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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Futbol takımımız, Avrupa’da önemli başarılara imza atarak, 

sadece Beşiktaşlılar’ın değil, tüm Türkiye’nin gururu oldu. 
Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üç maçımızı kazandık. Por-
to’yu, Leipzig’i ve Monaco’yu yenerek, gruptaki rakiplerimizin 
toplamından daha çok puana sahip olduk. Şampiyonlar Ligi 
gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı olma unva-
nını alan futbol teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik 
ediyorum. Bu ay  Devler ligi’ndeki iki maçımızı da evimizde 
oynayacağız. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımı-
mızın yanında yer alacağına ve bir bütün olarak Beşiktaş’ın ne 
kadar güçlü bir aile olduğunu tüm dünyaya göstereceğimize 
inancım tam.   

¡
Beşiktaş, hem Türkiye’nin aydınlık yüzüdür hem de Türki-

ye’nin en önemli vitrin kulübüdür. Önümüzde duran en önemli 
hedefin; Beşiktaşımız’ı global bir marka haline getirmek oldu-
ğunu sık sık dile getiriyorum. Biz, stratejilerimiz doğrultusunda 
yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. 

¡
Armasında ay-yıldız taşıyan tek spor kulübü olarak ülkemi-

ze ve halkımıza karşı üzerimize düşen görevleri yerine getir-
meye ve örnek olmaya çalışıyoruz.  9 Ekim günü de Vodafone 
Park’ta Ampute Milli Takımımımız’ın Avrupa Şampiyonası 
olduğu final maçında on binlere ev sahipliği yapmak bizim için 
çok önemli bir gururdur. Avrupa Şampiyonu sporcularımızı bir 
kez daha tebrik eder, bu organizasyonda emeği olan herkese 
teşekkürü borç bilirim. 

¡
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikali-

nin yetmiş dokuzuncu yılına girerken, aziz hatırası önünde 
en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Rahmet, minnet ve özlemle 
andığımız Ulu Önder Atatürk’ün en büyük eseri olan ve Türk 
Milleti’ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza ka-
dar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı 
tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. 

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Gelecek 
heyecan verici. 

Hazır mısın?
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VÂLÂ SOMALI ARŞiVi’NDEN

T arihi boyunca 
Beşiktaş kalesini 
birçok ünlü kaleci 
korudu.  
Dr. Resul Haki  

        (Osmanlı Dev-
ri’nde), Sadri, “Şark’ın Zamorası” 
Osman, Mehmet Ali Etem, Fevzi, 
Bülent, Varol, Necmi, Özcan (Arkoç), 
Sabri, Rasim, Zafer, Adem, Jurkoviç, 
Şener, Aumann ve Oscar Cordoba 
Siyah-Beyazlı takımın kalesini ba-
şarıyla koruyan çok değerli isimlerdi. 
Şimdi de kalemiz birbirinden değerli 
kalecilere emanet...  

Kalecilerimizden Mehmet Ali Tan-
man şüphesiz en şanslı olan isimdi. 
Beşiktaş futbol tarihinin “gelmiş 
geçmiş en büyük kadrosu”nda oy-
nadığı için, çok az sayıda yenilgi ile 
tanıştı. “Sabri, Hakkı, Kemal, Şeref, 
Şükrü (Vecdi) hücum hattı”, o dere-
cede güçlüydü ki, iki gol yese dört; 
üç yese altı gol atarak, onu kalesin-
de rahatlatıyordu devamlı olarak. 
Yerine geçen Ethem de, bu mirastan 
yeterince yararlandı şüphesiz... 

1973 yılının bir Beşiktaş-Galata-
saray derbi maçının arifesiydi... Bu 
vesile ile Beşiktaş kalecisi Ethem 
Karpat ile birlikte Hürriyet Gazete-
si’ne verdikleri bir röportajda, Ga-
latasaray’ın “Kova” lakaplı kalecisi 
Osman İncili, kendi döneminin fut-
bolunu dile getirirken, şöyle diyordu 

Sekiz yılda yedi lig 
şampiyonluğuna adını 

kazıyan, Beşiktaş ile hala 
kırılamayan rekora imza 

atan efsane kalecimiz 
Mehmet Ali Tanman... 

1933-1946 yılları arasında 
354 maçta Siyah-Beyazlı 

formayı giyen Mehmet Ali 
Tanman, kalesinde sadece 

yetmiş civarında gol 
gördü ve “100 Yılın En İyi 

Kalecisi” unvanını kazandı. 

EFSANE YILLARIN

ALTIN ELDiVENi

Dergimizin bu sayısını Beşiktaş’ın unutulmaz şampiyon 
kalecilerinden Mehmet Ali Tanman’a ithaf ediyoruz. 

Ankara 19 Mayıs Stadı... 1940’lı yılların
bir Beşiktaş-Demirspor maçında kaleci 

Mehmet Ali, hava topunu tutuyor. 
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Korkut Göze’ye: 
“Zamanımızda kaleye en azından 

otuz top gelirdi. Atlar, zıplardık. Hele 
yediğimiz tabanlar... Harpten çıkar-
dık sanki...”

Söze giren Ethem’in dedikleri 
daha da enteresandı: 

“Maça gladyatör gibi giyinip 
çıkardık. Sakatlanma da az olurdu. 
Şimdikiler defileye çıkıyorlar sanki. 
Bir don, ince bir kazak...”

Osman İncili sazı tekrar eline alı-
yor ve şu sözcüklerle devam ediyor-
du röportaja: 

“Ben Pazar günü Galatasaray ka-
lesinde olsaydım, en çok Necmi’den 
korkardım.” Söz konusu olan Necmi, 
Necmi Perekli’ydi. 

Ethem de öyle devam ediyordu 
röportaja: 

“Ben Gökmen’den korkardım. Zira 
topa, sille, tokat, tekme giriyor.”

Korkut Göze’nin kaleme aldığı rö-
portajın konu başlığı da çok anlam-
lıydı gerçekten... 

“Eskiden toplar kaleye gülle gibi 
düşerdi” diyordu, geçmişin iki ünlü 
file bekçisi, Korkut Göze kardeşimi-
ze bu söyleşide içtenlikle. 

Forvetlerle kalecilerin
mücadelesi

Mehmet Ali Tanman’ı, formunu 
belirli bir düzeyde tuttuğu ve özel 
hayatına çok dikkat ettiği için takım 

kaptanı “Baba” Hakkı da çok sever 
ve kollardı. Nitekim, bazı maçlarda 
ona karşı acımasız davranan, sakat-
lanmasına sebep olan rakip fut-
bolculara müdahale eder ve onları 
efendiliğe davet ederdi. 

Yaratıcı futbollarının yanı sıra 
çok sert şutlar da savuran forvet-
ler önünde kalelerini korumak, o 
dönemin kalecileri için gerçekten 

büyük problemlere neden oluyordu 
her maçta... Çamur deryası “balçık” 
sahalarda, çamurdan gülle gibi ağır-
laşmış toplar, çok güçlü fiziğe sahip 
tabanca mermisi gibi şut atan ve 
bunu asker postalı gibi futbol ayak-
kabıları ile gerçekleştiren döneminin 
süper futbolcuları ile karşı karşıya 
oynamak, gerçekten çok zordu o 
devrin kalecileri için... 

Beşiktaş’ın Mehmet Ali’li en muhteşem on biri... Soldan: Refik Osman, Şeref, Hakkı, Şükrü, Sabri, Fevzi, Hüsnü, Mehmet Ali ve Yavuz... 

Beşiktaş kalecisi Mehmet Ali Tanman ile Fenerbahçe santrforu Melih Kotanca, defalarca karşı 
karşıya kaldıkları Kadıköy’deki derbilerin birinde...   
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Fenerbahçe santrforu Melih Ko-
tanca ile Beşiktaş kalecisi Mehmet 
Ali Tanman arasında yaşanmış bir 
olayı sizlere sunmadan evvel, içle-
rinde Melih Kotanca’nın da olduğu 
devrin santrforlarına bir göz atalım.

1940’lı yıllarda, Türk futboluna renk 
katan takımlarda, çok güçlü forvet 
elemanları vardı. Mesela, Beşiktaş’ta-
ki “Keklik” lakaplı Kemal Gülçelik’in 
yanı sıra, Galatasaray’da “Katır” 
lakaplı Cemil Gürgen, Reha Eken ve 
Gündüz Kılıç, Ankara Harb Okulu’nda 
Sabahattin Erman, İzmir Altınordu’da 
lakabı “Beşiktaşlı” olan Hüseyin, 
Fenerbahçe’de de Melih Kotanca ile 
“Lavton” Suphi Ural ilk akla gelen 
isimlerdi, golcü futbolcular olarak... 
Bu topçular, rakip ceza sahasına en 
kısa yoldan akarak, kaleyi gördükleri 
anda da bir an bile tereddüt etmeden, 
şutunu patlatarak gole gitme özelliği 
taşırlardı.

Üzülerek belirtmek zorundayım ki, 
bu santrforlar içinde rakip kalecilere 
en acımasız davranan isim, sarı-laci-
vertli Melih Kotanca idi. Golcülüğünün 
yanı sıra, rekortmen bir atlet de olan 
Melih Kotanca tüm bu meziyetlerine 
gölge düşürecek düzeyde rakiplerine 
gaddarca davranan ve onları sakat-
layan bir futbolcuydu.

1930’lu yıllarda Fenerbahçe ile 
oynanan bir derbi maçta, kaleci Meh-
met Ali’yi sakatlamış ve bu yüzden 
maçın yarıda kalmasına sebebiyet 
vermişti. Yıllar sonra, bu defa 1940’lı 
yıllardaki bir Beşiktaş-Fenerbahçe 
maçında, Beşiktaş santrhafı Ömer 
ile bir hava topunda buluştuğu anda 
Ömer’e dirsek atarak yere düşmesine 
sebep olmuş, bu yetmiyormuş gibi o 
asker postalı gibi ızgaralı ayakkabıları 
ile Beşiktaş santrhafının üzerinde 
tepinerek, altı kaburga kemiğinin kı-
rılmasına sebep olmuştu. Ömer yerde 
acı içinde kıvranırken, “Baba” Hakkı 

“Ne yaptın sen!” diyerek, üzerine 
yürümüş, Melih’in kaçmaya başlaması 
üzerine o da peşine takılarak, tarihi 
Şeref Stadı’nı, turlamaya başlamış-
lardı. Olay karakola intikal etmiş, 
centilmenlik örneği gösteren santrhaf 
Ömer kendisini sakatlamasına rağ-
men Melih Kotanca’yı affederek, ağır 
bir ceza almasına mani olmuştu.

Kaleci Mehmet Ali Tanman ile 
Melih Kotanca arasında yaşanmış bir 
olay daha vardır Şeref Stadı’ nda...

Yine büyük bir derbi maçı... Şam-
piyonluğu etkileyen bu karşılaşma-
da da bir türlü uslanmayan Melih 
Kotanca bir Fener akınında Beşiktaş 
kalecisi Mehmet Ali ile yine karşı kar-
şıya kalmış, onun sert şutunu bloke 
etmesine rağmen, Fenerbahçe santr-
forunun suratına patlattığı tekme 
ile kendinden geçmişti. Yerde ızdırap 
içinde kıvranan ve ağzından köpükler 
gelmeye başlayan Mehmet Ali’nin bu 
görüntüsü karşısında paniğe kapılan 
Melih Kotanca, Baba Hakkı’nın üze-
rine yürümesi ile birlikte yine bir koş-
macadır başlamıştı toprak kulvarda... 

Melih, sahayı ikinci defa döndükten 
sonra soyunma odasına sığınmıştı. Bu 
olaydan olmasa da Melih, başka bir 
maçta, rakibini bayılttığı için dokuz 
ay boykot almıştı. 

Beşiktaş’ın altın devri
1939 ile 1949 yıllarını içine alan 

zaman dilimi, Beşiktaş futbolu için 
altın bir devirdir futbol tarihimizde... 
“Karakartal” Beşiktaş Takımı, bu 
yıllarda tüm rakiplerinin üzerinden 
silindir gibi geçmiş ve sekiz yılda yedi 
lig şampiyonluğuna adını kazıyarak, 
aradan yarım asır geçmesine rağmen 
hala kırılamayan bir rekorun sahibi 
olmuştur. 

Bu dönemde oynanan 144 resmi 
lig karşılaşmasında, rakip kalelere 
atılan gol sayısı da 599’dur. Bu rakam 
da bir rekordur ülkemizde. Hatta 
dünyada! Buna karşılık kalesinde 
gördüğü gol sayısı ise seksen birdir 
Beşiktaş’ın..

İşte söz konusu yıllarda bu “Altın 
Devir”i yaratan Siyah-Beyazlı ta-
kımda Kartal’ın kalesini koruyan en 
önemli isim; Mehmet Ali Tanman’dı 
tereddütsüz!.. Siyah-Beyaz forma 
ile 354 maçta oynadı ve kalesinde 
yetmiş civarında gol gördü. 

1930’lu yılların ortalarında “Arap” 
Sadri Usuoğlu’dan kaleyi devraldı ve 
1940’ların ortalarına kadar en güçlü 
kadrolarda yer alarak, “100 Yılın En 
İyi Kalecisi” unvanına hak kazandı 
bileğinin hakkıyla...

1933-34, 1938-39, 1939-40, 
1940-41, 1941-42, 1942-43, 1944-
45 ve 1945-46 yıllarında İstanbul ligi 
birincilikleri, 1934’te Türkiye Futbol 
Şampiyonluğu ile iki Milli Küme ve 
çeşitli kupa birincilikleri elde eden 
bu müstesna file bekçisi, ne yazık ki 
bir defa olsun milli formayı giyemedi 
futbol tarihimizde. Ne büyük çelişki 
değil mi futbolumuz için? ◊

1944 Milli Küme Şampiyonu Beşiktaş... Ayaktakiler (soldan): “Voleci Şeref, Saim, Ömer, Maarif 
Müdürü, Kaptan Baba Hakkı, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, Kemal, Faruk.. Çömelenler: Yani, 

Mehmet Ali, Yavuz, Vecdi Çapa, Çengel Hüseyin. 

Kaleci Mehmet Ali ve Baba Hakkı, Galatasaraylı Esfak Aykaç’a karşı müşterek savunmada. 
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Büyük Atatürk’ü ebedi-
yete intikal edişinin yet-
miş dokuzuncu yılında her 
zamankinden daha fazla 
özlemle anıyoruz. 

En büyük Beşiktaşlı Ata-
türk’ten bizlere miras kalan 
laik ve demokratik Cum-
huriyet’i ilelebet yaşatmak; 
laik, sosyal ve demokratik 
hukuk devleti anlayışını Be-
şiktaşlılık değerleri ile bü-

tünleştirip savunmak ve her 
koşulda ülkemizi ve Cum-
huriyetimiz’i koruyup kol-
lamak tüm Kara Kartallılar 
için bir yurttaşlık görevidir.

Atatürk’ün sevgi ve ilgi 
duyduğu, kader birliği ettiği 
ilk spor cemiyeti olma onu-
runu taşıyan Beşiktaşlılar 
olarak, bir kez daha vurgu-
luyoruz: Değerlerini yaşata-
cağız... 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı 
sevgi ve özlemle anıyoruz
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UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu üçüncü maçında Beşiktaşımız, Fransız ekibi Monaco’yu 
2-1’lik skorla mağlup ederek, gruplardaki üçüncü galibiyetini aldı. Siyah Beyazlılarımız, 

alınan bu sonuçla devler ligi gruplarında ilk üç maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.

Türk futbol 
tarihinde bir ilke 

imza attık
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B eşiktaşımız, 
Şampiyonlar 
Ligi’nde üst üste 
üç maçını kaza-
narak hem  

       gruptan çıkma 
iddiasını güçlendirdi hem de tarihi 
ilklere imza attı. UEFA Şampiyonlar 
Ligi G grubu’nda sırasıyla Porto’yu 
1-3, Leipzig’i 2-0 ve Monaco’yu 1-2 
yenen takımımız, şimdiden dokuz 
puana ulaşmayı başardı. Siyah 
Beyazlılarımız, Türk futbol tarihinde 
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk üç 
maçını kazanan ilk Türk takımı olma 
unvanını aldı. 

Beşiktaşımız, bu sezon Avrupa’da 
henüz beraberlik ve yenilgi almadan 
yoluna galibiyet serisiyle devam 
ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G 
Grubu üçüncü maçında Fransa’nın 
Monaco takımını 1-2 mağlup eden 
takımımız, Avrupa kupalarında ba-
şarılı performansıyla dikkati çeki-
yor. Daha önce altı kez Avrupa’nın 
en büyük futbol organizasyonuna 
katılan Siyah Beyazlılarımız, 2003-
2004 ve geçen sezon yedişer puan 
toplarken, bu sezon üç maçta dokuz 
puana ulaşmayı başardı. Gruptaki 
ilk maçında Porto ile karşılaşan ve 
Portekiz ekibini 1-3 mağlup eden 
ekibimiz, bu rakibe üstünlük kuran 
ilk Türk takımı oldu. Daha önce 
Almanya temsilcileriyle 
yedi kez karşı karşıya 
gelen ancak galibiyet 
alamayan takımımız, 
Leipzig’i 2-0 mağlup ede-
rek tarihinde ilk kez bir 
Almanya takımını yendi. 
Beşiktaşımız, Monaco’yu 
da mağlup ederek tarihin-
de ilk kez bir Fransız ekibi-
ne deplasmanda üstünlük 
sağladı. Daha önce Avrupa 
kupalarında Auxerre, Paris 
Saint Germain, Olympique 
Marsilya ve Olympique 
Lyon’a dış sahada mağlup 
olan Siyah Beyazlılarımız, 
Monaco’yu yenerek bu 
şansızlığını kırdı. Avru-
pa’da geçmiş sezonlarda 
İtalyan takımlarına on bir 
maçta üstünlük kurmayı 
başaramayan ve sadece iki 
beraberlik alan takımımız, 
geçen sezon Şampiyonlar 
Ligi’nde Napoli’yi deplas-
manda 3-2 mağlup ederek 
tarihinde bir ilke daha imza 
atmıştı.

Tarihinde daha önce iki 
kez Avrupa’da çeyrek final 
oynayan ve bunu yabancı 
teknik adamlar yöneti- 
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minde gerçekleştiren Beşiktaşımız, 
geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’n-
de çeyrek finale kadar yükselmeyi 
Şenol Güneş yönetiminde başardı. 
Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’de 
Beşiktaş’a en çok galibiyet getiren 
teknik direktör unvanını da elinde 
bulunduruyor. Beşiktaşımız, Gü-
neş’in teknik direktörlüğünde Türk 
takımları adına bir başka tarihi 
başarıyı da geçen sezon ele geçirdi. 
Siyah Beyazlılarımız, 2016-2017’de 
Şampiyonlar Ligi’nin ilk beş maçın-
da bir galibiyet ve dört beraberlik 
alarak, Fenerbahçe’nin üç maçlık 
yenilmezlik serisini dört karşılaşma-
ya çıkardı.

2010-2011 sezonunda UEFA 
Avrupa Ligi’nde beş maç üst üste 
kazanan Beşiktaşımız, geçen sezon 
penaltılarda elendiği Olympique 
Lyon’u 2-1 yendikten sonra 2017-
2018’deki üç maçını da kazandı. 

Geçen sezondan bu yana üst üste 
dört karşılaşmayı kazanarak 
tamamlayan ekibimiz, Mona-
co karşısında bunu beş maça 

çıkarmayı hedefliyor. Beşiktaşımız, 
Şampiyonlar Ligi’nde kalan üç maç-
ta bir galibiyet alırsa Galatasaray ve 
Fenerbahçe’nin farklı sezonlarda bu 
organizasyonda aldığı üçer galibiyet 
rekorunu dört maça çıkaracak.

Beşiktaşımız, bir ilki daha başar-

maya çok yaklaştı. Grup mücadele-
sinde altı kez yer alan ancak bir üst 
tura çıkmayı başaramayan Siyah 
Beyazlılarımız, bu sezon Avrupa’nın 
en büyük futbol organizasyonun-
da dokuz puana ulaşarak gruptan 
çıkmak için büyük avantaj sağladı. 
Beşiktaşımız, kalan maçlarda iste-
diği sonucu alırsa tarihinde ilk kez 
gruptan çıkmayı başaracak.

Beşiktaşımız, Avrupa kupalarında 
geçmiş sezonlara göre daha rahat 
gol buluyor. Şenol Güneş yönetimin-
de şu ana dek yirmi bir maça çıkan 
Siyah Beyazlılar, sadece bir maçta 
gol atma başarısı gösteremedi. Ka-
lan yirmi karşılaşmada gol bulmayı 
başaran takımımız, Şenol Güneş 
döneminde rakip fileleri otuz beş kez 
havalandırdı. 

Avrupa kupalarında deplasmanda 
çıktığımız yüzüncü maçı kazanma-
yı başardık. Dış sahadaki galibiyet 
sayısını yirmi dörde çıkaran Beşik-
taşımız, attığı gol rakamını da 114’e 
yükseltti.

Gruptan nasıl çıkarız?
Beşiktaşımız, grubun dördün-

cü maçında 1 Kasım’da Vodafone 
Park’ta Monaco’yu konuk edecek. 
Monaco’yu yenersek on iki puana 
ulaşacağız ve Monaco’nun grup-
tan çıkma ümitlerini bitireceğiz. 
Biz Monaco’yu, Leipzig de Porto’yu 
mağlup etmesi durumunda, Leipzig 
yedi puana ulaşacak. Portekiz ekibi 
üç, Monaco ise bir puanda kalacak. 
Bu sonuçlarla birlikte Monaco’yu 
mağlup etmemiz durumunda en 
kötü olasılıkla ikinci sırada olarak 
ikinci tura çıkacağız. Bugüne kadar 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç 
maçının üçünü de kazanan altmış üç 
takımın tamamı UEFA Şampiyonlar 
Ligi gruplarından çıkmayı başardı. 
Ayrıca, bu altmış takımın ellisi de 
çeyrek finale yükselmeyi başardı.
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

26.09.2017

Hakemler: Sergei Karasev,
Anton Averianov, Tikhon Kalugin

Stadyum: Vodafone Park

Sarı Kart:
Orban (Dk.8), Keita (Dk.15),
Caner (Dk.17), Fabri (Dk.90)

Gol: Babel (Dk.11), Talisca (Dk.43)

BEŞİKTAŞ:
FABRICIO, MEDEL (Dk.70 NECİP), PEPE, TOSIC, 
CANER, ATIBA, OĞUZHAN, QUARESMA, 
TALISCA (Dk.81 TOLGAY), BABEL, CENK 
(Dk.90 NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Lens, Tolgay, Necip, 
Negredo, Mustafa    

Teknik Direktör: Şenol Güneş

RB LEIPZIG:
GULACSI, ORBAN (Dk.46 KAMPL), 
UPAMECANO, HALSTENBERG, SABITZER, 
KEITA (Dk.59 BRUMA), FORSBERG, ILSANKER, 
DEMME, WERNER (Dk.32 KLOSTERMANN), 
AUGUSTIN   

Yedekler: Mvogo, Klostermann, Bernardo, 
Bruma, Laimer, Kampl, Poulsen   

Teknik Direktör: Ralph Hasenhüttl

BEŞİKTAŞ
RB Leipzig

2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaşımız, 

RB Leipzig’i 2-0 mağlup ederek, ikide iki yaptı. Şampiyonlar 
Ligi’nde yedinci kez mücadele eden Beşiktaşımız, bu organizas-
yonda ilk kez üst üste iki karşılaşmayı kazandı. Siyah Beyazlıla-
rımız ayrıca, grupta ilk iki maçını kazanan ilk Türk takımı oldu.

4. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahasına yap-
tığı orta Talisca ile kaleci arasında kaldı ve top kornere gitti.

11. dakikada soldan rakibini çalımlayarak ceza sahasına 
giren Cenk Tosun, topu Babel ile buluşturdu. Topa bekletmeden 
düzgün bir vuruş yapan Babel kalecinin sağından topu ağlarla 
buluşturdu. 1-0

16. dakikada Caner’in sağ çaprazdan kullandığı frikik baraj-
dan sekerek kornere çıktı.

20. dakikada Alman takımı ilk şutunu Keita ile bulurken, top 
farklı şekilde auta çıktı.

22. dakikada Alman ekibinde Sabitzer’in ceza sahasından 
şutunu Fabri kurtardı. Dönen topu ise Medel taca attı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilsanker’in vu-
ruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

43. dakikada Quaresma’nın şık çalımın ardından yaptığı yap-
tığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Talisca, topu ağlara 
gönderdi. 2-0

48. dakikada RB Leipzig tehlikeli geldi. Ceza sahasından sert 
bir vuruş yapan Forsberg, kaleyi bulamadı. Fabri’nin de uzandığı 
top üst ağlarda kaldı.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sabitzer, topu 
kaleye gönderdi, Fabri meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Fabri muhteşem bir kurtarış yaptı. Sabitzer ceza 
sahası yayında rakibinden sıyrıldı ve yerden sert bir vuruş yaptı. 
Fabri son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Vodafone Park’ın ışıkları kapandı. Bu problem-
den dolayı sahadaki oyuncular ve hakemler bir süre kenara 
geldi. On dakika sonra maç tekrar başladı.

82. dakikada aut çizgisinde Pepe ile mücadeleye giren Sa-
bitzer, topu Portekizli oyuncudan kurtardı ve şutunu çekti, top 
direkten auta gitti. Pepe bu pozisyonda faul bekledi.

86. dakikada Bruma rakibinden sıyrıldı, topu Halstenberg’e 
gönderdi, oyuncunun vuruşu üstten dışarı çıktı.

88. dakikada Dusko Tosic hızlı çıktı. Alvaro Negredo ile duvar 
pası yapan Tosic kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu kaleci 
çıkardı.

89. dakikada Leipzig Augustine ile gole çok yaklaştı. Augusti-
ne’in vuruşu üstten auta gitti. 

BEŞİKTAŞ RB LEIPZIG
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%41
7
4

257
%70

3
2/12

7
3

%59
20
3
421
%82
6
2/19
17
3



22
Kasım
2017

23
Kasım
2017

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

17.10.2017

Hakemler: Milorad Mazic
Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic

Stadyum: Stade Louis II

Sarı Kart: Pepe (Dk.16), Tolgay (Dk.36), Balde 
(Dk.49)

Gol: Falcao (Dk.30), Cenk (Dk.34 - 54)

MONACO:
SUBASIC, FABINHO, JEMERSON, SIDIBE 
(Dk.79 BOSCHILLIA), GLIK, TOURE, 
MOUTINHO, TIELEMANS (Dk.57 LOPES), 
LEMAR, FALCAO, BALDE

Yedekler: Benaglio, Jorge, Raggi, Meite, Lopes, 
Boschillia, Diakhaby

Teknik Direktör: Leonardo Jardim

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC, CANER, ATIBA, 
TOLGAY (Dk.74 MEDEL), BABEL, QUARESMA, 
TALISCA (Dk.74 OĞUZHAN), CENK (Dk.89 
NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Gökhan, 
Oğuzhan, Lens, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Monaco
BEŞİKTAŞ

1-2

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaşımız, 2. Louis Stadı’n-
da Monaco’nun konuğu oldu. Rakibini deplasmanda 2-1 mağlup 
ederek, Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yapan takımımızın gol-
lerini 34. ve 54. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Monaco’nun 
golünü ise 30. dakikada Radamel Falcao attı.

5. dakikada sol kanattan Caner’in ortasında ceza sahası için-
de Cenk’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

8. dakikada bir kez daha savunma arkasına sarkan Cenk 
Tosun, topu ceza sahası içerisinde aldı. Şutu kaleci Subasic’ten 
döndü. Dönen topu Ryan Babel iki hamlede tamamladı ancak 
hakem ofsayt kararıyla golü geçersiz sayıldı. Pozisyon gereği 
Babel’in topun gerisinde olduğu gözlendi. Hakem bu düdüğü ile 
çok tartışlan bir karara imza attı.

18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan ser-
best vuruş için topun başına geçen Thomas Lemar’ın doğrudan 
kaleye gönderdiği topu kaleci Fabri kornere çeldi.

21. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı serbest 
vuruşta penaltı noktasında Hutchinson’un gelişine vuruşunda 
kaleci Subasic topu kornere çeldi.

24. dakikada Moutinho’nın pasında ceza sahası içinde topla 
buluşan Falcao’nun iki oyuncu arasından yaptığı vuruşunda 
meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

29. dakikada Talisca’nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına 
giren Babel’in sert vuruşunda kaleci Subasic topu kornere çeldi.

30. dakikada Lemar’ın ara pasında ceza sahası içinde topla 
buluşan Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gön-
derdi. 1-0

34. dakikada Talisca’nın getirdiği topla sağ kanatta buluşan 
Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde Cenk’in kafa vuru-
şunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Babel’in sol kanttan pasında ceza sahası içinde 
topla buluşan Cenk, galibiyeti getiren golü attı. 1-2

59. dakikada Quaresma’nın pasında ceza sahası dışı sağ 
çaprazda topla buluşan Talisca’nın vuruşunda top auta gitti.

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Falcao’nun sert 
vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan’ın 
sert vuruşunda top kaleci Subasic’den döndü. ◊

MONACO BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%52
12
6

359
%77

6
3/20

14
1

%48
10
5
313
%74
6
3/14
11
3
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temsa.com

Her geçen yıl başarılarına bir yenisini ekleyen Beşiktaş, bu sene de başarılara 
TEMSA ile koşacak. Kara kartalı taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. 
Şampiyona mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılar dileriz.

Şampiyonlar bu sene de 
omuz omuza...

/temsaglobal /temsaofficial /temsa-global /temsaofficial /temsaofficial
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Hani “boynuz kulağı geçti” 
diye bir atasözümüz 

vardır ya... Ne “futbol 
starları” geldi geçti onun 

yanı başından. Bir an 
olsun yedek kalmaktan 
şikayet etmeyen, hatta 

bu durumla ilgili her daim 
espriler yapan forvetimiz, 

aslında büyüklerinden, o 
görkemli gol ustalarından 

çok şey öğrendi; çalıştı, 
yükseldi ve doğrusu 
hepsini geçti. Cenk 

Tosun’un dillere destan 
yükseliş hikâyesini 

sayfalarımıza taşıdık.

Yazı:
Murat Arda

Fotoğraf:
Rahman Sağıoğlu • Ufuk Tuncaelli

Hakan Bayhan • Saycan Sayım

T üm golcülerin 
bugün gıpta ile 
baktıkları Cenk 
Tosun, Beşik-
taş’ın kanatla- 

       rının altında, 
Avrupa’nın en gözde forvetlerinden 
biri olarak hepimizi gururlandırıyor. 
Dünyanın tartışmasız en iyi sto-
perlerinden biri sayılan Kamil Glik’i 
tabiri caizse madara eden, ondan 
sırtı dönük kafa topu çalabilen ve en 
zor pozisyonlarda dahi golü bulmayı 
beceren bir yetenekten bahsediyo-
ruz. 

Bugüne nasıl gelindi? Haydi, 
makarayı biraz geriye saralım: O, 
henüz daha üç buçuk yaşınday-
ken, oturduğu yerdeki küçük bir köy 
takımında kendisinden yaşça büyük 
arkadaşlarıyla başladı futbola. 
Almanya’da futbola beş yaşında 
başlandığından dolayı aslında biraz 
erken bile başlamıştı bu spora. Altı 
yaşına kadar orada top peşin-
de koşturduktan sonra Eintracht 
Frankfurt‘a transfer oldu. U-19’a 
kadar, bütün klasmanları oynadı 
ve sonrasında nihayet profesyonel 
sözleşme imzaladı. Orada iki sene; 
PAF takımı, A takımı, Almanya Milli 
Takımı’nda U-15’ten U-21’e kadar 
oynadı, hatta kaptanlık bile yaptı. 
Sonrasında Gaziantepspor’dan bir 
teklif gelince menajeri ve ailesiyle 
konuyu değerlendirip ona çok şey 
katan, Cenk Tosun’a gerçekten çok 
faydalı gelen bir üç buçuk sene 
geçirdi: “Doğu’nun Paris’i” Antep’te 
verimli bir spor hayatı oldu.

TÜRKİYE’NİN

AVRUPA’NIN
PRENSİ

TOSUN
PAŞA’SI
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A’dan Z’ye Almanya
dönemi performansı

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Alman-
ya’daki kariyerinde 2007-08 sezo-
nunda henüz daha on altı yaşınday-
ken U-19 takımı ile antrenmanlara 
başlamış ve liglerinde iki maçta son 
dakikalarda forma şansı bulmasına 
rağmen bir sonraki sezonda 26 ma-
çın çoğu doksan dakika olmak üzere 
25’inde de forma giymiştir. Tosun 
Paşa’mız, o sezon 25 maçta attığı 
11 gol ile takımının en golcü ismi 
olur. Bu sayede Eintracht Frankfurt 
II takımında da forma şansı bulan 
Cenk, profesyonel liglerden yerel lig 
Regionalliga’da üçüncü olan takımın 
iki maçında da forma giyer ve yavaş 
yavaş ünü sınır dışına çıkmaya 
başlar. Ancak o dönemde kariyerine 
Almanya’da devam edecektir.

2009-10 sezonuna da U-19 
takımında başlayan Cenk Tosun, 
Frankfurt’un ikinci takımının maç 
kadrosuna dahil olur. 12 maçta 9 gol 
atarak takımın en golcü ikinci ismi 
haline gelen Tosun, Frankfurt II’de iki 
maç yapıp, TSV 1860 München II’a 
bir gol atar. Cenk Tosun’un profes-
yonel liglerdeki ilk golüdür. 

Michael Skibbe tarafından da ya-
kından izlenen Tosun, Bundesliga’nın 
son haftasında Martin Fenin’in 
yerine girerek 25 dakika forma giydi. 

Bu Tosun’un ilk ve 
tek Bundesliga 
maçı oldu. Son-
raki sezonda ise 
Frankfurt’un asıl 
kadrosu ile çalışıp 
kadroda yer alsa 
da maçlarda görev 
alamadı. Sezon 
içinde 2. takımda 
forma giyen Tosun, 
13 maçta 11 gollük 
çok başarılı bir pe-
formans gösterince 
artık Anavatan’ın 
da dikkatini çoktan 
çekmeye başla-
mıştır bile. Gazian-
tepspor yönetimi, 
Türkiye’ye bir yıldız 
kazandırmak için 
düğmeye basar 
ve Cenk’e Türkiye 
yolları açılmış olur. 
O zamanki transfer 
kararına dair bizle-
re şunları söylüyor 
Cenk:

“Gaziantep’e 
transfer olmam 
benim hayatımda 
çok önemli bir dö-

nemeç. Bugün geriye dönüp baktı-
ğımda ‘İyi ki bu yolu seçmişim’ diyo-
rum. Zira Beşiktaş için gerçekten de 
iyi bir hazırlık süreci oldu benim için 
ve Gaziantepspor’daki deneyi-
mim bana çok şey kattı.”

Beşiktaş’a transfer 
olduğunda Antep cena-
hında büyük fırtınalar 
kopartmalarına rağ-
men, ahlaklı fut-
bolcumuz Cenk 
Tosun, tüm eski 
yöneticilerini 
şükranla ve 
sevgiyle 
anıyor 
bugün.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaziantepspor yıllarına ve taraftarı-
na da sahip çıkıyor. “Gaziantepspor 
olmasaydı bugünlere gelemezdim, 
hepsini hayırla anıyorum.”

