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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Hepinizin bildiği gibi Beşiktaş, bir futbol kulübü olmaktan çok öte, yirmi milyonun üzerinde taraftarı olan büyük bir camiadır ve aynı zamanda Türkiye’nin en
büyük sivil toplum örgütlerindendir. Geçmişten aldığımız güç ve öncü kimliğimizle,
insana, spora, eğitime, sağlığa ve kültüre hizmet edecek projeleri de hayata geçirmek
her zaman en büyük hedeflerim oldu. Bu doğrultuda dört yıl önce kurduğumuz
BJK-Kabataş Vakfı ile yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Nihayetinde BJK-Kabataş Vakfı Okulları, eğitim hayatına başlıyor. Kayıtlarına 19 Mart’ta başlayacağımız
Çamlıca’daki okulumuzda ilk olarak yedi yüz, ardından da bin beş yüz öğrenciye
eğitim vereceğiz. Sonraki yıl da Avrupa yakasında bir okul açmayı planlıyoruz ve
böylece üniversite hayalimizi gerçekleştirmeye daha da yaklaşacağız. Çocuklarımız
bu okullarda, Beşiktaş değerleriyle büyüyerek, bilim, sanat ve sporla eğitilecek.

¡

Beşiktaşımız’ın globalleşme projelerine de hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan İstanbul’umuza gelen milyonlarca turistin, mabedimiz Vodafone Park’ı ziyaret etmelerini, en önemli değerlerimizi bir arada görebilecekleri müzemizi gezmelerini ve bizi daha yakından tanımalarını
hedefleyerek, Türkiye’nin en büyük tur şirketlerinden Dorak Tour ile kapsamlı bir
iş birliğine imza atttık. İnanıyoruz ki, çok kısa zamanda Vodafone Park, ziyaret
eden turistlerin bir kez daha gelmek isteyecekleri, başkalarına buradan bahsedecekleri bir turizm merkezi haline gelecektir.

¡

Daha önce iş birliği yaptığımız Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji, futbol takımımızın 2018-19 ve 2019-20
sezonlarındaki forma şort sponsoru oldu. Bu vesileyle
yönetici dostum Hüseyin Yücel’e desteklerinden
ve emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.
Her daim Beşiktaşımız’ın marka değerini yükseltme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğimizden şüpheniz olmasın.

¡

19.03.2019’da kulübümüzün 116. yılını
kutlayacağız. Hepimiz, dünyadaki tüm
Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu
gün... Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
başkanı olarak kulübümüzün 116. yılında
dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten
dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımız’ın
bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm
değerli Beşiktaşlılar’ı minnet ve şükranla
anıyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Dergimizin bu sayısını Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
kuruluşunda rol almış tüm isimlere ithaf ediyoruz.

1903 Mart ayında Serencebey’de
bir semt kulübü olarak doğan,
bir asırı aşkındır dünyanın
her yanına yayılan büyük aşkımız,
Beşiktaşımız’ın 19 Mart’ta
116. yaşını kutlayacağız.
Nice yıllara Beşiktaş...

4

Mart 2019

T

ürk spor tarihinin
bir asra yaklaşan
gelişimi içinde,
“İlk Türk spor
kulübü” sıfatıyla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
yeri apayrı bir önem taşır. On
dokuzuncu asrın sonlarında
İzmir ve İstanbul’da İngilizler ile
yerli azınlık gruplarının başlattıkları futbol faaliyetleri içinde,
bir Türk takımını hatta bir Türk
sporcusunu görmek, asla mümkün değildi. Zira Padişah 2. Abdülhamid’in uyguladığı baskı rejimi, Türk gençlerinin değil spor

Mehmet Samil

Teyyareci Fethi

Hüseyin Bereket

Cami Baykurt

Ahmet Fetgeri

Behçet Asal

hülharem gibi unvanlar taşıyan
Osman Paşa’nın Konağı’nda
yapıldığı için, gençlerin faaliyeti
o güne kadar pek dikkat çekmemişti. Gençler nihayet son toplantılarını yaptılar ve her türlü
riski göze alarak, 1903 yılının
Mart ayı başında “Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü”nü Osman
Paşa’nın Serencebey’deki Konağı’nın selamlık bölümünde kurdular. Mehmet Şamil ve kardeşi
Hüseyin Bereket, ailelerinden
gördükleri her türlü destekle, konaklarındaki sportif faaliyetlere
önayak olmaktan çekinmiyorlardı. Güreş, boks, barfiks-paralel,
jimnastik ve halter branşlarında yapılan antrenmanlar, kısa
zamanda semtin diğer gençlerine
de yayıldı. Kadro birden genişleyivermişti. Osman Paşa oğulları,
bir nizamname hazırlayarak, ilk
idare heyetlerini kurma gereğini
duydular. Neticede, “Beşiktaş
Bereket Jimnastik Kulübü” ilk
idare heyeti şu şahıslardan meydana geldi:
Reis: Mehmet Şamil (Osmanpaşazade)

Mehmet Ali Fetgeri

Sevket Cenani

Nazım Nazif

Osman Hamza

İllüstrasyonlar: Ethem Onur Bilgiç

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

yapmak, iki-üç kişi olarak bir
arada görünmesini bile yasaklamış bulunuyordu. 1900 yılının
başlarında, İzmir’den İstanbul’a
göç etmiş olan James’la Fontaine
ve kardeşleri, Kadıköy arkasından da Moda Futbol Kulüpleri’ni
kurunca, bundan cesaret alan
bir avuç Kadıköylü Türk genci,
“Black Stocking (Siyah Çoraplılar)” adı altında bir Türk kulübü
kurmuşlar, ama ne yazık ki daha
ilk maçlarını oynamaya kalktıkları gün, Yıldız Sarayı hafiyeleri
tarafından dağıtılmışlardı.
1902 yılının Kasım ayı
içinde, tüm bu şartlara rağmen
Serencebey’deki Osman Paşa
Konağı’nda sık sık bir araya gelen
semtin gençleri, Osmanpaşazade Mehmet Şamil ve Hüseyin
Bereket kardeşlerin önderliğinde
fikir birliğine vararak, en kısa
zamanda bir spor kulübü kurma
kararı almışlardı.
1903 yılının mart ayına gelinmişti. Aradan dört ay geçmiş,
bu arada gençlerin sayısı 22’ye
ulaşmıştı. Toplantılar Medine-i
Münevvere Muhafızı ve Şey-
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Umumi katip: Hüseyin Bereket (Osmanpaşazade)
Spor hocaları: Mehmet Ali
Fetgeri (Cimnastik)
Ahmet Fetgeri (Güreş), Nazım Nazif (Gülle-halter), Hüseyin Hüsnü (Boks)

