

kımın şutlarını kaleciyle beraber en az iki defans oyuncumuzun altı 

pasın içerisinde karşıladığı oluyordu. Kıçımıza, başımıza, direklere 

ve zaman zaman da kaleciye ‘çarpan’ toplarla onuncu dakikaya gel-

diğimizde maçta hâlâ gol yoktu. Biz takım olarak zaten golü düşün-

müyorduk, yani unutmuştuk. Fakat rüzgârın şiddetini arttırmasıyla 

bayrağımız bir yasa hazırlanırcasına yarıya inmeye, ellerimiz tutun-

duğumuz direkten giderek kaymaya, göğüs çeperimiz soluğumuzla 

dalaşmaya başladı. Derken on ikinci dakikada kornerden golü ye-

dik. Sonrası iyilik, güzellik.

Maç 7-0 bitti. Topu kalemizden uzaklaştırmak için vurduğumuz top-

ların rakip kaleyi bulmasını şuttan saymazsak, tek bir pozisyonumuz 

bile yoktu. Maçın bittiğini haber veren zil sesi hepimizi rahatlattı. Bir 

de sahayı terk edecek enerjiyi bulduk mu, gerisi tamamdı. Kalecimiz 

Karnik hiç şüphesiz maçın adamıydı. Defansımızın göbeğinde oy-

nayan Hüseyin ise dizleri üzerine çökmüş nefesini düzene sokmaya 

çabalıyordu. İçimden onu orada öylece bırakmak ve bir an evvel 

kapıyı bulup soyunma odasına varmak geçse de, son bir gayretle 
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uzanıp kollarından tutarak güçlükle ayağa kaldırmayı başardım Hü-

seyin’i: “Hadi canım, geçmiş olsun!”

“Ölüyorum oğlum.”

“Yürü lan yürü, iyi yırttık!”

Soyunma odasına vardığımızda Kürşat ile Baran taş zeminin üze-

rine sırt üstü bırakmışlardı kendilerini. Çağdaş kendini duşa atma-

yı başarmış, karşılıklı duran banklara da Mahir ve Hilmi uzanmıştı. 

Karnik bir yandan yerde uzananları ezmemeye çalışarak, bir yan-

dan da küfürle karışık söylenerek üstünü değiştiriyordu. Hüseyin ile 

kendimize birer duvar dibi bulup sırtımızı yasladık ve çöktük. Çök-

mek, namı mahalle sınırlarını aşan parlak halı saha takımımızı tam 

anlamıyla karşılayan bir tabirdi. Odadaki oksijen hızla tükeniyordu. 

Birbirine karışan ve giderek katılaşan yoğun ter kokuları arasından 

doğrulup kapıyı açacaktım ki, Bayram Hoca bunu benim için yap-

tı zaten. Karşılaştığı manzara üzerine de kahkahayı patlattı: “Tebrik 

ediyorum canlar, iyi dayandınız. İlk on iki dakika boyunca bizim 

takımdan gol yememeniz büyük başarı zaten. Kalburüstü bir takım-

sınız, size bir intikam şansı vermek istiyoruz. Haftaya aynı saat yine 

oynayalım mı?”

Kimsede cevap verecek mecal yoktu. Uzananlar son enerjilerini 

Bayram Hoca’nın karşısında nezaketen toparlanırken tüketmişler-

di. Hüseyin ise başını ancak kaldırabilmişti. İşin başa düştüğü andı: 

“Olur hocam, bize uyar.”

“İyi o vakit... Yalnız bu kadar ümitsiz oynamayın canlar, başınızı bir 

an kaldırsaydınız bizden daha iyi bir takım olduğunuzu fark ederdiniz 

hemen. Bana kalırsa, sırf size bu fırsatı vermedik diye kazandık. Gol 

yemeden beş dakika daha dayansaydınız, halimiz haraptı vallahi. 
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Haydi, haftaya görüşmek üzere...”

Bir yandan öven, bir yandan döven bu sözler karşısında dengemizi 

bulamadık. Bayram Hoca kapıyı kapatır kapatmaz sanki odada tü-

kenen oksijenin ve yayılan kesif ter kokusunun tek müsebbibi ben-

mişim gibi herkes dönüp bana baktı. Karnik’in öfkesi tavan yapmış-

tı: “Ben haftaya gelmem Ali, haberin olsun.”

“Ben de”, dedi Hüseyin. Onun cevabı biraz da son nefesin nakara-

tıydı. Mahir, Kürşat ve Baran’dan bir ses yoktu. Hilmi’ye baktım, o 

da “sen bilirsin” anlamında bir omuz silkti bana. Çağdaş hâlâ duş-

taydı. Başımı önüme eğip gözlerimi kapattım. Şimdi dinlenmeliydim. 

Hem de çok dinlenmeliydim. Ciğerlerimde soluyabildiğim kadar 

oksijen, burnumda alışıp unuttuğum ter kokusu, dimağımda Bobby 

Robson’ın o meşhur sözü takılmış bir plak gibi dönüyordu: “Onları 

küçümsemedik, sadece düşündüğümüzden daha iyi çıktılar.”


