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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Kulübümüzün Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı’nı ve
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı geçtiğimiz ay gerçekleştirdik.
Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört
maddesini değiştirdik. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’unda oylarını kullanarak Beşiktaş’a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve
ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş’a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda
attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum.
¡
Japonya’nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı da bunun en önemli göstergelerindendir.
Mainichi-Sponichi grubunun Japonya’daki medya gücünün de desteği
ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız,
Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve Türkiye’ye tanıtırken, Beşiktaş’ı da önce Japonya’da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla
bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek.
¡
Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci Süper Kupa’yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da Balkan
Kupası’nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan
eSpor League of Legends Takımımız
ise, yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan
itibaren Vodafone Freezone League
of Legends Şampiyonluk Ligi’nde
mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri
gururlandıran takımlarımızı tebrik
eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm
sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim.
¡
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin 95. yıldönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük
Beşiktaşlı Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının
aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla
yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile
tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı
kutluyorum.

Fikret Orman
En derin sevgi ve saygılarımla,
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Beşiktaş, 1959-60 sezonunda dillere destan olacak, son derecede
yetenekli ve genç oyunculardan kurulu bir kadro oluşturmuştu
Türkiye Ligi’nde... Necmi, Bahattin, Münir, Tuncay, Sabahattin, Kaya,
Arif, Nazmi, Şenol, Birol ve Küçük Ahmet’ten kurulu kemikleşmiş
bu kadroya, Türk futbolunun “lokomotif” oyuncusu “Beton”
Mustafa’nın da dahil olması tüm Beşiktaşlılar’ı mutlu kılarken,
rakipleri üzerinde de tedirginlik yaratmıştı.

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

H

arp Okulu ve
Ankara Karagücü takımlarında parladı.
Günümüz modern futbol anlayışını 1950’li
yıllarda benimsemiş ve bunu
futbol sahalarına yansıtmış
çok büyük bir futbolcuydu.
Muhafız Gücü ile Ordu
Milli takımlarında oynadığı
dönemde şöhretin doruğuna
tırmandı. Fizik kondisyonunu
devamlı en üst düzeyde tuttu.
Orta alanda oyunu organize
ederken, modern futbolun gereği olarak sık sık hücuma da
katıldı ve sürpriz goller atarak,
formasını taşıdığı takımları
galibiyetlere ulaştırdı.
Doksan dakikaya sığmayan
fizik gücü ve dayanıklılığı ile
takımının daima lokomotifi

oldu... Bu yüzden ona statlarda
“Beton” lakabı takıldı seyirciler tarafından.
1949 yılında milli takım
kadrosuna çağırıldı ve Ankara’da Suriye Milli Takımı ile
oynadığımız Dünya Kupası
eleme maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Bu maçı
7-0 kazanan milli takımımız,
Brezilya’da oynanacak Dünya
Kupası finallerine katılma
hakkını elde etmişti. Buna
rağmen o günün mali koşulları
yüzünden Brezilya’ya gidip
gelebilmek için gerekli yol parasını temin etmek ilgililerce
mümkün olamamıştı.
Tıpkı, Gündüz Kılıç, Lefter
Küçükandonyadis, Ali İhsan

Karayiğit, Naci Özkaya, Mehmet Ali Has ve Şükrü Gülesin
gibi zamanın büyük yıldızları
ile birlikte Mustafa Ertan da,
bu büyük organizasyonun finallerinde oynamak şerefinden
mahrum kalmıştı. Ancak ne
var ki büyük yıldızımız, 1950
Dünya Kupası Finalleri’nde
kaçırdığı fırsatı 1954 Finalleri’ne kalan ve katılan ay-yıldızlı
takımımızda, eline geçirerek
bu büyük onura sonunda nail
oldu. Bu arada Dünya Kupası
Finalleri’nde oynadığımız
üç maçta da ay-yıldızlı takımımızda yer aldığı gibi, bu
organizasyon sonunda Dünya
Kupası’nı kazanan Federal
Almanya’ya bir de gol attı.
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olsa gerek... “Beton” Mustafa,
Beşiktaş’a gelinceye kadar
Ordu Futbol Milli Takımımız’ın tüm maçlarında yer
alırken, bu şerefli armadanın
yıllarca kaptanlığını da yaptı.

İlginç anılarından

Şerefli armadanın
kaptanı

1926 yılında Bursa’da
doğmuş, Bursa Askeri Lisesi’nde öğrenim görmüş ve fubola
yine Bursa’da başlamıştı.
Efendiliği, saygısı, intizamı
ve arkadaş canlılığı ile futbol
dünyamızda olduğu gibi Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesinde de sevilen ve sayılan bir
kişi oldu.
1949-1963 yılları arasındaki başarılı futbol hayatında
sekizi amatör, biri ümit, ikisi
B ve yirmisi de A milli takımlarımızda olmak üzere otuz
bir kez ay-yıldızlı formayı
giyen Mustafa Ertan, Ordu
Milli Takımı’nda elli beş defa
devamlı yer alarak toplam
seksen altı kez uluslararası
maçta görev yaptı. Yakın
tarihe kadar Türkiye’nin en
fazla beynelminel olan futbolcusu idi. Elli beş defa Ordu
Milli Takımı’nda yer alan
bir değerin A milli takımda
ancak yirmi defa yer alması
düşündürücüdür. Herhalde
Beşiktaşlı olmanın bir bedeli
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1950’li yılların ikinci
dönemine girildiği günlerde de Türkiye Ordu Milli
Takımı’nın yine “lokomotif”
oyuncusu konumundaydı.
Ordu millilerimiz, Adana’da
Amerika Ordu Milli Takımı ile “Dünya Şampiyonası
Finalleri” serisinden eleme
maçı için 17 Şubat 1957 günü
sahadaki yerini aldığında,
ay-yıldızlı takımımızda
Kaptan Mustafa Ertan’ın yanı
sıra ikinci bir Mustafa daha
vardı ilk on birde... Mustafa
Güven, yani ufak tefek fizik
yapısı nedeniyle futbolumuzda “Mikro” lakabıyla anılan
kanat oyuncusu Mustafa idi
söz konusu bu adaşı...
1.58 metre boyu ve 51 kiloluk cüssesi ile A milli takımda
yer alan tek oyuncu olan bu
futbolcumuz, ufak tefek yapısına rağmen tekniği, sürati ve
çabukluğu ile karşısında oynayan güçlü defans oyuncularını
perişan eden klas bir kanat
oyuncusuydu. Nitekim o günkü karşılaşmada Ordu Milli
Takımımız, Amerika Ordu
Milli Takımı’nı 19-0 gibi çok
farklı bir skorla mağlup ederken, Amerika ağlarını delik
deşik eden gollerin önemli bir
bölümünü, “Mikro” Mustafa
ile “Beton” Mustafa atmışlardı
rakip kaleye!

Orta alanda oyunu
organize ederken,
modern futbolun gereği
olarak sık sık hücuma
da katıldı ve sürpriz
goller atarak, formasını
taşıdığı takımları
galibiyetlere ulaştırdı.
Ertesi günün gazeteleri, bu
sansasyonal skorun yaratıcılarını sütunlarına aktarırlarken çok büyük bir yanılgıya
düşmüşler ve Mustafa Ertan’ın
attığı üç golü de “Mikro”
Mustafa’ya mal ederek, bu
oyuncunun attığı altı golü,
dokuza çıkarmışlardı farkında
olmadan!..
Golcü futbolcuların
ekserisi, böyle bir yanlışlık
karşısında isyan ederler ve
haberi tekzip ederler vakit
kaybetmeden... Türk futbolunun “Beton” Mustafa’sı,
yapılan yanlışlığı büyük bir
olgunlukla karşılamış ve
adaşını inciteceğini düşünerek
tekzip etmemişti hatayı yapan
gazeteleri.
Müstesna futbolu gibi
karakter yapısı da çok sağlam
olan Beşiktaşlı Mustafa Ertan’a, durup dururken “Beton”
lakabı verilmediği, ne kadar
açık ve seçik değil mi zaten...

Beşiktaş sevgisi
ağır basınca

Başarılı futbol yaşamını,
sırasıyla Harp Okulu, Ankara Karagücü, Muhafızgücü,
Ordu Milli ve Türkiye A Milli
takımlarında sürdürürken her

türlü hazzı tadan Mustafa
Ertan, artık çocukluk aşkı
olan Beşiktaş’a katılma
zamanının geldiği düşüncesindeydi. Nitekim 1950’li
yılların sonlarına doğru,
yüzbaşı rütbesi taşıdığı
dönemde, Ordu’daki bu
mukaddes görevinden istifa
ederek Siyah-Beyaz’lı kulübe
dahil oldu (1960).
1959-60 sezonunda Siyah-Beyazlı Camia bilahare
dillere destan olacak son
derecede yetenekli ve genç
oyunculardan kurulu bir
kadro oluşturmuştu Türkiye
Ligi’nde... Necmi, Bahattin,
Münir, Tuncay, Sabahattin,
Kaya, Arif, Nazmi, Şenol,
Birol ve Küçük Ahmet’ten
kurulu kemikleşmiş bu kadroya, Türk futbolunun “lokomotif” oyuncusu “Beton”
Mustafa’nın da dahil olması
tüm Beşiktaşlılar’ı mutlu
kılarken, rakipleri üzerinde
de tedirginlik yaratmıştı.
Mustafa Ertan’ın da dahil olduğu bu kadro, 195960 sezonunu Türkiye Ligi
Şampiyonu olarak tamamladı ve “Beton” Mustafa, Beşiktaş’a katıldığı ilk yılında
şampiyonlukla tanıştı.
Beşiktaş’a geldiğinin
ikinci yılında, futbol
sahalarında fırtına gibi
esip lakabına yakışacak
şekilde göze hoş gelen ve
faydalı futbol sergilediği
günlerdi... Onu ufak tefek
cüsseli takım arkadaşı olan
Tuncay yedeğe düşürmüştü.
Bu durumdan asla rahatsız
olmadı, formasına küsmedi, mütevazılığı da elden

bırakmadı. Ve yeniden, çok
çalışarak kaybettiği yeri
bileğinin hakkıyla geri aldı.
İki sezon sonunda futbolu
bırakarak, teknik direktör
sıfatı ile futbol hayatını
devam ettirmeye başladı.
Sırası ile PTT, Hacettepe
ve Bursaspor kulüplerinde
antrenörlüğünü başarı ile
sürdürdü.

Kalbimizdesin

Birçok yıldız futbolcu
yetiştirip teknik direktörlük
görevini de noktaladıktan
sonra doğup büyüdüğü
memleketi olan Bursa’ya çe-

kildi ve yaşamının son anına
kadar orada yaşadı. Bu çok
değerli ve modern futbolun
öncülerinden biri olan Mustafa Ertan, 17 Aralık 2005
tarihinde aramızdan ayrıldı.
Ama Beşiktaş Jimnastik
Kulübü var oldukça adı unutulmazlar arasındaki yerini
ilelebet muhafaza edecektir.
Türk futbolunun yeri kolay kolay doldurulamayacak
“Beton” Mustafa’sıydı o...
Kolay mı “Beton” Mustafa olmak... “Kartallar hep
yüksekte uçar” diye boşuna
dememişler... Nur içinde yat,
büyük Beşiktaşlı Mustafa
Ertan...

Başkanımız Fikret Orman’ın dördüncü dönemi başladı
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ÖNETİM KURULUMUZ
YENİ Y

Fikret Orman

Beşiktaşımız’ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’u
geçtiğimiz ay düzenlendi. Seçime tek aday olarak
katılan Fikret Orman, yeniden kubülümüzün
başkanı seçildi. Önümüzde zor bir süreç olduğunu
belirten Başkanımız Orman, “Beşiktaş’ın
problemlerini çözmeye çalışacağız. Herkesi
kucaklayacağız. Amacımız Beşiktaş’a hizmet
etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak” dedi.

(Başkan):

1967 yılında İstanbul’da doğdu.
Orta öğrenimini Işık Lisesi’nde,
yüksek öğrenimini Yıldız Üniversitesi ve ABD Florida Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Sanayi,
turizm ve inşaat sektörlerinde
yönetim kurulu başkanlıkları ve
üyelikleri bulunmaktadır.

Serdal Adalı
1964 yılında Adana’da doğdu.
İş adamıdır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Umut Güner
1975 yılında Malatya’da doğdu. İş adamıdır. Evli, bir çocuk
babasıdır.

Ahmet Ürkmezgil
1954 yılında İstanbul’da doğdu.
İş adamıdır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
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lk olarak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı; 15 Eylül 2019 tarihinde Başkanımız Fikret
Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Kongre Üyelerimizin katılımıyla BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından yapılan oylamayla Toplantı Divan Başkanlığına Şener Yurdakul seçildi.

Deniz Atalay
1961 yılında Denizli’de doğdu.
İş adamıdır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
Başkanımız Fikret Orman, Kongre Üyelerimize hitaben
şunları söyledi: “Tüzükte dört maddenin değiştirilmesi
gündemde. İlk madde Divan Kurulu Üyelerimiz için hazırlanan raporlar, toplantıdan birkaç gün önce ortaya çıktığı
için insanlar bir şeyler saklanıyor sanıyordu. İkinci madde
Divan Kurulu toplantılarına üst üste katılmayanlar Divan
Kurulu’ndan ihraç ediliyordu. Üçüncü madde aidatlarını üç
dönem ödemeyenler üyelikten ihraç ediliyordu. Çok üyemiz
ihraç edildi. Dördüncü madde de 2019’daki seçimde geçerli
olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının aşağı çekilmesi.
Dört madde dışında başka bir tüzük değişikliği olmasın diye
önerge veriyoruz. Büyük tüzük değişikliği hukukçuların
da katılımıyla kulübün gelecek on-on beş yılı düşünülerek
yapılabilir.” Orman’ın konuşmasının ardından tadil edilecek
tüzük maddeleri görüşüldü. Yapılan oylamalar sonunda dört
madde oy çokluğuyla değiştirildi. Başkanımız Fikret Orman,
maddelerin oylanmasından sonra kürsüye gelerek üyelerimize
teşekkür etti. Dilek ve temennilerin ardından Olağanüstü
Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Hüseyin Yücel
1982 yılında İstanbul’da doğdu.
İş adamıdır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ahmet Kavalcı
1960 yılında Rize’de doğdu.
İş adamıdır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Metin Albayrak
1964 yılında doğdu. İş adamıdır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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Ahmet Cihat
Kumuşoğlu
1956 yılında İstanbul’da doğdu.
Yeminli Mali Müşavirdir. Evli
iki çocuk babasıdır.

Orman: “Üyelerimiz Beşiktaş’a sahip çıktı

Şafak
Mahmutyazıcıoğlu
1980 yılında Rize’de doğdu. Hukuk fakültesi mezunudur. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımız ise, 16 Eylül
2019 tarihinde BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından yapılan oylamayla Toplantı Divan
Başkanlığına Şener Yurdakul seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından oy verme işlemi saat
10.40’ta başladı. Konge Başkanı Şener Yurdakul, oy sayımı
sonrasında 1971 oy kullanıldığını ve seçime tek aday olarak
katılan Başkanımız Fikret Orman’a 1911 oy verildiğini açıkladı. Seçimde 42 boş oy atılırken 18 oy da geçersiz sayıldı.
Başkanımız Fikret Orman, sonuçların ilan edilmesinden
sonra yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Tek
başımıza seçime girsek de üyelerimiz Beşiktaş’a sahip çıktı
ve oylarını kullandı. Tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde zor bir süreç var. Görev süresi dolan
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın problemlerini
çözmeye çalışacağız. Herkesi kucaklayacağız. Amacımız Beşiktaş’a hizmet etmek ve Beşiktaş’ın haklarını korumak. Kısa
ve uzun vadeli planlarımız var.”

Hüseyin Mican
1965 yılında İstanbul’da doğdu.
İş adamıdır.

Hakan Özköse
1967 yılında Artvin’de doğdu.
İşadamıdır. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
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Başkanımız Fikret Orman ve yeni Yönetim Kurulumuz, 17 Eylül günü Vodafone
Park basın toplantı odasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbataların
takdim edilmesinden sonra Fikret Orman, kızı tarafından gönderilen pastayı Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ile yeni dönemin hayırlı olması temennisinde
bulunarak kesti.

Erdal Karacan
1954 yılında İstanbul doğdu.
İşadamıdır. Evli ve bir çocuk
babasıdır.

Gökçe Meriçten
1978 yılında İstanbul’da doğdu.
İş adamıdır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Candaş Tolga Işık
1978 yılında İstanbul’da doğdu.
Yazılı ve görsel medya alanında
çalışmaktadır.

Başkanımız Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Çengelköy Rigel Restoran’da Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile
akşam yemeğinde buluştu.

Melih Aydoğdu
1972 yılında Kayseri’de doğdu.
İş adamıdır.
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Fani Madida:

"On beşinci
dakikada
attığım
bir gol var,
bildin mi?"
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Les Ferdinand’dan sonra Beşiktaşımız’ın ikinci siyahi ve ilk Afrikalı
futbolcusu olma özelliğini taşıyan efsanevi oyuncumuz Fani Madida,
Türkiye’de futbol oynadıktan sonra ülkesine dönüp sessiz bir hayat tercih
etmişti. Efsane futbolcu, uzun yıllar sonra sessizliğini ilk bizim için bozdu.

Yazı:

Andrew Simes

U

zun yıllardır sizi
hep merak ettik.
Türkiye’de top
oynarken ve futbolu bıraktıktan
sonra da mütevazı ve sessiz bir
kişi olarak bildik sizi. Bunun
sebebini açıklayabilir misiniz?

Futbol oynarken hep sessizdim, kavga etmezdim. Sonrasında da sosyal medyada beni
göremezsiniz, hesaplarım yoktur.
Yetiriştilme şeklim bu. Güney
Afrika’da bizim kabilemizde herkes aile gibidir. Bizde bir kadın
herkesin annesidir, bir çocuk
her kadına annesi gibi bakar
ve saygı gösterir. İnsan kendine

değil, topluma aittir. Başka yerde
bulamazsınız sanırım böylesini.
Bir kadın başkasının doğurduğu
çocuk için canını verir bizde. O
yüzden laflarımı ve hareketlerimi
hep esirgemişimdir. Çünkü her
adımda sadece kendimi değil, kabilemi, ülkemi, takımımı temsil
ettiğimi düşünürüm ve onlara laf
gelmesini istemem. Aslında bu

“Türkiye’de ve Beşiktaş’ta oynayabildim diyebilmek
olağanüstü bir şey. Beşiktaş’tan hiç ayrılmak istemedim.
Sanki ben ayrılmak istemişim gibi bir hava yaratmıştı o
zaman medya. Babam hastaydı ve Türkiye’de gördüğüm
yenilikleri bir an önce ırkçı hükümetinden kurtulan
Güney Afrika’ya getirmek istedim, bu doğru, ama
ayrılmamın sebebi değildi. Teknik direktörlerin anlaştığı
menajerler vardır ve sadece onların futbolcuları
ile çalışırlar. Ben yanlış zamanda yanlış menajerin
oyuncusuydum.”
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yaklaşım da beni sporda başarılı
kıldı. Çünkü mutlu etmek istediğim o kadar çok insan vardı ki...
Bugünlerde neler yapıyorsunuz?
Birkaç antrenörlük denemelerinden sonra kendimi maddi
yönden şansız çocuklara spor ve
eğitimi sevdirmeye çalışan bir
devlet vakfına adadım. Köyleri
dolaşıp çocuklara ve özellikle
kızlara futboldan bahsediyorum.
Evliyim, iki oğlum ve bir kızım
var. Büyük oğlum yirmi iki yaşında, küçüğü üçüncü sınıfta, kızım
ise on birinci sınıfta ve aralarında
futbolu en çok oynayan o.
Geçmişinizden bahseder
misiniz? “Madida” isminin bir
anlamı var mı?
Güney Afrika’nın Newcastle
şehrinde doğdum. Beş kız ve dört
erkek, toplam dokuz çocuklu
bir ailenin dördüncü ferdiyim.
İsmimin anlamı, “düşmanın veya
rakibin kafasını karıştıran kişi”
demek.
Futbol öz geçmişinizi anlatır mısınız?
Her şeyden önce bir atlettim.
Hızlı olduğumdan okul takımında yüz ve iki yüz metre koşar“İnönü’de oynayan
futbolcuların duygularını
anlatmak için kelime
üretilmedi. Zaten
anlatılmaması daha iyi,
yaşayanlar bilsin. Ama
şunu söyleyebilirim,
orada koşarken ayaklarım
hiç yere bastığını
hatırlamıyorum. Sanki
kırk bin taraftar seni
kaldırmış ve itiyor gibi bir
şeydi. Yani elimde değildi
yaptıklarım.”
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dım. Fakat bir gün ailem beni iş
bulmam için Johannesburg’a, bir
aile dostumuzun yanına yolladı.
Pazarları kiliseden sonra maçlar
olurdu. Bu maçların birinde beni
izleyenler, Kaiser Chiefs takımında yetkili bir arkadaşlarına
önerdiler. Burada da her başarıyı tattım; şampiyonluk, kupa,
1991’de yirmi sekiz gol
ile gol krallığı (halen
bu rekor kırılamadı),
yılın futbolcu ödülü,
milli formayı on yedi defa
giydim. Ama o yıllarda
Güney Afrika’da ırkçı düzen
devam ediyordu ve menajerler
pek siyah futbolculara yardımcı
olmuyorlardı. Ta ki Marcelo
Houseman adında bir menajer
videolarımı Gordon Milne’e
izletinceye kadar...
Beşiktaş’taki günleriniz
nasıldı?
Beşiktaş, o yıllarda bile çok
profesyonel bir kulüptü. Çok
cana yakın insanlardan kurulu
bir ekiptik, Rıza, Recep, Kadir,
Şifo, Ali, Feyyaz, Metin. Gordon
Milne çok üst segment bir teknik
direktördü. Beni ya orta saha ya
da kanatta oynatırdı. Christoph
Daum ise beni sağ bek oynattı.
Başkan Süleyman Seba, huzur
içinde uyusun, tanrı mekanını cennet eylesin, çok iyi bir
adamdı. Halen dualarımdadır.

