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EFİL  YAYINEVİ

İki Sporcu Bir Anne
Nilüfer Erduran Nusretoğlu



Katıldığı yarışta 
bir öncekine göre derecesini geliştiren her sporcu, 

o günün başarılı sporcusu ve şampiyonudur.





Kitabı, sevgili annem Ayşe Erduran 
ve rahmetli babam Erol Erduran’a ithaf  ediyorum.
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TEŞEKKÜR

Çocuklarımızın gelişiminde katkısı olan, hayatlarına doku-
nan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür bölümünde 
uzun bir liste yayınlamamın sebebi, yürüdüğümüz yolda za-
man zaman yalnız olduğumuz hissesine kapılsak da, asla yal-
nız olmadığımızı hatırlamaktır.

Aile candır. Annem, babam, ağabeyim Erdoğan Erduran 
ile ailesi ve ablam Nilgün Bayrak ile ailesi. Ailenin en küçük 
ferdi olarak benim ruhumu daima genç tuttunuz. 

Soyadınızı aldığım Nusretoğlu ailesi, sevgilerimle.

Sevgili eşim Oktay Nusretoğlu, çocuk ruhumu büyütmeye 
çalışmadın. İyi günde, kötü günde hayattan hiç korkmadım, 
yanımdaydın. Cesaretim sendendir. Ben uçurtmalara binmiş 
yol alırken, biliyordum ki rüzgârlara kapılıp kaybolmam, ipi 
sen tutuyordun. 

Bazen hayatınıza hiç hoşlanmadığınız biri girer. Hayatı si-
zin formlarınızda yaşamıyordur. Karşılıklı camlardan konu-
şursunuz. Sonra o konuşmalar sohbete, sohbetten dostluğa, 
dostluktan can kardeşliğe döner. Can kardeşim Mine Batıyel. 

Kanat, Saraç, Taşçı, Kılınç, Sarıkaya, Limerer, Aksan, Ço-
lakoğlu ve üniversite yıllarımın can arkadaşları…

Onat’ımın doğduğu, sokaklarında oynayarak büyüyen ço-
cukların şehri İzmir, Bostanlı 6348 sokak sakinleri. Yılmazer, 
Şanlı, Özsoy, Hamarat, Sevilkan, Dumlu aileleri cansınız.

Dora’mın doğduğu, parlak güneşi etkisinde dostlarımın 
şehri Antalya. 

BJK Koleji, Büyük Kolej, Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü, 
Sınav Koleji, Mesa Koru İlköğretim Okulu değerli yönetici 
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ve öğretmenleri. Çocuklarımın “sporcu öğrenci” kimliklerini 
kazanmalarındaki katkılarınız büyük. Minnettarız. 

Sevgili Çağrı Saraçoğlu. Dora’nın öğretmen abisi olarak, 
ailemizin bir parçasısın. 

Funda Bahadır, Şenay Saraçoğlu. Zor günlerimde yemek 
yaptınız, evimi topladınız, Dora’yı okula, antrenman alanla-
rına taşıdınız. Elleriniz dert görmesin.

Önce sporcu velisi olarak tanıdığım, sonra hayatıma an-
lam katan dostlarım: Turam, Arslan, Özersoy, Güldür, Işıtan, 
Örsel, Gür, Yurtbilir, Yılmaz, Yiğit, Becermen aileleri.

Çocukluklarından itibaren sağlıklarını “cam kadar temiz 
olacaklar, leke istemem” anlayışıyla, bilgisiyle ve anne sevgisi 
tadında takip eden çocuk doktorumuz Prof. Dr. Hilal Mocan.

Sporcu beslenmesi konusunda İngiltere’de yaşamını sür-
dürmeye devam etmesine rağmen bağını hiç koparmayan 
Dyt. Dr. Aylin Hasbay Karagöz.

Sporcu sağlığı konusunda, kendisini “manuel MR” olarak 
tanımladığımız Dr. Savaş Kudaş.

Savaş Kudaş Muayenehanesi fizyoterapist ve masörleri.

Fizyoterapist Özgün Uysal. 

Sadece çocuklarıma değil, aile hayatımıza da dokunuşları 
sayesinde psikolojik anlamda bizi yere sağlam bastıran Psiko-
log Doç. Dr. Ziya Koruç.

İlk sponsorumuz: Force Crossbox - Onur Şatana. 

