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EN ANLAMLI MARATON
37. ‹stanbul Maratonu her zamankinden daha coﬂVanlamODAFONE
kulu geçti. “Kad›na ﬁiddete Dur De” ana temas›yla daha bir
zenginli¤i yaﬂayan maraton, yazdan ödünç al›nm›ﬂ bir
günün ›ﬂ›ldayan sabah›nda koﬂuldu. Dünyan›n birçok ülkesinden 60 civar›nda elit atletin kat›ld›¤› maratonda erkeklerde Kenyal› atlet Elias kemboi Chelima (2.11.13) ile kad›nlarda da Etiyopyal› atlet Amane Gobena (2.31.55) yar›ﬂ› zirvede tamamlad›.
Dereceye giren girmeyen tüm atletler alk›ﬂlar aras›nda bitiﬂ çizgisini aﬂarken, bar›ﬂ içinde yar›ﬂ›n paha biçilmez de¤erini bütün
dünyaya bir kez daha hat›rlatt›.
***
Oysa ki dünyada insanl›k ad›na çok büyük felaketler yaﬂanmaktayd›. Daha yar›ﬂtan iki gün önce Fransa'daki terör olay›nda
130'un üzerinde insan hayat›n› kaybetmiﬂ, yüzlercesi ise a¤›r yaral› olarak hastanelere taﬂ›nm›ﬂt›. Komﬂumuz Suriye'de yaﬂanan
insanl›k trajedisi, ülkemize s›¤›nan 2 milyonun üzerindeki Suriyeli, Avrupa kap›lar›na ulaﬂmak için ölümcül deniz yolculu¤una ç›kan yüzbinlerce insan ve en nihayetinde ülkemizde 30 y›ld›r süren
ve kardeﬂli¤imizi hoyratça örseleyen terör belas›... Ve bütün bunlar›n gölgesinde, maratonun koﬂuldu¤u 15 Kas›m'da Antalya'da
baﬂlayan G-20 Zirvesi... Nereden bakarsan›z bak›n, insanl›k ad›na kapkara bir tablo vard›. Ülkemizin etraf› tam anlam›yla bir diken bahçesi gibiydi... ‹nsanlar tedirgin, insanlar bezgin, insanlar
yar›nlara umutlu bakmaktan çok uzakta... Ankara'da ve Paris'te
patlayan bombalar bizi kalabal›klardan kaçar hale getirmiﬂti.
‹ﬂte böyle bir günde, yazdan ödünç al›nm›ﬂ güneﬂiyle, tarihi
eserleriyle, iki k›tay› kucaklaﬂt›ran Bo¤aziçi Köprüsü'yle, gülleriyle, çiçekleri ve aç›k hava müzesini and›ran tarihi görüntüsüyle
kucaklad› Aziz ‹stanbul, Vodafone 37. ‹stanbul Maratonu'nu...
Ben de yukar›da anlatt›¤›m s›k›nt›lar› atmak için dald›m kalabal›klara... Etraf›mda yediden yetmiﬂe her yaﬂtan, her meslekten insan vard›. Profesyoneli, amatörü, iddial›s› ya da bu atletizm
karnaval›na katk›da bulunmak, insan seli içine kar›ﬂmak isteyen
herkes buradayd›. Maraton 128 bin kiﬂiyle s›n›rland›r›lm›ﬂt› ama,
halk koﬂusuna sonradan kaynak yapanlarla bu say› belki de 150
binlere ulaﬂm›ﬂt›. ‹nsanlarla omuz omuza hem de tak›m elbise ile
yaklaﬂ›k 10 kilometre yürüdüm; çünkü bu y›lki yar›ﬂ ayn› zamanda kanayan bir yaraya da parmak bas›yordu...