Gücümü çok severdi ama ben ise
onun gücüne hayrandım. Hep
bir ihtiyacım var mı diye sorardı.
İnsana yardım etmeye bayılırdı.
O yüzden bazen ufak da olsa
bir ricam olurdu ondan. Bu onu
mutlu ederdi. Serdar Bilgili,
tercüman Ali Emeç gibi çok iyi
insanlar vardı. Çok güzel zamanlar geçirdim. Türkiye’de ve Beşiktaş’ta oynayabildim diyebilmek
olağanüstü bir şey. Beşiktaş’tan
hiç ayrılmak istemedim. Sanki
ben ayrılmak istemişim gibi bir
hava yaratmıştı o zaman medya.
Babam hastaydı ve Türkiye’de
gördüğüm yenilikleri bir an önce
ırkçı hükümetinden kurtulan

Güney Afrika’ya getirmek istedim, bu doğru, ama ayrılmamın
sebebi değildi. Ben asla gitmek
istemedim. Teknik direktörlerin
anlaştığı menajerler vardır ve
sadece onların futbolcuları ile
çalışırlar. Ben yanlış zamanda
yanlış menajerin oyuncusuydum.
İnönü Stadı’nda oynamak
nasıldı?
İnönü’de oynayan futbolcuların duygularını anlatmak için kelime üretilmedi. Zaten anlatılmaması daha iyi, yaşayanlar bilsin.
Ama şunu söyleyebilirim, orada
koşarken ayaklarım hiç yere
bastığını hatırlamıyorum. Sanki

“On beşinci dakikada attığım bir gol var, bildin mi
(gülüyor)? Kornerlerde hep kalecinin önünde dururum,
çok güzel orta gelmişti. Özellikle Fenerbahçe’ye atmak
güzeldi, suratlarındaki ifade paha biçilmezdi. Bazen
denk gelir internette, taraftarlarımızın o gol için yaptığı
tezahürat... Yazıktır, şey etmeyin o kadar!”

kırk bin taraftar seni kaldırmış ve
itiyor gibi bir şeydi. Yani elimde
değildi yaptıklarım.
Unutamadığınız bir maç
veya gol var mı? Taraftarlar için
özellikle bir gol var ki... (Fani
Madida lafımızı bölüyor)
On beşinci dakikada attığım
bir gol var, bildin mi (gülüyor)?
Kornerlerde hep kalecinin
önünde dururum, çok güzel orta
gelmişti. Özellikle Fenerbahçe’ye
atmak güzeldi, suratlarındaki
ifade paha biçilmezdi. Bazen
denk gelir internette, taraftarlarımızın o gol için yaptığı tezahürat... Yazıktır, şey etmeyin o
kadar!
Eski takım arkadaşlarınızdan görüştüğün var mı?
2011’de Beşiktaş ve Fenerbahçe masterları olarak bir
dostluk maçı için gelmiştim. O
zaman hepsiyle görüşme fırsatım
olmuştu. 2010 Dünya Kupası’nda yorumcu olarak Feyyaz,
Güney Afrika’ya geldi, öyle bir
fırsatı kaçıramazdım, gittim,
gördüm onu.
En beğendiğiniz futbolcular kimdi?
Sergen, bambaşka bir şeydi.
Ertuğrul çok eğlenceli biriydi.
Çok sert vururdu toplara.
Peki unutamadığınız bir
teknik direktör var mı?
Beşiktaş, Antalya ve Bursa’da
birçok teknik direktör için
oynadım, Gordon Milne, babam
gibiydi. Şenol Güneş çok sertti!
Sürekli bana bağırırdı (Türkçe
söylüyor): “Öyle bir şey yok
yavrum!”
Türkiye’den en çok neyi
özlüyorsunuz?
Çoğu şeyi özlüyorum. Yemekleri ve insanları çok iyiydi
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ama trafiği pek özlemiyorum.
Şu an daha kötü olduğunu
düşünemiyorum bile! Bu soru,
o zamanlar bana tahsis edilen
külüstür arabamı hatırlattı...
Görseydin acırdın bana. Arada
Türkiye Büyükelçisi beni etkinliklere davet ediyor, orada hasret
gideriyorum.
Güney Afrika’da hiç sizi
tanıyan Türkler’e denk geliyor
musunuz?
Burada bir alışveriş merkezinde bir Türk lokantası var,
ailecek gideriz. İlk gittiğimde
“Hey dostum sen Fani Madida’ya çok benziyorsun” demişlerdi. Ben ise “Sizler siyahları hep
birbirine benzetirsiniz” demiştim ve sandıkları kişi olmadığıma inandırmıştım... Ama sonra
“Siyah!” diye bağırınca mutfaktan aşçılar çıktı, garsonlar servisi
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bıraktı, yumak olduk “Oley
oley oley oley, şampiyon Beşiktaş!” diye bağırarak zıplamaya
başladık. Hala normal Beşiktaş
taraftarı arıyorum, yok galiba.
Beşiktaşı takip ediyor musunuz?
Telefonumda uygulamaların
ayarları hep Beşiktaş için ayarlı.

Beşiktaş kazandığında içimden
“Aferin çocuklar” derim.
Son olarak taraftarlarımıza
bir mesajınız var mı?
Sizi hala seviyorum ve unutamıyorum! Bir daha “Fani, Fani,
Fani Madida, Madida, Madida,
Fani Madida” demenizi duymak
için neler vermezdim. En büyük
mutluluğu hak ediyorsunuz.
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ORTA SAHAYA
TAZE KAN
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Duran toplarda ustasın, Avrupa’nın her köşesinde top koşturdun; üstelik Yugo’sun,
Boşnak’sın hem de bizden birisin! Sevgili Adem Ljajic, buraya yazıyoruz;
daha şimdiden geleceğin Beşiktaş efsaneleri arasında adın sevgi ile yazılacak,
her Beşiktaşlı seni minnetle anacak...

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu, Ufuk Tuncaelli

K

arakterli futbolcu
Adem Ljajic, her yaş
ve kategoride Sırbistan
Milli Takımı’nın başarısı için ter döktüğünde
kimse onun kökenini sorgulamamıştı.
O da, asla doğduğu topraklara bir

ihanet içinde olmamış, ekmeğini
yediği coğrafyanın hakkını vermişti.
O dönemin Yugoslavya ekolüne dair
sorduğumuz sorulara Adem şöyle yanıt
veriyor:
“Eski Yugoslavya’da çok büyük
oyuncular yetişti. Çok büyük karakterli oyuncular arasında birçok önemli
futbolcu hepimize esin kaynağı oldu.
Ama benim çocukluğumda en büyük
idolüm şu anda tekrar Partizan’a
dönen Sasa İliç’ti. Şu anda 22 numaralı
formayı giymemin sebebi de odur.”
Partizan’a dair nasıl bir duygu
taşıyorsun?
“Küçükken çok büyük bir Partizan
taraftarıydım. Tribüne gidiyor, maçları
kaçırmıyordum. Hayattaki en büyük
idealim ve hayalim de Patizan forması
giymekti ve bunu başardım. Önce altyapıda sonra A takım seviyesinde bunu
gerçekleştirdim. İtalya’da oynadım, çok
büyük kulüplerin formasını giydim.
Şimdi de öyle büyük bir takımın oyuncusuyum.”

Bir orta saha oyuncusu, ileri
uçtaki oyunculardan, forvetlerden
neler bekler?
“Benim forvetlerden en büyük beklentim; oyuna katılabilen, ikiye birlerde
pas alışverişinde bulunabilen özellikte
olmaları. Herkes tabii ki forvetlerden
gol bekler. Ben Higuain gibi, Benzema
gibi orta saha oyuncularıyla iletişim
kurabilen forvetlerle oynamayı daha
çok seviyorum.”
Türkiye’deki ilk derbini yaşadın?
Atmosfer nasıldı?
“Futbol hayatımda çok büyük
derbiler oynadım. Partizan-Kızılyıldız,
Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino gibi derbilerde forma giydim.
Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin atmosferi de çok güzeldi. Ortam o yoğunluğu size hissettiriyordu. O atmosferi
yaşamaktan oldukça keyif aldım.”
Ljajic, Avrupa futbolunda genç yaşına kadar önemli izler bıraktı. Ne yazık
ki futbol dışı gündemler de onun peşini
hiç bırakmadı. Yazımızın başında, onun
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için “asla doğduğu topraklara bir ihanet
içinde olmamış, ekmeğini yediği coğrafyanın hakkını vermişti”, demiştim.
“Sırbistan Boşnak’ı” olan futbolcumuz
Sırbistan’a asla saygıda kusur etmeyen
bir kişiliğe sahipti. Ta ki ona “zorla Sırp
marşı okutmaya kalkıştıkları” o meşum
ana dek... Bunu reddetti. Çünkü her
hangi bir ırka güzelleme yapmayı doğru
bulmuyordu. Üstelik, köklerini asla
yadsımayan bir futbol adamıydı o...
Yugoslavya topraklarında doğdu ve
Avrupa’nın hangi noktasına giderse
gitsin kendi insanını ve kültürünü asla
unutmadı.
Beşiktaşımız’ın orta sahasına renk
katan bu genç ama yaşına göre futbol kudreti üst seviyede futbolcuyu
biraz daha yakından tanımak için hep
beraber İtalya döneminde hepimizi
duygulandıran o sıcak hatırayı tekrar
dile getirelim...
Daha çok ırkçı taraftar gruplarıyla
meşhur Lazio ile karşılaşan Fiorentina
formasını giyiyordu. Maç esnasında
Adem’in attığı şık gol, filelerle buluşunca tüm Türkçe konuşan halkların
yüzünde bir gülümseme peyda oldu.
Zira o gün bayram sadece Fiorentinalılar için değil, tüm müslümanlarca
kutlanacaktı. Adem’in mesajı çok açık,
netti: “Bayramınız kutlu olsun”
İşte futbol zekası yüksek, adam eksiltme konusunda uzman, ara pas atma
konusunda master derecesine sahip ve
Beşiktaşımız’ın tam istediği özelliklere
sahip, ofansif bir orta saha oyuncusu
olan Adem, böyle bir futbolcu. Bakın,
Beşiktaş’a ilk adım attığı günlerdeki
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hissiyatını nasıl anlatıyor:
“Beşiktaş’ın beni istediğini ilk duyduğumda çok mutlu olmuştum. İyi bir
kadro kurduklarını ve büyük bir kulüp
olduklarını biliyordum. Bunun kişisel
olarak benim de kariyerime iyi bir ivme
kazandıracağı muhakkaktı. Değerimi
kanıtlayabilmem için, bir oyuncu olarak
burada daha iyi noktalara gelebilmem
için, gelişebilmem için Beşiktaş’ı büyük
bir fırsat olarak görüyorum.”
Genç yaşına rağmen deneyimli
oyuncumuzun aslında Beşiktaş ile
“ortak özelliği” daha Inter’de top
koşturmaya başladığı zamanlara rastlar.
Çünkü Kara Kartallı pitbul ile daha o
dönemlerde kanka olmuştur:
“Inter’de Gary Medel ile bir sene
oynadığım için onu ve futbol oynama
tarzını gayet yakından tanıyorum.
Bence o gerçek bir savaşçı.”
Peki, Adem Ljajic, Yugoslavya diyarı
ile Türk toprakları arasındaki ortak ve
farklı mevzuları kelimelere nasıl döküyordu? Sözü tekrar Adem’e bırakıyoruz:
“Beşiktaş’taki taraftarın bizlere
sunduğu atmosfer Sırbistan’daki gibi
heyecan verici. Sırbistan’da da, Beşiktaş’ta da taraftarlar doksan dakika hiç
durmuyorlar. Bu bir futbolcunun maça
tamamen konsantre olması için çok iyi
bir tetikleyici etki yapıyor.”
Adem, sadece Medel ile değil, bir

başka “kahraman ruhlu şövalye, tank
durduran topçu Tosic ile de ahbaplığı söz konusu. “Dusko Tosic ile çok
samimiyiz” diyen Adem, vatandaşı eski
futbolcumuzun Beşiktaş’a transferindeki etkisini yok sayamayacağını dile
getiriyor:
“Dusko bana Kara Kartal ile ilgili
çok şey anlattı ve karar verme süreçlerimde bana bir hayli yardımcı oldu.
Tosic, bana Beşiktaş’ın ne kadar güzel
bir semt olduğunu detaylı bir şekilde
anlattı ve İstanbul’u çok seveceğime
dair beni ikna etti.”
Adem’in ülkemiz futboluna yabancı
olmadığı aşikâr. “Çizme”deki futbol
algısı ile yurdumuzda oynanan futbolun
en önemli farkının teknik-taktik konularında olduğunun altını çiziyor:
“İtalya’da futbolun taktiksel yanına
daha çok ağırlık veriliyor. Bu yüzden
daha zorlayıcı bir futbol ortamı var.
Türkiye’de ise rakipler size biraz daha
fazla alan bırakıyor. Bu yüzden burada
oynamanın daha keyifli olacağını söyleyebilirim.”
Daha şimdiden Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazanan futbolcumuz,
kendi kendini ise şöyle analiz ediyor:
“Teknik bir futbolcu olduğuma inanıyorum. Bu konuda tevazu göstermeyeceğim, kendime güveniyorum. Zira
en olumlu özelliğim doğru zamanda

23

Ekim 2018

“Benim forvetlerden
en büyük beklentim;
oyuna katılabilen, ikiye
birlerde pas alışverişinde
bulunabilen özellikte
olmaları.
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doğru pasları atmaktır. Teknik kapasite
anlamında Beşiktaş’a bir takım oyuncusu olarak katkı verebileceğime eminim.
İlla ben gol atacağım diye bir durum söz
konusu değil çünkü ben assist yapmaya
daha fazla önem veriyorum. Takımımın
bir çözüm arayışı olduğu noktalarda
benim devreye girmem gerek çünkü
önemli olan çözüm sunabilmek. Gol
atmak ile ilgili bir takıntım yok.”
Ricardo Quaresma ve Pepe gibi
fenomen olmuş futbolcularla birlikte
oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu açıklayan Boşnak futbolcu, Kara
Kartal’a adım attığı ilk günden bu yana
gördüğü arkadaşçıl ortamdan etkilendiğini ise saklamıyor:
“Tüm arkadaşlarım, Beşiktaş’ta ilk
idmana çıktığım andan itibaren bana
çok sıcak davrandılar. Burada olmaktan
dolayı çok mutlu ve huzurluyum”
Biz de Beşiktaş Dergisi olarak
Adem’in mutluluğunu paylaşıyor ve
maçlarda ondan çok şey beklediğimizi
ve Beşiktaş’a uzun yıllar başarıyla hizmet vereceğine olan inancımızın tam
olduğunu kendisine iletiyoruz. Çünkü
Adem, duran toplarda usta, Roma,
Torino, Inter, Fiorentina, Partizan;
Avrupa’nın bir çok üst düzey takımında
top koşturan; Yugo geleneğinin tüm
özelliklerini taşıyan, İtalyan kumaşına
da haiz çok nitelikli bir futbolcu. Adem
Ljajic’in daha şimdiden geleceğin
Beşiktaş efsaneleri arasında adının sevgi
ile yazılacağını düşünüyoruz.
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Fotoğraflar:

Ekrem Özsoy

Beşiktaş Mogaz Takımımız, 15. Süper Kupa’yı müzemize getirerek
hem sezona muhteşem bir başlangıç yaptı hem de bir kez daha
camiamızın gururu oldu.
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2

010 yılına kadar
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası adıyla oynanan
Süper Kupa’yı 1980
yılında ilk kez müzemize getiren
Beşiktaş Mogaz Takımımız,
15. kez Süper Kupa’yı kazanma
başarısı gösterdi.
2017-18 sezonunda Süper
Kupa, Türkiye Kupası ve Süper
Lig şampiyonlukları yaşayan
Siyah Beyazlılarımız, 2018-19
sezonuna da Süper Kupa şampiyonluğuyla başladı. Süper Lig
şampiyonu ile Türkiye Kupası
şampiyonunun karşılaştığı
Süper Kupa organizasyonunda
Beşiktaş Mogaz Takımımız, her
iki kupanın da sahibi olduğu
için Türkiye Kupası finalisti ünvanıyla Göztepe rakibimiz oldu.
2018 Süper Kupa finali heyecanı, 8 Eylül Cumartesi günü
saat 17.30’da Ankara THF Spor
Salonu’nda yaşandı. Maça, Taner

Günay, Nuic, Baran Nalbantoğlu, Pribak, Ramazan Döne,
Lasica ve Tolga Özbahar ile
başlayan takımımız, karşılıklı
gollerin atıldığı ilk yarıyı 14-12
önde tamamladı. İkinci yarıda
temposunu artıran ekibimiz,
salondan 30-25 galip ayrılarak
Süper Kupa’nın sahibi oldu.
Siyah Beyazlılarımız, Süper
Kupa’yı Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu’nun elinden aldı. Büyük
bir coşku yaşayan ekibimiz,
sevincini taraftarlarımızla paylaştı. Kupayla salonda tur atan
oyuncularımız, taraftarlarımızla
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karacan: “Camiamıza
hayırlı olsun”

Yönetim Kurulu Üyemiz
Erdal Karacan: “Beşiktaş Mogaz
takımımız sezonun ilk resmi
maçında Süper Kupayı müzesine

götürmüştür. Emeği geçen teknik ve idari kadromuza ve sevgili
sporcularımıza sonsuz teşekkürler. Yine her sezon olduğu gibi
ligde, kupada, Süper Kupa’da,
Şampiyonlar Ligi’nde çok başarılı olup kupalar alacağımıza
inanıyoruz. Takımımızı desteklemeye gelen taraftarlarımıza da
teşekkür ediyoruz. Camiamıza
hayırlı olsun.”

Müfit Arın:
“Oyuncularımı
tebrik ediyorum”

Antrenörümüz Müfit Arın:
“Savunma disiplinini elden
bırakmayan hücumda da daha
kontrollü ataklar yapan takımımız kupayı kazandı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun.”
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Beşiktaşımız, Japon medya devi
Mainichi ile anlaşma imzaladı
Kulübümüzün Global Medya İş Ortağı, Japonya’nın köklü medya kuruluşu MainichiSponichi grubu oldu. Anlaşma kapsamında Japonca sosyal medya hesapları için
iki kurum birlikte çalışacak. Mainichi Gazetesi’nin her gün ulaştığı on milyonu
aşan kişiye, düzenli Beşiktaş içerikleri hazırlanması, farklı sosyal sorumluluk
kampanyalarının iki ülkede ortaklaşa hayata geçirilmesi, maç ve seyahat
organizasyonları, ilk etapta iki kurumun radarında olan
iş birliği kalemleri arasında yer alıyor.

K

ulübümüz, Japonya’nın en köklü
basın kuruluşlarından biri olan
Mainichi - Sponichi Group ile Global Medya
İş Ortaklığı anlaşmasına imza
attı. Sosyal ve konvansiyonel
medyada kulübümüzün Japonya’da temsilinden, ortak küresel
organizasyonlara kadar birçok
konuda farklı iş birliği içinde olacak iki köklü kurum, bu kapsamda birçok ilki hayata geçirmeye
hazırlanıyor.
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Beşiktaşımız’ın uluslararası
iletişim projelerine bir yenisini
daha ekledi. Japonya’nın alanında lider medya kurumlarından
Mainichi-Sponichi Group ile
Global Medya İş Ortaklığı anlaşmasına imza atan kulübümüz,
hem kulübün hem de Türkiye’nin tanıtımına uzun soluklu
ve geniş kapsamlı bir katkı sağlamayı hedefliyor. Sosyal medya,
geleneksel medya, ortak organizasyonlar ve içerik paylaşımları
kapsamında gerçekleşecek bu
özel iş ortaklığı ile Beşiktaşımız

bir kez daha Uzakdoğu’ya ve
devamında dünyaya açılacak.