Aslında Almanya’dan Türkiye’ye 
gelmesi meselesini masaya ilk 
yatırdıklarında Cenk Tosun’un bazı 
çekinceleri yok değildi. Sonuçta 
Frankfurt gibi büyük bir batı kentin-
den Gaziantep gibi pek de bilmediği 
diyarlara gidiyordu: “Gaziantep’e 
gidecek olmam başlangıçta beni 
korkutmadı diyemem. Ancak ilk ay-
larda biraz zorlansam da Gaziantep 
halkını çok sevdim ben. Böyle güzel 
bir şehir, harika yemekler, iyi insan-
lar... Çok alıştım Gaziantep’e... Gerçi 
yemekler çok güzel olduğu için bir 
sporcunun da dikkat etmesi gerekir 
(gülüyor)... Dil konusunda da çok 
problem olmadı, çünkü bizim evde 
hep Türkçe konuşuldu.”  
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Kara Kartal’a
geliş hikayesi

Doğu’nun Paris’inden Batı’nın 
Beşiktaş’ına geliş hikâyesini Tosun 
Paşa’nın ağzından dinliyoruz: 

“Öncelikle başkanımız Fikret 
Orman, yöneticilerimiz Ahmet Nur 
Çebi ve Deniz Atalay çok uğraştı 
Beşiktaş’a transferim için. Çünkü ilk 
etapta benimle anlaşıldı ama kulüp-
ler arasında bir pürüz çıkmıştı. Son-
ra, kışın iki taraf da anlaştı ve yarım 
sene daha Antep için devam ettim. 
Pek sık rastlanmayan bir şekilde 
gerçekleşti ama bu tip transferlerin 
daha da artması gerekmekte. Çünkü 
Avrupa’da senelerdir böyle trans-
ferler gerçekleşiyor. Profesyonel bir 
futbolcu olduğum için ben Antep’te-
ki son zamanlarımda gerçekten de 
büyük ter döktüm ve takımımın lig-
de kalması için tüm arkadaşlarımla 
birlikte büyük bir mücadele verdik. 
Beşiktaş’a gideceğim kesinleşse bile 
Gaziantepspor için her şeyimi verdi-
ğimi söyleyebilirim. Çok koştum, çok 
çalıştık takım olarak. Dolayısıyla bu 
tip transferlerin daha fazla olmasını 
temenni ediyorum.”

Futbolcumuzun bu söylediklerini 
yıllar sonra yine bir başka efsane 

eski Beşiktaşlı futbol-
cumuz, Cenk Tosun ile 

Gaziantepspor za-

manlarında teknik direktör olarak 
çalışmış olan Sergen Yalçın da 
doğrulayacaktı. “Beşiktaş’a transfer 
olduğu kesinleşmesine rağmen hala 
Gaziantep antremanlarında canla 
başla çalışırdı” diyor büyük sol ayak.

Dünya yıldızlığına giden 
sıçrama tahtası: Beşiktaş

Anadolu takımlarında top koştu-
ran her delikanlının rüyasıdır aslında 
Beşiktaş’ın formasını giymek. Çünkü 
bilirler, Beşiktaş sadece bir futbol 
takımı olmanın çok ötesindedir. Ulus 
sınırları aşacak olmanın anahtarıdır, 
dünya yıldızı olmanın formülasyonu 
Beşiktaş’ta yazılıdır. Cenk Tosun, 
Kara Kartal’a ilk geldiği dönemde, 
kendi kendini bizlere açıkyüreklilik-
le anlatıyor, seçtiği tüm kelimeleri 
inancını ortaya seriyordu. 

Sarf ettiği sözcüklerden, onun 
nasıl da hedeflerine doğru bilinçle 
adım atan bir sporcu olduğunu fark 
etmemek mümkün değil:

“Tempo konusunda, kondisyon 
olarak biraz çalışmalıyım. İlk beş 
metre; depar, çıkış anlamında daha 
hızlı olabilmem gerekir. Forvetler için 
çok önemli olduğu için, bu noktada 
kendimi ilerletmem gerekiyor. Ben 
fuleli tabir edilen, sonradan açılan 
bir stile sahip olduğum için, yani on-
on beş metre sonrasında hızlanan 

bir futbolcu olduğum için, ayrıca ilk 
çıkış anlamında da kendimi biraz 
geliştirebilirim diye düşünüyorum. İyi 
yönlerime gelince; yüksekten gelen 
topları iyi indirebiliyor ve önde top 
saklayabiliyorum. Üç-dört senedir 
vuruş tekniğim konusunda da özel 
çalışıyorum. Değişik vuruşlar deni-
yorum ve son vuruşlarımı geliştirme 
yolunda bir hayli ilerlediğimi söy-
leyebilirim. Bu çalışmalarım özel-
likle ceza sahası içinde takımıma 
avantajlar yaratacaktır diye düşü-
nüyorum.” 

Forvetimiz 24 Mart 2016’da 
Antalya’da oynanan karşılaşmada 

İsveç ağlarını iki kez sarsmayı başardı. 
A Milli Takımımız’ın Finlandiya ile 

oynadığı karşılaşmada da “ikiledi”. 
Olcay Şahan’ın şık asistiyle ilk 

golü bulan Cenk Tosun, on üçüncü 
dakikada bu sefer Selçuk İnan’ın 

ortasında golünü atmayı başarmıştı.

Milli takım performansı
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Editör ve arşivci arkadaşlarım İlker 
Kaşka, Mert Yomak ve Sergen Tol’un 

hummalı çalışmaları ve katkıları 
sonucu çok ilginç verilere ulaştık. 

Buna göre, büyük golcü Tosun Paşa, 
“net pozisyonu gole çevirme oranı en 
yüksek yedinci oyuncu” konumunda 

yer alıyor. 

Kara Kartalımız’ın başarılı forveti 
ve milli oyuncumuz, aynı zamanda 

40.8 topla buluşmada bir gol atıyor. 
Bu alanda da en iyi altıncı oran 

durumunda...

Cenk Tosun aynı zamanda rakip 
ceza sahasında 6.5 topla buluşmada 
bir ceza sahası içinden gol atıyor. Bu, 

yine en iyi altıncı oran durumunda 
bulunuyor.

Cenk, en az 10 maç oynayan, en az 
15 golü olan oyuncular arasında ise 
Messi ile çekişme halinde. Arjantinli 
yıldız, net pozisyonu gole çevirme-
de %60’lık bir oran yakalarken, bu 

Cenk Tosun’da %58,8 olarak dikkat 
çekiyor. Messi, gole çevrilen net po-
zisyonlarda 9’da kalırken, bu rakam 

Cenk Tosun’da 10. 

Dünya yıldızımız Cenk, 17 net pozis-
yona girerken, bu rakam Messi’de 15 

olarak ortaya çıkıyor.

Cenk Tosun ve Messi’nin üzerinde ise 
Falcao bulunmakta. Zira net pozis-
yonu gole çevirme oranında Falcao, 

%73,33 ile zirvede yer alıyor. 

2014-2015 sezonunda 32 maç, 
14 gol, 6 asistle Beşiktaş’ta iyi bir 
başlangıç ortaya seren futbolcu, 

2015-2016 sezonunda 43 maçta, 17 
gol, 6 asist’e ulaştı.

2016-2017 yılında 47 maç, 24 gol, 4 
asist ile yıldızı parlayan Tosun, bu-
güne gelindiğinde ise giderek artan 
performansıyla alkışları toplamayı 

sürdürüyor.

Avrupa kupalarındaki toplamda 25 
maçta 10. golünü atan Cenk Tosun, 
Şampiyonlar Ligi’nde 3 gol, 1 asiste 

ulaştı bu sezon.
 

20.10.2017 itibariyle bu sezonda 
oynadığı maçlarda 11 maçta 7 gol, 3 
asist yapan başarılı santrforumuz, 
Beşiktaşımız’ın 16 resmi maçında 

10 gol, 3 asistle toplamda 12 golüne 
katkıda bulundu.

Cenk Tosun istatistikleri
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Son cümlelerine dikkat. Bir 
futbolcunun laf olsun diye 

verdiği mülakat sözleri değil bu 
sözler; Cenk Tosun her kelimesinin 

altını doldurmak gibi bir kabili-
yete sahip.

“Değişik vuruşlar 
deniyorum” demişti; 

spor fotoğ-
rafçılarının 

gözdesi 
estetik 
vuruşları, 

attığı bir-
birinden güzel enstantenelik gollere 
bugün tüm dünya futbol kamuoyu 
şapka çıkartıyor.

“Son vuruşlarımı geliştirme yo-
lunda ilerliyorum” diyor; nokta atışı 
yapmak konusunda o artık üstat 
klasmanında bir forvet.

“Bu çalışmalarımın ceza sahası 
içinde takımıma avantajlar yara-
tacağını düşünüyorum” dediğinde 
ise tüm düşüncelerini yaşayarak ve 
dediklerini bu kadar kısa bir zaman-
da sonuna kadar hayata geçirerek 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük 
golcüleri arasında anılma hakkını 
kazanıyor bugün.

Bununla birlikte, sevgili arkada-
şım Ali Ece’nin de vurguladığı gibi: 
“Böylesine bir mütevazılık, dünya 
devi Monaco’ya iki gol attıktan 
sonra bile hala ‘Eksiklerimi biliyorum, 
kendimi geliştirmem gerek’ demesi, 
Cenk Tosun’un başarısının ardında 

yatan sırdır.”

Hakikaten de Tosun’un ulaştı-
ğı nokta, sadece bir sporcu olarak 
genç futbolculara değil, tüm Türki-
ye’ye, hepimize örnek bir yükseliş 
öyküsü.

Cenk Tosun
Messi, Ronaldo

Bugün hepimizin ortak gururu 
olan Beşiktaş’ın dünya yıldızı Cenk 
Tosun, artık Messi ile Ronaldo ile bir-
likte anılıyor. Çok değil, daha bir yıl 
önce Beşiktaş Dergisi’ne verdiği özel 
röportajda, bugün adının beraber 
telaffuz edildiği bu iki güzide yıldıza 
dair şöyle konuşuyordu Tosun Paşa:

“Ben Ronaldocuyum. Çünkü Real 
Madrid’e bir düşkünlüğüm var. Messi 
de inanılmaz bir futbolcu. Gerçi 
Messi’den daha fazla hak eden fut-
bolcular da vardı bana göre. Örneğin 
bir Arjen Robben, James Rodrígu-
ez de gayet yüksek performans 
göstermişlerdi. Ama FIFA’nın seçtiği 
Messi’ye saygı duyuyorum.”

Peki ya bugüne gelindiğinde 
durum ne? Özellikle milli takım ve 
sonrasında Avrupa’da gösterdiği 
olağanüstü performansla Cenk, 
Messi ve Ronaldo ile yarışıyor artık. 
Şu satırların yazıldığı dakikalarda 
UEFA, Beşiktaşımız’ın yükselen Kar-
tal’ı, zirvelere oynayan değeri Cenk 
Tosun’u Messi ve Ronaldo ile birlikte 
haftanın en iyi futbolcusu ödülüne 
aday gösteriyordu! Bu gurur, tüm 
Beşiktaşlılar’ın... ◊

Sports Illustrated (ABD):
“Cenk Tosun’un yükselen grafiği 

dikkat çekici”

Daily Mail (Büyük Britanya):
“Tosun iki attı, Beşiktaş kazandı”

Fotomaç (Türkiye):
“Monaco Prensi Cenk Tosun”

Abola gazetesi (Portekiz):
“Quaresma, Tosun iş birliği 

Beşiktaş’ı uçurmaya
devam ediyor”

NTVSpor (Mehmet Demirkol):
“Geldiği nokta inanılmaz. 

İspanya’da Cenk Tosun, kral olur”

France Football (Fransız Dergisi): 
“Cenk Tosun zehir gibi”

Hürriyet (Ali Ece):
“Satrançtaki vezir gibi. ”

çArşı:
“Monaco Prensi değil
hakiki Tosun Paşa”

Cenk Tosun için Türkiye 
ve dünyada ne dediler?
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Beşiktaşımız’ın kır, 
orman ve köy olduğu 

zamanlardan modern 
bir semte dönüştüğü 

bugünlere, bir ağaç gibi 
dimdik şahitlik eden Halit 
Çanga ile eski zamanların 

ve günümüzün
Beşiktaş’ını konuştuk.

Aşk Bizim 1903
Yazı: 

Bu Semtin Bir Çocuğu
askbizim1903@gmail.com

Halit Amca:

“Futbol, bu semtin 
ruhunda bir oyundur”

ı lk yazımızla tanışma-
mıza rağmen askbi-
zim1903@gmail.com 
adresime semt kültürü-
müzle ilgili yazmak  

        üzerine motive edici 
paylaşımlarınıza teşekkür ederim. 

Bu ay köşemize semtimizden 
doksan yaşındaki bir büyüğümüzü 
misafir edeceğiz. Her ay mümkün 
olduğunca semtimizin yaşayan 
tarihlerine kulak vereceğiz. Onların 
gözünden semt kültürüne ve yaşan-
mışlıklara yer vereceğiz. Ardından 
tüm Beşiktaşlılar’ın stadımıza gi-
derken her adımda daha da heye-
canlandıkları, babadan oğula miras 
ağaçlı yolda kendi duygumuzla 
yürüyeceğiz.

Bu ayki konuğumuz, Halit Çanga... 
Halit amca, 1927 doğumlu. Kendi 
deyimiyle doğma büyüme “Beşik-
taş’ın evladıyız” diyor. Kendisini her 
öğlen geldiği, geçmiş dönemlerde 
vefat eden oğlu Hasan Çanga’nın 
da başkanlığını yaptığı Dikilitaş Spor 
Kulübü’nün lokalinde ziyaret ediyo-
ruz. 

“Babam on iki yaşında iken 1915 
yılında Rus İşgali olunca akraba-
larımız ile Siirt’ten Dikilitaş’a gelip 
bu mahalleyi kurmuş evlat” diye 
konuşmaya başlıyor Halit amca. O 
anlattı, ben iki-üç soru ile elimden 
geldiğince kesmeden aktarmaya 
gayret ettim.

“Ihlamur’un Kasrı’nın dibindeki 
tonozdan sonra buralarda oturum 
yoktu. Biz ekmek almaya Beşiktaş’a 
inerdik. Bir-iki metreyi aşan karlar-
dan Beşiktaş’a üç-dört ay inemedi-
ğimiz kışlar vardı. Bu gün inanması 
zor ama devamlı on beş gün kar 
yağdığı olurdu. Dikilitaş’tan bakınca 
Nişantaşı, Muradiye’de beş-altı evin 
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göründüğü, sık ormandan yürüye-
mediğin bir Ihlamur semti ve kırları 
papatya dolu mesire yerleri düşün...”

“Beşiktaş, özellikle Ihlamur Dere 
ve şu anki Beşiktaş tesislerinin 
olduğu yerler, baharın İstanbul’da 
en güzel geldiği yerlerden biri idi. 
Fulya köşeden, değirmene kadar 
çift taraflı Arnavutlar’ın bahçelerin-
de yetiştirdiği sebze bahçelerinde 
büyüdük. Şu anda binalardan nefes 
alınamayan bu yerlerde; bizler bu 
semtin evlatları bayram panayırları-
nın kardeşliğini yaşadık. Beşiktaş’ın 
bayramları tüm çocuklara birlikte 
gelirdi. Ermeni’si, Rum’u, Türk’ü tüm 
çocuklar hep birlikte bayram şekeri 
toplar, beraber bayram harçlıkları-
mızı panayırda harcardık. Çocuk, ne 
bilir insanın ayrışacağını di mi?”

“1946’da askere gittim. 1949 
senesinde askerden geldim. Üç yıl 
askerlik. O yıla kadar Dikilitaş sem-
tinde sadece Siirtliler ve Arnavutlar 
vardık. Sonradan 1950’lerin ortasına 
doğru Karadenizliler de geldi. Eski-
den biz insan ayırmayı bilmezdik. 
Böyle şeyler ayıptı. Bunu özellikle iki 
kere söylüyorum evlat. Bugün gör-
düklerimden bu yaşımda rahatsız 
olduğum için iki kere tekrarladım.”

“Beşiktaş demek bizim çocuklu-
ğumuzda Atatürk demekti. Beşik-
taş’a inince onu görebileceğimiz 
hissini taşımak bile güzeldi. Onu 
ilk defa  ilkokulda iken İran Şahı 
Rıza Pehlevi ile üzeri açık bir araba 
ile Dolmabahçe’ye geçerken gör-
müştüm. Öldüğünde tüm mahalle 
ve okuldan arkadaşlarla katafalk 
önünde yasımızı tuttuk.”

“Anlatılacak gibi bir adam değil-
di” diye ekledi. Donuklaştı, cebinden 
çıkardığı mendil ile burnunu sildi. 
Çayından bir yudum aldı. Bir-iki da-
kika bir şey söylemedi. Derin derin 
düşünerek bir “Ah” çekti.

“Mithat Paşa Stadı’nın yeri sara-
yın ahırı ve arkası gazhane idi. Zon-
guldak’tan gazhaneye kömür gelir, 
burada yakılır ve çıkan gazında gaz 
biriktirirlerdi. Nişantaşı, Teşvikiye ve 
Cihangir evleri, o gaz ile mutfaktaki 
gaz ihtiyacını karşılardı.” 
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“Şeref Stadı çıplak bir yerdi. Orta-
okula giderken bilet karaborsası ile 
harçlık çıkarırdık. O dönemde Pera 
ve Beyoğlu’ndaki azınlık takımlarının 
maçlarını izleyenler bizlerden biraz 
daha varlıklı kişilerdi. Biletlerini bizim 
gibi çocukların harçlık biriktirdiğini 
bildikleri için bizden alırlardı. O za-
manki karaborsa bile bir dayanışma 
kültürüne dayanıyordu. Okul harçlığı 
çıkaran çocukların işi idi.”

“Baba Hakkı (Yeten), Dikilitaş 
semtine sonradan gelen kişilerinden-
di. Her sabah, Beşiktaş’a iner. Gece 
çok geç saatlere kadar Beşiktaş’ın 
peşinde koşardı. Bu ‘Baba’ lakabını 
öyle laf olsun diye kazanmamıştır. 
Hayatını gözümüzün önünde bu 
kulübe vakfetti.” 

Halit amca birden gülmeye başla-
dı. Sözlerine şöyle devam etti:

“Biraz da cimri bir babaydı. Biz 
o yıllarda gece saat 01:00-02:00 
Beşiktaş-Dikilitaş arasında dolmuş 

yapıyoruz. Dolmuş bomboşken biner, 
iki kişilik ödese dolmuş kalkacak. 
Asla vermez, o bir kişi gelene kadar 
bir saat bile olsa beklerdi.”  

“Süleyman Seba bizim için başka 
adamdı. Ali İhsan’la (Karayiğit) 
birlikte onlar semt delikanlısı idiler. 
Kısa boylu bir kadın vardı adı Naciye. 
Naciye’nin kahvesinde otururlardı. 
Şükrü (Gülesin), Kemal (Özçelik), Ali 
İhsan semtin hem iyi topçusu, hem 
bitirim delikanlıları idi.”

“1945-1952 arasını anlatma imka-
nım yok. Hayal gibi yıllardı. Semtlerin 
kendi kültürleri, raconları vardı. 1952 
sonrasındaki göç ve yapılaşma her 
şeyi bozdu. Ayazma Deresi, Fulya ve 
Ihlamur Deresi buz gibi akardı. Ço-
cuklar, şaka veya hikaye değil, göç 
zamanı ördek avı yapılan günlerden 
bahsediyorum. Her evin koyunu veya 
keçisi vardı. Her mahallenin de bir 
çobanı vardı. Sabah her evden onları 
toplar otlatır getirirdi.”
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“Dereler bazı yerlerde göl yapardı. 
Oralarda yüzerdik. Ama yüzmeyi 
19. İlkokul’un bahçesinde öğrendik. 
Şu anki vapur iskelesin yanında 
Zonguldak’tan gelen kömür gemile-
rinin yanaştığı iskeleden atlayarak 
öğrendik. Gece-gündüz o limandan 
kamyonlar İstanbul’un elektiriğini 
sağlayan Silahtar’daki elektrik sant-
raline enerji için kömür taşırdı.” 

“Beşiktaş’ta çok meyhane vardı. 
Neyzen Tevfik neyi olmasın otuz 
beşlik rakı şişesi ile bile üflerdi. 
Beşiktaş, huzurlu bir racon semtiy-
di. Semtin, heybetli bir kabadayısı 
vardı: Kürt Cemil, işgal zamanında 
meşhur Feriköylü Hrisantos’u vuran 
adammış. Kanun kadar sözü geçen 
heybetli ama bir o kadar sevilen 
bir adamdı. Merhametli güzel bir 
insandı.”

“Biz Beşiktaş’ın hastası idik, arka-
daşlarımızla maç kaçırmazdık. Esa-

sen, tüm semt kaçırmazdı. Futbol, bu 
semtin ruhunda bir oyundur. Herke-
sin yaşamını o maça göre organize 
ettiği bir buluşma idi.”

Geleceğin Beşiktaşlıları’na bir 
mesajın var mı dediğimde sözlerini, 
“Vallahi bilmiyorum ama burada 
doğan herkesin Beşiktaşlı olması 
gerekir. 

Bizlerin zamanında, anne kar-
nında iken çocuğa Beşiktaş duası 
edilirdi. Bu ruh kaybolmasın. Bu bir... 
İkincisi; bu semte doğmuşsan, burası 
Atatürk’ün semtidir. Aynı Beşiktaş’ı 
tutarmış gibi onun izinden gide-
ceksiniz. Diyeceğim budur” diyerek 
bitirdi.

Doksan yaşında hayatının her 
gününde Beşiktaş’ı yaşamış bu gü-
zel adam, bu haftaki maçın kritiğine 
geçti. 

Halit amcanın bahsettiği sokaklar 
ve caddelerde bugünü düşünmeden 

edemedim. Bu kadar değişimden 
bahsederken hepimizin üzerindeki 
etkisine emin olduğum, Beşiktaş’tan 
mabedimize üzerinde defalarca 
yürüdüğümüz AĞAÇLI YOL’un her 
değişimi oradan sabırla gözlemlediği 
aklıma düştü.

Sahi neydi, AĞAÇLI YOLDA YÜ-
RÜMENİN BÜYÜSÜ?

Babalarımızdan bizlere kalan bir 
miras değil midir?

Onun yanında maça giderken 
taşıdığınız çocuk kalbinizi hatırlar 
mısınız?

Siyah Beyaz’a, İnönü’ye kavuşma-
nın heyecanını,

“Ne bir kızı sevmek, ne bir okul 
bitirmek, en büyük dileğim seni 
şampiyon görmek” marşlarında yor-
gunluktan uyuyan çocuk olmak...

Bence hayat; evladına/sevdiğine 
güzel izler bırakmaktır.

Beşiktaşlılık da öyledir.
Ne olursan ol; Beşiktaşlılık, ağaçlı 

yolda yürürken evladına anlatmaktır, 
paylaşmaktır. Ağaçlı yolda yürürken 
o aşılmaz duvarlara rağmen Ata-
türk’ü yanınızda hissedersiniz. 

Bu yol, ne olursan ol; her Beşik-
taşlı ile eşit olup, omuz omuza aynı 
amaca yürüyebilmenin ilkokuludur. 
Bu semtin ruhuna her adımda kazın-
ma ritüelidir.

Parklarından (Abbasağa, Şairler, 
Şenlik Dede, Ihlamur...), sokakları-
na akan Beşiktaşlılığın ilmek ilmek 
benliğine dokunmasıdır.

O yüzden ağaçlı yolda yürümek, 
halkın takımı olmanın bir şartıdır.

Ağaçlı yol, oğluna bir şeyi anla-
tırken ister istemez babanı hatırla-
maktır.

Beşiktaşlılık, babadan evladına, 
evladından babana böyle bir miras 
olur.

Beşiktaşlılar, bir gün gelir bu 
dünyadan giderler, ağaçlı yoldaki 
ağaçlar yenilenir ama Beşiktaşlılık 
hep oradadır.

Kazanmak tabii ki güzel...
Hele sloganımızdaki gibi; Hakkı’n-

la ve Şeref’inizle olduysa tadından 
yenmez misali...

Ama Beşiktaşlılık yanında kazan-
mak sevgiliye sade bir busedir.

Beşiktaşlılık ise AŞK’ın ta kendi-
sidir.

AĞAÇLI YOL da, bu AŞK’ın açık 
hava okulu...

Bu ay Kasım ayı ise, o yoldan 
sonsuzluğa uğurladığımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet, 
minnet ve şükran duygularıyla...

Beşiktaş aşkına dair yazalım, 
paylaşalım; askbizim1903@gmail.
com’a beklerim. ◊
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ı fade aslında tam olarak 
bu: “Come to Beşiktaş”... 

Sanal alemde gelişen 
bu akım sadece futbol 
için değil, artık hayatı- 

        mızın tüm faktörlerinin 
içinde yer alan bir yapı taşı. Beşiktaş 
Kulübü Pazarlamadan ve Spon-
sorluklardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Umut Kutlu ile Türkiye’nin 
dünya çapındaki yükselen değeri 
Beşiktaş’ı dergimizin sayfaları-
na taşıyoruz. Söyleşiye doğrudan 
Vodafone Park’la başlıyoruz tabii... 
Vodafone Park, hayallerini süslü-
yordu her Beşiktaşlı yüreğin... Dünya 
değişiyor, yenileniyordu. Bu yeniliğe 
kayıtsız kalmak gibi bir ihtimal bu-
lunmuyordu ve yükseliş adeta Kara 
Kartal için Vodafone Park projesiyle 
bir kez daha başlıyordu.

Yaşayan bir stadyum
Umut Kutlu, heyecanla anlatı-

yor: “Stadyum bizim için müthiş bir 
patlama noktası oldu; pazarlama-
dan tutun, geniş kitlelere Beşiktaş’ı 
tanıtmak ve sevdirmek bağlamında 

her şeyi kolaylaştırdı. Çünkü Vo-
dafone Park, Başkanımız Fikret 
Orman’ın hayalleriyle mimarımızın 
düşüncesine coğrafyanın potansiyel 
fırsatlarını eklediğimizde, tüm bu 
olumlu elementleri üst üste koydu-
ğumuz zaman tek bir doğru ile karşı 
karşıya bırakıyor bizi: Her gün yaşa-
yan bir stadyum fikri ile...”

Vodafone Park’ın temelleri yaşam 
üzerine kurulmuştu. Samimiyet... Ve 
aranılan samimi duygular aslın-
da Beşiktaş’ın temellerinde de yer 
bulmuştu. Sponsorların Beşiktaş ile 
el sıkışmasını değerlendiren Kut-
lu, “Bizim sponsorlarımızın hepsi, 
başta Vodafone olmak üzere bizim 
samimiyetimize güvendiler. Biz 
bütün pazarlama sürecini ortak otu-
rup birlikte tasarlıyoruz, bunu tüm 
sponsorlarımızla yapıyoruz. Hiçbir 
marka Beşiktaş’ın önüne kendini 
koymak gibi bir talepte bulunmadı. 
Beşiktaş’ın büyüklüğünün sorgula-
masını yapmadı. ‘Ben bu kadar para 
veriyorum, o zaman benim istediğim 
olacak’ durumuna gelmedi. Memnun 
olmayı beklediler” diyor.

Röportaj:
Gürler Akgün

Fotoğraf:
Hakan Bayhan

Beşiktaşımız’ın ödüllü ismi 
Umut Kutlu ile dünyada 

bugün yükselen değer 
olarak çok konuşulan 

takımımızı, Beşiktaş’ın 
kurumsal kimliğini ve 

geleceğe dair Beşiktaş 
markasının hedeflerini 

masaya yatırdık. 

Adım adım, iz bırakarak 
daima ileriye
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Markaların en güzeli:
Beşiktaş

Söz konusu Beşiktaş olunca akan 
sular duruyor ve konu iletişim olunca 
da sponsorlukları konumlandırma-
dan bahsediyoruz... Umut Kutlu, bu 
konu hakkında şöyle konuşuyor: “Siz 
sürekli Beşiktaş markasını Türki-
ye’nin en iyi markalarıyla bir araya 
koyarsanız Beşiktaş markası hiçbir 
şey yapmasa da oluşturduğunuz 
algı başka türlü bir hal alır. Alışve-
riş merkezlerini düşünün; katların 
aslında kendilerince konseptleri var. 
Çocuk katı, yemek katı, en lüks mar-
kaların olduğu kat. En lüks marka-
ların olduğu katta küçük bir yeriniz 
olsa da yüksek kira verirsiniz. Siz 
sağınızdaki ve solunuzdaki markanın 
gücünden de yararlanırsınız. Bizim 
her şeyimizi sıfırlayın, sadece etra-
fımızdaki markaların bize kattıkları 
bir değer var ama biz de bir şeyler 
yaptık, tüm bu sponsorların pazar-
lama çalışmalarının bizi disipline 
etmelerini sağladık ve biz de kendi 
işlerimizi ürettik: ‘Gururlan’ gibi, 
‘Feda’ gibi, ‘Efendi’ gibi... Bu bizim 
bütün çalışmalarımıza sirayet etti 
ve etmeye de devam edecek.” 

Kutlu, sözlerine şu şekilde devam 
ediyor: “Bizim amacımız şuydu; ta-
kımın sahaya çıktığı andaki görün-
tüsü. Adidas sponsorumuz orada, 
Adidas’ta durduğu görüntüsü, takı-
mın seyahat ederkenki görüntüsü, 
Brooks Brothers ki dünyanın en elit 
giyim markalarından bir tanesidir; 
büyük dünya liderlerini, Hollywood 
yıldızlarını giydiren marka... Dünyada 
çok az spor kulübü sponsorluğu var. 
Uçağımız, bizim otobüs Temsa ile 
yaptığımız işler... Bunların hepsinin 
amacı takımımızın kurumsal kimliği-
ni vurgulamak.

Spor yaparken ve icraatını ger-
çekleştirmek için seyahat ederken 
bir kurumsal kimlikten bahsediyoruz; 
yani takım çıktığı andan itibaren 
hepsi bir manken gibi çıkıyorlar, 
hepsi sporcu, çok fitler ve üzerle-
rinde bir kıyafet seti var. Bu kıya-
fet seti dünya liderlerinin giydiği 
kıyafetler. Temsa bu ülkenin gururu, 
ülkenin en önemli otobüs üreticile-
rinden bir tanesi.  
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Avrupa’da bayrağımızı taşıyor; her 
ülkede otobüs satıyor, her ülke-
ye otobüs üretiyor, ihraç ediyor ve 
bizim ana sponsorlarımızdan bir 
tanesi. Biz nereye uçarsak uçalım 
buradan kalkıp Antep’e de uçsak, 
Benfica’ya da uçsak uçağımızdan 
indikten sonra otobüsün aynısı bizi 
orada karşılıyor. Porto’da yaşadık 
bunu geçen yıl, bütün deplasman-
larımızda vardı, geçen yıl Napoli’yi 
hatırlıyorum tam da deniz kıyısında 
otel, Napoli’de bir otelin önünde şu 
an Vodafone Park’a geldiğinizde 
gördüğünüz otobüsün aynısı duru-
yor. İtalyanlar şaşkınlık içerisinde 
bakıyor. Toplamında tek başınayken 
bile sizi etkileyen şeyler hepsini bir 
cümleye yerleştirdiğin zaman çok 
güçlü bir paragraf çıkıyor ortaya, 
aslında bütün niyetimiz de buydu. 
Son birkaç yıldır bazen yavaş yavaş, 
bazen hızlı hızlı bütün kurumsal 
kimliğe dokunup hepsini yeniden 
şekillendirmeye başladık.”

Come to Beşiktaş 
Tüm dünya “Come to Beşiktaş”ı 

konuştu ve halen konuşmaya devam 
ediyor. Yeni medya akımıyla artık 
daha sanal ama çok daha fazla 
sosyal bir hayatın içindeyiz. Malum 
hepimiz bir tık ile, bir hareket ile 
farklı hayatlara temas edebiliyoruz. 
Bir mikro blog etiketi olarak doğan 
bu akım da işin seyrini bize daha net 
gösteriyor. Devamı da gelecek...

Kutlu bu konuya dair şunları söy-
lüyor: “Come to Beşiktaş, olağanüs-
tü bir etki yarattı. Biz olağanüstü 

etki yaratacağını kulüp olarak bek-
liyorduk zaten ama o yola götüren 
Beşiktaş taraftarı oldu. ‘Come to 
Beşiktaş’ taraftarın fikri... Taraftarla-
rımızın transfer sürecinde başlattık-
ları bir hikaye. Negredo’nun transferi 
üzerine bütün iletişim kurumu bir 
araya geldik. İletişimden Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Candaş 
Tolga Işık, CEO’muz Gökhan Sarı, 
BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen 
ve ben bir araya geldik. ‘Biz bundan 
nasıl bir etki yaratırız’ diye düşün-
dük . Çıkış noktamız şuydu: Öyle bir 
şey yapalım ki ‘Come to Beşiktaş’ı 

dünyanın bütün futbol hesapları 
paylaşır olsun, bunu nasıl yapabili-
riz? Çizgi film karakterleri, arkadaki 
müzik... Fikir yavaş yavaş öyle çıktı, 
zenginleşti. Çıkınca da etkisi yüksek 
oldu. ‘Come to Beşiktaş’tan vazgeç-
meyeceğiz. Yakında çok da etkili bir 
şekilde yine gelecek onun sözünü 
verebilirim.”

Dünya takımı Beşiktaş 
Beşiktaş Türkiye’de ilklerin kulübü 

olma şiarını Çin’e de giderek gerçek-
leştirdi. Uzakdoğu, adı üzerinde uzak 
coğrafya... Futbol dünyasına yaptık-
ları yatırımlarla adlarından sıklıkça 
bahsettiren bu ülkenin insanları 
için yepyeni bir pencere içeriyordu 
Beşiktaş markası. Bu yolcuğu ve 
bu planın ortaya çıkış serüvenini de 
Umut Kutlu şöyle anlatıyor: “Çin’in 
bir şehrine gittiğinizde Tottenham 
formalı biri çıkabiliyor. Biz bir semt 
takımıyız. Tothenham da semtine 
mal olmuş bir takım; biz semtten 
doğup bütün ülkeye mal olmuş bir 
takımız. Arkamızda yirmi milyon 
taraftar var, armamızda bir Türk 
Bayrağı var. Ülkeyi de temsil edi-
yoruz. Bizim olağanüstü ve efsane 
olmuş bir taraftarımız var. Yani artık 
rahatlıkla söyleyebiliyoruz, Beşiktaş 
dünyada bu oyunun önemli oyun-
cularından biri haline geliyor ve biz 
buna şahit oluyoruz.”

Bu yol uzun fakat planlar da bir o 
kadar kuvvetli. “Beşiktaş nerelerde 
olacak” diye düşünmeden edemi-
yor insan. Umut Kutlu’yla geleceğin 
hedeflerini konuştukça Ortadoğu’ya 
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doğru bir yolculuğun da haberini 
alıyoruz:  

“Azerbaycan, Güney’e doğru 
ineceğiz. Güney’e inmeden Doğu’ya, 
Batı’ya derken bir hayli coğrafyayı 
kaplamış olacağız. Önemli ülkeler 
var ve biz bu ülkelerde aktif ola-
cağız. İki aydır hummalı bir çalış-
ma yürütülüyor. Doğu Asya’da, Çin 
dışındaki bazı ülkelerde çok geniş 
coğrafyaya Beşiktaş’ı anlatmaya 
çalışacağız. Müslüman nüfusunun 
olduğu yerler hedef pazar olarak 
önemli yerler. Kendilerine kültürü ya-
kın buldukları Türk dizilerin izlendiği 
yerler var, bunun bir sebebi var; biz 
bir Avrupa ülkesiyiz ve bu onlar için 
çekici bir durum. Biz de kendimizi 
Avrupa’da onları temsil eden ve on-
ların sesini duyurabilecek bir kulüp 
gibi pozisyonlanabiliriz. Burada bir 
sosyal sorumluluk tavrı yok, sadece 
o pazara gidip pazarlama faaliyeti 
yapmaktan bahsediyorum. 

Beşiktaş’ı birçok yerde göre-
cekler. Reklam alanları saha ça-
lışmaları olacak 7/24 Beşiktaş için 
çalışacak temsilciliklerimiz olacak. 
Oralarda milli maç aralarında, devre 
aralarında olabildiğince etkileşim 
yaratacağız. Oradaki insanların da 
dokunabildiğine inanması gerek. Biz 
Avrupa’da da zirvede oynayan bir 
takımız, her şey programı aksat-
mayacak şekilde olacak. Planlama 
aşamasındayız.”