Özel fermanla
faaliyetler başladı

O sıralarda siyasi hareketler
dolayısıyla her türlü toplanmadan ürkerek hafiyeler dolaştıran
2. Abdülhamit’in adamları
Serencebey’deki bu toplanmaları
haber alınca, spor yapan gençler
bir baskınla karakola götürüldü. Uzun uzadıya tahkikat ve
sorgular birbirini takip etti. Bu
sporcu gençlerin bir kısmının
saray erkanına yakın olması,
ayrıca o dönemlerde kötü gözle
bakılan futbol oynamadıkları ve
sadece beden hareketleri yaptıklarını belirtmeleriyle gergin
durum yumuşadı. Gençlerin

Beşiktaşımız'ın ilk rozeti
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karakola götürüldüğünü öğrenen
Seryaver Mehmet Paşa bizzat
müdahale etti ve gençleri karakoldan kurtardı. Fakat kısa bir
zaman da olsa “Beşiktaş Bereket
Jimnastik Kulübü”nün faaliyetine ara verme zorunluluğu doğdu.
Osmanpaşa oğulları bu duruma
yeni bir formül bularak, kulübün adında ufak bir değişiklik
yaptılar ve “Osmanlı Beşiktaş
Terbiyesi Bedeniye Mektebi” adı
altında bir beden eğitimi akademisi meydana getirdiler. Zaman
kaybetmeden harekete geçen
Seryaver Mehmet Paşa, sporcu
ailelerin temsilcisi olarak padişah Abdülhamid’in huzuruna
çıktı ve “Beşiktaş Terbiyesi Bedeniye Mektebi” hakkında önemli
açıklamalarda bulundu. Padişahın çok sevdiği kuşçubaşısı
Behçet Bey’in de kurucularımız
arasında olması Abdülhamid’in
yumuşamasını sağlayan olaylardan biriydi.
Dini bazı yorumlar nedeniyle
muhafazakar bir tutumla futbolu haram sayan padişah, Beşiktaşlı gençlerin güreş, boks, aletli
jimnastik ve halter gibi sporlarla
uğraşmaları için özel bir ferman
çıkardı ve “Osmanlı Beşiktaş
Terbiyesi Bedeniye Mektebi”nin
faaliyetine izin verdi.
Bu sayede yoğun bir çalışma-

ya giren kulüp, çok kısa zamanda
sporu diğer gençlere de sevdirme
olanağına kavuştu. Hasan Paşa
Karakolu komiserini takiben
Abdülhamid’in özel muhafızı
Kenan Bey de Beşiktaş’a katıldıktan sonra saray çevreleri
sportif çalışmalara daha toleranslı davranmaya başladı.

Mazhar Kazancı
ve Fuat Balkan’ın
tarihimizdeki önemi

1908’de Meşrutiyet’in ilanıyla sportif hareketler biraz daha
serbestlik kazandı. Bu sıralarda
gene bir Beşiktaş çocuğu olan
Fuat (Balkan) Bey, Edirne
Askeri Mektebi’ne eskrim hocası
olarak tayin edildi. Orada askeri
okulun beden eğitimi öğretmeni olan Emekli Yarbay Mazhar
Kazancı ile tanışan Fuat Bey,
ruhundaki kulüpçülük sevgisini söndürebilmek için bir spor
kulübünün kurulmasına teşebbüs etti. Fakat genel zihniyet bu
girişimi anlamadığı için Mazhar
ve Fuat beyler başarılı olamadılar. Bu sıralarda İstanbul’da 31
Mart Vakası (1909) meydana
geldi. Bunun üzerine Edirne’de
bulunan Fuat Balkan ve Mazhar
Kazancı, Hareket Ordusu ile
İstanbul’a geldi. Siyasi olaylar

Mazhar Kazancı

Fuat Balkan

Kulübümüzün tescil belgesi

kulüp merkezi yaptı ve kulübün
adı Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.
Böylece jimnastik, güreş, boks,
eskrim ve atletizmin ön planda
tutulduğu güçlü bir spor kulübü
meydana geldi. Fuat Bey’in arkadaşları Refik ve Şerafettin Beyler
de iyi birer eskrimciydi.

İlk tescil edilen
spor kulübü

yatıştıktan sonra iyi bir eskrim
hocası olan Fuat Balkan ile başta
güreş ve halter sporlarını yapan
Mazhar Kazancı, Serencebey’de
jimnastik yapan gençleri bularak birlikte spor yapma fikrini
kabul ettirdi. Fuat Balkan, Ihlamur’daki evinin altındaki yeri,

Bu arada Beyoğlu Mutasarrıfı
Muhittin Bey’in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 13 Ocak 1910 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü
oldu. Semtin gençlerinin bu spor
kulübüne ilgisi büyüdü ve spor
yapan üyelerin sayısı bir anda
150’ye yükseldi. Kulübün merkezi de Ihlamur’dan Akaretler’de
49 numaralı binaya taşındı. Bir
süre sonra bu bina da küçük

gelince, yine Akaretler’de 84
numaralı binaya geçildi. Bu binanın arkasındaki bahçe de bir
spor sahası haline getirildi.
Ahmet Fetgeri (Aşeni),
Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni),
Osman Paşazade Mehmet Şamil
(Osmanoğlu), Hüseyin Bereket,
Kadızade Nazım Nazif (Ander)
ve 20’ye yakın genç Beşiktaş’ın
ilk kurucularıdır. Kurucuların
ortak özellikleri Kafkas kökenli
olmalarıdır. Ahmet ve Mehmet
Ali Fetgeri kardeşler, Gürcistan
tahtına kadar yükselmiş, Batum
civarından göç etmiş bir soydan
gelmektedirler. Mehmet Şamil
ve Hüseyin Bereket, Dağıstan
aslanı Şeyh Şamil’in soyundan
gelmektedirler.
1903 Mart ayında Serencebey’ de bir semt kulübü olarak
doğan ve dünyanın her yanına
yayılan büyük aşkımız, Beşiktaşımız’ın 116. yaşı kutlu olsun...
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

Gelecek heyecan verici.
Vodafone KaraKartal Hareketi ile
Türkiye’nin dört bir yanından dokuz
çocuğu Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Yolunuz açık olsun çocuklar!

