
Sarı Lacivert Dergisi / Sayı 17 / 2022 / ilkbahar

Fenerbahçe Kadın 
Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Nihan Su: 

Fenerbahçe Kadın 
Futbol Takımı 

Kalecisi Ezgi Çağlar:

Mehmet Doğan: 

‘KADIN 
FUTBOLU 
CİDDİ BİR 
GELİŞİM 
KAYDEDECEK’

ÜYE SAYIMIZ 
ARTMAYA DEVAM 
EDİYOR

HE DE GALYUNUS

BASKETBOLUN 
USTA İSİMLERİNİ 

AĞIRLADIK
SARI LACİVERT 
TİYATRO KEYFİ

‘HAYALİNİ 
KURDUĞUM 

TAKIMIN 
FORMASINI 

TAŞIYORUM’



Bi’ kere
hep



24 YAŞINDA

Sarı Lacivert Derneği, yıllardır aynı tribünü paylaşan, bilgi, tecrübe ve 
diğer birikimlerini, çok sevdikleri Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yararına 

kullanmak isteyen ve yüreği Fenerbahçe sevgisi ile dolu olan kişilerin bir 
araya gelerek Fenerbahçe’ye hizmet etmek fikrinden doğmuştur. 

Sarı Lacivert Derneği kuruluş amacı olan Fenerbahçe Spor Kulübüne 
karşılık beklemeden hizmet vermek, Kulübü şahsi menfaatlerinin 

üzerinde tutarak gerek Türkiye’de gerekse uluslararası platformda daha 
iyi yerlere getirmek için çalışmak ve bunun için gerekli birlik, beraberlik 
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GELECEK FENERBAHÇE

Sarı Lacivert Ailemiz,

Maalesef hepimizin hayatını son 
derece olumsuz etkileyen pandemi 
ve kısıtlamalar döneminin ardından, 
dergimizin yeni sayısıyla sizlerle yeniden 
beraberiz. Bu zorlu süreçte Derneğimiz 
aynı heyecan ve istekle Fenerbahçemiz’in 
yanında yer almaya devam etti. Bu 
dönemde üye buluşmaları adı altında 
gerçekleştirdiğimiz toplantılarda sizlerle 
bir araya gelmeye devam ettik. Ancak 
kabul etmek gerekir ki, yaklaşık 2 yıllık bu 
süreç, bizlerin arasına hiç istemesek de 
mesafe koydu.

Evet, şimdi artık yeni bir dönemdeyiz. 
Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç için 
hazırız. Pandeminin toplumsal yaşama 
etkilerinin en aza indiği bu dönemde 
uzun zamandır üzerinde çalıştığımız 
faaliyetleri, projeleri, etkinlikleri bir bir 
hayata geçirmeye başlayacağız. Özlemini 

duyduğumuz Sarı Lacivert günler çok 
yakın.

Bu yeni dönemde yine büyük bir 
inanç, motivasyon ve sevgiyle çalışmaya 
devam edeceğiz. Derneğimizin kuruluş 
felsefesi doğrultusunda, Fenerbahçe 
sevgisini 7’den 77’ye yaygınlaştırmak, 
Fenerbahçe’ye koşulsuz hizmet etmek 
stratejisiyle hareket edeceğiz. Sarı 
Lacivert renklere olan sevdamızın, gönül 
birliğimizin başka kalplerde de yer 
bulması, özellikle çocuklar ve gençlerin 
yüreğinde sarı lacivert sevdanın fırtınalar 
estirmesi için var gücümüzle çalışacağız. 
Bu anlamda her Fenerbahçeliye olduğu 
gibi Derneğimizin siz değerli üyelerine 
de büyük görevler düşüyor. Bu bilinç 
ve inançla hareket ettiğimiz sürece 
Fenerbahçemizi ve Derneğimizi çok güzel 
yarınlar bekliyor.

Yaşa Fenerbahçe…

Derneğimizin kuruluş felsefesi doğrultusunda,  
Fenerbahçe sevgisini 7’den 77’ye yaygınlaştırmak, Fenerbahçe’ye 

koşulsuz hizmet etmek stratejisiyle hareket edeceğiz.
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Spor Yöneticilerine, Kulüp 
Üyelerine ve

Spor Sektörü Temsilcilerine
ücretsiz dağıtılır. Para ile 

satılmaz.
Yayınlanan yazıların 

sorumluluğu yazarına aittir. 
Reklamların sorumluluğu ise 
reklam verene aittir. Dergide 
yayınlanan yazı ve resimler 

kaynak gösterilmek sureti ile 
iktibas edilebilir.
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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda

enerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı, 25-26 Haziran tarihleri 
arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 

Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 
Kongrenin ikinci gününde 38 sandıkta gerçekleştirilen 
oy verme işlemi, saat 10.00’da başladı ve 17.00’de 
tamamlandı. Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel 
Kurulu’nda 6 bin 682 oy kullanırken; Başkanımız Ali 
Koç 6 bin 459 oyla, Yönetim Kurulu listesi de 6 bin 378 
oyla seçildi.  Başkanımız Ali Koç, oyunu 21. sandıkta 
eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullandı. 

İkinci kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına 
seçilen Başkanımız Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa 
Küçük tarafından sonuçların açıklanmasının ardından 
kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. 

“FENERBAHÇELİLER ZOR GÜNLERDE 
VERECEĞİ MESAJI ÇOK İYİ BELİRLER”

 “Sevgili Kongre Üyelerimiz, sevgili Fenerbahçe 
taraftarları, Fenerbahçe camiası, Başkanımız Sayın 
Vefa Küçük, Divan Başkanlığı, tüm kurullarda, 
sandıklarda çalışan tüm arkadaşlarıma, ilk dönem 
Yönetim Kurulunda ki arkadaşlarıma ve yeni Yönetim 

Kurulumuza, hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.

 Fenerbahçe Spor Kulübü saat 17:00 itibarıyla 
seçimli bir genel kurulunu daha, çok şükür ki olağan 
bir genel kurulunu tamamlamış bulunuyoruz. 
Alacak çok mesaj var son günlerde yaşananlardan. 
Fenerbahçemizin nasıl farklı bir camia olduğunu, 
bu kulübün gerçek sahibinin, taraftarlarımızın, 
taraftarlarımızın da resmi temsilcileri olarak 
gördüğümüz Kongre Üyelerinin olduğunu ve 
camialarına nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm 
ülkeye gösterdiniz. Bundan dolayı tüm üyelerimize, 
taraftarlarımıza en küçüğünden en büyüğüne tüm 
Çubuklu sevdalılarına şahsım ve Yönetim Kurulum 
adına çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun, var 
olun.

Son birkaç günde yaşananlardan sonra bugün 
burada sergilemiş olduğunuz duruş, göstermiş 
olduğunuz hassasiyet, vermiş olduğunuz reaksiyon 
camiamızın birlik ve beraberliği açısından beni, 
arkadaşlarımı fazlasıyla umutlandırmıştır. 
Fenerbahçeliler zor günlerde vereceği mesajı çok 
iyi bilirler. Bugün o genel kurulda da o mesajlardan 

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Başkan Ali Koç,  
6 bin 459 oyla ikinci kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi.

ALİ KOÇ, 6 BİN 459 OYLA 
YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı 

Ali Koç: “Aydınlık 
geçmişimiz, aydınlık 
geleceğimiz, gurur 

duyulası yarınlarımız 
için yan yana, omuz 
omuza olacağız.Bu 
sevgiye, bu güvene, 

bu inanca layık olmak 
için elimizden gelen 

her şeyi yapacağımızı, 
gerekirse durmadan, 

yorulmadan, usanmadan 
çalışacağımızı sizlere 
temenni ediyorum.”

F



Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali 

Koç: “Beklentilerinizin 
farkındayız. 

Mahcubiyetimizi geçen 
dönem için özellikle 
futbol olarak size de 

ifade etmiştim. Bu bizim 
için, yeni dönem için 

en büyük motivasyon, 
en büyük itici güç, 

en büyük sorumluluk 
bilinci sağlamaktadır. 

Bu konuda içiniz rahat 
olsun. Fenerbahçe 

Spor Kulübü bir 
spor kulübüdür. 

Binlerce sporcusu ve 
milyonlarca taraftarıyla 
tek vücut kocaman bir 

ailedir. Spor kulübü 
olduğu kadar da, 

sadece Çubuklunun 
başarısı için değil 

ülkesi için de nasıl 
mücadele verdiğinin 
örneği tarihinde, her 

döneminde mevcuttur. 
Şimdi sizlerden 

aldığımız yetkiyle 
yepyeni bir döneme 

yelken açıyoruz. Bu yeni 
dönemde önümüzdeki 
sezon başlamak üzere 

sporun renginin sarı 
lacivert olmasını 

hedefliyoruz, temenni 
ediyoruz. Geride kalan 

3 yılda doğrusuyla, 
yanlışıyla çok büyük 

deneyimler, tecrübeler 
kazandık. 
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birini en net şekilde verdiniz.

“KONGRE ÜYELERİMİZ CAMİAYA NASIL 
SAHİP ÇIKACAKLARINI GÖSTERDİ”

 Tek adaylı bir seçim. Haziran ayına yaz ilk defa 
bugün uğradı. Haziran ayının en sıcak günü, salgın 
şartları hala mevcut, üniversite imtihanları, pek 
çok Kongre Üyemizle burada sabah çabuk çabuk 
fotoğraf çektirdik sonra evlatlarını imtihanlardan 
almaya gittiler. Okullar kapanmış, pek çok insan 
şehir dışına çıkmış, buna rağmen yoğun bir katılımla 
kongreyi sahiplenen Kongre Üyelerimizle birlikte 
Fenerbahçemizin yeni dönemini hep beraber 
başlatıyoruz. Rakamları Sayın Başkan sizlerle paylaştı. 
Bu saydığım şartlara göre bu rakamların çok iyi 
olduğu söyleniyor. Herkese teşekkür ediyorum. 
Bilhassa son dakika dahi olsa işini gücünü bırakıp 
1-2 günlüğüne hatta birkaç saat için stadımıza 
gelip oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. 
Bugün sanki kiminle konuştuysam şehir dışından. 
Kiminle fotoğraf çektirdiysem şehir dışından. 
Soruyorum, nereden geldiniz? Urfa’dan, Malatya’dan 
Kırklareli’nden, Ankara’dan, İzmir’den… Sadece o değil. 

Bugün bir Kongre Üyemiz İsveç’ten sabah indi, 4 saat 
İstanbul’da kaldı, oyunu verip gitti. Dün gece saat 11’de 
Faruk Ilgaz Tesislerimizde Avrupa’daki derneklerimizin 
temsilcileri vardı. ‘Tatil için mi geldiniz, oyunuzu verip 
tatile mi devam edeceksiniz?’ diye sordum, ‘Hayır, 
daha tatile çok var, pazar, pazartesi döneceğiz’ 
dediler. Bu bana göre bu camianın farkını, özelliğini 
fazlasıyla gösteriyor. Gerektiği zaman Kongre Üyeleri 
bu camiaya nasıl sahip çıkacaklarını, başkanlarına 
geçmişte olduğu gibi nasıl sahip çıkacaklarını bugün 
de fazlasıyla gösterdiler. Hepinize müteşekkirim. Sağ 
olun.

Bu yüzden kendi genel kurullarımız için 
demokrasi şölenidir diyoruz. Doğru da söylüyoruz, az 
bile söylüyoruz. Bugünden sonra sen, ben, o demeden 
sadece biz dediğimiz, sadece Fenerbahçemiz 
dediğimiz, sadece Fenerbahçe’nin çıkarlarına hizmet 
ettiğimiz yeni bir dönem olmasını temenni ediyorum. 
Aydınlık geçmişimiz, aydınlık geleceğimiz, gurur 
duyulası yarınlarımız için yan yana, omuz omuza 
olacağız. Yarın çok geç. Biz bugün bu başlangıcı 
burada hep beraber yapıyoruz. Her zaman olduğu 
gibi, belki her zamandan daha da fazla yapacak 



8 II sarı lacivert

“Yegane arzumuz 
bu sinerjileri ortaya 

çıkarmak, yek 
vücut olarak hedefe 

kilitlenmek.”

çok işimiz var. Fenerbahçe için üstlenecek pek çok 
sorumluluklarımız var. Bu camianın desteğinin, 
taraftarın güveninin sorumluluğu çok büyüktür. 
Bunun bilincinde olduğumuz konusunda bu 
sorumluluğu yerine getirmek için neler yapmamız 
gerektiğinin bilincinde olduğumuzdan hiç ama 
hiç şüpheniz olmasın. Bu sevgiye, bu güvene, bu 
inanca layık olmak için elimizden gelen her şeyi 
yapacağımızı, gerekirse durmadan, yorulmadan, 
usanmadan çalışacağımızı sizlere temenni ediyorum.

Bana göre futbol da her yıl, her sezon belli bir 
aşama kaydettik. Belli bir tecrübe kazandık, belli 
yanlışlardan arındık belli doğruları daha fazla yaptık. 
Daha evvel de ifade ettiğim gibi kadromuz %70 
hazır. Bazı dokunuşlara ihtiyacı var. Tabii ki sadece 
kadronun hazır olması yetmiyor. Kadro kalitesinin 
yanı sıra Samandıra’da birbiriyle uyum içinde 
çalışan dişlilerin olduğu, Fenerbahçe’nin ne anlama 
geldiğinin iyi bilindiği, o çok özlediğimiz ruhu tekrar 
canlandıracak bir ortam olmazsa olmazımızdır 
istediğimiz başarıyı yakalayabilmek için. Pek çok kez 

şahit olduğumuz gibi bazen kadronuzda eksiklikler 
olur. O sezon rakiplerinize göre en iyi kadroya da 
sahip olmayabilirsiniz ancak tüm eksiklerinize 
rağmen iyi bir aile ortamının olması, iyi bir takım 
ruhunun tesis edilmesi, kısacası inanmışlığın bir çok 
eksiğin üstünü örttüğünü çok kez yaşadık. Yegane 
arzumuz bu sinerjileri ortaya çıkarmak, yek vücut 
olarak hedefe kilitlenmek. Bu sezon ve önümüzdeki 
yıllarda da hep beraber bu ortamı, bu sinerjiyi 
sağladığımızda göreceksiniz ki hem başarılı olacağız 
hem başarı daha kolay gelecektir.

“TRİBÜNLERDE ÇUBUKLUYA DESTEK 
OLACAĞIZ” 

Futbolcularımızın en itici güçlerinden biri her 
zaman taraftarlarımız olmuştur. Ama bu sene, 
önümüzdeki sezon ve Allah’ın izniyle pandemi 
kısıtlamalarının hepsini olmasa da bir kısmını geride 
bırakarak bu tribünlerde tekrar Çubukluya destek 
olacağız, moral vereceğiz, geride kalıklarında öne 
geçmek için ihtiyaç olan enerjiyi onlara aktaracağız. 



Fenerbahçe Spor 
Kulübü Başkanı Ali Koç: 

“Önümüzdeki sezon 
bir farklı konuda tabii ki 
barışçıl tutumumuzdan, 
iş birliği anlayışımızdan, 

Türk futbolunu 
geliştirmek sorunlarını 

aşmak için ihtiyaç 
duyulan birlik ve 

beraberliğin bilincini 
hiçbir zaman 

kaybetmeden ama 
art niyetli ve maksatlı 
saldırılara da misliyle 
karşılık vereceğimizi 
şimdiden bilmenizi 

istiyorum. Bugün 
birlik ve beraberlik 
gerektiğinde sizler 

neler yaptığınızı çok iyi 
gösterdiniz. 

3 yıldır birlikte görev 
yaptığımız tüm Yönetim 

Kurulu arkadaşlarıma 
şahsım ve camia adına 

harcadıkları mesai, 
göstermiş oldukları 
çabalar, iyi günde, 

kötü günde sergilemiş 
oldukları duruş için çok 

teşekkür ediyorum.”
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Ama bu sezon özelinde de camiamızın bir ve bütün 
olması, futbolcularımızın o hedeflediği ruha ulaşması 
için en büyük örnek temsil edecek. Bu camianın 
sahip olduğu ruhu sizler onlara göstereceksiniz. Önce 
taraftarımız, tribünlerimiz tek vücut bir takım halinde 
hareket edecekler. Yıllardır bu konuda bizim dönem 
de dahil statlarımız tıklım tıklım dolmuş olmasına 
rağmen istediğimiz sinerjiyi yakalayamadığımızı bir 
başkanınız olarak söyleyebilirim. Tüm stat yekvücut 
olacak, aynı şarkıyı, aynı marşı, aynı sloganları 
söyleyecek. Fenerbahçe formasını giyen tüm 
sporcularımız da takım olmanın ne olduğunu kuvvetli 
bir şekilde sizlerden görecek, daha fazla öğrenecek, 
giydikleri formanın sorumluluğunun ne olduğunu çok 
daha iyi kavrayacak ve de neticesinde formaların 
hakkını sonuna kadar verecekler.

 “FUTBOL ALTYAPIMIZIN TAŞINACAĞI  
ARAZİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK”

Ben sizlere yatırım konusunda tek bir şey vaat 
etmiştim 3 sene evvel. O vaatler bugün çok çok daha 
geçerli, çok çok daha hazırlıklı ve o da altyapımızın 
veya futbol şubemizin yeni bir tesise taşınmasıydı.  
Bunun için başvuru yaptık. 130 dönümlük bir 
araziye ihtiyacımız var. Altyapımızın A takımla 
birlikte çalışacağı modern, örnek teşkil edecek; 
parmakla gösterilecek bir akademi kurma sözü 
vermiştim. Nasıl bu içinde bulunduğumuz stat Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bizden sonra yapılacak statlara örnek 
teşkil ettiyse bu öyle bir akademi olacak ki, öyle bir 
yer olacak ki sadece Türkiye’de değil yurt dışındaki 
kulüplere de örnek teşkil edecek. Bir emsal olacak. 
Bunun için bazı şeyler gerekli. Mimari ve dizayn 
çalışmalar hazır. Kaynak hazır, en azından 7 milyon 
eurosu hazır. Daha fazla gerekiyorsa bir şekilde 
temin edeceğimi, olmazsa şahsen temin edeceğimi 
biliyorum Fenerbahçeliler buraya destek olacaktır 
ama diyelim ki 7 milyon Euro yetmedi, bunun 
üstüne de koyacak imkanlarımız var. Burayı kazmayı 
vurduğumuz andan bir sene sonra yani devletimiz 
yaptığımız başvuruyu diyelim bir iki ay içinde 

onayladığı takdirde, önümüzdeki sezona yetişmemesi 
için hiçbir sebep yok. Buradan devlet yetkilerimize 
bir kez daha sesleniyor ve rica ediyorum. Lütfen bu 
işlemleri hızlandıralım, Samandıra’ya 3-5 dakikalık 
mesafede olan bu araziyi bizlere en kısa zamanda 
tesis etmeniz için camiam adına, yönetim kurulum 
adına, şahsım adına ricada bulunuyorum. Bunu 
yaptığımız zaman, bu konuda önümüz açıldığı zaman 
bu sefer Dereağzı tesislerimizde sporcu fabrikası 
olacak. Futbol dışındaki tüm branşlarımız orada, şu 
an sıkışık olan ortamından çıkıp daha modern, daha 
sporcu yetiştirmeye elverişli, daha bize yakışır bir 
tesis olacaktır. Bunların dışında orada arazi, burada 
inşaat hiç öyle bir şey yok. Bizim ihtiyacımız olan 
akademimiz, akademimiz çıkınca da Dereağzı’nın 
yeniden olimpik şubelerimiz için kurgulanması.

“SPOR MEDYASININ EN ÖNEMLİ HABER 
UNSURU FENERBAHÇE’DİR”

Medya mensuplarına da sabahtan beri güneşin 
altında camiamızı en iyi şekilde kamuoyuna 
aktarmak için göstermiş olduğunuz mesai içinde 
ayrıca teşekkür ederim. Fenerbahçe’nin ne kadar 
renkli bir camia olduğunu, Fenerbahçe’de her 
gün her şeyin olabileceğini sizlerde son iki üç 
günde yaşadınız. Sizlere de bir çift sözüm var. 
Biliyorum, tepenizdekiler, patronlarınız söz konusu 
Fenerbahçe ise, Ali Koç’sa bu zaman zaman size 
Fenerbahçe’ye nasıl yaklaşılması gerektiğine dair 
ayarlar da veriyorlarsa siz biliyorsunuz ki Türk 
spor medyasının en önemli olayı, unsuru, haber 
kaynağı Fenerbahçe’dir. Fenerbahçe bir ruhtur. 
Bizler bu ruhun bir parçası olduğumuz için çok çok 
şanslıyız. Artık Fenerbahçemizin özellikle futbolda 
hak ettiği yere gelecek, getireceğiz. Hep beraber 
inşallah seneye bu zaman hala Fenerbahçemizin 
şampiyonluklarını kutladığımız bir haziran ayı içinde 
olacağız.

Vazgeçmek yok. Güzel günler yolda. Güzel 
yarınlar çok yakında. Sayın Vefa bey, Divan 
Başkanlığı hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Önce Allah’a sonra size emanetiz. Sağ olun, var 
olun.”



10 II sarı lacivert

Kongre üyelerinden ‘Fener Yolu’na yoğun ilgi

ongre üyeleri, Olağan Seçimli Genel Kurul 
Toplantısının düzenlendiği Ülker Stadyumu 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor 

Kompleksi’nde, 3 Temmuz Kumpası’nın ve Fenerbahçe 
camiasının mücadelesinin anlatıldığı ‘Fener Yolu’na 
yoğun ilgi gösterdi.

Kongre Üyeleri, 3 Temmuz sürecinin tarihi 
günlerinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu’nun 
sonunda 2010-2011 şampiyonluk kupasıyla hatıra 
fotoğrafı çektirme şansı da buldu.

 ‘Fener  
Yolu’nda 3 Temmuz 

Kumpası ve Fenerbahçe 
camiasının mücadelesi 

anlatıldı.

K

#Haklıydıkkazandık 
Öte yandan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa 

Küçük, Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
de seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
Fener Yolu’nu gezdi ve Fener Yolu’nun sonunda 
bulunan 2010-2011 şampiyonluk kupasıyla 
basın mensuplarına poz verirken, üzerinde 
#Haklıydıkkazandık yazılı 10 yıllık mücadeleyi 
anlatan bayraklardan da aldılar.



Ali Koç ve Yöneticiler mazbatalarını aldı

enerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağan 
Genel Kurulu’nda 6 bin 459 oy alarak yeniden 
Başkan seçilen Ali Y. Koç ve 6 bin 378 oy 

alan Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen törenle 
mazbatalarını aldı.

Başkan Ali Y. Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı 
Vefa Küçük ve yeni yönetim kurulu üyelerinin 
hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında 
gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan 
ve Başkan Ali Y. Koç ile yönetim kurulu üyelerine 
başarılar dileyen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa 
Küçük, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeniden seçilen 
Sayın Başkanı, yeniden seçilen Yönetim Kurulu 
Üyeleri, öncelikle seçim sonuçlarının Fenerbahçe 
Spor Kulübü’ne hayırlar uğurlar getirmesini 
diliyorum. 3 sene daha kulüp başkanımızın görevini 
başarıyla sürdürmesini, başta sportif başarılar 
olmak üzere kulübümüzün bütün sporcularının 
muvaffak olması için elinizden geleni yapmanızı ve 
mali durumumuzun eskisinden daha iyiye gitmesini 
ve yeni tesisler kazandırmanızı delegelerimiz, genel 
kurulu üyelerimiz adına hassaten rica ediyorum. 
Hem kendi adıma hem de kongreyi yöneten 
başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım adına ve genel 

kuruldaki bütün üyelerimizin icazeti adına sizleri 
tebrik ediyorum, başarılarınızın daim olmasını 
diliyorum. Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımızın 
da üçüncü seneden sonra 3 sene daha devam 
edecek arkadaşlarımız var, bu sene bu masada 
oturmak suretiyle göreve başlayıp inşallah 3 seneyi 
tamamlayacak arkadaşlarımız var. Toplam 21 Yönetim 
Kurulu Üyemizin de Sayın Ali Y. Koç başkanlığında 
ona dilediğim bütün temennileri sizler için de 
diliyorum. Muvaffak olmanızı, kulübümüze yararlı 
olmanızı diliyorum ve hepinize Allah’ın yardımcı 
olmasını temenni ediyorum. Şimdi sizlere genel 
kurul sonuçlarına göre kesinleşmiş seçim sonucu 
düzenlediğimiz mazbatayı takdim edeceğiz. Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden başlamak suretiyle mazbataları 
tek tek takdim edeceğiz. Esas iktidarın sahibi olan 
yönetim sizlere geçecek” dedi.