Federasyon Başkanımız Sn. Veli Ozan Çakır ve eski 
başkanlarımızdan Sn. Hasan Hüseyin Öner ve Sn. Ramazan 
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Arslantaş.

Yüzme: Orhan Mengi, Cenk Öğüt, Tibi, Çiçek Karakıv-
rak, Alpan Cinemre, Gürbüz Balemir, Özgür Özkan, Halil 
Yıldırım, Kıvanç Kanarya, Onat Nusretoğlu, Tolga Tillioğlu.

Atletizm: İsmail Yılmaz, Ertan Yılmaz.

Atış: Mustafa Atalay, Murat Uzdaş, Canan Türkoğlu.

Binicilik: Mustafa Yollu, Catherine Cerrahoğlu, Fuat Songu.

Eskrim: Ali Nazmi Şekerci, Ozan Sarı, Ahmet Dizioğlu, 
Emre Karakaş, Bartu Haktanır, Hayri Yalçın.

Spor Bilimi: Doç. Dr. Alpan Cinemre, Gökhan Denizli, 
Onat Nusretoğlu.

Kondisyon: Onat Nusretoğlu.
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ÖN SÖZ

Bir spor kulübünden, bir şehirden, bir ülkeden ve dünya-
dan sadece bir şampiyon çıkar. İlk üç sırada yer alan sporcu-
lar madalya alır. Peki ya diğer sporcular başarısız mı kabul 
edilmelidir? Sporun etkisiyle çocuğun analitik düşünme yetisi 
gelişmişse, kendisini programlayabiliyorsa, başarıyı hazmet-
meyi-yenilgiyi kabullenmeyi öğrenmişse, yüksek stres altında 
hızlı karar verebilme yeteneği gelişmişse ve daha pek çok ko-
nuda pozitif  etkilenme olmuşsa madalya alamadığı için başa-
rısız mı kabul etmeliyiz? 

Kitap, gerçek bir başarının nasıl elde edildiğini anlatırken, 
başarı kavramını da kendi bakış açımızdan tanımlıyor. “Ka-
tıldığı yarışta bir öncekine göre derecesini geliştiren her spor-
cu o günün başarılı sporcusu ve şampiyonudur.” sloganı ile 
başarı öyküleri anlatan yayınlanmış pek çok kitap içinde İki 
Sporcu Bir Anne, okuyucu ile sohbet havasında, ailelere cesa-
ret verecek şekilde bir solukta okunacak kitap olarak ilginize 
sunulmuştur.   

Biri yüzücü Onat, diğeri modern pentatlet Dora olmak 
üzere iki milli sporcu yetiştirmiş bir anne olarak, deneyim-
lerimi,  sporcu olmak isteyen genç kuşaklar ve çocuğu spor 
yapmak isteyen ailelerle paylaşmak istedim. Şartlar ne olur-
sa olsun, çocuğunuz spor yapmak, sporcu kimliğini taşımak 
konusunda istekli olduğu sürece, spor yapmanın akademik 
başarıyı artıracağı ve bu yolda yürürken hiçbir engelin sizi 
yolunuzdan çıkaramayacağı konusunda bir parça sizleri ce-
saretlendirebilirsem kitabım amacına ulaşmış demektir. 20 
yıllık sporcu velisi kimliğimle, gözlemlerimi paylaşacağım ki-
tabımda bir tek sporcu velisi ve sporcu için bile yol açabilmiş 
olursam, kitabı yazmış olmak beni fazlasıyla mutlu edecektir.
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EN HEYECANLI MACERA, YETENEK KEŞFETMEK…

Gerçek bereket kaynağı, kendimizi sessizce keşfetmektir.
 — Joseph P. Thomson

Her zaman çocuklarımızın akademik gelişimlerinin 
yanında, resim, müzik, spor gibi etkinlikler içinde olmalarına, 
bu tür faaliyetlerin sosyal yaşamlarına kazandıracağı önemin 
bilincinde olarak destek vermek istedik. Çocuk gelişimi 
uzmanları ve pedagogların tecrübelerinden öğrendim ki, 
ders dışı sosyal faaliyetlerde bulunan çocukların özgüvenleri 
gelişiyor, özgüvenli çocuk sorumluluk almaktan çekinmiyor, 
girişimci oluyor, liderlik yapabilme becerisini kazanıyor ve 
zaman yönetimini daha iyi yapabiliyor. 

