
 
 

Akdeniz Üniversitesi 

Dumlupınar Bulvarı 

07058 Kampus 

Antalya/TÜRKİYE  

 

 
 

Akdeniz Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Gerontoloji Bölümü  

 

Yaşlımız ve Gencimiz İzlanda’ya Futbol ve İnsanlık Dersi Vermeli 
Prof. Dr. İsmail Tufan 

 

Futbol sadece bir spor değildir. Futbol aynı zamanda sosyal bir olgudur. Stadyumda ve ekran 

başında futbol maçlarını torunlar ve dedeler birlikte izliyor. Futbol aynı zamanda kuşaklar 

arası ilişkilerde de önemli rol oynayan sosyal-sportif bir olgudur. İzlandalılar bu yüzden 

kabalık yaptı ve centilmenliği bilmediğini gösterdi.  

İzlanda Maliye Bakanı çok gülmüş. Kültürlerin mizah anlayışı farklı olabilir. Bunu 

hoşgörüyle karşılarız. Milli Futbol Takım Kaptanı Emre Belözoğlu açıklama yaparken, 

suratına bulaşık fırçasının uzatılması hakaret değil, aksine komik bir olaymış, İzlanda Maliye 

Bakanına göre. Kendisi eğer bir gün Türkiye’ye gelecek olursa, biz de sadece komiklik olsun 

diye ağzına bir hıyar uzatırız.     

Türkiye A Milli Futbol Takımı İzlanda’ya giriş yaparken İzlandalı yetkililerin uzun süre 

pasaport kontrolü yapmayıp, takımızı bekletilmesine de İzlanda Maliye Bakanı çok 

gülmüştür. Herhalde İzlanda’da “ince mizah” yok ki, böyle kaba mizah ortaya koyabiliyorlar.  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da İzlanda Dışişleri Bakanı ile konuyu görüşeceği 

açıklandı. Futbolcularımıza saygısız ve saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken İzlandalı yetkilerin 

gülüp eğlenelim diye bunu yaptıklarını kabul edelim mi?  

İlk önce aldırış etmemeliyiz. Onlar maçtan önce konuştular. Sahada bir şey yapamayacakları 

için saha dışında kabalık ederek moralleri bozmayı denediler. Bunu başaramadılar ama gerçek 

yüzlerini ortaya koydular. Konuşma sırası bizde. Fransa maçındaki gibi İzlanda’yı da sahadan 

silip, onların kabalığını motivasyona dönüştürmeliyiz.  

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson da açıklama yapmış. “Türk 

oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler” demiş. Nasıl 

abartmaymış bu? Havaalanında futbolcularımızı bekletirlerken çekilen görüntüler montaj mı? 

İzlandalılar bizden korkuyor ve moralimizi bozmaya çalışıyor, ama boşuna.  

Almanya’da Gerontoloji bölümünde öğrenciyken aynı bölümde bir Türk öğrenci vardı. 

Evliydi ve eşi İzlandalıydı. Bu yüzden her Noel tatilinde İzlanda’ya gider ve geri döndüğünde 

rahat bir nefes alıp orada yaşadıklarını anlatırdı. “Ne adamı ne kadını, gülmeyi bilmiyor 

kardeşim. Hepsi soğuk nevale. İklimleri gibi” derdi. İzlanda’nın kabalığı ve kaba oyunu bize 

sökmez. Adamlar ormanda odun toplar gibi top oynuyor.  
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yaptı: “Dün 

Konya’dan İzlanda’ya geldik. Futbolcularımızla beraber dün akşam altı civarında İzlanda’ya 

varmış olduk. Biz bir misafirperverlik beklerdik. Hiç beklemediğimiz bir şekilde 

havalimanının güvenlik soruşturmasında tüm futbolcularımızın eşyaları tek tek aranarak 

büyük zaman kaybettik. Türkiye’ye kim gelirse gelsin misafirperverlikle karşılıyoruz. Burada 

bunu göremedik. Sıkıntı yaşadık. Buna tepki koyduk. Bu muameleye layık değildik. UEFA 

şartnamelerine ve geleneklerine göre de bu doğru değildi. Türkiye bize destek çıktı. Türkiye 

Cumhuriyeti buna büyük tepki koydu. Ümit ediyoruz ki bu olay futbolcularımız üzerinde 

olumlu bir hava yaratsın. Bize yapılanları sahada oynayacakları futbolla karşılık versinler.” 

İzlanda’dan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Soğuk ülkenin soğuk insanlarına 

Türklerin sıcaklığını gösterirken, bir de Osmanlı tokadı misali sonuç alarak iyi bir ders 

verelim. Çünkü İzlanda’nın hem futbol hem de insanlık dersine acilen ihtiyacı var.  

 


