
Galatasaray tarihinin en 
önemli isimlerinden biri Yalçın 
Granit, oyuncu, kaptan, 
antrenör, yönetici ve şubede 
başkanlık yapacak kadar 
yaşamını sarı kırmızı renklere 
ve basketbol sporuna adamış. 
Kulübümüz onu unutmadı ve 
efsanelere saygı kuşağında 
ilk kez bir basketbol adamına 
ödül verdi. Ali Sami Yen Bey 
ile tanışmasından Yenilmez 
Armada günlerine, 
Fenerbahçe karşısındaki 
rekorundan, 80’lerdeki 
unutulmaz motivasyon 
konuşmalarına, özerk yapıdan 
sponsorluk modeline, 
olimpiyatlardan NBA’e, 
Galatasaray Medical Park’ın 
transferlerinden Ergin 
Ataman’a, BBL’den milli 
takımın ve Tanjevic’in 
durumuna kadar her konuda 
çok değerli görüşlerini almaya 
çalıştık. Büyük ustanın sınır 
tanımayan bilgi birikimi ile 
karşınızdayız…

Galatasaray, Türkiye için çok önemli bir 
kuruluş. Hem “Efsaneler anılıyor, Türk 
Telekom Dünyaya Duyuruyor” etkinliği 
kapsamında çağrılan ilk basketbol 
adamısınız. 50 bin kişi önünde Galatasaray 
Spor Kulübü’nden böyle bir ödül almak sizi 
heyecanlandırıyor mu?
Basketbol için atılan ilk adım, bu açıdan mutluy-
um, beni layık gördükleri için de mutluyum. Çünkü 
benim en büyük derdim futbol, basketbolun önünü 
kapatıyor, basketbolun önünü tıkıyor. Futbol seyir-
cisi önünde bir basketbol adamı olarak bu plaketi 
almak beni gururlandırdı. İnşallah Arena’daki 
taraftarların basketbola olan ilgisini bu vesileyle 
de biraz artırmış oluruz.

Galatasaray’a gelişinizde kurucumuz Ali Sami 
Bey ile yollarınız kesişiyor. Anlatır mısınız 
hikayesini?
Darüşşafaka mezunuyum esasında. Basketbolu 
orada ben başlattım. Arnavutköy’de oturuyordum, 
tesadüf olarak biraz da şansıma Türk basketbolu-
nun temelindeki en büyük isim Samim Göreç de 
aynı yerde yaşıyordu. O bizi basketbolla tanıştırdı. 
Darüşşafaka’ya gidince basketbolu oraya da 
götürdüm. Mezun olduktan sonra Mülkiye’den 
bir burs kazandım, aylık 90 lira veriyorlardı. O 
sıralarda Galatasaray’ın başında Turgut Atakol 
ve Osman Solakoğlu vardı. Turgut Atakol, beni 
biriyle konuşturacağını, Ankara’ya gitmemi 
istemediğini söyledi. O dönem Hasnun Galip’te 
yapılıyordu antrenmanlar. Aşağı katta bir odada 
bir beyefendi oturuyordu, onun yanına gittik. “100 
lira versek siz burada kalır mısınız” dedi bana. Ben 
de İstanbul’dan ayrılmamak için can atıyordum, 
hemen kabul ettim. Böylece bir anlaşma yaptık. 
Çıkınca sordum kimdi bu beyefendi diye, Ali Sami 
Yen dediler. Bu şekilde başladım. Orada büyüdük, 
Hasnun Galip’te. En çok saygı duyduğum spor 
adamlarından biri Baba Gündüz idi. O gelip 
geçerken her seferinde saygıyla kalkıp onu 
selamlardım. Üst katta basketbol oynardık, Turgay 
Şeren de gelirdi.    