Orman: “Japon
halkıyla Beşiktaş’ın
değerleri örtüşüyor”

Başkanımız Fikret Orman, iş
ortaklığı imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Uzun zamandır Beşiktaş’ı global
bir spor markası yapma hedefimiz söz konusu. Bu çalışmaları
daha etkili boyutlara taşıyabilmek için güçlü uluslararası

iş ortaklıkları da büyük önem
taşıyor. Bu kapsamda bir iş ortaklığının ilk imzasını atmak için bir
aradayız. Asya’nın ve bir anlamda
tüm dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden ve ekonomik
pazarlarından biri de Japonya.
Bunun yanı sıra, birbirini çok
seven ve sayan iki toplumdan da
söz etmeliyiz. Tarihimizde de bu
iki ulusu birbirine yaklaştıran
çok önemli olaylar, hatıralar var.
Diğer yandan, Japonya bizim için
de önemli hedef pazarlardan biri
olma özelliğine sahip. 147 yıllık
geçmişi ile Mainichi Gazetesi
Japonya’nın en eski gazetesi.
Şimdi uluslararası piyasada daha
da büyümelerini sağlayacak ve
spor merkezli dijital yatırımların
olduğu bir oluşum başlatıyorlar.
Bu oluşumun ilk projesi de bu iş
ortaklığı olacak. Mainichi-Sponichi Group’un Japonya’daki
medya gücünün de desteği ile
dijital altyapısını kullanacağı
çeşitli projeleri birlikte hayata
geçireceğiz. Buradaki temel
amacımız Mainichi Gazetesi ve
Japon kültürünü taraftarımıza ve
Türkiye’ye tanıtırken, Beşiktaş’ı
da önce Japonya’da, sonra da

uluslararası anlamda daha fazla
bilinirliğe sahip bir marka haline
getirmek. Özetle bugünden itibaren Mainichi-Sponichi Group,
Beşiktaş’ın global medya partneri
olarak konumlanacak.
Come to Beşiktaş sloganı
dünyada büyük ses getirdi.
Rumi’nin güzel sözleri ile global
reklamlar yaptık. Çin’de sosyal
medya hesapları açarak bir ilki
gerçekleştirdik. Başta Çin’de olmak üzere çeşitli iletişim çalışmaları yürütüyoruz. Japonya bizim
hedef pazarlarımızdan biri. Japon
halkıyla Beşiktaş’ın değerleri örtüşüyor. Japon halkının bizi çok
seveceğini düşünüyoruz. Mainichi gazetesi, Japonya’nın en eski
gazetelerinden biri. Elliden fazla
gazeteleri var. Spora büyük destek veriyorlar. Daha da büyümek
için dijital yatırımlar yapıyorlar.
Birlikte çeşitli projeler yapacağız.
Mainichi bizim global medya
partnerimiz olacak. Japonya’da
sosyal medya hesaplarımız
olacak. Birlikte yöneteceğimiz
iletişim çalışmalarımız olacak.
Ticari değeri olan projelere imza
atacağız. Basketbol ve voleybol
ile ilgili de projelerimiz olacak.

Amacımız iki halkı spor aracılığıyla bir araya getirmek. Oyuncu
takasları olacak ve Japonya’da
turnuvalara katılacağız. İyi bir tanıtım ve iletişim olursa sponsorluklar da gelecektir. Bizim amacımız; ülkemizi, insanlarımızı ve
Beşiktaş’ı tanıtmak. Dünyanın
her yerinde insanlara dokunmak
istiyoruz. Takımımızda Japon
oyuncular görmek isteriz.”

“ComeToBeşiktaş
çağrısına karşılık
vermek istedik”

Mainichi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mainichi-Sponichi Digital Project Inc.
CEO’su Takeo Iwasawa, törende
şu ifadeleri kullandı: “Japonya’nın en eski gazetesinin sahibi
Mainichi-Sponichi Group olarak Türkiye’nin en köklü spor
kulübü Beşiktaş ile global
bir iş birlikteliği yapmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. İnsana, doğaya, spora, kültürel
gelişime ve sosyal
sorumluluk
çalışmalarına
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katkı sağlamayı kendine misyon
edinmiş bir grup olarak; benzer
değerleri benimsemiş Beşiktaş’ın
Rumi’nin “Gel, kim olursan gel”
dizeleri ile yaptığı ComeToBeşiktaş çağrısına karşılık vermek
istedik. Beşiktaş’ın global medya
partneri olarak, Japonya’yı ve
markalarımızı Türk halkına
tanıtırken; Beşiktaş markasını
da başta Japonya olmak üzere
küresel olarak tanıtmak için ortak projeler yürüteceğiz. Sahibi
olduğumuz Mainichi Gazetesi
ve Japonya’nın bir numaralı spor
gazetesi Sports Nippon (Sponichi)’un konvansiyonel ve dijital
yayınları aracılığıyla düzenli Be-

şiktaş iletişimi yapacağız. Bu ilk
adımın, uzun süreli ve sağlam bir
iş birlikteliğinin temeli olacağına
inancımız sonsuz.
Beşiktaş’ın başarıları dikkatimizi çekti, o nedenle buradayız.
Beşiktaş markasını Japonya’da
bilinir hale getirmek istiyoruz.
Genç nesile yönelik birçok
medyamız var. Gençlerin Beşiktaş’a ilgi duyması ve Beşiktaş’ta
oynama isteği uyandırmak ilk
hedefimiz. Japonya’da futbol ilgi
çekmeye devam ediyor. İnsanların Beşiktaş’a olan sevgisini burada çok iyi gördük. Japonya’ya
döndüğümüzde gördüğümüz
sevgiyi Japon halkına anlatacağız.

Başkanımız Fikret Orman, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve yardımcı antrenörümüz İlhan
Mansız, Japonya’dan gelen misafirlerimizi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ağırladı. Takımımızın antrenmanını da izleyen heyet, Güneş ve Mansız ile sohbet edip hediyeler verdiler.

Beşiktaş ile gönüllerimizin bir
olduğunu hissettik.”
Anlaşma kapsamında Japonca sosyal medya hesaplarının açılması ve yönetilmesi ile
birlikte Japonya’da bu hesapların
daha çok kişiye ulaşması için iki
kurum birlikte çalışacak. Mainichi Gazetesi’nin her gün ulaştığı
on milyonu aşan kişiye, düzenli
Beşiktaş içerikleri hazırlanması,
farklı sosyal sorumluluk kampanyalarının iki ülkede ortaklaşa
hayata geçirilmesi, Japonya’da
maç ve seyahat organizasyonları
ilk etapta iki kurumun radarında
olan iş birliği kalemleri arasında
yer alıyor.

Mainichi-Sponichi Group çalışanları da,
artık ofislerinde birbirlerine Kartal
selamı veriyor.
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Spor ve modanın
muhteşem buluşması
Beşiktaş x Les Benjamins
Kapsül Koleksiyonu

BJKxLES BENJAMINS
COACHA COACH
JACKET

225,00¨

Uluslararası başarılara imza atan
kulübümüz ve Türkiye’nin öncü
sokak giyim markası Les Benjamins,
Ocak 2018’de gerçekleştirdikleri,
taraftar ruhunu sokak stiliyle
buluşturan vizyoner iş birliğine,
yeni sezonda da devam ediyor.
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BJKxLES BENJAMINS
ANDERXI TRACK
TOP

325,00¨

BJKxLES BENJAMINS
DIMITRO TEE

109,00¨

Siyah, beyaz ve kırmızı renkleri ile zebra
deseninin ağırlıklı olarak kullanıldığı yeni
koleksiyonda, Les Benjamins’in sokak modasını
yansıtan rahat kesimleri ön plana çıkıyor. Spor
ve sokak stilini bir araya getiren koleksiyonda on
iki parça erkek ve unisex, üç parça kadın tekstil
ürünü ve bir parça aksesuar yer alıyor.
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2018 yılının Ocak ayında yoğun ilgi gören ve kısa
sürede tükenen ilk Beşiktaş x Les Benjamins Kapsül
Koleksiyonu’nun devamı niteliğindeki koleksiyonda
bu kez kadınlara özel tasarımlar da yer alıyor.

BJKxLES BENJAMINS
ANDERXI TRACK
TOP

325,00¨

BJKxLES BENJAMINS
ANERAI TRACK
PANT

219,00¨
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BJKxLES BENJAMINS
GABETO TEE

109,00¨

Başkanımız Fikret Orman: “Spor ve
moda dünyasını bir araya getirerek bir
ilki gerçekleştirdiğimiz ve çok olumlu
geri dönüşler aldığımız Beşiktaş x
Les Benjamins koleksiyonuna devam
etmekten mutluluk duyuyoruz.
Bu koleksiyonun tanıtımını genç
sporcularımız ve onlar için rol
model olan eski futbolcularımız, aynı
zamanda yeni teknik kadro üyelerimiz
Guti Hernandez ve İlhan Mansız ile
yaparak, altyapı kültürüne de dikkati
çekmiş oluyoruz.”

BJKxLES BENJAMINS
PIGZARI
SWEATPANT

199,00¨
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Les Benjamins markasının
kurucusu ve kreatif direktörü
Bünyamin Aydın: “2018 Ocak’ta
lanse ettiğimiz ilk Beşiktaş x
Les Benjamins koleksiyonu
büyük ilgi gördü. Sporu ve
sporcuyu desteklemekten
her zaman gurur duyan biri
olarak, bu kadar olumlu
bir tepki almaktan çok
mutlu oldum. Bu ilgiyle
karşılaştığımız günden beri
projenin devamını getirmeyi
hayal ediyordum! Bu kez kadın
taraftarları da unutmadık!”
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Yeni Beşiktaş x Les Benjamins
2.0 kapsül koleksiyonu,
kartalyuvasi.com.tr,
kartalyuvasi.eu’da,
İstanbul, Ankara ve İzmir
seçili Kartal Yuvası
mağazalarında
satışta...
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Balkan Kupası
Şampiyonuyuz
Kadın voleybol takımımız, Balkan Kupası’nda oynadığı iki maçtan da galip
ayrılarak kupanın sahibi oldu ve CEV Challenge Cup’a katılmaya
hak kazandı.

K

adın voleybol
takımımız, 14-16
Eylül tarihleri arasında Kosova’nın
Gjilan kentinde
düzenlenen Balkan Kupası’nda
Kosova’dan Drita Gjilan ve Romanya’dan Lugoj ile karşılaştı.
İlk olarak KV Drita Gjilan’ı
0-3 yenen takımımız, bir diğer
rakibi CSM Lugoj’ı da 3-0’lık
skorla geçmesini bildi. Siyah
Beyazlılarımız, CSM Lugoj
maçından sonra düzenlenen
törenle kupasını aldı. Büyük bir
coşku yaşayan ekibimiz, kupayla
hatıra fotoğrafı çektirdi. Voleybolcularımız, kazandığı Balkan
Kupası ile CEV Challenge Cup’a
katılmaya hak kazandı.

Lig maratonu
kasımda başlıyor

Takımımızın 2018-2019
Vestel Venüs Sultanlar Ligi maratonu ise kasım ayında başlayacak.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde
birinci devre karşılaşmaları 3
Kasım-26 Aralık 2018 tarihleri
arasında, ikinci devre karşılaşmaları ise 13 Ocak-10 Mart 2019
tarihleri arasında oynanacak.
Play-off karşılaşmaları Mart/
Nisan/Mayıs 2019 tarihlerinde
yapılırken, Baraj Etabı karşılaşmaları ise Mart/Nisan/Mayıs
2019’da düzenlenecek.

“Oyuncularımı
kutluyorum”

Antrenörümüz Kamil Söz,
maçın ardından duygularını şöyle aktardı: “Öncelikle camiamıza
hayırlı uğurlu olsun. Sezonun
başlangıcı için Balkan Şampiyonası çok önemliydi. Yeni takım
kurmuştuk. Belki tam olarak hazır değildik ancak oyuncularım
ellerinden geleni yaptı. Onları
tebrik ediyorum. Özellikle ikinci
maçta sahada olan tüm oyuncularım gayret gösterip her şeyi
yaptı ve 3-0’lık sonuç ile Romanya takımını yendik ve kupayı
kazandık.”
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Futbolcu profili:

RIDVAN
YILMAZ
“Profesyonel bir futbolcu nasıl olunur” diye sorulacak olursa, elimizde
belgeleriyle, kanıtlarıyla, kanlı canlı bir örnek var; Rıdvan Yılmaz. Daha
Yavru Kartal halindeyken dikkatimizi çeken ve Vodafone Park’ta ilk
defa Beşiktaş A Takımı formasını giyerek hepimizi gururlandıran genç
futbolcunun dününü ve bugününü masaya yatırarak altyapının önemine
dikkat çekmek istiyoruz.

Yazı:

Murat Arda

S

on zamanların popüler esprilerinden biridir; genellikle insanların kendi kendileriyle
ve “umutsuzlukları”
ile dalga geçmek için uydurdukları sevimli bir şakadır aslında
“gerçekler” ile “hayaller” arasındaki farkı dile getirmek... Hayaller güneşli bir günde Bodrum’da
denize girmek ve aylaklık etmektir mesela ama o anda denizden

40

Ekim 2018

çok uzakta, rutubetli bir bodrum
katında çalışmak zorundasınızdır ve bu ruh halinizi dile getiren
espri sizi bir an olsun hayallerden
çok uzak olma gerçeği karşısında gülümsetir... Ancak bazıları
vardır ki, hayallerine uzanan
yolda gerçeğin peşinden giderler
ve hayat katarında bu espri onlar
için farklı bir anlam taşır. Örneğin “hayallerini” gerçekleştiren
Rıdvan Yılmaz’ın nasıl bir “gerçeklik” ile bunu başardığı gibi...
Dergimize daha U-13 Takımı’nda oynarken konuk ettiğimiz
Rıdvan Yılmaz’ın o dönemdeki
hayallerini ve bugünkü gerçekle-

rini Beşiktaş Dergisi okurları için
masaya yatırdık.

Önce hayaller

Beşiktaşımız’ın altyapısının
en küçük kategorisinde futbol
hayatına başlayan Yılmaz, o
dönemdeki muhabir arkadaşımız
Senem Gülkar ile ilk buluştuğunda henüz 2000 doğumlu
oyuncular için bile futbol
oynanacak bir kategori olmadığını heyecanla söylüyordu. 2013
yılında yayımlanan Beşiktaş
Dergisi Kasım sayısında, Rıdvan
Yılmaz’ın 2001 doğumlu, altya-

pımızın en küçük kategorisinde
oynayan, yetenekli futbolcularımızdan biri olduğunu biraz da
gülümseyerek okuyoruz. Zira o
dönemde dergide yayımlanan
fotoğraflarındaki “Minik Kartal”
mahsunluğu artık geride kaldı; o
artık güçlü kuvvetli, sağlam bir A
takım oyuncusu...

Sonra gerçekler

Sadece beş yıl sonra Rıdvan
Yılmaz hayallerine kavuşur; artık
onun gerçekliği Beşiktaş JK A
Futbol Takımı’nın formasını
giymektir ve Vodafone Park’ta
ilk maçına çıkar... Beşiktaşımız’ın
2-1 galip ayrıldığı ve Rıdvan’ın
umut vaat eden bir performans
sergilediği Beşiktaş-Altınordu
hazırlık maçının sonunda Rıdvan
taraftara üçlü bile çektirecektir...
Taraftarın sevgisini sonuna kadar
hak etmiştir Rıdvan çünkü top
ayağına her geldiğinde Beşiktaşlılar’ı heyecanlandırmayı
başarmıştır. Kim bilir, genç

futbolcumuz o anda neler düşünüyordu? Bunu anlamak için
tekrar geçmişe bir yolculuk yapıp
hayal aleminde med cezirimizi
sürdürelim.

Hayaller

Eğitim aldığı Orhangazi İlköğretim Okulu’ndaki beden eğitimi derslerinde futbol oynarken,
öğretmeni yeteneğini keşfetmiş
ve ona bir kulüp çatısında oynamasını tavsiye etmiş. Bunun
üzerine Gaziosmanpaşa Spor
Kulübü’ne giden Rıdvan orada
bir süre oynadıktan sonra Erkan
ve Kıvanç hocalarının beğenisini kazanmış. Antrenörleri onu
Beşiktaş’a yönlendireceklerini
söylemişler ve hep birlikte altyapımızın yolunu tutmuşlar.

Gerçekler

Beşiktaş’ın altyapısına attığı
adım ile “hayallerin gerçekliğe
uzandığı o kutlu anı”, Beşiktaşlı-
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Rıdvan Yılmaz, henüz on üç yaşındayken
dergimize böyle poz vermişti.

lığı dibine kadar yaşamaya başlar
Rıdvan... İlk başta ailesinin, sonra
öğretmenlerinin ve nihayetinde
de altyapı hocalarımızın dediklerini birer birer hayata geçirmiş
ve emellerine muvaffak olmuştur.
O, Ricardo Quaresma’ların, Pepe’lerin, kendisi gibi altyapıdan
yetişmiş Necip abisi gibilerinin
ter döktüğü Beşiktaş JK A Futbol
Takımı’nın formasını bileğinin
hakkı, emek ve sabır sonunda
giyebilmiştir ama henüz daha
yolun çok başında olduğunun
da bilincindedir... Tevazu onun
kişiliğinin bir parçasıdır. Tıpkı
yıllar önce söylediği “İsterseniz
alın” mahcubiyetini yaşadığı
andaki gibi...

Hayaller

Beşiktaş’ın altyapısına ilk
adım attığı dönemde 2000 ve
2001 doğumlu oyuncuların
kendilerine özel bir kategorisi
olmadığı için 1999 doğumlu
oyuncularla antrenmana çıktı
Rıdvan. Antrenmanda beğenilince de Beşiktaş’ta oynamak isteyip
istemediği sorulmuştu. Her
ne kadar mütevazı bir şekilde
“İsterseniz alın” cevabını verse de
çok heyecanlanmış ve sevinmişti.
Böylece Beşiktaş çatısı altına resmi adımını atmıştı. Bir süre sonra
2000 doğumlular grubu kurulunca bu takımımıza geçiş yapan
Rıdvan, 2001 doğumlular grubunun açılmasıyla birlikte yerini
bulmuş ve yaklaşık beş sezondur
da bu kategorideki mücadelesine
devam etmişti.

Gerçekler

Sultangazi’nin mütevazı bir
mahalle takımında “ayak topu”
ile olan uzun mesaisi başlamış
olan o masum çocuk, artık Beşiktaş semtinin çocuğuna dönüşmüştür çoktan ve Beşiktaş’ta
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sol bek mevkisinde, Altınordu
maçında gösterdiği performans,
nefesleri kesmiştir. Tribünlerin
gerçekliği şudur: “Yeni bir ‘Fişek’
mi doğuyor?” Tabii ki bunu
zaman gösterecektir ve Rıdvan
Yılmaz, bunun idrakında olup
şöyle demektedir: “Beşiktaş ile
ilk maçıma çıktım ama daha çok
çalışmam gerektiğini biliyorum.”
Sevgili Rıdvan Yılmaz, hayaller ile gerçeklerin hangi noktada
birbirine yaklaşabileceğini en iyi
bilen genç yeteneklerden biridir
ve hemen havaya girmek yerine
emek ile, sabır ile formasının
peşinden koşacağının sinyallerini
verir.

Hayaller ve Gerçekler

Oynadığı pozisyondan
memnun olan genç futbolcumuz,
futbolda ender bulunan sol ayaklı olma özelliğine sahip olduğu
için kendini şanslı görüyor. Topla
beraber çok hızlı olan oyuncumuzun ortaları da gayet başarılı.

Teknik özellikleri üst düzeyde
olsa da takım olmanın her zaman
daha önemli olduğuna vurgu
yapıyor ve “Takım arkadaşlarım
iyi olmasa ben de iyi olamam” diyor. Rıdvan’ın yaşı itibariyle güç
anlamında eksikleri var. Bunun
yanında kilo alamamaktan da
şikayetçi ancak yaşı büyüdükçe
bu sorunu aşacağını umut ediyor.
Rıdvan’ın Beşiktaş’ın altyapısına
ilk adım attığı zamanki durumuyla şu andaki durumu; yani
futbolculuğu, karakteri, hem
hayalleriyle hem de gerçekleriyle
örtüşüyor. Altınordu maçından
sonra Rıdvan, şunları söylüyordu: “Küçüklükten beri hayalini
kurduğum Beşiktaş forması ile
Vodafone Park’ta ilk maçıma
çıktım. Bu ailenin bir parçası
olmaktan ve büyük Beşiktaş
taraftarının önünde oynamaktan
büyük bir heyecan ve mutluluk
duydum. Üzerimde emeği olan
ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim.”

Sonsöz

Yakın plana aldığımız Rıdvan
Yılmaz’ın, geleceğin yıldızları
arasına girmek isteyen genç
futbolcu adaylarına çok iyi bir
örnek olduğunu düşünüyoruz.
Beşiktaş’ın altyapısına ilk girdiği
dönemde, Beşiktaş Dergisi’ne
“Eğer futbolcu olamazsam avukat olmak isterim. İlgimi çeken
bir meslek. Ama ben futbolcu
olmak istiyorum. Olamazsam
çok üzülürüm” diyen Yılmaz’a
biz de “Sen hiç üzülme ve hep
soldan bindiredur” diyor ve spor
yaşamında başarılar diliyoruz.
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HER ALANDA ÖNCÜYÜZ

ESPOR’DA DA
DOLUDIZGIN
ILERLIYORUZ
Espor denilince hemen burun kıvırmayalım. Çoğumuza yabancı gelen bu
“taze” kavram, dünyada en hızlı gelişen yeni-akım sportif disiplinlerden
biri. Nasıl ki satranç, bilardo, briç gibi atletik olmayan lâkin entelektüel ve
stratejik efor gerektiren disiplinler, uluslararası federasyonlarca “spor”
etkinliği bağlamında kabul ediliyorsa espor konseptini de bu bağlamda
değerlendirmek gerekiyor. İşte, Beşiktaşımız’ın espor takımları da bu
motivasyonla kuruldu ve erkek takımımız şampiyonluğa ulaştı, tebrik
ediyoruz.
Yazı:

Murat Arda
Fotoğraf:

Ender Kartal

Ö

ncelikle konudan
uzak olduğunu
varsaydığımız
Beşiktaşlılar için
espor kavramını
biraz açalım. Bazı tanımlamalar
hakkında bilgi vermek şart. Beşiktaşımız’ın yatırım yaptığı bu
alanda öne çıkan iki takımımız
var, Beşiktaş JK Kadın CS:GO
Espor Takımımız ve şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş JK Erkek
LoL Espor Takımımız. Bu yazıda
öncelikle LoL kavramı ve erkek
takımımız üzerinde duracağız.
LoL (League of Legends),
Efsaneler Ligi anlamına geliyor

ve Beşiktaş JK LoL Takımımız bu alanda oldukça iddialı.
“HolyPhoenix” rumuzlu Anıl,
LoL oyununda bir hayli popüler
ve başarılı bir isim. Ona eşlik
eden Mehmet (Korpse) ’in yanı
sıra takımımıza monte edilecek

bir hayli yetenekli oyuncular
mevcut. LoL’da, diğer espor
janrlarında olduğu gibi yine el
ve göz koordinasyonu, anlık
karar verme, analitik düşünce
gücü, yüksek dikkat gibi bireysel
yeteneklerin ve takım uyumunun
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rakibine şans tanımayan Siyah
Beyazlılarımız, 3-1’lik skorla
adını finale yazdırmayı başardı.
Finalde rakibi Pars’ı 3-0 mağlup
eden takımımız, Yükselme Ligi’nde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren
Vodafone Freezone League of
Legends Şampiyonluk Ligi’nde
mücadele etme hakkı kazandı.
Sporcularımızı tebrik ediyoruz.

