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Maç sırasında orucunu
açan futbolculardan
açıklama: 'Müslüman b�r
ülkede yaşıyoruz, normal
b�r durum bu'
Maç sırasında oruçlarını açan Ankara
Keç�örengücü futbolcuları yaşanan olayın bu kadar
gündeme geleceğ�n� tahm�n etmed�kler�n� d�le
get�rerek şaşırdıklarını �fade ett�.
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TFF 1. L�g’�n 30. Hafta mücadeles� de GZT
G�resunspor’a konuk olan Ankara
Keç�örengücü futbolcularının Ramazan ayı
sebeb� �le maçın 10. dak�kada oruçlarını saha
�ç�nde açmaları gündem olmuştu. O
futbolculardan Uğur Utlu, Burak Aydın ve
Abdulkad�r Korkut, İhlas Haber Ajansı’na
konuştu. Futbolcular olayın bu kadar
gündeme gelmes�ne şaşırdıklarını
bel�rt�rken, Başkan Sedat Tah�roğlu ve tekn�k
d�rektör İlker Püren’�n oruç konusunda
kend�ler�ne zorluk çıkarmadıklarını d�le
get�rd�.

UTLU: BU KADAR GÜNDEME GELECEĞİNİ
DÜŞÜNMÜYORDUK

Maçtan b�r gün önce kalec� Met�n Uçar �le
�ftarı planladıklarını bel�rten Utlu, “Maçtan 1
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ta  p a ad a  be te  Ut u, açta  
gün önce kalec�m�z Met�n �le bu konuyu
konuşmuştuk. Kend�s� de n�yetl�yd�. Ezan
okunduğunda oyunu durdurup �ftarımızı
açmayı düşünmüştük. Kend�s� de o
dak�kalarda onu yaptı. Oyun durunca
orucumuzu su ve hurma �le açtık. Bu kadar

gündeme geleceğ�n� düşünmüyorduk.
Başkanımıza ve hocamıza ayrıca teşekkür
etmek �st�yorum. Onlar b�z�m her zaman
arkamızda durdu. Allah kabul ets�n bu
tuttuğumuz oruç şamp�yonluklara b�le
bedel d�yeb�l�r�z. Müslüman b�r ülkede
yaşıyoruz, bunun bu kadar çok abartılacağını
düşünmüyorduk. Allah �nşallah n�ce
Ramazan'lara ulaşmayı nas�p eder. Herkes�n
Ramazan ayını kutluyorum. Allah bayrama
da ulaştırmayı nas�p ets�n. Han� d�yorlar ya
‘S�ze etk� ed�yor mu?’ d�ye. Allah'a
hamdolsun b�z� h�ç etk�lemed�” d�ye
konuştu.

AYDIN: ONLAR 2 GÜN YEMEK YEMEDİKLERİ
HALDE ORUÇLARINI TUTABİLİYORLAR

Olması gereken� yaptıklarını vurgulayan
Aydın da, “İlk önce bu kadar büyütüleceğ�n�
düşünmüyorduk. Maçın ardından
arkadaşlarımız telefonu el�ne aldığında
sosyal medyada gündem�n b�r�nc� maddes�
olmuş. Gerçekten çok şaşırdık. Olması
gereken� yaptığımızı düşünüyorum. Tamam
maç yapıyoruz ama gerçekten sadece b�r 90
dak�ka. Zaten 10. dak�kasında orucumuzu
açtık. Çok zor şartlar altında kalan �nsanlar
var. Onlar 2 gün yemek yemed�kler� halde
oruçlarını tutab�l�yorlar. B�z�m �ç�n anormal
b�r durum yok bence. Şaşkınız. Gelen
tepk�ler, v�deolar ve capsler var. Maçta da
tutulab�l�r. Başkanımızın da zaten ‘oruç
tutmazsınız’ g�b� b�r kısıtlaması yok. Ona da
çok teşekkür ed�yorum. Kulüpte �steyen
orucunu tutuyor �steyen tutmuyor. Özgür b�r
ortam var. Müslüman b�r ülkede yaşıyoruz
normal b�r durum bu” ded�.

G�resunspor futbolcusu �le �ftar ett�kler�n�
bel�rten Aydın, “Maçın 12. dak�kasıydı sanırım.
Kenara orucumuzu açmaya g�tt�k. Hurma
almış sağlık ek�b�m�z. Hurmayı yerken
G�resunspor’un stoper� D�arra da n�yetl�ym�ş.
O da arkamızdan gelerek hurma �sted�.
Sağlık ek�b�m�zde sağ olsun hurma �kram
ett�. O da nas�plend�. Çok güzeld�” şekl�nde
konuştu.

KORKUT: BEN İSLAMİYET'İN GEREKTİRDİĞİ
ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM

İftar menüsünün zeng�n olduğunu d�le
k “Ö l kl h k h l
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get�ren Korkut �se, “Öncel�kle herkese hayırlı
Ramazanlar d�l�yorum. Müslüman b�r ülkede
yaşıyoruz. Çok abartılacak b�r şey değ�ld�. 1 ay
tutamayacaksak neden yaşıyoruz.
Müslümanız sonuçta. Ben İslam�yet'�n
gerekt�rd�ğ� şek�lde yaşamaya çalışıyorum.
Ramazan ayında da oruç tutacağım. Oruç

daha öneml� ben�m �ç�n. Zaten ezana da az
b�r vak�t kalmıştı. Çok zorlanmadık. Bundan
sonra da zorlanacağımızı düşünmüyoruz.
İftar menümüz çok zeng�nd�. Hurmalar,
muzlar, ç�lekler, kekler, meyve suları ve
sularımız vardı. Sonradan D�arra’yı gördük.
Kend�s� de n�yetl�ym�ş. Beraber açtık
orucumuzu” �fadeler�n� kullandı.

İlg�l� Haberler

Sahalarda b�r �lk! Ezan
sakatlığa denk geld� �ftar
yaptılar
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Fat�h Altaylı'dan çok sert
Mustafa Ceng�z paylaşımı!

(/1827931)

Fat�h Altaylı'dan
Galatasaray yönet�m�ne:
Utanırlar mı?

(/1824622)
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