“ÇOK DAHA FARKLI OLACAK”
Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan 

Ali Y. Koç ise, “Öncelikle Vefa Bey’e, Vefa Beyin 
başkanlığında seçimli genel kurulumuzu idare eden 
divan başkanlığına, hepinize iki gün için harcadığınız 
mesai, emek, çaba, birleştirici ve yapıcı üslubunuz 
için çok çok teşekkür ederiz. Vefa Bey, her daim 
öyle olmuştur. 3 Temmuz’da Vefa Bey, divan başkanı 
değildi ama buraya, bu odaya gelen ilk kişi, pazar 
veya pazartesi, pazardan sonraki ilk gün Vefa Bey’di. 
Her zaman ben onun akil rehberliğini yaşadım, 
gördüm. Sonra da onun divan başkanlığında 
başkan olmak kısmet oldu. Son 3 senede inişli 
çıkışlı zamanlar da yaşasak Vefa Bey, her zaman 
danışabileceğimiz bir kişi olarak yanımızda oldu. Ben 
size hem geçmiş için hem de son iki gün için şahsım 
ve yönetim kurulum adına, tüm Fenerbahçe camiası 
adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dönem 
geçen döneme göre çok daha farklı olacak. Çok daha 
güzel şeyleri konuşacağımız, sonunda mutlulukların 
olacağı, Fenerbahçe’nin hak ettiği yerde bulunacağı 
bir dönemin başlangıcı olacağına canı gönülden 
inanıyorum. Sağ olun, var olun. Hepimizin yolu açık 
şansı bol olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların  
ardından Yüksek Divan 

Kurulu Başkanı Vefa 
Küçük, Başkan Ali Y. 

Koç ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine tek tek 

mazbatalarını verdi.

F
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Istanball Cup’ta şampiyon 

4 Nisan 2021 tarihinde vefat eden, Kongre 
Üyemiz, Ankara Fenerbahçeliler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 1907 Fenerbahçe 

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Faruk Türköz 
anısına, Ankara Fenerbahçeliler Derneği, 1907 
Fenerbahçe Derneği ve Sarı Lacivert Derneği’nin 
katkılarıyla Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen Istanball Cup’ın şampiyonu Fenerbahçe 
Beko Erkek Basketbol Takımımız oldu.

FENERBAHÇE BEKO: 89 - PARTİZAN: 62
Istanball Cup’ın finalinde karşılaştığı Sırbistan 

temsilcisi Partizan’ı 89-62 mağlup eden Fenerbahçe 
Beko Erkek Basketbol Takımımız, bu özel turnuvayı 
şampiyonlukla tamamladı ve sezona kupayla başladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız 
ödülünü Türköz ailesinin kıymetli üyeleri, Faruk 
Türköz’ün eşi Elif Türköz ile oğulları Ata Türköz ve Emir 
Türköz’ün elinden alırken; Istanball Cup’ın ikincilik 
ödülünü ise 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve 
Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel 
takdim etti.

TURNUVA MVP’Sİ DE COLO SEÇİLDİ
Istanball Cup’ta İDÇ final maçı MVP’si Dyshawn 

Pierre; İDÇ turnuvanın MVP’si ise Nando De Colo oldu. 
Her iki sporcumuza da ödüllerini İzmir Demir Çelik 
firması adına Selim Şahin takdim etti.

Istanball Cup’ta üçüncülük karşılaşmasının galibi 
ise Monaco’yu 85-84 mağlup eden UNICS Kazan oldu. 
20 sayı, 2 ribaund, 24 verimlilik puanı ile maçın MVP’si 

seçilen Lorenzo Brown’ın ödülünü, Genel Menajer 
Yardımcımız Derya Yannier verdi.

Partizan ile oynadığımız final müsabakasını 
Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak 
Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sertaç 
Komsuoğlu, Hüseyin Arslan, Mustafa Kemal 
Danabaş, İlker Dinçay, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç ile 
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın yeni 
transferi Şehmus Hazer de izledi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 
Partizan karşısında maça Danilo Barthel, Ahmet 
Düverioğlu, İsmet Akpınar, Dyshawn Pierre ve Marial 
Shayok beşiyle başladı.

FENERBAHÇE BEKO OLDU

Fenerbahçe Beko, 
Partizan, Monaco 

ve UNICS Kazan’ın 
katılımıyla gerçekleşen 

turnuva 11-12 Eylül 
tarihlerinde Ülker Spor 
ve Etkinlik Salonu’nda 

düzenlendi.

Istanball Cup; 24 Nisan 
2021 tarihinde vefat 
eden, Kongre Üyesi, 

Ankara Fenerbahçeliler 
Derneği Yönetim 

Kurulu Üyesi ve 1907 
Fenerbahçe Derneği 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Faruk Türköz 

anısına düzenlendi.  

2 Fenerbahçe 
Beko Erkek 
Basketbol 
Takımı 
Başantrenörü 
Aleksandar 
Djordjevic: 
“En önemli 
hedefimiz çok 
sert savunma 
yapan bir 
takım olmak.”

Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde Mehmet Faruk Türköz anısına düzenlenen Istanball 
Cup’ın şampiyonu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oldu.



Fenerbahçe Beko 81–79 UNICS Kazan 

Maçtaki ilk sayılar Fenerbahçemizde İsmet 
Akpınar ve Dyshawn Pierre’den geldi (4-0). Bu 
ikiliye skor yükünde ortak olan Danilo Barthel’le de 

Takımımız 6-0’ı yakaladı. TV molasına 10-0’lık 
bir seriyle önde giren taraf Fenerbahçe 
Beko olurken; rakip Partizan’ın maçtaki ilk 
sayıları bu mola dönüşünde geldi (10-2). 
Çeyreğin devamında özellikle 3 sayı çizgisinin 
gerisini Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic ve 
Pierria Henry ile çok iyi kullanan Takımımız, 

bitime 1 dakika kala 13 sayılık bir 
fark yakaladı (20-7). İlk çeyrekte 

rakibine hücumda geçit vermeyen 
Fenerbahçemiz, periyotu 22-10 
önde tamamladı.

Partizan, ikinci çeyreğe 
ilk çeyreğe oranla daha iyi 

başladı. Kevin Punter ve 
Alen Smailagic’le üst üste 

sayılar bulan Sırbistan 
temsilcisi farkı eritme 
adına hamleler yapsa 
da Fenerbahçe Erkek 

Basketbol Takımımız yayın gerisini iyi kullanmaya 
devam etti ve skor 29-16’ya geldi. Savunmada 
beraber kalan ve top dağılımını da iyi yapan Erkek 
Basketbol Takımımız, çeyrekte son 5 dakikanın içine 
34-20’lik üstünlükle girdi. Bu bölümde Zach LeDay’le 
toparlanan Partizan farkı 9 sayıya indirdi (37-28). 
Devamında rakibini Nando de Colo ve İsmet Akpınar’la 
durduran Takımımız farkı yeniden çift haneler çıkardı 
(41-31). Son bölümü de iyi oynayan Fenerbahçemiz, 47-
33’le soyunma odasına önde giren taraf oldu.

Üçüncü çeyreğe Achille Polonara, Marial Shayok 
ve Jan Vesely ile hızlı başlayan Fenerbahçemiz, skoru 
54-36’ya getirdi.  Çeyrekte ilk 5 dakikayı 56-41’le 
önde geçen Takımımız, bitime 1 dakika kala farkı 24 
sayıya kadar çıkardı (70-46). Fenerbahçe Beko Erkek 
Basketbol Takımımız, Melih Mahmutoğlu ve İsmet 
Akpınar’ın basketleriyle final periyotuna 76-48 önde 
girdi.

Final periyotunda da baştan sona üstün bir 
oyun sergileyen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımımız, karşılaşmayı 89-62 kazanarak Istanball 
Cup’ı şampiyonlukla tamamladı.

Fenerbahçe Beko Erkek 
Basketbol Takımımının 
yıldız oyuncusu Nando 

De Colo: “Istanball 
Cup, çok güzel bir 

etkinlikti, özellikle de 
geçtiğimiz günlerde 

kaybettiğimiz Mehmet 
Faruk Türköz’ü 

hatırlamak adına çok 
anlamlıydı. Taraftarların 

önüne geri gelip 
kazanmak da güzel.”

sarı lacivert II 13

Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde düzenlenen Istanball Cup’ta 
Fenerbahçe Beko, Rus ekibi UNICS Kazan ile karşılaştı. Son saniyelere 79-79 eşitlikle 

girilen maçı, Nando de Colo’nun asistinde Pierria Henry’nin basketiyle 81-79 kazanan 
Takımımız, finalde Obradovic’in takımı Partizan’la eşleşti. Günün ilk maçında ise Sırbistan 
temsilcisi Partizan, Fransız ekibi Monaco’yu üçüncü uzatma sonunda 120-114 yendi.

 Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Yönetim Kurulu 
Üyelerimizden Sertaç Komsuoğlu, Ömer Temelli, M. Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve bir 
dönem sarı lacivertli formayı giyen basketbolcu Bogdan Bogdanovic de izledi.

 23 sayıyla oynayan ve maçın MVP’si seçilen oyuncumuz Nando De Colo’yu plaketini 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz M. Kemal Danabaş ve İlker Dinçay takdim etti.

Sayılar: De Colo 23, Booker 15, Barthel 8, Henry 8, Shayok 6, Vesely 6, Polonara 5, 
Biberovic 3, Pierre 3, Melih 2, İsmet 2.
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Istanball Cup’ta Sarı Mirasımızın çok özel isimlerini ağırladık

lker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen 
Istanball Cup’ta günün ikinci maçı Fenerbahçe 
Beko-UNICS Kazan karşılaşması öncesi özel 

bir tören düzenlendi. Erkek basketbol takımımız 
ile ilkleri başaran Başantrenör Zeljko Obradovic, 
yardımcı antrenörler Vladimir Androic, Jose Maria 
Izquierdo, Erdem Can ve kondisyoner Predrag 
Zimonjic, maç öncesi alkışlar ve tezahüratlarla 
parkeye çıktı.

 ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ
Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu, Genel 

Menajerimiz Maurizio Gherardini, Takım Menajerimiz 

Cenk Renda ve Takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu, 
sarı mirasımızın bu özel isimlerine plaket ve ödüllerini 
takdim etti.

 Organizasyonun ardından günün anısına toplu 
fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Fenerbahçe ve Türk basketbol 
tarihine adını altın harflerle 
yazdırmış sarı mirasımızın en değerli 
parçalarından biri olan Zeljko 
Obradovic ve yardımcıları kulübümüz 
tarafından onurlandırıldı.

2013 ve 2020 yılları 
arasında Fenerbahçe’yi 
çalıştıran Obradovic, 7 
senede 5 EuroLeague 

Final-Four’u, 3 
EuroLeague Finali, 

1 EuroLeague 
Şampiyonluğu, 

4 Türkiye Ligi, 3 
Türkiye Kupası ve 3 

Cumhurbaşkanlığı 
Kupası kazandı.

Ü
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Fenerbahçe Koleji Safiport 95-68 İlkler Şehri Uşak

enerbahçe Koleji Safiport, TB2L B Grubu 11. 
hafta maçında İlkler Şehri Uşak’ı konuk etti. 
21 Ocak Cuma günü Fenerbahçe Koleji Spor 

Salonu’nda oynanan mücadeleyi takımımız 95-68 
kazandı. Fenerbahçe Koleji Safiport, bu sonuçla 
dokuzuncu galibiyetini aldı. Fenerbahçe Koleji 
Safiport’ta Cengizhan İvedi 51 sayıyla yıldızlaştı.

Maçın devre arasında Sarı Lacivert Derneği Genel 
Sekreteri İrfan Coşkun, iki takım oyuncularına çiçek 
verdi.

Çeyrek skorları:
1. Çeyrek: 26-8 (Fenerbahçe Koleji Safiport)
2. Çeyrek: 24-22 (Fenerbahçe Koleji Safiport)
3. Çeyrek: 29-18 (Fenerbahçe Koleji Safiport)
4. Çeyrek: 16-20 (İlkler Şehri Uşak)

SKOR DAĞILIMI:
Fenerbahçe Koleji Safiport (95):  Cengizhan İvedi 

51, Ahmet Safa Yılmaz 13, Baran Aslan 6, Ahmet Can 
Duran 6, Yusuf Bayrak 6, Enes Bayraktar 6, Baran 
Avşar 3, Emre Ekşioğlu 2, Eren Deniz 2.

Fenerbahçe Koleji Safiport’un TB2L B Grubu 11. hafta maçında İlkler Şehri Uşak’ı konuk ettiği 
maçta Sarı Lacivert Derneği takımızı yalnız bırakmadı.

FENERBAHÇE KOLEJİ SAFİPORT’U 
YALNIZ BIRAKMADIK

Maçın devre arasında 
Sarı Lacivert Derneği 
Genel Sekreteri İrfan 

Coşkun, iki takım 
oyuncularına çiçek 

verdi.

Karşılaşmada  
51 sayı atarak TB2L  
sayı rekorunu kıran 
Cengizgan İvedi’ye 

Sarı Lacivert Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Ahmet İzzet Eke 
tarafından  

plaket verildi.

F
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‘Sarı Lacivert Buluşmalar’ devam ediyor

arı Lacivert Derneği, basketbolun 
usta isimleri Spor Yazarı Murat 
Murathanoğlu ve Basketbol Eski 

Oyuncusu ve Basketbol Koçu Murat 
Didin’i ağırladı. 

Sarı Lacivert Derneği’nin evinde 
gerçekleşen keyifli sohbete Derneğin 
üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. 

Ayrıca etkinlikte dernek üyesi Necdet 
Şensezer’in doğum günü vesilesiyle 
pasta kesilerek keyifli dakikalar geçirildi.

Etkinliğe, Sarı Lacivert Derneği 
Başkanı Sertaç Komsuoğlu da katıldı.

Sarı Lacivert Derneği, basketbolun duayen isimleri Murat 
Murathanoğlu ve Murat Didin’i Sarı Lacivert Buluşmaları 
kapsamında ağırladı ve keyifli bir sohbet gerçekleşti.

BASKETBOLUN USTA İSİMLERİNİ 
DERNEĞİMİZDE AĞIRLADIK

S



Üyeleri bir araya getiren etkinlikte; Sarı Lacivert 
Derneği üyesi Necdet Şensezer’in doğum günü de 

kutlandı.
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enerbahçe’de ilk maçım 1 Temmuz 1960. O 
tarihten sonra gittiğim maç sayısı yılda biri ikiyi 
geçmedi. Çünkü babam Fenerbahçeli olmasına 

karşın, öyle her maça giden bir fanatik değildi. O benim 
zorlamamla maçlara bilet ayarlıyordu. O nenenle 1964 
yılına dek gittiğim maç sayısı dördü, beşi geçmez. 
Ancak 1963-64 sezonu ikinci yarısından itibaren 
artık hiç maç kaçırmayan günümüzde tribüncü diye 
tanımlanan bir taraftar oldum. Çocukluğum gençliğim 
statlarda, salonlarda geçti. Özetle ben Fenerbahçe 
tribünlerinde büyüdüm. Bilenler bilir ama bilmeyenler 
için kendimi kısaca tanıtmak istedim. 2003 yılında Aralık 
2020 tarihine değin artık yayın hayatını sonlandırmış 
bulunan kulübümüzün aylık resmi dergisinde kapanana 
kadar “Zaman Tünelinde Fenerbahçe” isimli tarih 
köşemde kulübümüzün tarihi üzerine bir şeyler yazdım. 
Ayrıca bunun dışında Kasım 2005 yılından itibaren de 
kulübümüzün Müze Müdürlüğünü onurla yapıyorum.

  Bu ay sözünü edeceğim anekdot Kulübümüz 
dergisinin Mayıs 2008 tarih ve 63 nolu sayısında tam 
13 yıl önce yayınlanmıştı. O dergiyi okumuş olanlar 
için bu anekdot bir tekrar olacak. O yıllar bir sezonda 
yedi, sekiz deplesmana gittiğim yıllar. çok önemli 
deplasmanları kaçırmazdım. Bunların bazılarına birlikte 
gittiğim bir arkadaşımla birlikte birebir yaşadığım 

bir anekdotu yaşanmış bir gerçek öyküyü yeniden 
sizlerle paylaşıyorum. (öyküyü okumuş olup da bugün 
anımsayacak olan dostlardan özür dilerim.)

Yıllardır Beşiktaş ve Galatasaraylılar “yavuz hırsız 
ev sahibini bastırır” sözü misali Fenerbahçe eğer 
hakemlerin hatalı bir kararı ile ender de olsa puan 
ya da puanlar kazanmışsa yaygarayı kopartırlar. 
Oysaki tarih boyunca 100 yıldır bunu tam da aksi 
Fenerbahçe camiasına futbol takımımıza yaşatılmıştır. 
Bunun en somut örneklerinden biri de 3 Temmuz 
sürecinde anamızın ak sütü gibi helal ve temiz olan 
şampiyonluğumuz elimizden çalınmaya çalışıldı. Neyse 
ki FETÖ terör örgütü tarafından üzerimize kurgulanan 
kumpas çöktü. 2010-11 sezonu şampiyonluk kupası 
büyük bir onurla görev yaptığım Fenerbahçe Kulübünün 
müzesindeki köşesinde hala duruyor.

Televizyonlardaki spor programlarında zaman 
zaman duyarız: “Yan hakem kötü niyetli değil ammaaa 
durduğu pozisyon yanlış, ofsaydı bozan oyuncuyu 
görememiş. O nedenle bayrağı hatalı kaldırmış. Ya da 
kesin penaltı imiş, hakemin bunu çalması gerekirdi. . 
Ancaaaak atlamış…”

Oysa aşağıda bizzat yaşadığım anekdot bazen, bazı 
hatalarda amma ve ancaaak söylemlerini bir kenara 

Değerli dostlar,  
film yeni değil 1920’li 

30’lu yıllardan beri tüm 
kuşaklarca izleniyor. 

”FENERBAHÇE 
DÜŞMANLIĞI” isimli 

dünyanın en uzun süre 
vizyonda kalan filmidir 

bu.

FENERBAHÇE’NİN HAKEM HATALARI (HATTA İSMİNİ TAM 
KOYALIM; BİLİNÇLİ, KASITLI HAKEM KARARLARI) İLE 

PUANLARININ BAZEN PLANLI PROGRAMLI GASP EDİLMESİNE 
IŞIK TUTAN 38 YIL ÖNCE YAŞANMIŞ BİR ANEKDOT...

KENAN PAŞA’NIN YERİNDE 
OLSAM, FENERBAHÇE 
KULÜBÜNÜ BİR DAHA                            

AÇILMAMAK ÜZERE KAPATIRIM!…
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bırakıp doğrudan kasıt aramamız gerektiğini 
bizlere anımsatıyor. Adeta kafamıza mıh gibi 
çakıyor.

DÜNYANIN EN UZUN SÜRE 
VİZYONDA KALAN FİLMİ: 
FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI

Değerli dostlar, film yeni değil 1920’li 
30’lu yıllardan beri tüm kuşaklarca izleniyor. 
”FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI” isimli dünyanın 
en uzun süre vizyonda kalan filmidir bu. Bu 
filmde ilerde başrol oynama özlemi içinde 
olan iki figüranı 1983 yılında Ankara’da 
dostum Cihat’la birlikte tanımıştık.

Bu olayı birlikte yaşadığım kulakları 
çınlasın doğma büyüme Kasımpaşalı 
dostumun ismi Cihat Söylemez. O tam bir 
Fenerbahçe sevdalısı idi. Yıl 1983 tarih 20 
Kasım.  Cihat isminde bu arkadaşımla 1980’li 
yıllarda deplasmanların bazılarına birlikte 
giderdik. Cihat Fenerbahçe’ye endeksli 
yaşayan tam bir Fenerbahçe sevdalısıdır. 
İnönü stadının eski tribüncüleri Cihat’ı 
tanırlar. İsmini bile ünlü “Uçan Kaleci” 
lakaplı Cihat Arman’dan almıştır. Yani 
sonradan olma değil doğuştan, babadan 
Fenerbahçelidir.            

 Yıl 1983 gün 20 Kasım Ankara’da 
Gençlerbirliği ile lig maçımıza Cihat ile 
birlikte trenle Anadolu Ekspresi ile gitmeye 
karar vermiştik. Biletleri daha hafta 
başından ayarladık. Fenerbahçe’nin Ankara 
Deplasmanlarında geç kalındığı takdirde 
trenlerde yer bulmak her zaman sorun 
oluyordu. Çarşamba, Perşembe filan derken 

sonunda o iple çektiğimiz gün gelmişti. 
Sözleştiğimiz üzere 1 gün önce saat akşam 
8 gibi Haydarpaşa Gar’ında buluştuğumuzda 
baktım bizim Cihat biraz çakır keyif. Dostum 
içkiyi sever. Aynı zamanda öyle hemen 
sarhoş olanlardan da değildir. Güzel içer. 
Bazen çok içse bile kaldırır, dayanıklıdır. 
Kolay kolay sarhoş olmaz.

“Bu ne hal Cihat?” diye sorduğumda 
aldığım yanıt beni şaşırtmadı. “Problem yok. 
Sadece bugün açılışı biraz erken yaptım. 
Hepsi bu.” Gelmeden Kasımpaşa’da bir 
arkadaşına rastlamış kendi deyişiyle “biraz 
alt” yapmıştı.

Cihat bilgisayar kullanımının yeni yeni 
yaygınlaştığı ve basın sektörüne de yeni 
girmiş bulunan 1970’lerin ikinci yarısında 
önce bir gazetenin mutfağında dizgi 
servisinde çalışmaya başlamıştı. Sonra 
1980’lerin ikinci yarısında Gelişim Grubu’nun 
Nokta Dergisinde, 1988-89’da ise aynı grubun 
“Gelişim Spor” isimli dergisinde (Bilenler 
anımsayacaklardır. Gelişim Spor çok güzel 
bir haftalık spor dergisiydi) dizgi servis şefi 
olarak çalıştı. Sonrasında emekli olana dek 
basın sektörünün içinde kaldı. Cihat yanlış 
anımsamıyorsam 1954 doğumludur. Şu an 
emekliliğini yaşıyor. Artık Fenerbahçe’sinin 
maçlarını evinden izlediğini 2008’deki 
görüşmemizde bana anlatmıştı.

İşinde çalışırken ceket, kravat giyen yani 
kılık kıyafet yönetmeliğine ters düşmeyen 
klasik, olağan vatandaş Cihat maç günleri 
standartın dışına çıkıp kabuk değiştiriyor, 
onda birdenbire biraz bitirim, biraz olağandışı 
biraz holigan normal günlük yaşamıyla 

çelişkili bambaşka bir ruh hali ortaya 
çıkıyordu.