Yükselme Ligi ve
Şampiyonluk Ligi

Binlerce insanın spor salonlarında canlı müsabakaları heyecanla izlediği espor konseptinde
en popüler kategori LoL, League
of Legends... Takımımızın as
oyuncuları Anıl ve Mehmet,
geleceği olan bu spor alanında
Beşiktaş’ta forma giymenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini söylüyorlar. “İkinci Lig’ten
Birinci Lig’e yükseldik ve espor
alanında Beşiktaş’ı zirveye taşımaya kararlıyız” diyen ikili, ocak
ayında başlayacak olan Vodafone
Freezone League of Legends
Şampiyonluk Ligi müsabakaları
için Vodafone Park’ta kendileri
için tahsis edilen Oyun Alanı’n-

had safhada olma zorunluluğu
söz konusu. İşte Beşiktaşımız’ın
başarılı espor takımı da tüm bu
özellikleri bünyesinde barındırarak her geçen sezon başarısını
daha da artırıyor.
Takımımız, ilk kupasını
2015 Kış Sezonu’nda müzemize
getirmişti. Şimdi de Beşiktaş
LoL Espor Takımımız, 2018 yılı
Yükselme Ligi yaz mevsimini
şampiyon olarak tamamladı.
Normal sezon aşamasını
etkileyici bir performans ortaya
koyarak ilk sırada tamamlayan
Beşiktaş League of Legends
Takımı, Oyun Hizmetleri ile
eşleşmişti. Beş maçlık seride

46

Ekim 2018

CS:GO, FIFA, SF

da harıl harıl antreman yapıyorlar. Bu oyun da tıpkı fiziksel
spor aktiviteleri gibi bol idman
gerektiriyor ve çocuklar bu işi
bir hayli ciddiye alıyorlar. Zaten
şampiyonluk kupasını kazanmaları da bunun bir ispatı.
Yaşı bir hayli genç olan Anıl,
(maçlarda “HolyPhoenix” ismini kullanıyor; espor’da rumuz
kullanımı çok yaygın ve bu da
bu sporun bir özelliği) sadece

Beşiktaşlı espor tutkunları için
değil, tüm LoL camiasının
yakından tanıdığı bir isim. 1997
doğumlu genç oyuncu, maç
içerisinde takım arkadaşları ile
sürekli konuşmak ve paslaşmak durumunda olduklarını,
espor’da da koordinasyonun en
az fiziksel takım oyunlarında
olduğu gibi üst seviyede olmak zorunda olduğunun altını
çiziyor.

En popüler klasman olan
LoL dışında tamamen kadın
oyunculardan kurulu Counter Strike:Global Offensive
(CS:GO) takımımızın yanı
sıra FIFA takımımız ve Street Fighter takımlarımızın da
başarılı olacağına dair inancımız tam. Beşiktaş Dergisi’nde
her ay espor hakkında ve diğer
takımlarımız hakkında bilgiler
sunmayı sürdüreceğiz. Gerek
özel röportajlara gerekse de makalelere dergimizde yer vererek
bu sporun ülkemizde de daha
popüler bir alan kaplamasını
arzu ediyoruz.
Beşiktaşlılar nezdinde espor
kategorisinin de hak ettiği ilgiye kavuşması için kulübümüze
ve espor takımlarımıza destek
vermenizi bekliyoruz. Her alanda öncü Beşiktaşımız espor’da
da doludizgin hedeflerine
ilerleyecek ve Türk sporunda
evrensel çıtayı hep en yüksekte
tutacaktır.
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Sağlıklı
yaşam için
BodyClub’da
buluşuyoruz
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Şehrin içinde ama şehrin tüm
karmaşasından uzak bir zaman
mı geçirmek istiyorsunuz? İşte
tesisimiz Akatlar Mehmet Üstünkaya
No:1903, bu açıdan büyüleyici bir
atmosfere sahip... Kısa sürede
İstanbullular’ın buluşma mekanı
haline gelen No:1903’ün içinde yer
alan BodyClub da, Beşikatşlı olmanın
ayrıcalığıyla spor yapabileceğiniz
muhteşem bir yaşam alanı...

Beşiktaş’ın nezih semti
Akatlar’da bulunan, Mehmet
Üstünkaya No:1903 tesisleri
içerisindeki BodyClub,
üye ve misafirlerine
yeşillikler içerisinde,
şehrin gürültüsünden uzak,
son teknolojinin getirdiği
altyapısıyla ve uzman
eğitmen kadrosuyla güvenli
ve keyifli spor yapma imkanı
sunuyor. Tıpkı No:1903
restoranlarında olduğu gibi
spor kulübünde de, Beşiktaş
çalışanlarına, Kongre ve
Divan Kurulu üyelerine
farklı oranlarda indirim
uygulanıyor.
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1200 metrekare alana
kurulu BodyClub, açık ve
kapalı antrenman havuzu,
Çocuk havuzu, boks ringi,
kapsamlı pilates stüdyosu,
başlangıç advance ve
fonksiyonel fitness alanı
ile birlikte değişik grup
derslerini barındıran bir
adet stüdyosu ile keyifli bir
spor yaşam alanı...

Benzersiz mimarisi,
modern donanımları,
şehrin karmaşasından
uzaklaşmanızı
sağlayacak olanakları
ile BodyClub, spor
merkezi olmaktan öte,
hayata değer katan bir
kulüp olma ayrıcalığını
taşıyor. Kişiye özel
çalışma alanları,
beslenme programları
kısacası aradığınız
her şey burada...
Üyelik programlarının
yanı sıra günlük
yüzme havuzu
rezervasyonları için de
irtibata geçebilirsiniz.
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Haftanın her günü açık
olan salonumuzda bir
de BJK Jimnastik Okulu
bulunuyor. Dört ve on iki
yaş aralığındaki çocukların
gidebildiği jimnastik okulu,
profesyonel eğitmenler
kontrolünde haftasonları
hizmet veriyor. Aynı yaş
grupları için ayrıca yüzme
okulu ve bireysel yüzme
dersleri de veriliyor.
Yüzme dersi grupları,
öğrencilerin yaş aralığına
ve yüzme seviyelerine göre
ayarlanıyor. Beşiktaşlılar’a
özel uygulanan
indirimlerin yanı sıra
yüzde on oranında kardeş
indirimi de yapılıyor.

BodyClub, aletli pilates, reformer, mat
ve gerekli tüm ekipmanlara sahip özel
pilates stüdyosuna sahip. Beden eğitimi
ve spor bölümü okumuş deneyimli
ve sürekli eğitimlere katılarak bilgi
tazeleyen kadrosu ile bireysel dersler
gerçekleştiriliyor ve duruş bozuklukları,
fiziksel problemler giderilerek üyeler
daha sağlıklı bir yaşama kavuşuyor.
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Bireysel kickbox
dersleri ile kişinin
özgüvenini
kazanması, fiziksel
performansının
artması,
günlük stresten
uzaklaşarak,
hareketli ve
işlevsel bir vücuda
sahip olması
sağlanıyor.

Body Club profesyonel kadrosuyla sizlere yardımcı olurken, salonda Bülent Parlak gibi ünlü isimlerle de karşılaşabilirsiniz.

Fitness alanında görevli
eğitmenler, size özel
yapılan ölçüm sonuçlarına
göre herkese uygun
program yazıyor ve
takibini sağlıyor. Aynı
zamanda eğitmenler, özel
ders almak isteyenlere,
istedikleri gün ve saatte
amaçlarına uygun dersler
vererek, gelişimlerini
kontrol ediyor.
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BodyClub’a girdiğiniz
andan itibaren üye
olabilir, tesisin her
alanından istediğiniz
gibi faydalanabilir,
eğitmenlerden yardım
alabilir ya da üye
olmaksızın amacınıza
uygun istediğiniz herhangi
bir branştan size uygun
gün ve saatte özel ders
isteyebilirsiniz.

Adres: Akatlar Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:10
Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon: 0532 674 7964
0212 526 1903
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BEN DESEM

SEN DESEN

BEYAZ
ASKIMIN ADI
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S

por Toto Süper
Lig’de eylül ayına 1-1
Bursaspor beraberliği
ile başlayan futbol
takımımız, milli takım
arasında Altınordu ile hazırlık
maçı oynadı ve bu karşılaşmadan
2-1’lik skorla galip ayrıldı. Süper
ligde EY Malatyaspor’u 2-1
mağlup eden Siyah Beyazlılarımız, deplasmanda Fenerbahçe
karşısında baştan sona üstün
oynadığı maçtan maalesef 1-1’lik
beraberlikle ayrıldı. Takımımız,
Kayserispor’u ise 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk grup
maçında Sarpsborg 08 ile karşılaşan futbol takımımız, bu maçtan
da 3-1 gibi net bir skor elde etti.
Siyah Beyazlılarımıza hem lig hem
de Avrupa maratonunda başarılar
diliyoruz.

EKİM AYI MAÇLARIMIZ
UEFA Avrupa Ligi
04 Ekim 2018 Perşembe 22:00

Malmö - BEŞİKTAŞ

25 Ekim 2018 Perşembe 22:00

BEŞİKTAŞ - Racing Genk

Spor Toto Süper Lig
8. Hafta

A. Konyaspor - BEŞİKTAŞ
9. Hafta

Göztepe - BEŞİKTAŞ
10. Hafta

BEŞİKTAŞ - Ç. Rizespor
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Kulübümüz bir ilki daha
hayata geçirmenin gurunu
yaşıyor. Beşiktaş JK Müzesi
tarafından, “Kara Kartal’ın
İzinde Beşiktaş” başlığı
ile hayata geçirilen “Semt
Turu” başladı.
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M

üze koleksiyonu ve
Şeref Turu
etkinlikleriyle, tarihi
ve kültürel değerlerini taraftarlarına farklı deneyimlerle sunan
kulübümüz, şimdi de Semt
Turu’yla Beşiktaş sokaklarında
kulüp geçmişinin izini sürerek
yenilikçi bir spor-kültür turuna
imza atıyor. Tur boyunca katılımcıların, Beşiktaş’a dair önemli
hafıza mekânlarını daha yakından tanımaları ve semt kimliği
ile örtüşen kulüp değerlerini
anımsamaları amaçlanıyor.
Bizans dönemine uzanan
yerleşimi ile Boğaziçi’nin en eski
köylerinden sayılan Beşiktaş’ı,
Osmanlı sarayları, has bahçeleri,
kara kartal’ı, modern okulları,
açık hava sinemaları, kozmopolit
mirası ile biliriz. Kaptanı deryaların semti Beşiktaş’ın, çarşısı ve
Çarşı’sı, esnafı, yemyeşil parkları,
seküler yaşam biçimi, politik
duruşu, Boğaz kültürü, enerjik
genç nüfusu, aktif kültür hayatı
ile gönlümüzde apayrı bir yeri
vardır. Beşiktaşlılar’ın köklü
semt kimliğine eşlik eden güçlü
aidiyet duygusunun bir sebebi
de kuşkusuz bu semtte kurulan

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür.
Bu yüzden, BJK doğduğu semtte
taraftar kitlesini oluşturan semt
sakini ile beraber varlığını sürdüren şanslı bir kulüp.
Beşiktaş’ın semt kimliği ile
örtüşen BJK değerlerini her
adımda yansıtan ve semt tarihinden ayrı tutulamayacak Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nün yüzyılı
aşan tarihini aktaran Kara
Kartal’ın İzinde Beşiktaş başlıklı
bir yürüyüş rotası tasarladık.
Beşiktaş’ın ismi nereden geliyor?
BJK’nın kurulduğu dönemde
Beşiktaş nasıl bir semtti? Kara
Kartal tezahüratı nerede nasıl
doğdu? 19 Mayıs resmi kutlamalarına kim vesile oldu? Beşiktaş’ı
Beşiktaş yapan değerler nasıl
oluştu? Kim bu Beşiktaşlılar?
Dolmabahçe Sarayı’nın has ahırlarına ne oldu? Beşiktaş semti
içinde kulüp, semt ve spor tarihimize ışık tutan önemli kent
mekanlarını, şahsiyetleri ve şehir
efsanelerini içeren yürüyüşümüz
Çırağan’dan başlayarak semtin
kalbi Köyiçi’ne devam ediyor;
Beşiktaş’ın tarihine eğlenceli ve
öğretici bir yolculuk yapacağımız, Vodafone Park’ın içinde yer
alan Türkiye’nin ilk tescilli spor
müzesi Beşiktaş JK Müzesi’nde

sonlanıyor.
Beşiktaş JK Müzesi Müdürü
Canan Cürgen, “Kara Kartal’ın
İzinde Beşiktaş” ismini taşıyan
“Semt Turu”nu şöyle açıkladı:
“Şehirler, aynı organizmalar gibi
sürekli gelişen ve değişen, canlı
yapılar olma özelliğine sahip.
Katmanlaşan yapılaşma ile
kentin kimliği ve çehresi sürekli
değişiyor. Bu yapılaşma içinde
bizi var eden, geçmişle kurduğumuz ilişkinin mihenk taşları
olan yapıların gözden kaçtığını,
yok olduğunu, küçüldüğünü
göremediğimiz zamanlar oluyor.
Semt turu, Beşiktaş semtinin
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile
yakından ilişkili hikayesini bu
yapılar üzerinden, yani mekânın
mimari kimliği ve sosyo-kültürel durumu üzerinden okumak
adına kıymetli bir proje oldu.
Katılımcılar, turda gördüklerinin yansımalarını Beşiktaş
JK Müzesi’nde bulduklarında,
bu büyük tablo zihinlerde de
tamamlanmış olacak.”

Semt Turu’nu
tamamlayan
müze ziyareti

Cürgen, Semt Turu ile ilgili
değerlendirmesini şöyle dile getirdi: “Semtlinin müze ile kurduğu ilişkiyi pekiştirme amacıyla
Beşiktaş’ın kulüp olarak kurulduğu Osman Paşa Konağı’ndan
başlayarak Vodafone Park’ta
sonlanacak bir semt turu hazırladık. Yürüyüşün öncelikli amacı,
Beşiktaş ilçe ve semt sakinlerini
geçmişi beşinci yüzyıla dayanan
köklü semt tarihi ile yeniden
tanıştırmak, küresel ekonomiye
endekslenerek dönüşüme uğrayan İstanbul şehrinin kaybolan
bellek mekanlarını görünür
kılmak ve semt tarihini BJK’nin
tarihi ile ilişkisi üzerinden
okuyarak aktarmak. Gerçekten
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Beşiktaş JK Müzesi’nin internet
sitesinde bulmak mümkün.

Bambaşka bir
Beşiktaş deneyimi

Buluşma noktasının Yıldız
Parkı girişi olarak belirlendiği
Semt Turu’nda katılımcıların ilk
durağı Çırağan Sarayı. Bu önemli yapının bahçesi, uzun yıllar
boyunca Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün sahası olarak da kullanılan Şeref Stadı’na ev sahipliği
yapıyordu. Hem Beşiktaş ruhuna
hem de İstanbul spor tarihine
dokunan Şeref Stadı’nın ardın-

insanın neye sahip olduğunu
anlaması, kıymetini bilmesi için
kendi tarihinde geriye doğru dönüp bir bakması lazım. BJK’nın
semt ve şehir tarihindeki özel
konumu, belleğimizdeki hatıranın üzerine yeni bir şey koymaya
imkan veriyor; bu da taraftarın
veya spor seyircisinin bu stadyumla ve bu semtle kurdukları
ilişkiyi sürdürülebilir kılıyor.”
Semt turu, iç ve dış mekan
ziyareti olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Dış mekan güzergahı kulüp tarihi ve Türkiye spor
tarihi açısından önemli kerteriz
noktalarını zihin haritamızda
bir araya getirirken, iç mekan
ziyareti ise, Vodafone Park içinde
yer alan deneyim ve etkileşim
odaklı Beşiktaş JK Müzesi’nde
Beşiktaşımız’ın tarihine eğlenceli ve öğretici bir yolculukla
tamamlanacak. Semt turu sayesinde katılımcılar, kulübümüzün
115 yıllık hikayesinin coşkusunu, Türkiye spor tarihindeki
yerini ve önemini semtin önemli
hafıza mekanlarında bizzat
bulunarak deneyimleyecekler.
Profesyonel İstanbul rehberi ile
yapılan ve 23 Eylül Pazartesi
günü saat 10.00’da başlayan
semt turuna dair detaylı bilgiyi
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dan, Çırağan Caddesi boyunca
uzanan Osmanlı sarayları, eski
adıyla Feriye Sarayları, semtin
köklü geçmişine ışık tutuyor.
Turun bir sonraki durağı
ise Cihannüma ve Yıldız mahalleleri arasında yer alan, bir
tarafı denize bir tarafı ise Yıldız
Sarayı’na uzanan, aynı zamanda
Osman Paşa Konağı’nın mekânının içinde yer aldığı Serencebey
Yokuşu. Barbaros Bulvarı’nda
kısa yürüyüş, milattan önceye
tarihlenen Beşiktaş yerleşimini
ortaya çıkaran arkeolojik kazı
alanında bitiyor.

Köyiçi’nde
semt havası

Semt Turu, Beşiktaş Meydanı’nda Sinan Paşa Camii, Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi,
Barbaros Anıtı, Deniz Müzesi
gibi semtin Boğaz ile olan ilişkisini yansıtan yapıların ziyaretinden sonra Köyiçi’ne doğru
ilerliyor. Köyiçi’nde yer alan ve
Beşiktaş’ı, taraftarının semti
haline getiren “Çarşı” içindeki
Kartal Heykeli, semtin vazgeçilmezi esnafı, parke taşlı sokakları,
sokaklara gerilmiş Siyah beyaz
bayrakları, genç dinamik kalabalığı sayesinde sıradan bir Beşiktaş gününde semt havası soluyarak öğle yemeği molası veriliyor.
Beşiktaş’ın en fiyakalı caddelerinden Şair Nedim Caddesi
üzerinden Akaretler’e devam
eden yürüyüşün ikinci etabında
Akaretler Mustafa Kemal Müzesi, İnönü Stadı mimarlarından
Şinasi Şahingiray’ın evi ve Sultan
Abdülhamid’in saray ressamı
olan Fausto Zonaro’nun atölye
evinin yer aldığı Akaretler Sıraevler bulunuyor. Akabinde ise,
Süleyman Seba Caddesi’nde yer
alan 56 sahası üzerine kurulmuş
olan BJK Plaza ve Şairler Sofası
Parkı içinde yer alan Süleyman
Seba Heykeli görülüyor.
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Tur
Bilgileri
Rehber:
Nihan Vural
Buluşma yeri:
Yıldız Parkı Girişi
Çırağan Caddesi
Saat: 10:00-15:30
Tur katılım ücreti:
75 TL (Semt Turu +
Beşiktaş JK Müze giriş
ücreti + kulaklık)
Kontenjan:
15 kişi
Kayıt ve bilgi için:
1001 İstanbul
0534 974 4571
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Ağaçlı Yol’dan
Beşiktaş JK Müzesi’ne

Turun sonuna doğru yaklaşırken Dolmabahçe Caddesi
üzerindeki her daim maç enerjisini taşıyan meşhur ağaçlı yolda
yürünerek stada varılıyor. Bir
zamanlar bünyesinde stat alanını
da barındıran Dolmabahçe Sarayı yapılarına dair bilgi aldıktan

sonra Vodafone Park içinde yer
alan Black Cup Coffee’de kısa
bir kahve molası veriliyor. 115
yıllık Beşiktaş tarihine tanıklık
eden koleksiyonuyla, interaktif sunumlarıyla ve çocuklar
için özel alanlarıyla, yüzde yüz
engelsiz bir müze olma özelliğine
sahip Beşiktaş JK Müzesi’nin ziyaretiyle bu özel gün sona ediyor.

Nihan Vural kimdir?

Semt Turu boyunca sizlere
Nihan Vural eşlik edecek. 1975
İstanbul doğumlu Nihan Vural,
lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde, öğretmenlik
formasyonunu Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve ön
lisans derecesini İstanbul Aydın
Üniversitesi Turist Rehberliği
bölümünde tamamladı. Bilgi
Üniversitesi’nde Yaşam Boyu
Eğitim Merkezi’nde “Orhan
Pamuk’u Yorumlamak”, Süha
Oğuzertem ile “Tanpınar’ı
Yeniden Yorumlamak” seminerlerine ve Balkan Naci İslimyeli’nin resim atölyesine katıldı.
On yılı aşkın bir süre özel ve
devlet üniversitelerinde İngilizce
okutmanı olarak çalışırken dünyanın çeşitli köşelerini gezme
fırsatı oldu. Bu geziler sayesinde
tanıştığı yavaş seyahat kavramını İstanbul’da düzenlediği
kişiye ve gruplara özel tematik
yürüyüş rotalarında da uyguladı
ve doğduğu şehirde bile gezgin
olmaktan hiç vazgeçmedi.