Büyürlerken kendilerinde bulunan yetenekleri keşfetme-
leri, yetenekli oldukları alanlarda güçlü ve gelişmesi gereken 
yönlerini görmeleri, güçlü yönlerini geliştirebilmeleri, geliş-
mesi gereken yönlerini güçlendirebilmeleri için verilebilecek 
destek, çeşitli faaliyetlere katılımlarını sağlamaktan geçiyor-
du. Potansiyel gelişim alanlarını keşfedebilmeleri için yapa-
cakları etkinliklerde devamlılığa kendilerinin karar vermeleri-
ni istedik. Böylece kendi aldıkları kararların sorumluluklarını 
üstlenebilirler, engelleri aşma konusunda kararlı olabilirlerdi.

Çocuklar, okul öncesi eğitim yaşına geldiklerinde önlerinde 
seçim yapabilecekleri pek çok alternatif  oluyor. Eğitim 
kurumlarımız okul öncesi eğitim çağından itibaren aile ve 
çocuklara yol açmalı, yetenek keşfetmek konusunda öncü 
olmalılar. 

Eğitim denilince zekânın ya da beynin eğitilmesi akla ge-
len ilk konu oluyor. Ancak beden ve ruh sağlığının eğitilmesi 
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de çok önemli. Tabii ki bu konuda ne kadar etkin ve iddialı 
olabileceğimiz büyük bir tartışma konusu olarak karşımızda 
duruyor. Ülkemizde devlet okullarının fiziki şartlarının ye-
tersizliği tartışılırken, bu konuda donanımlı özel okulların ise 
gerekli özeni göstermiyor olmaları da ayrıca dikkatle incelen-
mesi gereken bir konu. Üstelik günümüzde ilköğretim ve lise 
son sınıflarında sınav hazırlıkları gerekçesi ile resim, müzik, 
beden eğitimi gibi sosyal derslerin saatlerinde azalmaya gi-
dildiği göz önüne alındığında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu 
konuda dikkatini çekmek isterim.

Onat okul öncesi eğitim çağına geldiğinde, çocuğumuz için 
bir okul hayal etmiştik. Öyle bir eğitim olmalıydı ki, müfredat 
programının içinde yer alan spor, müzik, resim gibi etkinlik-
lerin yanında, drama, satranç, yabancı dil eğitimleri konula-
rında uzman kişiler tarafından verilmeli, çocuğumuzun ilgi 
alanları ve yetenekleri uzman kişiler tarafından belirlenmeli, 
bizlere yol açmalıydı. Bir akşam evde otururken eşim “sen 
neden hayallerini gerçekleştireceğin bir okul açmıyorsun” 
dediğinde, o gece neredeyse sabaha kadar oturup beyin fır-
tınası yapmıştık. Can kardeşim Mine Batıyel konuya oldukça 
ilgi duymuştu, birlikte yol almaya karar vermiştik. İlerleyen 
günlerde ilgili kurumlarla iletişim kurmuş, gerekli bilgileri al-
mış, ana okulumuzun müdürlüğünü üstlenecek duayen öğret-
men Şencan Sevilkan ile anlaşmış, binayı kiralamış, birlikte 
çalışacağımız öğretmenlerimizle sözleşmelerimizi yapmıştık. 
Bir yandan binanın okul standartlarına uygun hale getirile-
bilmesi için tadilat devam ederken, diğer yandan branş öğret-
menlerimiz ile de anlaşmalarımız yapılmış, eğitim dönemine 
hazır duruma gelmiştik. Okulumuzun adını, çarşıdan aldım 
bir tane, eve geldim bin tane (cevap; nar) bilmecesinden esin-
lenerek, bütün çocuklar çiçektir esası ile ‘Nar Çiçeği’ koy-
muştuk. Her sınıfta sorumlu bir anaokulu öğretmeni olmak 
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kaydıyla resim, müzik, seramik, satranç, drama, beden eği-
timi, İngilizce dersleri için konularında uzman öğretmenler 
ile birlikte çalışmaya başlamıştık. Günler ilerledikçe, çocuk-
ların yetenekleri ön plana çıkmaya başlamış, nokta atışı gibi 
çözümler üretmeye başlamıştık. Böylesi zengin bir kadroyla 
çalıştığımızda her çocuğun yeteneklerini keşfetme olanağını 
bulmuştuk. Tabii ki böyle zengin bir kadroyla çalışınca oku-
lumuz işletmelerin kuruluş amacı olan minimum maliyetle 
maksimum kâr elde etmek amacına da ulaşamadı, o ayrı bir 
mesele. 