Hazır mısın?
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Kendisini kutsal formamız ile izlemek için sabırsızlanmamızın, çok
geçerli bir sebebi varmış... Shinji Kagawa’nın mabedimizdeki ilk futbol
gecesi, kozmosun çılgın bir partisine dönüşüverdi. Japon futbolcu, ülkemiz
futboluna öyle bir giriş yaptı ki, daha transferinin ulusal yankıları
devam ederken, Antalyaspor maçındaki golleri sebebiyle haberleri bir
anda uluslararası boyuta taşındı. Türkiye ve Japonya başta olmak üzere,
Uzakdoğu’dan Latin Amerika’ya kadar tüm spor dünyası Kagawa’nın
Beşiktaşımız’daki görkemli galasını konuştu. Bu anlarını ve daha fazlasını
konuşmak için soluğu BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde aldık.
11
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Röportaj:

A. Kubilay Samyeli
Tercüman:

Alpaslan Taner
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu

N

asıl bir aile ve
çevre ortamında
yetiştin? Futbola ne zaman,
nasıl başladın?
Çok küçük yaşlarda, dörtbeş yaşında başladım futbola. O
günden bugüne ailem çok fazla
destek verdi. Onlu yaşlarda ilk
okulu bitirir bitirmez yatılı olarak futbol okuluna gittim. Orada
profesyonelliği
hedefleyip
hayatımı
tamamen futbola adadım.
Ailende senin dışında futbolcu var mı?
Hayır.

Yeteneğinin dışında iş
ahlakın ile de ön plana çıkan
birisisin. Japon kültürünün karakterine ve futbol kariyerine
etkileri ne oranda?
Ne gibi özelliklerim var (gülüyor)? Teşekkür ederim, ciddi
bir şekilde çalışmışsın.
Kagawa denildiği zaman insanların aklına disiplin, ahlak,
büyük bir futbol zekasına sahip
olmasına
rağmen,

12
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takımın bir parçası olarak
hareket eden futbolcu portresi
geliyor.
Bu bir Japon özelliği... Yaptığınız işe kendinizi tamamen
vermeniz gerekiyor. Bu zaten
herhangi bir işte öğretilen bir
olgudur. Sanırım benim ruhumda da aldığım bu özellik var,
bunu futbola uyguluyorum diye
düşünüyorum.
Sir Alex Ferguson ile çalışmak nasıl bir deneyimdi?
Ben takıma dahil olduktan
bir yıl sonra kendisi emekli oldu.
Bu süre zarfında herkes tarafından inanılmaz
saygı duyuluyordu. Herkesin onu
koyduğu
yer,

beni çok etkiledi. Bu çok kolay
görülmeyecek, inanılmaz saygı
duyulan birisi ile bir yıl bile çalışmak benim için çok mutluluk
verici. Özellikle oyuncuların,
takımın ona duyduğu saygıya
bizzat şahit oldum. Keşke biraz
daha uzun süre çalışabilseydik.
Sadece bir sene nasip oldu.
Asya Futbol Konfederasyonu’nun verdiği “Yılın Asyalı
Uluslarası Oyuncusu” ödülünün ilk sahibisin. Neler hissetmiştin bu ödülü aldığında?
Üzerinden oldukça zaman
geçti ve artık çok hatırlamıyorum onu (gülüyor).
Futbol, Uzakdoğu’da nispeten Avrupa’dan geç filizlense
de, bu süreçte büyük ivme kat
etti. Dünya Kupası’nda da son
on altıya kaldınız. Belçika’ya
uzatma anlarında dramatik
şekilde elenseniz de büyük
takdir topladınız. Kısa
vadedeki bu gelişmenin
ardındaki formül sence
nedir?
On yıl önce yurt
dışındaki takımlarla
yapılan maçlar, bu
kadar fazla Japon
futbolcunun
yurt dışında
olması düşünülemezdi.
J Ligi’nin
zaten aşağı
yukarı otuz
yıllık bir
geçmişi
var. Bu
süre

zarfında birçok oyuncu, yurt
dışındaki takımlarda oynamaya
başladı. Özellikle benim dönemimdeki arkadaşlarım Avrupa’ya
gitti ve oradaki tekniği öğrenip
tekrar Japonya’ya döndükten
sonra Japon futboluna çok olumlu katkılarda bulundular. Bu da
hızlı ilerlememizin etkenlerinden
önemli bir parça.
Beşiktaş’a transfer sürecini
anlatır mısın? Nasıl karşılandın?
Menajerimden geldi teklif.
Kulüpten gelen teklifi menajerim üzerinden öğrendim,
menajerimle her şeyi konuştuk.
Gerçekten çok hoş bir karşılama
oldu. Herkes dostça karşıladı.
Beşiktaş’ta ilk günüm gayet
güzel bir şekilde geçti. Beşiktaş,
yaz transfer döneminde de beni
istemişti. O zaman da transferim
konusunda kulüp istekli davranmıştı. Gerçekten bu konuda çok
samimi, çok ciddi bir tavır ortaya

koydular. Ben de bu teklifi kabul
ettim ve mücadeleye başlamaya
karar verdim. Transfer kesinleştikten sonra İlkay Gündoğan’dan
ve Nuri Şahin’den mesajlar aldım. Hem İstanbul ile ilgili hem
de Beşiktaş hakkında oldukça
pozitif şeyler söylediler.
Beşiktaş’a imza atarken
düşüncelerin neydi? Hangi
fikirler getirdi seni buraya?
Beşiktaş’tan gelen teklif
inanılmaz ciddi ve samimi bir
teklifti. Maçları izlediğim zaman
buradaki atmosferi gördüm.
Atmosferin çok etkili olduğunu
söyleyebilirim.
Borussia Dortmund’daki
gibi burada da 23 numaralı
formayı giyiyorsun. Bu numaranın senin için özel bir anlamı
var mı?
Burada da 23 numarayı
giymek istedim. Çünkü, burada
da iyi bir performans gösterip