Rehberlikte uzmanlık ve
ilgi alanları İstanbul, sanat ve
edebiyat, kadın çalışmaları,
Bizans dönemi Konstantinapol mozaikleri, Yunanistan
ve Yunan kültürüdür. Şehir
ve seyahat ile ilgili konularda
çeşitli yayınlara yazı yazmakta
ve fotoğraf çekmektedir. Evrilen
şehir İstanbul'a nasıl entegre
olabileceğimizi sorgulayan
İstanbul, Yeniden ismini verdiği
ilk kişisel fotoğraf sergisini 2013
yılında açtı. Şehir fotoğraflarına eşlik eden zamansız ama
aynı zamanda güncel yazılardan
oluşan kişisel bloğu, İstanbul
Travelogue ise İstanbul hallerini
belgeleyen bir nevi günlüğüdür.
İstanbul’da sanat, edebiyat ve
spor temalı semt yürüyüşleri
tasarlamaktadır. “Lüküs Hayat’tan Bomontiada’ya Şişli”,
“Nişantaşı: Sanat ve Edebiyat”,
“Aşiyan’dan Emirgan’a”, “Kara
Kartal’ın İzinde Beşiktaş” söz
konusu temalardan bazı örnek
başlıklardır. Ayrıca, yurt dışında
Yunanistan’a geziler düzenlemektedir.

Rota
güzergahı

• Yıldız Parkı Girişi
• Yıldız Sarayı
• Küçük Mecidiye Camii
• Çırağan Sarayı
• Çırağan Sarayı’nın
Bahçesi: Şeref Stadı
• Beşiktaş Anadolu Lisesi
• BAU
• Serencebey Yokuşu
• Barbaros Bulvarı
• Beşiktaş Arkeolojik
Kazı Alanı
• Beşiktaş İskele
• Barbaros Anıtı
• Sinan Paşa Camii
• Deniz Müzesi
• Köyiçi’nde Kara Kartal
Heykeli
• Şair Nedim Caddesi
• Akaretler Sıraevler
• Akaretler Mustafa
Kemal Müzesi
• BJK Plaza
• Şairler Sofası Parkı:
• Süleyman Seba Heykeli
• Süleyman Seba Caddesi
• Dolmabahçe Caddesi
(Ağaçlı Yol)
• Vodafone Park
Beşiktaş JK Müzesi
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Kupaların
Kartalları
Semte Doğru

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

V

odafone Park’ın
2016 Nisan ayında
kapıları açmasından
sonra iki sezon üst
üste caddelerde
otomobillerle, Boğaz’da da tekne ve
yatlarla şampiyonluk turuna çıktık.
Bir sezonluk moladan sonra 2019
imzalı şampiyonluk kupasını müzemize götürmek için camia olarak
seferber olduk. Yenilenmiş yönetim
kurulumuz ve futbolcu kadromuzla
adeta modifiye olmuş bir Beşiktaş’la
yeniden yarışa girdik.
Önceki yıllarda kupayla taçlanan sezonların sembollerinden biri
üstü açık otobüslerdi. Geçtiğimiz
sayılarda şampiyonluk otobüsü
temasını tuvalimde ele almıştım.
Siyah Beyaz bayraklarla ve
balonlarla süslenmiş otobüsün tepesinde yer alan futbolcular ve teknik
heyetimiz taraftarları selamlarken
otobüs neredeyse yürüme hızıyla
yoluna devam eder. Üzerindeki
Siyah Beyaz formaları ve ellerindeki
bayraklarıyla otobüse eşlik eden on

62

Ekim 2018

binlerce taraftarın semtte oluşturduğu sinerjiyi kelimelerle tarif
etmek neredeyse imkansızdır.
Sanatın kolları, iki başlık halinde altıya ayrılır: Plastik Sanatlar ve Fonetik Sanatlar... Plastik
dediğimiz yani başka bir deyişle
maddeye biçim veren sanat dalları,
resim, heykel ve mimaridir. Fonetik
dediğimiz yani işitsel sanat ise Müzik, edebiyat ve tiyatro dallarının
ana başlığıdır. Bu altı sanatı içinde
barındıran sanat dalı ise yedinci
sanat olarak da adlandırılan sinema
sanatıdır.
Her sanat dalı kendi disiplinini içinde barındırır. Birbirinden
bağımsız olsa da birbirinin devamı
niteliğindedir. Müziğin bittiği yerde tiyatro, tiyatronun bittiği yerde
edebiyat, edebiyatın bittiği yerde
resim duygulara tercüman olma
görevini teslim alır.
Taraftarlarımızın semtte yarattığı eşsiz güzellikleri anlatırken de,
edebiyatın yetersiz kaldığı noktada
tuvalimin başına geçip resim sanatının büyüsüyle bu eşsiz sahneyi
betimlemek en doğrusuydu.
Otobüsün üstündeki futbolcular ve teknik heyetin isimleri yıllar
içinde değişse de, semtteki sinerji
hiç bir zaman değişmedi.
Geleceğe miras olarak bırakılacak bir çalışmaya imza atmanın
mutluluğunu yaşamaktayım.
Fırçama hakim olabildiğim sürece
de taraftarlarımızın yarattığı güzellikleri tuvallerimle gelecek nesillere
anlatmaya gayret edeceğim.
Sanatın yedi dalına da ilham
verecek Siyah Beyaz coşkumuzun
sonsuza dek sürmesi dileğiyle...
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(Tuval Üzeri Yağlıboya 50x70cm, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

ALTAN GÖRDÜM:

“Neden Beşiktaşlıyız?
Çünkü güzellikleri
temsil ediyor”
Beşiktaşlı oyuncu
Altan Gördüm
ile güzel bir
Pazar gününde
buluştuk.
Birlikte
Vodafone
Park’ta bir Şeref
Turu atarak
Beşiktaş’ı, tiyatro
oyunculuğunu ve
hayatı konuştuk.
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Murat Arda
Ender Kartal
Ufuk Tuncaeli, Tuncay Açar
Röportaj:

Fotoğraf:

D

aha önce Beşiktaş
Dergisi yazarlarından sevgili
Vedat Özdemiroğlu dostumuzun
“Beşiktaş Şiirleri” için Altan
Gördüm ve bir grup Beşiktaşlı
sanatçı ile yine mabedimizde buluşmuştuk. Altan abi,
Beşiktaşlı olmak şiirini öyle
lezzetli okumuştu ki her aklıma
geldiğinde hala tüylerim diken
diken olur.
Şimdi, sözü Altan Gördüm’e
bırakıyor ve Beşiktaşlılık ile ilk
ciddi temasının nasıl olduğunu
kendisine soruyoruz:
Adanalıyım ben. Küçükken ilk hatırladığım Adana

Demirspor, hala da bir yanım
Adana Demirspor’dur. Bilirsin,
özel bir takımdır. Futbolda şu
aralar pek başarılı olmasalar
bile Adana Demirspor güzel bir
takımdır. Bir gün akrabalarımız
Fenerbahçe-Beşiktaş maçını
dinliyor. Biri Fenerli, biri de
Beşiktaşlı... Beşiktaşlı olanı daha
çok severdim, maçın gidişatı da
bizim için pek iyi değildi. Baktım
üzülüyor, dedim ki “Üzülme, ben
de Beşiktaşlıyım”. İşte böyle başladı. Küçük abim, büyük abim,
kardeşlerim; hepsinin Beşiktaş’a
sempatisi vardı ve iyi birer Beşiktaşlı oldular.
Nasıl bir Beşiktaşlısın?
Rahmetli olan bir abimiz
vardı eski spikerlerden, hani hep
“Hasta Beşiktaşlıyız” derler ya,
o, coşkulu bir şekilde (taklidini
yapıyor) “Ben sağlıklı bir Beşiktaşlıyım” derdi (gülüşmeler), ben
de öyle bir Beşiktaşlıyım. Ama

Oyunculuğu bilen
bir yönetmen,
yönetmenliği bilen
bir oyuncu olmak
isterdim. Oyunculuğu
doğuştan gelen
bir yetenekle, iyi
bir yönetmenle
çözebilirsiniz. Yıllar
içinde de sürekli bu
işin içinde bir şeyleri
öğrenirsiniz. Ancak
teknik bilgi başka bir
şey. Mesela duygularla
bir şiir yazabilirsiniz
ama roman yazmak
için, öykü yazmak için
teknik bir bilgi gerekir.
Yönetmenlikte de bu
böyledir.”
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istenmeyen bir sonuç aldığımızda ya da bir futbolcumuz haksız
yere kırmızı kart gördüğünde
birkaç gün dünyadan kopar,
gazete okumam, televizyona,
internete bakmam ve çok nemrut
olurum. O yüzden hakemlere
mesajım olacak: Duygularınızdan arının. Bir takımı tutuyor
olabilirsiniz ama o duygularınızı
lütfen soyunma odasında bırakınız ve gördüğünüzü çalın.
Maç atmosferi neler hissettirir? Beşiktaş’ta neleri seversin?
Maçlarda kendimi kaybetmesem de bir katharsis duygusunu,
bir arınma duygusunu yaşamayı
seviyorum. Örneğin maç günü
bir Çarşı’ya inmek, hiç tanımadığın ama Beşiktaşlılık duygusunu
paylaştığın insanlarla içip sohbet
etmek, maça hazırlanmak, bunlar
çok güzel duygular... Semti do-
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laşmayı çok seviyorum, Beşiktaşlılar’ın hazırladığı pankartlara
bayılıyorum. Dünyaya müdahale
eden duruşlarını seviyorum. Van
için atkılarımızı yollayıp, bunun
için ceza yememizi de seviyorum.
Şu hayatta nelerden pişman
oldun?
Çok pişman olduğum şeyler yok. Yine siyasalda okumak
isterdim, ben kendimi “Mülkiyeli” olarak görüyorum. Ama reji
eğitimi almış olmak isterdim.
Oyunculuğu bilen bir yönetmen,
yönetmenliği bilen bir oyuncu
olmak isterdim. Oyunculuğu
doğuştan gelen bir yetenekle, iyi
bir yönetmenle çözebilirsiniz.
Yıllar içinde de sürekli bu işin
içinde bir şeyleri öğrenirsiniz.
Ancak teknik bilgi başka bir şey.
Mesela duygularla bir şiir yazabilirsiniz ama roman yazmak için,
öykü yazmak için teknik bir bilgi
gerekir. Yönetmenlikte de bu
böyledir.

“Dönem oynarken oyunculuk tavrını günümüzün
jestleriyle göstermemek lazım. Dönemin sosyolojisini
iyi bilmek lazım. Mesela Yeniçeriler “Allah Allah” diye
saldırır ama “çak” diye beşlik hareketi yapmazlar.
Sadece fes ya da kaftan giyerek dönemin ruhunu
veremezsiniz. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, İsmet
İnönü sadece asker olarak değil, birer bilim adamı
olarak yetiştiler bana göre. Her biri birkaç dil bilen,
felsefi düşünebilen, aynı okuldan mezun olmalarına
rağmen farklı fikirler üretebilen insanlardı. Yani fark
yaratabilmek lazım, meselelerinin derinine inebilmek ve
merak duygusunu geliştirmek gerek.”
Oyunculukta en çok neye
önem verirsin, genç oyunculara
neler tavsiye edersin?
Dönem oynarken oyunculuk
tavrını günümüzün jestleriyle
göstermemek lazım. Dönemin
sosyolojisini iyi bilmek lazım.
Mesela Yeniçeriler “Allah
Allah” diye saldırır ama “çak”
diye beşlik hareketi yapmazlar.
Sadece fes ya da kaftan giyerek
dönemin ruhunu veremezsiniz.

Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, İsmet İnönü sadece asker
olarak değil, birer bilim adamı
olarak yetiştiler bana göre. Her
biri birkaç dil bilen, felsefi düşünebilen, aynı okuldan mezun
olmalarına rağmen farklı fikirler üretebilen insanlardı. Yani
fark yaratabilmek lazım, meselelerinin derinine inebilmek ve
merak duygusunu geliştirmek
gerek.
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Peki oyunculuğa nasıl bulaştın?
Kimya öğretmenim, Ayten
Hocam, kulakları çınlasın, lisedeyken derste sözlüye kaldırmıştı
beni. Ben de tahtada maymunluk
yapıyorum, bütün ders boyunca
oturtmadı beni yerime. Sonra
teneffüs olunca nöbetçi öğrenci
yanıma gelip şunu söyledi: “Ayten hoca, müdür yardımcısının
odasında seni bekliyor.” En çok
korktuğum müdür yardımcısıydı,
“Bu mu?” dedi beni göstererek.
Epey bir korkmuştum ama “Seni
temsil koluna alıyorum, tiyatro
oynayacaksın” dediğinde rahatladım. “Ama ben anlamam ki tiyatrodan, oynayamam” dediğimde
ise “Tahtada yaptıklarını yap,
oynarsın” dediler ve okul tiyatrosu ile işe başlamış oldum. Tabii o
dönemlerde bu işte en çok sevdiğim şuydu, ben Karşıyaka Erkek
Lisesi’nde okuyordum. Bizim
tiyatro salonumuz yoktu ve tam
karşıdaki Karşıyaka Kız Lisesi’ne
ortak çalışma yapmaya gidiyorduk. Ciğerci dükkanındaki kedi
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gibiydik yani (gülüşmeler).
Ailen seni destekler miydi?
Rahmetli babam konservatuara gitmemi pek istemezdi, “Aç
kalırsın oğlum” derdi ama bazı
şeyler engellenemiyor.

düşünüyorum. Dolayısıyla onlara
iyi bakmak gerekir. Hiç sigara
içmedim mesela, alkol dersen
“Akşamdan akşama.” Pozitif
düşünüyorum. Mülkiyeliyim,
oyuncuyum, Beşiktaşlıyım. Daha
ne olsun?

Yüksek bir enerjin var. Sırrını açıklar mısın?
Ataol (Behramoğlu) abinin de dediği gibi, “Hayat size
sunulmuş bir armağandır”. Bu
bedenlerde misafir olduğumuzu

Beşiktaş’ın farkı nedir?
Dürüstlük, iyi insan olmak,
şeref, haysiyet gibi “eskide kalmış
gibi gözüken” değerleri temsil
etmesi. Neden Beşiktaşlıyız?
Çünkü güzellikleri temsil ediyor.
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Çerkes
atalarının
izinde
Beşiktaş
sevdası
yürekte
Kuzey Kafkasya’da
motosikletlilerin
elinde yükselen Kartal
154 yıl önce bir buçuk milyon insanın
at kervanlarıyla yaptığı yolculuğun anısına
bir proje hazırlayan Çukurova Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Cahit Aslan’a, pazarlama uzmanı Şener
Aydın, IT uzmanı Cankat Şeker ve mağaza yöneticisi Yalçın Bartsits destek verdi.
Kabardey boyundan Şener Aydın, Hatko
boyundan Cankat Şeker ve Abhaz boyundan Yalçın Bartsits; Adıge boyundan Cahit
Aslan ile yola çıktı. Yolculuğa Adana’dan
başlayan dört motosikletli, Kafkasya’dan
Anadolu’ya zorla göç ettirilen Çerkes atalarının izini sürmek istedi. Kuzey Kafkasya’ya doğru ilerlerken Samsun’da, Karadeniz’in karşı kıyısındaki memleketlerine
bakarak dalıp giden motosiklet tutkunlarının sırt çantalarında Beşiktaş atkısı vardı.
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Yazı:

Gökhan Karakaş

Türlü zorluklara katlanır Beşiktaş taraftarı. İmkansızı mümkün kılmak, tuttuğu
takımın ruhundan yansımıştır kendisine.
İstanbul’un en uzak yerlerindeki statları
doldururken sağanak yağmurun hatta kar fırtınasının durduramadığı Beşiktaşlı’yı önüne
çıkartılan engeller de durduramaz. Hayata
Kartal pençesi gibi sarılarak meydan okuyan
Beşiktaşlılar, 154 yıl önce Anadolu’ya göç
ettirilen Çerkes ataları için sürdüler motosikletlerini. Çerkesler’in dört farklı boyundan
gelen dört motosikletli, Kuzey Kafkasya’nın
yemyeşil coğrafyasında iki tekerle atalarının
izini sürerken; yüreklerinde Beşiktaş sevdası
vardı.

Çerkes kültürüne
Beşiktaş aşkı çok yakıştı
Batum üzerinden Gürcistan’a geçen motosikletliler, Kazbek Dağı eteklerinde, dar ve
yeşil dağ yollarıyla bilinen Kuzey Osetya’da,
Kabardey-Balkarya’da, Nalchik şehrinde hep
Siyah Beyaz coşkuyu yaşadılar. Soydaşları
tarafından hep coşkuyla karşılanan Beşiktaş
tutkunları, yanlarında getirdikleri hediyelikleri ve bayrakları teslim etti. Karaçay-Çerkes
Cumhuriyeti’nde karlı tepesiyle dağcıların
ilgisini çeken Elbrus Dağı sırtlarından kuzeye giden dörtlü, Kuban Nehri kıyısındaki
yüz otuz bin bin nüfuslu başkent Çerkessk’e
geldi. Ellerinde ulusal bayraklarıyla motosikletlileri karşılayan Çerkeslerle birlikte Beşiktaş atkısını açan Yalçın Bartsits, “Osetya,
Kabarday Balkar, Çerkezya, Adıge, Karaçay
ve Abhazya’da kendi dilimizi konuştuk.
Kendi kültürümüzü yaşadık. Beşiktaş sevdası hep bizimleydi. Siyah Beyaz aşkımızı
yüksek tepelerde, yeşil yollarda ve şehirlerin
merkezinde dalgalandırdık. Atalarımızın
izinde giderken Beşiktaş aşkımızı yüreğimizde hissettik” dedi.
Şener Aydın ise, “Hayatımda yaptığım en
anlamlı seyahatte Beşiktaş sevdasını yaşadım. Siyah Beyaz aşkın bize verdiği gururla
atalarımızın izinde sürdük. Kuzey Kafkasya’nın eşsiz coğrafyasında motosiklet sürmenin keyfini atalarımızı anmanın gururuyla
birleştirdik” dedi.
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“Özgürlüğün bağımsızlığın
takımıdır Beşiktaş”
Bu ay size yine New York’tan sesleniyoruz. Buradaki Amerika
Beşiktaşlılar Derneği’ne de bir selam göndererek sizleri Nesrin Yeşiltaş
ile kızları Yeşim ve Seline Özgü ile buluşturuyoruz. Onlarla yaptığımız çok
kısa güzel bir sohbeti sizinle paylaşmak istiyoruz.