Onat’ın bu dönemde spora olan ilgisini fark etmemek 
mümkün değildi. Beden eğitimi derslerinde, diğer derslere 
oranla daha aktif  oluyor, ders bittiğinde üzülüyordu. 

Yıllar geçip ilköğretim çağına geldiğinde, Onat’a uygun 
okul seçimi yapmalıydık. Onat ve ebeveynleri olarak biz, bu 
konuda oldukça şanslı bir azınlık grubu içinde yer alıyoruz. 
Şimdi aktif  halde bulunmayan, iki yıl okul-aile birliği başkan-
lığı sorumluluğunu üstlendiğim BJK Koleji, akademik eği-
timin kalitesi yanında, sosyal faaliyetlerde de oldukça güçlü 
bir programa sahipti. Müzik dersi Türkçe ve İngilizce olarak, 
beden eğitimi dersleri ise konularında uzman beden eğitimi 
öğretmenleri tarafından veriliyordu. Eğitimcilik konusunda 
başarılarını tartışmasız kabul ettiğim müzik öğretmeni Ce-
mal Çitli öğrencileriyle tek tek ilgileniyor, belirli dönemlerde 
bizlere raporlar sunuyordu. Cemal Çitli, Onat’ın müzik ko-
nusunda yetenekli olduğu, nota bilgisiyle desteklendiğinde 
müzik alanında gelişebileceği hakkında görüş bildirdiğinde 
çok heyecanlanmıştım. Müzik ruhun gıdasıdır anlayışı içinde 
meslek olarak müzik seçmese bile iyi bir dinleyici olabilirdi. 
Müzik, kendi duygularını anlamada, ifade edebilmede ve ru-
hunu rehabilite etmesinde mutlaka yardımcı olacaktı, estetik 
yönü gelişecekti. Piyano dersleri ile keyifli zamanlar geçirme-
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ye başlamıştı. Dora, henüz 5 yaşında iken kreşte öğretmeni 
olan Cemal Öğretmenimin abisi ile olan iletişimini kıskanı-
yor, piyano derslerinde kendilerini hiçbir şekilde rahat bırak-
mıyordu. Çareyi Onat’ın dersi başlamadan 20 dakika önce 
Dora ve Cemal Çitli’nin birlikte ders yapmalarında bulduk. 
Evin içinde iki çocuğun piyano çaldığını hayal edin. Biri çalı-
yor, bırakıyor, diğeri başlıyor. Ortada melodik bir eser de yok 
henüz. Çoğu zaman keyifli gelse de bazen gözümün önünde 
piyano tuşları ve kulağımda piyano sesi benimle birlikte her 
yere geliyordu.

Resim derslerinde iyi çizimler yapabiliyor olmasına rağ-
men, ilgi göstermiyor ve hatta derse olan ilgisinin dağınık 
olması dikkat çekiyordu. Aslında resim yapmayı seviyor, çi-
zimler yapıyor ama resim dersinin gerektirdiği kurallara uy-
maktan sıkılıyordu.

Beden Eğitimi öğretmenimiz Mesut Kurt’un, futbol koçu 
olmasına rağmen, kendi kızı Defne’de dahil olmak üzere yü-
zücü keşfetme konusundaki başarısını takdir etmeden geçe-
meyeceğim. Onat’ın yüzücülük günleri Mesut Kurt Öğret-
menimin telefon açıp beni okula davet etmesiyle başladı. Hiç 
unutmuyorum bana Onat’ın havuza çok yakıştığını, suyun 
üzerinde çok iyi durduğunu, sanki su ile homojen olduğunu 
söylediğinde yine çok heyecanlanmıştım. Kendisinin tavsiyesi 
üzerine İstanbul’da TSYD (Türkiye Spor Yazarları Derneği) 
yüzme kursuna kayıt yaptırdık. Ancak aynı tarihlerde tenis 
kurslarına da gidiyor ve lisanslı sporcu olarak yarışlara katıl-
ması konusunda teklif  alıyorduk.

Hem piyano dersleri almayı, hem yüzmeyi hem de tenisi 
çok seviyor üçüne birden devam ediyordu. Çevremden kor-
kunç bir baskı geliyordu. Yoruluyor, derslerini etkiler, aklı ka-
rışır vs. Bunların olmayacağını biliyordum. Okul çıkışında ve 
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hafta sonlarında yeterince vakti oluyordu. Üstelik böyle de-
vam etmeyecekti elbette. Potansiyel yeteneğini kendisinin keş-
fetmesinin başka bir yolu olabilir miydi? Bilmiyorum. Ama 
bize göre en doğru yöntem buydu.