“KADINA ﬁ‹DDETE DUR DE!”
BEN‹ asl›nda cezbeden, Vodafone 37. ‹stanbul Maratonu'nun bu y›lki temas›yd›. Gerçekten bu y›lki maraton, “Kad›na ﬁiddete Dur De” temas›yla fark›ndal›k yarat›yordu. Kad›nlar›m›z, analar›m›z, k›z kardeﬂlerimiz, halalar›m›z, teyzelerimiz ve yar›n›n annesi bebelerimiz... Onlar›n gelecekte daha hür, daha insanca yaﬂamas› için önemli katk›lar sunuyordu bu maraton. Bir düﬂünün... Her y›l 1000'in üzerinde
kad›n, cinayete kurban gidiyordu bu ülkede... Bir düﬂünün...
Anadolu Ajans›'n›n araﬂt›rmas›na göre 2014 y›l›nda 118 bin
14 kez kad›na ﬂiddet vakas› kay›tlara geçmiﬂti. Bir de kay›tlara geçmeyenleri düﬂününüz... Sabah›n köründe, s›cak yat›¤›mdan kalk›p onbinlerin aras›na kat›ld›ysam, s›rf bu teman›n omuzlar›ma yükledi¤i sorumluluktand›r. Maratonun
temas›na bu duyarl›l›¤› yükleyenleri tebrik ediyorum. Zaten
Vodafone'un ana sponsorlu¤undaki ‹stanbul Maratonu, görkemiyle, dereceleriyle, kat›lan elit atlet say›s› ile, arkas›ndaki 100 bini aﬂan halk kitlesiyle dünyan›n en iyi majör maratonlar› aras›na girmeye do¤ru h›zla ilerliyor. Bu kararl›l›¤›n,
bu azmin, bu ihtiﬂam›n ve bu kat›l›m›n önünde kimse duramaz... Maratonun her bölümü tamamland›. Her dalda dereceye girenlere ödülleri verildi. Madalya alamayanlar ise hareketli bir günü geride b›rak›rken, asl›nda “Kad›na ﬁiddete
Dur De” feryad›na da güç katt›. Akﬂam saatlerinde Vodafone 37. ‹stanbul Maratonu'nun haber görüntülerini izlerken
bir baﬂka duyguland›m. Her görüntü, her mücadele ve her
an bir ﬂiir gibi kaz›lm›ﬂ ‹stanbul'un semalar›na.
Dünya gençli¤i ‹stanbul'da, kad›nlara yap›lan ﬂiddete dur
demek için ter ak›t›rken, ayn› saatlerde Antalya'daki G-20
Zirvesi'nde de tüm dünyan›n sorunlar› masaya yar›t›l›yordu.
‹stanbul ise, berrak güneﬂi, k›y›larda oluﬂan yakamozu, yal›lar›, gökdelenleri, iki k›tay› ba¤layan köprüleri ve en önemlisi
yar›na daha bir umutla bakan insan›yla sanki kucak kuca¤a,
iç içe bir günü birlikte yudumluyordu. Bu kalabal›¤›n, bu güzelli¤in ve bu spor karnaval›n›n bir parças› oldu¤um için çok
mutluyum. En alttakinden en tepedekine kadar katk›da bulunanlara, eme¤i geçenlere gönülden teﬂekkürler.

Evlad›n› kaybetti¤i bir dönemde ülkemize ﬂampiyonluk kazand›ran milli sporcu
Kenan Sofuo¤lu, ﬂampiyonluk öyküsünü Spor Meydan›’na anlatt›.
TÜM dünyan›n tan›d›¤› bir sporcu
Kenan Sofuo¤lu. Motosiklet üzerinde
yazd›¤› tarihle herkesin örnek ald›¤› bir
isim. Baﬂar›dan baﬂar›ya koﬂan Kenan,
ayn› zamanda alttan yetiﬂtirdi¤i sporcularla da herkesin a¤abeyi konumunda...
Buraya kadar her ﬂey belki çok güzel
ama bu baﬂar›lar, bu tan›n›rl›k ve bu güzel s›fatlar› kazanmak hiç de kolay olmad› asl›nda. Hani derler ya yazsam roman olur diye iﬂte Kenan Sofuo¤lu'nun
hayat› da bu türden. Ço¤u insan›n okurken dahi tüylerini diken diken edecek
olaylar yaﬂad› Kenan. ‹lk olarak, 2002
y›l›nda a¤abeyi Bahattin'i, sonras›nda
di¤er a¤abeyi Sinan'› kaybetti. ‹ki o¤lunun ölümlerine dayanamay›p kalp krizi
geçiren babas› da 55 yaﬂ›nda kanserden
vefat etti. Ailesinden sadece anne ve k›z
kardeﬂi kalan Kenan Sofuo¤lu, bu y›l da
dört ayl›k bebe¤ini ilk çocu¤unu beyin
kanamas› sonras›nda kaybetti.
ÖRNEK SPOR ADAMI
Bu büyük ac›lar›n eﬂli¤inde Kenan
hep çal›ﬂt›, hiç bir zaman y›lmad›. Karekteriyle örnek al›nan bir sporcu oldu.
Bu sene de zor günler geçirdi¤imiz ﬂu
dönemde hepimizin yüzünü güldüren
bir baﬂar›ya daha imzas›n› att›. Dünya
Supersport ﬁampiyonas›'nda 4. kez