Türkiye’de Japon futbolu denildiğinde ilk akla
Tsubasa gelir. Senin için
de Tsubasa bir çocukluk
kahramanı mıydı ya da
başka etkilendiğin çizgi
karakterler var mıydı?
Elbette Japonya’daki
tüm çocuklar gibi ben de
Tsubasa’dan çok etkilendim.
Benim futbola başladığım
zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı.
Onun etkisi çok fazla oldu.
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oranı çok yüksek bir ülke. Ekran
başında Beşiktaş’ın maçlarının
izleniyor olması çok önemli bir
konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı
açısından oldukça önemli bir
konu olduğunu düşünüyorum.
Beşiktaş tarihinde forma
giyen ilk Japon futbolcusun.
Nasıl bir his?
Bu kadar köklü tarihi olan
bir kulüpte ilk Japon futbolcu
olmak, kesinlikle çok mutluluk
verici bir his. Umuyorum ki
bundan sonraki süreçte daha
fazla Japon futbolcu buraya gelir.
Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım
diye düşünüyorum.

“Böyle bir maçta, hele ki on dukuzuncu saniye de gol
atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay
kolay olacak bir durum değil. Bu belki de evrenin, futbol
tanrısının verdiği bir hediyeydi.”
23 numara ile hatırlanmak
istiyorum. Şimdi Premier Lig’de
oynayan Cenk Tosun 23 numarayı giyiyordu. Ben de bundan
onur duydum. Ben de burada
en iyi performansı göstermeye
çalışacağım. Umarım 23 numaranın Beşiktaş için güzel anlamı
devam eder.

Japonya’daki Dazn kanalı
senin gelmenle birlikte artık
Beşiktaş’ın maçlarını yayınlayacağını açıkladı. Oraları bilen
birisi olarak en doğru bilgiyi
senden alabiliriz. Bu durum
tanıtım adına Beşiktaş’a nasıl
faydalar sağlar?
Japonya televizyon izlenme

Aynı zamanda Türkiye liginde gol atan ilk Japon futbolcu
oldun, üstelik bu gölü oyuna
girdikten on dokuz saniye sonra attın ve toplamda ilk maçında iki gol atarak rüya gibi bir
başlangıç yaptın. Sanki evren,
Beşiktaş ve senin bir araya
gelmeni kutladı. Bu çılgın parti
için söyleyeceklerin nedir?
Tabii ki çok mutluluk verici
bir andı. Böyle bir maçta, hele
ki on dukuzuncu saniyede gol
atmayı aklımdan bile geçirmemiştim ama bu zaten kolay kolay
olacak bir durum değil. Ben
de aynı fikirdeyim, bu belki de
evrenin, futbol tanrısının ver-

“Shinji Kagawa’nın Türkiye’nin en köklü ve prestijli takımlarından biri olan
Beşiktaş’a transfer olması, İstanbul’da yaşayan bir Japon olarak beni çok mutlu
etti. Kendisini izlemek için ilk defa Vodafone Park’a gittim. Atmosfer ve taraftarın coşkusu tarif edilemez. Kagawa’nın oyuna girerken insanların ona olan ilgi ve
sevgisini görmek gerçekten inanılmazdı. Ülkemizin en değerli futbolcularından
biri olan Shinji’nin böylesine bir ilgiyle karşılanması, bize de gurur verdi. Eminim ki Beşiktaş’ta çok başarılı işlere imza atacaktır. Senin ve Beşiktaş’ın başarılarını dört gözle bekliyorum! İstanbul ve Beşiktaş’a hoş geldin.”
Masashi Yamaguchi
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“Dört sene önce Japonya’da FIFA sayesinde Beşiktaş’ı sevmeye ve geçen sene
Beşiktaş için İstanbul’da
yaşamaya başladım. Yakın
bir geçmişte de Kagawa en
sevdiğim takıma geldi ve
çok mutluyum. Japonya
milli forması giyip Vodafone Park’a gittiğimde birçok
taraftar beni ‘Kagawa’ diye
çağırdı. Taraftarların Shinji
Kagawa’yı gerçekten sevdiğini düşünüyorum ve bir
Japon olarak seninle gurur
duyuyorum. ADAMSIN.”
Kento Hashi
“Japonya televizyon izlenme oranı çok yüksek bir ülke. Ekran başında Beşiktaş’ın
maçlarının izleniyor olması çok önemli bir konu. Hem içerideki hem dışarıdaki maçlar
bakımından, Beşiktaş ve Türk futbolunun tanıtımı açısından oldukça önemli bir konu
olduğunu düşünüyorum.”
diği bir hediyeydi. Bu başarının
tekrarını getirmek de, çok çok
önemli. Böyle küçük şeylerle çok
şımarmamak lazım. Ciddi bir
şekilde bundan sonraki maçlara
hazırlanmam gerekiyor diye
düşünüyorum.
Senin transferinle birlikte
ülkemizde yaşayan ya da turizm
amaçlı burada olan birçok
Japon, maçlarımıza gelmeye
başladı. Onlarla etkileşimin
oldu mu? Japonlar’dan nasıl
tepkiler alıyorsun?
İstanbul’da yaşayan Japonlar’la aslında fazla bağlantım yok.
Öyle çok sık görüştüğüm insanlar da yok ama çok fazla Japon

yaşadığını biliyorum. Turist
olarak gelenlerin sayısının da bir
hayli fazla olduğunu biliyorum.
Bunların stada gelmeleri beni
gerçekten çok mutlu ediyor.
Açıkçası manevi olarak da büyük
destek sağlıyor. Bundan sonraki
maçlarımda onların da daha fazla
mutlu olmaları, daha fazla sevinmeleri için elimden ne geliyorsa
yapmaya devam edeceğim.

nusunda özellikle. Taraftarlar,
stadyumun atmosferi gerçekten
inanılmaz... Tarif edilemez şekilde bir sıcaklığı var. Taraftarların
benim üzerimdeki beklentilerinin farkındayım, bunu karşılamak için sezon sonuna kadar
çıkabileceğim bütün maçlarda
elimden ne kadar geliyorsa,
herkesi mutlu etmek için sonuna
kadar çalışacağım.