Zamanla, spor yapma konusunda istekli olduğu çok net 
bir şekilde belli olmaya başlamıştı. Şikâyet etmiyor, hatta 
daha fazla antrenman ile sporda daha çok zaman geçirmek 
istiyordu.

Özgüven gelişimi, düşünce kontrolü, öz disiplin ve esneklik 
kazanması amacıyla içinde belli bir felsefesi olan tekvandoya 
da yönlendirmiştik. Okul içindeyse basketbol, voleybol, fut-
bol gibi takım sporları hakkında bilgileniyordu.

İYİ BİR KARAR BİLGİYE DAYANIR…

Kararlar doğru veya yanlış değildir. 
Karar, karardır. Sen, sana göre en iyisini seç.

 — Adam Fawer

Hangi spor dalını seçeceği kararını almadan önce konu-
sunda uzman kişilerden görüş almaktan hiç çekinmedik. İlgili 
spor dalının zorluklarını, avantaj veya dezavantajlarını anlat-
maları, analiz yapmasını sağladı. Yüzmenin denediği bütün 
sporlar içerisinde ilgisini en fazla çeken, zevk alarak yaptığı 
branş olduğunu keşfettiğinde kararını vermiş oldu. Aslında 
yüzücü olma kararını vereceğini bekliyordum. Su ile yaptığı 
aktivitelerden bebekliğinden beri keyif  alıyordu. Henüz kır-
kı çıkmamış bebekken huzursuz olduğunda, hafif  bir banyo 
yaptırırdım, sakinleşir ve huzurlu uyurdu. İnatçı bir çocuk ol-
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mamasına rağmen, denize girdiğinde elleri, ayakları buruşa-
na kadar suda kalır, üşümekten tir tir titrer, dudakları morarır 
ve hala sudan çıkmamak konusunda inat ederdi. 

TSYD yüzme kurslarına başladıktan sonra 
kısa süre içinde takıma seçilmiş ve antrenman sayısı ve ağırlı-
ğı artmıştı. İşte bu noktada biraz endişelendiğimi itiraf  etme-
liyim. Haftada altı gün antrenman yorucu olmaya başlamış-
tı. Çevremden gelen eleştirilerle de endişe seviyemin arttığı 
günler olmuştu. Fakat zaman içinde gördük ki spor ve eğitim 
eş zamanlı yönetilebiliyormuş. Okul dışında evde geçirdiği 
zaman kısıtlandığı için, okulda ders saatlerinde daha dikkatli 
olmaya başlaması, dersi ders içinde öğrenip evde pekiştirme 
çalışmaları yapmasıyla eğitim hayatı hiç etkilenmemiş, hatta 
pozitif  yönde gelişmişti. Bu noktada öğretmenimiz Nurhan 
Taştan’ın spor ve eğitimin bir arada yönetilmesinin başarı 
grafiğini artıracağı yönündeki telkinleri, endişemin gideril-
mesinde çok etkili olmuştu. Endişeli olduğum bir gün Onat’a 
akademik gelişimini etkilediği takdirde spor ile geçen zaman-
ları azaltmamız gerekebileceğini söylemiştim. Meğer ne ka-
dar çok kırmış ve üzmüşüm oğlumu. O kadar ki ertesi gün 
okula gittiğinde üzgün hali Nurhan Öğretmenimin dikka-
tinden kaçmamış, nedenini sorduğunda beni şikâyet etmişti. 
Öğretmenimiz derhâl beni arayıp “Sen kendi işine bak, ben 
sana çocuğun dersleri etkileniyor dediğimde böyle konuşma-
lar yaparsın, öğretmeni benim, ben karar veririm.” şeklinde 
ciddi bir uyarı yapmıştı. Bir daha sporun eğitimi negatif  etki-
leyeceği konusunda görüş bildirmemeye o gün karar vermiş-
tim. İyi ki daima kalbimizde ayrı bir yeri olacak olan Nurhan 
Öğretmen bizimleydi.

Çocukların eğitimi için sporun hayatlarında olması gerek-
liliğini daha net anlamıştık. Eğitim için spor gerekli ama spo-
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ru doğru yapabilmeleri için de spor eğitimi almaları gerekli. 
Eğitim için spor, spor için eğitim iç içe geçmiş, keyifli bir şe-
kilde büyüyordu. 