Saat 22’de Anadolu Ekspresi hareket 
etti. İçmek sanki trenle gidilen Ankara 
deplasmanlarının olmazsa olmaz tadıdır, 
adeta koşuludur. En azından o tarihlerde 
öyleydi. Uzun süredir trenle deplasmana 
gitmedim. O nedenle bilmiyorum, ama 
şimdi trenlerde içkinin de yasaklandığını 
GOOGLE amcamdan öğrendim. Oysaki akşam 
yemek vagonunda doyumsuz sohbetler 
eşliğinde bazen yeni Fenerbahçelilerle 
tanışırsınız, gelecekteki güzel dostlukların 
temelini burada atarsınız. Benim sanırım 
trende tanışıp dost olduğun en az sekiz, on 
arkadaşım vardır. Ayrıca yemek vagonunda 
Hep bir ağızdan söylenen tribün şarkıları 
ve tezahüratlar, bazen orada yapılan yeni 
bir beste insana ayrı bir keyif ayrı bir 
mutluluk verir. Ancak biz o gün alışılmışın 
aksine yemek vagonunda uzun kalmadık. 
Biraz bir şeyler atıştırdık. Sanırım birer 
duble rakıdan sonra da kompartımamıza 
döndük. Bunun nedeni Cihat’ın trene 
binerken Haydarpaşa’daki büfelerden 
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birinden son anda aldığı iki şişe şarap, 
kuruyemiş ve cipsten oluşan kumanyamız 
idi. Kompartımanımızda bir yandan tatlı 
tatlı söyleşirken öte yandan da ufak ufak 
şaraplarımızı içiyoruz. Bir huyum vardır. 
Uykuyu oldum olası severim. Hangi ortamda 
olursam olayım, bir yerden sonra işin 
zorlamaya girdiğini, yürümediğini gördüğüm 
duyumsadığım anda şişemde kadehimde içki 
kalmış kalmamış fark etmez. Hele uykum da 
varsa, zorlamam içmeyi keser yatar uyurum. 
Kendimi içkinin dibini bulmaya zorunlu 
saymam.  Bu kez de öyle oldu. Saat gece 
yarısı üç, üç buçuk sularında Cihat’ın biraz 
daha ona eşik etmem yolundaki tatlı dili 
ısrarlarına karşın kafamı koltuğa gömdüm ve 
hemen uyudum. Tren Ankara’ya vardığında 
yanılmıyorsam dört saatin üzerinde 
kestirebilmiştim. Çihat ise çoğu zaman 
olduğu gibi, ”ben hele şu şarabımı bitireyim” 
dediği anlaşılıyordu. Baktım kendisinin 
şarabı onu kesmemiş benim az da olsa kalan 
şarabımın da dibini bulmuştu. Cihat, kendi 
ifadesine göre taş çatlasa ancak iki saat 
kadar uyuyabilmişti.         

Ankara deplasmanlarına trenle gitmenin 
bir diğer keyifli yanı da şudur. Sabahleyin 
gara indiğinizde sizi Ankaralı renkdaşlarınız, 
taraftarlarımız karşılarlar. Onlarla kucaklaşır 
özlem giderirsiniz. Onların içindekilerden 
tanıdıklarımızla öpüştük, koklaştık. Bu görev 
de bitince Cihat’la bir yerlerde kahvaltı 
yapmak üzere diğer gruplardan koptuk. Ağır 
aksak, salına salına Ulus’a doğru yürüyoruz. 
Yanlış anımsamıyorsam sanırım Stat Oteli’ni 
geçmiştik ki, Ulus’ta Atatürk anıtının oralarda 
bir yerde o ana dek hemen hiç konuşmayan 
Cihat aniden bana şunları söyledi:“Baba ya, 
başlarım kahvaltısına, benim ağızım kurudu. 

Bir yerlerde buz gibi bir sabah birasına ne 
dersin?  Çivi çiviyi söker! Olacak şey miydi 
bu? Cihat’ın bu isteği hani, “buyurun buradan 
yakın” deriz ya, işte öyle bir sözdü. Sanırım, 
“erkanı var, usulü var, her şeyin bir zamanı 
var!” sözü bu gibi durumlar için söylenmiş bir 
söz olsa gerek. Her şeyin bir yolu, yöntemi 
zamanı olması gerekir. Ancak onu bu 
düşüncesinden caydırmam için çok da çaba 
göstermeme gerek kalmadı. Çünkü kafamı 
yana çevirdiğimde bir pastahanenin önünde 
durduğumuzu gördüm. Bu gibi zorlanacağım 
durumlarda bazen şanş meleğim ortaya 
çıkar. Düşünsenize ya karşımıza bir birahane 
çıksaydı! Ne yapardım, dostumu kahvaltıya 
ikna etmek için ne denli zorlanırdım?  Artık 
takdir sizin. Üstelik pastanenin camında 
A4 boyutunda bir kağıda keçeli kalem ve 
büyük harflerle  “KAHVALTI BULUNUR” 
yazmışlardı. Cihatcığım, “senin ısrarcı olup 
beni kırmayacağına adım gibi biliyorum.  
Bunca alkolden sonra güzel bir kahvaltı 
yapmayı fazlasıyla hak ettik” dedim. Onun 
yorum yapmasına fırsat vermeden de seri 
bir şekilde içeri dalıverdim. Bizim Cihat’ın 
çok sevdiğim bir huyu da pek inatçı, ısrarcı 
olmamasıdır. Baktım peşimden geliyor. 
Babacan bir tavırla, “eh hadi öyle olsun, seni 
mi kıracağım” dedi.

İÇERİDE YAŞAYACAĞIMIZ 
“FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞINI                                                        
GÖZLER ÖNÜNE SEREN” İLGİNÇ 
OLAY

Burası pek lüks olmayan beş, altı masalı 
18, 20 kişilik Anadolu’nun birçok kentinde 
sıkça rastlayabileceğimiz üçüncü sınıf 
bir pastaneydi. Yanımıza güler bir yüzle 

günaydın, hoş geldiniz diyerek gelen en fazla 
17-18 yaşlarında sempatik bir delikanlıya iki 
kahvaltı söyledik. Akşamın yorgunluğundan 
olsa gerek hemen hiç konuşmuyoruz. Genç 
komi çok geçmeden kahvaltılarımızı getirdi.

Bu arada bizden iki masa ötede yirmili 
yaşlarının ortalarında iki genç daha oturuyor. 
Zaten pastanenin tek müşterileri ikişerden 
dört kişi olarak bizleriz. Gençlerden biri zayıf, 
uzunca boylu. Boyu sanırım yaklaşık 1,80, 
1,82 filan olmalı. Arkadaşı ise biraz topluca, 
kısa boylu kalınca yapılı boyu 1,70 bilemediniz 
en fazla 1,72 cm. Uzun boylu olanın daha 
kapıdan girerken gözleri bize takıldı. Sonra 
da gözlerini bizden hiç ayırmadı. Ben de 
bu arada ona bakıp kimdir? Israrla bize 
neden bakar çözmeye çalışıyorum. Bir ara 
arkadaşına bir şeyler söyleyip kafasını bize 
acır gibi bir yüz ifadesiyle “vah, vah, vah” 
diye salladı. Bize neden acımıştı merak 
içindeydim? Tam da bu işin sonunda bir 
iş var ama dur bakalım ne acaba? diye 
içimden geçiriyordum ki, bizimkisi sanırım 
bizi fazla meraklandırmamak için olsa gerek 
masamıza doğru yüksek bir ses tonuyla lafını 
attı.

“Fenerbahçe’nin maçına mı geldiniz?”  
Adamın sözlerinin tümünü vermeden önce 
izninizle bu soruya muhatap olan ikimizin 
üzerimizdekileri anlatayım. Benim boynumda 
sarı-lacivert bir kaşkol (eski taraftarlar 
anımsayacaklardır. 80’li yıllarda taraftarlar 
maçlarda kaşkol henüz kullanmıyorlardı. 
Kaşkolumu o yıllarda artık İngiltere’de 
yaşayan Etiler Ata Koleji ilkokulu ve 
mahalleden çocukluk arkadaşım rahmetli 
Ümit Kayacan oradan bana armağan olarak 
bir Leeds United kaşkolu getirmişti. (şunu 
rahatlıkla iddia edebilir, söyleyebilirim 
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ki İnönü kapalısına kaşkolle gelen ilk 
taraftarlardanımdır.) Gömleğimin üzerinde 
sarı-lacivert bir kazak. Cihat’ın kafasında 
sarı-lacivert bir Fenerbahçe beresi. Sırtında 
yukarıdan aşağıya kadar bir pelerin gibi 
inen ve önden ipiyle boynuna bağlanmış bir 
Fenerbahçe bayrağı. Bu kişi bu aptalca soruyu 
bize soruyordu. Bir an önce acaba hayır, biz 
Galatasaray maçına geldik diyip adamı tiye 
mi alsam diye düşünmedim değil. Sonra yok 
yok herifi başıma sarmamalıyım dedim ve bu 
fikrimden hemen caydım.                                                                

Ben bunları düşünürken Cihat söze girdi: 
“Evet İstanbul’dan maça geldik!” Bunun 
üzerine bizim arkadaşın yüzünde biraz önce 
başını sallarken gördüğüm o küçümser 
alaycı ifade yeniden belirdi. Bizi hafife, alaya 
alır bir gülümseme ile, “ne diyebilirim. Allah 
size akıl fikir versin” dedi. Verilen bu yanıtı 
duyan sevgili Cihat da yüzünü alaycı bir şekle 
sokarak ve söyleyeceklerini alabildiğince 
uzatarak, “Ustaaa” herkesin zevkiiii birinci 
mevkiiiii” dedi. Bunu söylerken dili belki 
de akşamki içkilerin etkisiyle hala hafif 
dolanıyor olabilirdi. Ancak daha akla yakın 
olanı ise dostum sesine özellikle o alaycı 
süsü vermek için öyle konuşuyordu. Cihat 
lafını oturttuktan sonra umursamaz bir 
tavırla kendisini yine kahvaltıya verdi. Bense 
o an, yanında olan ancak o ana dek hiç 
konuşmayan arkadaşı lafa girse de şu herifi 
bir sustursa diye düşündüm. Çünkü böyle 
patavatsız birisini sabah sabah ne ben ne de 
Cihat çekemeyiz. Aksiliğe bakın ki arkadaşı 
sanki dilini yutmuş, hiç konuşmuyor. Bela 
geliyorum demez ya öyle de oldu. Dört, beş 
saniye süren bir sessizliğin ardından, bizimki 
yine aynı küçümser tavır ve alaycı üslüpla 
konuşmasını sürdürdü. “Yanlış anlamayın 

biz de aslında futbolu çok seviyoruz. 
Üstelik bu camianın da içindeyiz. 
Arkadaşım ve ben Ankara bölgesi 
klasman hakemleriyiz. Galatasaray’ın 
ya da Beşiktaş’ın bir maçına gelmiş 
olsaydınız bravo doğrusu değmiş 
derdim.  Ancaaak Fenerbahçe için 
Ankara’ya gelmek, işte bunu anlamakta 
güçlük çekiyorum. Allah’ın bildiğini 
sizden saklamanın gereği yok. Ben 
Fenerbahçe’yi günahım kadar bile 
sevmem. Neden biliyor musunuz? 
Çünkü ülke futbolunda bütün karanlık 
işlerin, bütün kötülüklerin anasıdır 
sizin takım. Her pisliğin altından 
Fenerbahçe çıkar. O sebeble sizleri 
anlamakta vallahi zorluk çekiyorum.” 
Bunları üzerine basa basa alaycı 
bir tarzda sözcükleri ağır ağır ve 
yüksek bir ses tonuyla vurgulayarak 
söylüyordu. Bu söyledikleri ile 
yetinse ya, hayır yetinmedi. Nitekim 
ayağa kalktı elini iki yana açtıktan 
sonra, avuçlarına da dua edecekmiş gibi bir 
pozisyonla kıvırdı. Sonra da gözlerini yukarı 
tavana doğru dikti. Yakarış yukarıdaki ALLAH’a 
idi ve şunları söyledi: “Allahım yarabbim, bir 
gün elbet bana da Fenerbahçe maçlarını 
yönetmeyi nasip edersin inşallaaaah!”. Sonra 
da yakarışı, duası bitmiş insanlar gibi iki eliyle 
yanaklarını sıvazladı. Cümlesinin sonundaki 
inşallahı öyle uzatarak ve üstüne basa basa 
söylemişti ki o tek sözcükteki vurgu bile 
adamın ilerde Fenerbahçe’yi yakmak için 
taşıdığı niyeti açık ediyordu.  Bizi dinlemiyor 
sandığım Cihat’ın herifin bazı sözlerine kulak 
kabartığı da burada açığa çıktı. O sözlere 
şu yorumu getirdi: “Yarın öbür gün eline 
fırsat geçtiğinde Fenerbahçe’yi yatıracak, 
yakacaksın galiba…!” Cihat’a bu hakem 

MERAKLISI İÇİN NOT 1: 

1982/1983 sezonunda hocamız 
Branco Stankovic’li Fenerbahçe Ligi 

Şampiyon olarak bitirdi. Bir sezon 
sonra ise 1983-84’te Trabzonspor 
Süper ligdeki son şampiyonluğunu 
kazandı. Fenerbaçe’miz ise ikinci oldu.  

 Merak eden dostlar için 20 Ekim 
1983 tarihli Gençlerbirliği - Fenerbahçe 
maçının kadrosunu da vermek iyi olur 
diye düşünüyorum. 

Gençlerbirliği- FENERBAHÇE (0-3)
TARİH: 20 Ekim 1983 
STAT: 19 Mayıs
HAKEM: İlyas Ayan

GENÇLERBİRLİĞİ: Okan, Eyüp, 
İsmail, Levent, Zaferi Serdar. Mehmet,  
Muammer, Oğuz, Harun (Reşit), Avni 
(Nevzat)

FENERBAHÇE: Yaşar Duran, 
Erdoğan Arıca, Onur Kayador, Cem 
Pamiroğlu, Sedat Karaoğlu, İlyas 
Tüfekçi, Arif Kocabıyık (Mustafa 
Arabacıbaşı), Müjdat Yetkiner, Özcan 
Kızıltan (Önder Çakar), Selçuk Yula,  
Srebrenko Repçiç

Sarı Kart: Levent Gelerbirliği)  

Goller: dk. 34 Müjdat, dk. 56 İlyas 
2-0, dk.75 İlyas 3-0.

Fenerbahçe’ye Schalke 04 
takımından gelen İlyas 3 sezon 
Fenerbahçe’de başarılı maçlar 
oynadıktan sonra Almanya’ya 
gidiyorum diyerek Fenerbahçe’yi 
kandırarak Galatasaray’a imza attı. 
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bozuntusu utanmazın yanıtı çok kısaydı. 
“Evet inşallah Allah kısmet ederse bu işi 
büyük bir keyif içinde yapmak isterim.” Bunu 
söylerken yüzü alaycı bir keyif içindeydi. 
Ancak bizim Cihat bir gün önce içtiği 
içkilerin etkisiyle yine kahvaltısına konsantre 
olduğundan galiba herifin bu son sözlerini 
duymamıştı. yoksa adamın üstüne yürümesi 
kaçınılmazdı.

Ben kavga, dövüş sevmem ve de bilmem. 
Ama aslında bu herif tam dövülecek adamdı. 
Kan beynime sıçramış adeta burnumdan 
soluyordum. O halde ben bu herife sert 
tokat gibi bir yanıt vermeliydim. O sinirle 
tam da söze başlayacakken o zavallı beni 
yine susturdu. Henüz kusacakları bitmemişti. 
Hiç duraksamadan, nefes almadan üstüne 
basa basa konuşmasını sürdürdü. Nefretinin 
doruk noktasını sona saklamıştı: 

“BAKIN SON OLARAK ŞUNU DA 
SÖYLEMEDEN GEÇMEYEYİM KENAN PAŞANIN 
YERİNDE OLSAM FENERBAHÇE KULÜBÜNÜ 
HEMEN YARIN BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE 
KAPATIRDIM.” 

12 Eylül 1980 askeri darbesi yeni 
sayılırdı. Kenan paşa hala Devlet Başkanıydı. 
Dönem Kenan Paşanın sözlerinin adeta 
kanun gücünde olduğu dönemdi. Örneğin, 
bir örnek vermem gerekirse düştüğü 2. 
Ligden (Bugünkü 1. Lig) bir türlü çıkamayan 
Ankaragücü sanırım, 1980-1981 sezonunda 
ikinci lig takımı olarak Türkiye Kupası 
finaline çıkıp 1. Lig’den (bugünkü süper 
lig) Boluspor’u yenerek kupayı müzesine 
götürmüştü. Bunun üzerine Kenan Paşa 
bir emirle Ankaragücü’nün Süper Lige (1. 
Lige)  geri dönmesini buyurmuştu! (Bu 
emrini kimse ikiletmemiş, buyruğu derhal 
yerine getirilmişti. 16 takımlı olan 1980-1981 

sezonu bir ertesi sezon Ankaragücü lige geri 
döndüğünden 17 takımla oynanmıştı.

“FENERBAHÇE’Yİ KİM 
KAPATACAKMIŞ!”

Bu kişi tüm kinini yaklaşık üç, beş 
dakika içinde kusmuştu. Tüm bunlar 
olurken nedense Cihat başı önünde sakin, 
umursamaz bir tavır takınmış sanki onu pek 
dinlemiyor, iplemiyor gibiydi. Dostum Cihat 
argo tabiri ile delikanlının laciverti deriz ya o 
katogoriden birisidir. Aslında Fenerbahçe’ye 
yapılan bu hareketler, bu sözler üzerine 
yapacağı ilk iş hemen yerinden kalkıp herife 
(ne diyorsun ulan sen! Diye saldırmak 
olmalıydı!) Oysa bu hakaretlere hiçbir tepki 
vermemişti. Sanırım akşamın yorgunluğu 
ve alkolün etkisi ile adamı sağlıklı bir 
şekilde dinleyemiyor ve de belki de bu ucuz 
adamı iplemiyordu. Ancak bu terbiyesizin 

MERAKLISI İÇİN NOT 2: 

Süper Ligin 63 sezonunda Fenerbahçe 
tam 22 kez ikinci oldu. Bu buna karşılık 

Beşiktaş 13 kez, Galatasaray ise süper 
Ligi 11 kez ikinci bitirdi. Bu istatistiki 
sayılar bile hangi takımın hakkının daha 
çok yenildiğinin bir göstergesi sayılabilir. 
Fenerbahçe bu 22 ikinciliğinde tam 9 kez 
1-3 puan farkla şampiyonluğu kaçırmıştır. 
(1966-67; 1970-71; 1973-74; 1993-94; 2001-
02; 2005-06; 2009-10; 2011-12; 2014-15)
Galatasaray’ın arkasından ise tam 12 
sezonu ikinci bitirdik. 

Bu sezonlar şunlardır:
• 1961-62, GS 57 puan - FB 53 puan, 
Puan farkı: 4
• 1970-71, GS 42 puan - FB 41 puan, 
Puan farkı: 1
• 1972-73, GS 47 puan - FB 42 puan, 
Puan farkı: 5
• 1993-94, GS 70 puan - FB 69 puan, 
Puan farkı: 1
• 1997-98, GS 75 puan - FB 71 puan, 
Puan farkı: 4                  
• 2001-02, GS 78 puan - FB 75 puan, 
Puan farkı: 3
• 2005-06, GS 83 puan - FB 81 puan, 
Puan farkı: 2
• 2007-08, GS 79 puan - FB 73 puan, 
Puan farkı: 6
• 2011-12, GS 48 puan -  FB 47 puan, 
Puan farkı: 1
• 2012-13, GS 71 puan - FB 61 puan, 
Puan farkı: 10
• 2014-15, GS 77 puan - FB 74 puan,
Puan farkı: 3
• 2017-18, GS 75 puan - FB 72 puan, 

Puan farkı: 3

Fenerbahçe ikinci olduğu 22 ligin tam 
12 tanesini Galatasaray’ın arkasından ikinci 
bitirdi ve şampiyonluğu yitirdi.     

Galatasaray ise 11 kez ligi ikinci sırada 
bitirdi. İkinci olduğu bu sezonlarda sadece 
4 sezon Fenerbahçe’nin arkasından ikinci 
oldu ve şampiyonluğu yitirdi. 

1959’da ise iki grupta yapılan maçlar 
sonucu iki takımda gruplarında 1. 
olup finale çıktılar. İlk maçı 0-1 yitiren 
Fenerbahçe rövanşı 4-0 alarak yeni ligin ilk 
şampiyonu oldu.  

• 1960-61, FB 61 puan - GS 60 puan, 

Puan farkı: 1
• 1974-75, FB 43 - GS 38 puan 
Puan farkı: 5
• 2000-01, FB 76 puan - GS 73 puan, 
Puan farkı: 3

Tüm bu verilerin ışığı altında iki 
takımdan hangi takımın şampiyonluk 
çekişmesinde daha fazla mağdur olma 
şansları olduğunun takdirini siz değerli 
dostlara bırakıyoruz. Şunu da göz önünde 
bulundurmakta yarar var. Galatasaray 
yönetimlerinde iş bitirme yeteneği daha 
fazla olan yöneticilerin bulunması da işin 
tuzu biberi. Örnek Adnan Polat, Ergun 
Gürsoy, Yurdeşen Karahasan, Abdürrahim 
Albayrak vb.)   
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son sözleri biter bitmez, o ana dek herifin 
söylediklerine pek ilgisiz görünen Cihat’ın 
birden kükreyen bir ses tonuyla şunları 
söylediği duyuldu: “Pardon anlamadım. 
Fenerbahçe’yi kim kapatacakmış. Böyle bir 
babayiğit daha anasının karnından doğmadı.” 
Bu sözlerinin sonunda Cihat masaya okkalı 
bir yumruk attı. Bu yumruk doğal olarak 
çaylarımızın dökülmesine neden olurken ince 
belli bardaklardan biri de sanırım kırılmıştı.  
Sonra Cihat bu terbiyesizin masasına doğru 
hamle yaptı. Ben atik davranarak, bir dakika 
Cihat diyerek kulağına eğildim. Beni biraz 
seviyorsan bu herife vereceğim yanıtı dinle. 
Eğer söyleyeceklerimden tatmin olmazsan 
özgürce ister döv ister başka bir şey yap. 
(tabii “başka bir şey yap” lafını burada 
yumuşatıp yazdım Sözcük aslında “S” ile 
başlıyor.) Kısaca ne istersen onu yap…! Cihat 
benden yaşça biraz ufaktır. Beni sevdiğini de 
biliyordum. Bana bir şans tanıyacağına onun 
karakter yapısını da bildiğimden adım gibi 
emindim.     

“Bekliyorum” dedi. Sen önce bir konuş, 
sonra ben onun anasını nasıl olsa yine 
bellerim. (Tabii bunu da “bellerim” olarak 
değil de adlı adınca “S” ile başlayan sözcükle 
söylüyordu.) Bunları söylerken de çok sinirli 
olduğu her halinden belliydi. Bir elini yumruk 
yaptı, masanın üstüne birkaç kez vurdu. 
Sanki bana, “ne konuşacaksan çabuk konuş 
da şu herifi benzeteyim” mesajı veriyordu.

Hemen söze girdim. Çok yüksek bir sesle 
adeta haykırarak şunları söylediğimi yaklaşık 
40 yıl sonra bile dün gibi net anımsıyorum. 
Bu sözler belleğime iyice kazınmış:

“ATATÜRK’ÜN KULÜBÜNÜ 
KAPATMAK KİMSENİN HADDİNE 
DEĞİL!”

