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DOKSANDAN �KTI�; �FUTBOLA ?AFAK OPERASYONU�; �KORKUN�SENARYOLAR�;
�TAR?H? ??KE OPERASYONU�</p> <p>Gazetelerde bu man?etlerin at?ld??? tarih 4
Temmuz 2011�</p>
<p>�</p> <p>?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n sabah?n ilk
saatlerinde T�rkiye'nin 15 kentinde e? zamanl? olarak ba?latt???, bir�k y�etici ile futbolcunun
g�alt?na al?nmas?yla sonu�anan operasyonun ertesi g�n�...</p> <p>Y?llard?r
kahvehanelerde, arkada? sohbetlerinde konu?ulan ve ?ehir efsanesi haline gelen 'bu
ma�sat?l?k abi' lak?rt?lar? bir anda ger�k oldu.</p> <p>Gazete ve televizyonlar o g�nden
bug�ne ?ike ile yat?p ?ike ile kalk?yor. Sanki daha �ce T�rk futbolu hi�?ike, te?vik gibi s�leri
duymam??, ilk defa 2010-2011 sezonunda kar??la??l?yormu? gibi man?etler at?l?yor, ekranlar
�lkalan?yor...</p> <p>Bu s�re�e kaybeden T�rk futbolu... Tek kazanan ise baz? medya
kurulu?lar?.</p> <p>Neden mi? T�rkiye'de spor olarak sadece futbol konu?ulurdu.</p>
<p>Art?k futbolda sadece ?ike konu?ulur oldu.</p> <p>Spor Toto S�per Lig'in yay?n hakk?
Lig TV'de. Kar??la?malar?n �et haklar? ise TRT'nin elinde. B�le olunca di?er kanallar
futboldan yani spor'dan rating alamaz hale geldiler.</p> <p>Bu ?ike iddianamesi onlara ila�gibi
geldi...</p> <p>Olay tekrar tekrar ?s?t?larak futbol izleyicisinin kar??s?na konuldu. Daha yarg?
s�reci ba?lamadan insanlar su�u durumuna d�?�r�ld�. Asl?nda bunun nedeni ne Aziz
Y?ld?r?m'? ve di?er tutuklular? k��lemekti ne de T�rk futbolu i�n do?ru yolu bulma
�balar?yd?.</p> <p>Bunun sade bir tek nedeni vard? o da rating.</p> <p>Hatta olay �le bir
hal ald? ki ne futbol ma�ar? ne de �etleri seyredilir oldu.</p> <p>Yani yorumcular?n?n her
hafta birbiriyle kavga ettikleri, dedikodular?n tavan yapt??? 'futbol komedi' programlar?, sadece
reel futbol konu?ulan, izletilen, dinletilen, yaz?lan medya i�riklerini seyredilmez hale getirdi.</p>
<p>Daha a�k yazmak gerekirse, ?ike davas? g�ndemde olduk�, kavgada rating arayan
'futbol komedi' program? Telegol; ger�kten futbol program? olan Lig TV'deki ?ansal
B�y�ka�n?n Maraton�u ile TRT'nin amiral gemisi Stadyum ve Futbol Ate?i programlar?n?
daha �ook sarsar gibi g��n�yor.</p>
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