“Beşiktaş’ın ateşli taraftarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum” demiştin ve tanıştın.
Atmosferle ilgili neler söylersin?
Bundan daha fazlası olamaz
diye düşündüm, ateşlilik ko-

Ayrıca birçok stadyumda
oynadın. Vodafone Park ile
kıyaslarsan neler söylersin?
Stadyumları birbirleri ile
kıyaslamak doğru değil diye
düşünüyorum. Her stadyumun
kendine has bir atmosferi var.
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Vodafone Park’ın en büyük
özelliği, seyirci ile sahanın çok
iç içe olması, birbirine çok yakın
olması. Bu inanılmaz bir enerji
veriyor bize. Vodafone Park’ın en
büyük özelliği bence bu.
Sezon başında Mainichi gibi
bir medya devi ile sponsorluk
anlaşması imzalamıştık. Bu
dönemde Japonya’da Beşiktaş
ile ilgili çıkan haberleri takip
etmiş miydin?
Kişisel olarak çok fazla haber
takip etmediğim için bu konuya
hakim değilim.
Japonya ile Türkiye arasında
geçmişi uzun bir dostluk bağı
var. Senin Türkiye ve Türk kültürü ile ilgili bilgin, merakın
var mıydı önceden?
Türkiye’de özellikle gittiğim
restoranlarda ya da kaldığım
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otelde çalışan herkes, Japonlar’ın çok çalışkan, çok ciddi
olduğunu belirtiyor. Bu da beni
çok çok mutlu ediyor. Zaten
tarihi bağları çok kuvvetli olan
bu iki ülkenin arasında olmak,
Türkiye’de oynamak, kesinlikle
beni çok daha fazla mutlu ediyor.
Aradaki bu bağlara küçük de
olsa elimden geldiği kadar katkı
sağlamanın mutluluğu, buradaki yaşamımda bana pozitif
etki ediyor. Mesela 2002 Dünya
Kupası’nı çok iyi hatırlıyorum.
Türkiye o zaman çok güçlü bir
takımdı. Bizi elediklerinde de
çok üzülmüştük. İlhan Mansız
o dönem çok popüler olmuştu.
Zaten iki ülke arasında çok güçlü
bir bağ var. Bence Dünya Kupası
o bağlantıyı daha da güçlü hale
getirdi. İlişkilere ivme kazandırdı. O yakınlığı havalimanına
ilk geldiğim andan ititbaren net

“Kagawa Beşiktaş’a gelince onu izlemek için Vodafone Park’a gittim. Türkiye’de ilk defa bir futbol
maçına gitmeme rağmen
studyumdaki atmosferden
çok etkilendim ve buradaki
futbol kültürüne hayran
kaldım. Kagawa sayesinde
benim gibi birçok Japon,
Türkiye’deki futbola daha
fazla ilgi duymaya başladı.
Kagawa ile gurur duyuyor
ve başarılı olmasını çok
istiyorum.”
Klara Taira

“Öncelikle Türkiye’ye,
Kartal Yuvası’na hoş geldin. Futbolu çok seven bu
ülkede, fanatik taraftarlar ile
futbol oynamaktan eğleneceğini ve başarılı olacağını
umuyorum. Nagatomo ile
beraber Türk futbol dünyasına yeni bir soluk katabilirsin.”
Kyoko Yanagitani
“Hamamda karşılaştığım
bir kişi ‘Son zamanlarda
Beşiktaş’a Japon bir
futbolcu geldi, sen biliyor
musun?’ diye sordu. ‘İyi
bir oyuncuya benziyor’
diye cevap verdim ve
konuyu öyle kapattık.
Hamamdan ayrılırken
en son dayanamadım ve
‘Az evvel bahsettiğin o
futbolcu benim’ dedim.”
bir şekilde hissettim. İnsanların
yaklaşımı, insanların burada gösterdiği dostane tavır, bir oyuncu
olarak beni çok mutlu etti.
Futbol dışındaki vakitlerini
nasıl geçirirsin?
Boş zamanlarımda alışverişe
gitmeyi seviyorum, gezmeyi de
aynı şekilde. Ama bunların dışında en çok hem kaldığım otelde
hem diğer yerlerde hamama
gitmeyi seviyorum. Hatta son zamanlarda başımdan geçen komik
bir anım oldu. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim
de tabii ki tanımadığım bir Türk,

“Sen Japon musun?” diye sordu.
Daha evvel de söylediğim gibi
sadece “Japon’um” demem bile,
onun kafasında çok çalışkan, çok
ciddi olduğum fikrini uyandırdı
ve bunları ondan duymak çok
mutlu etti beni. En önemlisi, o
hamamda karşılaştığım kişi “Son
zamanlarda Beşiktaş’a Japon
bir futbolcu geldi, sen biliyor
musun?” diye sordu. “İyi bir
oyuncuya benziyor” diye cevap
verdim ve konuyu öyle kapattık.
Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve “Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim” dedim

(gülüşmeler).
Beşiktaş Dergisi okuyucularına son sözlerin nedir?
Ben buraya çok isteyerek ve
arzulayarak geldim. Arkadaşlarım ile birlikte takımı iyi yerlere,
iyi noktalara getirebilmek için
elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim;
takıma destek vermeleri, bizim
arkamızda olup bize cesaret
vermeleri... Bundan sonra diğer
takımlarla puan farkını kapatıp,
ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız.