“Çok küstah, çok terbiyesiz, çok 
hayasızsın. Az önce Fenerbahçe’den nefret 
eden birisi olduğunu belli ettin. Senin Cahil 
biri de olduğun her halinden belli.  Şunu 
kafana kazı Fenerbahçe kulübünü Kenan 
Paşa da dahil kimsenin kapatmaya gücü 
yetmez. Bir şeyi daha bilmiyorsun, senin 
Fenerbahçe’yi kapatmasını önerdiğin o 
Kenan Paşa var ya… O da çok iyi, çok koyu 
bir Fenerbahçelidir.  Ayrıca Fenerbahçe 
Türk halkının büyük çoğunluğu tarafından 
sevilen, ülkemizin en popüler camiasıdır. 
Bu arada bir şeyi daha bilmende yarar 
var. “Ulu Önder” Atatürk bile Fenerbahçe’yi 
çok severdi. Fenerbahçeli olduğunu 
birkaç yerde açıkça belirtmiştir. Kısacası 
Atatürk’ün kulübünü kapatmak buna Kenan 
Paşa da dahil kimsenin haddine değil.  
Çok zavallı biriymişsin! Şunu da unutma 
Fenerbahçesiz Türk Sporu olmaz. Olacak 
şey değil, değil Amma, bir an için hadi senin 
dediğini kabul edelim. Yani Fenerbahçe 
düşlediğin gibi kapatılsın! Kulüp birkaç 

ay sadece futbol da değil, diğer dallarda 
da hiçbir spor faaliyetinde bulunamasın.  
Bu kapatmanın üzerinden iki ay kadar 
geçtikten sonra bir gün gazetelerde, 
televizyonlarda, “bugün Taksim Meydanı’nda 
sıkıyönetim komutanlığının özel izni 
Atatürk Anıtının önüne 11 adet sarı-lacivert 
çubuklu Fenerbahçe forması asılacaktır.” 
türünden bir duyuru yayınlansa, emin ol 
bu duyuruyu duyan okuyan insanlar çoluk, 
çocuk, kadın, erkek yaşlısıyla genciyle ve 
de büyük bir özlemle sadece asılmış o 11 
adet çubuklu formayı görmeye Taksim 
Meydanına koşacaklardır. O gün orada kaç 
bin kişinin toplanacağı hakkında bir fikrin 
var mı? Şimdi bunu pekala sende tahmin 
edebiliyorsundur ancak söylemeye dilin 
varmaz. Onu da ben sana söyleyeyim. Yemin 
ederim ki o gün on binler büyük bir olasılıkla 
yüz binin üzerinde hatta belki de iki yüz 
bin kişilik bir kalabalık koşarak Taksim’e 
gidecektir.” (Bu iki yüz bin sayısını o gün 
verirken şunun da bilinmesinde yarar var. 
1983 yılında İstanbul’un nüfüsu 16 milyon 
değil de 3-3,5 milyon kişi kadardı.) Bu kutsal 
camiayı eleştirmeden önce sözlerine dikkat 
edeceksin.  

Aslında hazır yanıt biri değilimdir. 
Ansızın yakalandığım bu gibi durumlarda 
tutuk olurum. İş işten geçtikten sonra ise 
keşke şunu da söyleseydim, keşke bunu da 
belirtseydim diye kendimi yer hayıflanırım. 
Ancak o gün, o an bunları duraksamaksızın, 
soluksuz bir şekilde 23 Nisan törenlerinde 
daha önce ezberlediği şiiri bağıra çağıra 
okuyan bir ilkokul öğrencisi gibi hiç 
düşünmeden ve teklemeden söylemiştim. 
Bu yüksek sözle hiç teklemeden yaptığım 
konuşma Cihat’ı sanki belli ölçülerde 
sakinleştirmişti. Öte yandan şaşırtıcı olan 
diğer bir şey de; ben konuşurken bizim 
zavallı sözde hakem bozuntusu da hiç 
araya hiç girmedi. Söylediklerimi nedendir 
bilemiyorum suskunca dinlemekle yetindi. 
Sözlerim bitince onun yerine o ana dek 
hiç konuşmayan hani o tıknaz yapılı, kısa 
boylu dediğim arkadaşı ilk kez konuştu. 
Her halinden daha aklı başında olduğu 
görülen bu kişi şunları söyledi: “Kardeşim 
sinirlenmekte haklısınız. Ben sizden çok 
çok özür diliyorum. “Renklerle, zevkler 
tartışılmaz” Bu söz sanıyorum biz futbol 
severler için söylenmiş bir laf. Ben 
Fenerbahçeli olmanızı saygıyla karşılıyorum. 
Bugünkü maçta da iyi oynayan kazansın 
diyorum.

Bu kişinin gergin olan ortamı bu özür 
dileyen sözleri ile yumuşatmak istemesi  
sinirimi tam olarak yatıştırmasa bile 
olumluydu. Sonra yüzünü kendi arkadaşına 
doğru döndü. Ona da azarlar bir tavırla ve 
yüksek bir ses tonuyla şunları söylediğine 
tanık olduk: “Çok terbiyesiz, çok da densizsin. 
Tüm bunların ne gereği, ne de alemi vardı. 

Yürü hadi kalk gidiyoruz!”

Arkadaşının bu sert çıkışı sanırım 
etkili olmuştu. Benim bu yanıtıma hiçbir 
karşılık gelmedi. Belki de yaptığı küstahlığı, 
terbiyesizliği o sapı silik de anlamıştı. Zaten 
arkadaşı da onu oradan kaçırırcasına hemen 
uzaklaştırdı. Uçarcasına çekip gittiler.

Bu konuyu yolda Cihat’la konuştuğumda 
şu gerçek ortaya çıktı. Cihat o sapı siliğin, 
“Allah size akıl fikir versin” “sözlerine 
sinirlenmiş. “Ustaaa herkesin zevki, birinci 
mevkii” dedikten sonra kendini kahvaltıya 
vermiş. Bu biçarenin başından beri 
söylediklerini hiç dinlememiş, duymamış. 
Sadece “Allahım yarabbim bir gün elbet 
bana da birinci ligde Fenerbahçe maçlarını 
yönetmeyi nasip edersin inşallaaah” 
sözlerini duymuş adamın söylediklerinin 
tümünü duymadığından konuşmaları kopuk 
kopuk dinlediği için de adamı tiye alıp 
kahvaltısına konsantre olmuş.  Sonra da bu 
zavallı yaratığın bağıra bağıra söylediği son 
cümleyi yani, “Kenan Paşa’nın yerinde olsam 
Fenerbahçe Kulübünü bir daha açılmamak 
üzere kapatırdım” sözlerini duymuş.

Kahvaltı çıkışı yolda orada geçen 
tüm konuşmaları ayrıntılarıyla dostuma 
anlattıktan sonra, Cihat küplere bindi adeta 
çıldırdı. Aslında tüm kızgınlığı daha çok 
bana idi. “Verdiğin yanıt çok etkileyici ve de 
güzeldi. Ama keşke hiç konuşmasaydın. Ben 
de herifi bir güzel dövseydim. Konuşman 
bitince öteki arkadaşı özür diledi ve tam 
ben ona saldıracaktım ki, acele bir şekilde 
sıvıştılar, hızla kaçtılar.”

ANKARA DEPLASMANLARINA 
TRENLE GİTMENİN KEYFİ 
BAŞKADIR

Değerli okurlar, dostlar, o gün 3-0 
kazandığımız maçta 2 puanı (o yıllarda 
galibiyete 2 puan veriliyordu.) Güle oynaya 
almıştık.  Ama Cihat maçtan önce ve maçtan 
sonra dönüş yolunda, “O lavuğu dövmeliydim. 
Yaptığın konuşma bana engel oldu” diye 
başımın etini yediğinden doğrusu galibiyetin 
tadına pek de varamamıştım.

Hani yazının başında, “Ankara 
deplasmanlarına trenle gitmenin keyfi 
başkadır” demiştim ya…

Üniversite yaşamım Ankara’da geçti. Bu 
kentte birçok arkadaşlar edindim. Ayrıca 
Ankara’da yakın akrabalarım da vardır. 
Bu nedenle üniversite yaşantımda 5 yılımı 
geçirdiğim Ankara’yı ne de olsa severim. Ama 
o gün Ankara’nın en beğendiğim, en sevdiğim 
yanı, Yahya Kemal Bayatlı’nın vaktiyle dediği 
gibi trenle İstanbul’a dönüşü olmuştu. Çünkü 
özellikle de sabah sabah bir hıyar gününüzün 
içine etmişse insan o kentten kaçıp, bir an 
önce İstanbul’a kavuşmak istiyor.
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Kadın futbolcular her koşulda 

Fenerbahçe Kadın 
Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Nihan Su: 

“Ülkemizde kadın 
futbolcu havuzu 
oldukça dar ve 

dolayısıyla elit oyuncu 
sayısı da oldukça sınırlı. 
Oysaki doğudan batıya 

baktığımızda kadın 
futbolcu noktasında 

potansiyelin var 
olduğunu biliyorum. 

Kadınlara fırsat verildiği 
zaman ben daha fazla 

kız çocuğumuzun 
futbolun içerisine 

gireceğini, sistemin 
içerisinde kalabileceğini 

ve güzel başarılara 
imza atabileceklerini 

düşünüyorum.” 

‘SAHADA TÜM 
KADINLAR 

ADINA GÜÇLÜ 
OLMAK VE  

ÖN YARGILARI 
YIKMAK 

İSTİYORLAR’
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ve takımın 
kalecisi Ezgi Çağlar Sarı Lacivert Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

eçtiğimiz yıl Ağustos ayında kurulan ve Eylül ayında kadrosu oluşturulan Fenerbahçe Kadın Futbol 
Takımı sahalara hızlı bir giriş yaptı. Kısa zamanda birçok galibiyet elde eden Fenerbahçe Kadın 
Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ve takımın kalecisi Ezgi Çağlar takımın performansını, kadın 

futbolcular olarak beklentilerini ve gelecek hedeflerini Sarı Lacivert Dergisi’ne anlattı.

G

Nihan Su Ezgi Çağlar
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su “MİLLİ TAKIMLARA BİRÇOK 
OYUNCU KAZANDIRDIM”
Teknik direktör olma hikâyeniz nasıl 
başladı?

Aslında 1995 yılından beri kadın 
futbolunun bir parçasıyım ve 27. yılımı 
Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altında 
yaşıyorum. Bunun için oldukça mutluyum 
ve gururluyum. 11 yıllık oyunculuk 
dönemimden sonra antrenörlük kariyerim 
başladı. Kız çocuklarına el uzatabilmek, 
onların içindeki yeteneği ortaya 
çıkarabilmek, tecrübelerimi aktarabilmek 
ve kadın futbolunun yaygınlaşmasını 
sağlamak en büyük motivasyonumdu. 
2006 yılından bu yana işin teknik ekip 
tarafında yer almaktayım. Milli takımlarda, 
kulüp takımlarında, okul takımlarında, 
İşitme Engelliler Kadın Milli Takımında ve 
kadın futbolu ile ilgili sosyal sorumluluk 
projelerinde çalıştım. Milli takımlara birçok 
oyuncu kazandırdım ve Dünya Üçüncülüğü, 
Olimpiyat Üçüncülüğü gibi başarılar elde 
ettim. Kadın futbolunun gelişimi için yurt 
içi ve yurt dışı birçok eğitimlere katıldım. 
TFF’de çalıştığım dönemlerde kadın 
antrenör yetiştirme konusunda kadınlara 
özel açılan UEFA kurslarında eğitimcilik 
yaptım. Misyonlarımdan bir tanesinin 
de alanda daha fazla kadın istihdamı 
yaratmak olduğunu düşünüyorum.  

“EN ÖNEMLİSİ KIZ ÇOCUKLARIMIZI 
FUTBOLLA ERKEN YAŞLARDA 
OKULDA TANIŞTIRABİLMEK”   
Kadın futbolcu yetiştirme konusunda 
sorun yaşıyor musunuz?

Ülkemizde kadın futbolcu havuzu 
oldukça dar ve dolayısıyla elit oyuncu 
sayısı da oldukça sınırlı. Oysaki doğudan 
batıya baktığımızda kadın futbolcu 
noktasında potansiyelin var olduğunu 
biliyorum. Kadınlara fırsat verildiği zaman 
ben daha fazla kız çocuğumuzun futbolun 
içerisine gireceğini, sistemin içerisinde 
kalabileceğini ve güzel başarılara imza 
atabileceklerini düşünüyorum. Bu 
doğrultuda en önemlisi kız çocuklarımızı 
futbolla erken yaşlarda okulda 
tanıştırabilmek. Onlara ulaşabilmenin en 
iyi yolu bu ve bunu başarabilirsek uzun 
vadede başarının kaçınılmaz olacağına 
inanıyorum. 

En önemli detaylardan birisi de 
nitelikli antrenör. Çünkü kız çocuklarının 
gelişim süreçleri belirli yaşlara kadar 
erkek çocukları ile benzerlik teşkil etse de 
sonrasında süreçlerde belirgin farklılıklarla 

ilerlemesi gerekiyor. Kadın futbolunda 
çeyrek asırlık bir dönemi geride bırakmış 
biri olarak söyleyebilirim ki oyuncu 
yetiştiriciliği çok büyük fedakârlıklarla 
ilerleyen bir süreç. Tesis yetersizliklerinden, 
ailelerin yaklaşımına kadar birçok sebep 
önümüze aksaklık olarak çıkıyor. Bu 
nedenle kulüplerin A Takımdan alt yaş 
gruplarına kadar bir sisteminin olması ve 
sistemin de sürdürülebilir olması gerekiyor. 
Çünkü yarışmacı olmak başka bir şey 
yetiştirici olmak başka. Kısa vadede sonuç 
odaklı bir yaklaşım yerine uzun vadede 
süreç odaklı bir yaklaşım sergilemenin 
daha doğru olacağını, sabırlı olmamız 

gerektiğini düşünüyorum.  

“KIZ ÇOCUKLARI BİRLİKTE 
BAŞARMAKTAN KEYİF ALIYORLAR”
Kadınların erkeklere göre sahadaki en 
belirgin farklılığı nedir?

Erkek futbolcularla da çalışmış bir kişi 
olarak söyleyebilirim ki kadın futbolcuların 
takımdaşlık duyguları daha fazla. Çünkü 
kız çocukları birlikte başarmaktan keyif 
alıyorlar. Daha kompakt bir yapıları var. 
Koşullar ne olursa olsun sahada tüm 
kadınlar adına güçlü olmak ve ön yargıları 
yıkmak istiyorlar. Erkek futbolcular 

KADIN FUTBOLCULARIN 
TAKIMDAŞLIK DUYGULARI 
DAHA FAZLA

“KADIN FUTBOLU AÇISINDAN 
DA YETENEKLİ KIZ ÇOCUKLARI 
KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR”
• Futbol bir yetenek mi yoksa azmedip 
çalışarak öğrenilecek bir alan mı?

Ülkemizde birçok genç ve çocuk 
potansiyeli olduğunu düşündüğümüzde 
kadın futbolu açısından da yetenekli 
kız çocukları keşfedilmeyi bekliyor. 
Yetenekli oyuncu kavramında birçok 
ön koşulun bir arada olması gerekiyor. 
Ben yetenekli oyuncuların zamanında 
ve doğru biçimde seçilerek uzun süreli 
ve sistematik bir çalışmaya girmelerinin 
zorunlu olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü yeteneğiniz var ve siz daha 
fazlası için çalışmıyorsanız bu başarıyı 
getirmeyecektir. Örneğin elit bir 
futbolcu olmak için bir teknik  
çalışmayı dahi binlerce kez tekrar  
etmek gerekiyor.  
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su

“Yarışmacı  
olmak başka bir şey yetiştirici 

olmak başka. Kısa vadede 
sonuç odaklı bir yaklaşım yerine 

uzun vadede süreç odaklı bir 
yaklaşım sergilemenin daha 

doğru olacağını, sabırlı olmamız 
gerektiğini düşünüyorum.”

gibi bu işten hayatlarını devam ettirme 
şansları yok. Çünkü ülkemizde kadın 
futbolu profesyonel bir yapıda değil. Erkek 
futbolcularda daha çok yıldız futbolcu olma 
hayali onu bireyselliğe yönlendiriyor.  

“OYNADIĞIMIZ MAÇIN GEREK 
BİREYSEL GEREKSE TAKIM 
ANALİZİNİ YAPIYORUZ”
Maçlara nasıl hazırlık yapıyorsunuz, 
uğurunuz ya da toteminiz var mı?

Her maç ayrı bir hikâye barındırıyor 
aslında kendi içinde. Maçlara hazırlanırken 
öncelikle teknik ekip olarak oynadığımız 
maçın gerek bireysel gerekse takım 
analizini yapıyoruz. Bu detayları 
oyuncularımız ile paylaşıyoruz. Sonrasında 
artı yönlerimizi geliştirerek eksiklerimize 
göre bir çalışma planı içerisine giriyoruz. 
Rakip analizi de yapıldıktan sonra ona 
yönelik çalışmalarla oyuncularımızı 
müsabakalara hazırlıyoruz. Tabii bu 
işin fiziksel ve taktiksel tarafı. Ayrıca 
oyuncularımızı en iyi şekilde motive ederek 
sahada 

ortaya iyi bir performans koymalarını 
istiyoruz. 

“FUTBOLU OKULLARA 
İNDİRDİĞİMİZDE KIZ 
ÇOCUKLARIMIZA ULAŞACAĞIZ”
Çok yeni ama hızlı yükselen bir takım 
oldunuz. Yakın gelecek için altyapı 
çalışmalarınız var mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok 
ciddi bir gelişim içerisindeyiz. Kulübümüzün 
en yeni takımlarından biriyiz ancak 
taraftarlarımızın, camiamızın ilgisi üst 
düzeyde. Yönetim Kurulumuz, Başkanımız 
Ali Koç ve Kemal Danabaş başta olmak 
üzere ilk günden beri bize çok büyük bir 
destek veriyor. Altyapı konusuna gelirsek, 
daha fazla kadın futbolcuya da ihtiyacımız 
olacağı bir gerçek. Bu yüzden tesisleşme 
ile altyapı hamlelerini çok doğru yapmamız 
gerektiğini düşünüyorum. Futbolu 
okullara indirdiğimizde kız çocuklarımıza 
ulaşacağız ve uzun vadede de başarı 

kaçınılmaz olacak. Hali hazırda Kız Futbol 
Okulumuzdaki öğrenci sayımız takımımızın 
kurulduğu günden beri her geçen gün 
artıyor. Bu da bizleri sevindiriyor. Zaman 
zaman ben de Dereağzı Tesislerimizde 
onların antrenmanlarını takip ediyor 
ve onlarla gurur duyuyorum. Geleceğin 
futbolcularının yolu daima açık olsun. 

“FUTBOL HER İKİ CİNSİN DE 
AYNI KURALLAR ÇERÇEVESİNDE 
OYNADIĞI BİR OYUN”
Karma bir futbol maçı olsa nasıl bir 
mücadele olurdu?

Böylesine organizasyonlar zaman 
zaman birçok ülkede yapılmakta. HeForShe 
sloganımızla çıktığımız bu yolda kadın ve 
erkekler bir araya gelip güzel bir görüntü 
verebilir diye düşünüyorum. Sonuçta futbol 
her iki cinsin de aynı kurallar çerçevesinde 
oynadığı bir oyun. Kadın futbolcuların da 
erkek futbolcular kadar değer görmesi 
kadın futboluna ve oyuncularımıza ciddi 
katkı sağlayacaktır.

“GELECEKTE KADIN FUTBOLU ADINA CİDDİ  
BİR GELİŞİM KAYDEDECEĞİMİZE İNANIYORUM”

• Genel algı, futbolun sporda erkek ağırlıklı bir alan olduğu. Siz bu 
alanın kadın futbolcular açısından bir kariyer oluşturmak için nasıl 
evrileceğini düşüyorsunuz?

Kadın futbolu UEFA ve FIFA’nın öncelikli alanlarından bir tanesi. 
Bu noktada ülkelere ve kulüplere kadın futboluna yatırım yapmaları 
ile ilgili destek veriyorlar. Çünkü kadın futbolu hızla büyüyen 
bir alan. Üst düzey takımların birçoğunun kadın futbol takımları 
mevcut. Günümüzde taraftarların ilgisi üst düzeyde 60-70 bin 
kişiye oynanan maçları görmek mümkün.  Şu an 
Türkiye’nin her bölgesinde kadın futbol takımları 
var ama bu takımlarda oynayan sporcularımızın 
tek işi bu değil. Geçimlerini sağlamak için 
futbolun yanı sıra başka işlerde de çalışıyorlar. 
Gelecekte kadın futbolu adına ciddi bir gelişim 
kaydedeceğimize inanıyorum. Biz ortaya 
iyi bir performans koydukça, taraftarlarımızın 
ilgisi arttıkça bu durum sponsorların da dikkatini 
çekecektir. Bu durumda kadın futbolu ekosistemini genişletecektir. 
Dolayısıyla sporcularımız yalnızca futbola odaklanacak bir hayata 
geçiş yapabilecektir..  
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Kalecisi Ezgi Çağlar 

HAYALİNİ 
KURDUĞUM 
TAKIMIN 
FORMASINI 
TAŞIYORUM

“2006 YILINDAN BERİ MİLLİ 
TAKIM’A HİZMET EDİYORUM”
Biraz kendinizden bahseder misiniz?

1991 doğumluyum. Ailem ve ben aslen 
İzmirliyiz. Ben 2011 yılından beri İstanbul’da 
yaşıyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol 
Takımının kalesini koruyorum. Milli Takım’ın 
bütün yaş kategorilerinde 2006’dan 
beri forma giydim. Şu an Kadın A milli 
takımındayım.

“KENDİMİ SOKAKLARDA 
GELİŞTİRDİKÇE YETENEĞİM 
ARTTI”
Futbola olan ilginiz ve kariyeriniz nasıl 
başladı?

Sokaklarda top oynayarak başladım. 
Sokak futbolu diyebiliriz. İkiz erkek 
kardeşim var ama nedense maçlara onu 
değil de hep beni çağırırlardı. Benim de 
tabi hoşuma giderdi. Kendimi sokaklarda 
geliştirdikçe yeteneğim arttı. Okulda 
bayağı popülerliğimiz vardı. Erkeklerle 
okulda ettiğimiz mücadeleyi beden eğitimi 
öğretmenim gördü ve okul takımı kurmak 
istediğini söyledi. Okulda futbol oynayan 
kız sayısı da epey fazlaydı. Sonrasında 
maçlarda izleyip beni beğenmişler 
ve Şirinyerspor kadın futbol takımına 
seçtiler. İlk lisanslı kulübümse Bucaspor 
oldu. Babamın başarılarımda çok büyük 
payı vardır. Manevi olarak hep arkamda 
olmuştur.

Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılardan 
biraz bahseder misiniz? İşinizin 
zorlandığınız ve sevdiğiniz yanları neler?

Bugüne kadar çok Türkiye 
şampiyonluğu yaşadım ve birçok kulüpte 
oynadım. Milli Takım’da forma giyme 

fırsatı buldum. En önemlisi hayalini 
kurduğum takımın formasını taşıyorum. 
Rüya gibi geliyor bazen. Kulüp girişinde 
duvarda armamızın dev bir hali var. Bazen 
armaya bakıp duruyorum ve ‘gerçekten 
Fenerbahçe’de miyim?’ dediğim oluyor. 
Yıllardır bu zamanı bekledim. Geçmişime 
bakarsak 2006 yılında okullar arası dünya 
şampiyonasına gitmiştik. Üçüncülük 
maçına kaldık. Tabi maç penaltılara gitti. 
Üç penaltı çıkardım ve dünya üçüncüsü 
olduk. Bronz madalyamı hala saklarım. 
Benim için o yaşta çok büyük bir başarıydı. 
İşimi severek yapıyorum. Tek zorlandığım 
hem futbol oynayıp hem de beden eğitimi 
öğretmenliği yapmak. İkisine yetişmekte 
zorlanıyorum bazen ama hayatımdan 
mutluyum.

“1-2 YILA KADIN FUTBOLU ÇOK İYİ 
YERLERDE OLACAK”
Türkiye’de kadın futboluna sizce yeterince 
önem veriliyor mu? Kadın futbolunun 
gelişmesi konusunda neler yapılmasını 
istersiniz? 