o¤lu için yazd›rmakt›. Belki Hamza'n›n kardeﬂlerine bu sizin abiniz sayesinde demeyi çok istiyordum. Rabbim de nasip etti. Kariyerimi bitirdikten sonra bu kupa benim en de¤erli
kupam olacak. Bundan sonra ﬂampiyonluk olur mu bilmem ama hayatta
en çok istedi¤im ﬂampiyonluktu.
Rabbim de nasip etti bunu bana." ‹fadelerini kulland›.
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ﬂampiyon oldu. 4 Ekim 2015'te Fransa'da yap›lan ﬂampiyonan›n 11. aya¤›nda sezonun bitmesine bir yar›ﬂ kala
dünya ﬂampiyonlu¤unu ilan eden ve
2007, 2010 ve 2012'nin ard›ndan 4. kez
dünya ﬂampiyonu olan milli sporcu
Kenan Sofuo¤lu, ﬂampiyonluk öyküsünü Spor Meydan›'na anlatt›.
KUPAYA ‘HAMZA’ YAZDIRACA⁄IM
Bu sezon ki ﬂampiyonlu¤u di¤er

ﬂampiyonluklardan ay›rd›¤›n› dile
getiren Sofuo¤lu, "Bu y›l gerçekten en
zoruydu. Parkur olarak en zoru de¤ildi ama hayat aç›s›ndan en zorunu yaﬂad›m. En çok çal›ﬂmam gereken dönemde ben çaresizce bekleyiﬂ içindeydim. Mücadeleden vazgeçmedik
ve rabbim de hayallerimi gerçekleﬂtirdi. Eﬂime 'Allah bize daha çok evlatlar nasip eder. Benim hayalim de
bu kupay› al›p üzerine Hamza Sofu-

KUTLAMA ‹STEMED‹M!
Son günlerde ülkece yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar› da de¤erlendiren Kenan, ''‹nﬂallah Rabbim bu s›k›nt›l› süreci atlatmay› nasip eder. Ve bu süreç içerinde
tabii ki bizim yapt›¤›m›z iﬂ devam etmekte. Bizler sorumluluk sahibi insanlar olarak ülkemizin yüzünü baﬂar›lar›m›zla bir nebze olsun güldürmeye çal›ﬂ›yoruz. Ülkemizin insanlar›n› güzellikleri hak ediyor. Benim de umudum
ﬂu s›k›nt›l› sürecin bir an önce son bulmas›d›r. Ben ﬂampiyonlu¤un ard›ndan
yurda döndü¤ümde hem sponsorum
hem de federasyon ' Sana çoﬂkulu bir
karﬂ›lama töreni yapal›m' dediler fakat
ben kesinlikle istemedim. Ülkem böyle
s›k›nt›lar yaﬂarken, ben gülemezdim.
Zaten benim de yaﬂad›klar›m ortada''
ﬂeklinde konuﬂtu.