Japon Eğitim ve Kültür Derneğine bağlı İstanbul Japon Okulu'nun öğrencileri, Beşiktaş
antrenmanını takip etti. Öğrenciler, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve Kagawa
başta olmak üzere futbolcularımızdan imza alıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Bilim, sanat ve spor
BJK-Kabataş Vakfı
Okulları’yla hayat bulacak
Kulübümüz açısından çok önemli bir proje olan BJK-Kabataş Vakfı
Okulları, önümüzdeki döneminden itibaren eğitim hayatına başlıyor.
Kayıtların 19 Mart’ta başlayacağı okullarımız, aslında büyük bir hayalin
ilk adımı... Önümüzdeki yıllarda okul sayıları artarken, üniversite
hayalimizi gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar da sürdürülecek.
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JK-Kabataş Vakfı Okulları’nın
tanıtım toplantısı,
Kabataş Erkek
Lisesi Eğitim Vakfı
Feriye Kültür Sitesi’nde yapıldı.
Toplantıya, Başkanımız Fikret
Orman, Genel Sekreter, İcra
Kurulu Başkanımız Ahmet
Ürkmezgil, Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu
Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra

Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel,
Kartal Yuvaları’ndan Sorumlu
İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin
Mican, Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Hakan Özköse, Amatör
Şubelerden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Erdal Karacan,
BJK-Kabataş Vakfı İcra Kurulu
Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-Kabataş Vakfı Genel
Müdürü Rıza Küçükoğlu ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut
Kutlu katıldı.

“Beşiktaş değerleriyle
büyüyecek çocuklar
yetiştireceğiz”

Orman, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Göreve
geldiğimizden beri stadımıza ve
tesislerimize yatırımlar yaptık
ama en önemli yatırım insana yatırım yapmaktır. Bu nedene dört
yıl önce BJK-Kabataş Vakfı’nı
kurduk. Biz bir spor kulübüyüz,
eğitim misyonumuz yok. Bugüne kadar birçok başkanımızı ve
sporcumuzu yetiştiren Kabataş
Erkek Lisesi ile birlikteliğe gittik.
Amacımız, BJK-Kabataş Vakfı
Okulları’nda Beşiktaş değerleri içinde büyüyecek çocuklar
yetiştirmek. BJK-Kabataş Vakfı
Okulları’nda ana okulundan üniversiteye kadar eğitim verilecek.
Ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu
eğitime yüksek seviyede katkı
vermek istiyoruz. Çamlıca’da yirmi dört bin metre kare alan içinde bin beş yüz öğrenciye eğitim
vereceğiz. Kayıtlar 19 Mart’ta
başlayacak. Okul inşaatında sona
doğru geliyoruz. İlk yılda yedi
yüz öğrenci kabul edilecek. Okulumuz tam kapasite haline geldi-
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ğinde yetmiş altı derslikte bin beş
yüz öğrencimize eğitim veriyor
olacağız. Gelecek yıl da Avrupa
yakasında bir okul açma planımız var. Ondan sonra üniversite
hayalimizi gerçekleştirmek üzere
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Kar amacı taşımıyoruz. Kongre
üyelerimiz ile Kabataş Erkek Lisesi mezunu velilerin çocukları,
yüzde on beş indirimli okuyacak.
Çocuklarımızı; bilim, sanat ve
sporla eğiterek hayata başarılı bir
şekilde atılmalarını sağlamak.
Beşiktaş değerleriyle büyüyen
yüksek eğitimli öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.”

“Gelenek ve
değerlerimizin
bilincindeyiz”

BJK-Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş
ve Kabataş Erkek Lisesi, tarihleri
ve konumları gereği tarih yazmış camialardır. Amacımız,
Cumhuriyet’in emanet edildiği
gençleri yetiştirmek. BJK-Kabataş Vakfı, tesadüfen ortaya
çıkmamıştır. Gelenek ve değerlerimizin bilincinde olarak bu yola
çıktık. Birlikteliğimizin amacı
değerlerinin farkında nitelikli
insan yetiştirmek. Beş yıl içinde
İstanbul merkezli olarak birçok
okul açacağız. İyi bir birey, iyi bir
vatandaş yaratmak istiyoruz.”
BJK-Kabataş Vakfı Okulları
Müdürü Selçuk Dereci ile öğretmen Ebru Dönmez de tanıtım
toplantısında konuklara bilgilendirmede bulundu. Başkanımız
Fikret Orman ile BJK-Kabataş
Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan
Anıl Cansızoğlu, tanıtım toplantısının ardından öğrencilerle
bir araya gelerek hatıra fotoğrafı
çektirdi.
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Biz on bir arkadaşız
lakin arkamız daha var
Dünya tarihinin en önemli savaşları arasında yer alan Çanakkale
Savaşı’nda her iki taraftan da yüz binlerce kişi yaşamını yitirdi.
“Çanakkale geçilmez” efsanesinin doğduğu bu savaşta, kulübümüzün
sporcuları da, diğer askerlerimiz gibi ulusumuzun topraklarını korumak
adına canlarını feda ettiler.
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ıl 1914... Altı yüz
küsür yıllık koca
imparatorluk, en
sıkıntılı günlerini
yaşıyordu. Genel
harp felaketi, ülke topraklarının
üzerine bir kabus gibi çökmüştü.
Buna paralel olarak, Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nün memleket
savunmasında hissesine düşen
fedakarlık payı, hiç de küçümsenmeyecek boyutlardaydı.
Futbol takımı kaptanı Şair
Kazım ile Asım’ın ve Rıdvan’ın
parçalanmış vücutları, Çanakkale mevzilerinde bulunmuştu.
Dr. Ali, Dr. Mehmet, Alican ve
Dr. Sabri ise Kafkas Cephesi’nde
tifüs felaketi ile yaşamlarını yitirmişlerdi. Kısa bir zaman sonra
futbol takımından Baltalimanlı
Muallim Sadi ile Behzat’ı ileri
hatlarda savaşırlarken kaybettik.
İlk kadronun santrforu, şube
kaptanı, esasında her şeyi olan
Şeref Bey de yedek subay olarak
katılmıştı orduya. Birinci Dünya
Harbi’nin şiddetini artırdığı günlerde, o da Romanya Cephesi’ne

gönderilmiş, Fahri, Dr. Sabri
ve kaleci Dr. Resul gibi, ilk on
birin son elemanları da, Anadolu
topraklarını savunacak birliklere
katılmışlardı gönüllü olarak.
Yine Kara Kartal’ın ordu

mensubu atletleri hafta içi
günlerde İstanbul’a yakın il ve
ilçilere silah kaçırıyorlar, yarışma
günlerinde de İstanbul’a dönüp
spor sahalarında Beşiktaş’ı temsil
ediyorlardı.