Değer verilmeye başlandı. Başkanımız 
Ali Koç birçok kız çocuğunun hayalini 
gerçekleştirdi. Bu kadın futbolu için büyük 
bir adım. 1-2 yıla kadın futbolu çok iyi 
yerlerde olacak, buna inanıyorum. Bütün 
takımların maçları sürekli yayınlanmalı 
ve herkes kadın futbolunu izlerken zevk 
almalı. Erkekler ve kadınlar arasında 
cinsiyet ayrımcılığına son verilip, sporda 
kadınlara destek olunmalı. İnsanlar 
severek takip etsinler, maçlarımıza 
gelsinler, bizlere beste yapsınlar, bizleri 
alkışlasınlar, en önemlisi bizlere değerli 

olduğumuzu hissettirsinler. Çünkü ben bu 
hayatta kendimi en çok sahada değerli 
hissediyorum.

Bu alana ilgi duyan kadın futbolcu 
adaylarına neler önerirsiniz?

Çok çalışsınlar ve asla pes etmesinler. 
Bizler onların önünü açtık. Zor şartlarda 
buralara geldik. En güzel zamanları şimdi 
biz yaşıyoruz, yarın onlara emanet edip 
gideceğiz. Birçok kulübün altyapısı var. 
Altyapılarda futbola başlayıp tüm dünyaya 
isimlerini duyursunlar. Şimdiki aklım olsa 
hiç bir şeyden korkmazdım. Bütün tabuları 
yıkardım. Daha fazla mücadele ederdim.

En çok beğendiğiniz Fenerbahçeli kadın ve 
erkek futbolcular kimler?

Kaleci olarak Altay Bayındır’ı çok 
beğeniyorum. Savunma oyuncumuz Kim 
Min-Jae’yi beğeniyorum. Kadın futbolcular 
Fatma Kara ve forvetimiz Kennya Yaya 
Cordner’ı beğeniyorum.

Fenerbahçe ile ilgili unutamadığınız bir 
anınız var mı?

Evet var. İki maç üst üste iki penaltı 
kurtardım ve bunu asla unutmam.

“KALEDE KENDİMİ ÇOK 
ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORUM”
Tribünde maç izlemek mi, sahada olmak 
mı?

Sahada olmak. Kramponlarımla 
sahada yürümeyi, koşmayı her şeye tercih 
edebilirim. Eldivenleri ve kramponları 
giyip sahaya çıktığımda, kalede kendimi 
çok özgüvenli hissediyorum. Kendimi 
değerli hissettiğim yerde her zaman daha 
özgüvenli olmuşumdur.
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arı Lacivert Derneği, üyelerin ve 
tüm Fenerbahçelilerin popüler 
mekanına dönüştü. Özellikle 

maç günlerinde, neredeyse tüm üyeler 
ve Fenerbahçe taraftarları Dernek 
merkezinde buluşuyor. Hem maç 
öncesinde yemek eşliğinde sohbet 
edip keyifli vakit geçiriyorlar, hem de 
birlikte coşkuyla maç izliyorlar.

DERNEĞİMİZDE ÜYELERİMİZLE 
BULUŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Kadıköy Kurbağalıdere 
mevkisinde, Fenerbahçe 
Dereağzı tesisleri ve 
Fenerbahçe Ülker 
Stadyumuna yürüme 
mesafesinde yer alan 
Sarı Lacivert Derneği 
binası manzarası ile de 
dikkat çekiyor.

S

Fenerbahçe Ülker 
Stadyumuna yürüme 
mesafesinde olan Sarı 
Lacivert Derneği, üyelerini 
ağırlamaya devam ediyor. 
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Sarı Lacivert Derneği üyeleri Emre Karayel’in Oksimoron oyununu izlediler

arı Lacivert Derneği, 
Erdal Beşikçioğlu’nun 
yönettiği ve 

Emre Karayel’in rol aldığı 
‘Oksimoron’ isimli tiyatro 
oyunu için etkinlik düzenledi. 
Etkinliğe, dernek üyeleri yoğun 
ilgi gösterdi,

Tatbikat Sahnesi’nin, 
Emre Karayel’in rol aldığı tek 
kişilik yeni oyunu ‘Oksimoron’, 
kadın-erkek ilişkilerini bir ayrılık 
hikâyesi üzerinden sorguluyor. 
Robert Dubac’ın ‘Oksimoron-
Erkek Aklı’ oyunundan Zeki 
Enes Akkan’ın uyarladığı 
oyunun yönetmenliğini Erdal 
Beşikçioğlu üstleniyor. Çevirisine 
Özge Kayakutlu’nun imza attığı, 
ışık tasarımını Mustafa Bal’ın, 
afiş tasarımını Hande Şiri’nin 
hazırladığı ‘Oksimoron’ oyununun 
asistanlığını ise Hayriye Merve 
Kaya ve Selin Tekman yapıyor.

KADIN ERKEK MÜCADELESİNE FARKLI BİR 
BAKIŞ

Oyunun konusu ise şöyle: 

Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavram 
bir araya geldiğinde, bu iki karşıt anlam bazen 
birbirini götürmek yerine yepyeni bir anlam doğurur. 
İşte oluşan bu yeni ifadeye ‘oksimoron’ denir. XX ve 
XY, iki farklı kromozom dizisi. İki farklı cinsiyet, iki 
farklı bakış açısı: Kadın ve erkek! Doğal oksimoron... 
Her şeyin ancak zıddıyla var olduğu evrensel 

düzende, varoluşunu bizzat kendi zıddına borçlu 
olan bu iki genetik mucize, varlıklarının sürekliliği 
için tek bir şeye ihtiyaç duyarlar: Dengeye. Peki, o 
dengeyi bulabilmek o kadar kolay mıdır? ‘Oksimoron’ 
seyircilere, Semih’in beyninin içindeki kadın-erkek 
mücadelesinde bu dengeyi ararken, kendilerini 
bulacakları bir yolculuk sunuyor.

Derneğin, düzenli bir şekilde yapmayı planladığı 
tiyatro etkinliklerine pandemi nedeniyle bir süre 
ara verildi. Pandemi bitimiyle etkinliklerin tekrar 
başlaması planlanıyor.

Sarı Lacivert 
Derneği 
üyeleri, Erdal 
Beşikçioğlu’nun 
yönettiği ve Emre 
Karayel’in rol aldığı 
‘Oksimoron’ isimli 
tiyatro oyununda 
eğlenceli dakikalar 
geçirdiler. 

SARI LACİVERT TİYATRO KEYFİ

S
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ıl 1992, aylardan Temmuz. Yer Libya 
çölleri. Libya’nın medeni bir yer olduğu 
yalanına inanıp, 23 yaşında genç bir 

mühendis olarak orada çalışmaya karar vermişim. 
İnternet olmadığından, yolculuk öncesi Libya 
hakkında gördüğüm tek resim, Meydan Larousse 
ansiklopedisinde yer alan ışıklı sahil yolu ve uzaktan 
bir kulenin göründüğü kare. Hepsi o.

“Petrolü vardır, zengindir, ne kadar kötü olabilir 
ki?” diye karar verdiğimi hatırlıyorum. Biletler 
gelince, ister istemez sormuş bulundum şirketin 
personel dairesine “Neden doğrudan uçuş yok 
Tripoli’ye, niçin Tunus üzerinden gitmem gerekiyor?” 
Cevabı duyduğumda Libya’ya gitmemem gerektiğini 
anlamam lazımdı, ama o kadar zeki değildim. 
Libya Amerikan ambargosu altındaydı ve ülkeye 
giriş sadece Mısır ve Tunus üzerinden kara yoluyla 
olabiliyordu.

Tunus’un başkenti Tunus ve oradan Libya 
sınırına yakın Cerbe adasına uçuş sonrası gece 
saat 03:00 sularında Libya’ya vardık. Çalışacağım 
tesise geldiğimizde, bavullarımla beraber, üzerimde 
inanılmaz bir yol yorgunluğu ve yol üzerinde her 
10 kilometrede bir bizi durduran silahlı adamlar 
tarafından sürekli bağırılarak aranmanın getirdiği 
korkuları getirmiştim. 

Gece 04:00’e doğru, bana “burada yatacaksınız” 
diye gösterdikleri yer, metalden bir konserve 
kutusunu andırıyordu. Hava sıcaklığının 40 derecenin 
üzerinde olduğuna kalıbımı basacağım bir ortamda, 
odamda klima da yoktu. Klima için bırakılmış bir 

boşluk vardı sadece. O da bir gün klima gelir de 
takılır diye bırakılmıştı sanırım. Işığı açar açmaz, Libya 
çöllerinde bulunan bütün uçan haşeratlar içerisinde 
bir yatak ve dolaptan başka bir şey bulunmayan 
konserve kutusunun içerisine o klima boşluğundan 
hücum etmişti. Odaya dip bucak bakınca, odada 
ben ve uçup ışığa gelen haşeratlardan fazlası 
olduğunu keşfettim. Yer çekimini yenememiş haşere 
arkadaşlar da oradaydı, merhabalaştık.

PANİKLE KOŞUŞTURMAYA BAŞLADIM, 
ETRAFTA İNSAN YOKTU

Her ne kadar yorgun olsam da hiçbir şey 
olmamış gibi o yatakta uyumam mümkün değildi. 
Işığa gelen ve hayatımda hiç görmediğim türdeki 
uçan haşeratın ışığı kapatınca bir bölümünün dışarı 
çıkabileceği umuduyla, ışığı kapattım ve yatakta 
oturarak sabahı ettim. Sanıyorum 06:00-07:00 
arasında hafiften sızmış olmalıyım ki, şantiyedeki 
kalk borusuyla, yerimden fırladım. Ancak bunun 
kalk borusu olduğunu anlamadığımdan Amerika 
Libya’yı bombalıyor korkusuyla, konserve kutumdan 
kendimi dışarı atıp, panikle koşuşturmaya başladım. 
Etrafta insan yoktu. Başka bir konserve kutusunun 
kenarına saklanıp, civarı kolaçan ettim. On beş dakika 
sonra aşçı olduğunu tahmin ettiğim bir adam, kendi 
konserve kutusundan beyaz üniformayla çıkınca, öten 
şeyin kalkmamız için çalındığını anladım.

Yok, ben burada kalamazdım, Libya nasıl bir yerdi, 
bilmiyorum ama burası Libya’nın garip bir bölgesi, 
çölüydü. Biraz oyalandıktan sonra, sabah kahvaltısı 

İnsanın 29 yıl önce 30 dolara aldığı radyoyu hatırlaması imkânsız.  
Bir Romalı için yüzlerce zafer kazanmış Romalı komutan Marcus Antonius 

neyse, benim için Galyunus hala odur. 

HE DE GALYUNUS

Y

 Mehmet Doğan
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için yemekhaneye gittim. Oradan da 
personel işlerine gidip, acilen beni geri 
göndermeleri gerektiğini konuşacaktım. 
Bir dakika durmam mümkün değildi. 
Kahvaltıda hoş geldin diyenler, oldu, hoş 
bulduk dedim. Pek bir şeye benzemeyen 
kahvaltıyı ışık hızıyla yapıp, personel işlerine 
gittim. Zaten personel işlerinde bir kişi 
vardı: Osman Bey. Nazikçe “Osman Bey,” 
dedim. “Ben burada kalamam, kusura 
bakmayın, ama yani ölürüm ben burada, 
şartlar tahminimden çok ama çok daha 
kötü, kısaca izninizi istiyorum, bana 
müsaade, size rast gelsin,” dedim. Osman 
ben yakın gözlüklerinin üzerinden bana 
baktı, “Tabi ki, kalmanız mümkün değilse 
sizi zorlamak istemeyiz, ancak buradan bir 
daha geri dönmeyecek şekilde çıkmanız 
için size hurucu nihai almamız lazım,” dedi.

“Nedir o bilmiyorum, ama lütfen ne 
gerekiyorsa alalım,” dedim.

Hurucu nihai’nin ilgili çalışma vizesiyle 
ilgili kesin çıkış anlamına gelen çıkış vizesi 
olduğunu söyledi, “Ancak bir problem var” 
diye de ekledi. “Nedir?” dedim. “Öncelikle 
sizin buraya çalışmaya geldiğinizi Libya 
makamlarına göstermemiz, çalışma 
vizenizi aldıktan sonra da çıkış vizesine 
başvurmamız lazım,” dedi.

“Tamam, bugün bitmez herhalde, 
ama yarın ya da bu hafta biter mi?” diye 
sordum. “Bugün başlarsak, 9 ay sürer,” 
dedi Osman Bey gözlüklerinin üzerinden 
bakarak. O anda 9 ay cezaya çarptırılmış, 
açık hava cezaevinde bulunan bir 
mahkûmdan farksız olduğumu anlamıştım. 
Durumu kabullendim. Hani derler ya, 
kaçınılmaz ise, zevk almaya bak. Nasıl 
alınır bilmiyordum, ama bir yolunu bulmam 
lazımdı.

TEK HABERLEŞME YÖNTEMİM 
MEKTUPLARDI

O yıllarda internet ve cep telefonu 
henüz keşfedilmemişti. Keşfedilmiş olsaydı 
bile bulunduğumuz yere gelmesi, onlarca 
yıl alırdı. 10 Mart 1876 günü Graham 
Bell tarafından keşfedilen telefonu bile 
kullanmamız mümkün değildi. Şantiyede 
bir telefon vardı ve sadece Libya içi 
konuşulabiliyordu. Türkiye’yi aramamıza iki 
haftada bir pazar günleri izin veriliyordu. 
Tabii 150 kişilik kuyruktan sana sıra gelirse. 
Telefonla evinizi aramak da öyle kolay 
değildi. Önce kuyruğa gireceksiniz, sıra size 
gelince 5 sayılı bir numarayı çevireceksiniz. 
Karşınıza bir kadın çıkarsa, ezberlediğiniz 
Arapça numaraları santraldeki kadına 
aktararak aramak istediğiniz numarayı 

tarif edeceksiniz. Kadın bu numaraları 
not alacak, ama not aldığı numaraları ne 
zaman arayacağı belli değil. Kısaca Pazar 
gününün tamamını telefon kulübesinin 
yanında geçirmek zorundasınız.

Temmuz ayı içinde bir kez evi aramayı 
denedim, ama ilk denemede durumun 
ümitsiz olduğunu kavramıştım. Tek 
haberleşme yöntemim, gidip gelenlerle 
ulaştırılabilecek el yazısı mektuplardı. 
Mektup yazmaya başladım.

FENERBAHÇE’DEN NASIL HABER 
ALACAKTIM?

Ağustos ayı gelmişti ve yakında ligler 
başlayacaktı. Her şeyden uzak kalmaya 
razıydım, ama Fenerbahçe’den nasıl haber 
alacaktım? Şantiyede maçları takip eden 
çok kişi yoktu. Takip edenler, orta dalga 
radyosundan, cazırtıdan dinleyebildikleri 
kadar dinlemeye çalışıyorlardı. Eğer 
Fenerbahçe’den haber almak istiyorsam, 
bir şekilde radyo edinmem gerektiğini 
anlamıştım. 

Çarşıya çıktığımda bulabildiğim en iyi 
el radyosunu 30 dolara aldım. Radyonun 
markası Galyunus’tu. Satan adam bana 
Philips’in Libya’daki markası demişti, ama 
bana pek inandırıcı gelmemişti. Maç 
günleri çok uğraşmama rağmen, sürekli 
cızırtılı, kopan bir radyodan maçları 
dinlememe olanak yoktu, ama en azından 
skordan haberim olabiliyordu radyo 
sayesinde.

Kasım ayının başında Galatasaray ile 
Ali Sami Yen’de oynayacaktık. Bu arada 
şantiyeye yeni biri gelmişti. Yeni gelen 
arkadaş radyo mevzusunu Türkiye’deyken 
öğrenmiş olmalı ki, zamanın parasıyla 1500 
doları verip, Sony radyo getirmişti. Ödediği 
para benim ödediğim paranın 50 katıydı. 

Sony radyonun üzerinde bir sürü 
dönen yuvarlak ve düğme vardı. Benim 
Galyunus’da ise sadece bir tane yuvarlak 
vardı. Benim çekmeyen gariban radyoya 
baktı, alaycı bir tavırla, “Radyo böyle olmalı, 
bak ne yazmış adamlar üzerine: “It is a 
Sony,” dedi. It is a Sony, zamanın en iyi 
reklam sloganlarındandı.

Maça 1 gün kalmıştı. Radyoma çok 
güvenmediğimden, yeni gelen ve Sony 
radyosu olan arkadaşa “Maçı birlikte 
dinleyebilir miyiz?” diye sordum. Sormaz 
olaydım. “Maalesef, ben Galatasaraylıyım, 
maçı yalnız dinlemek istiyorum,” dedi.

Ben aynı cevabı vermezdim, ama “Peki” 
dedim. Gariban siyah Galyunus marka 
radyomu alıp, odama çekildim. Yok, fena 

cızırtılıydı, olacak gibi değildi. Atölyeye 
gidip anten yapmaya karar verdim. 
Oldukça büyük, hatta devasa denebilecek 
büyüklükte T şeklinde bir anten inşa ettim 
ve konserve kutuma antenimi kurdum. İlk 
denemeyi akşam yaptım, ses çok iyiydi 
ama zaten geceleri radyo genelde iyi 
çektiğinden, acele sevinmedim. 

Öğlen saatlerinde maç başladı. Benim 
Galyunus muhteşem çekiyordu, ses billur 
gibiydi. Mutluluğumu tarif etmeme imkân 
yoktu. Ufacık konserve kutumda radyonun 
sesiyle bütünleşmiştim. Galatasaray 
akınlarını dualarla savuşturuyor, 
Fenerbahçe ataklarında ağzıma gelen 
kalbimi ısırıyordum. İlk yarı golsüz kapandı.

LİBYA’DA KESİNTİSİZ VE CIZIRTISIZ 
DİNLEDİĞİM İLK MAÇTI

İkinci yarının başlarında Aykut’la öne 
geçmiştik, Libya’da kesintisiz ve cızırtısız 
dinlediğim ilk maçtı. Maç bitti, dışarı çıktım. 
Mühendis lokaline gittim. Sony’ci çocuk 
ordaydı. Yüzü asık, “Fener aldı galiba maçı, 
gol diye bağırman duyuldu,” dedi. 

“Sen dinlemedin mi?” diye sordum. 

“Benim radyo çekmedi,” dedi.

“Eee, hani ‘It is a Sony’ idi?”

“Ben de anlamadım”, dedikten sonra, 
“Senin radyonun markası neydi?” diye 
sordu.

“He de Galyunus” dedim. Libya’ya yeni 
geldiğinden bilmesi çok zordu, “He de 
nedir?” diye sormasını umuyordum, o da 
sordu.

Zevkle cevabı yapıştırdım:

“It is” demek! 

21+8
İnsanın 29 yıl önce 30 dolara aldığı 

radyoyu hatırlaması imkânsız. Bir Romalı 
için yüzlerce zafer kazanmış Romalı 
komutan Marcus Antonius neyse, benim 
için Galyunus hala odur. 

29 yıl sonra Galatasaray’la 21 Kasım’da 
oynayacağız. 29 Yıl önceki maç 8 Kasım’da 
oynanmıştı.

Tesadüfün iğne deliğine bakın ki, maçın 
tarihlerinin toplamlarının, (21+8) aradan 
geçen yıl sayısını verdiği bir maç olacak.

Kimse kusuruma bakmasın, 

Ben bu maçı radyodan dinlerim.

Çubuklu kalın!
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Sarı Lacivert Derneği’nden Ağrı’daki Yavuz Selim Ortaokulu’na bağış

arı Lacivert Derneği sosyal sorumluluk 
kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklere 
devam ediyor. Buna istinaden Ağrı’da bulunan 

Yavuz Selim Ortaokulu’na Fenerbahçe forması, futbol 
topu, sarı lacivert atkı ve bereler gönderdi.

Sarı Lacivert Derneği Üyesi ve KKTC FEBİDER 
Başkanı Duygu Komsuoğlu’nun önderliğinde 
gerçekleştirilen bağışın gelecek dönemlerde de hem 
Yavuz Selim Ortaokulu’na, hem de diğer illerdeki 
ihtiyaç sahibi okullara devam edeceği belirtildi.

Sosyal sorumluk projelerine ara 
vermeden devam eden Sarı Lacivert 
Derneği Ağrı’da bulunan Yavuz Selim 
Ortaokulu’na bağışta bulundu.

SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Sarı Lacivert Derneği; ‘Köy Çocukları Okusun’ Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Duygu 
Komsuoğlu önderliğinde, Hakkari  TOBB Ortaokulu’na, da çeşitli hediyeler bağışlamıştı.

S

 



Ferhan Şensoy’un kaleminden:

amsun Gazi Osman Paşa İlkokulu’nda beşinci 
sınıftayım. Futbola meraklıyım. Lefter 
hayranıyım. Akşam okuldan eve gelince 

babamın okumayı bitirdiği gazetelerden Lefter’in 
fotoğraflarını kesip bir deftere yapıştırıyorum. Böyle 
bir Fenerbahçe defterim var. Aslında Lefter defteri 
de denilebilir. Her nedense bir de at resimleri kesip 
yapıştırdığım Güzel Atlar defterim mevcut. Her iki 
defter, bana verilmiş üç çekmecenin en altındakinde, 
okul defterlerinin en altında duruyor, zulada. Babam 
görmesin diye.

-Bu ne bu? Defter ziyanlığı! Yapışkan ziyanlığı! 
biçiminde fırça yemeyeyim diye…

Dönemin en güçlülerinden biri olan Macarları 
yenmiş ulusal takım için yazılmış;

“Naci’yi geçmek zor

Sen Lefter’i bir de Macarlara sor”

marşı birinci sayfasını süslüyor defterimin. Hasta 
Fenerliyim. O kadar Fenerli değilim belki, Lefter 
hayranıyım. Ay-Yıldızlı formayla gol atıp bize maç 
kazandıran Lefter’e “Gâvur” dedi diye, sınıf arkadaşım 
Hayrettin’e hayatımın ilk yumruğunu atmışım. 
Yumruk, o ana dek benim filmlerde gördüğüm bir 
şey, hiç atmışlığım yok. Elimi sımsıkı yumruk yapıp 
var gücümle vuruyorum suratına. Elim çok acıyor, 
Hayrettin’e bir bok olmuyor.

Galatasaray Lisesi’ne girince, ne girmesi, 
sınavı kazandığımın belli olduğu akşam, Naci 
Amcam bir Galatasaray rozeti takıyor bana. Artık 
Galatasaraylıyım, Lefter’e hayranlığımı hep gizleyerek.

Amcam Karagümrük’ün onursal başkanı. Hafta 
sonları Vefa Stadı’nda Karagümrük maçlarına 
gidiyoruz. Karagümrük’te liseden Özkan Abimiz 
oynuyor. Çok başarılı. Galatasaray’a alınması 
konuşuluyor şeref tribününde. Benim aklım o sırada 
oynanmakta olan Fener maçında. Atmıştır herhâlde 
Lefter…

Okulun revircisi Ayı Ramazan aşı 
zamanlarında;

-Bu Fenerli!

diye, muhbir arkadaşlar tarafından ihbar 
edilenlere çok sert sokuyor aşı iğnesini. Hiç de 
Fenerli olmayan arkadaşlar için;

-Koyu Fenerli bu Ramazan Abi!

gibi puştça muhbirlikler de oluyor, şakacıktan. 
Onlara düşmana bıçak gibi saplıyor iğneyi Ramo. 
Ayı Ramazan kürt. Grand Cour’daki maçlar 
sırasında, o revir penceresinde belirdiğinde 

geleneksel olarak;

-Ayı Ramazan! Kürt Ramazan!

sloganı atılıyor. O da revir penceresinden 
üstümüze kovayla su döküyor, sanki ayı değilmiş 
gibi. Kürtlüğünden gocunduğu yok. Bizim 
de böyle bir sorunumuz yok zaten. Okulda 
Kürt Ethem var, öğretmenimiz Kürt Ali var. 
Karadeniz’in doğusundan Laz Akın, Çu Zeki var. 
Çerkes Ali, Çingene Zafer var, Yahudi, Ermeni, 
Rum arkadaşlarımız var. Bunlar doğum yerlerine 
göre belirlenmiş sıfatlar. Samsunluyum diye, 
bana da Laz diyenler var. Aşağılayıcı sıfatlar değil 
hiçbiri. Aşağılayıcı olan Ramazan’a ayı denilmesi. 
O da suyu bunun için boca ediyor beynimize, 
kürt olduğu için değil.