Yenilmez Armada döneminin takım 
kaptanıydınız. Şimdiki zamana baktığınızda 
olumlu veya olumsuz yönde neler değişti?
Çok şey değişti, Türk basketbolu epeyce gelişti. O 
zamanlar yapıtaşı Galatasaray’dı. Şimdi ise pek 
çok takım var. Rakibimiz yoktu. Fakat Avrupa’ya 
hazırlık maçlarına gittiğimizde rakiplerimizden 
oyuncu alırdık. Vefa’da Altan Dinçer vardı, zamanın 
Shaquille O’Neal’ı. Uzun ve kalıplı. Gittiğimiz 
seyahatlarda çok yakınlaştık, Galatasaray’a 
gelmek istiyordu. Ben de bu durumu Turgut abiye 
ilettim, transfer edersek Yenilmez Armada daha da 
güçlenir yorumuyla. Turgut abi, doğru söylediğimi 
ancak bizlerin bir görevinin de Türk basketboluna 
servis yapmak ve hizmet edip geliştirmek olduğunu 
belirtti. “Biz onu Fenerbahçe’ye bırakıyoruz“dedi. 
Altan da Fenerbahçe’ye geçti ve Yenilmez Armada 
çok zorlanmaya başladı Altan’lı Fenerbahçe 
karşısında. Hatta ve hatta iyi oyuncularla olmaya-
bilir diyerek koç Samim Göreç’i de Fenerbahçe’ye 
verdik. Türk basketbolunun temelini Galatasaray’ın 
kendisini değil basketbolun gelişmesini düşünen 
bu davranışlar oluşturdu. Galatasaray, Türk basket-
boluna öncelik tanıdı.

24 saniye ve geri pas kuralı yokken bir 
Fenerbahçe maçında uzun süre topu 
kaybetmediğinizi duymuştum. Boston Celtics 
efsanesi Bob Cousy’nin de NBA jeneriklerinde 
geçen meşhur bir top sürerek kaptırmama 
sahnesi vardı, şampiyonluk maçında.
Bob Cousy topu dribling yaparak kaptırmadı, 
maç sonuydu ve bitiminde topu havaya fırlattı. 
Seyirciler sahaya girdiler. Bizde öyle olmadı. Gal-
atasaray – Fenerbahçe maçıydı, kimin kazanacağı 
hususunda herkes heyecan içindeydi. Daha çok 
adam adama oynuyorlardı ve biz onları adam 
adama da yenerek maçı önde götürüyorduk. İkinci 
devre başladığında alan savunmasına döndüler. 
Boyalı alana gömüldüler. Üstümüze hiç gelmiyor-
lar. Biz de üstümüze gelsinler istiyoruz. 24 saniye, 
30 saniye ya da geri pas yok. Top benim elimde 
kaldı, dakikalarca topu tuttum. Onlar da bize 
bakıyordu. Yaklaşık 15 dakika sürdü, sonunda bir 
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dakika kala maçın bitmesine Fenerbahçe sahayı 
terk etti. Hakikaten ender yaşanacak bir olaydı. 
80’lerde maç öncelerinde üç dakika süren bir 
motivasyon konuşmanız olurmuş. Takım üzerin-
den iyi ve doğru bir etki bırakmak için ABD’den 
kasetler getirip izlediğinizi duymuştum.
Türk çocuğu her şeyin başında duygusaldır. Bob 
Knight Amerika’da, gelmiş geçmiş en iyi koçlardan 
biri, sinirli, dünyada basketbol maçlarında hakeme 
iskemle atan yegane adam. Onun bir tanımı var; 
“Basketbol % 75 duygusaldır, % 25 fizikseldir” 
şeklinde. Türk çocuğuna bu tarif tam uyuyor. 
Türk çocuğu havaya girdiği zaman, 
moral bulduğu zaman, motive olduğu 
zaman çok daha iyi oynuyor. Ben de 
hissetmiştim bu şekilde olduğunu. 
O konuşmalar hep moral üzerineydi. 
Bir ara Amerika’da basketbola 
dair çıkan her kaset bana geliyordu 
otomatik olarak, sipariş vermiştim.  

Galatasaray basketbol şubesi daha önce 
özerk bir yapıya kavuşmuştu. Şimdi ise spon-
sorluk üzerinden ilerliyoruz. Hangi model ülke 
basketbolu için daha uygun? Barcelona, Real 
Madrid  sponsorluk bulurken Panathinaikos, 
Olympiakos futbol biriminden ayrı olarak 
yönetiliyor.
Şubenin özerk oluşu bir seçim değil çaresizlikti. Bir 
gün rahmetli Özhan Canaydın ve Aziz Yıldırım bir 
araya geldi. Basketbolun masraflarını kapat-
mak istiyorlardı. Bayan takımlarını kapattılar, 
acaba erkek takımlarını da kapatsak mı diye 