Beşiktaş şiiri
lendiği çukura düşen bir
Şair Kazım, Çanakkale’de mevzi
bir darbe ile anında şehit
güllenin sırtında açtığı ölümcül
h arkadaşları, yerde cansız
düşmüştü. Birliğindeki yakın sila
lan bir kağıt parçasını hatıra
yatan bedeninden fırladığı anlaşı
çok anlamlı satırlar karalanolarak saklamışlardı. Zira kağıtta
sonradan ağızlardan uzun yıllar
mıştı şehidimiz tarafından. Bu
di kaptan Kazım’ın:
düşmeyecek olan “Beşiktaş Şiiri”y
bugün,
“Hayatı süsledik izharı ittihatla
ydi birleşmek.
Yolunda gençliğin ulvi değil mi
ız için...
Sebatı bayrağımız yaptık, İ'tilam
hiçbir emek.
Neticesiz ve boş olmaz, sebatla
olsun,
Dakikalar bize bir nağbe nişad
u mevc vursun
Kulübümüzde müceddet nücum
isar,
Bu kainat bize hep gıpta ediyor
amız daha var.
Biz on bir arkadaşız, lakin ark
aldanalım,
Bu zevk alemi dar zannedip de
saf olalım.
Vekar, hak gibi sakin, nezih ve
ur olalım.”
Fakat bu hal ile, kuvvet gibi ces
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

Gelecek heyecan verici.
Vodafone KaraKartal Hareketi ile
Türkiye’nin dört bir yanından dokuz
çocuğu Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Yolunuz açık olsun çocuklar!
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Hazır mısın?

Yeni Kartallara imza töreni

F

utbol takımımızın
yeni transferleri
Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas
Isimat Mirin ve
Muhayer Oktay için Başkanımız
Fikret Orman’ın katılımıyla
Vodafone Park’ta bir imza töreni
yapıldı.
5 Şubat 2019 tarihinde
düzenlenen imza töreninde,
Asbaşkan, Transfer Komitesi
Başkanı, Vodafone Park’tan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Umut Güner, Genel Sekreter,
İcra Kurulu Başkanımız Ahmet
Ürkmezgil, Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu
Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra
Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel,
BJK Nevzat Demir Tesisleri ve
Futbol A Takımından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet
Kavalcı ve Kartal Yuvalarından
Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz
Hüseyin Mican de yer aldı.
Başkanımız Fikret Orman,

imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yeni
transferlerimiz Beşiktaş’a hayırlı
olsun. Zor bir süreç geçirdik.
Takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Takımı gençleştirme
fırsatımız oldu. Aramıza dört
kıymetli oyuncu katıldı. Kendilerine Beşiktaş’a hoş geldiniz
diyorum.”
İmza töreninde duygularını
ifade eden yeni transferlerimiz
ise şunları söyledi:

“Beşiktaş forması
için savaşacağım”

Muhayer Oktay: “Beni buraya
layık gördükleri için Başkanımız Fikret Orman ile Teknik
Direktörümüz Şenol Güneş’e
teşekkür ediyorum. Elimden
geleni yapacağım ve forma için
savaşacağım.”

“Camiaya layık
olmak istiyorum”

Burak Yılmaz: “On iki sene
sonra Beşiktaş formasını giymeme imkan tanıyan Başkanımız

Fikret Orman’a, Yönetim Kurulumuza ve Teknik Direktörümüz
Şenol Güneş’e teşekkür ederim.
Elimden gelenin en iyisini yapıp,
camiaya layık olmak istiyorum.”

“Beşiktaş’a geldiğim
için çok mutluyum”

Shinji Kagawa: “Beşiktaş’a
geldiğim için çok mutluyum.
Beni burada herkes çok iyi karşıladı. Takım olarak yukarı çıkacağımıza inanıyorum. Herkese
teşekkür ediyorum. İstanbul
muhteşem bir şehir. Beklediğim gibi takımda da harika bir
atmosfer var.”

“İyi bir izlenim
bırakmak istiyorum”

Nicolas Isimat Mirin: “Burada olduğum için mutluyum.
Herkese çok teşekkür ediyorum.
Takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş’ta çok kaliteli
oyuncular var. Vida, Gökhan,
Caner gibi değerli isimlerle oynuyorum. İyi işler çıkarıp iyi bir
izlenim bırakmak istiyorum.”
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HEM
KAPTAN
HEM
KRAL
Beşiktaş Mogaz’ın kaptanı
Ramazan Döne, yıllardır
hentbol takımımızın kazandığı
kupalarda en büyük emek
sahibi olan isilerden biri...
Güçlü olduğu kadar çalışkan,
çalışkan olduğu kadar enerjik,
enerjik olduğu kadar disiplinli,
hepsinden daha fazla ailesine
düşkün, düzenli bir hayatı
olan iyi bir aile babası...
28

Mart 2019

adına seyretmekten olsun kendisiyle hatta ailesiyle tanışmış
olmaktan, çok büyük mutluluk
ve keyif duyduğum Ramazan
Döne’yi, siz değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucularına daha yakından tanıtmak istedik ve çok
keyifli bir röportaj yaptık.
Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

