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Türkçenin Sesi Radyosunun değerli dinleyicileri, hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.
Radyomuzda yepyeni bir programa başlamanın heyecanını yaşıyoruz hep birlikte. Beğeneceğinizi
umarak Sporun Türkçesinin ilk bölümüne başlayalım dilerseniz…
Sporun Türkçesinde haftanın öne çıkan spor olaylarını değerlendireceğiz hep birlikte. Elimizden
geldiğince tüm spor dallarına yer vermeye çalışacağız. Bunun yanı sıra, ayrıca geleneksel Türk sporlarını
da hep beraber size tanıtmaya çalışacağız yeri geldikçe…
Bunun dışında önümüzdeki programlarda sürpriz konuklarımız olacak. Ünlü ve başarılı sporcularımızı
Burada stüdyomuzda konuk edeceğiz ve sizlere tanıtmaya çalışacağız.
-*-Biraz programın akışına değinelim dilerseniz… Her bölümün başında önümüzdeki hafta ya da bu hafta
yaşayacağımız önemli spor olaylarını sizlere hatırlatacağız. Ardından geçtiğimiz haftanın en önemli spor
olaylarını konuşacağız ve yorumlayacağız.
Örneğin, bu hafta sonu Türkiye ve Avrupa’da oynanacak olan güzel maçlardan bahsedelim dilerseniz
biraz… Futbolla başlayalım. Bu hafta Türkiye’de, Spor Toto Süper Lig’de önemli maçlar var. Şöyle
bakıyorum; Kayserispor-Beşiktaş, Gençlerbirliği – Galatasaray, Başakşehir –Konyaspor ve Fenerbahçe Alanyaspor maçları öne çıkıyor ilk bakışta.
-*-Bunun yanı sıra Türkiye’de ve dünyada da en çok ilgi gören spor dallarından birisi olan basketbola bir
göz atalım. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi heyecanı başlıyor bu hafta… Kulüpler bazında Avrupa’nın en
büyük organizasyonu aslında Avrupa Ligi, Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda düzenleniyor her sene
ve Avrupa’nın en önemli basketbol kulüpleri bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bu hafta dediğimiz gibi Avrupa Ligi heyecanı da başlayacak. Bu sezon Avrupa Ligi’nde tam 4 Türk takımı
yer alacak. Bu da aslında hiçbir Avrupa ülkesinde olmayan bir olay. Türkiye’de basketbola önemli
yatırımlar yapılıyor ve bunun karşılığında hem kulüp bazında hem de milli takım bazında alınmaya
başlandı yavaş yavaş. Bu sene de Avrupa Ligi’nde dediğim gibi tam 4 Türk takımı yer alacak. Bunlar
Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş. Fenerbahçe geçen sezon Final-Four’a
yükselip finalde CSKA Moskova’ya kaybetmişti. Şampiyonluğu son maçta kaybetmişti. Bu sene de
şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Anadolu Efes de hakeza her sene yaptığı yatırımla bu tunuvanın
önemli favorilerinden biri oluyor. Galatasaray geçtiğimiz sezon Avrupa Kupası’nı kazanmıştı, ULEB Cup’ı
kazanmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş da turnuvanın önemli takımlarından biri. Dediğimiz gibi
kulüpler bazındaki Avrupa’nın en büyük turnuvası da bu hafta başlıyor.
Ayrıca bu sezonun önemli bir ayrıntısı Final-Four’un, dörtlü finalin bu sezon İstanbul’da düzenlenecek
olması. Final, dörtlü final bu sene Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
Biz de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.
-*-Şimdi dilerseniz bu hafta ya da geçtiğimiz hafta yaşanan önemli spor olaylarını sizlere hatırlatalım.
Geçtiğimiz hafta milli takım heyecanı yaşandı. Milli takımlar Dünya Kupası elemelerinde maçlarını
oynadı. Liglere ara verildi. Milli takımları isterseniz biraz değerlendirelim. Rusya’da düzenlenecek olan
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2018 Dünya Kupası elemelerinde grup maçları oynandı dediğimiz gibi... Türkiye milli takımı açısından
çok da iyi bir hafta olmadı maalesef…
Türkiye 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubunda mücadele ediyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye ilk
maçını Hırvatistan deplasmanında oynamıştı, bundan yaklaşık bir ay kadar önce… Ve Zagreb’ten 1-1’lik
beraberlikle dönmüştü ve ikinci ve üçüncü maçını da bu hafta oynadı Türkiye milli takımı. Önce
Ukrayna’yı Konya’da konuk ettik. Konya’daki maçta 2-0 geriye düştü Türkiye ve 2-2’lik beraberliği
yakalayarak maçtan bir puanla ayrıldı. Böylece ilk iki maçını beraberlikle tamamlamış oldu. Aslında Türk
taraftarlar, Türkiye’yi destekleyen Türkler daha iyisini bekliyordu mutlaka ama hem Hırvatistan
deplasmanında alınan 1 puan hem Ukrayna karşısında 2-0’dan geri dönüş sonucunda alınan 1 puan
aslında kimse için kötü bir sonuç sayılmazdı. Lakin son olarak İzlanda deplasmanında alınan 2-0’lık
mağlubiyet biraz şok etkisi yarattı gibi herkeste. Sonuç olarak 3 maç sonucunda toplanmış 2 puan var.
Açıkça söylemek gerekirse hedefimiz başlangıçta bu değildi tabii ki... Çünkü Türkiye milli takımında
hedefler her zaman yüksek olmuştur. Başarılı ve yetenekli oyuncular her zaman kadroda olmuştur.
Fakat bu milli takım seçmelerine biraz kadro seçimi damgasını vurdu gibi, biraz gündem oldu. İşte Arda
Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz gibi futbolcuların kadroya alınmaması bayağı bir gündem oluşturdu
Türkiye’de. Tabii ister istemez bundan hem diğer futbolcular hem de teknik heyet etkilenmiş gibiydi.
Tüm bunların sonucunda 3 maçta alınan 2 puan şu anda biraz hedeflerin gerisinde kalmamıza sebep
oldu ama şu anda ileriye bakma zamanı. Önümüzdeki ay yeniden milli maçlar oynanacak ve Türkiye’nin
önünde üç kritik maç var. İki Kosova ve bir Finlandiya… Bu maçlardan üç galibiyet alınması durumunda
yeniden Türkiye ilk iki potasına girebilir. Biz de öyle ümit ediyoruz. Bakalım neler olacak?
Bakalım, I grubunda Hırvatistan şu an lider durumda, 7 puanla. Onun peşinden İzlanda geliyor,
İzlanda’nın da 7 puanı var. Üçüncü durumda Ukrayna bulunuyor. Ukrayna da 3. Sırada 5 puanla. Türkiye
ise 2 puanla 4. Sırada yer alıyor. Son iki sırada ise birer puanlı Finlandiya ve Kosova yer alıyor.
Grup birincileri direkt olarak Dünya Kupası’na katılacak. İkinciler ise kendi aralarında play-off
oynayacak. Dediğim gibi bizim yapmamız gereken şey önümüzdeki 3 maçı kazanıp tekrar ilk iki potasına
girmek olmalı. Bakalım Türkiye milli takımı önümüzdeki günlerde neler yapacak…
O halde diğer gruplardaki son duruma da bakıp futbol bahsini kapatalım şimdilik.
A Grubu