Yazı:

Fatma Arsan

M

acera dolu
Amerika’da,
Amerika’nın
New York
şehrinde
yaşıyorsunuz. Sizleri kısaca
tanıyabilir miyiz?
Merhaba adım Nesrin Yeşiltaş. Kızlarım; büyük olan Yeşim
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Yeşiltaş beş yaşında ve diğeri
daha çok yeni doğdu, iki buçuk
aylık; Selina Özgü Yeşiltaş. New
York’ta yaşıyoruz ve buradaki
işim kızlarımın peşinden koşturmak. Klasik ev telaşı, ne diyelim özetle gönüllü olarak evde
çalışıyorum ben. Buraya geleli
yedi seneyi geçti. Eşimle birlikte
Amerika’dayız. Eşim daha önce
geldi tabii, o daha uzun zamandır burada.
Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Herkesin bir hikayesi var, sizinki nasıl?
Doğuştan Beşiktaşlıyız biz!
Babadan kıza, ağabeyden ve
abladan kardeşe, anneden çocuklara geçen bir Beşiktaşlılık bu...
Nesilden nesile aktarmalı bir
şekilde gidiyor. Şimdi de kızlarım
Beşiktaşlı (hem babadan hem

anneden işleniyor nüfuslarına)...
Beşiktaşlı olmak üstelik de
anne-kız Beşiktaşlı olmak nasıl
bir duygu?
Bu gerçekten de öyle kolay
tarif edilemeyecek bir duygu;
hani “Anlatılmaz ancak yaşamak
lazım” derler ya... Tabii o kadar
gurur verici ki, anne kız kombinasyonu gibi, aynı renkleri
sevmek, bir şeye aynı duygularla
bakmak, ortak olmak aynı sevgiye... Bir de sanki farklılık duygusu, farklı olmak diğerlerinden...
Evde herkes Beşiktaşlı mı
diye sormama gerek kalmadı...
Tabii ki herkes Beşiktaşlı,
eşim de, ben de Beşiktaşlıyız.
Başka türlü olamaz, kızlarım
da Beşiktaşlı doğdu. Dedim ya
benim annem babam, kardeşle-

tamamdır, “Hadi açalım artık
televizyonu, maç başlayacak”
diyerek sözümüz kısaca kesilivermişti.

rim, biz hep Beşiktaşlıyız ve aynı
şekilde eşimin ailesi de. Aksi
düşünülemezdi. Bu her iki aile
için de böyleydi.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
O heyecanı yaşamak, hele bir
de bağıra bağıra tribünlerde yaşamak gibisi yoktur herhalde. Maç
izlemeyi severim. Çoluk çocuk,
kim varsa evde, yaşlısından en
gencine, geçeceksin televizyonunun karşısına... Kimi dua edecek
takım için, kimi bağırıp çağıracak, kimi de arada çay servisi
yapacak... Aynı anda, farklı farklı
eylemler ama akıllarda tek bir şey
olacak: Hadi beee gooool, oleyyy
oleyy Beşiktaş.
Totemleriniz var mıdır?
Yenilsek de, yensek de Beşiktaşlıyız. Kanımızda var ama şu
ana kadar da ne zaman tribünlere
maç izlemeye gitsem hiç galibiyet

sevinciyle dönemedim şükür...
Bence bunun cevabını yok diyelim de geçelim (gülüyor).
Unutulmayacak Beşiktaşlılık anılarınız neler?
Az önce dedim, en güzel çocukluk anılarıdır Beşiktaş benim
için. İnşallah kızlarım için de
öyle olacak. Mesela top yuvarlak
olup da kazananın karşısında
dört köşe olamadığımız zamanlarda günlerce ağlarım ama gene
de olsun... Beşiktaş o... Ağlasak
da, gülsek de bizden biri, hiçbir
zaman vazgeçmeyiz ondan. İyi
günde, kötü günde, sonuna kadar
Beşiktaşlıyız. Bu arada aklıma
Beşiktaş müziklerinin marşlarının olduğu kasetler geldi. Çocukken sabahtan akşama kadar
onları çalar dinlerdim. Anılardan
bir tanesi de, eşimle sözümüzün
kesileceği gün Beşiktaş maçı var
akşama... Gelin tarafı Beşiktaşlı,
erkek tarafı Beşiktaşlı, maçın
izlenmesi lazım. Hemen kahveler
içildi, istenme merasimi yapıldı,

Bir kadın olarak Beşiktaşlı
olmak, size de bir ayrıcalık gibi
geliyor mu?
Aslında evet onu hissediyorsunuz. Sadece bir takım değil, bir
kültür, bir yaşam tarzı, bir tarih
olduğu için belki de. Kimseyi
kimseden ayırmayan bir takımın
taraftarısınız aslında. Özgürlüğün, bağımsızlığın takımıdır
Beşiktaş. Dosttur, kardeştir. Sen,
ben, o değil, bizdir Besiktaş. Hak
ve adalet için cesurdur, savaşçıdır.
Belki de bu yüzden ayrımsızlıklarıyla sizi ayrıcalıklı hissettirir.
Kartal’dır; o yüzden de belki
ayrıcalıklı hissedersiniz. Ama hep
bir nedenden ayrıcalıklı hissedersiniz.
*
Gerçekten de çok ayrıcaklıklı
bir aile ile o kadar keyifli bir
sohbet oldu ki... Nesrin Yeşiltaş
bize gönlünüzü o kadar içtenlikle, güzellikle açtınız, bizimle
o kadar keyifli anılar paylaştınız
ki... Size gerçekten de çok ama
çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar
keyifli bu Beşiktaşlı ve o kadar
güzel bir anne, bir o kadar da
güzel yürekli bir ailesiniz ki...
Çok çok teşekkürler ve kocaman
sevgiler New York için, New
York ve Amerika’da yaşayan tüm
Beşiktaşlılar için...
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SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 AĞUSTOS 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

15 EYLÜL 2018

TREND

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 100 saat gündemde kalarak dikkat
çekmektedir. Tüm Twitter gündeminde
de 3. sıradadır.
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

Karakartal emojisi bu ay da en fazla kullanılan emoji olmuştur. Transferlerimiz
sonrası alev emojisi de öne çıkmıştır.

(59966)
1,6%

(240578)
6,3%
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER

(3295467)
86,2%

(170772)
4,5%

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

Yeni mottomuz ile ilgili hashtagler öne
çıkmaktadır.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
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Astrolojik portre:

LORIS SVEN KARIUS
Natal

Biberach an der riss

22 Jun 1993, Tue

Tropical

3:30 PM CEDT -2:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

L

oris Sven Karius,
Almanya’nın Biberach
an der Riss şehrinde,
22 Haziran 1993’te,
Christine ve Harald
Karius çiftinin çocuğu olarak doğmuş. Yaz mevsiminin başlangıcını
sembolize eden Yengeç burcunun
ilk gününde hayata gözlerini açmış
olan Loris Karius’un bakışlarında ve
gülümseyişinde burcunun özelliklerini hemen fark edebiliriz. Su
elementinden ve öncü nitelikte olan
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Whole Sign

Yengeç burcu kişileri duygusal yönleri ile dikkat çekerler. Ailelerine,
sevdiklerine ve kendilerini güvende
hissettiren arkadaşlarına olukça
düşkün sayılırlar. Aidiyet duyguları
güçlüdür ve kendilerini güvende
hissettiklerinde tüm yeteneklerini
daha verimli şekilde hayata aktarabilirler. Karius’ın babası motocross ile
ilgilenmesini isterken, kendisi büyükbabası tarafından futbola yönlendirilmiş. Ebeveynleri çalışırken,
dedesi Karl her gün onu antremana
götütüp getiriyormuş. “Dedem en
büyük destekçimdi ve ne yazık ki
başarılarımı göremedi” diyor. Ancak
sol elinin üst bilek tarafında dedesinin adını yazdırdığı dövmesi ile onu
hep yanında hissettiğini de söylüyor.
Bu dövme bile Yengeç burcunun
ailesine olan düşkünlüğünün en net
sembolizmi kabul edilebilir.
Karius doğduğu gün gökyüzünde Güneş ve Merkür Yengeç burcunda bulunmaktaymış. Bu sebeple
kişilik özellikleri, iletişim tarzı,
aklını hayata aktarma şekli, düşünce
yapısı bu burcun genel özelliklerini
taşımaktadır diyebiliriz.
Doğum haritasında iletişimi

sembolize eden Merkür’ün bu konumu onun güçlü bir hafızaya sahip
olmasını, duygularını ifade etme
ihtiyacının yüksek olmasını, insanlarla kolayca bir empati kurabilmesi
sayesinde onların istek ve düşüncelerini kolayca hissedebilmesini
sağlayabilir. Bu konumun onu en
fazla yorabilecek etkisi dış etkilere
aşırı duyarlılık olabilir. Karius’un
Beşiktaş’a transferi sürecinde sosyal
medya hesaplarından kendisine
gelen mesajlarının karar vermesinde
en önemli etkenlerden biri olduğunu söylediğinde; aslında taraftarımızın belki de farkında olmadan onu
en hassas noktasından etkilemeyi
başardığını söyleyebilirim. Karius,
Beşiktaş Dergisi’nin Eylül sayısında
verdiği röportajda “Beşiktaş taraftarı
sosyal medyadan #cometobesiktas”
diyerek beni saflarına davet ettiğinde çok duygulanmıştım. Eminim
ki böyle bir durumda her oyuncu
güçlü duygular hisseder ve Beşiktaş’a dair daha fazla aidiyet duygusu
taşır. Beşiktaş’a transferim yolunda
beni motive ettikleri için sevinçliyim. Umarım ben de sahada onları
mutlu edebilirim” diyerek, duygusal

tatmin duygusunun kendisi için ne
kadar güçlü bir motivasyon kaynağı
olduğunu da açıkça belirtiyor.
Loris Karius’un astrolojik doğum haritasında ön plana çıkan bir
başka güçlü yerleşim de Venüs’ün
yöneticisi olduğu Boğa burcunda
bulunmasıdır. Bir doğum haritasında bu konumu gördüğümüzde
ilk yorumumuz bu kişinin fiziksel
olarak dikkat çekecek bir yakışıklılık veya güzelliğe sahip olabileceğidir. Tabii harita sahibini görünce bu
yorumun ne kadar yerinde olduğu
bir kez daha kendini kanıtlıyor.
Aşk, sevgi, keyif, huzur, eğlence,
sosyal hayat, bağ kurma ve kendi
öz değerini bilme gibi sembolizmi
gösteren Venüs toprak elementinden Boğa burcunda bu özelliklerini
rahatlıkla ortaya koyma potansiyeli
vermektedir.
Karius’un basın ve medyaya
sıklıkla yansıyan sosyal hayatı, uzun
süreli ilişkileri, kendine gösterdiği
bakım ve özeni de Venüs’ün dışa
yansımalarına en güzel öernek olarak verilebilir. Iİnstagram hesabındaki fotoğrafları bile dünyaca ünlü
bir top model ile yarışacak düzeyde
diyebiliriz. Kendisine yakışıklılığı
ile ilgili sorular yöneltildiğinde
Yengeç burcunun mahcup ifadesi
ile Boğa burcunun kendinden emin
tavrının birleşiminin sonucunda
onu şu cümleri söylerken duyuyoruz: “Genellikle hep övgü dolu
şeyler duyuyorum. Bu beni sevindiriyor. Ancak elbette ki önemli
olan kişiliktir. Ve tabii ki Beşiktaş’a
yapacağım katkım görünüşümden
daha önemlidir.”
Karius’un küçük yaşlarda
başlayan kariyeri FV Biberach, G
Mettenberg, SSV ULM 1846 ve
VfB Stuttgart ile devam ettikten
sonra 2009’da Manchester City’e
transfer olup orada iki yıl kalecilik
yaptı. Sonrasında Almanya’ya geri
dönerek Mainz 05 takımının ilk
kalecisi oldu. 2016 yılında Liverpool tarafından transfer edildiğinde
yeniden İngiltere’ye dönmüş oldu.
Doğum haritasında kariyer ile ilgili
göstergelere baktığımızda çalışkan,
verimli, sorumluluk sahibi, takımı
ile mutlaka etkileşim içinde olma
ihtiyacı taşıyan ve motive edildiği

zaman daha yükseklere çıkabilecek
bir başarı grafiğine sahip olduğunu
söyleyebilirim. Bu noktada vurgulamamız gereken bir diğer önemli
ayrıntı da Karius’un haritasında
Aslan burcunda yer alan Ay ve Mars
konumlanmasıdır. Aslan burcu
için başarılı olmak, beğenilmek,
kendini özel hissetmek, alkışlanmak ve takdir edilmek çok önemli
değerlerdir. Karius’un Ay burcunun
Aslan olması onun güleryüzlü,
neşeli, sıcakkanlı, hevesli, doğal ve
dürüst davranışlara sahip olduğunu gösteriyor. Aslan burcu lüksü,
zevki ve kaliteyi sever. Yalandan hiç
hoşlanmaz, ihaneti de kolay kolay
affetmez. Çok gururludur; haksızlık karşısında tepkileri oldukça
fazla olabilir. Sporcu haritalarında
önemli olan enerji ve motivasyon
gezegeni Mars’ın Aslan burcundaki yerleşimi, Karius’un da en
büyük motivasyon kaynağının;
gücünü ortaya koyduğu
zaman takdir edilmesi,
alkışlanması ve kendisiyle
gurur duyulmasından
geçtiğini gösteriyor.
Aslan burcundaki
gezegenlerin sembolizmi beğenildikleri ve
onaylandıkları zaman
daha güçlü ortaya
çıkar. Bu cümleler buram buran
Aslan enerjisi
kokuyor: “Bu kadar büyük bir ilgi ile
karşı karşıya olacağımı
doğrusu ummuyordum.
Daha havalimanında
uçaktan iner inmez büyük
bir sevgi seli ile karşıya
kaldım. Şaşırmıştım,
çünkü
böyle
bir

şey ilk defa başıma geldi. Genç bir
futbolcu olmama rağmen böyle
coşkulu bir karşılama sonrasında
kendimi mutlu hissettim. Büyük bir
heyecan içindeyim. Beşiktaşlı olmak
çok güzel... Herkes beni tanıyor ve
sokaklarda ilgi gösteriyor.”
Loris Karius’un kariyerinde yepyeni bir sayfa açarak Beşiktaş’ımıza
gelmesi taraftar olarak hepimizi çok
mutlu etti. Alman futbol mantalitesi ile yetişmiş olan Karius, Beşiktaş’a
iz bırakmak üzere geldiğini ve Beşiktaş’ın bir parçası olmaya odaklandığını söylüyor. Bizler de Ağustos
ayının son günlerinde hayatımıza
bir Güneş gibi doğmasından dolayı
mutlu olarak ona sonsuz başarılar
diliyoruz.
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Ne kadar taraftarız?

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

T

araftarlık olgusu,
her iki taraf için
oldukça büyük
öneme sahip. Kulüp açısından gelir
ve pazarlama kaynağı, taraftarlar için ise duyguya ve tutkuya
sahip olmaktır. Konumuzu
irdelemeden önce, Tuğrul Akşar
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hocamızın taraftarlık olgusunu
yinelemek isterim:
“Türkiye’de başta dört büyükler olmak üzere tüm kulüplerin taraftarlarınca oluşturulmuş,
sivil kitle örgütleri adında çeşitli
taraftar oluşumları mevcuttur.
Bu oluşumlar esas itibariyle,
maçlarda taraftarı olunan takımın desteklenmesi ve motive
edilmesi gibi masumane amaçlarla yola çıkmışlardır. Futbolun
en önemli aktörlerinden birisi
olan taraftar; aidiyet duygusu
temelinde, bazı sosyal olayların
da etkisiyle, bir takımdan yana
saf tutan kişi ya da kişilerdir. Bu
bağlamda taraftarlık ise; taraftar
anlayışıyla, taraf olduğu takımının sahip olduğu değerleri,
kendine baz alarak, buna uygun
tavır ve davranış kalıpları içinde
ortaya çıkan hareket, tavır ve

davranışlar bütünüdür.” (Endüstriyel Futbol, Tuğrul Akşar,
2005)
Yukarıdaki tanıma göre konumuzun da içinde yer alabileceğine inandığım kısa bir anımı
paylaşmak isterim.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde çalıştığım dönemlerde,
markalarımdan biri olan Kartalcell ile ilgili (şu anda ismini
hatırlamadığım) haftada iki
kez beni arayan bir taraftarımız
vardı. Her aradağında mutlaka
Kartalcell’in satış adetlerini ve
bu marka için neler yaptığımı
merak ederek sorular sorardı.
Tıpkı kulübün bir yöneticisine
izah eder gibi anlatır, merak
ettiği konular hakkında bilgiler
verirdim. Bu taraftar Beşiktaş
için gerçek bir taraftar mıydı?
Mağazalarından alışveriş yapmış

mıydı? Kombinesi var mıydı
veya bilet alır mıydı? Bu soruların cevaplarını bilemiyorum ve
hiç öğrenemedim...
Bazı ülkelerde maç izlemiş
biri olarak, ülkemizde taraftarlık ruhunun çok daha tutkulu
yaşandığını söyleyebilirim. Peki
bunun sebebi nedir? Doğru olan
hangisidir?
Bu soruları tesadüfen tanıştığım, on dokuz yaşında mühendislik okuyan fanatik Beşiktaşlı
Mertcan Toktangil’e sordum:

oluyor fakat bunu abartıp ikinci
kişilere zarar vermemeliyiz.”
Mertcan’ın heyecanı ve cevabı hoşuma gitmişti. O dönem
aklıma şu sorular gelmişti. Biz
bu kadar tutkuyla takımımızla
büyük bir aşk yaşarken, neden
ligde arka sıralardaydık? Neden
kombine vaya biletlerimizin
satışı daha düşüktü? Neden
Passolig kart yenileme sayıları

düşüktü? Yoksa bizler taraftar
gibi görünerek o duyguya sahip
olmaya çalışan kişiler miyiz? Yukarıdaki taraftar gibi sadece taraftarı olduğumuz kulübün her
şeyiyle ilgilendiğimizi gösterme
egosu mu bizi mutlu ediyor?
Yoksa sadece gösteri izlemeye
gelen taraftarlar gibi mi olmalıyız? İğneyi kendimize batırıp,
çuvaldızı başkasına batırmak ne
kadar doğru?

Beşiktaş’ı nasıl seviyorsun?
(Gözlerinin içi parladı ve
saçlarını geriye doğru elleriyle
düzelterek) “Çok, hem de çok...”
Sence biz neden yurt dışındaki gibi maç izleyemiyoruz?
“Biz onlar gibi olmayız.
Onlar yerlerinde oturarak bir
gösteriyi izler gibi izliyorlar, onlarda heyecan yok. Bizde tutku
var, aşk var, paylaşım var. Bazen
bu tutkumuzu abarttığımız
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bır çocuk
neden okula
gitmek istemez?
Okullar açıldı. Kimileri arkadaşlarını özlediği için okula bir an
evvel başlamak istiyor kimileri ise sabaha karşı sıralarda olmak
istemediğini söylüyor. Tatilden iş başına gelirken çekilen alışma
sürecinin onlarda olmamasını beklemek olmaz. Peki bu durumda
neler yapmamız gerekiyor? Onları anlamak için birkaç maddeye
değinebiliriz:

Yazı:

Serdar Vatansever

Uzman Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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Unutmayın, okul demek, onların çoğu için artık telefonla oynayamayacakları dersler demek.
“Zaten birçok kişi oynuyor”
dediğinizi duyar gibiyim. Evet
fakat yine de evdeki gibi rahat
olmayacaklar.

2

En çok sorulan sorulardan
biri de; çocuğum neden kitap
okumuyor? “Oyun oynamayı
bırak! Şimdi doğruca odana
kitap okumaya gidiyorsun”
denilerek, kitap cezası verilen
çocuk, ister istemez okul başladığında o cezaların arasında
kaldığını hissediyor ve okula
gitmek istemiyor.

3

Kendi ortamlarında
ispiyoncu olma gibi bir
sıfatı kabul etmeyeceklerinden psikolojik veya
fiziksel şiddet gördüğü
ve bunu söyleyemediği
ortama tekrar geri dönmek istemeyebilir. Bu yüzden öğretmenleri ile iş birliği
içinde gözlem yapılmalıdır ve çocuğun
zor durumlarında sığınabileceği bir
güvenli liman belirlenmelidir.

5
7

“Bu seneyi geç, seneye
rahatsın” söylemlerinin
gerçekleşmediğini gören
her bir çocuk için inandırıcılığımızı da yitirdiğimizi atlamamak lazım.

Son olarak, en çok
sorulanlardan biri de
ödül konusu... O gün
okula gittiği için küçük
hediyeler tabii ki alınabilir fakat unutmayın
ki yemek yediğiniz için size ödül veren,
ayakkabılarınızı bağladığınız için size
zam yapan bir işvereniniz olmayacaktır.
Bunların sonucunda doğal olarak bu
durumu kendi lehine kullanmak isteyen çocuklar yetişebilir ve tatminsizlik,
doyumsuzluk durumu ortaya çıkabilir.
Unutmayalım eğitim evde başlar.

4

Verilen yaz ödevlerinin
yapılmaması çocukların
üzerinde “Zaten kimse
yapmadı ki” rahatlığı
oluştursa da okulda karşılaşacaklarından çekiniyor
olması, okula gitmek istememesine
sebep olabilir.

6

İletişim becerileri ve
arkadaş edinme konusunda şikayetleri oluşan
çocuk, bunu sizlere okulu sevmediği yönünde
aktarabilir. Bu durumda
sorunun temel nedenini
bulmak çok önemlidir.

Bu süreci atlatmanın en iyi yolu, fırtına sürecindeki çocuğun dalgalanan tepkilerini kontrol
etmek yerine, fırtınanın dinmesini bekleyip onu
anlamaktır. Adaptasyon sürecinde takınılmaması gereken en tehlikeli düşünce şekli şudur:
“Ohoo okulun ilk gününden gitmek istemiyorsa sonraki günlerde ne yapacağız biz.”
Merak etmeyin, bu süreç doğru müdahale
edilirse azalarak devam eder. Panik halinde ne
yapacağınızı bilmez bir durumda herhangi bir
müdahalenin doğru olmayacağını hatırlatmak
isterim. Tüm öğrencilere okul süreçlerini keyifli
hale getirecek hedefler bulmalarını dilerim.
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Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

V

eledrom, olimpik
bir spor olan pist
bisikleti yarışlarının yapıldığı elips
şeklinde eğimli
bir piste sahip spor alanlarıdır.
Ülkemizde eski bir geçmişi olan
veledrom, Balıkesir ve Konya’nın
eski şehir statlarında bulunuyordu. Bu stadyumların yıkılmasıyla
günümüz Türkiye’sinde sadece
İstanbul Maltepe’de sahilde doldurulan alanda, ortasında BMX
pisti de bulunan bir veledrom
vardır. Konya’da inşaatı başladığını duyduğumuz kapalı bir veledromun da önümüdeki yıllarda
faaliyete geçeceğini umuyoruz.
Pist bisikletçileri uzun süreli
yüksek güç uyguladıkları yarışlar
koşabildikleri için, yol bisikletinde de pist bisikletçilerinin antrenman şekilleri işe yaramaktadır.
Özellikle sprint ve son dakika
ataklarında yol bisikletçilerine
-hatta dağ bisikletçilerine- faydalı
egzersizler yapılabilmektedir.

Belki uzun temel egzersizlerin yapılması için sıkıcı bir
aktivite olabilir ancak kuvvet
antrenmanları için veledromda
pedallamak bulunmaz fırsattır.
Özellikle interval antrenmanlarının veledromda yapılması,
gerek güvenlik gerekse zamanın
hızlı geçmesi açısından oldukça
rahat bir yöntem olduğu için
şiddetle öneririm. Daha önceki
yazılarımda bahsettiğim üzere
High Intensity Interval Training
(HIIT) yani Yüksek Yoğunluklu
Interval Antrenmanları güçlenmek için olmazsa olmaz antrenmanlardır. Bu aynı zamanda
özellikle günlük hayatımızdan en
az zaman çalıp en verimli gelişme
yoludur da... Antrenmanlarınızın
verimli olması için bazı ipuçları
verebilirim:
• Öncelikle on beş-yirmi
dakika ısınma yapmayı ihmal
etmeyin. Isınmanın son beş dakikasında bir tane on beş dakikalık
yüklenme yapın.