Antrenörleri Onat’ın elit yüzücü seviyesine çıkabilecek du-
rumda olduğunu, ancak bunun için zamana ihtiyaç olduğu-
nu, sabırlı olmak gerektiğini söylüyorlardı. Sporu destekleyen 
bir okul ve aileyle birlikte, işini iyi yapan antrenörler ve azim-
li, kararlı, sabırlı sporcu bir araya gelince başarıyı zamana bı-
rakmak, işin en kolay yönü olmuştu.

Artık spor yapmanın düşünmemiz gereken maddi bir bo-
yutu vardı. Ülkemizde amatör spor kulüplerinin maddi ola-
nakları dikkate alındığında, çocuğu spor yapmak isteyen ai-
lelerin bütçelerinde yarattığı ek gider, ayrı bir zorluk olarak 
karşımızda duruyor. Eğitimi için planladığınız tasarruflarını-
za spor için ekleme yapıyor günlük harcamalarınızdan taviz-
ler vermeye başlıyorsunuz. Her ne kadar amatör spor dalları 
olarak adlandırılsa da, profesyonel olarak sporun içinde yer 
almak isteyen gençler için maddi kaygı yüksek oluyor. Bu ne-
denle sporu bırakmak zorunda kalan sporcular olduğu gibi, 
üzülerek söylemeliyim ki maddi sıkıntı içinde boğuşan pek 
çok spor kulübü sporcuyu “müşteri” bazına indirgeyerek pi-
yasa tanımıyla “kaçırmamak”, “elde tutmak” için antrenman 
düzenini göz ardı edebildikleri gibi, sporcuyu olduğundan 
daha iyi pozisyondaymış gibi motive ediyorlar, gerçeklikler-
den uzaklaşabiliyorlar. Biz ailece her durum ve şartta, önce 
amatörce başlayıp, profesyonelliğe giden yolda maddi açıdan 
da güçlü bir cesaret gösterdik. Çocuklarımızın her geçen gün 
ilerlediklerini gördükçe, cesaretin maddi bedeli ağır olsa da 
gurur duyduk.
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EŞİT ŞARTLARDA HER GEÇEN GÜN İLERLEMEK…

Eşitlik, insan örgütlenmesinin sonucudur, eşit doğmayız.
 — Hannah Arendt

Her geçen gün ilerlemek dediğimde, sporda başarı konusu 
gündeme geldiğinde uzmanların onlarca kitap yazabileceği 
bir alanda görüş bildirmiş oluyorum aslında. Bana göre ba-
şarılı olmak birkaç cümlede özetleniyor. Katıldığı yarışta, bir 
öncekine göre derecesini geliştiren her sporcu o günün başa-
rılı sporcusu ve şampiyonudur. Potansiyelini artırmış, yaptığı 
antrenmanların hakkını vermiş demektir. Bazen ailelerin ve 
hatta antrenörlerin beklentileri, sporcunun kapasitesinin üs-
tüne çıkabiliyor ve sporcunun göstermiş olduğu başarı dik-
katlerden kaçabiliyor. Çoğu zaman derecesini geliştirdiğinin 
farkında olan sporcu övgü beklerken, memnuniyetsiz tavırla-
ra maruz kaldığında, nasıl bir ideale doğru gitmesi gerektiği 
konusunda aklı karışıyor.

Sporcunun hem kendisinin hem de rakiplerinin potansi-
yellerini anlayabilmesi için yarış ortamları gerekiyor. Tırnak 
içinde söylüyorum “EŞİT ŞARTLARDA YARIŞTIĞINDA” 
galibiyeti ya da yenilgiyi kabullenmeyi, rakiplerini takdir et-
meyi öğreniyor. Ancak, bu noktada eşit şartlar elbette ki yine 
ayrı bir kitap olacak kadar geniş bir konu.

Eşit şartlar; spor yapmak için gerekli malzemelerin kalite-
si, sağlamlığı, eksiksiz olması, antrenman alanlarının uygun-
luğu, sporcu beslenme düzeyi, sağlık kontrolleri, fizyoterapist 
ve masör desteği, spor psikoloğu olduğu gibi, yarışlara katıla-
bilme kapasitesi ve yarışların adil şartlarda düzenlenmiş ol-
ması gibi pek çok konuyu kapsıyor. Her bir konu sporcunun 
gelişimi ve performans değerlendirmesi açısından büyük öne-