konuşuyorlardı. Özhan Canaydın beni çağırdı 
ve “ne yapalım, bu mesuliyeti sen alır mısın?” 
dedi, ben de “alırım” dedim. Çaresizlikten, 
kapanmasın diye özerk oldu. Hayatımın en zor 
senesiydi. Nişantaşı’nda ayrı bir lokal açtık, eski 
basketbolcuları topladık, idare heyeti kurduk. 
Fakat her şeyin başı ekonomi. O dönem maçları 
TRT yayınlıyordu ve yayın hakkını ödemedi. En 
sıkıntılı dönemimdi. Amerikalı oyuncular ilk 
geldikleri zaman beni gördüklerinde önlerini 
iliklerlerdi, sonraları paralarını ödeyemiyoruz diye 

beni görünce selam bile vermez oldular. Pek çok 
insandan yardım istedim Galatasaray için 

ancak öyle kimseler bize destek verme-
di ki onları hatırladıkça üzülüyorum. 
Özerk yapının başarısız olma sebebi 
benim. Ben para bulamadım diye 
olmadı ama daha doğru bir mod-

eldi. Basketboldan gelen bir yönetici 
etrafında oluşturulacak bir basketbol 

komitesiyle, özerklik ve sponsorluk 
arasında bir yapı kurulabilir.   

Olimpiyatlardan bahsedelim. Nasıl buldunuz 
oynanan basketbolu? ABD altına uzandı ancak 
Kobe Bryant’ın biz 1992 Rüya Takım’dan iyiyiz 
söylemi pek doğrulanamadı gibi. İspanya’nın 
yakaladığı jenerasyon hala kuvvetli ve David 
Blatt ile Rusya üçüncülük kazandı.
Basketbol Amerika’nın sporu ama dikkat ederseniz 
siyahi oyuncu sayısı giderek artıyor. 92 Rüya 
Takım’da dört beyaz oyuncu bulunuyordu; Laettner, 
Stockton, Mullin ve Bird. Şimdi ise bir oyuncu var. 

Bana öyle geliyor ki gizli bir anlaşma yapılmış,  
NBA’de her takımda bir beyaz oyuncu yer alması 
için. Amerika’da beyaz bir çocuk basketbolcu olmak 
istediği zaman siyahi çocuklar senden daha atlet 
deniyor, bu yüzden yüzmeye yönlendiriliyorlar. 92 
daha takım oyununa dayalıydı, şimdi ise sürekli 
bire bir üzerinden oynandı, egoistçeydi. LeBron 
James’e bakıyorsun, ribaundu iyi olabilir, iri yarı, 
şutu olabilir ama asist kralı da olabiliyor. 
Komple oyuncu yani çok yönlü, artık bu tür oyuncu 
yetiştiriyorlar. Bizim Ömer Aşık, savunmasıyla 
ayakta kalabiliyor, serbest atış kaydedemiyor hala, 
yüzü dönük oynayamıyor. Buna çözüm bulmak 
gerek ve Avrupa’da bunu üreten tek ülke İspanya. 
Birçok yerinde oyuncu geliştirme kampları var. 
Çocukları takım oyunu dışında ferdi geliştirmeye 
çabalıyorlar birkaç ay. Ve haliyle takım oyununa 
da yansıyor bu zamanla. Türkiye’de mesele maç 
kazanmak. Bu davanın yanına oyuncu kazanmak 
kavramını önemsiz hale getirmemeliyiz. Oyuncu 
geliştirme koçu şart, bütün sorumluluğu oyunculara 
yüklememeliyiz. Türk çocuğu yeteneğinin yarısını 
kullanabiliyor ancak.

Ömer Aşık demişken NBA’deki veya gidebilecek 
Türk oyuncuları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bu arada kısa süre önce Dwight Howard takası 
da oldu LA Lakers’a. Miami, Oklohoma eksenli 
bir şampiyonluk savaşı vardı. Dengeler değişir 
mi?
Furkan’ı şöyle bir gözden geçirirsen basketbol 
yeteneğinin ne kadar çok olduğu belli ama ne 
kadarını kullanabiliyor? Türkiye’de oyuncular 