Vodafone Park’ta
Şeref Turu 

Hepimiz için bir hayal belki; 
sadece bir tabela önünde çekile-
cek fotoğrafın bile birçok hikaye ile 
anlatılabileceği Vodafone Park’ın 
içinde var olabilme fikri de Beşik-
taş için Şeref Turu ile gerçekleşiyor. 
Buna dair düşünceleri ise şöyle:

“Dünyanın büyük şehirlerindeki 
büyük statlarda müzeleri ve stad-
yum turları var. Avrupa standart-
larında yirmiden fazla stadyum 
müzesi gezdim, bu süreçte bence en 
iyisi bizde. Kesin olarak ilk üçteyiz. 
‘Aynı standartlarda bir stadyum 
turunu nasıl yaparız’ diye çalışıyor-
duk. Stadyumu gelip görme talebi 
geliyordu. Şeref turu bir stadyum 
turu, yaklaşık bir buçuk saat kadar 
sürüyor. Pazartesi günleri ve maç 
günleri haricinde her gün Vodafo-
ne Park’ta tur mümkün. Çok dolu 
dolu bir tur. Talep çok yüksek, tabiri 
caizse kapalı gişe gidiyoruz, yakında 
bunu kontrol edebilmek için internet 
üzerinden satışa geçeceğiz. İnsanlar 
oradan görebilsinler diye şu anda 
da internete her saatte gelirken o 
anda kaç kontenjan kaldığını kontrol 
edebiliyorlar. Stadın her yerine 
dokunuyorlar, müze kapısından giriş 
yapıyorlar, Denizbank tribünü ile 
şu an bulunduğumuz şeref tribünü 
tarafındaki bir yangın merdiveninde 
tur başlıyor. Bunun için merdiven-
lerin içerisini yeniden dekore ettik. 
Her birinde bir hikaye var kiminde 
namağlup şampiyonluk anlatılıyor, 
kiminde bir numaralar, kiminde on 
numaralar, kiminde bizi şampiyon 
yapan teknik direktörlerimiz anla-
tılıyor. Geçmişten bugüne milli olan 
futbolcularımız var. Tura katılanlar 
basın tribününe kadar geliyorlar. 
Basın tribününde basın ile Beşiktaş 
ilişkisine şahit olunuyor. Spikerlerin 
ünlü maç anonsları, ünlü Beşiktaş 
manşetleri bu bölümde ve maç 
anlatım alanı da burada bulunuyor. 
Katılımcılar kulaklık takıp maç an-
latırmış gibi bir atmosfere giriyor-
lar. Tekrar merdivenlerle en aşağı 
iniyorlar, inerken fotoğraf çekiyorlar. 
Soyunma odasını görüyorlar. Süley-

man Seba’nın sesini dinleyebiliyor-
lar. Şenol hocamızın oturduğu yere 
oturarak basın toplantısı yaparmış-
casına fotoğraf çektirebiliyorlar. En 
merak edilen ve Avrupa’nın en güzel 
soyunma odası olan  takımımızın 
soyunma odasına giriyor, formaları 
görüyor ve çıkıyorlar. Rakip takımın 
da soyunma odasını gördükten son-
ra tur sahada devam ediyor. Beşik-
taş takımı maçlarına üçlü çekerek 
başlar; o sesle sahaya çıkıyorlar 
sonra yedek kulübelerine geliyor-
lar. Genelde birçok stadyumda boş 
koridorlardan geçerler, odayı, çimi 
görürler, giderler. Ama biz onların 
kokuyu hissetmesini sağlıyoruz, kale 
arkası tribünden gidiyorlar. Atmos-
feri yukardan görmelerini sağlıyoruz 
tekrar tribüne girip aynı alandan 
çıkıyorlar. Çıktıklarında içeride 
çektirdikleri fotoğraflarını, istedikleri 
oyuncuyu arkalarına yerleştirerek 
onla çekilmiş gibi düzenlenen fotoğ-
raflarını, sertifikalarını alıyorlar ve 
eğer isterlerse daha sonra müzeye 
gidiyorlar.” Yani işin özünde Beşik-
taş’ı yaşatıyor bizlere Şeref Turu.

Umut Kutlu aynı zamanda 
Beşiktaş’ın ödüllü bir profesyone-
li. Avrupa’da aldığı ödülle adından 
ülkemizde de geniş çaplı söz ettiren 
bir isim. Kendisiyle aldığı bu ödülü 
konuşurken ondan duygularını ve 
bu organizasyona dair görüşlerini 
dinlemek istedim:

“Prestijli bir spor organizasyonu 
var. Partnerlerin UEFA olduğu, NBA 
olduğu bir organizasyon bu. Bugü-
ne kadar Çin’de Londra’da ve New 
York’ta spor haftaları yapıyorlar 
ve dünyanın spor profesyonellerini 
bir araya getirerek deneyimlerini 
aktarmalarını sağlıyorlar. Kırk yaş 
altındaki spor liderlerine ödül ver-
dikleri bir süreçleri var ve ben olaya 
bir şekilde adaylık aşamasında dahil 
oldum. Süreç başladı ve ilerlemiş o 
konu. Adaylığı profesyonel olarak 
değerlendiriyorlar, yaklaşık elli civa-
rında jüri üyesi var. NBA kulüplerinin, 
Premier takımlarının çoğu, Olimpiyat 
komiteleri, uluslararası altın madal-
ya almış Olimpiyat oyuncuları vardı. 
Bize de ödül verdiler ve benim için 
kişisel mutluluk verici bir ödül oldu.” 

Ve son sözler: “Siyahın en gü-
zel yakıştığı renk Beyaz. Beşiktaş, 
sportif başarısıyla ilerlerken artık 
markasının gücü de bizi Gurur-
lan’dırmaya devam edecek. Bu 
yükselen değeri en büyük Beşiktaşlı 
Mustafa Kemal’in sözleriyle yaşa-
tacağız... Adım adım, iz bırakarak 
daima ileriye...” ◊
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BİR GÜN DEĞİL
HER GÜN
BEŞİKTAŞ

Süper Lig’de ekim ayına Trabzonspor beraberliği ile başladık. İki kere 
öne geçtiğimiz maçta maalesef rakibimiz de iki kere beraberliği yakaladı 
ve bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Ardından Gençlerbirliği’ne 2-1 
mağlup olan takımımız, Vodafone Park’ta konuk ettiği M.Başakşehir ile 1-1 
berabere kaldı.

(Beşiktaşımız’ın 28 Ekim 2017 tarihinde A. Alanyaspor ile oynadığı Süper 
Lig maçının ayrıntılarına dergimiz baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda 
yer vereceğiz.)

BİR GÜN DEĞİL
HER GÜN
BEŞİKTAŞ

KASIM AYI MAÇLARIMIZ

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:00 
BEŞİKTAŞ - MONACO

05 Kasım 2017 Pazar 19:30
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ

17 Kasım 2017 Cuma 20:00
BEŞİKTAŞ - TM AKHİSARSPOR

21 Kasım 2017 Salı 20:00
BEŞİKTAŞ - PORTO

25 Kasım 2017 Cumartesi 16:30
E.Y. MALATYASPOR - 

BEŞİKTAŞ



44
Kasım
2017

45
Kasım
2017



46
Kasım
2017

47
Kasım
2017

TÜRKİYE SÜPER LİG

07. HAFTA / 01.10.2017

Hakemler:
Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Medel (Dk.26), Burak (Dk.29), Hubocan (Dk.36), Okay 
(Dk.39), Caner (Dk.44), Onazi (Dk.55), Tolgay (Dk.71), Babel 
(Dk.90)

Gol: Talisca (Dk.13), Olcay (Dk.20), Lens (Dk.58),
Rodallega (Dk.80)

2-2
BEŞİKTAŞ
Trabzonspor

Süper Lig’in yedinci haftasında evimizde 
Trabzonspor’u ağırladık. İki kere öne geçtiğimiz maçta 
maalesef Trabzonspor da iki kere beraberliği yakaladı 
ve bir puanla yetinmek zorunda kaldık. 

8. dakikada Necip Uysal’ın sağdan yaptığı ortada 
doğrudan kaleye giden topu kaleci Onur Kıvrak son 
anda kornere gönderdi.

13. dakikada Beşiktaşımız golü buldu. Talisca ceza 
yayı üzerinde Babel’in bıraktığı topa sert vurdu ve 
Siyah Beyazlılarımız’ı öne geçiren golü attı. 1-0

21. dakikada Trabzonspor’un beraberlik golü geldi. 
Abdülkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası sağ çapra-
zında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan’ın sert 
şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti: 1-1

25. dakikada Beşiktaşımız gole yaklaştı. Yaptığı 
baskıyla Trabzonspor ceza sahasında topun sahibi olan 
Negredo, dar açısına rağmen sol çaprazdan sert vurdu, 
meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

58. dakikada Tosic’in pasında topla buluşan Talisca, 
boş pozisyondaki Lens’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası 
dışından doğrudan kaleye gönderdiği topla Beşiktaşı-
mız’ı yeniden öne geçirdi. Siyah Beyazlı forma ile ilk kez 

on birde başlayan Lens, bu sezonki ilk golünü de atmış 
oldu. 2-1

60. dakikada Burak’ın pasında topla buluşan Abdül-
kadir, ceza sahası dışından kaleyi gördü. Vuruşunda son 
anda kaleci Fabri topu kornere göndermeyi başardı.

63. dakikada ceza sahası içine giren Sosa, Caner’i 
çalımlayıp topu Olcay’a gönderdi. Bu futbolcunun 
vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

72. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Castillo, 
sol kanattan aldığı topla ceza sahamıza gelip savun-
manın arkasına sarkan Yusuf’u gördü. Genç futbol-
cunun vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.

79. dakikada Talisca’nın ara pasında savunmanın 
arkasına sarkan Lens, kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı. 
Aşırtma vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

80. dakikada Pereira’nın yaptığı orta Caner’e 
çarparak yükseldi. Ceza sahası içinde topa yükselen 
Rodallega’nın kafa vuruşunda Fabri’nin dokunduğu top 
önce direğe çarptı, ardından ağlara gitti. 2-2

90+2. dakikada Castillo’nun pasında ceza sahası 
içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrılıp 
şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi. ◊
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BEŞİKTAŞ:
FABRI, NECİP (Dk.89 MUSTAFA), PEPE, TOSIC, CANER, MEDEL (Dk.46 GÖKHAN), TOLGAY, BABEL, 
LENS, TALISCA, NEGREDO (Dk.58 CENK)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Gökhan, Orkan, Mustafa, Cenk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

TRABZONSPOR:
ONUR, DURICA, HUBOCAN, PEREIRA, OKAY, SOSA, OLCAY (Dk.64 CASTILLO), ABDÜLKADİR (Dk.77 
RODALLEGA), ONAZI (Dk.69 YUSUF), KUCKA, BURAK    

Yedekler: Uğurcan, Mas, Uğur, Mustafa, Bongonda, Volkan, Castillo, Bero, Yusuf, Rodallega

Teknik Direktör: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ

%54
12
7
359
%78
4
4/11
19
2

TRABZONSPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%46
10

3
282

%74
1

1/16
17
0

Göztepe

A. Alanyaspor

E. Y. Malatyaspor

Galatasaray

Kayserispor

D. G. Sivasspor

Osmanlıspor

Akhisarspor

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir

Gençlerbirliği

A. Konyaspor

K. Karabükspor

Bursaspor

Antalyaspor

Kasımpaşa

Fenerbahçe

1-2

4-1

1-1

3-2

3-1

3-1

3-0

1-0
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GENÇLERBİRLİĞİ

%66
15
3
456
%81
9
7/28
10
2

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%34
13
6

198
%69

4
2/11

22
5

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaşımız, Gençlerbirliği’ne 
karşı mağlup oldu. 2-1 Gençlerbirliği lehine biten maçta ev 
sahibi takımın golleri Vedat Muric ve Scekic’ten gelirken, Kara 
Kartallarımız’ın tek golünü penaltıdan şık bir vuruşla Cenk 
kaydetti.

3. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından şutu 
kalecimiz Fabri’de kaldı.

13. dakikada Ahmet İlhan ile Fabri’nin çarpışması hepimizi 
korkuttu. Neyse ki futbolcuların durumunda ciddi bir sorun 
yoktu.

16. dakikada Gençlerbirliği ilk golünü kalemize gönderdi. 
Ahmet’in yakın mesafeden kaleye şutunda Vedat Muric son 
anda dokundu. 1-0 

İkinci devrede Lens ve Negredo oyundan çıkarken Quaresma 
ve Ryan Babel oyuna girdi. Ryan Babel’in ortasında Quares-
ma’nın volesi auta gitti. Ancak oyuna girdikten iki dakika 
sonra futbolcumuzun yaşadığı talihsiz bir an kendini gösterdi. 
Ayağını fazla açan Babel kırmızı kart gördü. Kara Kartal on kişi 
kalmasına rağmen yine de beraberlik için yüklenmeye devam 
etti. 

70. dakikada Oğuzhan’ın şutu auta çıktı.
73. dakikadaki hatalı pasımızla Gençlerbirliği kontratağa 

çıktı. Scekic-Rantie paslaşması ikinci golü Gençlerbirliği 
hanesine yazdı. 2-0

77. dakikada Oğuzhan oyundan çıkarken yerine Tolgay girdi.
79. dakikada Quaresma’ın sağ kanattan yaptığı ortaya Hopf 

kalesinden çıkarak almak istedi ancak topa Caner sahip oldu. 
Bekletmeden topu direkt kaleye yollayan Fişek’in güzel vuruşu 

Bursaspor

Fenerbahçe

Trabzonspor

Kasımpaşa

A. Konyaspor

Antalyaspor

M. Başakşehir

Karabükspor

HAFTANIN MAÇLARI
Osmanlıspor

E. Y. Malatyaspor

Akhisarspor

Sivasspor

Galatasaray

Göztepe

A. Alanyaspor

Kayserispor

0-2

3-1

1-6

2-3

0-2

1-3

2-1

1-0
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TÜRKİYE SÜPER LİG

08. HAFTA / 13.10.2017

Hakemler:
Halis Özkahya
Ekrem Kan, Hakan Yemişken

Stadyum:
Ankara 19 Mayıs

Sarı Kart:
Politevich (Dk.28), Muriqi (Dk.45), 
Zeki (Dk.90)

Kırmızı Kart: Babel (Dk.48)

Gol:
Muriqi (Dk.16), Scekic (Dk.73), Cenk 
(Dk.87)

GENÇLERBİRLİĞİ:
HOPF, AHMET, UĞUR, POLITEVICH, 
N’DIAYE, ZEKİ, AHMET İLHAN, 
SCEKIC, SERDAR (Dk.69 RANTIE), 
KHALILI (Dk.85 MEHMET), MURIQI 
(Dk.82 SKULETIC)

Yedekler: Taha, Mert, Alper, Orhan, 
Milinkovic, Guidileye, Mehmet, Rantie, 
Skuletic, Paraiba    

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

BEŞİKTAŞ:
FABRI, CANER, PEPE, TOSIC, 
GÖKHAN, OĞUZHAN (Dk.78 
TOLGAY), ATIBA, LENS (Dk.46 
BABEL), TALISCA, CENK, NEGREDO 
(Dk.46 QUARESMA)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, 
Medel, Fatih, Orkan, Lens, Necip, 
Negredo, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gençlerbirliği 
BEŞİKTAŞ

2-1

son anda gol çizgisinden çıkarıldı.
86. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma, ceza 

sahası içine girdi ve rakip futbolcular tarafından düşürüldü, 
hakem penaltı kararı verdi. 

87. dakikada Cenk, penaltı noktasından net bir vuruşla 
fileleri havalandırdı. 2-1

90. dakikada beraberliğe yaklaştık; Gökhan ortaladı, Atiba 
kafayla topu kaleye gönderdi ancak sonuç alamadık.

Son dakikalarda ise on kişi ile yüklenmemiz skoru değiş-
tirmedi. ◊
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TÜRKİYE SÜPER LİG

09. HAFTA / 23.10.2017

Hakemler:
Mete Kalkavan
Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Talisca (Dk.6), Elia (Dk.33), Caiçara 
(Dk.57), Cenk (Dk.86), Oğuzhan 
(Dk.86), Caner (Dk.87), Quaresma 
(Dk.90)

Gol:
Frei (Dk.89), Tosic (Dk.90)

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO (Dk.82 GÖKHAN), 
PEPE, TOSIC, CANER, TOLGAY, 
ATIBA, LENS (Dk.59 OĞUZHAN), 
QUARESMA, TALISCA (Dk.74 
NEGREDO), CENK

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Fatih, 
Gökhan, Oğuzhan, Orkan, Necip, 
Negredo, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

M. BAŞAKŞEHİR:
VOLKAN, CLICHY, EPUREANU, 
CAIÇARA, ATTAMAH, EMRE, VISCA 
(Dk.90 TUNAY), MOSSORO (Dk.80 
NAPOLEONI), MAHMUT, ADEBAYOR, 
ELIA (Dk.65 FREI)

Yedekler: Mert, Uğur, Alparslan, 
Hakan, Tunay, Frei, Gökhan, Mehmet, 
Napoleoni, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

BEŞİKTAŞ
M. Başakşehir

1-1

Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Beşiktaşımız, Vodafone 
Park’ta Medipol Başakşehir’i konuk etti. 90. dakikadan sonra gelen 
karşılıklı goller sonucu maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi. 

İlk 15 dakika itibariyla, tempo seviyesi yüksek ancak pozisyon 
anlamında kısır bir mücadele yaşandı.

18. dakikada Adriano, uzaktan kaleyi yokladı, ancak top auta gitti.
19. dakikada Medipol Başakşehir maçtaki ilk tehlikesini yarattı. 

Adebayor, yapılan ortaya sıçradı ve vurduğu kafa, Fabri tarafından 
kornere çıkarıldı.

39. dakikada Cenk Tosun, Beşiktaş’ın maçtaki en net pozis-
yonuna girdi. Golcü futbolcunun sol çaprazdan çektiği şut, az farkla 
auta gitti.

45. dakikada Caner Erkin’in ortasında Cenk Tosun’un vurduğu 
kafa isabetli olmadı.

58. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Edin Visca, 
ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan çektiği şut yan ağlara takıldı. 
Aynı dakika içerisinde Jeremains Lens oyundan çıkarken, Oğuzhan 
Özyakup oyuna dahil oldu.

63. dakikada Tolgay Arslan topla birlikte hızla ilerledi. Ceza sahası 
dışı sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Tolgay, isabet bulamadı.

79. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası yay çizgisinden çektiği 
şutu, Fabri kurtardı.

90. dakikada eski futbolcumuz Kerim Frei, ceza sahası içinden 
yaptığı vuruşla maçta 1-0’lık üstünlüğü yakaladı. 1-0

90+2. dakikada korner kazandık. Gelen topta Dusko Tosic’in 
kafası filelerle buluştu. 1-1

Son dakikalarda iki net pozisyonumuzdan yararlanamadık. Önce 
Quaresma’nın şutunu Volkan Babacan çıkardı, dönen topa Negredo 
dokunamadı.
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BEŞİKTAŞ

%50
12
3
411
%84
5
3/14
12
3

M. BAŞAKŞEHİR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%50
17
3

397
%85

9
6/32

12
0

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere’yi 2-1 yenerek şampiyon 
olan Ampute Futbol Milli Takımımız, maçın devre arasında Vodafone Park’ta şampiyonluk 
kupasıyla tribünleri selamladı. Başkanımız Fikret Orman ile M. Başakşehir Başkanı Göksel 
Gümüşdağ, şampiyon Ampute Futbol Milli Takımımızı alkışladı ve şampiyon sporcularla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray

Kayserispor

Sivasspor

E. Y. Malatyaspor

Akhisarspor

Osmanlıspor

Göztepe

Antalyaspor

HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe

A. Konyaspor

Bursaspor

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Karabükspor

A. Alanyaspor

Kasımpaşa

0-0

2-1

0-0

1-0

3-3

3-0

3-3

2-1
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ı ki yıl üst üste kazan-
dığımız şampiyonluklar 
sonrasında, özellikle 
stadımızın içindeki kut-
lamalar ve Boğaziçi’nde  

        deniz araçlarıyla yaptı-
ğımız gösterilerle unutulmaz anılara 
sahip olduk.

Şampiyonluk kutlamalarını anla-
tan video görüntüleri ve fotoğraflar-
da objektifler genellikle stada doğru 
odaklanmıştır. Stadın çevresindeki 

coşku belgelenirken arka fonda 
Vodafone Park’ın mimarisi mutlaka 
kadraj içinde yer alır.

Son çalışmamda bu ezberi boza-
rak stadımıza sırtımı dönerek kadrajı 
Dolmabahçe istikametine çevirdim. 
Tablodaki başrol figürüm on doku-
zuncu yüzyıl mimarisinin önemli ya-
pıtlarından Dolmabahçe Camii’ydi.

Taraftarlarımızın coşkusunu, 
tarihi anlamı olan ve futbolla iliş-
kisi olmayan mimari bir yapıtla bir 

araya getirerek farklı bir 
dil kullanmayı amaç-
ladım. Tarihi caminin 
çevresindeki binlerce 
taraftarımız, futbolcula-
rımızı taşıyan üstü açık 
otobüse eşlik ederken, 
caddeyi boylu boyunca 
Siyah-Beyaz bayraklarla 
donatıyorlardı.

Resimde renk pale-
timi seçerken özellikle 
sarı ve açık kahveren-
gi tonlarını kullanmak 
istedim. Bunun nedeni; 
günümüze ait olan bir 
hikayeye nostaljik lezzet 
verme isteğiydi. Nostaljik 
duyguyu ön plana çıka-

ran kahverengi ağırlıklı soft tonlarla 
Siyah ve Beyaz’ın bir araya gelerek 
yarattığı kontrastla armoni yaka-
lamak plastik anlamda son derece 
zordur.

Seçtiğim açı ve paletle riskli bir 
konu tercihinde bulunduğumu söy-
leyebilirim. Tablonun yapım süreci 
futbol deyimiyle zorlu bir doksan 
dakika olsa da, maç bitiminde yani 
imzamı attığımda ortaya çıkan ça-
lışmamdan son derece keyif almış-
tım.

Tablolarımda açı ve palet ter-
cihlerim zaman içinde değişse de, 
değişmeyen tuvalimin içindeki 
duygu yoğunluğudur. Fırçama hakim 
olabildiğim sürece daha nice yıllar 
tuvallerimdeki bu coşkunun var 
olması dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

Siyah’ıyla Beyaz’ıyla 
Dolmabahçe
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G enç yaşta 
ellerinizi ve 
hatta göğsü-
nüzün altın-
dan itibaren  

             bütün be-
deninizin kontrolünü kaybettiğinizi 
düşünün. Hayatının en güzel, en ha-
reketli çağlarında hastane odasında 
kendini buldu Yiğit.

Yiğit Caner, boyun omurunun 
kırılması sonrasında omurilik felci 
geçirdiğinde yüzde yirmilik yaşam 
şansı verilen bir üniversite öğren-
cisiydi. Altı günlük yoğun bakım 
sürecinde yaşam mücadelesi verdi. 
Bu mücadeleyi kazandıktan sonra 
sekiz ay hastanede yattı. Her gün 
saatlerce fizik tedavi seanslarında 

vücut fonksiyonlarını geri kazan-
mak için çalıştı. Her gün dört kişinin 
yardımıyla taşınarak fizik tedavi sa-
lonuna transfer ediliyordu. Tekerlekli 
sandalyede oturması bile mucizeydi 
doktorların gözünde. Ellerindeki en 
küçük hareket bile hem doktorları 
hem de ailesini sevince boğuyordu.

Sekiz ay sonra hastaneden eve 
çıkmasının vakti geldiğinde, ailece 
ne yapacaklarını pek bilmiyorlardı.

Kazadan önce evinden çıktığın-
da, tekrar o eve giremeyeceğinin 
farkında değildi. Ailesi dördüncü 
katta olan evlerinden taşınmak 
için giriş katta bir ev buldu günler 
içinde. Artık işin en zor kısmı burada 
başlıyordu. Devamını kendisinden 
dinleyelim...

Röportaj:
Caner Demircan

Fotoğraf:
Emre Aydın • Mete Aydağ

Dean Alberga

Yiğit Caner Aydın... Yirmi bir yaşında başına düşen stant sonrasında her şeyiyle 
değişen bir hayat... Hayat bu ya, nerede neyle karşılaşacağımızı bilemeyeceğiz 

hiçbir zaman. Yoğun bakımda gücünü “Haydi kalk ayağa, yürü güneşe” sözleriyle 
toparlayan Caner’in hayatı, tesadüfen eline aldığı yayla bir kez daha değişti. 

Hastane odasından
dünya şampiyonluğuna
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Bize kendinden ve yaşadığın ka-
zadan bahsedebilir misin Yiğit?

Yiğit Caner Aydın. 1992 Trabzon 
doğumluyum. Üç yaşımdan beri 
İstanbul’da yaşıyorum. Çocukluk 
yaşlarımdan itibaren hep örnek gös-
terilen, çalışkan bir insandım. Sürekli 
yeni bir şeyler öğrenmeyi seven, 
insanlara yardımcı olmaktan mut-
luluk duyan bir insanım. Çevremdeki 
insanlar bilgisayarı arızalansa ya da 
bir konuda herhangi bir şeye ihtiyaç 
duysa ilk olarak beni arar, özellikle 
teknolojiyle ilgiliyse. İnsanlara yar-
dım etmekten çok keyif duyarım.

2010 yılında İstanbul Üniversi-
tesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Bölümü’nü kazandım. Üniversitede 
bilgisayar laboratuvarında çalışı-
yordum. 2006 yılından itibaren aktif 
olarak web geliştirme yapıyordum. 
Çeşitli web projelerinde yer aldım ve 
internet siteleri hazırladım. Küçük 
yaşlarda kendi paramı kazanmaya 
başladım. Geleceğe dair hep büyük 
hayaller kurdum.

Bu çalışmaların dışında da hep 
iyi bir sosyal çevrem ve hayatım 
oldu. Yeni yerler keşfetmek için yurt 
dışına seyahatler yaptım. Yurt içinde 
de sosyal sorumluluk projelerine 
katılarak, dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan çocukların sosyal beceri-
lerini ve kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmayı amaçladım.

2013 yılında arkadaşımı okulunda 
ziyaret ettiğim bir günde, öğrenci-
lerin dinlenme alanında otururken 
başımın üzerine ağır bir stant devril-
di ve C6 seviyesinde boyun omurum 
kırıldı. O an geleceğim film şeridi gibi 
gözümün önünden geçti. Tekerlek-
li sandalye kullandığım zamanlar, 
yaşayacağım tüm zorluklar bir anda 
gözümün önüne geldi ve gözümden 
bir-iki damla yaş süzüldü.

Ellerimin ve göğsümün altından 
itibaren bütün vücudumun tüm 
kontrolünü kaybetmiştim. Karakter 
olarak çok soğukkanlı bir insanım. 
Bilincimin açık olmasıyla kendimi 
kontrol altında tutmaya çalıştım 

“Her gün yapamadığı 
hareketleri yapmaya 

çalışmaktan, 
tekrarlamaktan 

vazgeçmedi, çünkü 
hayatında yaşanacak

çok günü, yapacak çok şeyi 
vardı.”
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ve en azından bulunduğum durumu 
korumayı amaçladım. Eğer soğuk-
kanlılığımı koruyamasaydım şu an 
hayatta bile olmayabilirdim. Çünkü 
orada yapılabilecek en ufak bir hata 
hayatımın geri kalanını  
etkileyecekti.

Okçuluğa nasıl başladın?
2016 yılında, babam Naci Yenier 

ile tanışmış. Engelli olduğu için ben-
den de bahsetmiş ve biraz muhab-
bet etmişler. Kendinden bahseder-
ken benim için de okçuluğu tavsiye 
etmiş. Daha sonra Naci abiyle tanış-
tım ve bir gün arkadaşımın yardı-
mıyla antrenmanını izlemek için 
Okçular Vakfı’nda kendisini ziyaret 
ettim. Merakımdan yayı elime almak 
istedim. Yayı elime almamla, yayı 
tuttuğum tarafa doğru devrilmem 
bir olmuştu. O gün kendime bir he-
def koydum, o yayı taşıyacak güce 
kavuşacak ve o hedeflere ben de 
atış yapacaktım.

Aylarca hiç sıkılmadan, pes 
etmeden pilates lastiğiyle kuvvet 
antrenmanları yaptım. İlk ok atma-
ya başladığımda, attığım altı oktan 
üç tanesi hedefi bile bulmuyordu. 
Kulübümün evime çok uzak olma-
sı nedeniyle çok fazla antrenman 
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yapamıyordum. Büyük hayallerimi 
gerçekleştirebilmek için daha fazla 
çalışmaya ihtiyacım vardı. Bu ara-
yış içerisindeyken evimin bodrum 
katındaki bir boşlukta antrenman 
yapabileceğimi düşündüm. Kaza 
öncesinde biriktirdiğim parayla 
kendime bir yay ve malzemeleri 
aldım. Ancak okçuluk çok pahalı bir 
spor, bütün paramı yaya harcayın-
ca hedef alacak param kalmamıştı. 
Kauçuk, koltuk minderi ve televizyon 
kutusu kullanarak yaptığımız bir he-
defi bir dolabın üzerine koyup onunla 
çalışmıştık.

Ok çekmek için 
ailemin yardımıyla 
günde beş-al-
tı saat süren 
antrenmanlar 
yapıyorduk. Ok 
sayısı hedefime 
ulaşmak için gece 
bile antrenman 
yapıyordum. Bu 
çabalarım karşı-
lığını bulmuştu ve 
milli takım hoca-
larının potansiyel 
gördüğü sporcu-
ları davet ettiği 
gelişim kampına 
çağırılmıştım. 
Hocalarımın ver-
diği destekle bir 

anda dünya standartlarında puanlar 
atmaya başladım. Daha sonrasın-
da rekabetin çok yüksek olduğu 
milli takım seçmelerinin sonucunda 
Çin’de düzenlenecek olan Pekin 
Paralimpik Okçuluk Dünya Şampi-
yonası kadrosuna seçildim.

Dünya şampiyonluğuna nasıl 
ulaştınız?

Ömer Aşık ve Naci Yenier W1 
kategorisinde dünya çapında önemli 
başarılara imza atmış sporculardı. 
İkisi de geçtiğimiz yıl Rio’daki Para-

limpik Oyunlar’a katılmıştı. Onların 
başarısını sürekli takip ediyordum, 
bana örnek oluyorlardı. Ömer, küçük 
yaşta elektrik çarpması ile bacakla-
rını ve ellerini kaybetmiş. Naci Yenier 
ise yirmi beş yıl önce trafik kaza-
sında boyun kırılmasıyla benimle 
benzer engel durumunu yaşamış bir 
sporcudur. Milli takım kamplarında, 
birlikte yoğun antrenmanlar yapı-
yorduk. İyi iki sporcuyla beraber ben 
de iyi puanlar atmaya başlayınca 
kendimize şampiyonluğu hedef 
koyduk.

Sıralama atışlarında attığımız 
toplam 1967 puanla dünya reko-
ru kırdık ve takım olarak sıralama 
birincisi olduk.

Sonrasında elemelerde İtalya 
karşısında attığımız 215 puanla yine 
bir eleme rekoru daha kırdık. Finalde 
Rusya’yı 205-202 mağlup ederek 
altın madalyaya uzandık. En büyük 
hayalimiz olan İstiklal Marşımızı 
okuma gururuna ulaştık.

Beşiktaş sevginiz nereden geli-
yor?

Beşiktaş sevgim çok küçük yaş-
lardan geliyor. Bana Beşiktaşlılığı 
dayılarım öğretti. Onlarla beraber 
sürekli Beşiktaş’ı takip eder ve maç-
lara giderdik. Hayatımda ilk gittiğim 
futbol maçı İnönü Stadı’ndaki yüzün-

Ömer akülü sandalye kullandığı için otelden yarışma sahasına giderken hep Ömer’den destek alarak üç kişi birlikte 
hareket ederdik. Bizi görenler, “Türkiye W1 takımı geçiyor” diye sevgi gösterirlerdi.

“Kazadan on gün önce İnönü’deki son 
maça gitmiştim. O zaman da demiştim: 
‘Bu asla bir veda değil’ diye. Yoğun 
bakımda gücümü hep ‘Haydi kalk ayağa, 
yürü güneşe’ sözüyle topladım. Hastane 
odasında yeni stadımızın yapılışını takip 
ederdim, açılış gününü hayal etmek 
bana büyük bir motivasyon oluyordu. 
Hem açılışa hem de şampiyonluğa 
tanıklık ettim. Bu benim için de bir geri 
dönüştü.”
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cü yıl maçımız olan Göztepe maçıy-
dı. O günü ve stadımızın atmosferini 
hiç unutamıyorum. 7-3’lük skor da 
işin başka bir boyutuydu. Yaşadığım 
süreçte Beşiktaş çok keskin bir yere 
sahip diyebilirim. Kazadan on gün 
önce İnönü’deki son maça gitmiştim. 
O zaman da demiştim: “Bu asla bir 
veda değil” diye. Yoğun bakımda 
gücümü hep “Haydi kalk ayağa, yürü 
güneşe” sözüyle topladım. Hastane 
odasında yeni stadımızın yapılışını 
takip ederdim, açılış gününü hayal 
etmek bana büyük bir motivasyon 
oluyordu. Hem açılışa hem de şam-
piyonluğa tanıklık ettim. Bu benim 
için de bir geri dönüştü.

Beşiktaş’a olan sevgimin kaynağı 
aslında Süleyman Seba’dır. Onun 
Beşiktaş’a kazandırdığı felsefe, 
benim hayat felsefem oldu. Dürüst 
oyun, rakibe saygı ve şerefli başarı-
lara yaptığı vurgu hem spora bakış 
açımı belirlemiş hem de sportif an-

lamda benim de felsefem olmuştur. 
Rahmetli başkanımız sadece Beşik-
taş’a değil, Türk sporunun tümüne 
ışık vermiştir.

Yarın bir gün Beşiktaş formasıy-
la mücadele etmek ister miydiniz? 
Bunun hayalini kuruyor musunuz?

Çok isterim. Beşiktaş formasını 
taşıyan bir sporcu olmak kesin-
likle en büyük hayallerimden biri. 
Beşiktaş Jimnastik Kulübü adıy-
la müsemma olan, tüm branşlara 
destek veren ve hepsinde de başarılı 
olarak spora yön veren bir kulüptür. 
İlerleyen zamanlarda okçuluk branşı 
da açılır ve uygun şartlar oluşursa, 
gönül bağım olan kulübümüzün bir 
parçası olmaktan çok büyük şeref 
duyarım.

Bundan sonraki diğer hedefleri-
niz nelerdir?

Bu spora başlarken tek hedefim 
vardı, dünyanın en iyisi olmak. Ho-
calarımla bile konuşurken, milli takı-
mın benim için çok büyük bir hayal 
olduğunu, ancak benim hedefimin 
bu işte en iyisi kimse ondan daha iyi 
olmak olduğunu söylerdim.

Milli formayı giydiğim ilk yarış-
mada dünya sıralamasında birinci 
olan yirmi yıllık bir sporcuyu yendim 
ve ilk kez bir yarışmadan madalyasız 
döndüğünü söylemiş. İlk yarışmam-
da bu başarılara ulaşmak kendime 

olan güvenimi artırdı.

Azim ve inancını gördükten sonra 
sıradaki madalyaları da ıskalama-
yacağına eminiz. Her açıdan örnek 
teşkil ettiğin ve ülkemize dünya 
şampiyonluğu kazandırdığın için 
tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ba-
şarılarının devamını dileriz. ◊

“Hedefim dünya 
sıralamasında birinci 
olmak ve olimpiyat 

şampiyonluğuna ulaşmak. 
Bütün madalyalara 

talibim.”
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Avrupa Şampiyonası’nın 
finalinde İngiltere’yi 2-1 

mağlup eden Ampute Milli 
Takımımımız, ay yıldızlı 

formayla Türkiye’ye 
son yıllarda en büyük 

gururu yaşatan ekip oldu. 
Kulübümüz, kaptanın 

dileğini yerine getirerek, 
final için Vodafone Park’ın 
kapılarını açtı ve on binler 

bu zafere mabedimizde 
tanıklık etti.  

G eçtiğimiz aya 
kadar belki de 
kimse onların 
ismini duyma-
mıştı. Belki de  

           birçok kişinin 
böyle bir milli takımın varlığından bile 
haberi yoktu. Ama onlar rakipleri-
ni eze eze yenerek adlarını herkese 
duyurmayı başardılar ve Türkiye’nin 
kahramanları oldular. Tek dilekleri 
vardı; Avrupa Şampiyonluğu final 
maçını Vodafone Park’ta oynamak ve 
kupayı on binlerin önünde kaldırmak... 
Yönetimimiz, saha bakımda olması-
na rağmen onların bu isteğini yerine 

getirdi ve Türkiye Ampute Milli Takımı 
ile birlikte herkesi mabedimize davet 
etti. İşte Beşiktaş JK Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan o açıklama: 

“Vodafone Park’ın zemininde 1 
Ekim 2017 Pazar günü oynanan Be-
şiktaş - Trabzonspor maçının hemen 
ertesinde, 2 Ekim 2017 Pazartesi 
günü milli maç arası ve arkasından 
gelen ilk maçımızın Gençlerbirliği 
takımıyla deplasmanda, Ankara’da 
oynanacak olması nedeniyle, yirmi 
gün süreyle kapsamlı bir bakım çalış-
ması başlatılmıştır.

