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Orhan abi 30 yaçındaydı. Orhan abi 
aynı zamanda hem Ankara Koleji hem 
de Mülkiye Takımı’nın antrenörlüºünü 
yapardı. O zamana göre uzun boyluydu 
ve pivot oynardı. Orhan abi ve oºlu 
Tunç da milli takımda oynadı, Ankara 
Koleji’nde oynadı. Gstanbul’a geldi ve 
profesyonel basketbolcu oldu.”

Üniversite sonrası yüksek lisans 
tahsili için yurt dıçına gittiºi dönemde 
Tuºrul Berkel’in de doktor olarak 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
görev yaptıºını söyleyen Gökçe, 
1950’li yılların takımında iki doktor, 
iki diplomat ve üç tane mali müçavir 
olduºunun altını çizerek, eºitim 
düzeyinin yüksekliºini de dikkat 
çekiyor. Tuºrul Berkel ve Orhan Girgin’in 
basketbol oynadıºı 1950’li yıllarda 
basketbolun “bebeklik çaºında” olması 
spora gönül verenlerin farklı meslek 
ve yüksek eºitim düzeyinde olmalarını 
kolaylaçtırıyordu. Tuºrul Berkel’in 
mükemmel bir takım oyuncusu 
olduºuna vurgu yapan Gökçe, çöyle 
devam ediyor: “Tuºrul ufak tefek bir 
insandı, ancak mükemmel bir sporcu ve 
takım oyuncusuydu. Dolayısıyla Tuºrul 
takımı idare ederdi. Orhan abiyse 
bizden bir kuçak önden gidiyordu. 

GAZETECİ, YAZAR, EKONOMİST VE SPOR 
YORUMCUSU DENİZ GÖKÇE,  ORHAN GİRGİN 
VE TUĞRUL BERKEL’İ BASKETBOL OYNADIĞI 
YILLARDAN TANIYOR. Kendi de basketbol 
oynayan, daha sonra futbol ile ilgilenen 
Gökçe, o dönemin yakın tanıºı olarak 
doºru bir tespitte bulunuyor. “O 
dönemde basketbol oynayanların 
çoºu üniversite mezunuydu” diyen 
Gökçe, Orhan Girgin’i çöyle anlatıyor: 
“Orhan abi de ciddi eºitimden geçmiç 
bir doktordu. Ben 24 yaçındayken, 

“O ZAMANLAR HERKES AMATÖRDÜ. BUGÜN PROFESYONELLİK VAR ARTIK. YEDİ, 
SEKİZ SENE BASKETBOL OYNADIM, BİR KURUŞ DAHİ ALMADIM. BUGÜN BASKETBOL 
OYNAYANLARIN HEM FİZİKLERİ HEM DE ZAMANLARI YETERLİ OLMALI. HAFTANIN HER 
GÜNÜ, SABAHTAN AKŞAMA BEŞ DEFA ANTRENMAN YAPILIYOR. SPORLA PROFESYONEL 
OLARAK İLGİLENEBİLMENİZ İÇİN ZAMANINIZIN OLMASI GEREKİYOR. BUGÜN 
BASKETBOL OYNAYAN BİRİNİN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI ANCAK BASKETBOLU 
BIRAKTIKTAN SONRA GERÇEKLEŞİR.”

Gazeteci, yazar Deniz Gökçe: 



O kuçaktan rahmetli Rüçtü,  Erdem 
ve Armaºan abi vardı. Armaºan abi, 
hem bizim hem de Orhan abinin 
oynadıºı takımın antrenörüydü. 
Dolayısıyla Orhan abi, aºabeydi; yüzgöz 
olamazdık. Tuºrul’la yakın arkadaçtık. 
Bu iki insan da çok iyi eºitim alan aile 
insanlarıydı.” 

“O ZAMANLAR HERKES AMATÖRDÜ”
1950’li yıllarda oynanan 

basketbolun düzeyinin daha düçük 
olduºunu hatırlatan Gökçe, “Daha 
henüz basketbol o dönemde bebeklik 
çaºındaydı” diyerek çunları da ekliyor: 
“O zamanın çöhretli isimleri vardı; 
Yalçın Granit, Orhan Girgin, Erman 
abi, Armaºan Asena ve Cavit Altunay 
gibi... Armaºan Asena ise hepimizin 
antrenörüydü. Cavit Altunay da tıp 
fakültesini bırakıp Galatasaray’ın 
antrenörü olmuçtu. Ankara’da Kolej 
ve Mülkiye’ydi ilk baçta takımlara 
oyuncu veren. Sonra bir sürü takımlar 
ortaya çıktı. Orhan abi, hem kolejde 
hem de Mülkiye’de oynamıçtı. Spor 
camiası küçük bir camiaydı ve herkes 
eºitimliydi. Ankara’da Tuºrul ile 
oynarken, antrenörümüz Armaºan 
Asena diplomattı ve dıç ticarette 

çalıçırdı. Ara sıra Gstanbul-Ankara 
kavgası yaçanırdı ama sporda o kadar 
olacak artık.” 

Spor camiasının o dönem eºitimli 
olmasını ise amatör ruha baºlayan 
Deniz Gökçe, “O zamanlar herkes 
amatördü. Bugün profesyonellik var 
artık. Ben basketbol oynadım yedi, 
sekiz yıl ve bir kuruç para almadım. 
Mülkiye Takımı’nda oynuyordum ve 
Mülkiye’ye burslu girmiçtim. Takımda 
oynadıºınız için yurt ve yemek 
bedavaydı. Bu insanlarla beraber 
oynamak keyifliydi. Haftada iki 
antrenman yapılırdı. Bugün basketbol 
oynayanların hem fizikleri hem de 
zamanları yeterli olmalı. Haftanın 
her günü, sabahtan akçama beç 
defa antrenman yapılıyor. Sporla 
profesyonel olarak ilgilenebilmeniz için 
zamanınızın olması gerekiyor. Bugün 
basketbol oynayan birinin üniversite 
mezunu olması ancak basketbolu 
bıraktıktan sonra gerçekleçir. Bu 
profesyonel çartlarda mümkün deºil, 
eskisi gibi hem eºitimli hem de sporcu 
olmak. O açıdan baktıºınız da bugün 
basketbol oynayanların kültürü daha 
yüksektir ama eºitimleri eskisi gibi 
üniversite mezunu deºil” diyor. 

Deniz Gökçe ve 
Tuğrul Berker’in 
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