O zamanlar milyon dolarlar almazdı 
futbolcular. Lefter Abi Galatasaray Lisesi’nin 
önünden, benim demir parmaklıklar arkasından 
onu hayranlıkla izlediğimi görmeden, yürüyerek 
geçerdi. Hiç Ferrari ile, Porsche ile geçtiğini 
görmedim. Belki de yürüyerek Dolmabahçe 
Stadı’ndaki maça gidiyordu… Ada’dan vapurla 
gelmiş Sirkeci’ye besbelli, Karaköy’den Tünel’le 
ulaşmış Beyoğlu’na, İstiklâl Caddesi’ni yürüyor.

O sırada lisenin önünde, sağ eli havada, 
kılı kıpırdamadan kapıya saygı duruşunda 
bulunuyor, tepeden tırnağa sarı-kırmızı giyinmiş, 
Galatasaray’ın çok renkli amigosu, dolmuş şoförü 
Karıncaezmez Şevki. Lefter’i görünce dönüp ona 
bir selam çakıyor, Lefter Abi ona gülümseyerek el 
sallıyor ve yeniden lisenin kapısına yönelik saygı 
duruşuna geçiyor Şevki.

O okulda kurulmuştur çünkü Galatasaray 
Futbol Kulübü, Ali Sami Yen ve arkadaşları 
tarafından. Şevki’nin kapıya saygı duruşunun 
sebebi bu. Lefter’e saygısının sebebi ise şu; 
heykeli dikilecek bir ulusal kahramandır o.

Bin yaşasın Lefter Abi! Büyükada’ya da bir 
Lefter Küçükandonyadis heykeli yakışır yani.

Ferhan 
Şensoy da 

bir zamanlar 
Lefter 

Küçükan-
donyadis’e 

aşıktı ve 
Galatasaray 

Lisesi’ne 
girmesi bu 

sevgisini 
azaltmamıştı.

LEFTER DEFTERİ

Galatasaray  
taraftarı olan Usta 
Tiyatrocu Ferhan 

Şensoy, 26 Şubat 1951 
yılında  Samsun’da 

doğdu. Şensoy, 1980 
yılında Ortaoyuncular 

adıyla, kendi tiyatrosunu 
kurdu. Şensoy, 31 

Ağustos 2021tarihinde 
70 yaşında hayata veda 

etti.

Lefter  
Küçükandonyadis 
ile ilgili bu kesit, 

Ferhan Şensoy’un 
2012’de yayımlanan 
Başkaldıran Kurşun 

Kalem (Ortaoyuncular 
Yayınları) kitabından 

alınmıştır.

S
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FENERBAHÇE, Türk voleyboluna da  Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile  öncülük yapmış ve 
yapmaya devam eden en önemli kulüptür. 2000’li yılların başından itibaren  kadın ve erkek 
voleybol takımlarımız ulusal ve uluslararası alanda  Şampiyonluk Kupaları kazanıp,  kendilerinden 
daha  sık bahsettirir hale geldiler. 

FENERBAHÇE VOLEYBOL
SÜLEYMAN DURSUN

Lacivert 
Şovalyeler

Sarı 
Melekler
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adın Voleybol Takımımız  2006-2007 
sezonundan bu yana oynanan 16 
sezonda yer aldığı bütün kulvarları 

Eczacıbaşı ve Vakıfbank ile domine etti. 
(2019-20 sezonu pandemi sebebiyle 
tamamlanamamıştır. Lig iptal edildiğinde 
takımımız 3. sıradaydı).

Sarı Melekler, bu süreçte ulusal ve 
uluslararası alanda 14 kupa kazanarak 

büyük başarılara imza attılar. 5 

kez  Sultanlar Ligi, 3 kez Türkiye Kupası, 
3 kez de Şampiyonlar Kupası’nı  kaldıran 
Sarı Melekler aynı dönemde her 
kulvarda aynı sayıda 2.’likler de kazandı. 
Uluslararası alanda da 1’er kez Dünya 
Kulüpler Şampiyonu, CEV Şampiyonlar Ligi 
Şampiyonu  ve CEV CUP şampiyonlukları 
yaşayan takımımız gene bu süreçte bu 3 
kulvarda 7 madalya kazandı.

Sultanlar Ligi’ndeki 4 yıllık şampiyonluk 
hasretini gidermenin yanı sıra, Kupa 

VOLLEY, CEV Şampiyonlar Ligi ve Dünya 
Kulüpler Şampiyonası’nda ŞAMPİYONLUK 
hedefi ile yola çıkan voleybol şubesi 
yöneticilerimiz; 19 yıldır Sırp Milli Takımı’nın 
başında Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları 
ile Olimpiyat finali yaşamış ve 3 sezondan 
bu yana takımımızı çalıştıran Baş 
Antrenörümüz  Zoran TERZIC ile 3 yıllık 
sözleşme yeniledi. 

2021-2022 sezonu öncesi geçen yıl 
takımda yer alan yabancı oyuncularımız  
Melissa Vargas, Brankica Mihajlovıc, Bianca 
Busa, Kelsey Robenson’la birlikte Bahar 
Toksoy Guidetti, Ceren Kestirengöz, Aylin 
Sarıoğlu ve Melis Yılmaz  ile yollarımız 
ayrıldı.

 Yeni sezon öncesi transfer döneminde; 
Tokyo’da  Olimpiyat finali oynayan 17 
yaşındaki Brezilyalı smaçör Ana Cristina 
de Souza;  son Avrupa Şampiyonası’nda 2., 
Tokyo Olimpiyatları’nda 3. olan Sırbistan 
Milli Takımı’nın orta oyuncusu Mina Popovic  
ve Rus milli pasör çaprazı  Anna Lazareva 
ve 17 yaşındaki geleceğin ‘yıldız adayı’ 
Russmaçör Arina Fedorovtseva yabancı 

oyuncularımız olarak transfer edildi. 
Ayrıca Vakıfbank’tan libero Gizem 

Örge ile eski oyuncumuz smaçör Meliha 
İsmailoğlu, Nilüfer Belediyesi’nden pasör 
Buse Ünal ve Karayolları’ndan pasör 
çaprazı Burcu Tutku Yüzgenç de takımımıza 

katıldılar.  
Yeni Takım Menajerimiz eski 

futbolcumuz Paşa Hüseyin’in kızı, aynı 
zamanda eski voleybolcumuz Pelin Çelik 
oldu. Pelin Çelik Kadın Voleybol Milli 
Takımı’ndaki görevini de sürmektedir.

Sarı Melekler
K

2021-2022 sezonunda SULTANLAR LİGİ, KUPA VOLLEY, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ve KULÜPLER 
DÜNYA ŞAMPİYONASI’nda şampiyonluklar için mücadele edecek olan SARI MELEKLERİMİZ.
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rkek Voleybol Takımımız  2003-2004 
sezonundan bu yana oynanan 20 
sezonda yer aldığı bütün kulvarları 

Arkas, Halkbank  ve Ziraat Bankası ile 
domine etmiştir. (2019-20 sezonu pandemi 
sebebiyle tamamlanamamıştır. Lig iptal 
edildiğinde takımımız lider durumdaydı). 

Lacivert Şovalyeler bu süreçte ulusal 
ve uluslararası alanda 15 kupa kazanarak 

büyük başarılara imza attılar. 5 kez 
Efeler Ligi, 4 kez Türkiye Kupası, 4 kez de 
Şampiyonlar Kupası’nı  kaldıran Lacivert 
Şovalyeler aynı dönemde bu  kulvarlarda 9 
kere de 2.’likler de kazandı.

Uluslararası alanda da 1’er kez 
CEV Chellange Cup ve 2 kez da Balkan 
Şampiyonu oldu.

Efeler Ligi, Kupa VOLLEY ve CEV 
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek 

olan Erkek Voleybol Takımımız geçen 
sezonki kadrosunda önemli değişikliler 
yaparak sezona girdi.

Takımın Baş Antrenörlüğü’ne 
daha öncede kulübümüzde görev alıp 
şampiyonluk yaşamış olan Arjantin’li Daniel 
CASTELLANI getirildi. 

2021-2022 sezonu öncesi 
geçen yıl takımda yer alan yabancı 
oyuncularımızdan ikisi  Nicholas HOAG 
ve Graham VIGRAS takımdan ayrıldılar. 
Onların yerlerine Fransız milli smaçör 
Yacine LOUATI ve İran’lı orta oyuncu Seyed 
Mohammad MOUSAVİ transfer edildi.

 Yeni sezon öncesi transfer döneminde; 
gelecek vaat eden orta oyuncu Ahmet 
TÜMER ve pasör çaprazı Kaan GÜRBÜZ, 
libero Burak MERT ve pasör Muhammed 
KAYA takımımıza katıldılar. 

Ayrıca, geçen yıl Spor Toto’da kiralık 
oynayan pasörümüz Oğulcan YATGIN 
geri döndü. Smaçör Taha ERDEM ve 
libero Doruk DAİOĞLU da altyapımızdan A 
Takımımıza yükseldiler. 

Lacivert Şovalyeler
E

2021-2022 sezonunda EFELER LİGİ, KUPA VOLLEY  ve CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ’nde 
şampiyonluklar için mücadele edecek olan LACİVERT ŞOVALYELER.

Erkek Voleybol Takımı menajerliğini uzun yıllardır bu görevini sürdüren eski voleybolcumuz Dairusz STANICKI yapmaktadır.



por kulüplerinin son yıllarda yasadığı finansal 
ve ekonomik buhranın, pandemi sebebiyle de 
düşen gelir kalemleriyle de pekişmesiyle yeni 

finansman bulmak mecburi hale geldi. Finansman 
arayışı sponsorların eskisi kadar Türk futboluna ilgi 
göstermemesi ve döviz kurunun çalkantılı döneminde 
kripto varlıklar üzerinden cazibeli bir ortama taşındı. 
Aslında coinler veya fan tokenler finansal ürün 
olmasa da birer dijital para olarak adlandırabiliriz. Bu 
kapsamda üretilen en yaygın tokenlar belirli bir urun 
ya da hizmete erişmek için üretilen utlity tokenlardir. 
Ve doğru zamanlama ve tamamlayıcı proje fikriyle 
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 9 Ağustos 2021’de 
Fenerbahçe token’i piyasaya arz ederek yaklaşık 268 
milyon TL ek gelir sağladık.

Aslında kripto piyasası nasıl ortaya çıktı buradan 
kısa bir özetle başlayabiliriz? Blockchain teknolojisi, 
Ekim 2008’de yaşamımıza giren, teknolojik alt yapının 
sağladığı imkanlar dahilinde kripto paraları aynı 
cüzdanda saklayabilen, dağıtabilen, artırabilen, yüksek 
güvenilirliğe sahip bir teknoloji ağıdır. Blockchain bir iş 

ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların 
takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, 

paylaşılan ve üzerinde değişiklik 
yapılamayan bir büyük defterdir. 
Blockchain önemi: İşler, bilgi 
üzerinden ilerler. Bilgi ne kadar hızlı 
ve doğru bir şekilde alınırsa o kadar 
iyidir. Blockchain, yalnızca izni olan 
ağ üyeleri tarafından erişilebilen 
ve üzerinde değişiklik yapılamayan 
bir büyük defterde depolanan anlık, 

paylaşılan ve tamamen şeffaf bilgiler 
sağladığı için bilginin sunulması için 

idealdir. Bir sanal para sistemi olarak 
tanınan Bitcoin uygulaması, tamamen 

Blockchain teknolojisinin ürünüdür. 
Blockchain teknolojisi, kısaca, güvenmediğiniz 

kişilerle veri paylaşmanın güvenli bir yolu diyebiliriz. 
Blockchain, operasyonlarını bir bilgisayar ağına yayarak, 
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin merkezi bir 
otoriteye ihtiyaç duymadan çalışmasına izin verir.

Peki bu kapsamda fan tokenlar blockchain 
ekosisteminin neresinde yer aliyor? Kripto varlıklar 
geliştikçe, ekosistem toplumlara güven sağladıkça 
faaliyet alanları giderek hızlandı. 2025 yılına kadar 
en önemli stratejik finansal ürünler arasına girmeyi 
hedeflerken, spor kulüplerinde hızlı bir finansman 
desteği oldu. Fenerbahçe olarak bizim de başkanımız ve 
yönetim kurulumuzun öncü ve vizyoner bakış açısıyla 
en doğru proje altyapısı hazırlanarak Paribu ile iş 
birliği üzerinden fan tokenimiz piyasa sürüldü. En son 
açıkladığımız Haziran-Ağustos 2021 mali bilançolarda 
kripto varlık kaleminden rekor gelir elde edildi. 
Kulübümüzün bir önceki dönemde açıklanan 120 milyon 
TL olan dönem geliri, Fenerbahçe Token sayesinde bu 
donem 471 milyon TL’ye yükseldi.

Bizler en doğru piyasa hamlesini yaparken 
Avrupa’da ise bugün pek çok spor kulübünün fan token’ı 
bulunuyor. Bunlar arasında; Paris Saint Germain, FC 
Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan, AS 
Roma, Professional Fighters League ve Aston Martin 
Cognizant gibi dev isimler yer alıyor.  Bu hızlı finansal 
kaynağının kullanımı win-win hem taraftarlara çeşitli 
avantajlar sağlarken hem de kulübe olan aidiyet 
duygusunun pekişmesini sağlıyor.

Tabii bununla birlikte aşırı riskli bir piyasa olan 
kripto dünyasında işlem yapmak genel itibariyle aşırı 
riskli ve yüksek spekülasyona maruz kalan bir piyasa 
olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla fan tokenlari 
biraz bu spekülasyonun gerisinde tutarak, isim ve 
markaların önde olduğu daha sağlam uzun vadeli 
yatırımların hedeflendiği fan token piyasasını bir 
kenara bırakırsak, kripto paralar coinler konusunda 
dikkatli olmakta fayda var.

Fan token,  
diğer adıyla taraftar 

tokenler, spor kulüpleri 
ile taraftarları arasında 

etkileşimi artırmak, 
taraftarlara söz hakkı 

vermek ve onlara çeşitli 
avantajlar sunmak 

amacıyla çıkarılmış olan 
tokenlerdir.

YENİ GELİR KAYNAĞI:  
KRİPTO PARA VE ‘FAN TOKEN’LAR

MEHMET ÖZCAN
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kripto paraları 
aynı cüzdanda 

saklayabilen, 
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1982 İstanbul doğumluyum. Evliyim , 8 
yaşında Can adında bir oğlum var. 35 

yılı aşkın süredir çiçekçilik sektöründe 
hizmet veren İkizler Çiçekçilik firmasının 
ikinci kuşak yöneticisiyim. İstanbul 
Ticaret Odası Peyzaj ve Çiçek Meslek 
Komitesinde komite üyesiyim.

Fenerbahçe sevgimiz ailemizden 
geliyor. Rahmetli dedemiz oldukça koyu 
bir Fenerbahçe taraftarı idi. İkiz kardeşim 
ile birlikte küçük yaşlardan itibaren bizleri 
maça götürürdü. O günlerden sonra 
sevgimiz katlanarak arttı. Biz de şimdi 
kendi çocuklarımıza Fenerbahçeliliğin 
ne denli önemli olduğunu anlatarak 
büyütüyoruz.

Fenerbahçemiz bu sene 
şampiyonluğa tamamen inanmış bir 
şekilde ilerliyor. Her geçen hafta daha 
da iyi olacağımıza eminim. Bu sene omuz 
omuza şampiyonluğa ulaşacağız. Amatör 
branşlarımız, uzun yıllardır belirli bir 
disiplinle elde edilen kupalar neticesinde 
başarılarla yoluna devam ediyor. Amatör 
branşlarda da gücümüze güç katmaya 
devam ediyoruz.

Derneğimiz ile yeni binamıza 
yaptığımız sarı lacivert çiçek tasarımları  
esnasında tanıştım. Ondan sonraki 
süreçte de derneğimize üye oldum. Aktif 
bir şekilde Fenerbahçelileri  sürekli bir 
araya getirmeye çalışıyor derneğimiz. 
Çabalarından ötürü yönetim kuruluna ve 
tüm emek verenlere teşekkür ederim. 

Zico ile 2007-2008 yıllarında 
oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçları ve o 
maçları statta izlemenin heyecanı benim 
için unutulamazdı.

1965 İstanbul doğumluyum, evli ve bir 
kız babasıyım. Galatasaray Lisesi ve 

İstanbul Üniversitesi Turizm ve Otel 
Yönetimi mezunuyum.

 Otelcilik ile başlamış olduğum iş 
hayatım DHL, Cheque Dejeuner, Sports 
İnternational, Mayadrom Sports Center 
ile devam etti, 2007 yılından beri de 
gayrimenkul Sektöründeyim. Coldwell 
Banker Mayor/Ofis Direktörüyüm.

 Kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim, 
özellikle Galatasaray Lisesi’nde okumam 
ve o camiayı tanımam  beni daha da çok 
Fenerbahçe’ye bağladı. Çok klasik olacak 
ama ‘öyle bir sevdadır tarif edilmez, 
Fenerli olmayan bunu bilemez’ tezahüratı 
çok doğru. Şartlar ne getirirse getirsin 
Fenerbahçe sevgisi değişilmez bir tutku.

Fenerbahçe tam bir spor kulübü, 
başkalarını bilemem ama özellikle 
amatör branştaki başarılar beni 
inanılmaz mutlu ediyor, bir kez daha ‘iyi ki 
Fenerbahçeliyim’ dedirtiyor.

Allah’a şükür ki evladıma miras sözü 
bizde de geçerli oldu. Hani ‘Fenerbahçe 
ile yatıyor, Fenerbahçe ile kalkıyor’ lafı 
benim için cuk oturan bir tarif.

 Sarı Lacivert Derneği ile yollarımızın 
kesişmesi eski dernek başkanı Yalçın 
Haker, kan kardeşim Coşkun Haker, can 
dostum Can ve bir sürü dernek üyesi 
tribün kardeşim sayesinde oldu.

 24 saat Fenerbahçe ile yaşadığımız 
için o kadar çok unutulmaz anım var 
ki yazmaya kalksam ansiklopedilere 
sığmaz:))) Fenerbahçe sevgisini 
kalplerinde yaşayan ve yaşatan herkese 
selam olsun.

44 yaşındayım, elektrik mühendisiyim. 
Aluminyum sektöründe faaliyet 

gösteren bir şirketim var; yani mesleğimi 
icra etmiyorum. Evliyim, Beren 
isminde bir kızım var, o da babası gibi 
Fenerbahçeli.

Fenerbahçe sevgisi ile çok küçük 
yaşlarda tanıştım. Sonuçta babam 
Fenerbahçeli, insanın babası Fenerli 
olunca bizler de o aşka bağlanıyoruz. 
Fenerbahçe bence hissedilmez yaşanır. 
O yüzden herkesin sevgisi çok değişik 
boyutlardadır eminim ama Fenerbahçe 
tamamen ayrı bir sevgi, tarif etmek çok 
zor. O yüzden FENERBAHÇE SEN BİZİM 
HER ŞEYİMİZSİN.

Bu sene geçen seneye göre daha 
iyiyiz ama bizim en iyi olmamız gerekiyor. 
Bana göre en iyi olmadığımız müddetçe 
de ara sıra canımız sıkılacaktır. Tabi 
ki dış etmenlerin çok büyük etkileri 
var ama hayatta hiçbir şey bahane 
üretilerek yapılamaz. Diğer branşlarda 
sporcularımız nasıl başarılı oluyorlar, 
hep birlikte görüyoruz. Futbolcularımızın 
da daha başarılı olup camiayı daha da 
arkalarına almaları gerektiğinin farkında 
olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Dernek ile arkadaşlarım ve de 
abilerim vasıtası ile tanıştım. Üyesi 
olmaktan da çok mutlu olduğum ve de 
gurur duyduğum bir dernek. Çalışmaların 
daha ileriye taşınması daha iyi olacaktır 
ancak pandemi, bu koşulları durdurdu. 
İnanıyorum ki her şey normalleştiğinde 
güzel zamanlar organize edilecek ve de 
mutlu zamanlar geçireceğiz.

Fenerbahçe ile ilgili hiç unutamadığım 
bir anı için 6-0 bence gayet yeterli bir anı.

Dernek üyelerimizi daha yakından tanımak için onları sayfalarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. 
Üyelerimiz Fenerbahçe sevdasını ve Sarı Lacivert Derneği ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

ÜYE SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

‘EVLADIMA MİRAS’ SÖZÜ 
BİZDE DE GEÇERLİ OLDU

FENERBAHÇE SEVGİMİZ 
KATLANARAK ARTTI

FENERBAHÇE SEN BİZİM 
HER ŞEYİMİZSİN
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A. Gökhan Uğursoy
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Sertan Dumbar Berkin Toplu
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7 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul’da 
Fenerbahçeli bir dedenin 3 numaralı 

torunu olarak dünyaya geldim. Ailenin 
tek kız çocuğu olmam sebebiyle bütün 
çocukluğum abim ve kuzenlerimle 
top peşinde koşarak ve kovboyculuk 
oynayarak geçti.

İlköğrenimimi renkleri Sarı 
Lacivert olan Işık Lisesi ilk bölümünde, 
ortaöğrenimimi Sankt Georg Avusturya 
Kız Lisesi’nde, üniversiteyi de Boğaziçi 
Üniversitesi MYO İş İdaresi bölümünde 
okudum.

Özel sektörde çok çeşitli yerli ve 
yabancı firmalarda yönetici olarak 
çalıştım ve emekli oldum. Hatırlamayacak 
kadar küçüktüm; benim için gurur 
kaynağı olan 1907 doğumlu dedenin 
torunu olarak kanım gereği tanıştığımı 
düşünüyorum.

Fenerbahçe söz konusu olduğunda 
gözüm başka birşey görmez. Hani 
tekmeye kafa atmak tabiri vardır 
ya, benim de sevgim öyle. Sonrasını 
düşünmeden gözüm kararır ve hayat o 
anda varsa yoksa Fenerbahçe olur benim 
için. Her şeyden önce başarılı olmasını 
çok istiyorum ve hislerim bana herşeye 
rağmen özlediğimiz sona ulaşacağımızı 
söylüyor. Burada idari ve teknik analiz 
yapmaya satırlar yetmez, yanlışlar 

yok mu, elbette var ama yol yanlış ve 
uzun olsa da sonunda biz bile nasıl 
olduğunu anlamadan Cadde’yi, Istanbul’u, 
Türkiye’yi hatta nerede bir Fenerbahçeli 
varsa orayı baştan başa sarılaciverte 
dönüştüreceğiz.

Amatör branşlara gelince günde 
3 ve hatta 4 branşın maçları arasında 
maraton yapmış biri olarak benim için 
olmazsa olmaz amatörler. Evet belki 
giderleri büyük, gelirleri yok denecek 
kadar az ama manevi hazları paha 
biçilmez. 

Masraflarını gider olarak işleyebilen 
şirket takımları, devlet bankalarının 
maddi sorunu olmayan takımlarına 
karşı verdiğimiz mücadele tarihe altın 
harflerle yazılmalı. Bir kadın basket 
şampiyonluk maçı sonrasında geceyi 
nezarette geçirmeyi alacak kadar değerli 
o başarılara şahitlik etmek.

Sarı Lacivert Derneği ile tanışma 
sebebim; aslında şu an devamsız ya da 
ayrılmış kurucularının bazıları arkadaş, 
ahbap, dost, ondan da öte Fenerbahçe’ye 
olan karşılıksız sevgisini ve desteğini 
çok yakınen bildiğim, Dernek Genel 
Sekreteri sevgili İrfan Coşkun’un bu çatı 
altında olması. Ayrıca beni üye olmaya 
yönlendiren Dernek Başkanımız Sertaç 
Komsuoğlu’nun basketbola ayırdığı vakit, 

yapmak istedikleri ve yapacaklarına 
destek olmak, elimden gelirse katkıda 
bulunabilmek ve belki de yapıcı eleştiriler 
için sesimi duyurabilmek.