Bakım çalışması Ağustos sonu 
itibarı ile planlanmış olup dünya-

AVRUPA ŞAMPiYONU
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nın en güzel statlarından biri olan 
Vodafone Park’a yakışan bir zemin 
oluşturmak amacıyla halihazırda 
devam etmektedir.

Bu çalışma kapsamında Beşik-
taş’ımızın milli maç arasında yapa-
cağı hazırlık maçı da dahil olmak 
üzere, tüm karşılaşmalar Vodafone 
Park dışında bir sahada oynanacak 
şekilde planlanmıştır.

Vodafone Park’ta oynanma-
sı planlanan resmi ve gayrı resmi 
muhtemel karşılaşmalar noktasında 
bu durum Türkiye Futbol Federasyo-
nu ile de paylaşılmıştır. 

Bununla birlikte Ampute Fut-
bol Milli Takımımızın EAFF Avrupa 
Ampute Futbol Şampiyonası’nda 
çeyrek finalde son dünya kupasının 
sahibi Rusya’yı 2-1 mağlup ettiği 
maç sonrası Ampute Milli Takım’ı-
mız oyuncularından Gazi Osman 
Çakmak’ın yayıncı kuruluşa ‘Finali 
Vodafone Park’ta oynamak istiyo-
ruz’ sözleri ülkemizin her ferdi gibi 
bizi de duygulandırmış, derinden 
etkilemiştir.

Bu vesileyle Beşiktaş Kulübü Yö-
netim Kurulu bugün (8 Ekim 2017) 
yarı final karşılaşmasına çıkmadan 

önce hem Ampute Milli Takımı 
mız’a final yolunda yeni bir moral 
ve motivasyon kaynağı hem de 
‘Türkiye’nin Mutluluk Merkezi’ olan 
Vodafone Park’ın yeni bir milli zafe-
re ev sahipliği etmesi hayaliyle de-
vam eden zemin bakım çalışmasını 
yarıda keserek, finale yükseleceğine 
tüm kalbimizle inandığımız Ampute 
Milli Takımımız’ın final karşılaşması-
nı yapması için hazırlanması kararı 
almıştır.

Millilerimize yarı final karşılaşma-
sında başarılar diler, finale yüksel-
dikleri taktirde Vodafone Park’ta 
oynanacak final karşılaşmasında 
büyük Beşiktaş ailesi olarak tüm 
kalbimizle ve gururla yanlarında 
olacağımızı kamuoyuna saygıları-
mızla duyururuz.”

Şampiyonluk kupası
Vodafone Park’ta geldi
Ampute Futbol Milli Takımımız, 

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şam-
piyonası finalinde İngiltere ile Voda-
fone Park’ta 9 Ekim 2017 tarihinde 
karşılaştı.

Yaklaşık kırk iki bin seyirci 

kapasiteli Vodafone Park’ı tama-
men dolduran sporseverler, bayrak 
ve marşlarla ay yıldızlılara destek 
verdi. Karşılaşmaya etkili başlayan 
Türkiye, 25. dakika Ömer Güleryüz’ün 
kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde 
tamamladı. Karşılaşmanın ikinci 
yarısında iyi pas yapan ay yıldızlılar, 
50. dakikada Westbrook’un golüne 
engel olamadı. Uzatma dakikaların-
da baskısını artıran Türkiye, 50+1. 
dakikada Osman Çakmak’ın golüyle 
öne geçti ve sahadan 2-1 galip 
ayrıldı.

Maçın bitmesiyle Vodafone 
Park’ta coşku doruğa ulaştı. Avrupa 
Şampiyonu Ampute Futbol Milli Ta-
kımımız, sevinçle tribünleri selam-
larken Vodafone Park tribünlerini 
dolduran futbolseverler, “Türkiye 
sizinle gurur duyuyor” tezahüratla-
rıyla ay yıldızlılarımızı kutladı. 

Milli takıma şampiyonluk kupası 
ve madalyalarını Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanvekili 
Hüsnü Güreli verdi. Başkanımız Fik-
ret Orman, kupa seremonisinde milli 
oyuncuları başarılarından dolayı tek 
tek kutladı. ◊

2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 
Türkiye Müsabaka Programı

Tarih
02.10.2017

04.10.2017

05.10.2017

Takım
Türkiye

Türkiye

Türkiye

Skor
7-0

9-0

4-0

Takım
Almanya

Gürcistan

İspanya

07.10.2017 Türkiye
Çeyrek Final

2-1 Rusya

08.10.2017 Türkiye
Yarı Final

2-0 Polonya

09.10.2017 Türkiye
Final

2-1 İngiltere

U-21 Futbol Takımı oyuncularımız ve teknik kadromuz, EAFF 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Rusya ile yarın 

çeyrek final maçı öncesi 6 Ekim günü Ampute Futbol Milli 
Takımımız’ı kamp yaptığı Riva’da ziyaret etti.

# Z A F E R E K A N A T L A N

adidas bjk dergi ilanlar 21x30.indd   1 21/07/17   10:49
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B eşiktaş Sompo 
Japan Takımı-
mız, yeni sezon 
öncesi TÜBAD 
Basketbol  

       Turnuvası’nda 
mücadele etti. Bu yıl on birincisi 
düzenlenen turnuvada Olimpiakos’u 
70-65 mağlup ederek finale çıkan 
ekibimiz, final maçında Gazian-
tep Basket’i 72-67 mağlup ederek 
şampiyon oldu. Mücadelede en 
skorer olan oyuncumuz; 14 sayı ve 8 
ribaundla yıldızlaşan Augusto Lima 
olurken onu; 12 sayıyla Ryan Boat-
right ve 9 sayıyla da Sertaç Şanlı 
takip etti. Turnuvanın MVP’si başarılı 
basketbolcumuz Sertaç Şanlı  
şeçildi.

Beşiktaş Sompo Japan, Tahin-
cioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk 
haftasında ise Trabzonspor’u 71-82 
yendi. Siyah Beyazlılarımız, Yeşilgi-
resun Bld. Spor’a 91-94’lük, Tofaş’a 
83-79’luk skorlarla şanssız bir şekil-
de mağlup oldu.

Beşiktaş Sompo Japan Takı-
mımız’ın bir diğer mücadele ettiği 
kulvar ise, Basketbol Şampiyonlar 
Ligi... İlk haftada Sidigas Avellino ile 
karşılaşan ekibimiz, Sidigas Avelli-
no’ya 80-86 yenilirken, ikinci maçın-
da farklı bir galibiyet aldı. Potanın 
Kartalları, rakibi Oostende’yi 49-77 
mağlup etti. Baş antrenörümüz Ufuk 
Sarıca, önemli bir galibiyete imza 
attıklarını belirterek, “Daha iyi so-
nuçlar alacağımıza eminim” dedi. ◊

Yeni sezona TÜBAD 
Turnuvası Şampiyonluğu 

ile başlayan Beşiktaş 
Sompo Japan Takımımız’ın 

kombineleri satışta... 
Geçtiğimiz sezon ortaya 

koyduğu mücadelesi, son 
ana kadar pes etmeyen 

karakteri ve göze hoş 
gelen basketboluyla 

tüm sporseverlerin 
beğenisini kazanan 

Siyah Beyazlılarımız, 
yeni sezonda daha da 

güçlenmiş kadrosuyla yeni 
zaferler peşinde koşacak.

HAYDi AKATLAR’A
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Hem Tahincioğlu Basketbol Süper 
Ligi’nde hem de Basketbol Şam-
piyonlar Ligi’nde taraftarlarımız, 
takımın gerçek birer parçası olarak 
yine kazanılacak her zaferde pay 
sahibi olacak. Akatlar Arena, sahayı 
rakiplere dar eden ambiyansı ve zen-
ginleşmiş maç günü deneyimiyle yeni 
sezonda da maç günleri bulunmak 
istediğiniz tek yer olacak! Beşik-
taş Sompo Japan’ı yeni sezonda da 
desteklemek isteyen taraftarlarımız, 
kombinelerini; Biletix websitesi (www.
biletix.com), Biletix satış noktaları 
ve 0216 556 98 00 numaralı Biletix 
Çağrı Merkezi’nden ve maç günleri 
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 
gişelerinden temin edebilecek.

a) Kombine satışları ne zamana 
kadar sürecek?

Satışlar 7 Kasım Çarşamba tarihi-
ne kadar devam edecektir.

b) Geçtiğimiz sezondan kombine 
kart sahipleri yenilemelerini nasıl 
yapacak? 

Mevcut koltuklarını yenilemek 
isteyen taraftarlarımız, işlemlerini 
Biletix satış noktaları ve 0216 556 98 
00 numaralı Biletix Çağrı Merkezi’n-
den yapabilirler.

c) Kombinemin yerini değiştirmek 
istiyorum, şimdi değiştirebilir miyim?

Hayır... Öncelikli yenileme döne-
minde sadece mevcut koltuğunu 
satın alabilirsin.

d) Hangi banka kredi kartlarında 
taksitli kombine yenilemesi / satın 
alımı yapılabilir?

Çağrı merkezi’nde:
Yapıkredi 3-6 taksit (%8 vade 

farkı ile)
Garanti, Akbank, İşbankası 3 tak-

sit (%8 vade farkı ile)
Perakende gişeler ve Akatlar Spor 

ve Kültür Kompleksi Gişe’de: 
Yapı kredi World Card 3 taksit 

(vade farksız)
e) BJK Akatlar Spor ve Kültür 

Kompleksi Kombine Satış Gişesi ça-
lışma gün ve saatleri

Yalnızca maç günleri: 12.00 – maç 
saatine kadar

(BJK Akatlar Spor ve Kültür 
Kompleksi, M6 metro hattı üzerinde 
bulunan Nispetiye durağına yürüyüş 
mesafesindedir.)

f) Kombinem hangi maçlarda 
geçerli olacak?

Kombineniz; Tahincioğlu Basketbol 
Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar 
Ligi, Kadınlar Basketbol Ligi ve Ka-
dınlar FIBA Eurocup karşılaşmaların-
da geçerli olacaktır. 

g) Kombinem var, yenileme döne-
minde yer degişikligi yapabilir miyim?

Hayır... Öncelikli kombine satışları 
sadece sahibi olduğunuz koltuğun 
alımı için geçerlidir. Koltuk veya blok 
degişimi yapılamamaktadır.

h) 2017-18 sezonu kombine fiyat-
ları...

Bench Arkası: ¨800
Diğer Bloklar: ¨400
NOT:  Tek maç bileti fiyatları:
-Derbi, Play-Off vb. maçlar: ¨40
-Diğer tüm maçlar: ¨25
(Bench arkası blok yalnızca sezon-

luk kart olarak satılmaktadır.)

Basketbol sezonu 
kombine satışları
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Çöl kartalı bedeviler Beşiktaşlı oldu
Mısır’ın güneyindeki Sina Çölü’nün en güzel kenti Sharm El Şeyh, bir kez daha Beşiktaş atkımız sayesinde Siyah 

Beyaz renklere doydu. Çölün gri kumunu her an hissettiren kente yaşayan bedeviler, atkımızla poz verirken oldukça 
gururluydu. Atkımızı çölün sert esen rüzgarlarından ve yüzlerine hızla çapan kumlardan korunmak için kullanaca-
ğını söyleyen bedevi gençlerden Abdülsamed El Hassan, “Bir zamanlar Ahmet Hassan adlı Mısırlı futbolcunun top 
koşturduğu Beşiktaş’ı güçlü taraftar grubuyla tanıyorum. Mısır liginde de on sekiz takım var ve ben Al Mokawloon 
takımını tutuyorum. Beşiktaş’a başarılar dilerim” diye konuştu.

B eşiktaş 
sevdalarını 
gittikleri farklı 
coğrafyalarda 
haykırmaktan  

       ödün vermeyen 
Kartal yürekli taraftarlarımız yine 
sayfalarımızdan “Merhaba” diyor. 
Bavullarından eksik etmedikleri 
atkılarımız ya da bayraklarımızla 
ekvator çizgisinden kutup 
dairelerine kadar her yeri 
Siyah Beyaz’a boyayan 
taraftarlarımız, Mısır’ın 
çöllerindeki  

bedevilere, Avrupa kıtasının en 
yüksek tepelerine, Arjantin’den 
gelen gezgin aileye ve İsveç’in 
Malmö Stadyumu’na kadar 
Beşiktaş’ın sesini duyurdu. 

Kasım’da AŞK başkadır
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Arjantinli aile: 
“Los Besiktas más 

grandes”
Arjantin’in en güneyindeki Patagonya’dan dünyayı 

gezmek için yola çıkan sevimli Zapp Ailesi, Ortaköy 
sahilinde Beşiktaş sevdamızla tanıştı. Hep yolculuk 

yapmayı hayal ettiklerini 1928 model klasik otomobili 
bulunca yola çıktıklarını belirten Herman Zapp, dört ço-
cuklarıyla gezmenin çok daha mutluluk verici olduğunu 
söyledi. Beş kıtada altmış dokuz ülke gezdiklerini belir-
ten Herman Zapp, “Pampa (15), Tehue (12), Paloma (10) 
ve Wallaby (8)  hep yolda doğdu. Çok ülke gördük ama 
İstanbul’da Beşiktaş gibi bir futbol takımının olması ve 

Çarşı gibi bir taraftara sahip olması bizi çok etkiledi” 
derken, Candeleria Zapp ise“ Siyah Beyaz renkler bu 

semte çok yakışıyor” ifadesini kullandı. 

Beşiktaş sevdasıyla yine dağlarda
Beşiktaşımız’ın Orta Avrupa’daki gönüllü temsilciğini yürüten Murat Naroğlu, yine dağlarda ve zirvelerdeydi. 

Başarılı dağcımız her fırsatta kendini doğaya bırakırken kısıtlı taşıyacağı yükünde Beşiktaş atkısını eksik etmi-
yor. Yukarı Avusturya eyaletindeki Ölü Dağlar bölgesinde yer alan 2 bin 446 metre yüksekliğindeki Spitzmauer’e 
arkadaşı Meryem Muştu ile tırmanan Naroğlu, arkada görünen Büyük Priel dağına da çıktı. Aşağı Avusturya eyale-
tindeki Dürnstein’da dünyaca ünlü Riesling beyaz şaraplarının üretildiği Wachau’da da Beşiktaş atkımızla poz veren 
dağcımız Ali Ekber Karabulut’un sayesinde bu kareyi oluşturdu. Şimdilede gözünü 2 bin 700 metrelik dağlara diken 
Naroğlu, “Beşiktaş sevdasını zirvelere taşımaktan gurur duyuyorum” dedi. 

Malmö’de bir 
Beşiktaşlı

Beşiktaş taraftarı olduğunu her yerde göstermek isteyen 
genç kardeşimiz Arda Koçak, İsveç’in Malmö kentinde açtı 
atkımızı. Malmö FF Stadyumu’nda Siyah Beyaz sevdasını 
kanıtlayan Koçak, şöyle konuştu: “Beşiktaşlılığımı her yerde 
göstermek ve insanlara Beşiktaş’ı daha fazla tanıtmak 
isterim. Çünkü Beşiktaş benim her şeyim. Bunu başardığı-
mı da düşünüyorum. Çünkü formamın dikkat çektiğini ve 
insanların bana baktığını görmemek mümkün değildi. Hatta 
bazı İsveçliler ile Beşiktaş hakkında sohbet bile ettik. Malmö 
Stadı’na da Siyah Beyaz renklerimiz çok yakıştı. Bir gün 
değil, her gün Beşiktaş.” ◊

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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Yirmi altı milyarlık cirosu ile iştahları kabartan futbol ve ekonomisi... Bu ekonominin 
yıldızlarına baktığımızda ise kulüplerin marka değerlerinin ve ve bu ekonominin altında 

kalmadığı aşikar. Yani futbolcu transferleri dediğimizde aynı iştah kabartıcı durumu 
hissetmiyor muyuz?
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Y üksek tutarlı 
transfer ücret-
lerini belirleyen 
ve arkasında  
yatan sebepler  

           nelerdir? Sa-
dece sportif başarıları mı, yoksa gizli 
bir arka bahçesi daha mı bulunuyor? 
Bu soruların cevaplarına hep bera-
ber bir göz atalım.

Futbolcuların transfer ücretlerini 
belirleyen, sportif başarılarına ek 
olarak aynı zamanda büyük birer 
magazin figürü olmalarıdır. Bireysel 
olarak marka imajı sponsorluklar 
diyebiliriz. Tıpkı oyuncularda olduğu 
gibi...

Peki ya marka imajı dediğimiz-
de ilk olarak aklımıza kim geliyor? 
Elbette ki Ronaldo... Ronaldo’nun 
sportif başarısına istinaden verilen 
yüksek transfer ücreti dışında, 32 
milyon USD’lık marka imaj hak-
kı daha bulunuyor. Bu markaların 
arasında bir Türk markası da var. 
Bunlardan bazıları; KFC, Tagheuer, 
Samsung, Nike Castrol, Türk Te-
lekom’dur. Real Madrid’den aldığı 
ücretler; transfere ek olarak, bonus-
lar, ekstra ücret ve imaj hakkı dahil 

toplam, 48 milyon Avro’dur.
Diğer en uzun süreli imaj hakkı 

anlaşması ise Messi’ye ait. Kariyeri 
süresince Adidas ile anlaşmış du-
rumda. Bu iki popüler isimle birlikte 
ilk beş futbolcunun geçtiğimiz yılki 
kazanç sıralamasına bakalım mı? 
(2017 verilerinde kimin daha fazla 
marka imaj hakkı aldığını hep birlik-
te göreceğiz.)

Marka değerlerini yükseltme-
ye çalışarak birbirlerine rakip olan 
kulüplere baktığımızda, bu değerli 
oyuncuları kendilerinde tutabilmek 
için yarıştıklarını görebiliyoruz. Bu 
değerli isimleri bünyesinde barın-
dıran lig sıralamasında liderliği ilk 
beşte La Liga ele almış durum-
da. Fakat ilk onu değerlen-
dirirsek, Premier League 
her zamanki gibi liderliği 
kimseye kaptırmıyor 
ve Manchester United 
diğer kulüplere fark 
atıyor.

Bu yarış sa-
dece kulüpler, 
futbolcular arasında 
değil aynı zamanda 
da bu dev endüstri 
içinde bu liglere ve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi

Cristiano Ronldo
Dos Santos Aveiro

Lionel Anderes Messi

Neymar da Silva
Santos Junior

Gareth Farank Bale
 

Zlatan İbrahimoviç

İSİM ÜCRET

93 M USD1

80 M USD2

37 M USD3

34 M USD4

32 M USD5
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Manuel Neuer

Mats Humels

Thiago Silva

Phillip Lahm

Marcelo Vieiria da 
Silva Junior

Gareth Bale

Luis Alberto
Suarez Diaz

Robin Van Persie

Lionel Andres Messi

Frank Lampard

Xavi hernandez

David Gea

Varena

David Luiz

Sergio Ramos 
Garcia

Andreas İniesta 
Lujan

Andrea Pirlo

Francisco Roman 
Alarco Suarez İsco

Neymar da Silva 
Santos junior

Cristiano Ronaldo

Zlatan İbrahimoviç

Pique

Gianluigi Buffon

Sgna

Giorgio Chiellini

Yaya Toure

Sagna

Reus

Francesc 
“CescRes”Fabregas 

i Soler

Sergio Loeonal 
“Kun” Aguero del 

Castillo

MarioBarwuah  
Balotelli

Oliver  Giroud

takımlara sponsor olan, sponsor 
kuruluşlar arasında da geçerli. 
Sponsorluklarıyla dünya futboluna 
hükmeden Alman markası Adidas, 
Amerikan markası Nike ve Puma’nın 
marka imajı olarak tercih ettikleri ilk 
on biri yanda inceleyebiliriz. 

Bu değerli futbolcuların, arka 
bahçelerinde saklı olduğunu düşün-
düğümüz aslında herkesçe bilinen 
konular nelerdir? Kariyer planları 
bulunuyor mu? Ve daha bir çok 
sorularımız...

Her futbolcunun bu değerle-
re ulaşmak için sportif başarısı 
elbetteki olmazsa olmazlarından, 
bunların dışında ihtiyaç duydukları 
tek şey “Bireysel Kariyer Yönetimi 
ve Pazarlama Stratejileri”dir. Bir fu-
bolcuda başarıya ulaşması için, yani 
popülarite, kaliteli bir magazin figürü 
olması için kesinlikle bir pazarlama 
stratejisti ile çalışıyor olması gerekli.

Peki bu stratejist neler 
yapar?

İlk olarak kişinin beklentileri, 
isteği ve hedeflerinin doğrultusun-

da, kariyer planı çalışması/stra-
tejisi hazırlar. Buna eş olarak, 

PR çalışmaları yaparak 
daha kaliteli şekilde basın 

önünde daha sık yer alır 
ve başarılar dünyasında 

taraftarların dışında 
kadınlar tarafından da 
tanınmış kişi haline 
gelir. Ek olarak tekno-

lojinin önemli olduğu dünyamızda, 
dijital kanal yönetimi konusunda 
destek alıyor olması şart. Bunlar 
yapıldığı takdirde (Elbette ki bunları 
yapacak kişinin işin uzmanı olması, 
bu ana maddelerin alt uzmanlıklarını 
biliyor olması ve bu çalışmayı iyi yö-
neterek yeni projeler yaratması ge-
rekli) yukarıda gördüğümüz isimler 
gibi birçok firma tarafından reklam 
teklifleri alabilir. Futbol taraftarları 
dışında diğer kişiler tarafından da 
bilinen bir hale gelebilir. Uzman bir 
kadro ile kısa yoldan “para, ün ve 
itibar kazanmanın yolu”na girebilir. ◊
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Bu ay sizlere konukları 
biraz uzaklardan, başka 
bir ülkeden, hatta başka 

bir kıtadan getiriyoruz. 
Burası New York ve her 

yerde olduğu gibi burada 
da özellikle kızım Giz için 

dalgalanan her bayrak 
Beşiktaş! Ve biz de bu 

bayrağın altından iki güzel 
Kartaliçe bulup sizlerle 

tanıştırmak istedik. 

Yazı:
Fatma Arsan

Amerika’ya futbolu 
öğretmiş Beşiktaş’a 

Amerika’dan 
merhaba

B etül Ümit Diş-
kaya ve güzel-
ler güzeli kızı 
Celine’i tanıya-
lım mı biraz?  

        Kimlerdir, neler 
yaparlar?

İstanbul Hukuk Fakültesi ve 
Fordham Law School mezunuyum. 
İstanbul’da beş sene ceza ve basın 
avukatı olarak çalıştıktan sonra 
2003 senesinde evlenip Amerika’ya 
yerleştim. Halen New York Baro-
su’na kayıtlı olup, uluslararası bir 
hukuk firmasında avukat olarak 
çalışmaktayım.

Kızım Celine 2009 senesinde 
New York’ta doğdu. Şu an ilkokul 
ikinci sınıfa gidiyor. Piyano çalıyor, 
baleye gidiyor, buz pateni yapıyor 
ve futbol oynuyor. En yeni uğraşı ise 
kitap yazmak... Ben onun yaşında 
daha yeni yeni kitap okuyabilirken, 
o kitap yazmaya başladı. Geçen 
sene Shopkins resimleri kitapçığı ile 
başlayan, yemek kitabı ile devam 
eden bu ilgisi bu sene çizgi roman 
yazmasıyla devam ediyor. Yarattığı 
çizgi roman kahramanı ise “Chee-
tah Girl”...

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz ya da 
zaten doğuştan Beşiktaşlı mısınız? 
Evde de herkes Beşiktaşlı mı?

Ailemizin en fanatik Beşiktaşlısı 
eşim Kadir Dişkaya... Celine ve bana 
Beşiktaş’ı sevdiren de odur zaten. 
Celine ise doğuştan Beşiktaşlı, ben-

“Adam akıllı bir takım 
tutacaksam bu tabii ki 

Beşiktaş olmalıydı.”
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se Beşiktaşlı annesi olduğum için 
sonradan ekibe katılanlardanım.

Benim babam Beşiktaşlı, annem 
ise Fenerbahçeli. Ben küçükken 
ikisini de kıramayıp iki takımı da 
tutardım. İlkokula giderken sınıf 
başkanı olduğum bir gün Galata-
saraylı diye dalga geçilen bir sınıf 
arkadaşımı korumak için “Ben de 
Galatasaraylıyım” demiş bulundum. 
O günden sonra takım ve maçları 
takip etmesem de hep Galatasa-
raylı bildim kendimi. Ama Celine 
de, eşim de Beşiktaşlı iken ben de 
adam akıllı bir takım tutacaksam 
bu tabii ki Beşiktaş olmalıydı. Aile 
demek, aşkla yaşanan birlik ve 
beraberlik olduğuna göre ailecek 
Beşiktaşlı olmak en güzeli. Eşimin 
tüm kardeşleri de, benim sevdiğim 
birçok arkadaşım da Beşiktaşlı. 
Babam ve erkek kardeşim zaten 
koyu Beşiktaşlı, canım annem Hay-
riş sultanı da kandırabilirsek bu iş 
tamamdır.

Beşiktaşlı olmak sizin hayatını-
za neler kattı? 

Beşiktaşlı olmak, öncelikle spor 
sevgisini ve takım bilincini katıyor 

hayatımıza. Eşim Beşiktaş sevgisi 
ile evlat sevgisini Celine ile futbol 
oynarken, beraber maç seyrederken 
doya doya yaşama fırsatı buluyor. 
Celine koşup oynamaya başla-
dığı günden beri babası ile futbol 
oynuyor. Bu sene okulda futbola 
başladığında babasından ne kadar 
çok şey öğrendiğini, ne kadar güzel 
futbol oynadığını görüp hem güzel 
kızımla hem de eşimle çok gurur 
duydum. İlk maçta ilk gol de tabii ki 
Celine’den geldi. Takımın gözbebeği 
oldu.

Hem bir anne olarak hem de bir 
iş kadını olarak, kızını geleceğin bir 
Beşiktaşlısı olarak nerelerde, nasıl 
görmek istersin? 

Amerika Başkanı olarak görmek 
istiyorum (gülüyor). Hedef büyük 
olmalı diye düşünenlerdenim. İşin 
şakası bir yana, en büyük dileğim 
mutlu olması... Severek çalışaca-
ğı bir işi olmasını isterim. Kişinin 
severek yaptığı her işte başarıya 
ulaşacağına inanıyorum. Celine 
çok azimli, çalışkan ve akıllı bir kız. 
Ayrıca çok da yaratıcı. Seçeceği 
meslekte de çok başarılı olacağına 
eminim. 

Evde ve sokakta Beşiktaş’ı nasıl 
yaşıyorsunuz, nasıl yaşatıyorsu-
nuz? 

Amerika’da Beşiktaş coşkusunu 
İstanbul’daki gibi dolu dolu yaşa-
mak ne yazık ki pek mümkün değil. 
Türkiye’ye geldiğimizde Celine ile 
bir Beşiktaş maçına gitmeyi çok 
arzu ediyoruz. Onun özellikle Beşik-
taş taraftarlarıyla bir ağızdan te-
zahüratlar söyledikleri ve söylerken 
aynı anda alkış tuttuklarını görüp 
maç heyecanını o şekilde yaşama-
sını çok isterim. Burada gittiğimiz 
Yankee beyzbol maçları Celine için 
sadece pamuk helva, patlamış mısır 
ve dondurma kadar heyecanlı ola-
biliyor maalesef.

Maçları nasıl izliyorsunuz? An-
ne-kız toteminiz var mı?

Evde Beşiktaş maçları, eşimin 
pür dikkat izlediği ancak Beşik-
taş’ın golü her ne hikmetse hep be-
nim televizyonun önünden geçtiğim 
anda attığı, eşimin gol atıldığına 
sevinse mi yoksa golün atıldığı anı 
canlı göremediğine üzülse mi bile-
mediği şeklinde çelişkili duygular ile 
geçen bir süreçtir. Bu durum ailemi-
zin totemi olarak da yorumlanabilir. 
Her şeyi tek cümle ile özetlersek; 
Beşiktaş’ı çok seviyor ve başarılar 
diliyoruz. 

Betül ve Celine’e sıcacık yürek-
lerini, anılarını bize açtıkları için 
çok teşekkür ediyoruz. Buradaki 
tüm güzelliklerle birlikte sizlere 
el sallayarak Aralık’ta görüşmek 
üzere “Hoşça kalın” diyoruz. ◊

“Aile demek, aşkla 
yaşanan birlik ve 

beraberlik olduğuna göre 
ailecek Beşiktaşlı olmak 

en güzeli.”
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SOSYAL BESIKTAS

(205502)
4,9%

(82288)
2,0%

(3530354)
83,9%

(337833)
8,0%

İletilerin 69.739 adeti 
Şampiyonlar Ligi resmi 

hesabının iletilerinin 
paylaşılması ile geldi. 

Toplam konuşulmamız 
bir önceki aya göre

%26 arttı.  

Vodafone Park 112.063 
iletide geçmiştir. Özel-

likle Türkiye Ampute 
Milli Takımımız’ın Avrupa 
Şampiyonası final maçı-
nı oynaması ile stadımız 
oldukça konuşulmuştur.  

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi Twitter 
gündemine spor ile ilgili olarak 

damgasının vuran hashtag olmuştur.

#UCL hashtagi Şampiyonlar Ligi’ne 
taraftarlarımız tarafından gösterilen ilgi 

sayesinde büyük başarı yakalamıştır.

* Beşiktaşımız, Twitter’da 
ileti başına aldığı etkileşimde 

Avrupa devlerini geride 
bırakmıştır. İleti başına tam 

5.282 etkileşim aldık.
* Avrupa’nın sayılı ekiplerini 

geride bırakan kulübümüz, hem 
ileti başına hem de takipçi 

başına etkileşimlerde ilk sırada 
yer almıştır.

Resmi hesaplarImIzIn
en beGenilen içerikleri

TWITTER HESAP PERFORMANSI

FUTBOLCULARIMIZIN
en beGenilen içerikleri

TT listesinde besiktas

15 EYLÜL - 15 EKIM 2017

YABANCI ICERIKLER

En fazla kullanılan emoji         
olurken,       ikinci sırada 

yer almıştır. Şampiyonlar 
Ligi’nde yakaladığımız 

başarı sosyal medyada 
da alkış almamızı sağladı.
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doğum 
haritaları 
kişinin do-
ğum tarihi,   

          doğum  
saati ve doğduğu şehir baz alına-
rak gökyüzü konumları üzerinden  
çizilen sabit haritalardır. Doğum 
haritası bir DNA yapısı gibidir, o  
kişinin sahip 
olduğu  
 

temel karakteristik özelliklerini, 
yaklaşımlarını, düşünce yapısını, 
tutumlarının ardında yatan ana 
motivasyonları içinde barındırır. 
Zaman içinde her birey bir takım 
değişim ve gelişim süreçlerinden 
geçer. Kişinin yaşam yolculuğun-
da ne tür dış etkiler ve çevresel 
koşullarla karşılaşabileceğini 
anlamak için transit haritala-
rı kullanırız. Her birey bunlara 
karakteri ve mizacı doğrultusun-
da tepki verir ve olayların akışını 
şekillendirir.

Beşiktaşımız’ın yeni transfer-
lerinden Alvaro Negredo Sanchez, 
20 Ağustos 1985’te İspanya’nın 
Madrid şehrinde dünyaya gelmiş. 
Güneşli bir Akdeniz ülkesinde 
doğmuş, sıcakkanlı bir Aslan olan 
Negredo, tıpkı iki abisi gibi futbo-
la merak sarmış. Ateş elementi-
nin sabit niteliğini taşıyan Aslan 
burcunda Güneş en güç kazandığı 
yerleşime sahiptir. Aslan burcun-

da doğanların en fazla dikkat 
çeken özellikleri dürüst, 

güvenilir, sıcak, neşeli, 
iyi niyetli, cömert 

olmalarıdır. 
Haksızlığa 

gelemezler; 
yalandan, 

ikiyüzlü-
lükten ve 
aldatıl-
maktan 
kesinlikle 
nefret 
ederler. 
Aslan 

kişileri 
için hayat 

eğlenceli 
bir sahne 

gibidir. Etraflarında onlara neşe 
veren insanlar isterler, sevgilerini 
paylaşabilecekleri gruplar içinde 
olmayı çok severler. 

Alvaro Negredo, genç yaşta 
futbol kariyerine İspanya’nın köklü 
kulüplerinden Rayo Vallecano’nun 
altyapısında başladı. 2005 yılında 
Real Madrid’in yedek takımına 
transfer olan Negredo, 65 maçta 
22 gol atarak gösterdiği perfor-
mans ile dikkatleri çekti. 2007 
yılında 3 Milyon Euro bonser-
vis bedeli ile Almeria Kulübü’ne 
transfer oldu. Bu forma altında 
görev yaptığı 70 maçta 32 gol 
attı. Negredo’nun Almeria’daki bu 
yükselişi, Sevilla tarafından fark 
edildi ve 2009 yılında 15 Milyon 
Euro’ya Sevilla’ya transfer oldu. 
Sevilla forması ile 73 maçta 31 
gol attı. 2013 yılında Manchester 
City’ye transfer oldu; oynadığı 49 
maçta 23 gol ve 8 asist yaparak 
yıldızlaştı. 2015 yılında 28 milyon 
Euro’ya Valencia’ya transfer oldu. 

Negredo, Beşiktaşımız ile 3 
Ağustos 2017’de 2+1 yıllık söz-
leşme imzaladı. Transferi; Pepe 
tarafından telefon ile aranarak 
“Come To Beşiktaş” sloganı ile 
hazırlanan video ile tüm dünyaya 
ilan edildi. Negredo Beşiktaş’a 
transfer olma süreciyle ilgili ver-
diği bir röportaj’da duygularını şu 
sözlerle ifade etmiş: 

“Beşiktaş taraftarının bana 
gösterdiği mükemmel ilgiden do-
layı buradayım, burada olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Taraftarlar 
harika, işler iyi gitmediği zaman 
bile taraftar her zaman takımı-
nın arkasında. Orijinal bir slogan 
bulmuşlar. Dünyanın her yerinde 
sayıları artıyor. İnternette oluşan Male / 20 Aug 1985, Tue / 12:00 PM CEDT -2:00

Madrid, Spain / Tropical / Whole Sign

ASTROLOJİK PORTRE:

NEGREDO
ALVARO

Yazı:
Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog 

www.betulalakir.com
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video kısa zamanda yayıldı. Ta-
raftarı olan bir kulüp, çok orijinal 
bir video. Bu aileye katılmak 
harika. Şampiyon takıma geldim, 
burada yeniden şampiyonluk 
yaşamak istiyorum.”

Aslan burçları için başarılı 
olmak ve davranışlarının takdir 
edilmesi çok önemlidir. Alvaro 
Negredo’nun yukarıda bahsetti-
ğim yükseliş grafiğine ve transfer 
sürecindeki duyguların bakıldı-
ğında başarı odaklı bir yapıya 
sahip olduğunu ve yaşam enerji-
sini bu tema üzerine odakladığını 
rahatça görebiliriz. Negredo’nun 
doğum haritasında Güneş ile bir-
likte Merkür ve Mars gezegenleri 
de Aslan burcunda Aslan bur-
cunda yerleşmişler. Bu gezegen 
konumları onun kişiliğindeki güç 
ve gurur ile beslenen enerjiyi, ya-
şantısında birçok alanda kullan-
makta olduğunu gösteriyor.

Astrolojik analizde Merkür’ün 
konumu kişinin aklını, zekasını, 
düşünce sistemini ve kendini 
ifade etme şeklini sembolize 
eder. Negredo’nun Merkür’ü Aslan 
burcunda ve enerji gezegeni Mars 
ile birleşim açısı içinde bulunu-
yor. Bu pozisyon kişinin zihinsel 
olarak motive olarak harekete 
geçme potansiyelinin çok yüksek 
olduğunu gösterir. Aklına koydu-
ğu bir şeyi yapmak için içindeki 
bütün enerjiyi ve gücü harekete 
geçirebilir. Aksiyon gezegeni ile 
düşünce gezegeninin Aslan bur-
cundaki bu yakın yerleşimi irade-
nin akıl ile yönetildiğini; harekete 
geçme duyusunun da başarı, 
takdir edilme ve desteklenmeyle 
beslendiğini gösterir. 

Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig 
ile Vodafone Park’ta oynadığımız 
maç sonunda yaptığı açıklamada 
Negredo İspanya’da yüz bin kişi 
önünde oynadığı maçlarda bile 
böyle kulakları sağır edercesi-
ne ses duymadığını söyleyerek, 
taraftarın gücünün ve desteğinin 
önemini özellikle vurgulamıştı.

Ay burcu mutluluk ihtiyacı ve 
duyguların hangi temalardan 
beslendiğini gösterir. Negre-
do’nun ailesine ve çocuklarına 
çok düşkün olduğunu biliyoruz. 
Eşi Amparo Moreno ile iki kız ve 
bir erkek olmak üzere üç ço-
cukları bulunuyor. Eşinin güzel 
bir Terazi kadını olması özellikle 

dikkat çekici, çünkü Negre-
do’nun doğum haritasında 
mutluluk ve duygusal tatmin 
ihtiyacını temsil eden Ay’ı 
Terazi burcunda bulunuyor. 
Bu astrolojik uyum bize onun 
tam ruh eşini bulmuş olduğu-
nu gösteriyor. Terazi burcunda 
bulunan Ay, sevgi gezegeni 
Venüs tarafından yöne-
tiliyor. Huzur, uyum, 
güzellik, mutlu-
luk ve keyif gibi 
temaların Alvaro 
Negredo’nun ha-
yatında büyük 
önem taşıdığını 
rahatlıkla söy-
leyebiliriz. İmza 
töreninde Baş-
kanımız Fikret 
Orman’ın eşine 
ve oğluna gös-
terdiği ilgiden 
ne kadar mutlu 
olduğunu ekran 
başındaki tüm 
taraftarlar mutlaka 
görmüştür.

İspanya’da oynar-
ken rakip defanslara 
yaşattığı korkulu 
dakikalar sebebiyle 
“Matador”, “Cana-
var”, “Köpekbalığı” 
gibi lakaplara 
layık görülen 
Negredo’nun 
astrolojik 
açıdan çok gu-
rurlu, dürüst, 
haksızlığa 
tahammül 
edemeyen, 
sıcak ve içten 
bir yapıya 
sahip olduğunu 
söyleyebilirim. 
Sevgi ve başarı 
ile beslenen 
yapısı, Beşiktaş 
forması altında 
atacağı goller 
ve tribünlerden 
göreceği alkış-
lar ile her geçen 
gün daha da 
büyüyecektir. 
Well-Come to 
Beşiktaş Al-
varo Neg-
redo! ◊
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Y aklaşık bir yıldır 
üzerinde çalış-
tığım “Chica-
go’s Finest” adlı 
tablomla  

          ilgili yapılacak 
tören için 10 Ekim’de İstanbul’dan 
Chicago’ya doğru yola çıktım. 
Frankfurk aktarmalı ve rötarlı on beş 
saatlik yolculuğun ardından Chica-
go Havaalanı’na indim.

Kıtaya ayak bastığım günün 
sonrasında Saint Patrick High Scho-
ol’da gerçekleşen tören 11 Ekim Salı 
günü saat 12:00’de (Chicago saati 
ile) gerçekleşti. Tören tahminimden 
çok daha olumlu bir hava içinde 
geçti. Resmi protokol havasından 
çok, sanki birbirini yıllardır tanıyan 
dostların buluşması gibiydi.

Tablom teşkilat müzesine doğru 
yola çıkarken, tablomun üzerinde 
basıldığı sekiz yüz elli adet 2018 
takvimi satışa sunuldu. Tanesi 10$ 
fiyattan satışa sunulan takvim-
lerden elde edilecek gelirle Saint 
Patrick High School’da bir çocuğa 
burs verilmesi kararlaştırıldı.

Sanatı sosyal sorumluluk proje-
siyle bir araya getirerek Chicago’da 
daha önce görülmemiş bir işe ba-
şarıyla imza atmanın mutluluğu ve 
gururunu yaşadım. Törenden sonra 
Chicago Polis Vakfı Başkanı Sayın 
Dean Angelo Sr., kendi rozetini bü-
yük bir jest örneği göstererek bana 
hediye etti. ABD’de tüm eyaletlerde 
şehit polislerin anısını temsil eden, 
ortasından mavi çizgi geçen Siyah 
Beyaz renkli ABD bayrağı bugüne 
kadar aldığım en anlamlı ve değerli 
hediyelerden biri oldu.

Tören finaline geldiğimizde ise, 
okulun lakabı olan “Shamrocks” ve 
Chicago Polis Teşkilatı’nın lakabı 
olan “Chicago’s Finest” yazılı Beşik-
taş formalarıyla tören sonunda bir 
araya geldik. Etkinliği organize eden 
eski mezunlar 2000 mezunu olduk-
larından sırt numarası olarak “00”ı 
kullanmayı tercih ettik.

Teşkilat yetkilileri ile uzunca bir 
süre Beşiktaşımız hakkında sohbet 
ettik. Yanımda götürdüğüm Beşiktaş 
dergileri Amerikalı dostlarımıza reh-
berlik yaparken oldukça faydalı oldu.

Dergimizin de yazarlarından, 
Beşiktaş ressamı Nihat 

Evren Derman, çok önemli 
bir projeye imza atarak, 

gururumuz oldu. Derman’ın 
Chicago Polis Teşkilatı 

müzesinde sergilenecek 
olan “Chicago’s Finest” 

tablosunun yer aldığı 
takvimlerden elde edilecek 

gelirle Saint Patrick High 
School’da bir çocuğa burs 

verilecek. Nihat Evren 
Derman, Beşiktaş’tan 

Chicago’ya uzanan 
yolculuğunu sizler için 

kaleme aldı. 

Beşiktaş’tan Chicago’ya 
Yazı:

Nihat Evren Derman
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Chicago Polis Vakfı Başkanı Dean 
Angelo Sr., takımımıza Şampiyon-
lar Ligi’nde başarılar dileyerek, çok 
anlamlı bir jeste imza attı. Sanatın 
ve sporun evrenselliğinin iki ülke 
arasındaki dostlukları pekiştirdiğini 
görmek ve buna vesile olmak kendi 
adıma son derece gurur vericiydi.

İki farklı kıtayı bir araya getiren 
bu projedeki katkılarından dolayı 
Dean Angelo Sr., Dean C. Angelo 
Jr., Dominic Angelo, Chicago Polis 
Teşkilatı Başkomiseri Tim Hawkins 
ve diğer tüm teşkilat üyelerine; Saint 
Patrick High School yetkililerine 
teşekkür ederim. 

Projede yer alan isimleri koordine 
eden, tören için Somali’deki görevin-
den izin alıp Chicago’ya gelen ve şu 
anda yeniden Somali’deki görevinin 
başında bulunan, projenin asıl kah-
ramanı olan canım kardeşim Kemal 
Lukovac’a teşekkürü bir borç bilirim. 
Yıllardır Birleşmiş Milletler’de kadın 
ve çocuk hakları temsilciliği yapan 
Lukovac, dünyanın birçok ülkesinde 
Siyah-Beyazlı bayrağımızı da temsil 
eden bir elçimiz aslında. Su topunda 
olimpik sporcu olarak birçok ma-
dalya kazanma başarısını gösteren 
Amerikalı dostum, aynı zamanda 
koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Dün-
yanın diplomatik vitrininde yer alan 
bu denli kıymetli insanların arma-
mızı yüreğinde taşıması hepimizin 
gurur duymasını gerektirir. Lukovac 
gibi enternasyonel geçerliliği olan 
isimlerin, daha nice yıllar Beşiktaşı-
mız’ı dünya vitrininde temsil etmesi 
dileğiyle... ◊

Chicago Polis Teşkilatı üyeleri ve Saint Patrick High School yetkilileri Mr.Kevin Calkins, Mr.John Flood, Mr.Mike Bryant, Mr. Richard Schak, Mr. Dean 
Angelo Sr., Mr. Dean Angelo Jr., Mr. Jeff Ardito, Mr.Al Ferrari, Mr.Anthony Bertuca, Mr.Terrance Downes, Mr.Tim Hawkins, Mr.Tim Duggan, BM Temsilcisi 

Kemal Lukovac ve ressam Nihat Evren Derman, tören sonrasında Beşiktaş formalarıyla bir araya geldi. 

Projenin Chicago’daki organizasyonunu gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kemal 
Lukovac ile ressam Nihat Evren Derman, polis teşkilatı devriye arabası önünde hatıra pozu verdiler.

Chicago Polis Vakfı Başkanı Dean Angelo Sr.’nin, 
Nihat Evren Derman’a armağan ettiği rozet.
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On üçüncü yüzyılda 
balıkçıların Amstel nehri 

kıyısına yerleşmesi ile 
başlayan, sonrasında 

oluşturulan adalar 
ve kanallar üzerinde 
gelişmeye başlayan 

Amsterdam için 
söylenebilecek en güzel 

detaylardan bir tanesi 
tam anlamı ile bir su 

şehri olmasıdır. 

A msterdam 
evlerini suyun 
içine çakılan 
on bir milyon 
direk  

             taşımakta. 
Amsterdam havaalanı Schipol’ün 
su seviyesinin dört metre altında 
olması, bu konuda kafanızda fikir 
oluşturacaktır. Şehir arada yaşadığı 
yangınlar ile neredeyse tamamen 
ahşaptan yapılan evlerinin büyük 
bölümünü kaybetti ama bu etki ile 
günümüzde Amsterdam sokaklarına 
ve kanal boylarına şehrin etkileyici 
görselini kazandıran tuğla ve taş 
evlere sahip oldu. On yedinci yüz-
yılda yaşanan altın çağ hem şehri 
hem de ülkeyi dünyanın ekonomik 
merkezi haline getirdi. Özellikle 
Hollandalı denizcilerin keşfetmeye 
olan merakları, onları uzak ülkelere 
ilk gidenlerden yaptı. Bu da tabii ki  
Amsterdam’a fazlasıyla artı olarak 
geri döndü. Buna ek olarak şehir, 
Van Gogh ve Rembrandt gibi isim-
lerle sanat dünyasında öne çıkmaya 
başladı. Günümüzde halen deniz 
ticaretinin en önemli limanlarından 
olan Amsterdam aynı zamanda kül-
türel etkinlikler ve eğlence hayatı-
nın üst noktada olması ile ziyaretçi 
akınına uğramaya devam ediyor.

ANA TREN İSTASYONU  
Günde yaklaşık iki yüz bin ki-

şinin kullandığı ve Hollanda’da en 
çok ziyaret edilen tarihi bina olan 
muhteşem dış cephesi ve bulunduğu 
konum ile şehrin en önce çıkan bina-
larından bir tanesi. Pek çok Avrupa 
şehrinde olduğu gibi Amsterdam da 
on dokuzuncu yüzyılda yeni bir proje 
ile var olan tren istasyonunu bü-
yütmeye karar verdi. Yeni yapılacak 
olan kuzey hatları da düşünülerek 
konumu belirlenen binanın yapımı 
için üç adet yapay ada yaratıldı ve 
toplam 8600 ahşap kazık çakılarak 
temeli desteklendi. Neo rönesans ve 
neo gotik mimari tarzlarının karışımı 
olan kırmızı tuğlalardan oluşan bu 
bina, Amsterdam’ın en önemli sim-
gesi halinde.

Balıkçı kasabasından kültür, eğlence ve hoşgörü şehrine uzanan yolculuk

Yazı:
Adil Akbay
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EYE FİLM MÜZESİ VE 
A’DAM KULESİ

Film meraklıları için kesinlikle bir 
cennet olan Hollanda Film Enstitüsü 
elinde bulunan toplam adedi 820 
bini bulan film, film afişleri, fotoğ-
raflar ve kitaplar ile 1952 yılından 
beri hizmet veriyor. 2012 yılı itibari 
ile yeni ve hareketli olarak görülme-
sini sağlayan modern dizayna sahip 
binasında hizmet veren EYE, film 
meraklılarının kaçırmaması gereken 
bir kompleks. A’Dam gözlem kulesi 
ise şehrin kanallardan oluşan tarihi 
bölgesini ve liman kısmını tamamen 
görmenizi ve aynı zamanda içiniz-
deki çocuk ile maceracı yetişkinin 
yüz metre yukarıda bir salıncakta 
sallanarak beraber eğlenmesini 
sağlayacak.

KİLİSELER 
Amsterdam mimari açıdan çeşit-

liliğini borçlu olduğu yapılar arasında 
kiliseler de yer almakta. Öne çıkan 
birkaç kiliseden bahsedecek olursak 
tren istasyonunun çaprazında yer 
alan Aziz Nikolas Kilisesi ile başla-
yabiliriz. On dokuzuncu yüzyıl dö-
neminin neo rönesans ve neo barok 
tarzlarında inşa edilen Aziz Nikolas 
Kilisesi’ni bir de akşam ışıklandır-
masının altında görmeye çalışın. 
Westerkerk; bu kilisenin Amster-
dam’ın diğer kiliselerinden ayrılan iki 
özelliği var. Reform sonrası protes-

tan kilisesi olarak inşa edilen ilk 
kilise olma ihtimali ve seksen yedi 
metrelik kulesi ile şehrin en yüksek 
kilise kulesine sahip olması... Röne-
sans etkisi ile yapılan kilise, şehrin 
en sosyal bölgelerinden Jordaan’da 
yer almakta. Oudekerk; sekiz yüz 
yıllık olan bu kilise Amsterdam’ın 
en eski kilisesi. On üçüncü yüzyılda 
inşa edilen kilise, on altıncı yüzyılda 
reform sonrası protestan kilise-
si olarak hizmet etmeye başladı. 
Şehrin eğlence hayatı ile öne çıkan 
bölgesi Red Ligths civarında bulun-
makta.

DAM MEYDANI VE 
KRALİYET SARAYI 

Dam Meydanı, kanallar üzerine 
kurulan Amsterdam’ın ana şe-
hir meydanı sayılır ve genelde bu 
meydanı kullanarak şehre dağı-
lır insanlar. Kraliyet Sarayı ise, on 
yedinci yüzyıldan on dokuzuncu 
yüzyılın başlarına kadar beledi-
ye binası olarak kullanıldı,  1808 
itibari ile kraliyet ailesinin yaşam 
alanı haline geldi. Kraliyet ailesinin 
uluslarası ziyaretçileri ağırladığı, yeni 
yıl resepsiyonu gibi etkinliklerin ve 
ailenin özellikle evlilik törenlerinin 
gerçekleştirildiği, aynı zamanda 
Erasmus ödülü gibi uluslarası ödül 
organizasyonlarının gerçekleştiği 

Kraliyet Sarayı, 2009’da geçeklesen 
son restorasyondan sonra ziyaretçi-
lere de açık hale geldi. Meydandaki 
bir başka önemli detay ise, bir anıt... 
Kraliyet Sarayı’nı karşı tarafında 
bulunan ulusal anıt, 1956 yılında 2. 
Dünya Savaşı sırasında hayatını 
kaybedenlerin anısına yapıldı. Anıt, 
üzerindeki detaylarla direnişi, acıyı, 
zaferi ve yeniden doğuşu simgeliyor.

MÜZELER BÖLGESİ
Sanat dünyası adına en önemli 

müzelerden birkaç tanesine sa-
hip olan Amsterdam’da özellikle 
Museumplain olarak geçen bölge 
etrafında toplanan müzeler ve ko-
leksiyonları ile öne çıkıyor. Rijksmu-
seum, Van Gogh Müzesi ve Stedelijk 
Müzesi ziyaretçi listelerinde en 
tepede yer alıyor. Rijksmuseum Hol-
landa Ulusal Müzesi olarak sanat ve 
tarihe yer vermekte. 1800 yılından 
Den Haag şehrinde açılan müze, 
1808 yılında Amsterdam’a taşındı. 
İlk dönemlerinde Kraliyet Sarayı’n-
da yer alan müze, 1885 yılında şu 
anki binasına geçti ve ziyaretçilerini 
burada ağırlamaya devam ediyor. 
Koleksiyonunda sekiz binden fazla 
parça bulunan müzede Rembrandt, 
Vermeer, Hals gibi ustaların başya-
pıtları bulunuyor. En çok ilgi gören 
parça ise Rembrandt’ın meşhur 
Gece Nöbeti (Nightwatch) tablosu.

Van Gogh Müzesi; 1973 yılı itibari 
ile açılan ve dünyanın en büyük Van 
Gogh koleksiyonuna sahip müzesi. 
Güneşin peşinden Güney Fransaya 
giden Van Gogh’un ölümünden sonra 
satılmayan eserleri, özellikle erken 
dönem eserlerinden en önemlileri 
burada bulunmakta. İki kere soygun 
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ile karşılaşan müzeden ilk seferinde 
çalınan yaklaşık otuz tablo, soygun-
dan otuz beş dakika sonra terkedil-
miş bir arabada bulundu. Ama ikinci 
soygunda çalınan ve yaklaşık 30 
milyon euro değer biçilen iki tablo, 
on dört sene sonra 2016’da İtalya’da 
ortaya çıktı ve müzeye geri döndü. 
Van Gogh’un en meşhur işlerinden 
olan kendi portresi ve ayçiçekleri 
tablosu, bu müzede yer almakta. 
Van Gogh Müzesi’nin hemen ar-
kasında yer alan Stedelijk Müzesi; 
ağırlıklı olarak modern sanat ve 
dizayn üzerine eserler barındırmak-
ta. Burada eserlerine rastlayacağınız 
sanatçılar arasında Kandinsky, War-
hol, Matisse ve Pollock gibi isimler 
bulunmakta. Ayrıca müzeler bölgesi 
Amsterdam’ın en çok fotoğraf çeki-
len detayına sahip; “I AMSTERDAM” 
yazısı... Önünde her daim onlarca 
insanın olduğu bu yazı ile sadece 
sizin olduğunuz bir fotoğraf istiyor-
sanız sabah gün ışırken gelmeniz 
gerekecek. Aksi takdirde dünyanın 
her yerinden fotoğraf karenize giren 
arkadaşlarınız olacaktır ki hiç de 
fena fikir değil aslında. Amster-
dam’da gezilecek müzeler listesine 
Jordaan semtinde bulunan Anne 
Frank Müzesi’ni de mutlaka ekleyin. 
2. Dünya Savaşı’nda yaşanan en 
trajik hikayelerden bir tanesine şahit 
olacaksınız.

KANALLAR
Amsterdam, yaklaşık yüz ki-

lometre uzunluğunda kanalların üze-
rine ve etrafına kurulmuş bir şehir. 
Bu kanallar yapıldıkları dönemde üç 
önemli amaca hizmet ediyorlardı; 
nakliye yolları, su seviyesini kont-
rol edebilmek ve savunma... Halen 
nakliye ve su seviyesini dengelemek 
için kullanılıyorlar. Tabii günümüzde 
hizmet ettiği amaçlara şehir halkına 
ve ziyaretçilere Amsterdam’ın en ke-
yifli anlarını yaşatmak da eklenmiş 
durumda. 

Yüz kilometreyi bulan yüz altmış 
beş kanalın üzerinde iki bin beş yüz 
civarında tekne ev bulunmakta. 
1960 itibari ile ekonomik şartların 
uzantısında bazı Amsterdamlılar 
tekneleri ev haline getirdiler sonra-
sında bu yaşam tarzı yayılarak düz 
yüzer platformlara yerleştilen evlerle 
daha da çeşitlendi. Elektrik, su, 
doğalgaz ve kanalizasyon altyapı-
ları oluşturulan bu evler, artık eskisi 
kadar da ucuz değiler ve sahipleri 
tüm ev sahipleri gibi vergi ödemek 
durumdalar. 

Amsterdam halkının vazgeçil-
mezlerinden olan bisikletleri ile bu 
kanallar arasında da özel bir ilişki 
mevcut. Her sene on bine yakın 
bisiklet bu kanallara düşüyor ve sa-
dece yarısı çıkartılabiliyor. Kanalları 

görsel anlamda en çok destekleyen-
ler ise şehrin kurulması sırasından 
milyonlarca kazık üzerine inşa edilen 
binaları. İlk dönemlerde ahşap olarak 
yapılan bu evler yaşanan iki büyük 
yangının ardından belediyenin çı-
karttığı bir yasa ile tuğla ve taşlar-
dan yapılmaya başlanmış. Ama ha-
len de kullanımda olan ve iskeletleri 
ahşap olan binalar mevcut. Bölgede 
üretilmesinden kaynaklı tuğlalar 
ucuz olduğu için büyük bir bölümde 
tuğla evlere rastlıyoruz ama özel-
likle zenginler dışardan getirttikleri 
taşlarla taş evler de yaptırmışlar. 
Evlerin bir başka öne çıkan ortak 
özelliği ise çatı önlerini kapatan 
duvar yapıları. Bu yapıların şekli de 
bize binanın ne amaçla kullandığını 
göstermekte. Mesela üçgen çatılı 
gördüğünüz binalar genelde depolar 
olarak kullanılmış. Tabii ki günü-
müzde güzel dizayn edilmiş yaşam 
alanları ve sosyal alanlar olarak kul-
lanılmakta. Bu binalar, dar kapılar ve 
dar merdivenlere sahip olduğundan 
dolayı eşya taşıyabilmek için eski 
yöntemler halen kullanılmakta. 

Bütün binaların çatıya yakın 
noktalarında kancalar bulunmakta 
ve bu kancalar eşyaların pencere 
hizalarına kadar çıkartılmasını sağ-
lamakta. 

Kanallar üzerine kurulan bu 
yapıların en klasik tarzda olanları 
sosyal anlamda şehrin en önce çıkan 
semtlerinden Jordaan’da bulunmak-
ta. Kanal boyu yürüyüşler ve sos-
yal vakit geçirmek adına mutlaka 
görülmesi gereken bir bölge.

PARKLAR  
Amsterdam’da dolaşırken suyun 

da etkisi ile ne kadar yeşil bir şehir 
olduğunu farkedeceksiniz. Merkezde 
bulunan küçük parkların yanı sıra 
merkezin sınırlarında yer alan büyük 
parklar şehrin kalabalıklığından bir 
süreliğine kaçmak ve dinlenmek için 
iyi gelecektir. 

Müzeler bölgesine yakın olan 
Vondelpark, senede yaklaşık on mil-
yon kişinin ziyaret ettiği ve kırk yedi 
hektarlık alanı ile şehrin en büyük 
parkı. 

1885 yılından beri hizmet veren 
park, ismini on yedinci yüzyıl döne-
mindeki bir yazardan Joost van den 
Vondel’den almakta. İçinde açık hava 
tiyatrosu ve sosyal alanlar bulun-
makta. Ayrıca park Picasso’ya ait 
bir heykele sahip, The Fish... Amstel 
park, Rembrandt park, Oosterpark, 
Wertheim park ve botanik bahçesi, 
şehir merkezine yakın olan diğer 
parklar.
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 Amsterdam’da mutlaka tatma-
nız gerekenler listesinin başında 
krepler bulunuyor. Krep çeşitliliği ve 
karşınıza çıkacak onlarca krep dük-

kanları nedeni ile yemeden dönme 
ihtimaliniz zaten pek 

olası değil. Klasik 
kreplerin yanı 
sıra Poffertjes 
dedikleri minik 
krepleri de 

mutlaka tadın. 

Amsterdam Pancakes, Pannekoek-
kelder ve Sarah’s pancake, benim 
favorilerim. Karşınıza ayaküstü atış-
tırmalık olarak en çok çıkacak olan 
tad ise patates kızartması olacak. 
Snackbar denen noktalarda satılan 
bu patates kızartmalarının can alıcı 
noktası sosu. Mayonez, sarımsak 
ve soğandan oluşan bu sos, klasik 
patates kızartması kavramının çok 
ötesine taşıyor. Manneken Pis, bu 
konuda önünde uzun kuyruklar oluş-
turacak kadar iyi bir mekan. Broodje 
Haring, Amsterdam’a gelen herkesin 
farklı bir tat denemesi için ideal. 
Özellikle deniz ürünleri seviyorsanız 
ilginç bir deneyim olabilir. Turşu ve 
soğanlı çiğ ringa balığı sandvicin-
den bahsediyorum. Seyahatiniz kış 
dönemine rastlarsa Hollandılar’ın 
meşhur bezelye çorbası olan Snert, 
donmuş kanal kıyılarında içinizi 
ısıtacak bir lezzet olur. Hollandalı 

denizcilerin ve sömürgeci tarihin 
uzantısında Amsterdam seyahati-
nizde karşılacağınız mutfaklardan 
biri de Endonezya mutfağı olacak. 
Baharat dünyasının birçok lezzetini 
küçük su-
numlarla 
tatmak 
ister-
seniz 
sipariş 
etmeniz 
gereken 
Rijsttafel, yani 
pirinç masası olma-
lı. Ve tabii ki Hollanda’nın 
olmazsa olmazı peynirler... Kanal 
boylarında dolaşırken vitrinlerin-
deki kocaman tekerlek peynirler ve 
kendilerine has kokular ile peynirci-
leri bulacaksınız. Tadım için mutlaka 
içeri adım atın, eliniz boş çıkmanız 
mümkün değil.

Az önce peynir dükkanlarına adım 
atmaktan çekinmeyin demiştim. 
Gouda peyniri, keçi ve koyun pey-
nirleri ve özellikle Amsterdam klasiği 
Oude Amsterdam Kas, hem tatmak 
hem de almak için sizi bekliyor. Ben 
çiçek pazarı tarafını çok sevdiğim 
için genelde pazarın karşısında 
bulunan Kaaskelder Henri Willig’ten 
alıyorum peynirleri. Son zamanlarda 
tercihim, pesto soslu ve acı biberli 
peynirler. Çiçek pazarı da tabii ki ar-
tık ülkenin sembolü olmuş lalelere ve 
tohumlarına ulaşacağınız en basit 

hali ile keyifli yürüyüş yapabilece-
ğiniz bir bölge. Ahşap ayakkabılar, 
Hollanda geleneksel kıyafetlerinin 
bir parçası ve neredeyse ülke ile 
özdeşleş-
miş bir 
görsel. 
Kullanım 
açısından 
pek rahat 
olduklarını 
söyleye-
meyiz ama 
dekoratif olarak 
güzel bir görsele 
sahipler.

Hemen hemen her dükkanda 
hatta evlerin pencerelerinde gö-
receğiniz bir başka detay ise mavi 
porselen dedikleri Delfts Blauw. 
Amsterdam evlerinin dış cephelerin-
den ve onlarca farklı obje baz alına-
rak yapılan bu porselenler, en klasik 
hediyeliklerden biri durumunda. 
Tatlıya düşkün arkadaşlara ve aileye 

sahip iseniz de yanınıza mutlaka 
Stroopwaffles, yani küçük bisküvi 
aldığınızdan emin olun. Kalverstraat, 
özellikle giyim konusunda mağa-
zalarla dolu bir alışveriş caddesi ve 

bit pazarı meraklıları için doğru 
adres de Waterlooplein 

Market. Tabii ki onlarca 
mağazada karşınıza 

çıkacak yüzlerce 
klasik hediyelikler, 
magnetler, tişört-

ler ve daha yüzlerce 
ilginç Amsterdam hediye-

likleri ve hemen hepsinde mut-
laka dikkatinizi çekecek olan şehrin 
simgesinde yer alan “XXX” amblemi. 
Aklınız başka bir yere gitmesin. Bu 
simge Andres ismindeki bir azizin 
çarmıha gerildiği haçı simgelemekte 
ya da başka bir teori Amsterdam’ın 
tarih boyunca karşılaştığı üç felaketi 
simgelediği yönünde; seller, yangın-
lar ve veba. ◊

YEMEDEN DÖNMEYİN

ALMADAN DÖNMEYİN
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Psikolojini oyununa 
yansıt!

P sikoloji biliminin 
spor içindeki 
yeri, son zaman-
larda kişiler ve 
takımlar tarafın- 

      dan daha iyi 
anlaşılmıştır. Bununla birlikte daha 
fazla kullanılmaya başlamıştır. 
Bir oyuncunun doğru bir psiko-
lojik yapıyı oyuna yansıtmasının 

birkaç etkeni vardır. Bu etkenlerden 
en önemlileri ebeveyn, antrenör 
ve takım arkadaşı üçlüsüdür. Bu 
etkenlerin düzenlenmesi çocu-
ğun performansında gözle görülür 
şekilde olumlu değişikliklere sebep 
olacaktır. Bir psikolog olarak bana 
performans artırma ya da sakat-
lıklar sonrası başvuran takım yada 
sporcu danışanlarımdan sıkça 
karşılaştığım problemlere değine-
ceğim.

Altyapı oyuncularında sıkça 
karşılaştığımız oyuna küsme, çabuk 
sinirlenme, hakem kararlarına ve 
antrenör sistemine itiraz etme ve 
bunun gibi birçok oyundan kopma 
sebebi aile ve sosyal çevre tara-
fından öğrenilmiş olabilir. Çocuklar 
çoğu zaman ailelerinin yorumla-
malarını hayatlarına yansıtırlar. 
Buna örnek olarak “Spor okulların-
da ya da kulüplerde velilerin dışa-
rıdaki konuşmalarından etkilenen 
oyuncu kendisinin daha fazla 
oynatılması gerektiğine inandırılır 

ve bununla birlikte aslında velinin 
yaşadığı haksızlık hissi ile boğuşur. 
Sonrasında başlayan “Biz de aynı 
parayı (zamanı) veriyoruz neden 
bu kadar az oynuyor” yakınmaları 
baş gösterebilir. Fakat bu durumda 
unutulmaması gereken şey, para 
ya da velinin harcadığı zama-
nın oyuncunun aldığı süreyi hak 
etme denkleminde yeri yoktur. Bu 
yüzden oyuncularımızın (çocukla-
rımızın) kendi çabalarının karşılığını 
almalarına izin vermemiz gerekir, 
onları kontrol ederek değil, yön-
lendirerek yardımcı olmalıyız. Veli 
olarak çocuğumuz adına “Ne kadar 
iyi olursa olsun hakkı yeniliyor” 
cümlesini savunmaya başladı-
ğımızda basketbolun bir sistem 
oyunu olduğunu kendimize hatır-
latmak ve bu sistemde uçağı kulla-
nan pilotun da antrenör olduğunu, 
kendisinin de bu sistemde başarılı 
olmak isteyeceğini yani kısacası 
empatik yaklaşımımızı geliştirmeyi 
denemeliyiz.

Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

Oyuncu kaygılarından dolayı gerçek performansını sergileyemiyor

Performans sırasında orta (yararlı) düzeyde kaygı gereklidir, aksi takdirde kişinin algılarının açıklığı maçın 
önemli uyarıcılarına tepki vermeye yetmeyecektir. Kişi kendi kaygı seviyesini ayarlamakta kontrolsüz ise 
profesyonel yardım gereklidir. Bu durumun ana sebebi, çocuğun durumdan beklentisinin aşırı uçta oluşu-
dur. Çevresel olarak düzenlenmesi gereken önemli bir etken ise oyuncuyu gerekli kaygı düzeyinde tutacak 
nedenler ve telkinler vermektir. Eğer oyuncu yapabileceğinden fazla beklenti içinde olursa yanılacaktır. Bu 
kıvamın tutturulması motivasyonu artırıp, fiziksel etkenlerle birlikte en yüksek performansı getirecektir.
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Antrenörüme ve aileme layık 
olmalıyım

Her insan doğal olarak yaptığı şeylerde 
onay bekleme ve kabul görme eğilimdedir. 
Bu kavrama dayanarak, bilmeyerek yaptı-
ğımız şeyler çocuğun benlik algısını olması 
gerektiğinden daha fazla yükseltebilir. Ör-
nek olarak, benlik algısı gerektiğinden fazla 
olan oyuncu kendini, yapabileceklerinden 
daha fazla beklenti içine sokabilir. Böylece 
fizik gücü, oyun bilgisi, tecrübe gibi şeylerin 
gelişimsel olarak doğal seviyesinden fay-
dalanamayarak, hayal kırıklığı ile sonuçla-
nan eylemler gerçekleştirebilir. Bu yüzden 
onlardan beklediğimiz şeylerin, onların 
yapabileceği şeyler olmasına dikkat ede-
lim. Bu da başarı algımızın nereye odak-
landığı ile alakalıdır. Eğer çocuğunuz sayı 
atamadıysa, top çaldı, top çalamadıysa 
ribaund aldı, onu da yapamadıysa oyuna 
girdi, giremediyse arkadaşlarını destekledi. 
Eğer bir oyuncu olarak bu bakış açısına sa-
hip olurlarsa, öne çıkma kaygısından daha 
önemli olan yararlı olma kaygısını taşıya-
caklardır. Dünyanın en başarılı insanları 
yararlı olmak adına yaptığı işlerle gündeme 
gelmişlerdir.

Çocukların soyunma
odalarına girmeyin

Çocukların spora yönlendirilmesinin en 
büyük sebeplerinden biri onların, kişisel 
çevrelerini oluşturup, kendilerini geliştirme-
leridir. Bu durumda oyuncunun ve takımın 
‘mahremiyet’ bölgesidir soyunma odaları. 
Buluşma noktaları antrenmandan önce 
yada sonrasında belirlenmelidir. Bu uygu-
lamada oyuncu bir yere vaktinde gelme, 
işlerini sınırlı vakit üzerinde planlayabilme, 
kendi sınırlarının farkında varma, empa-
tik yaklaşım ve kendisine bir birey olarak 
saygı duyulması gibi konuların dikkate 
alındığını hisseder, öğrenir. Başka bir bakış 
açısı ile düşünecek olursak, veli olarak ken-
di çocuğumuzun yanına girmemiz orada 
başka çocukların da sınır ihlalini yapmamız 
anlamına gelebilir, zorunlu bir şey olmadık-
ça soyunma odalarına girilmemesi tercih 
edilmelidir.

Duygu ve yorumlamayı
karıştırmayın

İnsanlarda duygular ve duyguların yorumlan-
ması birbirinden farklıdır. Bazen sevdiğimiz kişinin 
yanlış bir hareket yapması sonucu ondan nefret 
ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu ‘nefret etme’ söylemi 
bir yorumdur ve anlıktır. Karşı taraf bu yorum-
lamanın altındaki duyguyu göremeyecektir ve o 
zaman kişiler arasında sağlıksız bir iletişim ve an-
laşmazlık doğacaktır. Bu yüzden krizleri önlemek 
için duyguların her zaman doğru yorumlanamaya-
cağı dikkate alınmalıdır.

Surat ifadesinden
etkilenen oyuncu

Her ifade bir duygu ile kodlanmıştır. Dikkat 
edilmesi gereken nokta, bu kodlamaların kişi-
ler arasında gösterdiği değişkenliktir. Şöyle ki 
ağlayan bir kişi gördüğümüzde bu tepkiyi üzgün 
olma duygusu dışında, sevinç gözyaşı olarak da 
nitelendirebiliriz. Bu bakış açısını dikkate alarak 
oyuncu, performans sırasında tribün ile bağ-
lantıdaysa, velilerinin ya da antrenörünün surat 
ifadesinden kolayca etkilenebilir. Bunu aşmanın 
yolları ‘açık iletişim’ ile birlikte kişilerin bu tepki-
lerinin tanımlarını karşısındaki bireye (oyuncuya) 
açıklanmasıdır. Bu da takım olarak birbirini iyi 
tanımaktan geçer.
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Oyuncu(m)daki psikolojik krize nasıl 
müdahale ederim?

Çocuklar yorumlamalarını, takımını sevmediği, 
basketbol oynamak istemediği, bir daha kulübe 
gelmeyeceği şeklinde ifade edebilirler. Bu durum-
da velinin fırtınanın dinmesini beklemesi gerekir. 
Dikkat etmemiz gereken nokta çocuğun duygula-
rının üzerine yoğunlaşıp, anlamaya çalışıp, anla-
şıldığını ona göstermektir. Onu o anki ‘karar’ından 
vazgeçirmeye çalışmak, durumun iyi yanlarını 
göstermek, kafasını dağıtmak için bir şeyler yap-
mak ya da “Peki dediğin gibi yapalım” demek fay-
da etmeyecektir. Durumun dinmesine izin vermek 
ve yoğun duygu-durumun geçmesini beklemek 
ortaya daha sağlıklı bir iletişim çıkaracaktır.