“Basketbol 
% 75 

duygusaldır, 
% 25 

fizikseldir” 
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daha iyi olmak 
için kendini 
zorlamıyor. Bir 
yere geldikten 
sonra “ben 
zaten Ahmet 
kadar oynuyorum” 
düşüncesi zihinler-
ine oturuyor. Furkan 
da “ben Ömer Aşık 
kadar oynuyo-
rum” diyebilir. 
Oyuncu geliştirme 
çalışmaları bu 
yüzden önemli. NBA’e 
gelirsek; bence Steve Nash daha kritik 
bir oyuncu, en iyi oyun kurucu hala, iki sene üst 
üste en değerli oyuncu seçildi.  Tek derdi yüzük. 
38 yaşında takımdan ayrılıyor. Howard da aynı 
sebepten geldi ama orada da dünyanın en bireysel 
oyuncusu Kobe Bryant var. Nasıl uzlaşacaklarını 
merak ediyorum. Phil Jackson artık yok, Zen Mas-
ter, oyuncuları bütünleştirme konusunda fevkalade 
maharetliydi.  

Galatasaray Medical Park’ın transferlerini 
değerlendirmenizi istesek.
En doğru transfer Ersin Dağlı. Türk statüsünde 
oynuyor. Savunmada ve hücumda iş görüyor. 
Beşiktaş şampiyon olurken sahada dört yabancı 
oluyordu, biri Ersin Dağlı’ydı hep, kritik anlarda da 
iyi oynuyor.

Ergin Ataman takımın başına geçti. Onun 
hakkındaki görüşleriniz? Şampiyonluk ve 
Eurocup şansımız?
Çok iyi bir koç. Her şeyden önce kadro mühendisliği 
konusunda uzman, oyuncu seçimleri genelde doğru 
oluyor. Eskiden çok bağırıp çağırırdı kenardan, 
takımla birlikte savunma yapardı. Geçtiğimiz sezon 

çok da sakindi. Bu kadronun oluşmasında emeği 
geçen Murat Özyer faydalı olacak, basketboldan 
çok iyi anlar. Elbette en önemlisi Lutfi Arıboğan. 
Onun futboldan basketbola dönmesi, hem bas-
ketbol hem de Galatasaray için müthiş bir kazanç. 
Zaman içinde bu yapının etkilerini göreceğiz.
Beko Basketbol Ligi Avrupa’nın en iyi iki liginden 
biri olarak gösteriliyor, rekabet giderek artıyor.
Beşiktaş’ı çok önemsiyorum bu sezon. O da reka-
bete katılmaya devam ederse Türk basketbolu pat-
lama yapmanın eşiğinde kanımca. Galatasaray ve 
Fenerbahçe rekabeti yetmiyor. Bir takım taraftarı 
alınıyor, diğeri alınmıyor. Biz Hasnun Galip’te 
oynarken iki takım seyircisi de gelirdi. Dört beş 
bin kişi de kapıda kalırdı. Şimdi öyle değil ve gelen 
seyirci futbol seyircisi, ne yazık ki. Onlar kulüpler-
inden başka bir şey düşünmüyorlar. Buna da çare 
bulmak gerekiyor. Gazete müdürlerine bakıyorsun, 
hemen hemen hepsi futboldan gelme, basketbol 
kaç kişiyle oynanıyor diye sorsan bazıları bilemey-
ebilir. Basketbolun anahtarı tribün, salonların 
dolması, seyre en çok hitap eden spor, ki haliyle 
gazetelerin göstereceği ilgi de artacak. Televizyon 
dikkat kesilecek, hemen sponsorlar uyanacak, 
sıraya girecek. Galatasaray şampiyon olsun çok 
istiyorum ama önce tribünler dolsun, onu da arzu 
ediyorum. Çekişmeli bir lig olacak ancak kaliteli 
olup olmadığını sahada göreceğiz.

Milli Takımların son durumu hakkında ne 
söylemek istersiniz?
Lider oyuncu eksikliği görüyorum. Eğer Hi-
dayet gibi bir oyuncu olsaydı bambaşka bir hava 
yakalanabilirdi. Bizde lider olacak oyun kurucu 
pek yetişmiyor çünkü o bölgeye her takım yabancı 
oyuncu getiriyor. Daha önce de söyledim; yabancı 
antrenöre karşıyım. Tanjevic’in tekrar dönmesi 
bana çok yanlış bir karar gibi geliyor. O yapılması 
gerekenleri yaptı zaten. Türkiye’de çok iyi koçlar 
var ancak önlerinde hep Tanjevic engel olarak du-
ruyor. Üstelik ülkemizdeki yerli koçların bir avantajı 
bulunuyor; hem gençler hem de tecrübeli. 40-45 
yaş civarında olup uzun süredir çalışan koçlar. 
Federasyon böyle düşünmedi.