Derneğimizi; takip edebildiğim kadarı 
ile keyifle izliyorum. Hem Fenerbahçe 
için yapılan çalışmalar, hem de pandemi 
süreci öncesinde kültürel faaliyet olarak 
yapılmaya çalışılanlar takdir edilesi. 

Her anım nerdeyse Fenerbahçe 
ile dolu ve o nedenle o kadar çok 
anım var ki, toparlasam kitap olur 
ama her Fenerbahçeli gibi bir totem 
anımı aktarayım. 2010-2011 sezonunda 
gitmediğim maç yok. Ancak çok soğuk 
bir havada giydiğim kar botlarım totemim 
olmuş, şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz 
güne kadar ayağımdan çıkarmamıştım. 
Artık parçalanmışlardı ve kutlamalar 
sonucunda maalesef çöpteki yerlerini 
aldılar. O korkunç günleri yaşarken 
aklımdan Istanbul’un çöplüğüne gidip 
totemlerimi aramayı düşünmüştüm.

1980 İstanbul doğumluyum. Uludağ 
Üniversitesi Ekonometri bölümünden 

mezun olduktan sonra Otomotiv 
sektöründe meslek hayatına başladım. 
Savunma Sanayinde faaliyet göstermekte 
olan, yaşam destek sistemleri tasarım 
ve üretimi yapan MDH Makel’in 
oprasyonlarından sorumlu olarak meslek 
hayatımı sürdürüyorum. Fenerbahçe 
Beko maçlarından ve işten kalan 
zamanlarda scuba diving ve snowboard 
yapıyorum.

Bana Fenerbahçe sevgisi 
dededen miras kaldı, çocukluğumdan 
hatırlayabildiğim en eski enstantaneler 
dedemin omzunda sahayı görmeye 
çalıştığımdır. Zaten daha öncesinde 
kendime dair pek birşey de 
hatırlayamıyorum. Bizimkine tanışmak 
denemez sanırım. Gözümü açtım ve 
Fenerbahçe vardı. Zaten bu sebepten, 
anne, baba, dede vs. nasıl seviyorsan 

Fenerbahçe’yi de o şekilde sevebilirsin, 
benim de yaptığım bundan ibaret.

Fenerbahçe bu seneye iyi 
başladı. Ali Bey’in geldiği ilk sene 
yapmasını beklediğimiz ama 
gerçekleştiremediğimiz, saha içinde 
gençleşme bu sene olacak gibi 
gözüküyor. Bu çizgiden sapılmamasını 
umarak maçları takip ediyorum. Amatör 
branşlarımız çok uzun zamandır bizlerin 
göğsünü kabartıyor ve en zor zamanlarda 
bir nevi liman vazifesi görüyor. Yoğun 
olarak takip ettiğim Fenerbahçe 
Beko’da, Hoca yüzünden meydana gelen 
‘acaba’lar umarım sezon başında yeni 
hocanın kazanacağı ard arda maçlar ile 
takıma, bir araya gelebilmesi için zaman 
kazandırır.

 Sertaç Bey’in Fenerbahçe Beko 
hakkındaki plan ve projelerinin, yıllardır 
‘ah şu da yapılsa’ dediklerimi fazlasıyla 
karşıladığını fark edince derneğe katılma 

kararı aldım fakat henüz katılımcı 
olamadım.

 Unutamadığım anım ise; dedemin 
omzunda şeref tribunu önünde sahayı 
görmeye çalışıyorum. Artık o yaşta nasıl 
bağırdıysam dikkatlerini çekmişim.
Şeref tribününden Vefa Bey çağırdı, 
fakat gitmedim. Ama kurabiyeyi kapıp 
takıma desteğin ödülünü aldım. 35 yıl 
sonra gözümün önünde canlandırmakta 
zorlanıyor olsam da anlatmaktan 
sıkılmadığım, tribüne dair ilk anılarımdan 
biri olarak duruyor.

HİSLERİM, ÖZLEDİĞİMİZ SONA ULAŞACAĞIMIZI SÖYLÜYOR

GÖZÜMÜ AÇTIM VE FENERBAHÇE VARDI...
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Önder Dikmen
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1963 yılı Antalya doğumluyum.  Gazi 
Üniversitesi İşletme Fakültesi 

mezunuyum. Evliyim, bir kızım var. Uzun 
yıllardır orman ürünleri sektöründe 
yönetici olarak çalışıyorum. Bir süredir 
kuruluşunda görev aldığım bir proje 
nedeniyle İran’da yaşıyorum. Ben, kendimi 
bildim bileli Fenerbahçeliyim. Nereden 
kaynaklandığını tam olarak bilmesem de 
Yılmaz’lı Datcu’lu kadronun payı olduğunu 
düşünüyorum. Fenerbahçe kişisel 
aidiyetimin önemli bir parçası, belki de 
en önde geleni. Fenerbahçeli olmak 
gurur kaynağı ve bunu bulunduğum 
her ortamda ifade etmekten müthiş bir 
haz duyuyorum. 3 Temmuz’la birlikte o 
günlerin deyimiyle Fenerbahçeli değil 
Fenerbahçe olduk. Bu süreç bile insana 
kıvanç veriyor. 

Bu yılın başında tereddütlerim yoktu 
desem yalan olur, ama gün geçtikçe 
takıma, hocaya ve organizasyonu yapan 
idari kadroya daha çok inanıyorum. İyi 
bir başlangıç yaptık ve devamı gelir 
inşallah. Bu yıl şampiyonluk gelmese 
dahi gençlere değer veren bu anlayışla 

önümüzdeki uzun yıllar şampiyonluğu 
kimseye bırakmayacağımızı 
düşünüyorum. Başkanımızın da ifade 
ettiği gibi, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik şartlarda büyük bütçeli 
takımlar kurmak, sonunda mutlaka 
daha sıkıntılı günler getirecektir. Ayrıca 
Fenerbahçe’nin bir spor kulübü olduğu 
gerçeğinden hareketle taraftarlarımız 
sadece stadyumun tribünlerini değil, 
Fenerbahçe’nin yarışmacı olduğu tüm 
kulvarlarda tribünde, saha kenarında 
olmalıdır. Fenerbahçe adına yarışan 
her sporcu bu büyük camia adına ter 
akıttığının farkında olmalı, gururunu 
yaşamalıdır. Fenerbahçe’nin taraftarı ve 
üyesi olarak bize düşen; maddi anlamda 
yapılabileceğimiz maksimum katkıyı 
amatör branşlardan da esirgememektir.

Derneğimizle yurt dışı deplasman 
organizasyonları sayesinde tanıştım. 
Bir süre sonra da bu güzel aileye dahil 
oldum. Özellikle 3 Temmuz sürecinde 
derneğimizin aktivitelerini çok başarılı 
buldum. Burada Yalçın başkanın 
emeklerini yad etmek lazım. Ondan 

aldığı bayrağı Sertaç başkan başarıyla 
taşımaktadır. Çok güzel bir dernek 
merkezine sahip olduk, ama yurt dışı 
deplasman organizasyonlarının tadı bir 
başka idi. Tekrarını çok isterim.

Antalya’da doğup büyüdüğüm için, 
ülkenin o yıllardaki koşulları seyahat 
etmeye pek elverişli olmadığından 
Fenerbahçe’min maçlarını canlı izleme 
şansım olmadı. 1979 yılında Fenerbahçe 
Antalya’ya devre arası kampı için 
geldiğinde tüm antrenmanları ve 
Antalyaspor’la yaptığı maçı izlemiştim. 
Ayrıca Cemil, Yenal başta olmak üzere 
birçok futbolcudan aldığım imzaları 
yıllardır saklarım.

FENERBAHÇELİ OLMAK, GURUR KAYNAĞI
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Hürol Kıynak

İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa’da 
tamamladım. 2009 yılında İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldum, ardından İngiltere’de 
mesleğimle ilgili eğitim aldım. Daha 
sonra ofisimi açtım ve halen aktif olarak 
avukatlık yapmaktayım.

Babam ve diğer aile büyüklerimiz hep 
Fenerbahçelidir. Dolayısıyla Fenerbahçeli 
bir ailede büyüdüm. Zamanla Fenerbahçe 
sevgim aşka dönüştü halen de 
Fenerbahçe’nin saplantılı bir aşığıyım.
Fenerbahçe sevgisini efsanemiz 
rahmetli Lefter çok iyi ifade etmiş. ‘’Ben, 
Fenerbahçe formasını sırtımda değil, 
başımda taşıdım. Ben, Fenerbahçe 
formasını her zaman “Tanrı uzun ömürler 
versin” aşkı ve anlayışı içinde giydim.’’

Bütçelerin küçülüp, hedeflerin 
küçülmemesini doğru yönetildiğimizin 
kanıtı olarak görüyorum. Bu sene 
futbol takımına yapılan transferler çok 
heyecanlandırdı. İnşallah sezon sonunda 
şampiyonluk hedefimize ulaşacağız. 
Amatör şubelere gelince;  önceden bayan 
basketbolda WNBA‘deki yıldız oyunculara 
yüksek paralar verilirdi. Bu sene Satou 

Sabally gibi yıldız olma potansiyeli 
yüksek bir oyuncunun tercih edilmesinin 
kulüp stratejimize çok doğru bir örnek 
olduğunu düşünüyorum. Bir parantez 
de erkek voleybol takımına açmak 
isterim; sarı melekler zaten ekol olmuştu,  
erkek voleybol takımımızı da 1,5 senedir 
inanılmaz başarılı buluyorum.

Fenerbahçe ile ilgili statta 
desteklemek dışında  yapabileceğim  
bir şeyler arayışı içerisindeydim. Bir 
arkadaşlarım vasıtasıyla maç öncesi 
dernekte bulunma şansım oldu, buradaki 
ortam ve üyelerin yapısı, doğru adresin 
burası olduğunu düşündürdü. Sarı 
Lacivert Derneği sosyal sorumluluk 
projeleri ve takımımızla ilgili  projelerde 
oldukça aktif rol alıyor. Bunda başkanımız 
Sertaç Bey’in, yönetim kurulumuzun ve 
dernek çalışanlarının katkısı çok büyük. 
Hepsinin ellerine sağlık.

En elit tribünde de oturdum, 
deplasmana da gittim, gaz da yedim... 
Hepsinin keyfi ayrı. 2014 şampiyonluğunu 
ilan ettiğimiz gün bir iş seyahati için 
Rotterdam’daydım. Şehre indikten 
sonra pazar günü olduğu için sokakta 

neredeyse hiç insan yoktu ve yemek 
yemek için zar zor bir restoran bulabildik. 
Daha sonra bu derin sessizliği yavaş 
yavaş bozan araba kornası ve tezahurat 
sesleri duydum. Herkes merak içinde ne 
olduğunu öğrenmek için dışarı çıkıp baktı.  
Gelen ses şampiyonluğu kutlamaya şehir 
merkezine giden taraftarlarımızın sesiydi. 
Ben de hemen izin isteyip yemekten 
ayrıldım ve aralarına katıldım. Yaklaşık 15 
dakika içerisinde neredeyse uykuda olan 
koca şehir Fenerbahçe tezahüratları ile 
inliyordu! Yurt dışında bulunan, tanıdığım 
kimsenin bulunmadığı  ve bir saat önce 
geldiğim bir şehirde çok kısa bir süre 
içerisinde renktaşlarımla omuz omuza 
tezahürat yapıordum, gerçekten müthiş 
bir andı.  Fenerbahçe dünyanın her 
yerinde birleştiricidir.

DERNEĞİMİZ PROJELERDE AKTİF BİR ROL OYNUYOR
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1967, İstanbul doğumluyum. Atatürk ilke 
ve inkilaplarını benimsemiş koyu bir 

Fenerbahçeliyim.
Fenerbahçe sevgisi; dayım sayesinde 

ve çevremizdeki olup bitenleri idrak 
etmemizle birlikte başladı.Oturduğumuz 
evin karşısında yazlık sinema vardı.
Film öncesi ve film aralarında maç 
özetleri veriliyordu. Sinema perdesinin 
neredeyse tamamını görebiliyordum. O 
görüntülerden ve Fenerbahçe taraftarının  
maça giderken ve dönerken diğer 
takım taraftarlarından daha kalabalık 
ve heyecanlı oluşunu çocuk aklımla bile 
ayırt ediyordum. Daha sonra 1977 yılında 
dayımla birlikte ilk maçıma gittim. Altay’la 
oynamıştık ve 1-1 berabere bitmişti.

Fenerbahçe sevgisi; tribünlerde  
söylediğimiz Mihriban şarkısındaki  
gibidir. “Öyle bir sevda ki tarif edilemez”.

Fenerbahçemiz  bu sene lige 3’te 3 
yaparak başladı. Avrupa kupalarında da 
2 maçını kazanarak gruplara kalmayı 

başardı. Uzun zamandır bu kadar iyi bir 
başlangıç yapmamıştık. Haliyle bu durum 
hepimizi ümitlendirdi. Yeni transferlerin 
uyumuyla da daha iyi olacağımızı 
düşünüyorum. İnşallah yolun sonu 
şampiyonluk olur.

Tüm amatör branşlarımızın her sene 
olduğu gibi yine şampiyonluk mücadelesi 
vereceğini düşünüyorum. Tokyo’da 
düzenlenen olimpiyatlara en çok sporcu 
gönderen kulüp olmamızdan dolayı da 
kulübümüzle gurur duyuyorum. Ayrıca 
olimpiyat gümüş madalyası kazanarak 
göğsümüzü kabartan kadın boksörümüz 
Buse Naz Çakıroğlu’nu da tebrik 
ediyorum.

Sarı Lacivert Derneğini kuruluşundan 
beri tanıyorum. Derneğin üyesi olup 
tribünlerde beraber maç seyrettiğimiz, 
deplasmana gittiğimiz çok arkadaşımız 
vardı. Yalçın Haker abimizin derneğe 
başkan olmasıyla da üye olmak kısmet 
oldu.

Derneğimizin geçmiş dönemlerdeki 
faaliyetlerini eminim ki herkes takdir 
ediyordur. Pandemi felaketi nedeniyle  
son 2 senedir bir etkinlik düzenleyemesek 
de pandeminin bitmesiyle beraber 
yine eski faal dönemlerimize geri 
döneceğimizi düşünüyorum.

İlkokul zamanlarında, benden büyük 
olan halamın oğluyla Dereağazı’na 
antremanları izlemeye giderdik.
Futbolcuları yakından görmek beni çok 
heyecanlandırırdı. Alpaslan’dan, Cemil’den 
imza almıştım. O günkü heyecanımı 
unutamam. Sınıfta arkadaşlarıma hava 
atardım o imzalarla.

1980 yılında Diyarbakır’da doğdum. 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve 
Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık 
üzerine yüksek lisans eğitimlerini aldım. 
Uzun yıllar finans sektöründe çeşitli 
faktoring şirketlerinde yöneticilik yaptım. 
2018 yılından beri bir hukuk ofisinin 
yönetici ortaklığı ile beraber filo yönetim 
danışmanlığı hizmeti veren şirketimizin 
Genel Müdürlük görevini icra ediyorum. 
Çağdaş sanat eserleri koleksiyonerliği 
ile beraber Cumhuriyet dönemi basılan 
banknotlarla ilgilenen nümizmatım.

Biz aileden Fenerbahçeliyiz. Küçük 
yaşlarımdan beri Fenerbahçe sevgisi 
ile büyümüş birisiyim. Özellikle 1989 
yılındaki efsanevi sezon, Fenerbahçe’ye 
olan sevgimi perçinlemiştir o yaşlarda… 
Fenerbahçe sevgisi bizim için, anlatmak 
isteyeceğim kelimelerin anlamlarından 
çok daha değerli ve derin. Karşılık 
beklemediğimiz platonik aşk gibi…

Fenerbahçe camia olarak 
geçtiğimiz haziran ayında önemli bir 
kongreyi geride bıraktı. 3 yıllık yönetim 
boyunca futboldaki beklenen başarının 

yaşanamaması Başkanımız üzerinde 
ciddi bir beklenti ve sorumluluk yüklemiş 
durumda. Bu bilinçle hem yönetimimiz 
hem de teknik kadromuz daha akılcı 
ve stratejik yaklaştığını düşünüyorum. 
Sezon başındaki başarılı performansın 
tüm sezon boyunca süreceğine 
inanıyorum. Amatör branşlara değinirsek 
Fenerbahçemiz dünyada eşi benzeri 
fazla bulunmayan sayılı “Spor Kulübü” 
tanımının hakkını veren camialardan 
birisidir. Yeri geldiğinde profesyonel 
branşların bütçelerinden fedakarlıklar 
yapıp amatördeki birçok branşa yatırım 
yapmaktadır. Bir dönem lisanslı boks 
sporu ile yakından haşır neşir olmuş biri 
olarak, sadece boks şubemizin alanında 
lokomotif kulüplerden birisi olduğuna 
fazlasıyla şahit olmuşumdur.

Öncelikle kendimi bildim bileli 
Fenerbahçeli olarak adlandırmama 
rağmen, ne yazık ki kulübümüze geç üye 
olduğumu düşünüyorum. 2015 yılında 
önce kulübeme üye oldum, hemen 
sonrasında 1907 Fenerbahçe Derneği’ne. 
1907 derneğimizin de çok değerli 
katkılarının olduğunun gördüm. Sonra 
baktım ki Fenerbahçemize hizmet eden 
derneklerimiz arasında Sarı Lacivert 

Derneği’nin de olduğunu gördüm. Mutlaka 
bu derneğe de üye olmam gerektiğine 
karar verdim. Bu konuda sağolsun 
Genel Sekterimiz Sayın İrfan Coşkun çok 
yardımcı oldu, Sarı Lacivert ailesinin bir 
ferdi olmama…

Benim için Fenerbahçe ile ilgili 
hiç unutamayacağım ve hatta ilerde 
torunlarıma gururla anlatacağım en 
değerli anı 2017 yılında Euroleage 
şampiyonluğunu kazanmamız olacaktır. 
Hem yarı final hem de finalde 
salondaydım. Benim de hayatımda içtiğim 
en keyifli purolardan birisi Sinan Erdem 
spor salonunda şampiyonluk kazandıktan 
sonra kalabalığın ve kutlamaların 
içinde içtiğim puro olarak hafızamda 
kayıtlı olandır. Dilerim ki daha nice 
şampiyonluklar kazanır ve bunun şerefine 
meşaleler ve purolar yakarız…

ÖYLE BİR SEVDA Kİ TARİF EDİLEMEZ

SPOR KULÜBÜ TANIMININ HAKKINI VEREN BİR CAMİA
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29 Eylül 1994 Istanbul doğumluyum. 
Liseyi Sainte Pulcherie’de, üniversiteyi 

Bordeaux Üniversitesi Ekonomi 
bölümünde, yüksek lisansı Kedge 
Business School’da uluslararası işletme 
bölümünde tamamladım. Akbank 
Uluslararası bankacılık ekibinde yönetici 
yardımcısı olarak çalışmaktayım. İş 
hayatımın haricinde seyahat etmeyi, 
düzenli spor yapmayı ve yemek yemeyi/
yapmayı seviyorum.  

Fenerbahce aşkı babadan oğula, 
nesilden nesile taşınan bir duygu bizim 
ailede. Böylesine tutkulu ve vazgeçilmez 
duyguları kelimelere dökmek zor, fakat 
küçüklük yıllarımdan süregelen futbol 
ve spor tutkumla başladı sarı lacivert 
renklerine olan aşkım. Fenerbahçe 
futbol okullarında futbol oynayarak 
devam eden, ortaokulu Kızıltoprak’ta 
okurken gitmeye başladığım maçlara, 
lise yıllarında tribün gruplarının içerisinde 
iç saha deplasmanlarda devam eden 
bir süreç. Sonra eğitim sebebiyle 
bulunduğum Fransa’da tüm programımı 
Fenerbahçe maçlarının saatine göre 
ayarlayarak büyük hasretle devam 
ettirdim. Liseye geç gidip deplasman 
bileti kuyruğuna girip, dershaneyi 
aksatıp Roberto Carlos’un imza törenini 

en önden izlemem, Caferağa’da kadın 
basketbol takımımızı sürekli izlemeye 
gitmem, 3 Temmuz’un ertesinde Topuk 
Yaylasında pankart tutmam ve koreografi 
çalışmalarında yer aldığım maç önü 
çalışmaları ilk aklıma gelen sevgimin 
vazgeçilmez göstergelerdir...

 Takımımız bu sene lige ve Avrupa 
Ligine iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle 
uzun zaman sonra iyi bir sezon başlangıcı 
ve uyum yakaladığımızı düşünüyorum. 
Şampiyonluk duygusuna çok hasret 
kaldık, sabırsızlıkla başarılı günleri 
bekliyoruz. Umarım sezon sonu kupalarla 
tamamlanır. Erkek basketbol takımımız 
yeni hocasıyla ve transferleriyle çok 
iddialı ve çok hazır imajını sezon 
hazırlıklarında çizdi. Kadın baskette her 
zamanki gibi iddialıyız, antrenörümüze 
çok güveniyorum. Voleybolda son 3 yılın 
en iyi takımları kuruldu, umarım tüm 
kupaları müzemize getireceğimiz bir 
sezonu geride bırakırız... Ve en önemlisi, 
Olimpiyatlara en çok sporcu veren kulüp 
olarak Fenerbahçe’mizin sadece futbol 
kulübü olmadığını tekrardan ispatladıkları 
için tüm yöneticilerimizi tebrik ediyorum.  

Yukarıda belirttiğim gibi tribünlerin 
kalbinden geliyorum ve tüm dernekleri 
taraftar çalışmalarını çok küçük yaştan 

beri yakından takip etmekteyim. 
Dolayısıyla Sarı Lacivert Derneği’ni, 
etkinliklerini, çalışmalarını ve katkılarını 
yakından takip ediyordum. Yeni dönemde 
derneğimizin çalışmalarına elimden 
gelen katkıyı sağlamaya hazır olduğumu 
bildirmek isterim.  

 Anılarıma nereden başlasam 
bilemiyorum, gerçekten çok fazla var. 
Daha da güzelleri olması umuduyla, 
diyelim. TT Arena’da ilk deplasman 
maçında Alex’in kafa golüyle Galarasaray’ı 
2-1 yendiğimiz ve tribünlerin yıkıldığı 
o akşam... Belediye otobüsleriyle 
Kadıköy’den onlarca otobüsle gittiğimiz 
ve muhteşem bir galibiyet aldığımız gün 
benim için en unutulmaz anlardandı. 
Ve özellikle 10 Temmuz 2011’de Bağdat 
Caddesi’nde başlayıp köprüye devam 
eden haklı yürüyüşümüzün manevi değeri 
olan o direncin ruhunu unutamıyorum, 
unutamayacağım…

FENERBAHÇE AŞKI NESİLDEN NESİLE TAŞINAN BİR DUYGU
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Mehmetcan Özcan

1982 Gaziantep doğumluyum. Liseyi 
Gaziantep Anadolu Lisesi’nde 

okuduktan sonra üniversite eğitimimi 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinde tamamladım. Kurucusu 
olduğum, ilaç sektöründe farklı alanlarda 
faaliyet gösteren üç firmada CEO olarak 
çalışmaktayım. Evliyim, 6 yaşında bir 
oğlum var.

 Babam da eczacı olduğu için 
çocukluğumdan beri eczanede büyüdüm. 
O dönemde eczanemizde çalışan 
bir kalfamız vardı, onun vesilesiyle 
Fenerbahçeli oldum. İyiki de olmuşum, 
gurur duyuyorum Fenerbahçeli olmaktan.
Fenerbahçe benim için büyük bir tutku. 
Şöyle ifade edebilirim; aileden biri gibi, 
programımı maçlara göre yaparım, 
kaybedince üzülürüm ama küsmem. Hep 
yanında olmuşumdur son ana kadar, 
çünkü insan ailesinden birine küsemez.

