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Beni tenisle buluşturan
annem, babam ve

bana kazanmanın ne olduğunu gösteren
Maharaji’ye…





“Asıl oyun, bedeninize ve ruhunuza keyif veren oyundur.
Keyif aldığınız oyun ise kazandığınız oyundur.”

MAHARAJI
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ÖNSÖZ

PETE CARROLL
Güney Kaliforniya Üniversitesi Futbol Baş Antrenörü

Güney Kaliforniya Üniversitesi için 2005 yılındaki ulusal 
şampiyonluk maçı çok büyük bir aşamaydı. Bu klasikleşmiş 
eşleşmeye kadar, yıllar boyunca çok sayıda farklı zorlukla kar-
şılaştık. Birinci sıradaki Güney Kaliforniya ile ikinci sıradaki 
Oklahoma; ‘yüzyılın maçı’ olarak görülen ve ulusal televizyon 
kanallarında yayınlanan FedEx Orange Bowl final maçını, re-
kor sayıdaki seyirci önünde oynayacaktı. Oyuncular, koçlar ve 
taraftarlar için kolej sporunda en üst düzeyde bir futbol ma-
çıydı.

Maç, ülkedeki fiziksel anlamda en iyi sayılan bazı oyuncu-
ların eşleşmesine sahne olacaktı. Maç ve saha, atletik çeviklik 
ve unutulmaz bir oyun kurma becerisi açısından dikkat çek-
mesine rağmen, belli oyuncuların zihninde çok daha gizli bir 
savaş yaşanmaktaydı. Bu olağanüstü performansa katkı yapa-
cak olan içsel durumlar maçın sonucu için hayati öneme sa-
hipti.

Tim Gallwey sonuç üzerinde büyük öneme sahip bu iç-
sel etmenleri ‘İçsel Oyun’ olarak adlandırıyordu. Profesyonel 
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sporcular, başarılı bir şekilde düşüncelerin üstesinden gelme-
lidirler çünkü onlar mümkün olan en iyi performanslarını 
ortaya koymak için hazırlanırlar. Her seviyedeki antrenör ve 
sporcu, bir şekilde performans konusunda bu tarz olumsuz iç-
sel durumlarla yüz yüze gelir. Ancak onlar tüm karmaşalardan 
arınıp zihinlerini temizleme ve performanslarını özgürce orta-
ya koymaları için kendilerine müsaade etme yeteneğini kazan-
malıdırlar. Bu bir nevi ruhsal ve fiziksel rahatlamadır.

Yıllar önce yüksek lisans öğrencisiyken Tenisin İçsel Oyun-
ları kitabını okuduğumda Gallwey’in bireysel sporlardaki per-
formanslarla ilgili öğretim becerilerini fark ettim. Bu sayede, 
yaş aldıkça sakin bir zihinle performans sergilemenin faydala-
rına daha çok aşina oldum ve takım sporlarına da yarar sağla-
yacak özellikler olan, güven ve odaklanma ilkelerini aynı dö-
nemde pekiştirmeye başladım.

İçsel oyun özünde, oyun planımız ve hayatımızın tüm yön-
leriyle bağlantılıdır. Şampiyona seviyesinde, uzun süreler per-
formans sergilemek için gerekli olan ‘güven’ ancak antrenman 
sahasındaki tekrarlar aracılığıyla geliştirilebilir. Disiplinli çalış-
ma ise oyuncularımızın antrenörlüğümüze ve kendilerine olan 
güvenlerini geliştirmeyi sağlar. Bu şekilde ayrıca durum ve or-
tam gözetmeksizin odaklanma yeteneğini sağlayan ‘güven’ un-
surunu da kazanırlar.

İster yerel bir turnuvaya ister ulusal bir maça hazırlanıyor 
olalım planımızın temelinde bu ilkeler yatmaktadır. Sizler de 
içsel oyunun ilkelerini anladığınızda, zihninizi sakinleştirebile-
cek, kolayca odaklanabilecek ve oyununuzu hakkıyla oynaya-
bileceksiniz.
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ÖNSÖZ

ZACH KLEIMAN
Spor ve Yaşam Koçu

Tim Gallwey ile tanıştığım günden bu yana ona ve “Teni-
sin İçsel Oyunu” öğretilerine inanmışımdır. Bu inanç, şu an 
elinizdeki kitabı ilk kez okuduğum 1974’te başladı. Doğru 
yolda olduğumu ve içsel anlamda daha da derine inebileceği-
mi doğruladı, ki hâlâ devam ediyorum. Ancak o bana “İçsel 
Oyunun” sadece tenisle alakalı olmadığını her daim hatırlatır. 
“Eğer deneyim kazanmak için buradaysak; olayımız kazanmak 
ya da kaybetmekle de alakalı değilse hepimiz özgür oluruz.” 
der. Ancak ben hâlâ kazanmayı kaybetmekten daha çok isti-
yorum. Otuz yıl geçti; şu anda bile bana hâlâ kendine güvenin 
nasıl kazanılacağını gösteriyor ve İçsel Oyun Eğitmeni olma 
şerefini bahşediyor. Tim işine âşık biridir. Rehberim ve ayrı-
ca rol modelim olarak o, bu süre boyunca, öğrenmeye devam 
ettikçe ona katılmam ve onu gözlemlemem konusunda bana 
güvendi. Onu özellikle koşulsuz ve çıkarsız bir yardım kaynağı 
olduğu için takdir ediyorum.