Farkına varın

Bu yazıyı okuduktan sonra bir maça gittiniz. 
Gözlerinizi kapayın ve seslere dikkat edin. Eğer 
kendinizi Veli Efendi’de son düzlüğe giren atları 
seyrediyormuş gibi hissediyorsanız bir şeyler ters 
gidiyor demektir. Orada takımın oyuncuların-
dan çok tribündeki velilerin müsabaka içerisinde 
olduklarını aklınızdan geçirebilirsiniz. Birey yerine 
takımın desteklenmesi basketbolun ruhuna daha 
uygundur. Onların birer ‘insan’ olduğunu unut-
madan, eğitimin sporda da olsa bir sonuç değil, 
süreç olduğunu bilmeliyiz. Bizlerin bireysel olarak 
gördüğü yıldız sporcular yada başarılı insanların 
arkasında büyük bir takım olduğunu unutmayın! ◊

Oyuncu iyi fakat
çok dağınık

Bazı oyuncular komplike (çok yönlü) 
düşünce sisteminde kaybolurlar. Basit 
olmak bu konuda onlara zor gelir. Bu tip 
oyuncularda sistem içerisinde pozisyonlar-
da ya da bir oyun düzeninde birinci tercih 
diyebileceğimiz seçenekleri pek seçmezler 
ve çevreleri tarafından ‘dağınık’ olarak 
adlandırılırlar. Bu düşünce yapısı kontrol 
edilebilirse, oyuncu görsel anlamda başa-
rılı olur. Sadece basketbolda değil, kendi 
yaşamlarında da bunun etkilerini sıkça 
görürler. İlginç bir örnek verecek olursak 
araştırmalarda, bu tip insanların odalarının 
düzeni kendi zihin düzenleri ile doğru oran-
tılı olduğu keşfedilmiştir. Bu yüzden zihin-
lerinin karmaşık yapısını, odalarını sistemli 
bir şekilde düzelttirerek sağlamlaştırabilir. 
Kişi kendi ortamında kurduğu düşünce 
sistemini oyuna yansıtmaktadır. Böylece 
bu sistemi etkileyen uyaranlar düzenlenirse 
kişinin de performansındaki algı ‘sade’leşir.
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Kaliteli hizmet anlayışı ve Muhteşem doğal konumuyla
Tatil Hayallerinizi gerçeğe çevirirken....

Tam donanımlı 14 adet toplantı salonlarımız ve uzman ekiplerimizle
Profesyonel ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri sunuyoruz.

Herşeyin hayal ettiğiniz gibi olması için 12 ay boyunca hizmetinizdeyiz.
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Merhaba Özgün, 
Yavru Kartal 
Ediz ile  
baba-oğul 
Beşiktaşlılık  

           serüveniniz 
nasıl gidiyor? Kaç yaşında oldu?

Oğlum Ediz iki buçuk yaşında. Her 
geçen gün daha da yakın bir arka-
daşım gibi oluyor. Çok garip bir his. 
Beraber Beşiktaş maçlarını seyredi-
yoruz. O çok iyi bir Beşiktaşlı olacak 
bence. Hatta daha altı aylıkken 
Kartal hareketi bile yapabiliyordu.

Yavru Kartalımız Ediz, özel bir 
çocuk, Down sendromlu. Bu farklılı-
ğa dair neler söyleyebilirsin?

İnsanların çoğu Down sendromu-
nu bir hastalık zannediyor ama bu 
yanlış bir görüş. Tıpkı sizin saçınızın 
sarı, gözünüzün mavi renkli olması, 
benim saçımın kahverengi olma-
sı gibi, sadece genetik bir farklılık. 

Bir kromozom fazlaları var aslında. 
Bu da onların dünyayı farklı algıla-
malarına yol açıyor. Biraz geriden 
gelebilirler belki ama doğru yaklaşı-
lırsa üniversite bile bitirebilen, spor 
yapan, işinde başarılı olan yurttaşlar 
haline gelebilmeleri de mümkün.

Öncelikle bir baba olarak seni 
tebrik etmek lazım. Aynı zamanda, 
tanınmış bir kişi olduğunuz için ge-
niş kitlelere bu farklılığı doğru an-
latabiliyorsunuz. Ediz sizin gibi bir 
aileye sahip olduğu için çok şanslı.

Anadolu’da çocuklarından uta-
nan, hatta Down sendromunun ne 
olduğunu anlamayan, bilmeyen, çok 
fazla aile var ne yazık ki. Çocuklarını 
toplumdan soyutluyorlar. Bırakınız 
bu özel ve farklı çocukları, herhangi 
bir çocuğu toplumdan soyutlarsanız 
onun gelişimi nasıl mümkün olabilir 
ki? Benim çok fazla Instagram’da 
ve diğer sosyal medya hesaplarım-
da takipçilerim var ve bu konularda 
onlarla çok fazla iletişim halindeyiz. 
Yavru Kartalımız Ediz, bu anlamda 
çok faydalı oluyor bu farklılığın top-
luma doğru aktarılmasında.

Röportaj:
Murat Arda

Özgün, klasik müzik eğitiminden geçmiş ve pop 
müziğe transfer olmuş, yıllarca sahne tozunu yutmuş, 
müzikal yönden bir hayli tecrübeli bir şarkıcı... Musiki 
Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Asil Üyesi 
ve Denetleme Kurulu Üyesi... Onu bizim için daha da 

değerli yapan çok fazla özellik var. Bir kere o, “özel” bir 
baba... Ve elbette ki çok sağlam bir Beşiktaşlı...

“Beşiktaş 
sayesinde 

başımız dik 
yürüyoruz”

Özgün: 
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Down sendromlular nasıl bir eği-
timden geçmeli?

Eşit şartlarla, normal sınıflarda 
okumalılar. Aileleri tarafından dış-
lanmamalılar. Özel eğitim merkez-
leri çok önemli. Bazen okulda da 
yardımcı rehber öğretmen, gölge öğ-
retmen dediğimiz bir hoca olabiliyor 
yanlarında. Bu çocuklar hakikaten 
çok özel varlıklar; hayatlarında yalan 
yok. Sevgisizlik yok dünyalarında. Bu 
yüzden melek gibiler.

Peki, Beşiktaşlılık babadan mı 
geliyor?

Daha da eski, dedelerimizden... 
Babam ise o kadar fanatik ki he-
yecandan bugün maçları izleyemi-
yor. Kaydediyor, daha sonra izliyor. 
Avrupa maçlarını bile canlı izlemedi 
(gülüyor). Eskiden bu kadar değildi, 
beraber maçlara giderdik hatırlı-
yorum. Ama şimdi maç biter, skoru 
öğrenir, ondan sonra video kaydını 
izler.

Nasıl bir Beşiktaşlılığınız vardı? 
Çocukluğunuza dönelim...

Küçükken TRT radyodan dönü-
şümlü verirlerdi maçları, bunu çok iyi 
hatırlıyorum. Biz Eskişehirliyiz. Öyle 
ki evimiz Eskişehir stadının hemen 
yanındaydı ve odamıza konfeti-
ler gelirdi, o kadar yakındı yani. Bir 
yandan Eskişehirspor’a da sevgimiz 
vardı. Neyse ki Beşiktaş-Eskişe-
hir maçlarında genelde Beşiktaş 
yenerdi de çok fazla arada kalmaz-
dık çünkü içten içe hep Beşiktaş’ın 
yenmesini diliyorduk. Ancak kazara 
Eskişehir yenerse -ki bu sık olmaz-
dı- o zaman da “Neyse, en azından 
yabancıya gitmedi” diye kendimizi 
avutur, çok da fazla üzülmezdik.

Bazen İstanbul’u terkedesiniz 
geliyor mu?

İnsan sakinlik istiyor ama gidin-
ce de özlüyorsun. Çünkü tüm işiniz 

“Röportajlara gitmeyi çok 
sevmem ama Beşiktaş 

Dergisi olunca seve seve 
geldim. Takımımız çok iyi, 
Avrupa’da üçte üç yaptık, 

Beşiktaş sayesinde 
başımız dik yürüyoruz.”
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burada, sanatın kalbi burada atıyor. 
Ama öte yandan daha sakin bir 
sahil kasabasında Ediz’in daha iyi 
yetişebileceğini de düşünüyoruz. 
Bakalım. İleride neler olur göreceğiz. 
Bir sahil kasabasında daha butik bir 
iş yapmak hep hayalim.

Müzik dışında neler yapıyorsun?
Müzik dışında dört yıldır Tufan 

hocam ile fitnes yapıyorum ve tenis 
oynuyorum. Spor, günlük programı-
mın odağında. Konserler, röportajlar, 
Ediz derken akşamları eşimle evde 
bir dizi seyredebiliyorsak ne alâ... 
Hiçbir şeye vakit kalmıyor ne yazık 
ki.

Müzik, spor ve çocuğunuz ha-
yatınızın odağında. Müzik dışında 
profesyonel işiniz var mı?

On yaşında konservatuvara gir-
dim. İlkokuldan sonra konservatuva-
ra girdiğim için ve arada mesleki hiç 
farklı bir işe el atmadığım için tüm 
dünyam müzik ile alakalı.

Klasik müzik eğitimi aldınız ama 
pop müziğe geçtiniz. Biraz çelişkili 
bir durum değil mi bu? Bir müzis-
yen olarak bu çok farklı iki müzikal 
janr’ı nasıl değerlendirirsiniz?

Klasik müzik konserlerini çok 
özlüyorum. On yıl eğitimini aldım. 
Ama uzun zaman oldu ara vereli. 
Doksan kişi bir orkestra içerisinde 
müzik icra etmek çok özel bir duygu. 
O dönemde akademisyenlik yapı-
yordum, istifa etmem gerekiyordu. 
Klasik müzik çok disiplin isteyen bir 
iştir. Örneğin ünlü bir kemancı şöyle 
demiştir: “Bir gün egzersiz yapmaz-
sam müziğimdeki gerilemeyi ben 
anlarım, bir haftada diğer müzisyen-
ler anlar. Bir ay egzersiz yapmazsam 
tüm dünya anlar.”

Uzun süreli sakatlık yaşayan bir 
futbolcu gibi gibi galiba?

Kesinlikle... Klasik müzik bir hayli 
bilinçli bir dinleyici kitlesine hitap 
eder. Pop müzik ise daha basit ve 
çabuk tüketime yöneliktir.

“Oğlum Ediz Down 
sendromlu. Onlar farklı 
çocuklar, hasta değiller. 

Eğitimleri sürecinde 
eşit şartlarla, normal 
sınıflarda okumalılar. 

Aileleri tarafından 
dışlanmamalılar. Özel 
eğitim merkezleri çok 

önemli. Bazen okulda da 
yardımcı rehber öğretmen, 
gölge öğretmen dediğimiz 

bir hoca olabiliyor 
yanlarında. Bu çocuklar 

hakikaten çok özel 
varlıklar; hayatlarında 

yalan yok. Sevgisizlik yok 
dünyalarında. Bu yüzden 

melek gibiler.”
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“Viyola bölümünde eğitim almıştım ve çok popüler bir enstrüman 
değildi. Ama bakıyorsunuz, gitar çalanlar çok popüler oluyordu 
(gülüyor). Ben de aldım elime gitarı, eh, sesim de iyiydi. Ankara’da 
Bahçelievler’de mekanlarda çalmaya başladık, popülerlik, gece 
hayatı derken hoşuma gitti. Şarkıların sevildiğini de görünce 
albüm yapmaya karar verdim.”
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Klasik müzik kökenli olmanın 
avantajları çok mudur?

Müziği bilmek, büyük bir avantaj 
sağlar. Klasik müzikten pop müzi-
ğe geçen bir iki tanedir ama de-
zavantajı daha çoktur benim gibi 
müzisyenler için. Bir kere zor bir 
müzikten biraz daha ticari bir alana 
geçtiğinizde yapmak istediklerinizi 
anlayamıyorlar. Ne prodüktörlere 
ne de ortalama dinleyiciye derdinizi 
tam manasıyla aktarmanız mümkün 
olabiliyor. Doğal olarak da müzikal 
tatmin yaşamamız daha zor. Çünkü 
daha fazlasını vermek istiyoruz ama 
piyasanın standardı belli. Kolayı 
yapmak daha zor olabiliyor.

Peki nasıl geçiş yaptınız pop 
müziğe?

Viyola bölümünde eğitim almış-
tım ve çok popüler bir enstrüman 
değildi. Ama bakıyorsunuz, gitar 
çalanlar çok popüler oluyordu (gü-
lüyor). Ben de aldım elime gitarı, eh, 
sesim de iyiydi. Ankara’da Bah-
çelievler’de mekanlarda çalmaya 
başladık, popülerlik, gece hayatı 
derken hoşuma gitti. Şarkıların se-
vildiğini de görünce albüm yapmaya 
karar verdim. Beş albüm, yedi-sekiz 
single ve otuzdan fazla video klip 
ve yetmiş civarında yayımlanmış 
şarkım var.

Bu sıralar hangi projelerle meş-
gulsünüz?

Yeni bir albüm aşamasındayım. 
Bununla birlikte oyuncu ve yönet-
men Kemal Başar ile -o da çok sağ-
lam Beşiktaşlıdır- bir Down send-
romlu annenin hikayesini konu alan 
bir projede yer alıyorum. 22 Kasım’da 
Borusan’da gösterimimiz olacak.

Beşiktaşımız’ı nasıl buluyorsu-
nuz?

Röportajlara gitmeyi çok sev-
mem ama Beşiktaş Dergisi olunca 
seve seve geldim. Takımımız çok iyi, 
Avrupa’da üçte üç yaptık, Beşiktaş 
sayesinde başımız dik yürüyoruz. 
Cenk Tosun, en zor işi yaptı. Genç 
bir Türk olarak Abou, Gomez, Ba 
gibi adamların arasından sıyrılmak... 
Müthiş! Atiba... O inanılmaz disiplini... 
Hayranım ona. Gökhan, Caner; sanki 
ikisi de yanlışlıkla zamanında Fener-
bahçe’de oynamış da şimdi takımla-
rını bulmuş gibiler. Babel çok formda, 
Tolgay’ı çok beğeniyorum. Q7 zaten 
efsane. Şu anda tek isteğim, Lens, 
Medel ve Negredo’nun takıma çabuk 
adapte olması... ◊

 “Cenk Tosun, en zor işi yaptı. Genç bir Türk olarak 
Abou, Gomez, Ba gibi adamların arasından sıyrılmak... 
Müthiş! Atiba... O inanılmaz disiplini... Hayranım ona. 
Gökhan, Caner; sanki ikisi de yanlışlıkla zamanında 
Fenerbahçe’de oynamış da şimdi takımlarını bulmuş 
gibiler. Babel çok formda, Tolgay’ı çok beğeniyorum.

Q7 zaten efsane.”

Özgün ve MSG emekçileri yine bir Beşiktaş maçı için totem halinde...
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görmüş olduğunuz 
Kara Kartal, İngiliz 
old school death 
metal (**) grubu  

                            Memoriam’ın solis-
ti Karl Willetts’tir...

Karl Willetts, daha önce, davul-
cuları vefat ettikten sonra dağılan 
efsanevi İngiliz old school death me-
tal devi Bolt Thrower’ın da solistiydi. 
1990 yılından beri yakın arkadaşım, 
dostum, kardeşim olan Karl Willetts, 
kendisine verdiğim Beşiktaş bilek-
liğini her daim gururla takmaktadır 
bütün konserlerinde. 

Bu fotoğraf geçtiğimiz ağustos 
ayında Schlotheim/Almanya’da 
yapılan Party San Open Air Festiva-
li’nde çekilmiştir.

Memoriam grubu elemanlarını 
tanıyalım:

Beşiktaşlı Karl Willetts: Vokal 
Scott Fairfax: Gitar
Frank Healy: Bass Gitar
Andy Whale: Davul
Debut Album (İlk çıkardıkları plak): 
For The Fallen ismini taşımaktadır.
Plak şirketi: Nuclear Blast Records ◊

(*) Uludağ Üniversitesi Yeniköy Asil Çelik 
Meslek Yüksekokulu, Gaz ve Tesisatı Programı 
Program Başkanı
(**) Eski tarz heavy metal akımı

Yazı:
Dr. Kürşat Ünlü (*)

Fotoğraf:
Bert Harmsen/Metalshots.com

Beşiktaş her yerde... 
Kalplerde... Ruhlarda... 
Sahnelerde... Yüreklere 

düşmeye görsün sevgisi, 
sonsuza kadar yanar bu 
ateş. İster bir rock yıldızı 

olsun isterse de bir sokak 
çocuğu... Hepsi için aynı 
söz geçerlidir: “Ne mutlu 

Beşiktaşlıyım diyene!”

ALEMIN GOZU YASLI
INGILIZ METALCILER DE BESIKTASLI
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Başsağlığı 
mesajları

Başkanımızın 
Ümraniye ziyareti

BAŞKANIMIZ, YENİLENEN ŞEHİT 
KURMAY ALBAY GÖKHAN PEKER İLK VE 

ORTAOKULU’NUN AÇILIŞINA KATILDI

VODAFONE PARK DÜNYANIN
EN İYİ STATLARI İLE YARIŞIYOR

Cudi Dağı eteklerindeki kömür 
ocakları bölgesindeki göçükte ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımızın, 
Yüksekova’daki bombalı saldırı-
da yaşamını yitiren askerlerimiz 
ve eski milli futbolcularımızdan 
Zekeriya Alp’in ağabeyi, Divan 
Kurulu üyelerimizden Fahrettin 
Alp’in vefatları nedeniyle kulübü-
müz tarafından başsağlığı mesajları 
yayınlandı. Merhumlara ve şehitle-
rimize Allah’tan rahmet; ailelerine, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.

Başkanımız Fikret Orman, Bre-
zilya seyahati dönüşü Ümraniye’de 
futbol takımımızın antrenmanını 
izledi. Başkanımıza, Futbol A Takım 
Direktörümüz Ali Naibi ile antrenö-
rümüz Mehmet Kulaksızoğlu eşlik 
etti.

Mayıs 2017’de Şırnak Şenoba’da elim 
bir helikopter kazasında şehit düşen 
Kabataş Erkek Lisesi ve Kara Harp Okulu 
mezunu Şehit Kurmay Albay Gökhan 
Peker’in Çatalca’da ilk ve orta öğrenimi-
ni gördüğü okul, BJK-Kabataş Vakfı’nın 
katkılarıyla yenilendi.

Yenilenen Çatalca Şehit Kurmay 
Albay Gökhan Peker İlk ve Ortaoku-
lu’nun açılış törenine; Başkanımız Fikret 
Orman, Genel Sekreterimiz Ahmet Ürk-
mezgil, Basketboldan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Cihat Kumuşoğlu, Kartal 
Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hüseyin Mican, 52. Motorize Pi-
yade Tümen Komutanı Tuğgeneral Özgür 
Tör, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Be-
cel, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, 
Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Genel 
Sekreteri M.Hüseyin Ersöz, BJK Kabataş 
Vakfı Mütevelli Üyeleri, BJK-Kabataş 
Vakfı Başkan Vekili Hasan Anıl Cansızoğ-
lu, BJK-Kabataş Vakfı İcra Kurulu Üyesi 

Serkan Yazıcıoğlu, BJK-Kabataş Vakfı 
Genel Müdürü Rıza Küçükoğlu, BJK-Ka-
bataş Vakfı Koordinatörü Ekrem Candar, 
Kabataş Erkek Liseli emekli öğretmenler, 
mezunlar ve öğrenciler, Mehmetçik Vak-
fı Temsilcileri, Emekli Subaylar Derneği, 
Muharip Gaziler Derneği üyeleri, şehit 
Peker’in ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninden önce Şehit Kurmay 
Albay Gökhan Peker’in kabri ziyaret 
edildi ve dualar okundu. Açılış töreni, 
Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan 
Peker İlk ve Ortaokulu’nun salonunda 
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı okunmasıyla başladı. Başkanımız 
Orman, açılış töreninde yaptığı konuş-
mada şunları söyledi: “Allah rahmet 
eylesin. Ülkemiz için insanlarımızın hu-
zuru için binlerce insanımız şehit oldu. 
Allah şehitlerimizin ailelerine sabır 
versin.” Sınıfları dolaşan, öğrencilerle 
sohbet eden Başkanımız Fikret Orman, 
öğrencilere hediyeler dağıttı.

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu unva-
nına sahip, Beşiktaşımız’ın mabedi Vo-
dafone Park, Dünyanın en iyi stadyum-
larının halk oylaması ile belirlendiği 
The Stadium Business Design&Develop-
ment Awards ödüllerinde finalist oldu. 
Vodafone Park’ı birinciliğe taşımak 
isteyen taraftarlarımız internet üzerin-
den 10 Kasım’a kadar oy verebilecek. 
10 Kasım’a kadar sürecek halk oylaması 

ile birincinin belirleneceği yarışmada 
Vodafone Park, Atletico Madrid’in yeni 
stadyumu Wanda Metropolitano, Li-
verpool’un stadyumu Anfield gibi güçlü 
rakiplerle yarışacak. Vodafone Park’a 
oy vermek isteyenlerin https://www.
surveymonkey.co.uk/r/LVF3XLL adresi 
üzerinden ‘Project Of The Year Award’ 
kategorisine kadar ilerleyerek buradan 
Vodafone Park’ı seçmesi yeterli olacak. 

AYIN
OLAYLARI

4
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Başkanımızın 
Ankara temasları TEMSA İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI 

YENİLENDİ

BAŞKANIMIZ BREZİLYA’DA
TEMASLARDA BULUNDU

Başkanımız Fikret Orman, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. Bakan Gül’ün 
makamında gerçekleşen ziyarete, 
yöneticilerimiz Deniz Atalay ile 
Şafak Mahmutyazıcıoğlu da katıldı. 
Orman, adalet bakanına isminin 
yazılı olduğu Beşiktaş forması ile 
plaket takdim etti. Başkanımız 
ayrıca Ankara temasları sırasında 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda 
Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini 
yürüten Yunus Nadi Kolukısa’ya da 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Kulübümüz, futbol takımımızın 
ulaşım sponsoru Temsa ile sponsor-
luk anlaşmasını yeniledi. Sponsorluk 
anlaşmasıyla ilgili basın toplantısın-
dan önce Başkanımız Fikret Orman ile 
futbolcularımız Dusko Tosic ve Fabricio 
Ramirez, yenilenen otobüslerinin şoför 
koltuğuna oturdu ve basın mensupları-
na fotoğraf verdi. Başkanımız Orman ile 
Temsa Genel Müdürü Dinçer Çelik, daha 
sonra Vodafone Park’ta basın toplantısı 
düzenledi. Basın toplantısına yönetici-
lerimiz Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Cihat 
Kumuşoğlu, Hüseyin Mican ve Şafak 
Mahmutyazıcıoğlu da katıldı. Geçen 

sezon Temsa ile keyifli bir yolculuk yap-
tığımızı ve yolculuğun şampiyonlukla 
sona erdiğini ifade eden Orman, basın 
şunları söyledi: “Temsa bizi Türkiye 
ve Avrupa’nın her noktasında armalı 
otobüslerle karşılıyor. Bu markamız 
için çok önemli bir detay. Bu yolculuğa 
devam ettikleri için Temsa’ya teşekkür 
ediyorum. Umarım Temsa bizi UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde finale götürür. 
Temsa’ya basketbol takımımıza da ve-
receği destek için teşekkür ediyorum.” 
Dinçer Çelik de, Beşiktaşımız’ın başarı-
larının bir parçası olmaktan dolayı çok 
mutlu olduklarını belirtti. 

Başkanımız Fikret Orman, geçtiğimiz 
ay gerçekleştirdiği Brezilya seyahatin-
de; Palmeiras Kulübü Başkanı Maurício 
Precivalle Galiotte, Santos Kulübü 
Başkanı Modesto Roma Junior ve 
Corinthians Kulübü Başkanı Roberto De 
Andrade ile bir araya geldi. Orman’a te-
masları sırasında Metin Albayrak (Fut-
bol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den 
Sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’n-
den Sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) 

eşlik etti. Orman; Palmeiras, Santos ve 
Corinthians kulüplerinin başkanlarıyla 
görüş alışverişinde bulundu ve kendile-
rine Beşiktaş forması hediye etti.

Orman, mağaza 
açılışına katıldı 

Başkanımız Fikret Orman, Koç 
Holding’e ait Arçelik markasının 
İstinye Park’taki yeni mağazasının 
açılış töreninde Koç Holding Daya-
nıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu ile bir araya geldi 
ve mağazadaki ürünleri inceledi.



98
Kasım
2017

99
Kasım
2017

BJK.COM.TR HALKIN FAVORİSİ SEÇİLDİ
2002 yılından bu yana web ve inter-

net teknolojileri alanında başarılı proje-
leri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
Altın Örümcek Web Ödülleri organizas-
yonunda 2017 yılının başarılı projeleri 

belirlendi. Altın Örümcek Web Ödülleri 
organizasyonunun spor kategorisinde, 
resmi internet platformumuz bjk.com.tr 
yapılan halk oylaması sonucunda “Hal-
kın Favorisi” ödülünün sahibi oldu.

Şirketimiz 01.06.2016-
31.05.2017 özel hesap dönemi 
Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
01.06.2016-31.05.2017 özel hesap 
dönemi çalışmalarını incelemek ve 
aşağıdaki gündemi görüşüp karara 
bağlamak üzere, 14.11.2017 günü 
saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi 
Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone 
Park Beşiktaş İstanbul adresindeki 
Vodafone Park Basın Toplantı oda-
sında yapılacaktır. Pay sahiplerimiz, 
toplantıya fiziken katılabilecekleri 
gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 
Elektronik Genel Kurul Sistemi’n-
den (“e-GKS”) elektronik ortamda 
da katılarak oy kullanabilirler. 

ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ 
DERNEĞİ’NDEN ZİYARET

Başkanımız Fikret Orman, Vodafone 
Park’da Uluslararası Omurilik Felçlileri 
Derneği Genel Başkanı Yıldırım Yılma-
zoğlu ile dernek yetkililerini ağırladı. 
Yöneticilerimiz Ahmet Ürkmezgil ile 
Metin Albayrak da ziyarette yer aldı. 
Yıldırım Yılmazoğlu ile dernek üyeleri, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen “Dezavantajlı 
Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İstih-
dam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” 
programı kapsamında ürettikleri cam-
dan Kartal çalışmalarını başkanımıza 
hediye etti.

Beşiktaş Futbol 
A.Ş., Olağan Genel 
Kurul toplantısı 

Futbolcumuz 
Gökhan Töre 
evlendi

Futbolcumuz Gökhan Töre ile 
Esra Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdo-
ğan’ın nikah şahitliği yaptığı törenle 
evlendi. Törene; Başkanımız Fikret 
Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, 
teknik heyetimiz, oyuncularımız ile 
çok sayıda misafir katıldı. Gök-
han-Esra çiftini tebrik eder, kendile-
rine ömür boyu mutluluklar dileriz.
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KULÜBÜMÜZDEN ÇİN MİLLİ GÜNÜ’NE
ÖZEL KUTLAMA

FİKRET ORMAN, UNIBJK ETKİNLİĞİNE KATILDI

Globalleşme projesi kapsamında 
geçtiğimiz yaz döneminde Çin’e açılım 
yapan Beşiktaşımız, 1 Ekim tarihinde 
kutlanan Çin Halk Cumhuriyeti Milli 
Günü’ne özel etkinlikler gerçekleştirdi. 
Dünyada yüz milyon Beşiktaş tarafta-
rı hedefi ile bu yaz Çin’e bir seyahat 
gerçekleştiren ve bir özel maç yapan 
Beşiktaşımız, Çin ile başlattığı global-
leşme projesine hız kesmeden devam 
ediyor. Beşiktaşımız, Çin Milli Günü’ne 
özel olarak Trabzonspor maçında Çin 
Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
YU Hongyang ve beraberindeki Çin he-
yetini Vodafone Park’ta ağırladı. İkinci 
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, As Başka-
nımız Deniz Atalay, Genel Sekreterimiz 
Ahmet Ürkmezgil, Pazarlama, Spon-
sorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan 
Özköse ile Pazarlama ve Sponsorluklar-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız 
Umut Kutlu, Çin heyeti ile bir araya 
geldi. Beşiktaş Müzesi’ni gezen Çin he-
yetine, Çin Halk Cumhuriyeti’nin altmış 

sekizinci ulusal günü anısına bir plaket 
takdim edildi. İkinci Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi, plaket takdimi ardından 
konuşarak, “Beşiktaş’ı futbolumuzla ve 
efendiliğimizle Çin halkına sevdirece-
ğiz” dedi. 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi YU Hongyang, Çin Milli 
Günü’nde Beşiktaşımız’ın düzenledi-
ği etkinlikte yer almaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu ifade etti ve şunları 
söyledi: “Beşiktaş, bizimle birlikte milli 
günümüzü kutluyor. Türk halkı, Çin 
halkına çok dostça davranıyor. Çin ile 
Türkiye arasındaki dostluk çok uzun 
geçmişe dayanıyor. Beşiktaş’ta birçok 
önemli oyuncu var. Beşiktaşlı futbol-
cuların hepsini beğeniyorum.” Daha 
sonra Çin heyeti Vodafone Park’ı gezdi 
ve Beşiktaş-Trabzonspor maçı için özel 
bir locaya geçti. Beşiktaşımız’ın yıldız 
oyuncuları, çektikleri videolar ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Milli Günü’nü kutlar-
ken, bu videolar maç öncesinde skor 
tabelasından yayınlandı.

Vodafone Park’ta düzenlenen 2017-
2018 Dönemi UNIBJK Bilgilendirme 
Kongresi’nde Başkanımız Fikret Orman, 
Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu 
Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu, 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden 
Sorumlu) ve Hakan Özköse (Pazarlama 

ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftar 
ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu) üni-
versiteli Beşiktaşlılar’la bir araya geldi. 
Kongrede Beşiktaşımız’ın gündemine 
dair açıklamalarda bulunan Başkanımız 
Fikret Orman, katılımcıların sorularını 
cevapladı ve görüş alışverişinde bulundu.

TSK 
Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezi’ne 
ziyaret

Kaptanımız 
Tolga Zengin’den 
anlamlı ziyaret

Genel Sekreterimiz Ahmet 
Ürkmezgil ile Pazarlama, Sponsor-
luklar, Dernekler ve Taraftarlardan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hakan Özköse, Beşiktaşlı Girişimci 
İş Adamları ve Kadınları Derneği 
(BEGİKAD) Başkanı İlker Bayram 
ile birlikte, TSK Rehabilitasyon ve 
Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Mer-
kezde tedavi gören gazilerimiz ile 
buluşan Ahmet Ürkmezgil ve Hakan 
Özköse, ülkemizin savunması için 
büyük fedakarlıkta bulunan gazileri-
mize camiamız adına teşekkürlerini 
iletti.

Kaptanımız Tolga Zengin, Şişli 
Etfal’de kas hastalığı sebebiyle 
tedavi görmekte olan Hasan Kaan 
Kalemköy’ü, hasta yatağında ziyaret 
ederek forma hediye etti. Geçen 
yıl Hasan Kaan Kalemköy’ü doğum 
gününde ziyaret ederek kutlayan 
Tolga Zengin’e bu sefer Kalemköy’ün 
ailesi tarafından doğum günü pasta-
sıyla sürpriz yapıldı. Tolga Zengin 
bölümde yatan tüm hastalara moral 
verirken, geçmiş olsun dileklerini 
iletip, acil şifalar temennisinde 
bulundu.
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“ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİYİZ”

KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ, BİLECİK’TEN 
GELEN ÖĞRENCİLERLE ANTRENMAN YAPTI

FATMA KARA: “İYİ Kİ BEŞİKTAŞ’TAYIM”

Kadın futbol takımımız, BJK Fulya 
Hakkı Yeten Tesisleri’nde yaptıkları ant-
renmanlarla yeni sezon hazırlıklarına 
devam ediyorlar. Antrenörümüz Mutlu-
can Zavotçu, yeni sezon çalışmaları ile 
ilgili internet sitemize açıklamalarda 
bulundu: “Yeni sezon hazırlıklarımızı 
tamamlayıp Beşiktaşımız’ı en iyi şekilde 
temsil etmeye devam edeceğiz. Bu 

sezon üç yeni transferimiz var. Azerbay-
can Milli Takımı’nın kalecisi Günay İs-
mailova’yı, Makedonya Milli Takımı’nın 
forveti, gol kraliçesi Eli Yakoskaya’yı ve 
A milli takımımızın oyuncularından Fat-
ma Kara’yı transfer ettik. Onun dışında 
mevcut kemik kadromuzu koruyoruz. 
Takviyelerle şampiyonluğun yine en bü-
yük favorisi olacağımıza düşünüyorum. 

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 
kadın futbol takımımız, BJK Fulya Hakkı 
Yeten Tesisleri’nde Osmaneli Beşiktaşlı-
lar Derneği’nin öncülüğünde İstanbul’a 
gelerek Vodafone Park’ı gezen ve boğaz 

turu yapan Osmaneli Hisarcık Beşevler 
Ortaokulu öğrencileriyle antrenman 
yaptı. Neşeli anların yaşandığı çalış-
mada, futbolcularımız öğrencilerle 
yakından ilgilendi.

Kadın futbol takımımızın yeni trans-
ferlerinden orta saha oyuncusu Fatma 
Kara, çok mutlu olduğunu söyleyerek, 
İyi ki Beşiktaşta’yım bu sezon. Takım 
arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. 
Hepimizin çok iyi çalışacağını düşünü-
yorum. Hedefimiz, önceliğimiz şampi-
yonluk.”

Sporcularımızın 
doğum günleri 
kutlandı 

Berkay Türkmen 
sertifikasını aldı 

Futbol takımımızın kaptanı 
Tolga Zengin’in doğum günü, Siyah 
Beyazlılarımız’ın Gençlerbirliği maçı 
için yaptığı idman öncesinde kesilen 
pastayla kutlandı. Ayrıca Basketbol 
Altyapı ve Akademi Antrenörümüz 
Sinem Sular’ın ve voleybolcumuz 
Serhat Baş’ın doğum günleri, ayrı 
ayrı kesilen pastalarla kutlandı. 

Futbol A Takım Direktör Yardım-
cımız Berkay Türkmen, UEFA’nın 
düzenlediği Futbol Yöneticiliği Serti-
fikası’nı almaya hak kazandı.



100
Kasım
2017

101
Kasım
2017

PARKENİN KARTALLARI 
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Ta-

kımımız, hem VELUX EHF Şampiyonlar 
Ligi’nde hem de Süper Lig’de mücade-
lesine devam ediyor. Siyah Beyazlıları-
mız, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde 
Sporting Lizbon’a 26-30, Montpellier 
HB’e 32-36 yenilirken; HC Metalurg’u 
27-31, Chekhovskie Medvedi’yi 27-29 

yendi. Ekibimiz, HC Motor Zaporozhye 
ile ise 28-28 berabere kaldı.

Süper Lig’in ilk haftasını BAY geçen 
Beşiktaş Mogaz, Merzifon Belediye-
si’ni 30-20, MYK Hentbol’u 35-24 ve 
Serik Bld. Spor’u 31-23 mağlup eder-
ken, Bursa Nilüfer Belediye’ye 27-26 
yenildi. 

Kadın basketbol

Beşiktaş 
Basketbol 
Akademisi 

Kadın basketbol takımımız, 
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol 
Ligi’nin ilk haftasında Çukurova 
Basketbol’a 78-69, ikinci haftada 
Canik Belediye’ye 65-86, üçüncü 
haftasında ise Abdullah Gül Üniver-
sitesi’ne 64-50 mağlup oldu. Siyah 
Beyazlılarımız’ın mücadele ettiği bir 
diğer kulvar olan EuroCup Kadınlar 
Kupası’nda da TTT Riga’ya 78-52, 
Olympiakos’a 53-70 yenildik. 

Öte yandan takımımız, Birleşik 
Amerikalı basketbolcu Erica Whee-
ler’ı kadrosuna kattı. 1991 doğumlu 
ve 170 cm boyunda olan Erica Whe-
eler skorer yönüyle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş Basketbol Akademisi 
kış dönemi çalışmaları, Süleyman 
Seba Spor Salonu’nda başladı. 
Cumartesi ve Pazar günleri yapılan 
çalışmalara, altı-on beş yaş grupları 
kız ve erkek geleceğin Yavru Kartal 
basketbolcu adaylarını bekliyoruz. 
Bilgi için: 0 555 555 1903
0212 261 63 19

ALTYAPI TEKNİK KADROLARIMIZ
YENİ SEZONA HAZIR

GENÇ HENTBOL TAKIMIMIZ ANITKABİR’İ 
ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Di-
rektörümüz Gökhan Keskin yönetimin-
deki Futbol Akademi Takımlarımız’ın 
teknik kadroları ve emekçileri yeni 
sezon için fotoğraf çekiminde buluştu. 
Akademi takımlarımızın kadrolarında 

yer alan genç sporcuların Beşiktaş 
duruşuna yakışır şekilde yetiştirilme-
si için büyük çaba sarf eden teknik 
kadrolarımız, yeni sezonda hedeflenen 
başarılara ulaşmak için mücadele 
edecek.