Fenerbahçe maalesef iyi gitmiyor, 
problemin daha çok psikolojik 

olduğunu düşünüyorum. Her maçı 
kazanma şansınız yok. Bizdeki sorunun 
kaybettiğimiz maçlardan sonra; 
hem taraftarların bir kısmı, hem de 
medya. Artık bundan sonra hiç maç 
kazanamayacakmışız gibi davranıyoruz, 
maalesef bu da oyunculara yansıyor. 
Aslında amacımız elimizden gelenin 
en iyisini yapmak olsa; kazanmaktan 
ziyade mücadele etmek olsa daha pozitif 
sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Her 
alanda faaliyet göstermeli Fenerbahçe, 
her alanda mücadele etmeli. Futbol 
takımı başarılı olmazsa diğer branşların 
başarısının önemi yok gibi düşünülüyor, 
ben katılmıyorum bu düşünceye. Çünkü o 
branşlarda faaliyet gösteren sporcuların 
emeklerine haksızlık etmiş oluyoruz

İlk defa Fenerbahçe-Benfica maçı 
için Lizbon’a gittiğimizde tanıştım 
derneğimizle. Sarı Lacivert Derneği o 
zamanlar küçük bir dernekti. Ama yıllar 
içerisinde hem yeni yeri hem de yeni 

yönetim anlayışıyla Fenerbahçe için 
hizmet eden başarılı bir dernek olarak 
görüyorum. Emeği geçen herkese de 
teşekkür ederim.

Fenerbahçe ile ilgili hiç unutamadığım 
anım ise 6 Kasım 2002. Fenerbahçe 
Galatasaray maçına geldik, süper 
atmosfer, müthiş bir galibiyet, 6-0. 
Kötü bir kısmı var aslında benim için, 
maç biletini girerken okuttuktan sonra 
çöpe atmıştık. Maçı kazandıktan sonra 
dönüşte hatıra olsun diye yerlerde bilet 
aramıştım. Maalesef bulamamıştım, çok 
üzülmüştüm.

DERNEĞİMİZ BAŞARIYLA FENERBAHÇE’YE HİZMET EDİYOR
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1968 yılında İstanbul’da doğdum. Evli ve 
iki çocuk babasıyım. Yüksek makina 

mühendisiyim. İklimlendirme, inşaat ve 
tarım sektöründe İstanbul’da faaliyet 
gösteren TM grubunun kurucu ortağıyım 
ve Fenerbahçe kongre üyesiyim. FB 
sevgisini hayattayken aileme miras 
bırakarak, eşimi ve çocuklarımı kongre 
üyesi yaptım. Ailecek gezi programları 
yapıp yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. 
#fenerbahceretro hesabıyla futbol 
takımımızın maç formaları koleksiyonu 
yapıyorum.

Fenerbahçe sevgisi; küçük yaşlarda 
Fenerbahçeli olan annem tarafından 
tohumu ekilen bir sevgiydi. Daha sonra 
sünnetimde gelen hediyelerden iki 
tanesini unutamıyorum. İlk saatim 
ve Fenerbahçe forma ve şortum. Bu 
buluşma ile birlikte içimde var olan 
sevgi asla kaybolmayacak şekilde 
büyümeye başladı. Bu klasik olacak 
ama bu sevginin tarifi yok. Enteresan 
bir duygu. Her zaman her yerde içimde 
ve artarak büyüyen, akraba ve yakınlara 
aşılanacak kadar mutluluk veren bir 
değer. Bu sevgiyi tüm aileye aşılayıp 
onların sahip olması ise benim için 
gurur verici ailemi özel kılan bir durum. 
Bu sevgi ve bağlılık yeri geldi yurtdışı 
tatilini yarım bırakıp Galatasaray maçına 
bile ailemle beni getirdi. Takım bu sene 
çok iyi bir başlangıç yaptı önceki yıllara 
göre daha mutluyum. 5’ te 5 galibiyetle 
yıllardır yapılamayan bir çıkış yakaladı. 
Takımdaki ahenk ve arkadaşlık yüksek 
seviyede. Yeniler, eskiler ve hoca uyumu 
çok iyi. Hocamızın genç arkadaşlara 
yer vermesi kulübümüzün geleceği 
açısından çok olumlu. Aslında sayılar 
ve istatistik pek yanılmaz, bu sene 
önceki yıllara göre iyi gidiyoruz. Hep 
bir ağızdan ‘ooo şampiyonluk geliyor’ 
diye bağırıp şampiyon olacağız. Tabi ki 
Fenerbahçe’mizi sadece futbol branşı 
olan bir kulüp olarak değerlendirmemek 
lazım. Amatör branşlarda sponsorların 
katkıları ve sağlam altyapımızla birlikte 
şampiyonluk için mücadele ediyoruz. 
Fenerbahçemizin her alanda hedefi hep 
şampiyonluk olmalı, gerisi teferruat.

Derneğimiz ile yıllar önce beraber 
iş yaptığımız üye arkadaşlarımız 
vasıtasıyla 2010’da tanıştım. O zamanki 
başkanımız Yalçın Haker üye yapmıştı. 
Son dönemlerde aktif çalışmaları 
beğenerek takip ediyorum. Yeni dernek 
binamız muhteşem oldu. Sadece bir 
mülk olarak değil, camiamızın sürekliliği 

ve bağlarımızın kuvveti açısından 
çok önemli bir değerdir. Bu değerin 
derneğimize armağan edilmesinde 
katkısı olan öncelikle Sertaç Başkanıma, 
emeği geçen tüm üyelerimize, 
büyüklerime ve kardeşlerime herkese 
katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederim. Maçlardan önce veya diğer 
zamanlarda derneğimizde güzel vakit 
geçiriyoruz. Cumhuriyetimizin sarı 
lacivert bekçileri olarak derneğimize her 
zaman destek vermeye elimden gelen 
katkıyı yapmaya hazırım.

Aslında Fenerbahçe ile anılar çok. 
Edirne’de lisans eğitimi alırken maçları 
üniversitenin karşısında kafelerde 
hep beraber izlerdik. 1989 yılındaki 
4-3 yendiğimiz Galatasaray maçında 
kafede en az 100 kişi vardı. İlk yarı 
kafede Galatasaray gol atınca 5-10 kişi 
sevindi fakat ikinci yarı biz gol atmaya 
başladıkça heyecanda gerginlik de 
arttı. Özellikle attığımız 4. golden sonra 
kafe karıştı, kül tablası, bardak ve 
küfürler havada uçtu, kısa süreli kavga 
oldu. Hareketi bol bir ortam olmuştu. 
Fenerbahçe için yaptığım ilk temas 
diyebilirim. Güzeldi. Bir başka izi olan bir 
olay da Fransa’da 1985’te oynadığımız 
muhteşem Bordeaux maçıdır. Doğum 
günümden bir gün önce gerçekleşen bu 
maçın bende yeri ayrıdır. Maçı kazanan 
takımımızı karşılamaya ertesi gün 
Kadırga’dan mahalle arkadaşlarımla 
gittik. Uzun bir süre bekledikten sonra 
takımımız Atatürk Havalimanı’na iniş 
yaptı. Alt kattan çıkmalarını bekledik. 
Futbolcular daha kapıdan çıkmadan 
onları gruplar halinde omuzlara aldık. 
Son golümüzü atan rahmetli Hüseyin 
Çakıroğlu bana ve arkadaşlarıma denk 
geldi, omzuma almıştım. Rahmetli 
‘’Arkadaşlar sağ olun hiç gereği yok’’ 
demişti, güzel insanmış, ne kadar 
mütevazi olduğunu da bize yansıttı. Yeri 
geldiğinde bu anımı gururla, tatlı bir 
hüzünle anlatır, duygulanırım. O sırada 
bu anı yaşayanlardan birisi olduğum için 
çok şanslıyım.

HEDEFİMİZ HER ALANDA ŞAMPİYONLUK OLMALI
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Tahir Koç

1967, Kangal-Sivas doğumluyum. Mali 
müşavirlik bağımsız denetim işleriyle iştigal 

etmekteyim. Evliyim ve 15 yaşında bir kızım var. 
Kızımın da Fenerbahçeli olması haliyle beni 
fazlaca  gururlandırıyor. ‘Fenerbahçeli olunmaz 
Fenerbahçeli doğulur’ diye bir söz var, galiba 
çok gerçek. Kendi gözlemlerimi aktarırsam; 
dinlediğim hikayelerde kimse kimseyi zorla 
Fenerli yapmıyor, Fenerbahçe’ye gönül 
verenler çocukluğundan itibaren kendiliğinden 
seçimde bulunuyorlar. Sonrasında büyük bir 
tarih ve camiayla tanışınca zaten bir kat daha 
Fenerbahçe sevgisi artıyor. 

Çocukluğumda, hiç kimsenin etkisi olmadan 
bu renklere gönül verdim. Fenerbahçe’nin 
kuruluşundan itibaren hem ülkenin kurtuluş 
ve kuruluş mücadelesi hem de futbol başta 
olmak üzere bütün spor branşlarında adil ve 
dürüst duruşunu öğrendikçe kulüp sevgim ve 
bağlılığım daha da arttı. 2005 yılında kongre 
üyesi oldum, yıllar sonra başka bir takım 
sempatizanı olan eşimi de Fenerbahçeli ve 
kongre üyesi olmaya ikna ettim ve gerçek bir 
Fenerbahçeli oldu. Bu durum benim için hiç de 
azımsanmayacak bir başarıdır. 

Samsun’da 19 Mayıs Lisesini bitirdikten 
sonra 1983 yılında İstanbul’a geldim ve 
Fenerbahçe Stadı’ndaki ilk maçımı izledim. 
Sanırım Mersin İdman Yurdu’nu 3-0 yendiğimiz 
maçtı. Sonrasında, üniversite yılları ve iş yaşamı 
derken İstanbul’da çok önemli mazeretler 
olmadığı sürece evsahibi olduğumuz futbol 
maçlarını kaçırmadım. Bu maçlar içinde 
unutamadığım ve canlı izlediğim maç ise; 6 
Kasım 2002 tarihli 6-0’lık Galatasaray maçıdır. 
Bu maça ithafen yapılmış bir terlik almıştım, 
yıllardır evde ayağımdan çıkarmadım, bana 
şans ve uğur getirdiğine inanmıştım. Yine 2001 
Nisan ayında 3-0 geriden gelip 4-3 yendiğimiz 
Antep maçı beni çok heyecanlandırmıştı. Bir 
de Alex diye bir efsane geçti hayatımızdan, 
onu ve futbolunu unutmak mümkün değil. 
2017 yılı Galatasaray Arena’nın açılış maçında 
Fenerbahçe 2-1 galip gelmişti. Alex kısa boyu 
ile iki uzun defans arasından kafayla galibiyet 
golünü atmıştı. Son söz; Fenerbahçeli olmak 
zordur ama çok önemli bir ayrıcalıktır.

FENERBAHÇELİ OLMAK 
AYRICALIKTIR
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Uğur M. Başıtaş 



ÜYELERİMİZLE GÜÇLÜYÜZ
YASEMİN MERÇİL
KADİR TURGUT KUTLU 
ORHAN DEMİREL   
SABAHATTİN RAHMİ 
EYÜBOĞLU  
MUHARREM METE 
YURDDAŞ
NECDET ÇOBAN
KEMAL ALICI
TUNÇ ÖZGÜR
AHMET AKSOY  
SÜLEYMAN ÇAKIR
GÖKHAN ÖZAKINCI
ŞEFİK ÇETİNKAYA
NECDET GÜVENÇ
AHMET GÜRKAN 
ERGENEKON 
ADNAN HALUK 
SARIPINARLI
HÜRMÜZ ESRA 
KAZANCIBAŞI ÖZTEKİN
MEHMET MELİH ŞİNGİN
MEHMET HALUK KUNTER
MUSTAFA EMRE BELGEN
ETHEM NACİ BAŞERDEM
MAHMUT AKPOLAT
GÖKHAN EREL
KAZIM CENK ÖZER
AHMET CEMAL OKAN
FUAT KURU
HÜSEYİN SELÇUK GÖRKEY
SERKAN ÖZKÖK
MEHMET ÇAKMAK
AYDIN BAŞARDI
JAK BENZONANA
İBRAHİM SELİM TURAN
ALİ BAKİ USTA
MEHMET ORHAN 
KESİKOĞLU
CÜNEYİT ARINEL
TOLGA TUNÇ
TAYLAN SAYIN
ERKAN AKSEL
SERKUT COŞKUNSU
SALİH ÖZBULUT
DİLAN AYDIN
VOLKAN ACARKAN
MEHMET AYDIN TEMİZER

BERK ÇOKKAN
İSMAİL ÇAĞATAY ARSLAN
YALÇIN HAKER 
TAHİR KOÇ
MUHARREM GÜRKAN 
ÖGEMEN
ONUR BENEK 
TOLGA GÜR
MURAT RAŞİT 
ARSLANOĞLU
GÖKHAN GÜVENÇ
ALP TEKİN BAŞ
ORHAN GÜRLEVÜK
COŞKUN HAKER
ZERRİN ALADİNLER
HAYATİ EREN
TOLGA DEMİR
YAVUZ ASLAY
UĞUR MÜNİR BAŞITAŞ
MURAT ÖZDEMİR
HÜROL KIYNAK
GÖKHAN DANDİN
SADİ NECDET ŞENSEZER
SÜLEYMAN DURSUN
CAN KALELİOĞLU
AHMET GÖKHAN 
UĞURSOY
ACAR SERTAÇ 
KOMSUOĞLU
MUSTAFA AKINCI
MEHMET ACUN GÜNEŞ
EYÜP ARATAY 
AHMET İZZET EKE
MEHMET AKİF CAN
AHMET DEMİR
MERT BALCI
CEVDET YURTTAPAN
ABDULLAH YILDIZLI
MUHSİN ALP MİSKİ
BİROL ULUSOY
REBİİ GÜVENÇ
MAHMUT RAMAZAN 
ULUSOY
CAN LEVENT ULUSOY
MEHMET DOĞAN
KEREM ESKİŞEHİRLİ
MEHMET EROL YETKİN

İDRİS BAYAT
İSMET GÜLEN
SERHAT BARIŞ TÜRKMEN
MUSTAFA KARAHAN
FAZLI UĞUR KILIÇ
ENGİN KESKİNEL
MUSTAFA GÜRLER 
AHMET SEDAT YALTIRIK
MUSTAFA KOMSUOĞLU
EMİN KAYA
ÖZER ALBAYRAK
NURETTİN DOĞAN
İRFAN COŞKUN
KAYHAN GÜNDÜZ
METİN İBRAHİM GÜNGÖR
FATİH DÖNMEZ
FİKRET YELKENCİ
KEMAL EMRAH ERDOĞ
DORUK PARMAN
ADİL DİNÇER ALPMAN
İLHAN ZEKİ KÖROĞLU
MAHMUT GÖKSEL 
NARDEMİR
YUSUF KAYA
ALİ YILMAZ
SELÇUK SALİH YILMAZ
MEHMET LEVENT 
BULGURCU
BERKEHAN BULGURCU
TUĞBA GÜVENÇ
HALUK GEMİCİ
YİĞİT SUPHİ MERAL
SAVAŞ GÜNGÖR
DUYGU KOMSUOGLU
EROL ÖZDOĞAN
FİKRET ÖZTÜRK
YASEMİN ALUÇ
UĞUR ÇIKRIKCI
ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK
YAVUZ ERKUT
GAMZE YOSMAOĞLU
DİLARA YALTIRIK
ÖMER MÜMTAZ ER
MEHMET ERDEM ER
ŞAHİN ŞAHİNOĞLU
TUFAN KAYHAN
HÜSEYİN LATİFOĞLU

ZÜLKİF KAPKİ
SELİM ŞİPER
SERKAN KELEŞER
SADIK KAYHAN KÖSEOĞLU
YAŞAR OYTUĞ YENİHAYAT
UĞURCAN GÜRLER
SAVAŞ ARKMAN
ENGİN YALAMAN
SEMİH TUĞRUL GENÇ
OKTAY AKTOLUN
TANER KARABAĞ
İSMAİL GÖKHAN ÖZTÜRK
MELİH TÜRKER
CEMALETTİN TÜNEY
AHMET ERDEM
ABDULLAH KAĞAN 
ZENGİN
HALİL İBRAHİM DİKKANAT
LORAN BERÇ VAYLOYAN
ONUR GÜVENÇ
CEMALETTİN GÜVENÇ
EMRE KARAYEL
OĞULCAN KESKİNEL
BAHADIR YAATASI
SUAT KURTOĞLU
ERTÜM TÜFEKÇİ
İHSAN MUTLUAY DOĞAN
MÜNİR OZAN SARICI
ONUR BENÖN
BURÇAK ERSEVER
EREN ÇAK
MEHMET KAANCAN 
KOMSUOĞLU
AKİF ÖZAL
AHMET AKSU
MUSTAFA BAŞ
BARIŞ ULUSOY
EZGİ ARATAY
HİLMİ HAKAN KOCA
CEM AVCI
BİLUN SAKA
CEM KÖZ
MEHMET ÇAĞATAY DENİZ
KAAN PUSAT
ALİ TAHİR VARUŞ
METİN KOÇAN
MUZAFFER KUTLU



MUHARREM BİROL
ATİLA TİRİT
SEMİH KARPUZ
FATİH AKARSU
İLHAN ÜTTÜ 
METİN GÜNDOĞDU
TARDU SİPAHİOĞLU
YAVUZ DURMUŞ 
OZAN EKMEL ANDA
MELİS GÜLERGÖZ 
HÜSEYİN NUSRET 
KARADAĞ
ERHAN CANBAZ
SELÇUK  DÖNMEZ
RAMAZAN FARUK DİNÇER
SALİH İLERİ
ERSAN ÇUBUKCU
MESUT MERTOL  ABAY
BÜLENT ŞEN
HASAN YAVUZ İPEK
BURAK AKBURAK
MUSTAFA ÇİNDİR
ÜMİT ÇİNDİR
ERSİN KAYA
FÜSUN AKTOLUN
ALİ ASLAN UZUN
OKTAY SARICA
MURAT TOSUN
OSMAN NURİ BAŞAR 
ULUSOY
FERİAL ORHAN
BİRGÜL KÖROĞLU
EGE MURAT KÖROĞLU
ÇAĞATAY ÖRSAL
TAHSİN BARTU ER
HALE ER
OSMAN NADİ TANCA
OGÜN ERDEM
EKİN CEM EKE
AYNUR EKE
BARIŞ TAŞCIOĞLU
ÖMER EKİNCİ
NEBİ SÜLEYMAN AYTEKİN
AYNUR KUMSEL AKSOY
SVETLANA OKAN
ÖMER TURAN
BARIŞ EKİNCİ
SAİM BAKKALOĞLU
UYGAR ATAŞ

MUSTAFA ERTÜRK
MUAZZEZ MİNE ÖZCAN
AHMET VEYSEL EKİNCİ
ERSİN AKKÖSE
MELTEM PERDECİ
BİROL TELLİ
HAMZA SALİH AK
CAHİT TAŞBAŞ
İBRAHİM SİNAN AK
İHSAN CALBAN
ZEYNEP TEZCAN
SABRİ TUNÇ 
BÜYÜKMOROVA
SALTUK ORKUN ERİBOL
RECEP KURT
ASAF MERT AKSU
SÜREYYA DENİZ TAYMAN 
ELÇİN DANDİN
AZİZ CAMCI
İSMAİL EREN İNANÇ
CEM KARTAL KAYA
İSMAİL SUAT AKKAN
AHMET ONUR ÖZKAN
ABDULLAH TAHA ŞEN
YUSUF RIZA DÖVER
TAMER ÇALIŞIR
FAKİR HÜSEYİN ERDOĞAN
GÜLAY AKIN
MEHMET ATEŞ BAKAN
FEYZA BAKAN
EMİN EMRAH DANIŞ
ELİF GÜR
BURAK KUYAN
MÜRSEL ÖCAL
VEYSEL TEKİN GÜÇTEKİN
RAHMAN TAŞDELEN
SÜLEYMAN TURAN
TÜNÇAY BOLAT
HALİL DEMİRÖLÇEN
DÜNYA KAYA
TANJU ALTAY
CANER ÖZER
FERHAN ADEMHAN
GÖKSENİN BOZDEMİR
SERKAN HOTOĞLU
ATİLLA KARABAYIR
AYBİKE ELİFNUR GÜNGÜL
AGAH RUŞEN ÇETİN
KEMAL İLKER ARACIKAN

ERTUĞRUL ALBAYRAK 
ERSİN YILMAZ
VOLKAN AKAN
ABDİ SERHAN ŞAKAR
CEM BAŞAKTAR
DENİZ HIFZI UZEL
TALAT ALP KARAHAN
FATMA FİRDEVS ŞİPER
BERRAK ŞİPER KİZİROĞLU
İSMAİL ITRİ ADADAĞ
UMUT BEKİR ÜRKÜN
EMRE ÇAKIR
MELİSSA EDA BELENDİR 
TELLİ
SERKAN ŞENGÜL
ZİYADİNÇ OYLUM
YAKUP DOĞAN
BURÇİN GÖZLÜKLÜ
BULUT KADİR UZUN
ZEYNEP YALIM UZUN 
BURAK ATAY
AHMET BEYSEL
TANER SEVİM  
UTKU KORKMAZ
ÖZGÜR YAŞAR
HAKAN VAROL
İBRAHİM AKBAL
CENGİZ UYGUR
OĞUZ BORA OR
ADNAN BOLERDAN
GÜN MAKİNABAKAN
SERCAN DUMBAR
SERTAN DUMBAR
AHMET SELİM ÇELEBİ
YILMAZ BİRHAN BİLEN
YUSUF VOLKAN KÖROĞLU
MEHMET HAKKI KÖROĞLU
FERİT PEKGÖZ
AHMET CAN BOZKURT
AHMET ARİF EROĞLU
ÖZGÜR YAMAN
TÜRKER BİLEN
TANER ALAN
HANZADE DİDEM ULUSOY
LEVENT ÖZCAN CANER
AHMET EMİN ARIKAN
FERHAT SERTER ALBAYRAK
HAKAN KORALP
İSMAİL CEM SÜRÜCÜ

OYA GÜLEN
ZEYNEP AKSOY
HALİL OZAN YAŞAR
EBRU CANBEK
MEHMET FATİH 
KAHRAMAN
ÖZGÜR GENÇ
FERDA FUNDA GENÇ
GÜRAY EROL
YİĞİTCAN KÜPELİ
ERDEM KEY
TUĞRUL KARABAY
AHMET BURAK BİLGİN
MEHMET KERİM KAZGAN
ALİ EMİR KAZGAN
MEHMET YÜCEYURT
CANSIN AKTOLUN
MUZAFFER ESRA TURAN
ALPER UÇAR
SELAHATTİN BAKİ 
CEM OSMAN SOKULLU
ÖMER FARUK TEZCAN
ERDAL YILDIZ
ATEŞ BARUT
BERKİN TOPLU
BURHAN YİĞİT
BUSE ARICI
ERDAL OZAN
EMREHAN MERMER
İSMAİL YILDIRIM
HÜSEYİN AVKAN
AYTEN GİZEM YILMAZ
EBRU TÜRKMEN
SAMET KÖSE
AHMET ÇELEBİ
ABDULHALİK ALTUN
MUHİTTİN İLKER DİNÇAY
BARKIN KIZILKAPLAN
NECİP SİNAN DÖNMEZ
ÖMER DELİKGÖZ
MELTEM TELAFERLİ
ÖNDER DİKMEN
MEHMETCAN ÖZCAN
BARIŞ DURSUN
HASAN CAHİT 
AKINCIOĞLU
NAİM KARAKUŞ
ARİF MERT KALEMCİOĞLU
ÖMER OKAN
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