• Üç-beş setlik intervaller
(sert yüklenmeler) yapılmalıdır.
• Intervallerde yüklenmelerinizin toplam süresi yirmi-otuz
dakika civarında olmalıdır. Yani
üç tane, sert on dakika (araları
üçer dakika) ya da beş tane, sert
altı dakika (aralar üçer dakika
yumuşak).
• Interval setleri bittikten
sonra muhakkak on beş-yirmi
dakika soğuma (yumuşak çevirme) yapılmalıdır.
• Antrenman sonrası esnetme
sonrasında oluşacak ağrılarınızı
azaltacaktır.
• Bu sert interval antrenmanın ertesi gün bir saatlik bir
recovery ( yumuşak toparlanma
antrenmanı) gelişiminizi hızlandıracaktır.
Bu antrenmanların veledromda yapılması acıları dindirmemekle birlikte, trainerda yapılan
antrenmana göre zamanın daha
hızlı geçmesini sağlayacaktır. İki
tekerli günler dilerim...
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Türkiye Rallisi'nin ardından

T
Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı
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ürkiye Rallisi, FIA
Dünya Ralli Şampiyonası’na sekiz
yıllık bir aradan
sonra muhteşem
bir organizasyonla geri döndü.
13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)
tarafından Spor Toto, ADO,
TURSAB, Avis, Türk Telekom,
Go İpragaz, Anex Tour, Pekpan,
Turk Yacht, Grango, Autoclub, Pilotlar ve Ahu Hospital
sponsorluğunda, Muğla Valiliği,
Marmaris Büyükşehir Belediyesi,

Marmaris Belediyesi, Karayolları
Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticaret
Odası katkılarıyla düzenlenen
ralli, şampiyona tarihinin en
unutulmaz yarışlarından birine
sahne oldu.
Marmaris ve Muğla’daki yeşil
ve maviyi buluşturan etaplarda
koşulan ralli, doğal güzellikleri
ve mükemmel organizasyonu
ile de hafızalara kazındı. Toplam uzunluğu 875 km’yi bulan
Türkiye Rallisi’nde yirmi iki
ülkeden elli sekiz ekip, on yedi
özel etapta yaklaşık 312 km

boyunca zamana karşı yarıştı.
Türkiye Rallisi’nde heyecan 11
Eylül Salı günü ekiplerin yol
keşfiyle başladı. 13 Eylül Perşembe günü, ekipler otomobillerin
son ayarlarını belirlemek için, beş
kilometrelik Değirmenyanı’nda
da shakedown etabını koştu.

Marina’da start
meydanda etap

Türkiye Rallisi’nin start
seremonisi Perşembe akşamı
Marmaris Marina’da yapıldı. Yarış heyecanı, Turkey Full Speed
Özel Seyirci Etabı ile başladı.
Marmaris caddelerinde motor
sporları tutkunları ve turistlerin
oluşturduğu büyük bir kalabalık
önünde gece koşulan etabı Andreas Mikkelsen iki dakika 3.9 saniyelik derecesi ile kazandı. Start
öncesi yağan hafif yağmurun tozlu zemini kayganlaştırdığı etapta
İrlandalı Craig Breen, Estonyalı
Ott Tanak’ın önünde ikinci
sırada bitirdi. Belçikalı Thierry

Neuville, Polonyalı WRC 2
pilotu Kajetan Kajetanowicz
ile aynı zamanı elde ederek
dördüncülüğü paylaştı. Son beş
yılın şampiyonu Ogier, zıplama
noktasından sonra kontrolsüz bir
inişle ilk on dışında kaldı.

Neuville-Ogier
düellosu

14 Eylül Cuma gününe, Türkiye Rallisi’nin zorlu karakteri
damga vurdu. Türkiye Rallisi, her
türlü sürprize gebe, tozlu, mıcırlı,
zaman zaman taşlı, kaygan yollar
ekipleri hiç alışık olmadıkları
bir mücadeleye soktu. Hemen
hemen tüm pilotlar, sadece hızlı
gitmenin değil, değişken koşullar
ve risklerin çok iyi hesaplanması
gereken stratejiler geliştirmenin
de önem taşıdığı bir ralli ile
tanıştı. Ekipler, etapların zorluğu
kadar, tempoyu ve ideal ayarları
bulmanın zorluğunundan bahsetti. Buna karşın ilk üç pilotun
sadece 2.6 saniye içinde sıralan-

ması, Türkiye Rallisi’nin destansı
bir mücadele ile açılış yapmasını
sağladı.
Zamana karşı yarışılan tam
146.84 km sonrası, Hyundai’nin
şampiyona lideri pilotu Neuville,
son beş yılın dünya şampiyonu
Ogier’in 0.3 saniye önünde yer
alırken Norveç’li pilot Andreas
Mikkelsen ilk üçü tamamladı.
Yarışan pilotlar arasında en
deneyimlisi olan Toyota Gazoo
Racing’ten Jari-Matti Latvala,
sorun yaşamamaya dikkat ederek
takım arkadaşı Estonyalı Ott
Tanak’ın önünde dördüncü sırasıyı aldı. Son yarışların formda
ismi Tanak, günün son etabında
en iyi zamanı yaparak ertesi gün
için umutlandı. Altıncı Hyundai
pilotu Hayden Paddon’ı, Toyota
pilotu Lappi izlerken, Citroen
C3 WRC’si ile ilk etabı lider tamamlayan İrlandalı Craig Breen,
patlattığı lastikler ve otomobilde
yaşadığı sorunlar nedeniyle sekizinciliğe geriledi.

Etaplar takdir topladı

Türkiye Ralli’sinde gerçek
mücadele, yarış öncesi tüm ekiplerin uzunluğu ve zorluğu nedeniyle kritik öneme sahip olduğunu vurguladığı, rallinin en uzun
etabı olan, 38 km’lik Çetibeli
ile başladı. Gece yağan yağmur
ilk sırada start alan Neuville için
büyük bir şans gibi görünüyordu.
Yol, otomobil arkasından toz
kalkmayacak kadar ıslaktı. Arkadan gelen pilotlar için yolu temizlemek zorunda olan Belçikalı
pilot, etabın ilk kilometrelerinde
beklediğinden çok daha yüksek
bir yol tutuş elde etti. Ancak
ilerleyen kilometrelerde güneşin
yükselmesiyle zemin kurumaya
başladı. Neuville kaygan zeminle
mücadele ederken arkasından gelen pilotlarsa sis gibi havada asılı
kalan toz nedeniyle kısıtlı görüş
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mesafesi ile boğuştu.
Çok dar ve virajlı yolların yer
aldığı etapta pilotların zaman
zaman saatte 170 km hıza kadar
çıkabildikleri düzlükler de
vardı. Bu da pilotları ideal bir
ritm bulma konusunda zorlayan
başka bir faktör oldu. Dünya
Ralli Şampiyonası’nın resmi
televizyonu WRC TV’nin dijital
kanallarından canlı yayınlanan
etapta, Marmaris’in yemyeşil çam
ormanlarının tüm güzelliği helikopter kamerasından dünyanın
dört bir yanındaki milyonlarca
izleyicinin gözleri önüne serildi.
Yayında etabın güzelliğinden ve
Türkiye Rallisi organizasyonundan övgüyle bahsedildi.
Etabın galibi 28 dakika 32.3
saniyelik derecesiyle İrlandalı pilot Craig Breen oldu. Dördüncü
etabın tozlu ve kumlu yolları ise
rallinin lastikleri aşındıran sert
zeminine karşın daha yumuşak
hamuru tercih eden pilotlara
avantaj sağladı.

Serviste çalıştı
arayı kapattı

Öğlen servis alında ekiplerin
tüm sorunlarını gidermek için
otuz dakikası vardı. Mekanikerler arı gibi çalışırken pilotların da
dinlenme şansı olmadı. Öğleden
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sonra Çetibeli, Ula ve Çiçekli
etapları birer kez daha geçilirken
günün en fazla risk alan ekibi
atağa geçerek rakibi Neuville’i
kendisine yanıt vermeye ve hataya zorlayan Ogier oldu.
Ogier amacına günün son
etabında ulaştı. Hyundai pilotu
küçük de olsa bir hata yaparak
zaman kaybetti. Neuville, ilk
günü rakibinin sadece 0.3 saniye
önünde kapattı. Günün ikinci
yarısında pilotların en büyük
sorunu, etapların ilk geçişinde
virajları keserken parkura taşıdıkları iri taşlar oldu. İlk günün
sonunda FIA Başkanı Jean Todt
da Türkiye Rallisi’ni yerinde izlemek üzere Marmaris’e geldi.

Sürprizler ikinci
gün de devam etti

15 Eylül 2018, FIA Dünya
Ralli Şampiyonası tarihindeki
en dramatik günlerden biri oldu.
Ott Tanak, bir çok ekibin yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman
ve sıra kaybettiği, hatta yarıştan
çekilmek zorunda kaldığı zorlu
bir günü sorunsuz atlatttı. Fin
pilot, Türkiye Rallisi’nde 13 özel
etabın ardından 13.1 saniye farkla liderliğe yerleşti. Şampiyonluk
için çekişen Thierry Neuville
ve Sebastien Ogier süspansiyon

sorunlarıyla günü tamamlayamazken, Norveçli pilot Andreas
Mikkelsen de sorun yaşayarak on
birinci sıraya geriledi. Böylece
Tanak, kendini Toyota Gazoo
Racing Yaris WRC’si ile, üst üste
üçüncü yarış galibiyetinden sadece dört etap uzakta buldu. Takım
arkadaşı Jari-Matti Latvala Toyota’ya markalar şampiyonasında
değerli puanlar kazandırmak için
ikinci sıradaki yerini korumak
adına temkinli bir tempoda yarışa devam etti.
Benzer bir dikkatli yaklaşımı
elden bırakmayan Hyundai pilotu Hayden Paddon da ödülünü
üçüncü sıraya yerleşerek aldı.
Mikkelsen, öğlen servisinden
hemen sonra yaşadığı şanzıman
sorunu nedeniyle Ford’dan Suninen’in gerisine düşerken, Craig
Breen’in Citroen C3’ü 11’inci
özel etap sonrası yolda alev aldı
ve tamamen yandı.
Neuville’in şampiyonluk
umutları, ilk etabın hızlı bir
bölümünde Hyundai i20’sinin
amortisörü kaputundan fırlayınca büyük yara aldı. Belçikalı
pilot, sonra da yarıştan o gün için
çekilmek zorunda kaldı. Ogier,
dokuzuncu etap sonrası kırılan
salıncağını uzun bir çalışma ile
değiştirmeyi başarırken onuncu
etapta en iyi zamanı yaparak
dördüncü sıraya çıktı.
Ancak 11’inci etapta yol
dışına çıkarak bir ağaca yandan
çarptı ve Ford Fiesta WRC’si
bankete oturunca gün onun için
de bitmiş oldu. Hening Solberg
Ford Fiesta R5’i ile etkileyici bir
performans sergileyerek, altıncı
sıraya yerleşti.

Power Stage heyecanı

Yarışın en kısa günü olan 16
Eylül pazar sıralamada önemli
bir değiykliğe neden olmazken
Power Stage olarak koşulan Mar-

maris etabının ikinci geçişi pilotlara ekstra puan kazanma şansı
verdiği için büyük bir çekişmeye
sahne oldu. Etabın galibi Neuville olurken, Ogier, Tanak, Latvala
ve Evans onu takip eden pilotlar
olarak etaptan puan çıkarmayı
başardılar.

Kazanan Ott Tanak

Türkiye Rallisi’ni Toyota
WRC ile yarışan Ott Tanak kazandı. Estonyalı pilot böylece üst
üste üçüncü zaferini kazanırken
Dünya Ralli Şampiyonası’nda
ikinci sıraya yükseldi. Onu takım

arkadaşı Latvala izledi.
Yeni Zelanda’lı pilot Hayden
Pardon üçüncü olarak bu yıl ilk
kez podyuma çıkma başarısını
gösterdi.
Dünya Ralli Şampiyonası, Türkiye Rallisi sonrası üç
pilotun birden şampiyonluk için
çok az puan farkıyla sıralandığı,
çok heyecanlı bir mücadele haline dönüştü.
FIA WRC 2’de Skoda Motorsoprt II adına yarışan Jean
Kopecky, gençler şampiyonası
JWRC’de ise Emil Bergkvist
Ford Fiesta R2T ile yarışı kazanan isimler oldu.

ne
2018 Türkiye Ralllisi Ge

l Klasmanı

ja
1. Ott Tänak/Martin Jär veo
24.5sn
Toyota Yaris WRC ... 3s 59dk
Anttila
2. Jari-Matti Latvala/Miikka
46.8sn
Toyota Yaris WRC ... 3s 59dk
Marshall
3. Hayden Paddon/Sebastian
4s 01dk 10.8sn
Hyundai i20 Coupe WRC ...
rkkula
4. Teemu Suninen/Mikko Ma
.4sn
35
Ford Fiesta WRC ... 4s 03dk
ers Jaeger Synnevaag
5. Andreas Mikkelsen/And
4s 06dk 36.2sn
Hyundai i20 Coupe WRC ...
inor
6. Henning Solberg/Ilka M
.1sn
05
Škoda Fabia R5 ... 4s 13dk
er
7. Jan Kopecký/Pavel Dresl
4s 17dk 49.7sn
Škoda Fabia R5 (WRC 2) ...
iu Itu
8. Simone Tempestini/Serg
19
4s dk 01.6sn
Citroën C3 R5 (WRC 2) ...
tock
9. Chris Ingram/Ross Whit
4s 19dk 45.8sn
Škoda Fabia R5 (WRC 2) ...
Ingrassia
10. Sebastien Ogier/Julien
15.7sn
Ford Fiesta WRC ... 4s 20dk

Bizimkiler ne yaptı?

WRC 2’de mücadele eden
tecrübeli pilotlarımız Murat Bostancı ve Yağız Avcı yaşadıkları
kazalar ve mekanik sorunlar nedeniyle finişe ulaşamazken Türk
Pilotlar arasında en iyi sonucu
Burak Çukurova, WRC 2’de
altıncı genel klasmanda on dördüncü olarak elde etti. Çukurova
Türkiye Ralli Şampiyonası’nı da
birincilikle bitirmiş oldu. WRC
2’de Bora Manyera sekizinci, Erkan Gürel ise dokuzuncu; genel
klasmanda yirmi ikinci ve yirmiyedinci oldu. JWRC’de mücadele eden Buğra Banaz ise altıncı,
genel klasmanda yirmi dördüncü
oldu. Uzun bir aradan sonra ralli
parkurlarına geri dönen Burcu
Çetinkaya ise bu zorlu yarışı genel klasmanda otuz birinci sırada
tamamlamayı başardı.

2

1

3

2018 FIA Dünya
Ralli Şampiyonası
Puan Durumu
1. Thierry Neuville177
2. Ott Tanak164
3. Sebastien Ogier154
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AZERBAYCAN
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Kuru

luş
“Azerbaycan
Beşiktaşlılar
tarihinde, Bak
Derneği, 29
Haziran 201
ü’de kurulmu
6
ştur. Azerbay
Beşiktaşlılar
can’daki tek
derneğidir. Y
resmi
önetim kuru
Cumhuriyeti
lu üyelerimiz
ve Azerbayca
, Türkiye
n Cumhuriye
oluşmaktadır
ti vatandaşla
.”
rından

Yönetim Kurulu
Abdulkadir Öz
(Başkan)
Muhterem Öz
(İkinci Başkan)
Ali Günen
(Asbaşkan)
Azer Göyüşov
(Finansal Sorumlu Asbaşkan)
Sonat Güvercin

Vizyon

Üyeler:

ı,
“Yenilikçi, akılc
kya
lu
m
ilkeli ve soru
ş
ta
ik
eş
B
laşımımızla
nü
ü’
üb
ul
Jimnastik K
Azerbaycan ve
her
bulunduğ umuz
i
iy
en
platformda
ek.”
m
et
l
si
şekilde tem

Ali Al
Hakan Evsen
Adem Yayla
Özay Gökuş
Mevlüt İşsever

Misyon

“Azerbaycan’da Beşiktaş sevgisini
artırmak ve yeni nesile aşılamak. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak,
sportmenlik ruhu içerisinde toplumun
ahlaki ve kültürel değerlerine saygılı, faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkı
sağlamak. Beşiktaşlılık duruşunun anlam
ve önemini tüm topluma yansıtmak ve
örnek olmak.”
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Faaliyetler
• Kuruluş aşamasında Onursal
Başkanımız Süleyman Seba anısına
bir organizasyon gerçekleştirdik ve
futbol turnuvası düzenledik. (Haziran 2016)
• Kuruluş sürecimizden sonra
Başkanımız Sayın Fikret Orman’ı
makamında ziyaret ettik ve stadımızın inşaat aşamasında çalışmaları
yerinde gördük. (Temmuz 2016)
• Azerbaycan engelli ve bakıma
muhtaç çocuklar yurdunu ziyaret
ettik. (Eylül 2016)
• Lösemi tedavisi gören Yavru
Kartalımız Zehra’yı ziyaret ettik
ve yapılan organizasyona katıldık.
(Nisan 2017)
• Beşiktaşlı Sporcular Derneği’nin düzenlemiş olduğu iftar
yemeğine katıldık. (Mayıs 2017)
• Şampiyonluk kutlamamıza
katıldık. (Haziran 2017)
• Yönetim kurulu üyelerimizle
birlikte Beşiktaşımız’ın Porto ile
oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını
izledik (Kasım 2017)
• Dernek Başkanımız Kadir Öz
ve yönetim kurulu üyelerimizden

oluşan bir heyet Başkanımız Sayın
Fikret Orman’ı makamında ziyaret
etti ve Bakü’ye davet etti. (Kasım
2017)
• Başkanımız Kadir Öz ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan
heyet, BJK Yönetim Kurulu Üyemiz
Sayın Metin Albayrak’ı ziyaret etti.
(Kasım 2017)
• Başkanımız Kadir Öz, on bir
yıl formasını giydiği Beşiktaş Futbol
Akademisi’ni ziyaret ederek, antrenörlerimiz ve çalışanlarımızla hasret
giderdi. (Ocak 2018)
• Dernek yönetim kurulu olarak
Bakü Türk Şehitliği ve Azerbaycan
Şehitliği’ni ziyaret ettik. (Nisan
2017)
• Başkanımız Sayın Fikret Orman’ın katılımı ile birlikte “Come to
Beşiktaş” projesi çerçevesinde Azerbaycanlı Beşiktaşlılar’la buluşma etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlik
çerçevesinde Fikret Orman Turnuvası düzenledik. Türkiye Cumhuriyeti
Bakü Büyükelçimiz Erkan Özoral,
Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Adil Aliyev, Profesyonel Futbol

Ligi Başkanı Ramin Musayev, üst
düzey devlet adamları ve yaklaşık iki
bin Beşiktaş taraftarımızın iştirak
ettiği bugüne kadar Azerbaycan’da
Türkiye’den bir takım için yapılan
en büyük organizasyonu hayata
geçirdik. Bizleri yalnız bırakmayan
taraftarlarımıza tişört, bayrak, şapka,
forma, atkı, saat hediye ettik. Akşam
yemeğinde Bakü’nün tarihi mekanlarından birinde Başkanımız Sayın
Fikret Orman, Türkiye Cumhuriyeti
Bakü Büyükelçimiz Sayın Erkan
Özoral ve eşleri hanımefendi, BJK
Yönetim Kurulu Üyelerimizden
Sayın Hüseyin Mican, Azerbaycan
Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve seçkin misafirlerimizle
biraraya geldik. (Nisan 2018)
• Dernek Başkanımız Kadir
Öz ve yönetim kurulu üyelerimizin
katılımı ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Milletvekili Ganire Paşayeva’yı ziyaret ederek, kendisine isminin yazılı
olduğu Beşiktaş forması hediye ettik.
Birlikte yapabileceğimiz projeler
hakkında görüş alışverişinde bulunduk. (Temmuz 2018)
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

HAKKI
YETEN
Kimdir o tek adam deseler
Onun adıdır
Hakkı’dır.
Sanmayın yalnız bizim tarihte
Hem Galatasaray’a hem Fener’e
En çok gol atan Beşiktaşlı’dır.
“Ana hakkı eşikte taşta
Baba Hakkı Beşiktaş’ta”
Halk arasında yaygındır.
Her yenilgide yürüyerek dönelim eve.
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Samsung dev adımlarla
ilerliyor
çift grafik işleme yongasını da
dahil edersek tam anlamıyla bir
performans canavarını elinizde
tutuyor olacaksınız. Cihazın 12
megapiksel çift birincil kamerası
ve 8 megapiksel selfi kamerası
bulunuyor. USB C tipi ve 3.1
bağlantı birimlerine ek olarak
Yazı:

Murat Yıldız

A

kıllı telefon
piyasasını domine eden firmalar
arasında yer alan
Samsung, son
dönemde Galaxy ailesine geniş
ekranlı bir üye daha kazandırdı.
Model adı Galaxy Note 9 olarak
lanse edilen yeni cihaz ile geniş
ekranda rahat kullanım, yüksek
kapasiteli donanımsal özellikleri
ile performans sınırlarını zorlayabilen ve adından da anlaşılacağı üzere kalem ile bir şeyler karalayıp not tutmayı seviyorsanız
tam size göre bir akıllı telefon
diyebiliriz. 1440x2960 piksel
çözünürlükte ve 6.4 inç genişliğinde Super Amoled ekranlı
Note 9 modeli için darbe, kırılma ve çizilmelere karşı yüksek
dayanıma sahip Corning Gorilla
Glass 5 teknolojisi kullanılmış.
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
yüklü olarak gelen cihazımızın
128 ve 512GB dahili hafıza ve
6GB ile 8GB Ram bellek seçenekleri mevcut. Bu donanımlara
Octa-Core olarak adlandırılan
çift dört çekirdekli işlemcileri ve
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Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz
bağlantı seçenekleri de mevcut.
4000MAh kapasiteli bataryası
ile yoğun günlük kullanımlarda
dahi sizi asla yolda bırakmayacağına inandığımız Samsung
Galaxy Note 9 teknoloji mağazalarında satışa sunuldu.