Süper Gençler Ligi 1. Bölüm Müsabaka-
ları için Ankara’da bulunan genç hentbol 
takımımız, Anıtkabir’i ziyaret etti. Ligde ilk 

maçı BAY geçen Siyah Beyazlılarımız, ikinci 
maçta Merzifon Belediyesi’ni 34-27, üçün-
cü maçta ise MYK Hentbol’u 44-19 yendi.
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Taraftarlarımıza
önemli duyuru

Lisanslı ürünlerimizi taraftarları-
mızla buluşturan Kartal Yuvası’nda 
hiçbir şekilde telefon ile arama 
yoluyla satış yapılmamaktadır. 
Resmi satış platformlarımız Kartal 
Yuvası mağazalarımız, www.kartal-
yuvasi.com.tr ve www.kartalyuvasi.
eu’dur. Büyük taraftarımıza önemle 
duyururuz.

KUPA ŞAMPİYONU BEŞİKTAŞ RMK MARINE 

BEŞİKTAŞ RMK MARİNE’DEN KOÇ’A ZİYARET

Marine Tekerlekli Sandalye Bas-
ketbol Takımımız, lig maratonu öncesi 
Metin Alparslan Basketbol Federasyon 
Kupası’nda mücadele etti. Grup aşama-
sında oynadığı üç maçtan da galip ay-
rılarak finale yükselen Siyah Beyazlıla-
rımız, K. Karabükspor’u 62-54 yenerek 
şampiyon oldu. Ekibimize şampiyonluk 
kupasını Türkiye Bedensel Engelliler 
Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Münir Gökmen ve İskenderun Kayma-

kamı Recep Soytürk takdim etti.
Süper Lig’in ilk haftasında K. Ka-

rabükspor’u konuk eden takımımız, 
rakibini 77-64 mağlup etti. Beşiktaş 
RMK Marine Takımımız Antrenörü 
Tacettin Çıpa, “Hedefimiz yine ligi lider 
bitirip play-off’a avantajlı bir şekilde 
başlamak. Özellikle taraftarlarımıza bu 
sezon çok yoğun ve zevkli geçecek tur-
nuvalarda hepsini sahada bizi destekle-
meleri için bekliyoruz” dedi. 

Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımımız’ın idari 
ekibi, sponsorumuz Koç Holding’in Ku-
rumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel’i 
ziyaret etti. Beş yıldır devam eden RMK 
Marine sponsorluğundan dolayı idare-
cilerimiz Tuncel’e teşekkürlerini iletti. 
Yıllık faaliyet programı ve aktivitelerin 
planlandığı toplantı, iyi dileklerle sona 
erdi.

Avrupa 
Şampiyonlar 
Ligi’nde 
mücadele 
edeceğiz

Beşiktaş RMK Marine Takımımız, 
1-4 Şubat 2018 tarihleri arasın-
da İspanya’nın Albacete şehrinde 
düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar 
Ligi Ön Eleme turunda; İspanya’dan 
BSR Amiab Albacete, Almanya’dan 
BG-Baskets Hamburg, İtalya’dan 
Deco Group Amicacci Giulianova ve 
Fransa’dan Le Cannet ile karşı-
laşacak. Grup müsabakalarını ilk 
iki sırada tamamlayacak takımlar 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 
çeyrek finaline, üçüncü bitirecek 
takım André Vergauwen Cup’a, 
dördüncü takım ise Willi Brinkmann 
Cup’a katılmaya hak kazanacak. 
Takımımızın maç programı şöyle: 
2 Şubat Cuma
13.15 BSR Amiab Albacete
Beşiktaş RMK Marine
17.45 Beşiktaş RMK Marine
Le Cannet
3 Şubat Cumartesi
11.00 BG-Baskets Hamburg
Beşiktaş RMK Marine
17.45 Beşiktaş RMK Marine
Deco Group Amicacci Giulianova

MASA TENİSİNDE DÖRTTE DÖRT 

CEM GEZİNCİ EVLENDİ

Masa tenisi takımımız, Adana’da 7-8 
Ekim tarihlerinde düzenlenen Süper Lig 
1. Etap maçlarında 4’te dört yapa-
rak lige galibiyetlerle başladı. Siyah 
Beyazlılarımız, oynadığı maçlarda şu 

sonuçları aldı:
Beşiktaş:4 Gaziosmanpaşa Bld.:0
Beşiktaş:4 Girne Amerikan Üni.:0
Beşiktaş:4 MTİ Adana:0
Beşiktaş:4 TED İstanbul:0

Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın 
oyuncusu Cem Gezinci ile Ceylan Özcan, 
Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde evlendi. 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 
Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın 
Genel Menajeri Erdem Göksel ve oyun-

cumuz Kaan Dalay’ın şahitlik yaptığı 
nikahı Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın kıydı. Nikah törenine; Beşiktaş RMK 
Marine Takımımızın Antrenörü Tacettin 
Çıpa, teknik ekibimiz ve oyuncularımız 
ile çok sayıda misafir katıldı. Cem-Cey-
lan çiftini tebrik eder, kendilerine ömür 
boyu mutluluklar dileriz.
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ATLETİZM SONUÇLARI
• Atletizm takımımız, Yıldızlar ve 

Küçükler Kulüplerarası Kros yarışmala-
rında mücadele etti. Her iki takımımız 
da, yarışmada ikinci oldu.

• Atletizm Küçük Kız ve Yıldız Kız 
takımlarımız, Kulüplerarası Kros Ligi 
Birinci Kademe Yarışmaları’nda birinci 
oldu.

• Belgrat Ormanı’nda yapılan Geyik 
Koşuları’nda atletizm takımımız spor-

cularından Şilan Ayyıldız birinci, Hazan 
Cengiz üçüncü oldu.

• Darıca’da yapılan Darıca Yarı Ma-
ratonu’nda Nursel Karataş üçüncü oldu.

•Türkiye Kulüplerarası 15 Temmuz 
Demokrasi Zaferi Kros Ligi 1. Kademe 
yarışlarında genç takımımız, seksen altı 
puanla üçüncü olurken büyük kadınlar 
takımımız elli dokuz puanla dördüncü 
oldu.

Kartal Yuvası 
İçerenköy 
Carrefour 
mağazamız 
törenle açıldı

Lisanslı ürünlerimizi büyük 
taraftarlarımızla buluşturan Kartal 
Yuvası’nın İçerenköy Carrefour ma-
ğazası, İkinci Başkanımız Ahmet Nur 
Çebi ve Kartal Yuvası’ndan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mi-
can’ın katılımıyla açıldı. Hayırlı ol-
ması temennisiyle açılış kurdelesini 
kesen Ahmet Nur Çebi ve Hüseyin 
Mican daha sonra mağazayı gezdi, 
taraftarlarımızla hatıra fotoğrafı 
çektirdi ve alışveriş yaptı. Seksen 
dokuzuncu Kartal Yuvası mağaza-
sının hizmete açıldığını dile getiren 
Ahmet Nur Çebi, “Hayırlı olsun. Yeni 
mağazalar açmaya devam edeceğiz. 
Taraftarlarımızın takımla temas 
ettiği en önemli yer Kartal Yuvası. 
Tüm taraftarlarımızı Beşiktaşımıza 
destek olmak için Kartal Yuvası ma-
ğazalarımız ile maçlarımıza davet 
ediyorum” dedi. Hüseyin Mican da, 
Anadolu yakasındaki yapılanmayı 
tamamlamak üzere olduklarını 
belirtti ve şunları söyledi: “Kar-
tal Yuvası çok iyi gidiyor. Son üç 
aylık dönemde 230 bin adet forma 
sattık. Hedefimiz 500 bin forma 
satmak. Taraftarlarımız artık korsan 
ürünlere itibar etmiyor. Beş yıl önce 
yaptığımız toplam ciroyu bu sene 
sadece ilk üç aylık dönemde kar 
olarak elde ettik.”

Öte yandan İstanbul Pendik’te 
bulunan Via Port AVM’de de Kartal 
Yuvası’nın yeni mağazası açılır-
ken, Bornova Kartal Yuvası, “Fevzi 
Çakmak Caddesi No: 26/A Bornova 
İzmir” adresine taşındı.

VOLEYBOLDA LİGLER BAŞLADI

KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZ
 KAHVALTIDA BULUŞTU

Kadın voleybol takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Akat-
lar’da İlbank’ı ağırladı. İlk maçında rakibini 3-0 yenen Siyah Beyazlılarımız, ikinci 
maçında ise Eczacıbaşı’na 3-1 yenildi. 

Erkek voleybol takımımız ise, Efeler Ligi’nde karşılaştığı Fenerbahçe’ye, İstan-
bul Bş. Bld.’ye, Halkbank’a, Jeopark Kula Belediyesi’ne, Gümüşhane Torul Gençlik’e 
3-0’lık, Arkas Spor’a ise 1-3’lük skorlarla mağlup oldu. 

Kadın voleybol takımımız, camia-
mızın yeni buluşma mekanı Akatlar 
No:1903 Mehmet Üstünkaya Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltıda bir 
araya geldi. Kahvaltıya, Genel Koordi-
natörümüz Levent Çifter, Voleybol Şu-
besi Genel Menajerimiz Aziz Kalağoğlu 
ile teknik kadromuz ve oyuncularımız 
katıldı. Levent Çifter yaptığı açıkla-
mada, “Bu sezon daha güçlü bir takım 
oluşturduk. Takımımıza yeni sezonda 
başarılar dilerim” dedi.
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MARSİLYA’DA DERNEĞİMİZ AÇILDI
Pazarlama ve Sponsorluklar, Der-

nekler ve Taraftar ile Pendik Tesi-
si’nden Sorumlu Yöneticimiz Hakan 
Özköse, Marsilya Beşiktaşlı Taraftarlar 
Derneği’nin açılış yemeğine katıldı. 
Özköse, Nice kentinde yapılan açılış 
yemeğinde dernek başkanı Ali Uluçay 
ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. 

Gaziantep Beşiktaşlı Taraftarlar Derne-
ği Başkanı Şevki Bostan, Kuşadası 100. 
Yıl Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk 
Sözer ile İtalya’dan gelen taraftarla-
rımızın da yer aldığı yemekte Hakan 
Özköse, dernek başkanı Ali Uluçay’a 
kulübümüzün üç yıldızlı gümüş rozetini 
hediye etti.

Derneklerden 
anlamlı 
faaliyetler

DERNEKLERİMİZ
AŞURE DAĞITTI

Özköse, iş 
adamları ve 
kadınları ile 
buluştu

Siirt Beşiktaşlılar Derneği üyele-
ri, Siirt’te bakıma muhtaç çocuklara 
top ve forma dağıttı. Dernek üyeleri 
çocuklarla yakından ilgilendi ve 
çocuklara moral verdi.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Der-
neğimiz ise, engelli bir çocuğa for-
ma, şort ve bere hediye etti. Dernek 
üyelerimiz ayrıca kimsesiz çocuklar 
yararına düzenlenen maratona da 
katılarak destek verdi.

Beşiktaş Kdz. Ereğli Derneği 
Başkanı Bahadır Kasap ve Dernek 
üyeleri, Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Hu-
zurevi’ni ziyaret ederek, üç yıldızlı 
pasta kesti. Dernek üyeleri, huzurevi 
sakinleriyle yakından ilgilenerek 
sohbet etti.

Silivri Beşiktaşlı Taraftarlar Der-
neği Başkanı Hüseyin Belenkoğulları 
ve dernek üyeleri, Silivri Ortaköy 
Sezin Öztaş okuluna malzeme yar-
dımında bulundu.

Samsun Beşiktaşlılar Derneği, 
Samsun Çocuk Esirgeme Kurumu’nu 
ziyaret etti. Çocuklarla yemek yiye-
rek sinema organizasyonu gerçek-
leştirdi.

Uşak Beşiktaşlılar Derneğimiz 
yönetici ve üyelerinin aileleri ile 
birlikte sabah kahvaltısında buluş-
tular.

Kulübümüz ve 1903 Karakar-
tallar Derneği, Kerkük’te yeni okul 
binasına taşınan Hicridede İlk ve 
Orta Okulu öğrencilerine kırtasiye 
yardımında bulundu.

Bergama Beşiktaşlılar Derneği, 
Aksaray Beşiktaşlılar Derneği, Karade-
niz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği, 
1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği ve 
Denizli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 
illerinde taraftarlara ve vatandaşlara 
aşure ikram ettiler. Ayrıca 1903 Isparta 
Beşiktaşlılar Derneği Türk Kızılayı ile 
beraber kan bağışı kampanyası düzen-
ledi. Öte yandan Denizli Beşiktaşlılar 
Derneği Başkanı Abdurrahman Tüfek-
çioğlu ve dernek üyeleri, Denizli’nin 
Honaz İlçesi Kaymakamı Zafer Öz’ü 
makamında ziyaret etti.

Hakan Özköse, Beşiktaşlı Girişim-
ci İş Adamları ve Kadınları Derneği 
Başkanı İlker Bayram ve dernek 
üyeleriyle Ankara’da yemekte bir 
araya geldi. Sıcak bir ortamda ge-
çen yemekte Özköse, dernek başka-
nı İlker Bayram ve dernek üyeleriyle 
sohbet etti.
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Gordon bana taktik ver
Gol yollarım tıkalı

Bazı sezonlar defter tutardım
Keserdim yapıştırırdım

Çok oluyor bıkalı

Gordon beni lider yap
Gençlik aşkı yaşlanmaz

Üç puanlı ligde
Ve bu heyecanlı ömürde

Hiç bi’şey belli olmaz
GORDON
MILNE

Şiir:
Vedat Özdemiroğlu
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DENIZLI
BesıKTasLILAR

DERNegı
1992 yılında kurulan Denizli Beşiktaşlılar Derneği, geçen yıl yönetim ku-

rulu değişikliğiyle tüm Türkiye’de konuşulan ve takdir edilen bir bina açılışı 
yapmıştır. Yeni yönetim kurulumuz, Beşiktaşımız’a yakışır beş katlı Kartal 
Yuvası, kafe ve dernek binasını hizmete açmanın onur ve gururunu yaşa-
maktadır.

“Denizli Beşiktaşlılar Derneği’nin misyonu; en büyük Beşiktaşlı olan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ 
anlayışından hareketle, önce fikren hür, bedenen sağlıklı, Hakkı’yla oyna-
yıp Şeref’iyle kazanmayı kendine ilke edinen bireyler yetişmesine yardım-
cı olmaktır. Bu amaçla temiz ve sağlıklı bir dernek binasında, gelen tüm 
Siyah-Beyazlı renklere gönül verenleri güler yüzle karşılamayı kendimize 
öncelik olarak belirledik. Tüm etkinliklerimizde öncelikli hedefimiz Beşik-
taşlı duruşuna yakışan şekilde hareket edip armamızı ve armamızdaki Türk 
Bayrağı’nı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Denizli Beşiktaşlılar Derneği, 
Beşiktaş Camiası’nın Denizli’deki temsilcisi olduğunun bilinci ile Denizli 
halkı ve Beşiktaş arasındaki en sağlam ve gelişen gönül bağı olmaya çalış-
maktadır.”

“Denizli Beşiktaşlılar Derneği; Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurumsal 
değerlerine bağlı olarak, Türk milletine, Türk sporuna ve uluslar arası spor 
camiasına elinden geldiğince katkıda bulunmaktadır. Bu yolda gelecek ne-
sillere arkadaşlık, centilmenlik ve birliktelik duygularını aşılayarak; sporun 
tüm dallarında onların önce iyi bir insan olarak yetişmelerini sağlayabilmek 
en temel var oluş amacıdır.” 

KURULUŞ

Asil Üyeler:
Abdurrahman Tüfekçioğlu

Bora Sever
Bircan Öngör
Özgür Çelik

Hasan Ozan Orpak
Erhan Demirci
Mahmut Çatlık

Selim Arkan
Rasim Yağcı

İbrahim Gürkan Gül
Ahmet İşcan

Yedek Üyeler:
Uğur Güzin

Yüce Türkşen
Fikret Demirci
Bilal Tunçkal

Mehmet Baklan
İsmail Köse

Volkan Şimşek
Doğan Tetik

Mehmet Güney
Atilla Çetin

Hüseyin Tunçhan

Asil Üyeler:
Fahrettin Özen
Erhan Sarıyıldız

Murat Duran

Yedek Üyeler:
Cenk Karagülle

Güngör Serhat Dülger
Sadık Karaduman

Asil Üyeler:
Haki Öncü
Baran Eriş

Yıldıray Demirci
Yedek Üyeler:

Mehmet İlhan Emen
Ali Ögel

Mehmet Akif Kuzu

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

DİSİPLİN KURULU

MİSYON

VİZYON
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Beşiktaşımız’ın Denizli’de en iyi 
şekilde temsil edilebilmesi için var 
gücümüzle çalışmaya devam ediyo-
ruz. Bu hususta aşağıdaki faaliyetle-
rimizi aralıksız sürdürüyoruz:
• Maç organizasyonları: İstanbul ve 
deplasman maçlarına her hafta ara-
lıksız organizasyon düzenlenmek-
te ve “armanın olduğu her yerde” 
sloganımızla her maçta takımımızın 
yanında olmaktayız
• Down sendromu farkındalık pro-
jesi kapsamında, down sendromlu 
çocuklarla etkinlik düzenlenerek, 
onlarla birlikte yarışmalar düzen-
leyerek mutlu bir gün geçirmelerini 
sağladık.
• Beşiktaş-Bursaspor maçında ger-
çekleşen hain terör saldırısı sonrası 

Denizli’deki bütün taraftar grupla-
rı organize edilerek, “teröre lanet 
yürüyüşü” düzenlenmiş ve polislere 
karanfil dağıtılmıştır.
• Denizli ve Diyarbakır’daki köy 
okullarına yönelik giyim ve kırtasiye 
konularıyla alakalı sorumluluk proje-
si hazırlanmış ve dört okula yardım-
lar gerçekleştirilmiştir.
• Karne dönemi sonrasında çocuk-
larımız için #cometopiknik sloga-
nıyla piknik düzenlenmiş ve yüz 
boyama, palyaço, Osmanlı macunu, 
pamuk helva dağıtılarak, iki bin kişi-
lik piknik organize edilmiştir.
• Ramazan ayında iki bin kişilik iftar 
verilerek, tüm halkın takdiri kazanıl-
mıştır.
• Aşure ayına özel Denizli meyda-
nında tüm halkımıza aşure dağıtıl-
mıştır.
• Rahmetli Başkanımız Süleyman 

Seba için her yıl düzenli olarak lok-
ma hayrımız yapılmaktadır.
• Denizli belediyeleri ve il emniye-
tiyle devamlı olarak görüşülerek, 
düzenli ziyaretler karşılıklı olarak 
yapılmaktadır.
• Şampiyonluk kupamız, Kartal 
Yuvası organizasyonuyla Denizli’ye 
getirilmiş ve beş bin kişi tarafından 
ziyaret edilerek, kupa organizasyon-
ları içerisinde en kalabalık organi-
zasyona imza atılmıştır.
• Denizli ve çevre illerde yer alan 
morale ihtiyacı olan, çeşitli hastalık-
ları bulunan taraftarlarımız devamlı 
ziyaret edilerek, yüzlerinde tebes-
süm yaratılmaya aralıksız devam 
edilmektedir.
• Eski teknik direktörümüz Samet 
Aybaba derneğimizde misafir edile-
rek, basınla beraber kahvaltı düzen-
lenmiştir. ◊

FAALİYETLER
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Günümüzde yaşanan 
teknolojik gelişmeler doğ-
rultusunda traş makinemiz-
den cep telefonumuza, oyun 
konsolumuzdan televizyon, 
görüntü ve ses sistemlerimi-
ze kadar hep yeniliklere uyum 
sağlamaya çalışmaktayız. Biz 
tüketiciler yani son kullanıcılar 
olarak devamlı konfor, kalite ve 
kolaylıktan yana tercihlerimizi 
belirlemekteyiz. Dolayısı ile son 
dönemlerde her ne kadar son 
teknoloji ürünü kaliteli televiz-
yonlar üretilse de ses sistemleri 
bakımından hep bir şeylerin 

eksik olduğunu hissetmişizdir. 
Bu gibi durumlarda genellikle 
televizyonun kendi ses siste-
minden daha kaliteli bir ses sis-
temi satın alarak açığı kapat-
maya çalışıyoruz. Şimdi tam da 
bu duruma uygun bir üründen 
söz edeceğiz. Samsung HW-
MS750 Sound+ isimli bar tipi 
ses sistemi ile kaliteli bir çözüm 
sağlanabileceğini düşünüyo-
ruz. Samsung’un bu Premium 
Soundbar ürünü tamamen 
kablosuz bağlantı yöntemi ile 
kullanılabilmektedir. Cihaza ait 
bir kumanda ile kontrol edilebi-
leceği gibi hemen yan tarafında 
bulunan butonlar ile de gerekli 
kontrolleri sağlayabilmekteyiz. 
Ürünün ses çıkışında oluşabile-
cek bozulmaları engelleyen özel 
bir teknolojiye sahip olduğunu 
belirtmemiz gerekir. Ayrıca Ult-
raHQ 32 Bit yüksek ses kalitesi 
sunan bu ürüne cep telefonu-
muz ile bağlanıp istediğimiz an 
kaliteli müziğin keyfini çıkara-
bileceğiz. 

EVDE SİNEMA TUTKUNLARINA 
GÜZEL HABER

Android işletim sistemli farklı ve alternatif akıllı telefon çö-
zümleri sunan Meizu en yeni modellerinden Pro 7 ve Pro 7 Plus 
ürünlerini kullanıcının beğenisine sundu. Bu iki telefon da rakip-
lerine karşı daha çok çift ekran özelliği ile ön plana çıkıyor. Pro 
7 Plus’ın 5.7 inç genişliğinde, 1440x2560 piksel HD çözünürlükte, 
Super Amoled olarak adlandırılan yüksek görüntü kalitesi sağ-
layan bir ekranı bulunuyor. Arka kısımda ise ana ekran hakkında 
kısa bilgiler belirten 2 inç genişliğinde Amoled tipi bir ekran daha 
bulunuyor. Çift sim kart kullanılabilen bu telefonda Android 7.0 
Nougat işletim sistemi yüklü geliyor. Deca-core yani iki tane 4 bir 
tane de 2 çekirdekli işlemcisi bulunan Meizu 7 Pro ile performans 
bakımından da asla yarı yolda kalmayacaksınız. 6GB Ram belleği 
bulunan cihazımızın 64GB ve 128GB dahili hafıza seçenekleri de 
mevcuttur. Wi-Fi, Bluetooth ve USB-C tipi bağlantı özellikleri de 
bulunan Meizu Pro 7 modelinde parmak okuyucu da bulunuyor. 
Çift 12mp çözünürlükte birincil kamerası bulunan bu cihazda ikin-
cil kamera ise 16mp çözünürlüğünde çekimler yapmanıza olanak 
sağlayacak. Meizu Pro 7 Plus birçok ülkede siyah, altın ve gümüş 
renk seçenekleri ile satışa sunuldu.

Çift ekranlı 
Meizu Pro 7 Plus 
satışa sunuldu

Yazı:
Murat Yıldız
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Dünyanın en başarılı işlemci üreticilerinden olan AMD firması 
kısa bir süre önce 16, 12 ve 8 çekirdekli yeni işlemci modellerini pi-
yasaya sürdü. Ryzen Threadripper model adı ile kullanıcıların beğe-
nisine sunulan bu performans canavarları TR4 soket tipi, 16 çekir-
dekli 3.4GHz, 12 çekirdekli 3.5GHz ve 8 çekirdekli 3.8GHz gücünde 
birer CPU örneği olarak karşımıza çıkıyor. Gerektiğinde 4GHz’e 
yükselebilen gücü ile yüksek performans ihtiyacı duyulan PC’lerin 
gelecek dönemde vazgeçilmezi olacağından şüphemiz yok. AMD 
çoğu zaman iyi başardığı fiyat/performans orantısını şimdilik üst 

seviye bu ürünlerde sağlayamayacaktır fakat ilerleyen 
süreçte bunun da dengelenebileceğini 

düşünmekteyiz.

Bilgisayarınız için güçlü bir
işlemciye mi ihtiyacınız var?

Uzun bir süredir ekranlı görüntüleme sağlayan tüm cihazlar 
için kıvrılabilir, bükülebilir ve katlanabilir teknolojiler üzerinde 
çeşitli gelişmler sağlandı. Fakat katlanabilir ekranlı tablet-
ler tarafında projeler ne alemde pek bilgimiz yoktu açıkçası. 
Lenovo’nun katlanabilir ekranlı tablet bilgisayar üretimi yö-
nünde gerçekleştirdiği proje doğrultusunda Folio model adı ile 
tanıtımını gerçekleştirdi. Android 7.0 Nougat işletim sistemli 
cihazımız 7.8 inç genişliğinde katlanabilir ve HD çözünürlükte bir 
ekrana sahip. Ürün henüz satış aşamasına geçmedi fakat hem 
tablet hem de telefon olarak kullanılabileceğini öğrendiğimiz 
Lenovo Folio tablet ürünü üzerinde çalışmalar devam ediyor.

LG firmasının oldukça hoş bir lazer projektör üretimi olarak göze çarpan 
ProBeam modeli ile evde sinema tutkunları için tercihi kolaylaştırıyoruz. Sey-
yar tipte lazer projeksiyon arayanlar için güzel bir öneri olacağını ve gerçek 
anlamda da iyi bir sinema deneyimi yaşatacağına inandığımız LG ProBeam 
ile kolay taşınabilirliği sayesinde sinema keyfini istediğiniz her yere rahatça 
taşıyabileceksiniz. Sadece bilgisayar bağlantılarında değil buna ek olarak 
kablosuz bağlantı özelliği ile cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi çeşitli mo-
bil cihazlardan da geniş ekran görüntü aktarımı sağlayabileceksiniz. ◊

Katlanabilir ekranlı 
tabletler gün yüzüne 

çıkmaya başladı

Lazer projeksiyon ile
sinema keyfine hazırlanın
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ROMA GRANFONDO 2017

E sasında bu yarış 
Beşiktaş’ın bana 
hediyesi oldu. 
2016-2017 sezo-
nunda UEFA  

  finaline çıkma 
umuduyla Stokholm’e aldığım uçak 
biletini Lyon’a elendikten sonra Ro-
ma’ya çevirerek bu yarışa katılmayı 
planlamıştım, UEFA’da final oyna-
yamadık ama Roma sokaklarında 
yarışmak kısmetmiş. 

8 Ekim 2017 tarihinde koşula-
cak yarış için bir gün öncesinde 
Roma’ya uçtuk. Kayıt ve bisikleti 
toparladıktan sonra yarış öncesi 
yemeğinin en iyi yenileceği yerde, 
İtalya’da makarnaya gömüldüm. 

Uzun bisiklet yarışları, marathon 
vb. uzun süre dayanıklılık gerektiren 
müsabakalar öncesinde karbonhid-
rat depolarını doldurmak için hem 
hazmı kolay hem yemesi zevkli olan 
makarna yiyerek enerjiyi depolarız.

Sabah saat 7.15 olan start için 
6.00’da uyandım. Sıkı bir kahval-
tı sonrası karanlıkta çıktım dışarı. 
Buz gibi bir hava ama inanılmaz bir 
manzara... Roma İmparatorluğu za-
manında gladyatörlerin dövüştüğü 
bir arena olan tarihi collesseum’un 
önünde start alacak yarışa üç bin 
pro kılıklı katılımcıyla inanılmaz 
bir atmosferde start verildi. İlk beş 
kilometresi tarihi şehirde geçen 
parkurda önce, Venedik meydanı ve 
Navona meydanının kıyısından Tibre 
nehri boyunca ilerleyerek Popolo 
meydanına ulaştık. Şehrin tarihi kıs-
mında parke taşlarda hızla ilerlerken 
ve inanılmaz bir kalabalık içerisi-
de önlere geçebilmek çok zordu. 
Düşenler, kalkanlar, bağıranlar, ıslık 
çalanlar tam bir curcuna hakimdi. 
Erken saatte başlaması sayesinde 
boş olması biraz da dağ bisikleti 
tecrübem sebebiyle bazı kaldırımları 
kullanarak öne geçme çabam işe 
yaradı. Şehir içinde kaza yapmadan 
yol almak gerçekten zordu. Dip dibe 
giderken keskin dönüşler oldukça 
heyecan vericiydi. Dört kilometre 
geçilirken kafamı sola çevirdiğimde 
en son on dokuz yıl önce gördüğüm 
İspanyol Merdivenleri yüzümde bü-
yük bir gülümseme yarattı. Beşinci 
kilometrede tekrar collesseum’un 
önünden geçerek şehir dışına çık-
maya başladık.

Yazı:
E. Burak İzmirlioğlu

Bisiklet Sporcusu - Mühendis



112
Kasım
2017

113
Kasım
2017

120 kilometre uzunluğunda ve 
1772 metre tırmanış içeren yarışı 
elimden gelen en iyi derece ile biti-
rebilmek için bir stratejim vardı tabii 
ki ilk iki saati daha sakin geçirip ya-
rışın ikinci yarısında pedallara asıla-
caktım. Temposu bana yakın grup-
larda pek öne geçmeden arkada 
usul usul enerjimi koruyup kuvvetli 
olduğum tırmanışlarda rakip eksilt-
mek olacaktı stratejim. Futbolda 
olduğu gibi bisiklet yarışlarında da 
her zaman işler planladığınız gibi 
gitmiyor. Şehirden çıkarken takıldı-
ğım bir grup, yüksek tempo yapma-
ya başlayınca harcadığım ortalama 
güç değerleri teker teker artmaya 
başladı. Üstüne üstlük Türk’ün gücü-
nü göstermek için gaza gelip öne de 
geçince strateji yalan oldu.

Erken saatte start sebebiyle 
oldukça serin bir başlangıç olduğu 
yetmiyormuş gibi şehirden yirmi 
kilometre uzaklaştıktan sonra bir 
orman içine girdik. Soğuk içime 
işlemişti ama ortam o kadar güzeldi 
ki üşümeye hakkım yok diye düşü-
nüyordum. İtiraf etmeliyim ki yaz 
koşullarına uygun giyinmiştim. Ama 
güneş tepeye çıkınca pişmemek için 
kalın giyinmeyi istememiştim. Otuz 
dakikalık bir süre titrediğim doğru 
ama ormandan çıkıp tırmanışa baş-
layınca ter içinde kalmıştım. Yarışın 
en keyifli yerlerinden biri, Albano 
gölünün üzerinde Castel Gandolfo 
köyüne tırmanıştı. Tırmanışın bittiği 
yerde mikrofon ile gelenlere destek 
veren bir spiker yarışçılara ken-
dini pro hissettirecek şekilde gaz 
veriyordu. Pazar günü için sabahın 
körü denebilecek bir saatte yerleşim 
yerlerinde yarışı seyreden, destek 
veren insanların olması gerçekten 
insanı motive ediyordu.

Elli kilometre geçildiğinde yol 
bilgisayarımda planladığım güç 
ortalamasının yirmi watt üzerinde 
olduğumu gördüm. Hafif bir yorgun-
luk belirtisi de başlamıştı. Hemen bir 
enerji jeli attım ağzıma, elli dör-
düncü kilometredeki yemek ikmal 
istasyonunda durmayacaktım. Ya-
nımdaki jeller ve suyum seksen dört 
kilometre  kadar yeterdi ama ikinci 
beslenme noktasında bir şeyler ye-
mem şarttı. Takıldığım ekip oldukça 
iyi bir tempoyla çeviriyordu. El-
li-yetmiş kilometreler arası nispeten 
düz giden parkurda önümdekilerden 
kopmadan düz kısmı geçtim. 70. Km.
de başlayan sanırım yarışın eğimi-
nin en yüksek ve en uzun yokuşunda 

gözüme takılan yazı beni güldürdü: 
“Merak etmeyin tüm yollar Roma’ya 
çıkar”. Yarış boyunca yollara böyle 
sevimli yazılar asarak yarışçıları 
motive etmeyi düşünmüşler. Tır-
manışın ortalarında bir süre birlikte 
gittiğimiz ekip dağıldı, neredeyse üç 
parçaya bölünen grubun ön par-
çasında kaldım. Son kısımda eğim 
yüzde on altı civarında olduğundan 
bacaklar sızlamaya başladı. Sek-
sen dördüncü kilometrede bulunan 
yemek takviye masasından hızlıca 
iki kek alıp suyu doldurarak devam 
ettim. İniş başladığında rahatlamış 
bacaklar ve muhteşem manzara ile 
tırmanışın acısını çıkarttım.

Yaklaşık 500 metre alçalacak 
şekilde inanılmaz virajlarda bisik-
leti yatıra yatıra düzlüğe indik. Yüz 
kilometreyi devirmiştim. Son yirmi 
kilometrede birlikte çevirecek kendi 
tempomda bir ekip buldum. Sırayla 
öne geçerek ortalama 35 km/h ile 
kilometreleri eziyorduk. Nispeten 
düz geçen yirmi kilometre boyunca 
aynı İtalyan ekiple pedal çevirdik. 
Son bir kilometre kala bisikletçiler 
babasını bile tanımaz, dolayısıyla 
ani bir atak ile ekibi arkamda bıra-
karak bir ok gibi fırladım. Ekipten bir 
İtalyan’ın peşime takıldığını hisset-
tim. Önüme geçmesine izin ver-
dim. Finish düzlüğü göründüğünde 
pedala daha fazla asılmaya başladı. 
Ben de onun ardından gidiyordum. 
Yaklaşık iki yüz metre kala raki-
bin tükendiğini hissettim. Son bir 
nefesle onu geçtim. Her ne kadar 
yaş grubumda ilk yüzde yirmi beşin 
içinde olsam da yarışması zevkli 
bir parkurdu. Bu yarışı da kazasız, 
belasız bitirmiş oldum. Bir dahaki 
macerada görüşmek üzere. ◊
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Kış aylarında motosiklet

S onbaharın 
kendisini iyiden 
iyiye hissettir-
diği şu günlerde 
motosiklet  

       üzerinde geçiri-
len zamanların azalması muhtemel... 
Artık yazlık kıyafetlerden kışlık 
kıyafetlere geçme vakti geldi. Fileli 
montların yerine D-Dry montları ve 
pantolonları, su geçirmez botları ve 
kışlık eldivenleri giymenin zamanı... 
Bunun yanında, motosikletinizin 
çantasında ya da sırt çantanızda 
bir yağmurluk taşımanızda fayda 
var. Yağmurluk seçinizi yaparken 
iyi araştırıp doğru markaları tercih 
etmeniz, yağmurluğunuzu daha 
uzun yıllar giymenizi sağlayacaktır. 
Kış aylarında kullanacağınız kaskta 
mutlaka buğu önleyici aparat ol-
masına dikkat edin. 

En önemli ekipmanlardan biri de 
lastik... Motosikletinize kış lastiği 
taktırmak, yağışlı havalarda daha 
iyi yol tutuşu sağalayacaktır. 

Yani doğru ekipmanlarla kış 
aylarında rahatlıkla motosikletinizi 
kullanabilirsiniz. Unutmayın ki kötü 
hava yoktur, kötü ekipman vardır.

Motosikletinizi uzun bir süre kul-
lanmayacaksanız akünüzün kutup 
başlarını sökmeniz, akünün  
 
 
 
 

boşalmasını engelleyecektir. 
Lastiklerinizin betonla temasını 
kesmeniz de lastiklerinizin ömrünü 
uzatacaktır.

Motosikletinizi imkanınız varsa 
mutlaka kapalı bir otoparka koy-
malısınız. Kapalı otopark imkanınız 
yoksa bir barandayla üzerini kapat-
manız motosikletiniz korozyonlan-
masını engelleyecektir.

