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Fenerbahçe krizi Kadıköy’de bir başka 

Men kararı üzerine Fenerbahçe’de Şükrü 
Saracoğlu Stadı çevresindeki taraftarlar ve 
esnafla konuştuk. Herkes patlamaya hazır 
bomba gibiTaraftarlar işin siyasi olduğu, 
Federasyon’un süreci yönetemediği ve Türk 
futbolunun 10-15 yıl geri gittiği görüşünde... 

En çok bu cümle anlatıyor galiba, Fenerbahçe’nin 
Şampiyonlar Ligi’nden men edilmesinin ardından 
Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın civarındaki havayı: 
“Bugün futbol neye uğradığını şaşırdı...” Avukat 
Atilla Ersöz‘ün cümlesi bu. Gün boyunca bu 
konuyu en sakin ele alan kişi... Ondan önce,  
patlamaya hazır bomba gibi olan Fener taraftarıyla 
konuşuyorum. Çoğunun hali kalmamış konuşmaya 
ya da moda deyimle “söz bitmiş” artık. Gözüne 
ilişen bir diğerine pas ediyor sözü... “Cüneyt Abi, 
sen bilirsin bu işleri, sen konuş...” 
 
‘‘‘‘Türk futbolu geriledi’ 
Ve Stad Büfe sakinlerinden Cüneyt Öztürk alıyor sazı eline... Türk futbolu açısından 
geri dönülmez bir noktaya gelindiğini düşünüyor. Ve hiçbir Türk takımının uzun 
süre Avrupa’da bir başarı elde edemeyeceğini: “Mehmet Berk diye bir savcı var, 
kendisi Türkiye futbolunu etkilemiştir, Türkiye artık futbol açısından 10-15 yıl 
geriye gidiyor. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne gidecek ama bence orada da hiçbir 
puan toplayamayacak. Çünkü hakemler orada da yanlı karar verecek. UEFA Türkiye 
futbolunu artık istemiyor kendi içinde. Ha Fenerbahçe gitseydi başarılı olur muydu? 
Hayır. Đlk etapta elerlerdi. Hiçbir Türk takımının 10 yıl içinde herhangi bir başarı 
elde edeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi kendini bitirdi maalesef.” 
Pek çok Fenerli’nin isteğini dile getirerek bitiriyor sözünü:  “Eğer Şampiyonlar 
Ligi’ne gitmeyecekse, Fenerbahçe ligden çekilsin. Bir yıl değil, 3-4 yıl gitmesin.” 
Fenerium’un önünde gençlikten kanları kaynayan gerçek fanatik arkadaşlarla 
karşılaşıyoruz. Onlar tüm dünyaya öfkeli, medya mensubu olarak biz de alıyoruz 
payımızı ve öğüdümüzü: “Bir yerlere gelmek istiyorsanız Fenerbahçe’yi 
destekleyin!” diyor Burç Üner... Ve ekliyor: “Bu işlerin siyasi olduğunun göstergesi 
bu soruşturmanın seçimden sonra yapılmasıdır. Herkes farkına varsın. Son olarak da 
şunu söyleyeceğim: Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.” 
 
‘‘‘‘Fenerbahçe Partisi kurulsun’ 
Arkadaşı Oktay Bayraktar  da işin siyasi olduğu kanaatinde. Ve hayalinde bir 
Fenerbahçe Partisi’nin kurulması var: “Aziz Başkanımız çıktığı zaman eski 
başkanlarımızdan Ali Şen’in dediği gibi Fenerbahçe Partisi’nin kurulmasını 
istiyoruz, Silvio Berlusconi gibi Fenerbahçe başkanının başbakan olmasını 
istiyoruz.  Bir kafede 10 tane Fenerli toplandığı zaman Emniyet Müdürü bize baskın 
yapıyor, telefonlarımız dinleniyor, sokakta iki Fenerli gezemiyoruz.” Esnafın ise 
başka bir derdi var, “can derdi...”  O stat boş kalırsa batacağını belirten esnaf, “Biz 
esnafız, bitti bizim işimiz” diyor . Konuşmak istemeyen esnaf bizi Ev Yemekleri 
Lokantası’nın sahibi Türkan Boynukısa’ya yönlendiriyor. “Türkan Abla’ya sorun” 
diyerek. “Türkan Abla”nın cevabı şaşırtıcı: “Yönetime kızgınım, yapmayacaklardı 
böyle bir şey. Yapmasalardı, böyle olmazdı.” 
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Türkan Boynukısa yönetime kızgın olduğunu, böyle şeylerin yapılmaması 
gerektiğini belirtti. 