B Grubu

C Grubu

İsveç 7 Fransa 7

İsviçre 9 Portekiz 6

Almanya 6 Azerbaycan 6

D Grubu

E Grubu

F Grubu

Sırbistan 7 İrlanda 7

Karadağ 4 Romanya 4 İngiltere 6 İskoçya 4

G Grubu

H Grubu

İspanya 7 İtalya 7

Belçika 9 Yunanistan 9 Hırvatistan 7 İzlanda 7

I Grubu

-*-Futbol bahsini kapattık şimdi biraz voleyboldan bahsedelim. Voleyboldan güzel bir haberimiz var.
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı iki maçta da Portekiz’i mağlup etmeyi başardı ve Avrupa
Şampiyonası’nda oynamaya hak kazandı. 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası Polonya’da
düzenlenecek.
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-*-Futboldan, basketboldan ve voleyboldan bahsettik. Biraz da motor sporlarından bahsedelim istiyorum.
Dünyanın en prestijli, en bilindik motor sporlarından bir tanesi olan Formula 1’den bir haber verelim:
Sezonun 17. yarışı olan Japonya Grand Prix’si Pazar günü gerçekleşecek.
Formula 1’de de müthiş bir rekabet devam ediyor. Şu anda Alman pilot Nico Rosberg birinci durumda
pilotlar klasmanında. Yine takım klasmanında da Mercedes liderliğini sürdürüyor. Son iki yılın
şampiyonu Lewis Hamilton ise 2. sırada. Dediğim gibi Pazar günü koşulacak olan Japonya Grand Prix’si
de büyük bir heyecana sahne olacak gibi…
-*-Tenisinse en prestijli turnuvalarından bir tanesidir Çin Açık Kadınlar Turnuvası. Çin Açık’ı kadınlarda
Agnieszka Radwanska kazandı. Radwanska, Johanna Konta’yı 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etti ve
kariyerinin 20. şampiyonluğuna ulaştı.
-*-Tenisten başka bir haber daha verelim sayın dinleyicilerimiz.
İpek Soylu’dan bir haber var, milli tenisçimiz. İpek Soylu, Taşkent Açık Tenis Turnuvası’nda çift
kadınlarda şampiyonluğu kazandı. Rumen Raluca Olaru ile aynı takımda yer alan İpek Soylu, kendisinin
ve Türk tenisinin 2. şampiyonluğunu kazandı. Bu da gerçekten mutluluk verici bir haber.
Taşkent Açık'ın finalinde Hollandalı Demi Schuurs ve Çek Renata Voracova’yı 2-0’lık skorla mağlup etti
ikili. Dünya çiftler sıralamasında ilk 100'e giren ikinci Türk raket oldu İpek Soylu. İpek Soylu’yu da
buradan tebrik ediyoruz.
-*-Spor haberlerimiz bu şekildeydi, şimdi farklı bir haber, aslında müthiş bir hikâyeye biraz yer vermek
istiyorum.
Avustralyalı bir kişinin haberini vereceğim size. Gerçekten içerisinden ders çıkarılması gereken bir
haber. Avustralyalı Turia Pitt hakkında bu haber. Turia Pitt, insan azminin önünde hiçbir şeyin
duramayacağını bir kez daha kanıtladı. 2 yıl önce vücudunun yüzde 65'i yanan Pitt, Hawai Ironman
yarışını tamamlamayı başardı.
Pitt, 2011'de Batı Avustralya'da katıldığı ultra maratonda bir anda çalılık yangınının ortasında kalıyor ve
maalesef bu olay sonucunda vücudunun yüzde 65’inde yanıklar meydana geliyor.
Hastanede 864 gün yatıyor tam olarak 864 gün. Tam 200 ameliyat geçiriyor. Ancak hiçbir zaman pes
etmiyor, tekrar spora dönmek için azmediyor ve herkesten daha çok çalışıyor. Ayağa kalkması bile zor
görünürken spora tekrar dönüyor. Ironman Dünya Şampiyonası'nın en zorlu etabı olarak gösterilen
Hawaii’de insanüstü bir geri dönüş hikâyesine imza atıyor Avustralyalı Turia Pitt.