Brandayla örtülü motosikletle-
rin birçoğu kediler tarafından işgal 
edilme ihtimaliyle karşı karşıya-
dır (Kışın kediler için üzeri kapalı 
motosiklet seleleri vazgeçilmezdir). 
Bunun önüne geçebilmek için mo-
tosikletinizin koltuğuna naftalin ya 
da karabiber serpebilirsiniz. ◊

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 

www.besiktasmtsk.com
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scania.com.tr

Yeni Nesil Scania sahaya çıkıyor, taşımacılık liginde 
dengeler değişiyor. Scania’nın işinize özel geliştirdiği

yeni nesil araç ve hizmetlerle sahada 
bir adım önde olacaksınız.

Çünkü bizim önceliğimiz, sizin işiniz.

YENİ NESİL 
SCANIA İLE

1-0 ÖNDE 
BAŞLAYIN!
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B u yıl da iş yoğun-
luğu sebebiyle 
takip edemedi-
ğim ama aklımda 
kalan organizas- 

      yonun temelle-
ri ilk defa 2010 yılında Antalya ve 
çevresini kapsayarak düzenlenen bir 
haftalık off road gezisi olarak ortaya 
çıktı. Çoğunluğu yurt dışından gelen 
katılımcılardan oluşan Transanatolia, 
2011 yılında da aynı şekilde devam 
etti. 

2012 yılında gelen taleplere kar-
şılık vermek için format değiştirerek, 
federasyonların da desteğini alan 
Transanatolia, neredeyse, dünyanın 
en zorlu rallisi Dakar’a rakip olabi-
lecek bir ralli formatına geldi. 2012 
yılında Antalya’dan start alıp Alan-
ya’da finish gören ralli, 2013 yılında 
yine gelen talepler doğrultusunda 
çıtayı yükseltti. 2014 yılında parkur 
değişikliğine giden Transanatolia, bu 
sefer Ankara’dan start alıp, Sivas, 
Tuz Gölü, Bolkar dağları, Toros dağ-
ları, Kapadokya, Kayseri’yi ziyaret 
ettikten sonra yine Ankara’da sona 
erdi. 

Ege’den Karadeniz’e
Türkiye’nin rakipsiz, en uzun ve en 

zorlu rallisi olan Transanatolia Rally 
Raid, 2017 yılında heyecan verici 
bir parkurla karşımızda: İzfaş’ın ev 
sahipliğiyle, Fuar İzmir’den start alıp 
yedi günde toplam 2850 km yol ka-
tederek Samsun’da finish gördü. 

Bu sene yedinci defa düzenlenen 
Transanatolia, ülkemizin unutulmaya 
yüz tutmuş birçok bölgesini ziya-
ret eden parkuruyla, katılımcılarına 
tarih ve doğayı yarışarak keşfetme 
imkanı sağlarken, yerli ve yabancı 
yarış pilotlarına da bol çekişmeli bir 
mücadele sundu. 

Motosiklet, 4x4 araba, ATV ve 
Kamyon kategorilerindeki araç-
ların katılımı ile gerçekleşen rally 
raid’de bu yıl İtalya, Fransa, Porte-
kiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, 
Yeni Zelanda, Arjantin, Azerbeycan 
ve Kıbrıs’tan katılımcılar mücadele 
verdi.

İzmir’den başlayan olan mücadele, 
Türkiye’nin Alpleri olarak anılan Batı 
Toros sıradağları üzerinden ilerle-
yerek, Denizli, Antalya, Konya-Ka-
rapınar, Niğde-Aladağ’ın ardından 
rotasını kuzeye çevirip Kapadokya, 
Tokat-Gümünek’den sonra Sam-
sun’da sona erdi.

Motor sporları dünyasının yakın-
dan takip ettiği pilotların toprak, 
çamur ve su geçişlerinden oluşan 
zorlu parkurlardaki çekişmesine ev 
sahipliği yapan organizasyonu, yerli 
ve yabancı birçok basın mensubu 
yakından takip etti. 

19 Ağustos 2017 Cumartesi günü 
KültürPark’tan start alan Transa-

natolia Rally Raid, İzfaş, Fuar İzmir, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
Sportoto, BF Goodrich, Hytera, KTM, 
Globe Scout, Red Bull’un  destek-
leriyle 26 Ağustos 2017 pazar günü 
Samsun Meydan’da tamamlandı.

Rally motosiklet kategorisinde; 
1.Francesco Catanese, 2.Francesco 
Tarrione, 3.Serkan Özdemir. Quad 
kategorisinde; Ömer Muharrem 
Göksel. SSV kategorisinde; 1.Tsanko 
Tsankov/ Zornitsa Todorova, 2.Necati 
Şahin/ Günalp Kocakanat; Otomobil 
kategorisinde; 1.Mert Becce/ Hakan 
Isen, 2.Tolga Yalnız/ Ebru Demir-
bay Erişti, 3.Hüseyin Kurt/ Özaydın 
Dölek, Kamyon kategorisinde Marino 
Mutti/ Andrea Mazzoleni ikilisi rally 
kategorisinde podyum gören isimler 
oldu.

Raid kategorisinde ise 1.Haluk 
Kutay/ Ali Kutay, 2.Göktuğ Gü-
zelbey/ Hüseyin Murat Özkargın, 
3.Turgay Düzcü/ Serhat Şükrü Yaylalı 
ikilisi podyum görürken, Raid motor-
siklet kategorisinde yarışan tek pilot 
Barış Bilen Vural’ın ödüllerini alması 
sonucunda 7.Transanatolia Rally Raid 
sona erdi. 

Transanatolia Rally Raid, adre-
nalini, kasım ayında gerçekleşecek 
olan Baja Anatolia ile hız kesmeden 
yoluna devam edecek. Ben de ak-
satmadan sizler için gelişmeleri bu 
sayfalardan aktaracağım. 

RALLY RAID: Üç-on beş gün 
arasında değişen süreler içerisin-
de,1.500-10.000 km uzunluğunda 
off-road parkurlarda gerçekleşti-
rilen, ralli motosiklet, arazi araçları, 
ATV ve buggy’lerin birlikte yarıştığı 
rallilerdir. ◊

7. Transanatolia macerası 

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni
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Bu bir ilandır
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David Helfgott 
Tarih: 15 Kasım 2017
Saat: 20:30
Yer: Zorlu PSM - Ana Tiyatro, İstanbul
Fiyat: ¨VIP 275.00, 1. Kategori ¨230.00, 2. Kategori ¨175.00
3. Kategori ¨130.00, 4. Kategori ¨75.00, 5. Kategori ¨50.00

Tarih: 18 Kasım 2017
Saat: 20:30
Yer: Congresium Ankara,
Fiyat: Protokol ¨250.00, VIP ¨175.00, 1. Kategori ¨135.00
2. Kategori ¨100.00, 3. Kategori ¨75.00, 4. Kategori ¨50.00
Hayatını anlatan Shine filminde yaşama olan sımsıkı bağını gördüğümüz, 
kendisini canlandıran Geoffrey Rush’a Oscar ödülü kazandıran David 
Helfgott, on iki yıl psikolojik tedavi görmesine sebep olan Rachmani-
noff’un 3. Piyano Konçertosu’nu çalmak üzere, Piu Entertainment 
organizasyonu ile İstanbul ve Ankara’ya geliyor.

Manuş Baba 
Tarih: 08 Kasım 2017 
Saat: 20:00
Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi 
AKM Salonu, Trabzon
Fiyat: 1. Kategori ¨56.00
2. Kategori ¨45.00

Evrencan Gündüz 
Tarih: 09 Kasım 2017 
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Ataşehir, 
İstanbul
Fiyat: ¨44.00

KASIM
ETKiNLiKLERi

Levent Yüksel 
Tarih: 01 Kasım 2017 
Saat: 21:30
Yer: Beyrut Performance, İstanbul
Fiyat: VIP Sahne Önü Stand ¨1344.00 
4 Kişilik Balkon VIP ¨538.00
3 Kişilik Balkon VIP ¨403.00, 
2 Kişilik Balkon VIP ¨269.00, 
Normal ¨62.00

          Aptülkadir Elçioğlu sergisi Ankara’da 
                          Karikatürist ve yazar Aptülkadir Elçioğlu, İstanbul’da gerçekleştirdiği Sait Faik’ten   
                  Kafka’ya Karikatür Sergisi’ni başkente de taşıyor.
         Çankaya Belediyesi’nin konuğu olarak Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 1 Kasım’da       
başlayacak olan etkinlik 24 Kasım’a kadar ziyaretçilerin katılımına açık olacak.

  Oktoberfest Ankara 
  Tarih: 03-04 Kasım 2017 
  Saat: 19.00
 Yer: JW Marriott Hotel Ankara, Ankara
 Fiyat: Normal Giriş ¨200.00, Tek Kişi Konaklama+Normal Giriş ¨675.00, İki Kişi 

Konaklama+Normal Giriş ¨875.00, 8 Kişilik Masa ¨1600.00
Almanya’nın en ünlü ve en eğlenceli Oktoberfest Festivali bu yıl JW Marriott Ankara’da coşku ile 

kutlanıyor! Konuklar, etkinlik boyunca hem Alman müzik grubu Kontrollverlust’un canlı performansını 
dinleyecek hem de JW Marriott Ankara’nın usta şeflerinin özenle hazırlayacağı özgün Alman lezzetlerinden 
oluşan zengin açık büfenin ve limitsiz içeceklerin tadını çıkaracaklar.

Big Boyz Festival
Tarih: 03-04-05 Kasım 2017
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: Kombine ¨70.00, Tek 
Günlük Festival+Konser ¨50.00, 
Tek Günlük Festival Giriş ¨30.00
Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite 
festivali Big Boyz Festival, 
uçaktan gyrocoptere, hobi 
atölyelerinden engel tanımayan 
motosiklet şovlarına, macera 
tutkunlarını bir araya getirecek 
söyleşilerden Ceza (03 Kasım, 
Saat 21.00), Pentagram (04 Kasım, 
Saat 21.00), Mirkelam (05 Kasım, 
Saat 19.00) konserine birçok farklı 
etkinliğe KüçükÇiftlik Park’ta ev 
sahipliği yapacak.



120
Kasım
2017

121
Kasım
2017

Sattas
TTarih: 30 Kasım 2017 
Saat: 21:00
Yer: Sanat Performance Sahnesi, İstanbul
Fiyat: Arkadaş Paketi : ¨19.00, Ön Satış ¨23.00
Bar Önü ¨99.50, Balkon VIP 2 ¨99.50
Balkon VIP 1 (Masa) 2 Kişilik Bilet ¨299.00

Sermiyan
Midnight
Tarih: 23 Kasım 2017 
Saat: 20:00
Yer: Yenimahalle Bld.
4 Mevsim Tiyatro Salonu
Ankara
Fiyat: Tam ¨67.00
Öğrenci ¨57.00

Julie Byrne 
Tarih: 15 Kasım 2017 
Saat: 21:30
Yer: Salon İKSV, İstanbul
Fiyat: Numarsız Oturma ¨56.00, Ayakta Tam ¨45.00
Ayakta Öğrenci ¨34.00

Bendeniz
ve Çelik 
Tarih: 11 Kasım 2017 
Saat: 21:00
Yer: Winner İncek, Ankara
Fiyat: 1. Kategori ¨300.00
2. Kategori ¨250.00
3. Kategori ¨200.00
Kısıtlı Görüş ¨150.00

İstanbul Arabesque Project 
TTarih: 15 Kasım 2017 
Saat: 21:00
Yer: Sanat Performance Sahnesi, İstanbul
Fiyat: Arkadaş Paketi ¨19.00, Ön Satış ¨23.00
Bar Önü VIP ¨99.50, Balkon VIP 2 ¨99.50
Balkon VIP 1 (Masa) 2 Kişilik Bilet ¨299.00

Ogün Sanlısoy 
TTarih: 24 Kasım 2017 
Saat: 20:00
Yer: Holly Stone Performance 
Hall, Antalya
Fiyat: ¨35.00

Sena Şener
TTarih: 15 Kasım 2017 
Saat: 22:00
Yer: KadıköySahne
İstanbul
Fiyat: ¨34.00

Vedat Özdemiroğlu ile Mizah 
Yazarlığı Atölyesi
TTarih: 1819 Kasım 2017 
Saat: 12:00
Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Ankara
Vedat Özdemiroğlu’nun yönetiminde gerçekleşecek “Mizah 
Yazarlığı Atölyesi”, mizaha yeni yetenekler katmayı ve 
“espri” denen nesneyi masaya yatırıp liflerine ayırmayı 
hedefliyor.
Fiyat: ¨112.00 (İki gün için geçerlidir)

Fatih Ürek
Tarih: 18 Kasım 2017 
Saat: 22:00
Yer: Jolly Joker, Ankara
Fiyat: Sahne Önü Bistro ¨169.50
Bistro ¨113.00, Ayakta ¨56.50
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D ünyanın gelmiş 
geçmiş en kült 
yapımlarından 
Blade Runner’ın 
devam  

          filmi geliyor 
diye hevesle bekledik.

Vizyona girmeden önce aylarca 
ve de günlerce filmin muhteviyatını 
tartıştık.

Orijinali şöyleydi, devam filmi 
böyleydi, Harrison Ford şahaneydi 
diye beyin fırtınalarıyla ömür 
tükettik.

Sonunda o an geldi, 
büyük gün için sinema 
salonlarını tarumar 
edecektik.

Ve fakat o ne; 
Türkiye versiyonunda 
film kuşa, hatta soğan 
cücüğüne dönüştürül-
mesin mi?

Bu kepazelik Türkiye 
sinema tarihinde uzun 
zamandan sonra ilk defa 
sinemaseverler ile yabancı 
bir yapımcı firmayı karşı 
karşıya getirmiş oldu.

Bu yüzden Sinema Yazar-
ları Derneği de bu kepazeliğe imza 
atan Sony Pictures’a açık bir mek-
tup kaleme alıp şunları dile getirdi:

“Türkiye’ye Blade Runner 2049’ın 
oto-sansürlü bir versiyonunu sun-
manızı infialle karşılıyor ve de bunu 
‘yerel kültüre saygı’ olarak meşru-
laştırma çabanızdan derin rahat-
sızlık duyuyoruz. Kendini ‘yerel bir 

kültür’ için neyin uygun olup neyin 
uygun olmadığına karar verme 
yetkisinde görüp bunu söz konusu 
‘kültüre’ empoze etmek, o ‘kültüre’ 
yapılabilecek en büyük saygısızlık-
ların başında gelir. Türkiye halkının 
ve özelde Türkiye’deki sinema izleyi-
cilerinin her çeşit çıplaklık görüntü- 
sünden rahatsızlık duyacakları-
nı varsaymak, Türkiye halkına ve 

Türkiye’deki sinema izleyicilerine 
hakaret niteliği taşımaktadır.”

Son zamanlarda dünyanın bize 
biraz “farklı baktığı” muhakkak. 
Ama bu kadarı da artık saçmalık 
seviyesindedir ve kötü niyet ihtiva 
etmektedir bana göre. Dolayısıyla 
bu yüzden de Blade Runner 2049 
adlı bu filmi sinemada izlemenizi 
kesinlikle tavsiye etmiyoruz. ◊

Yazı:
Murat Arda

Blade Runner 2049 
kepazeliği
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Studio Ghibli’den Isao Taka-
hata’nın da yapımcıları arasında 
bulunduğu bu masal gibi animas-
yonda, denizde geçirdiği kaza 
sonucu kendisini kaplumbağaların, 
yengeçlerin ve kuşların yaşadığı ıssız 
bir adada bulan bir adamın hikayesi 
anlatılıyor. ◊

Robert Pattinson’ın sayısız kay-
nak tarafından “kariyerinin zirve 
noktası” olarak nitelenen perfor-
mansıyla bu yıl Cannes Film Festi-
vali’nde övgülere boğulan film, New 
York sokaklarında bir an bile hız 
kesmeyen, nefes nefese bir suç ve 
gerilim fırtınası. Martin Scorsese ve 
Sidney Lumet klasikleriyle karşılaş-
tırılan film, acemi bir soygun işine 
girişen Connie ve Nick isimli iki kar-
deşin hikayesini anlatıyor. Bankayı 

soyarlar fakat Nick yakalanır ve 
koşulların çok zorlu olduğu bir hapis-
haneye düşer. Kardeşini kurtarmak 
için her yolu denemeye kararlı olan 
Connie, arkadaşı Corey’nin yar-
dımına başvurur. Kefaret parasını 
bulmak için gittikleri tefecide işler 
daha da karışır. Connie kendisini bit-
mek bilmeyen bir gecede, kardeşini 
hapishaneden kaçırmaya çalıştığı, 
zamana karşı bir kovalamacanın 
ortasında bulur.  ◊

Yönetmen: Michael Dudok de Wit

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie
Oyuncular: Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh,
Benny Safdie, Barkhad Abdi

The Red Turtle
Kırmızı Kaplumbağa

Good Time / Soygun

Hayatını, babasından devraldığı 
tekstil imparatorluğunu büyütme-
ye adayan ve bu yolda aldığı cesur 
kararlar ve acımasız yöntemlerle 
ailesini de karşısına alan Mazhar 
Kozanlı’nın hikayesini anlatan film, 
uzun bir aradan sonra büyük sinema 
üstatları Yavuz Turgul ve Şener Şen’i 
bir araya getiriyor. ◊

Yönetmen Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, 
Rutkay Aziz, Mert Fırat

Yol Ayrımı
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Ayın Kitabı

Yazan: William Makepeace Thackeray 
Çevirmen: Nihal Yeğinobalı

Yayınevi: İmge

N edense Türkiye 
yayın dünyasın-
da İngiliz edebi-
yatına hak ettiği 
kadar değer  

      verilmez. Oysa ki 
dünya literatüründe Büyük Britanya 
ekolü büyük bir alan kaplamaktadır. 
Bu yüzden bu ayın “okunması elzem 
yapıtı” olarak İngiliz edebiyatının 
önemli ustalarından biri olan Wil-
liam Makepeace’in Vanity Fair adlı 
eserini tavsiye ediyoruz.

Her ne kadar Türkçe versiyonunda 
kitabın adının neden “Gurur Dünya-
sı” olarak tercüme edildiğine kafam 
basmasa da, İngiliz edebiyatında 
devrim niteliği taşıyan ve gerçekçi 
akımın en güzel örneklerinden biri 
kabul edilen Vanity Fair, hiciv ustası 
Thackeray’in Napolyon Savaşları sı-
rasındaki İngiliz toplumuna eleştirel, 
alaylı ve sevecen bakışını yansıtır.

On dokuzuncu yüzyılın başındaki 
İngiliz toplumunu bütün çeşitliliği ve 
değişikliği içinde yansıtması açısın-
dan Thackeray’in başyapıtı sayılan 
kitap, anlatımın ustalığı, karakterle-
rin incelikli biçimde yansıtılması ve 
betimleme gücüyle, döneminin en 
önemli romanlarından biri. 

Kurgunun çekirdeğini, birbirine 
zıt kişilikte iki yakın kız arkada-
şın ve onları seven-sevmeyen 
erkeklerin, savaş yaşantılarıyla 
harmanlanmış aşk serüvenleri 
oluşturur. Amelia’nın yumu-
şak başlı ve uysal olduğu 
yerde; arzulu, zevk düşkü-
nü olan pervasız arkadaşı 
Becky, edebiyatta eşine az 
rastlanır, çarpıcı bir karakter.

İngiliz edebiyatının en 
önemli yazarları arasında yer 
alan, eserleri defalarca tiyatroya 
ve sinemaya uyarlanan Thackeray 
için, ünlü İngiliz yazar Anthony 
Trollope şöyle diyormuş:

“Thackeray, edebiyat 
dünyasının bugüne kadar 
tanıdığı en büyük 
yıldızlardan biri...” 
Akademisyen 
arkadaşım 
Valeria 
Shmy-
rova’ya 
Vanity  
Fair oku-
maları için 
teşekkür  
ederim. ◊

VANITY
FAIR

GURUR
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Meşhur kitabın yazarı Kip Thorne 
nobel kazandı! Aynı zamanda efsane film 
Interstaller’a dayanan bu değişik kitap 
bilim ile sanatı adeta bir araya getiriyor.

İzleyiciler tarafından büyük beğeni 
toplayan Yıldızlararası (Irıterstellar) filmi 
gerek içeriği gerekse görsel yapısı ve 
bilime yaptığı katkılarla ses getirdi. Filmin 
bilim danışmam ünlü fizikçi Kip Thorne bu 
kitapta filmdeki hemen her bir sahnenin 

bilimsel arka planını açıklıyor. Kip Thor-
ne solucan deliği fikrini bilim kurguya 
kazandırmasıyla tanınıyor. 1984’te büyük 
bilim insanı Carl Sagan’a Mesaj romanı 
için verdiği solucan deliği fikri o günden 
bu yana bilim kurgunun vazgeçilmez 
unsuru olmuştur. Gerek diğer bilim kurgu 
romanlarında ve filmlerinde gerekse yıl-
dızlararasında ışıktan hızlı seyahat etmek 
için solucan deliği kullanılmakta. ◊

Yazar: Kip Thorne
Çevirmen: Barış Gönülşen
Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Yazan: Stephen Hawking
Yayınevi: Alfa

Yıldızlararası Bilimi

Dünyada onun gibi nev’i şahsına münhasır pek az 
rock ‘n’ roll yıldızı vardır.

O; duruşunda hem punk’ın serseri ruhunu hem 
rock’n’roll’un asi özünü hem de özgürlük duygusunun 
vücuda bürünmüş halini barındırır gibidir. Sevgili Be-
şiktaşlılar, sizlere rock dünyasının bir numaralı “Kartal 
Yürekli Sergüzeşt”ini sunarız: Billy Idol!

Yaşı altmış iki, işi bitmedi; zat-ı alileri dünyayı dolaş-
maya çıktı.

Şu sıralar Las Vegas mıntıkasında konserler vermeye 
devam eden büyük müzisyen Bill Idol, dünya turunda, 
eğer yakınlarınızda denk gelirse, bu eşsiz adamın kon-
serine mutlaka gidiniz! ◊

Yaşayan en büyük rockerlardan 
BILLY IDOL

dünya turunda 

Zamanın Kısa Tarihi, 1988 yılındaki ilk 
basımından bu yana geçen yıllar içerisinde 
bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu 
kazandı. Kırk dile çevrildi ve dokuz milyonun 
üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası 
ün kazandı. Kitap o dönemde evrenin do-
ğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler 

göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan 
o günden bu güne hem atom-altı dünyanın 
hem de büyük ölçekte evrenin gözlem tek-
nolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. 
Bu yeni gözlemler Profesör Hawking’in kita-
bın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörü-
lerin çoğunu doğrulayan nitelikteydi. ◊

Zamanın Kısa Tarihi

MüZiKOMANi
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Ben
Yusuf Kağan Coşkun,

Tarık Çevikel İlköğretim
Okulu ana sınıfında okuyorum, 

altı yaşımdayım.
Büyüyünce futbolcu

olacağım.

Ben Defne Özden,
Bahçeşehir Koleji

Bursa Modern
Kampüsü’nde okuyorum.

Yedi yaşımdayım.
Büyüyünce doktor

olacağım.

Tolgay arslan:



134
Kasım
2017

135
Kasım
2017

T
olgay Arslan 
abimizi 
görmek için 
Bursa’dan  
yola çıkıp  

     BJK Nevzat De-
mir Tesisleri’ne ulaştık. Bize çok 
yakın davranan Tolgay abimiz ile 
çok güzel vakit geçirdik. Onunla 
özel bir röportaj bile yaptık. İşte 
onunla yaptığımız sohbetimiz...

Nasıl futbolcu oldunuz?
Aslında babam yüzünden 

futbolcu oldum. Baba sevgisi 
sayesinde bugünlere geldim.

Baba ocağınızı ziyaret et-
mişsiniz? Duygularınızı alabilir 
miyiz?

Çok güzel bir deneyimdi. Ora-
daki insanlar çok güzel insanlar, 
beni çok güzel karşıladılar. 
Çorum’u daha fazla gezmem 

gerekiyor aslında. Çünkü ben 
bir buçuk gün sadece köyüm 
Çobandivan’da vakit geçirdim.

 
Köyde en çok neler hoşunu-

za gitti?
On beş senedir köye gitme-

miştim. Her şey doğal orada, 
insanlar içten ve köyün yemekleri 
çok farklı ve güzeldi. Oradaki 
insanların paraya ihtiyaç duy-
mamaları, kendi kendilerine yet-
meleri benim çok hoşuma gitti. 
İhtiyaç duymuyorlar maddiyata. 
Çünkü zaten her şeyleri var.

Eğer futbolcu olmasaydınız 
ne olurdunuz?

Eğer futbolcu olmasaydım 
büyük ihtimalle baba mesleğim 
emlakçılığı yapabilirdim.

Beşiktaş taraftarının en çok 
hangi özellikleri hoşunuza 
gidiyor?

Sonsuza kadar bizi destekle-
meleri. Skor ne olursa olsun.... 
Şampiyonlar Ligi’nde özellikle 
bambaşka bir duyguyla bizi 
desteklediler ve rakip takımları 
bu çok fazla etkiliyor.

“Köyüme ziyarette dikkatimi çekti. Her şey doğal orada, 
insanlar içten ve köyün yemekleri çok farklı ve güzeldi. 
Oradaki insanların paraya ihtiyaç duymamaları, kendi 
kendilerine yetmeleri benim çok hoşuma gitti. İhtiyaç 

duymuyorlar maddiyata. Çünkü zaten her şeyleri var.”
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Sizi ne zaman milli formayla 
görebileceğiz?

Milli takıma seçilebilmek için 
gerekli tüm girişimleri yapıyoruz, 
az kaldı inşallah.

Oğlunuzun futbolcu olmasını 
ister misiniz?

Çocuğum futbol hastası. Ama o 
ne yapmak istiyorsa yapsın. Güzel 
bir karakteri olsun, iyi bir insan 
olsun.

Vodafone Park’ta oynamak 
nasıl bir duygu?

Vodafone Park benim için dün-
yanın en güzel stadı. Bu taraftar 
için maça orada çıkmak bana bü-
yük bir heyecan veriyor. O yüzden 
kariyerimin sonuna kadar inşallah 
böyle bir heyecanla maça çıkarım.

Beşiktaş’ta en çok hangi arka-
daşınızla anlaşıyorsunuz?

Aslında herkesle çok iyi 
anlaşıyorum ama geçen sezon 
Demba Ba ile çok yakın arkadaşlık 
kurdum.

Maça çıkmadan önce bir uğu-
runuz var mı?

Uğurum var, çoraplarımı da, 
ayakkabılarımı da önce sağ ayak 
ile giyerek maça çıkıyorum.

İlk kazandığınız parayla ne 
yaptınız?

Saat almıştım.

En çok hangi formayı beğen-
diniz?

Hepsi güzel ama en çok gri 
formayı beğendim.

Beşiktaş tarihinde en etkilendi-
ğiniz futbolcu kim?

Sergen Yalçın. ◊

“Vodafone Park benim için dünyanın en güzel 
stadı. Bu taraftar için maça orada çıkmak 
bana büyük bir heyecan veriyor. O yüzden 
kariyerimin sonuna kadar inşallah böyle bir 

heyecanla maça çıkarım.”



Arhan Kalfa,Kara Kartal’ın koltuğuna oturdu ve şampiyonluk için nefesini tuttu. Mesajı: “En büyük Beşiktaş, başka büyük yok!”

KARTALLAR
mini mini
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Doğa Çol ve 
Tuana Çol... 

İkiz Kartallar Beşiktaş’ın 
maçını izlemek için ta 

Trabzon’dan İstanbul’a geldiler 
ve hayatlarında ilk defa Beşiktaş 

Çarşı’sında tur attılar. Tuana “Tüylerim 
diken diken oldu” derken, Doğa ise 

“Stattan önce Çarşı’ya gittik, kimseyi 
tanımıyorduk ama herkesle hemen 
kaynaştık” diyor sevinçle. Bize de 

ikiz dişi Yavru Kartallarımız’a 
“Helal size kızlar” 

demekten başka söz 
kalmıyor.

Dilan Engin,
hepimizi kıskandıracak 

bir Q7 güzelliğiyle 
mutluluk saçıyor.



Umut Özçamur,Beşiktaş’a karşı yapılan hakem hatalarına dikkat çekmek için “Sevgili hakem amcalar, gözünüze gözlük” diyerek tüm Yavru Kartallar’a selam ediyor.

Asya Kayar,
Kara Kartal’ın yüceliğini 
yerinde yaşayan Yavru 

Kartallar’dan... Vodafone 
Park onun için mutluluk 
anlamına geliyormuş.
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Buğra 
Sergen Sönmez, 

arkadaşımız 
diyor ki: “Övünmek 

gibi olmasın; 
Beşiktaşlılık bana şu 

arkamdakinden 
miras”..



KARTALLAR
mini mini
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Fanatik Beşiktaşlı
anne ve babasının biricik 

evladı Mira Necim, 
hayata “Merhaba” dedi 
ve Beşiktaş’ın gücüne 
şimdiden güç katmaya 

başladı bile...

Kemal 
Ege Dardeniz, 

“Beşiktaşlı sağlam 
kafalıdır, sağlam 

vücutludur, o yüzden 
bisiklete binmek çok 
önemlidir” dercesine 

annesi Yeşim’in 
kaskında trompet 

çalıyor.

Merve Dağlı,“Sırf Beşiktaş’ın maçlarını Çarşı’da izleyebilmek için üniversiteyi İstanbul’da okumak istiyorum” mesajını iletiyor.
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Nehir Taştekin’in 
en büyük hobileri; 

babasıyla kovboyculuk 
oynamak ve 

Beşiktaş’ın maçlarını 
ailecek izlemek...

Hilal ve Tuğçe Özmüş 
kardeşler, hem başkanımız 

Fikret Orman ile sohbet 
edip hem de Şeref Turu 

yapabildikleri için kendilerini 
çok şanslı sayıyorlar.



AKTÜE L

Yazar: Erich Kastner
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

Babaları öldüğünde, değirmen-
cinin üç oğlu mirası bölüşürler. En 
büyükleri değirmeni alır. Ortan-
calarının payına, hiç değilse yük 
taşıyabilen eşek düşer. En küçük-
leri Hans’a miras kalan tek şey ise 
kedidir. Bir kediyle nasıl geçinilir 
ki? Çok geçmeden, bu kedinin 
öyle sıradan bir hayvan olmadığı 
anlaşılır. Konuşabilen, ne yapıla-
cağına dair harika fikirleri olan bir 
kedidir bu. Tabii öncelikle yeşil bir 
av çantasına, bir çuvala ve uzun 
çizmelere ihtiyacı vardır. Çağdaş 
çocuk edebiyatında çığır aşan 
yazarlardan Kastner, kendi üslubu 
ve espri anlayışıyla, bu sevilen 
masalı yeniden yorumluyor. ◊

ÇIZMELI KEDI

AYI PADDINGTON 2

· Kendi dirseğini yalamanin imkansız olduğunu, 

· Ördeğin vakvaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin 
açıklayamadığını, 

· Yaşamın boyunca uyku sırasında yaklaşık yetmiş böcek ve on 
örümcek yiyeceğini, 

· İdrarın zifiri karanlıkta parladığını,

· Eğer çok siddetli hapşırırsan, kaburgalarından birini kırabileceğini, 

· Hapşırmaya engellemeye çalışırsan başındaki veya boynundaki 
damarlardan birinin yırtabileceğini ve ölebileceğini,  

· Hapşırdığın sırada gözlerini açık tutmaya çalışırsan, yerlerinden 
fırlayabileceklerini

İLGİNÇ BİLGİLER

Artık Brown ailesi ile yaşamakta olan Paddin-
gton, yerel halkın da sevilen ve popüler bir 
üyesi olmuştur. Teyzesi Lucy’nin yüzüncü 
doğum günü için mükemmel hediyeyi almak 
adına bir dizi garip iş bulup çalışmaktadır. 

Nihayet hediyeyi almayı başarır, ancak hediye 
bir anda çalınır...

B İ L İ Y O R  M U S U N ?



ÖNEMLİ NOT: Belgeler başvurudan en fazla 3 ay önceki tarihle hazırlanmış olmalıdır, daha eski tarihli belgeler kabul edilmez.

Tüzük gereği üyeliğinize karar verildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının ödenmesi 
gerekmektedir. Üyelik kabulünden önce söz konusu ücretlerin ödenmesi halinde üyelik başvurunuz reddedilirse yatırılan 
tutarlar, derneğimize bağış olarak kabul edilecektir. 

Aidatların son ödeme tarihi her yılın 31 Aralık günü saat 12.30’dur.

Size ulaşabilmemiz için, varsa adres ve telefon değişikliklerinizi en kısa zamanda kurulumuza bildiriniz. 

Tel: 0212 948 1903 (Dahili: 2301 - 2302)  Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER
1.
2.
3.
4.

1 adet noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti (veya vukuatlı nüfus örneği) 
1 adet ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi
1 adet savcılıktan adli sicil belgesi (veya e-devletten alınan adli sicil belgesi) 
4 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Adı Soyadı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri - Medeni Durumu :
Doğum Tarihi (gün / ay / yıl) :
Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu :
En Son Bitirdiği Okul :
Mesleği :
Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı :
İş Adresi
 :
Ev Adresi :

İş Telefonu :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
Faks :
E-Posta Adresi :

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Beşiktaş JK taraftarı olduğumu, Dernekler Yasası, Türk Medeni 
Kanunu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü’nün aradığı derneklere üye olma şartlarını taşıdığımı, bu şartları 
taşımadığımın sonradan tespiti halinde üyeliğimin kendiliğinden düşmüş sayılacağını, Türkiye Profesyonel Spor 
Ligleri’nde takımları BJK ile aynı kümede bulunan diğer bir kulübe üye olmadığımı, sonradan böyle bir durumun 
ortaya çıkması halinde üyeliğimin askıya alınacağını ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü hükümlerini aynen ka-
bul ettiğimi ve bu hükümlere aykırı davranmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                 İmza

5 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyesi olarak yukarıda kişisel bilgileri belirtilen

............................................................................................................’yı üyeliğe takdim ederiz.

Adı Soyadı

1. ......................................................

2. ......................................................

Sicil No

..........................................................

..........................................................

İmza

..........................................................

..........................................................

Fotoğraf

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

ÜYELİK BAŞVURU FORMU



NOT: BJK TÜZÜĞÜ GEREĞİ, ÜYELİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN 1 TAM YIL SONRA SEÇME HAKLARINA SAHİP OLUNUR.

Üyelik Giriş Ödentisi 5.000.-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı 120- TL olmak üzere toplam 5.120.-TL Kulüp veznesine 
ödeme yapabilirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
IBAN: TR17 0006 7010 0000 0001 1556 44        Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
annem / babam / eşim ........................................................ (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam
2.620 TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, annem / babam / eşim ........................................................................ (ismini yazınız)
BJK Genel Kurul Üyesi olduğu için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL 
olmak üzere toplam 2.620-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tahsil ediniz.

BJK Bonus Card sahiplerine 9 taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle, üyelik işlemlerinin bir an 
önce başlatılmasını isteyen başvuru sahipleri, 5.120 TL yerine banka masrafları ile birlikte 5.454 TL’yi 9 taksitte 
ödeyebilirler.                    5.120 TL (Tek Çekim)              5.454 TL (9 Taksit)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, üyelik giriş ödentisi 5.000-TL ve yıllık üyelik aidatı 120-TL olmak üzere toplam 
5.120-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tercih ettiğim ödeme türü uyarınca tahsil ediniz.

     Peşin                                     Üyelik onay tarihinde                                ...../...../20...                               5.120-TL

Annem / babam / eşim ................................................................... (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu 
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam 2.620-TL 
Kulüp veznesine yatırılmıştır.

                                            İmza:

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli güven-
lik numarasıdır.)

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli 
güvenlik numarasıdır.)

İmza:

İmza:

     4 Taksit                                 Tüm Kredi Kartlarına

Visa

Visa

Amex

Amex

Master

Master

Üyelik, giriş ücreti ve aidat tutarının tamamı ödendikten sonra onaylanır.

Üyeliğinizin kabul edildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının aşağıdaki ödeme 
şekillerinden birini seçerek ödediğinizi derneğe bildiriniz. 
Üyeliğe kabul edilenin anne veya babasının BJK Genel Kurul Üyesi olması durumunda alttaki bölüm doldurulur.

ÜYELİK ÖDEME FORMU         Tarih:..../.../201...



Gelecek 
heyecan verici. 

Hazır mısın?