 

Oktay Bayraktar ile Burç Üner (atkılı) olayların siyasi olduğunu söyledi ve 
Fenerbahçe Partisi kurulmasını istedi. 
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Trabzonsporlu Berat Karaberatkara (solda) ile Fenerli Çağdaş Ahlat aynı fikirde. 
Onlara göre, Türkiye Futbol Federasyonu kusurlu. 

 
Futbol Federasyonu süreci iyi yönetemedi 
Kalamış’ta biri Fenerli diğeri Trabzonsporlu iki arkadaşı otururken buluyoruz. 
Fenerbahçeli olan Çağdaş Ahlat, konuştuğumuz hemen herkesin sorduğu o soruyla 
başlıyor söze: “Trabzon’un da bu tür işlerin içinde olduğu söyleniyor, neden 
Trabzon Avrupa’ya gidiyor?” 
Ve yine herkesin takıldığı ikinci konu: “Bizim Futbol Federasyonu’ndan insanlar 
bunun hakkında araştırma yaptılar, uzun bir süre de karar veremediler, ama UEFA 
gelip 1 saat içinde olayı çözüp gitti. Bence hiç mantıklı değil.” 
Ve söz gelip dayanıyor Futbol Federasyonu’na: “Bir yaptırım tehdidiyle karar 
alınamaz. Ne olursa olsun davanın kararının beklenmesi gerekiyordu. Futbol 
Federasyonu bu riski almalıydı. Günah keçisi Fenerbahçe olmamalıydı.” 
 
‘‘‘‘Ne yaptığı belli değil’ 
Trabzonsporlu arkadaşı Berat Karaberatkara da katılıyor ona bu konuda: 
“Türkiye Futbol Federasyonu bunu iyi yönetemedi bence” diyor ve devam ediyor: 
“Fenerbahçe’yi madem Şampiyonlar Ligi’nden men edeceksin en başta men 
etseydin, Avrupa’ya bir takımımız daha gitmiş olurdu. Federasyon çok çelişkili 
davranıyor, ne yaptığı belli değil. Şimdi diyor ki UEFA’dan ceza alabilirdik o 
yüzden Fenerbahçe’yi yollamıyoruz. Madem böyle bir şey vardı bu karar en başta 
verilebilirdi, Fenerbahçelilere haksızlık yapıldı.” 
Yine de Çağdaş Ahlat umutlu ve diğer taraftarlar gibi takımına güveniyor. Destek 
için de Rıdvan Dilmen’in sözünü düstur edinmiş, “Bir yerine iki forma alacağız, iki 
kombine alacağız, desteğimizi artıracağız, bu zorlukların içinden çıkacağız Allah‘ın 
izniyle” diyor 

  

  

Mısırcı: Bu, Aziz Yıldırım’a tuzaktır 
Parkın içindeki mısırcıya yaklaşıyoruz, “Benim takımla işim olmaz” diyor, “Ama 
bakın büyük Fenerbahçeli orada.” Salih Başak, yıkılan Telefon Cafe’nin sahibi. 
Cafe’si için “Yıkıldı, biliyorsunuz” derken de, Fenerbahçe için “Men edildi, 
biliyorsunuz” derken de aynı dertli ifade var. Gamlı gamlı uzaklara bakıyor, ısrarla 
sorunca “Bu Aziz Yıldırım’ın düştüğü tuzaktır” diyor. 
Kimin tuzağı? 
“Ondan daha büyüklerin. Ondan daha zenginlerin. Yok mu kulübün içinde?” 
  

  

  

DOĞUŞTAN FENERLĐ AVUKAT ERSÖZ: 
Bilinen yara bu sene patladı 
Salih Bey’i derin üzüntüsü içinde bırakıp Kalamış’ta son bir tur atarken, önce 
“Fenerli değilim” diye bize şaka yapan Avukat Atilla Ersöz’e rastlıyoruz yeniden. 
Meğer “doğuştan Fenerbahçeli”ymiş kendisi... Ve de kongre üyesi. “Biliyorsunuz 
Fenerbahçelilik sonradan olmaz” diyor, “Ana rahmine düştükten itibaren 
Fenerbahçelisiniz artık.” Olaylar konusunda karamsar değil Atilla Bey. Yıllardır 
varlığı bilinen bir yaranın bu sene patlak vermesi olarak görüyor: “Ama içeride olan 
arkadaşlarımız suçlu mudur, henüz buna karar vermeyelim. Çünkü biliyorsunuz 
hukukta herkes masumdur önce.” 
Bu nedenle de Federasyon’u haksız buluyor. Ve futbolun kan kaybettiğini düşünüp 
üzülüyor: “Bugün futbol neye uğradığını şaşırdı. Ne Beşiktaşlısı memnun, ne 
Fenerlisi, ne Galatasaraylısı. Bundan sonra bu sene oynanacak ligden kim tad 
alacak? Hiç kimse bence.” 
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