Türkiye Boks Federasyonu’nda 3. GÖZGEÇ dönemi
TÜRK‹YE Boks Federasyonu Ola¤a- kongrede baﬂkanl›¤a getirildi¤ini hat›rnüstü Genel Kurulu'nda mevlatarak, "2012 y›l›nda ola¤an
cut baﬂkan Eyüp Gözgeç, yenikongrede baﬂkan seçilmiﬂtim.
den baﬂkanl›¤a seçildi. Ankara
Kent Otel'de gerçekleﬂtirilen ve
divan baﬂkanl›¤›n› Hasan Kartal'›n yapt›¤› genel kurula, 296
delegeden 190'› kat›ld›. Delegelerden 186's›n›n oyunu alan MUZAFFER BATUMLU
Eyüp Gözgeç, 3. kez federasyon baﬂkanl›¤›n› kazand›. Genel kurulda 4 oy geçersiz say›ld›.
Gözgeç, genel kurul sonras› yapt›¤›
aç›klamada 2010'da da ola¤anüstü

Bu ola¤anüstü kongre zamans›z oldu"
ifadelerini kulland›. Federasyonlar›n
ve spor camialar›n›n 2016 Rio Olimpiyat Oyunlar›'na odaklanmas› gerekti¤ini belirten Baﬂkan Gözgeç, "Önümüzdeki y›l olimpiyatlar›n y›l›. Bizim de
oraya odaklanmam›z laz›m. Ama maalesef insano¤lu durdu¤u gibi durmuyor. 'Seçim seçim' dediler karar›m›z›
ald›k. Daha sonra da seçimi durdurmak için mahkeme karar› ald›lar.
Bizim yarg›ya güvenimiz tamd› ve yarg› da do¤ru karar verdi. Seçim öncesi
yetkili olan tahkim kurulumuzun kara-

r› ile de bu genel kurulumuzu yapt›k.
Boks Federasyonu denince d›ﬂar›dan
kavga, gürültü beklentileri oluyor. Siz
de görüyorsunuz nezih bir kongre oldu. D›ﬂar›daki manipülasyonlara ra¤men de kat›l›m yüksek oldu. Delegelere teﬂekkür ediyorum."
Yeni Yönetim Kurulu: Eyüp Gözgeç
(Baﬂkan), Hasan Kartal, Metin Yener,
‹brahim Taﬂel, Arif Çelik, ‹smail Hakk›
Gül, Nadir Koç, Oktay Bar›ﬂ, Faruk Hasetçi, Onur Konuralp, Mustafa Akkaya,
Mahmut ‹biﬂ, Ercan Y›lmaz, Çetin Saçan ve Suat Hekimo¤lu.

Nur’dan ALTIN,
Yunus’tan BRONZ
21. H›rvatistan Aç›k Tekvando Turnuvas›'nda milli sporcular
Nur Tatar alt›n, Yunus Sar› da bronz madalya kazand›. Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yap›lan aç›klamaya göre, Varazdin kentinde düzenlenen turnuvaya 55 ülkeden, bin 300 sporcu
kat›ld›. Turnuvada kad›nlar 67 kiloda Nur Tatar alt›n, erkekler 80
kiloda Yunus Sar› bronz madalyan›n sahibi oldu. Nur Tatar'›n turnuvada elde etti¤i baflar›yla do¤rudan kat›lmay› hedefledi¤i 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar› için önemli puanlar kazand›¤› belirtildi.

Spora dair herﬂey...
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Türk spor tarihindf. Der. Sialmki Mkenegüzta!y,
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Badminton'da
bronz madalya
M‹LL‹ Badmintoncu Neslihan Yi¤it, Rio 2016 Olimpiyat
Oyunlar›'na puan veren uluslararas› challenge serisinin
Bahreyn aya¤›nda bronz madalya elde etti. Neslihan, yar› final
mücadelesinde Tayland'dan Nitchaon Jindapol'a 21-18, 19-21 ve
21-17'lik setlerle 2-1 yenildi ve bronz madalyada kald›. Jindapol
ise flampiyonada alt›n madalyaya uzand›. Peru'nun baflkenti Lima'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton fiampiyonas›'nda
da tak›m müsabakalar› tamamland›. Grubunda Çin, Kanada,
‹talya ve Meksika ile karfl›laflan Türkiye, dereceye giremedi.