Tenis antrenörleri için düzenlenen ilk ‘İçsel Oyun’ semi-
nerinin son günüydü. Daha birkaç ay öncesi bir ‘İçsel Tenis’ 
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toplantısında ona asistanlık yapmama rağmen seminer haftası 
boyunca onunla birlikte otuz kişinin önünde ilk ‘özel’ dersimi 
verdim. Ardından bana bütün içtenliğiyle sorumluluğu alma-
mı ve bildiklerini aktarmamı önerdi. O an, bu işi yapabileceği-
me dair inanılmaz bir güven hissettim. Eğitmen rolüm ve öğ-
retim yöntemim birdenbire sadece aldığım bu tekliften dolayı 
değil, bu teklifle ilgili kafamda canlandırdığım her şeyden do-
layı tamamlayıcı bir boyut kazandı. Sonrasında hayatımın geri 
kalanının yaratıcısı olan bir yazar oldum.

10 Aralık 1976 Cuma günü öğleden sonra 14.30 civarıydı. 
Tim Gallwey bana “Zach eve git, bir sonraki seminer için çalı-
şıp gel,” diyerek hayatımı değiştirdi. Ben de aniden “Hadi ca-
nım!” diye karşılık vermiştim. O an hissettiğim güçlü bir duy-
gu bana “Merak etme ben buradayım, sana yardım ederim, 
öğrenirsin,” dedi. Tim’in bana gülümsediğini hatırlıyorum. 
Dediğini yaptım. Beni onun yanında tutan neydi bilmiyorum 
ama sanki korttayken ya da onunla seminerlerdeyken beni et-
kileyen büyülü bir his var. Onun düşünceli ve etkileyici yakla-
şımı bir öğretmen, bir oyuncu, bir insan olarak bana elimden 
gelenin en iyisini yapmam için ilham veriyor.

Bana yaptığı o hayatımı değiştiren yetki teklifinden bu 
yana, hâlâ onun içgüdülerine inanmaya devam ediyorum. Los 
Angeles’ta yaşıyorum ve sadece verdiğim birebir ve grup ders-
leriyle tenis kortlarında değil ayrıca golf derslerinde, müzikte 
ve bilardo salonlarında ‘İçsel Oyun’un işlevini genişletmeye ça-
lışıyorum. Ayrıca neredeyse her gün Tim’le birlikte kort için-
de ve dışında çalışıp içsel ve dışsal oyunlarımızı ortaya koyarak 
öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz.
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ÇEVİRMEN ÖNSÖZÜ

Tenis sporu tıpkı hayat gibi büyük oranda mental bir yapı-
ya sahiptir. Ancak çoğumuz sporda, hayatta olduğu gibi, salt 
gücün sadece kaslardan geldiği yanılgısına sahibiz. Böyle olun-
ca da ne kadar güçlenirsek güçlenelim, formumuz ne kadar iyi 
olursa olsun bir şeyler yolunda gitmez, hep bir eksiklik hisse-
deriz. Çünkü bizi acımasızca eleştiren, her zaman bir eksiklik 
arayan ve moralimizi altüst eden bir yanımız vardır. Sahip ol-
duklarımız için şükretmeye, kaslı ve fit bir vücuda sahip ol-
maktan daha çok ihtiyacımız var. Elimizdekilerle yetinip mut-
lu olabilmeye çok ihtiyacımız var. Hayatta ve teniste olumlu 
şeylere odaklanmak tam da bu sebeple çok işe yarıyor. Eliniz-
deki bu kitap, sadece tenis oynarken işinize yaramayacak, aynı 
zamanda hayatta da kendinizle barışmanın kapılarını açacak. 
Tenisin İçsel Oyunları, size sadece teniste değil aynı zamanda 
hayat sporunda da ihtiyacınız olan en temel taktikleri verecek. 
İyi oyunlar; keyfiniz bol olsun.

Gencehan Çetiner
(İngilizce Öğretmeni, 15 Yıllık Amatör Tenisçi)
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“Nerede yanlış yaptığımı söylemek yerine bana 
kendimi izlettin. Gerçek gelişim, gözlemlemeye 

başladığımda ortaya çıktı.”

İlk olarak 1974 yılında yayınlandıktan sonra performans geliş-
tirme konusunda dünyanın en çok okunan kitaplarından biri 
olan “Tenisin İçsel Oyunları” milyonlarca insan için bir mihenk 
taşı hâline geldi. Sadece tenisçiler, sporcular için değil, bu el 
kitabı, müzik performansından iş hayatında liderliğe kadar 
herhangi bir aktivitede performansını geliştirmek isteyen herkes 
için zihinsel bir devrimi ortaya koyuyordu!

Spor psikolojisinde önde gelen bir yenilikçi olan W. Timothy 
Gallwey; endişeli olma hâlinin, kendinden şüphe duymanın ve 
dikkat dağınıklığının üstesinden gelmek için zihninizi nasıl 
odaklayacağınızı, en iyi şekilde var olmanızı sağlayan ‘rahatlamış 
konsantrasyon’ seviyesini nasıl bulacağınızı ve akıllı alıştırmalarla 
becerilerinizi geliştirip bu becerilerin hepsinden oyun esnasında 
nasıl faydalanacağınızı örneklerle anlatıyor.

İster acemi ister profesyonel olun, Gallwey’in ilgi çekici anlatımı, 
net örnekleri ve aydınlatıcı anekdotları başarılı olmanız için 
gereken en önemli araçları sağlayacaktır.


