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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile gündeme gelen ırkçı söylemler Türkiye'de yıllardır var

Radikal.com.tr - Türkiye-Kazakistan milli maçında FIFA’nın ırkçılığı da lanetleyen fair-play metnini okuyan 

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, Trabzonsporlu Zokara’ya ‘Pis zenci’ diyerek ırkçı hakaret ettiği 

gerekçesiyle tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Belözoğlu tartışmasıyla başlayan ırkçılık Türk 

sahalarına yabancı değil.  

 

 

LEFTER ÖRNEĞĐ  

 

 

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Lefter Küçükanyolidis, bir gecede çıkan 

Varlık Vergisi’ni de 6-7 Eylül saldırılarını da yaşamıştı. En çok milli forma 

giyen oyuncu olmaması için ‘özel’ çalışmalar yapılmıştı. Yakın tarihimizde 

ırkçılık kokan söylemlerle dolu. Bunlardan bazıları şöyle:  

 

 

TERĐM'DEN SUSĐÇ'E...  

 

 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1996-97 sezonunda Đstanbulspor 

maçından sonra rakip takımın antrenörü Saffet Susiç’e yönelik olarak “Benim ülkemde, hele bir Sırp bana hiç 

böyle laf edemez” demişti. Ki Susiç bir Sırp değil bir Boşnak'tı.  

 

 

'YAMYAM DEĞĐL ARAP DEMEK ĐSTEDĐM!'  
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1999 yılında dönemin Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Đngiltereli 

siyahi oyuncu Kevin Campbell için “bizim yamyamı gol makinesi diye aldık 

çamaşır makinesi çıktı”dedi. Yılmaz, gelen tepkiler üzerine yanlış 

anlaşıldığını, ‘Arap demek istediğini’ söylemiş ve eklemişti: “Biz yamyam 

gibi tabirini kullanırız ama Türkiye’de ırkçılık olmadığı için aklımıza yanlış 

anlaşılacağı gelmez.”  

 

 

TULUN'DAN AFRĐKALI FUTBOLCU TANIMI!  

 

 

Yine 1999’da dönemin Galatasaray Kulübü yöneticisi şimdinin Galatasaray 

Başkanı Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, “Afrika’da kabileler halinde 

yaşayan bu kültürsüz ve politikasız futbolcu topluluğu yakında Türkiye’yi 

de terk edecek” sözlerini sarf etmişti.  

 

 

REVĐVO'YA HĐTLER HATIRLATMASI  

 

 

Đsrail-Filistin sorununun gündemde büyük yer kapladığı 2002 yılında 

Đstanbul’da ve Konya’da düzenlenen gösterilerde, Fenerbahçe’nin Đsrailli futbolcusu Haim Revivo‘ya yönelik 

‘‘Hitler şimdi seni daha iyi anlıyorum’’ sloganları atılmıştı.  

 

 

AURELIO MĐLLĐ FORMAYI GĐYERSE,,,  

 

 

Vefat eden gazeteci Kazım Kanat, 2006’da "Aurelio milli formayı giyerse, ben de Đstiklal Marşı'nda ayağa 

kalkmam" demişti.  

 

 

BALILI'YE SÖZLÜ SALDIRI  

 

 

Ağustos 2007’de Trabzonsporlu Ayman ve Sivassporlu Balili arasındaki kavga ırkçılık tartışmasında yerini 

almıştı. Sivasspor'un Đsrailli oyuncusu Pini Felix Balili ise zaman zaman saha içerisinde futbolculardan ve 

tribünlerde taraftarların sözlü saldırısına maruz kaldığını dile getirmişti.  
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'ARAP'A TERCĐH ETTĐLER'  

 

 

2008’de Samet Aybaba, El Saka’yı kastederek, “Bir Arap’a beni tercih ettiler” ifadesini kullandı.  

 

 

'ERMENĐ OĞUZ...'  

 

 

Yine 17 Aralık 2008’de Trabzonsporlu taraftarlar dönemin Merkez Hakem Komitesi Başkanı Oğuz Sarvan’ı 

protesto ederken "Ermeni Oğuz'a Trabzon'da soykırım" sloganı atıldı.  

 

 

DĐYARBAKIRSPOR'UN ÇEKTĐKLERĐ...  

 

 

Irkçılık eylül 2009’da Bursaspor-Diyarbakırspor maçında tavan yapmıştı. Tribünler, “Ne Mutlu Türküm Diyene” 

ve “Mehmetçiğiz, Türküz” pankartlarını, “PKK dışarı!” diye inlemişti. Diyarbakırlı yöneticiler ve futbolcular 

duruma isyan etmişti.  

 

 

EBOUE'YE MAYMUN TAKLĐDĐ  

 

 

Kasım 2011’de oynanan Beşiktaş maçında Galatasaraylı Eboue, kendisine maymun diye hakaret edildiğini ileri 

sürdü. Avrupa'da büyük yankı uyandıran sözlerden sonra bu olay Beşiktaşlılar tarafından yalanlandı. Pazartesi 

gecesi tribünlerde Zokora'ya destek pankartı açılırken Eboue yine kendisine maymun taklidi yapan Beşiktaşlı 

taraftarlarla karşı karşıya kaldı.  

 

 

ANATOMĐLERĐNE BAK!  

 

 

F.Bahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya,ilk maçtan sonra Eboue’nin tribünden atılan maddeler nedeniyle uzun 

süre yerde kalması üzerine şunları söyledi: “Fildişi Sahilli futbolcuların kaba etine su gelince kafalarında acı 

hissetmeleri çok garip :) Anatomilerini incelemek lazım!?!”  

 

 

PAPAZIN ÇAYIRI'NDAN KANUNĐ MEMLEKETĐNE  

 

 

Emre Belözoğlu’nu ırkçılıkla suçlayan Trabzonzpor’un tribünlerinde çok değil üç hafta önce "Papazın 

Çayırından Kanuni'nin Memleketine Hangi Yüzle Geldiniz" pankartı asıldı.
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