Yaptığınız işler arasında en zoru hangisiydi?
Gazetecilik. Çünkü yeteneğim sınırlı bu alanda. 
Okurunu heyecanlandıracak konuyu bulmanız 
gerekiyor. Birçok iyi yazar var, onları hayranlıkla 
takip ediyorum. 

Basketbola hayatınızı adadınız. Her farklı 
kategoride ve görevde çalıştınız. Okullar 
açtınız, salon yapımlarına destek verdiniz. 
Hak ettiğiniz değeri gördüğünüze inanıyor 
musunuz? 
Basketbola olan merakım, Anadolu’yu dolaşıp 
çocuklara öğrendiklerimi, okuduklarımı onlarla 
paylaşsaydım çok daha faydalı olurdum. Basketbol 
bir paylaşmadır, hayatın parçasıdır. Çocukları 
bireysellikten kurtarır. En azından internet yoluyla, 
bir site açarak tecrübelerimi aktarmak istiyorum 
gençlere. 

Yalçın Granit
17 Eylül 1932’de İstanbul’da doğdu. Babasını henüz 2 yaşındayken kaybetti 
ve Fatih’teki Darüşşafaka Lisesi’ne girdi. Ortaokulda tanıştığı basketbola 
Darüşşafaka’da başladı ve 17 yaşındayken bir büyüğünün kendisini tanıştırdığı 
beyin teklifini kabul ederek Galatasaray’a transfer oldu. O beyin ismi Ali 
Sami Yen’di. 50’li yılların Yenilmez Armada diye anılan takımının kaptanlığını 
yaptı. Aynı sene A milli formayı giymeye başladı. 68 kez milli oldu, 896 sayı 
kaydetti ve milli takım kaptanlığı yaptı. Oynadığı tüm senelerde milli takımın ve 
Galatasaray’ın açık ara en çok sayı kaydeden oyuncusuydu. İstanbul Üniver-
sitesi Jeoloji bölümünü bitirdi ve Fransa’da doktorasını yaptı. 1955 senesinde, 
o zamanın dünya ikincisi Fransa’nın Paris Racing takımına transfer oldu ve 

Avrupa’da ilk defa oynayan Türk basketbolcusu unvanını kazandı. Daha sonraları FIBA başkanı olan 
Fransa Milli takımı antrenörü Robert Busnel’in yardımcılığını yaptı. 3 kez Avrupa karmasına çağrıldı. 
1957 senesinde, Sofya’da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa sayı kralı oldu. 26 yaşında basketbolu 
bıraktı. Antrenörlük hayatına Darüşşafaka’yla başladı ve takımı 3. ligden 1. lige çıkardı. Eczacıbaşı’nın 
yaratıcısı oldu ve takımın başına geçerek 3. ligden 1. lige çikardı ve şampiyon yaptı. Uzun yıllar İTÜ, 
Galatasaray ve Milli takim antrenörlükleri yaptı, şampiyonluklar kazandı. Almanya, Fransa ve İsviçre 
gibi ülkelerden milli takim antrenörlüğü teklifleri aldı. Avrupa’nın en iyi antrenörü seçildi. 80’li yıllardaki 
Galatasaray şampiyonluklarında şube sorumlusuydu. 90’lı yıllarda milli takım genel koordinatörlüğü 
görevi üstlendi. 2002 senesinde kapanmak üzere olan Galatasaray basketbol şubesini özerk hale getir-
erek kulüpten ayırdı ve başkanlığını üstlendi. 50 seneye yakın bir süre Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde 
spor yazarlığı yaptı. Anadolu’da basketbol hakkında yüzlerce konferans verdi. Bedava basketbol dergisi 
çıkarttı. Ülkenin çeşitli yerlerinde bedava basketbol okulları açtı. Sponsorlar bularak basketbol salonları 
yaptırdı. Halen gününün tamamına yakınını basketbolla iç içe geçirmektedir. Türkiye’nin en büyük bas-
ketbol kütüphanesine de sahip olan Yalçın Granit, köşe yazılarına hurriyet.com.tr’de devam etmektedir.
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