Aslında Pitt, başına gelen talihsiz olaya kadar modellik de yapıyormuş. Asıl mesleği maden
mühendisliği. Hastaneden çıktıktan sonra spor ve yazarlıkla hayata tutunuyor ve motivasyon
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seminerlerinde konuşmalar yapmaya başlıyor. Yani hayat hikâyesini başkalarının da örnek alması için
çeşitli uğraşlarda bulunuyor Pitt.
Mayıs ayında Avustralya'da bir triatlonu tamamlıyor ki triatlon gerçekten tamamlanması sağlıklı bir
insan için bile inanılmaz zor olan bir spor dalıdır. Son olarak hafta sonunda Ironman Dünya
Şampiyonası'nın Hawaii'deki etabına katılıyor Pitt. 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42
kilometre koşudan oluşan parkuru, 14 saat 37 dakika 30 saniyede tamamlamayı başarıyor. Gerçekten
müthiş bir başarı.
Vücut ısısını dengede tutmasına yarayan özel bir kıyafet ile yarışan Pitt, böylece bir kez daha insan
azminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kanıtlıyor. Biz de buradan bizi dinliyorsa Pitt’e
sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
-*-Bir başarı hikâyesinden çöküş hikâyesine geçmek istiyorum çok kısa…
Bu hikâye de NBA’nın en önemli yıldızlarından bir tanesi olarak gösterilen Allen Iverson hakkında.
Amerikalı basketbolcu şu an 41 yaşında, zamanının en iyi basketbolcularından biri olarak gösterildi, 11
kez All-Star forması giydi, 4 kez sayı kralı oldu, 3 kez ligin en iyi beşine seçilen bir isim Allen Iverson.
Gerçekten NBA kariyeri muhteşem…
Kariyeri boyunca tam 200 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu gelirin tamamını tükettiği iddia
ediliyor Allen Iverson’ın. Şu anda Allen Iverson beş parasızmış sayın dinleyiciler, eğer elimizden bir şey
gelirse biz de Iverson’a yardımcı olabiliriz. Ama şöyle bir şey de iddia ediliyor yine: Bankada 32 milyon
dolarlık bir güven fonu yatırımı olduğu söyleniyor. Ama bu güven fonuna 55 yaşına kadar
dokunamayacakmış. Ancak 55 yaşından sonra, yani tam 14 sene sonra bu parayı alabilecekmiş. İyi ki
de böyle bir yatırım yapmış yoksa o 32 milyon doların da sonu gelebilirmiş. Biz de buradan Iverson’a
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
-*-Spor Sözlüğü:
Sayın dinleyicilerimiz Sporun Türkçesi’nin ilk bölümünün sonuna gelirken ufak bir bölümümüz var.
Bunu da sizlere anlatmak istiyorum, aktarmak istiyorum. Her hafta “Spor Sözlüğü” adında bir bölümle
sizlerle birlikte olacağız programımızın sonunda. Spor Sözlüğü bölümünde her hafta bir spor dalını veya
terimini sizlere aktaracağız. Bu hafta ilk bölüm için seçtiğimiz spor dalımız cirit.
Cirit hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;
Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından birisidir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını
(ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine (atına) olan
hâkimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spor dalıdır. Türlerin
de geleneksel spor dallarından bir tanesidir. Cirit sporu da genellikle Kars, Ardahan Uşak ve Erzurum'da
oynanır.
-*--Sporun Türkçesi’nin bu haftalık sonuna geliyoruz sevgili dinleyicilerimiz, haftaya yeni bir bölümle
tekrar görüşmek üzere…
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