Acer'dan League of Legends Şampiyonluk
Serisi Süper Sistem PC

O

yun tutkunlarının yakından
takip ettiği kısa
adı ile LOL olarak
bilinen oyunun
yüksek lig oyuncularına yönelik tasarlanan çeşitli bilgisayar
konfigürasyonlarına rastlamaktayız. Fakat son dönemde
Acer'ın hazırladığı “League of
Legends Championship Series”
adı ile piyasaya sürdüğü özel
bileşenlerden meydana gelen bu
bilgisayarı incelemekte fayda var.
Avrupa LCS'nin resmi monitör
tedarikçisi de olan Acer firması
eSports'a uygun Intel destekli
Predator ailesinden ürünlerle

oyun deneyimlerinizi en üst
seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Gerek monitör gerekse de diğer

konfigürasyonlu PC seçenekleri
ile oyun severlere kucak açmaya
devam ediyor.

Hızlı fotoğraf baskısı için Epson FastFoto

D

aha çok hobi amaçlı kişisel fotoğraf
arşivi tutanlara
yönelik bir ürün
olduğunu düşündüğümüz fakat bu sırada ürünü
incelediğimizde baskı hızı ile
ön plana çıktığını gördüğümüz
Epson FastFoto FF-680W modeli ile fotoğraf baskısı sevenler
için artık kaliteli ve hızlı baskı
alternatifi doğdu. Bir saniyelik
süreçte inç başına düşen şekillendirme bakımından 300dpi
baskı kalitesi sunabilen bu cihaz
ile maksimum 1200dpi tarama
yapılabilmektedir. Ürünle hem
kablosuz hem de USB bağlantı
birimleri aracılığıyla iletişime
geçilebiliyor. Hem hızlı baskı çözümü hem de zahmetsiz bağlantı
özellikleri bulunan FF-680W
modeli sayesinde fotoğraf severleri mutluluk dolu deneyimler
bekliyor.
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Bir Hollywood fenomeni:

Jim Carrey
Seveni ve nefret edeni bol aktörlerden Jim Carrey, uzunca bir
süredir “alternatif ” bir aydınlanma deneyimi yaşıyor. Basına öyle
demeçler veriyor ki Amerikan ve
dünya kamuoyu ikiye bölündü:
Bu adam deli mi, dahi mi?
Hatırlayalım;
İlk kıvılcım bir Hollywood
partisinde ateşlendi. Moda endüstrisine dair bu partiye katılan
sanatçı, kendisiyle röportaj
yapmak isteyen muhabiri deyim
yerindeyse dumura uğrattı.“ Tüm
bu şaklabanlıklar yalan üstüne
kurulu” diyen Carrey, “Hayatımda daha anlamsız ne yapabilirim
diye düşündüm ve bu partiye
katıldım” dedi. Muhabirin
eveleyerek ve geveleyerek “Ve
fakat siz bir ikon değil misiniz?”
şeklindeki sorusunu “Ne ikonu?
Yok öyle bir şey. Tüm bunlar
birer yalan” diye yanıtlayan Jim
Carrey, hayatta kişiselliğin çok
ötesinde şeyler olduğunu belirterek, fenomenal dünyaya adeta
meydan okudu.
Tüm bu olup bitenler, hayranları da parçalara böldü.
Kimisi Jim Carrey’nin star
sistemine meydan okuduğunu
ileri sürerken, bazıları da aktörün muhabiri trollediğini öne
sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Carrey’nin uyuşturucu
etkisinde olduğunu iddia
ederken, bir kısım fanlar ise
aktörün önümüzdeki dönemde ünlü halisünatif guru
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Terence McKenna’nın hayatını canlandıracağı için bir
nevi prova yaptığını dile
getirdi.
Sanatçının en son
ortalığı karıştırması ise
“sosyalizm” fikriyatına
dair söyledikleriyle
ilgiliydi. “Sosyalizm bir
zorunluluktur” diyen
sanatçı, Amerikan demokratlarının utangaç bir
şekilde bu kavram kaynaklı
suçlamalar karşısında ezilmelerinin saçma olduğunu söyledi:
“Sosyalizm konusunda özür
dilemekten vazgeçmeliyiz.”
Tabii ki tartışmalar da yeniden alevlendi. Jim Carrey bir
deli mi yoksa bir dahi mi bilmiyoruz ama Hollywood’un
en büyük ikonlardan
birisi olduğu
çok açık.

Yüz
Yönetmen Malgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol
Teddy ve Beden’le En İyi Yönetmen Ödülü’nü
kazandığı Berlin Film Festivali’nden Yüz’le Jüri Büyük
Ödülü alan Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska, yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve
toplum eleştirisi yapıyor. Metallica hayranı, yakışıklı
Jacek müziğe, sevgilisine ve köpeğine tutkuyla aşıktır.
Tüm ailesi, yaşadığı kasabanın sakinleri ve iş arkadaşları, onu “eğlenceli bir çılgın” olarak görmektedir. Jacek,
dünyanın en büyük yapıları arasında olması planlanan
bir İsa heykeli inşaatında çalışmaktadır. Bir gün yaşadığı iş kazası yüzünden tüm gözler ona çevrilir. Çünkü ülkede yüz nakli yapılan ilk kişi olacak ve hayatı
kökünden değişecektir...

Transit
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer,
Lilien Batman, Ronald Kukulies
İkinci Dünya Savaşı döneminde, Paris’te yaşayan Alman Georg,
Nazi birliklerinin şehre yaklaşmasıyla kendini Marsilya’ya atar.
Ölü bir yazardan kendisine kalan
belgeleri kullanarak Meksika’ya
kaçmayı amaçlar. Ancak Mar-

silya’da tanışacağı Marie, Georg
için her şeyi değiştirecektir. Anna
Seghers’in 1942 yılında yazdığı
aynı adlı romanından uyarlanan
Transit, aynı zamanda 2018 Berlin
Film Festivali’nde En İyi Film
Ödülü’ne adaydı.
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AYIN KİTABI

İRAN MASALLARI

D

ünya sisteminin dayattığı
birbirinden sıkıcı sinemasal ve edebi metinlere
alternatif okumalar
yapma zamanı diyor ve
Karakarga Yayınları’ndan çıkan İran
Masalları ile bu ayki kültür sanat kitap
köşemizin değerli ürünlerini tanıtmaya
başlıyoruz.
İran Masalları, çeşitliliğiyle zengin,
karmaşık ve büyülü bir kültürel yapıyı
binlerce yıl boyunca korumayı başarmış topraklardan doğdu. Kaynağını
Budizm, Hinduizm, İslam ve Zerdüştlük'ten alan bu masallar, İran’daki değişik inanç ve kültürlerin bin yıllar içinde
nasıl iç içe geçtiğini ve ortaya biricik,
özgün bir yaşayış çıkardığını gösteriyor.
İran Masalları, yeniden yorumlanmış ya
da bambaşka kurgulara adapte edilmiş
halleriyle, zamanla bütün yeryüzünü
dolaştı. Çağdaş edebiyatın fantastik
unsurları bile varlığını büyük ölçüde,
genellikle erdem ve bilgelik üzerine
kurulu bu yalın anlatımlara borçlu.
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MÜZİKOMANİ

Hint Masalları
Çeviri: Servin Sarıyer
Yayınevi: Karakarga
Yine kadim bir uygarlıktan; bu defa da Hint diyarından masallar ile karşı karşıyayız. Hikaye anlatıcılığı,
dünyanın hemen her yerinde insanın toprakla ilişkisinden doğdu. Hint Masalları, bizi alışık olduğumuz
bu insan-toprak ilişkisinin biraz dışına çıkarıyor. Bu
masallarda krallar, racalar, fakirler ve hırsızlar, önümüze kast sisteminin dayandırıldığı inanışları getiriyor.
Büyüler, dualar, mucizeler, hileler, insanların ve hatta
hayvanların bile, toprakla birleştiği değil, unvanlarla
ayrıştığı bir kültüre gidiyoruz. Kültürün bu özelliği,
Hindistan doğumlu masalları da diğerleriyle benzeştirilemez, özel bir kümeye alıyor.

Viking Masalları
Çeviri: Servin Sarıyer
Yayınevi: Karakarga
Tabii ki Loris Karius
gibi bir Viking’in Beşiktaşımız’a katılımı sonrasında
Viking diyatının el yazmalarına da bir göz atma
zamanı geldi diyebiliriz.
Buyrun, bu sarışın dev
adamların folklöründe
bakınız nasıl muhabbetler
dönüyordu...
Sakin, sessiz ve soğuk
kış aylarında İzlanda
insanlarının ellerinde hep
bir uğraş olurdu. Bu uğraşlar sayesinde düşünür,
konuşur, çocuklarına savaşçı atalarının masallarını
anlatırlardı. Buz denizinin
üstünde ve kuzey ışıklarının altında...
Buz ülke, yeşil ülke, üzüm ülkesi... İzlanda’da, Norveç’te, o
toprakları yuva haline getiren kahraman Vikingler, hâlâ minnetle ve hayranlıkla anılıyor. Bir zamanlar ozanların arp çalarak
anlattığı, okuryazarlığın artmasıyla parşömen yüzü görmüş
masallar, Valhalla’ya kavuşmak için görkemli yaralar almaya
çalışan o kahramanlardan bahsediyor.
Burada da Viking gemileri, Norveç’ten Batı denizinin
ötesine doğru buz dağlarının arasından geçerek yüzüyor. Thor
aşkına!

Rachid
Taha'yı
kaybettik
Sadece Arap coğrafyasının bir yıldızı
değil; özellikle 1990’lı yıllar Türk pop
müziğine de “genetik” katkı koyan Rai
tarzının en kıdemli müzisyenlerinden
biriydi. Cezayir asıllı Fransız şarkıcı
Rachid Taha’yı, daha elli dokuz
yaşındayken bir kalp krizi neticesinde
kaybettik. Belki ismi ve fotoğrafları
sizlere pek bir şey ifade etmeyecek
ama kulaklarınıza muhakkak bir ezgisi
tanıdık gelecek olan değerli müzisyen
Taha’ya huzur, müzikseverlere ise başsağlığı
diliyoruz.
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Besiktas'in
Besiktas'in tarihine
tarihine
sahitlik
sahitlik ettik
ettik

Ben Şirel
Baruh... On
bir yaşımdayım
ve büyüyünce
doktor olmayı
istiyorum.
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Ben
Yaman Kartal
Yıldırım... Dört
yaşımdayım ve
gerçek bir Yavru
Kartal’ım.

Ben Selina
Özberk... On
bir yaşımdayım ve
Lens’i, Quaresma’yı
ve Loris’i çok
seviyorum.

B

ugün Beşiktaş Dergisi’nden abilerimiz bize bir sürpriz
yaptılar. Yavru
Kartal Günlüğü
yazmak istediğimizi daha
önce onlara söylemiştik. Üstelik Beşiktaş’ın çok güzel etkinleri olduğunu sosyal medyada duyuyorduk ve bunlara
katılıp dergiye izlenimlerimizi,
duygu ve düşüncelerimizi
aktarmak istedik. Sonunda
bize ailelerimiz üzerinden
geri dönüş yaptılar ve neler
yapmak istediğimizi sordular.
Biz de Vodafone Park’ı ve
Beşiktaş JK Müzesi’ni gezip
gezemeyeceğimizi sorduk.
Gelen yanıt “Gezebilirsiniz”
olunca büyük bir mutluluk ile
Beşiktaşımız’ın stadyumuna
doğru yola çıktık. İlk defa
stadın içine girecek olmak
bizim için çok heyecan vericiydi. Neler yaptığımızı tek tek
anlatalım...

Kartal Yuvası’ndan
neler aldık neler?
Vodafone Park’taki Kartal
Yuvası kocaman bir mağazaydı. İçinde üçümüz de bol
bol koşturduk ve alışveriş
yaptık. Formalar, atkılar, saatler, aksesuarlar, bardaklar,
üzerinde Beşiktaş amblemi
olan her şeyi satın almak
istedik. Ama ne yazık ki sadece taşıyabileceğimiz kadar
ürün alabilecektik. O yüzden
anne ve babalarımızı Kartal
Yuvası’na daha sık getirmemiz gerektiğini düşündük.

Daha önce başka müzeler gezmiştik ama Beşiktaş
JK Müzesi’nin diğer müzelere göre daha güzel bir
özelliği var, biz çocuklar için özel oyun alanlarına
sahip olması. Beşiktaş’ın eski kupaları, eski futbolcu
amcalarımızın oynadıkları toplar ve kramponları
canlı canlı görmek çok güzel bir histi. Efsane
Başkanımız Süleyman Seba’nın canlı gibi duran
heykelinin önünde çekimler yaptık.
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Böylelikle tüm lisanslı ürünleri alabileceğiz. Kış geldiği
için babalarımız bize daha
çok kışlık ürünler alınca çok
mutlu olduk. Ama asıl mutluluğumuz, Kartal Yuvası’nın
içinden yan tarafa geçtiğimizde gerçekleşti. Beşiktaş JK
Müzesi’nin her yerini gezdik,
tüm oyunları denedik.

Beşiktaş JK Müzesi,
çok değişik bir yerdi
Daha önce başka müzeler
gezmiştik ama Beşiktaş JK
Müzesi’nin diğer müzelere
göre daha güzel bir özelliği
var, biz çocuklar için özel
oyun alanlarına sahip olması.
Beşiktaş’ın eski kupaları, eski
futbolcu amcalarımızın oynadıkları toplar ve kramponları
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Beşiktaş’ın tarihine şahitlik etmek, stadyum
atmosferini koklamak hiç doyamadığımız şeylerdi,
saatlerce stadımızda vakit geçirdik.
Bu eğlenceli ve öğretici bir deneyimdi ve
hayatımızın sonuna kadar unutamayacağımız
bir hatıra olarak hep aklımızda kalacak.
canlı canlı görmek çok güzel
bir histi. Efsane Başkanımız
Süleyman Seba’nın canlı gibi
duran heykelinin önünde
çekimler yaptık.
Müzenin büyükler için olan
bölümleri çok eğitici ve öğreticiydi. Ama asıl eğlence bizim
bölüme girince başlıyor. Özellikle Yaman’ın Yavru Kartal
Yumurta oyununu oynarken
yumurtayı bir türlü tutamamasına çok güldük. Gerçi biz
de tutamadık. Ama maç oynadık ve hayatımızda ilk defa
fileleri havalandırma keyfini
tattık. Beşiktaş JK Müzesi
gerçekten de biz çocuklarla
dost olmak isteyen bir yerdi,
çok sevdik. Aslında oradan
hiç çıkmak istemiyorduk ama
gidilecek daha başka güzel

yerler de vardı. Tahmin edin
bakalım?

Stat abi harikasın
Beşiktaş sahasının yeşil
çimlerine kavuştuk! Daha
önce tribünlerden anne ve
babalarımız ile izlediğimiz
sahamızın içindeydik artık.
Her ne kadar yeşil sahanın ortasına girmemize izin
verilmediyse de Şenol Güneş
hocamızın mekanına, yedek
kulübesinin içine girdik ve
sahanın etrafında çok eğlenceli koşular yaptık. Ve o
muhteşem an sonunda geldi:
Soyunma odasına bile girdik!
Ricardo Quaresma’nın, Adriano’nun, Pepe abinin formalarının önünde harika fotoğraflar çektirip, o anları videoya

bile aldık. Beşiktaş Dergisi’nin
sosyal medya hesaplarında
izleyebileceğiniz bu videoda,
tüm bu anlattığımız ilginç
olayları, geçirdiğimiz eğlenceli vakitleri, oynadığımız
komik oyunları sizlere mini
belgesel olarak da izleteceğiz, umarız beğenirsiniz...
Beşiktaş’ın tarihine şahitlik
etmek, stadyum atmosferini
koklamak hiç doyamadığımız
şeylerdi, saatlerce stadımızda
vakit geçirdik. Bu eğlenceli
ve öğretici bir deneyimdi ve
hayatımızın sonuna kadar
unutamayacağımız bir hatıra
olarak hep aklımızda kalacak.
Yaşasın Beşiktaş, Şampiyon Beşiktaş...

103

Ekim 2018

T EPE
URAS KURT LU
şiktaş Futbol
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Okulu'nda do
s, 10 Eylül'de
kutlayan Ura
adar şanslı
doğmuş. O k
ara Kartallı
K
i,
k
k
u
c
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ir
b
arkadaşlara
bir aileye ve
nderdiği
sahip... Bu gö
onun kanıtı.
fotoğraflar da

NİSAN ÇEKİL
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bir Beşiktaşlı
Şimdiden iyi
or. Tüm
olarak yetişiy
ın imzaladığı
sporcularımız
re poz
bayrakla bizle
artalımız'ı
K
ru
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a
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n
re
e
v
üğünde tüm
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ü
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ü
b
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a
ıl
ş
anla
maçlarında
branşlarımızın
receğiz.
aramızda gö

EZ
AYŞE HAKYEM
oğar
Ayşe, daha d
al
doğmaz Kart
ışmış.
Yuvası ile tan
ndandır.
Mutluluğu bu
mu?
Belli olmuyor

SERENA AŞKIN

ühendisleri
Gemi Makine M
ramuz
Odası Başkanı Fe
ğan kızı
Aşkın’ın yeni do
tik Beşiktaşlı
a
n
fa
a
d
a
n
re
e
S
r. Koyu
olacağa benziyo
rı babasının
Beşiktaş tarafta
ilk pozlarını
aldığı forma ile
mdiden marş
veren Serena, şi
r.
dinleyerek uyuyo

ECE BÜYÜK
DEMİRC

İ

“Hobilerin
ne”
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KİTAP

GALILEO’NUN TELESKOBU
Yazar-Çizer: Karen Foster, Gerry Bailey
Yayınevi: 1001 Çiçek

HAYVANLARI TANIYALIM

HAMSTER
Yavru hamsterlerin kulakları ipeğimsi tüylerle kaplı iken, yaşlıların
kulakları çıplak ve parlak görünümdedir. Yemlerini gece yiyen
hayvan türlerindendir.
Barınma ve bakım besleme
uygun yapılıyorsa, hamsterler uysal davranırlar. Hamsterler, kafes
içinde tekerlek gibi dönme davranışı gösterirler. Geceleri egzersiz
yapmayı sevdiklerinden egzersiz
tekerlekleri sağlanması uygundur.
Hamsterler, kaçmakta usta olduklarından kafes kapaklarının sıkıca
kapatılması gerekir. Çevre sıcaklığı
4.5 santigratın altına düştüğünde,
eğer yeterli besin almışlarsa kış
uykusuna yatarlar. Kafeslerin sert
plastik, galvanize demir veya paslanmaz çelikten yapılması uygun
görülürken ahşap veya alüminyum
tavsiye edilmemektedir. Kafeslere,
yumuşak saman veya talaştan bol
miktarda altlık koymak gerekir.
Hamsterler yüzlerinin her iki yanında, yanaklarının altlarında oluşan ceplerde gıdalar biriktirirler. Bu
yüzden avurtlarına zarar vermemek için yulaf vb. yiyecekleri bütün
olarak vermemelidir. Hamsterleri
fazla besleyerek yağlandırmaktan
da kaçınılmalıdır.
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Gandi, Leonardo, Galileo ya da Mozart...
Kendi alanlarında tüm dünyanın hayranlığını
kazanmış, aradan geçen onca zamana rağmen
dünyayı bir şekilde etkilemeye devam eden
büyük insanlar... Bu büyük insanlara ait özel ve
arkasında anlamlı bir hikâye barındıran eşyalar... Dünya üzerinden gelip geçmiş en önemli
insanların yaşamını ve yaptıklarını, Digby ve
Hester isimli iki kardeşin Bay Rummage’ın bit
pazarı tezgâhında buldukları özel bir eşyadan
yola çıkarak anlatıyor.
Büyük İnsanların Hikayeleri dizisinde, büyük
insanların yaşam hikâyelerini heyecanla okurken, onların yaşamları ve yaşadıkları dönemler
hakkında çok önemli bilgiler edineceksiniz.

FİLM

KÜÇÜK AYAK
İnsanların varlığına inanan genç ve zeki bir yeti, bu fikrinde
diretse de kimseyi kendine inandıramaz. Ancak günün birinde beklenmedik bir şey olur ve karşısına bir insan çıkıverir. Bir
“küçükayak” bulduğu haberi sevimli yetimize ün kazandırmanın yanı sıra sevdiği kızın kalbini kazanma şansını da sunar.
Ancak bu yeni keşif, sakin yeti topluluğunu, karlı köylerinin
ötesindeki büyük dünyada neler olabileceğine dair bir kargaşaya sürükler...