D

Kendinden bahsedebilir
misin? Hentbola ne zaman ve
nasıl başladın?
1981 senesinde Rize’nin şirin
ilçesi Ardeşen’de doğdum. İlk ve

ortaokulu Ardeşen’de, liseyi ise
Rize’de okudum. Hentbola 1991
senesinde ortaokulda okurken
beden eğitimi öğretmenim
sayesinde başladım ve bu zamana
kadar devam ettim ve ediyorum.
O dönemlerde Rize’de futboldan
sonra en çok sevilen branş hentbol olduğu için basketboldan
hentbola döndük. Şimdi iyi ki
dönmüşüm diyorum.
53 numaralı formayı giyiyorsun, 53 numaranın senin

aha onu tribünden izlediğim ilk
maçında farkını
fark ettirmişti...
En azından bana...
Sahadaki duruşu, rakibe bakışı,
gole odaklı oyunu ile sanki “Ben
buraya goller atmaya, maçı kazanmaya/kazandırmaya geldim”
der gibiydi.
Zamanla hem Parkenin Kartalları’nın hem de milli takımın
en önemli skor opsiyonu oldu.
Güçlüydü, Beşiktaş’la oynayan
olsun milli takımımızla oynayan olsun rakipler, sadece onu
durdurmaya yönelik savunma
planları yapar oldular ki, hala da
yapıyorlar. Güçlü olduğu kadar
çalışkan, çalışkan olduğu kadar
enerjik, enerjik olduğu kadar
disiplinli, hepsinden daha fazla
ailesine düşkün, düzenli bir hayatı olan iyi bir aile babası...
Futboldan örnek vermek
kadar gerekirse, efsane futbolcularımızdan Rıza Çalımbay
ile İlhan Mansız’ın karışımı
şeklinde tanımlardım herhalde. “Atom Karınca” Rıza kadar
güçlü ve çalışkan, İlhan Mansız
kadar aklı golde ve umulmadık
pozisyonlarda golü çıkaran bir
sporcu. Kısaca, anlatmaktan
çok izlemesi güzel... Hele golden
sonra ellerini bir Kartal gibi açıp
yaptığı gol sevincini... Şahsım
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Bizler çok şanslı insanlarız. Buralara gelmek için çok çaba sarf
ettik. Umarım bu takım uzun
yıllar Beşiktaş’a ve hentbola
hizmet verir ve bizim yapamadığımız başarıları yakalar. Sadece
Türkiye’de değil, dünyada söz
sahibi olan bir branş olur. Bu
tür sloganların daha çok çeşitlenmesi lazım. Bu takım bunları
fazlasıyla hak ediyor.

Başarıları

11

Türkiye Ligi
Şampiyonluğu

9

Türkiye Kupası

9

Süper Kupa
Challenge Cup Yarı Finali
(2009)
Challenge Cup Çeyrek
Finali (2003)
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için anlamını değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucularıyla paylaşır mısın?
Benim için önemli 53 numara... Çünkü doğduğum ve
büyüdüğüm Karadeniz’in incisi
Rize’min plaka numarası...
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Maçtan önce herhangi bir totemim yok ama soyunma odasında dua etmeden maça çıkmam.
“Beşiktaş Hentbol Takımı”
senin için ne anlam ifade ediyor? “Salonlarda Ekol Beşiktaş Hentbol” sloganı için ne
düşünüyorsun?
“Beşiktaş Hentbol Takımı”
bu ülkede artık bir marka oldu.
Bu camianın içinde olmak, bu
büyük kulübün formasını giyip
terletmek herkese nasip olmaz.

Beşiktaş Mogaz’da on bir
şampiyonluk, dokuz kupa,
dokuz Süper Kupa kazandın;
Challenge Cup’ta yarı final
yaşadın; Şampiyonlar Ligi’nde oynadın... Beşiktaş’taki
hedefine ve hentboldaki kişisel
hedefine ulaştın mı?
Bu kadar kupa, sistemin bir
başarısıdır ve yıllar önce atılan
sağlam temellerin başlangıcı bizleri buraya kadar getirdi. Bundan
sonrada aynı şekilde devam edecektir. Beşiktaş Hentbol Takımı,
Türkiye’de kaldırmadık kupa
bırakmadı. Bizden sonra gelecek oyuncuların da aynı şekilde
devam etmelerini umuyorum.
Ben açıkçası hedeflerime ulaştım
diyemem. Çünkü Avrupa’da
başarılı olamadık, yeteri kadar
başarılı olamadık. Avrupa’da
en azında bir kupa kazanmamız
lazımdı. Bu hem benim hem de
kulübümüz adına iyi olurdu.
Beşiktaş’ın Türkiye’de olduğu
gibi Avrupa’da da sahibi olması
için kupa kaldırması lazım.
Aktif oyunculuktan sonra
da hentbol camiası içinde kalmayı düşünüyor musun?
Hentboldan hiç kopulur mu?
Elimden geldiğince, hentbolun
hangi kademesinde olursa olsun
katkıda bulunmak istiyorum.
Beşiktaş Mogaz’da son beş
sezondur, Şampiyonlar Ligi
maçları oynuyorsun. Bu beş

Avrupa Kupaları
Takımımıza transfer
olduğu 2006-07
sezonundan bu yana
Avrupa kupalarındaki
maçlarda toplam 586 gol
kaydetti.
Formamızı giydiği
13 sezonun 10’unda
takımımızın Avrupa
kupalarındaki en golcü
oyuncusu oldu.
Bir sezonda en çok golü
2015-16 sezonunda attı (74
gol).
5 sezondur Şampiyonlar
Ligi grup aşamasında
mücadele eden
takımımızın 272 gol ile en
golcü oyuncusu oldu.
Bu 5 sezonun 4’ünde
takımın en golcü
oyuncusu oldu (201415 sezonunda Tolga
Özbahar).
Bir maçta en çok gol
attığı maç: Polva
Serviti (Estonya) 35-28,
03.10.2010

sezonun dördünde Beşiktaş
Mogaz’ın en golcü oyuncusu
oldun. Şampiyonlar Ligi için
ne söylersin? Şampiyonlar Ligi
ve Hentbol Süper Ligi arasındaki farklar nedir?
Şampiyonlar Ligi büyük
bir arena. Biz orada elimizden
geldiği kadar iyi şeyler yapmaya
çalışıyoruz ama oynadığımız takımlar hem bizden bütçe olarak
daha fazla hem de oyuncu olarak
bizden daha iyi oyunculardan
kurulu. Bu takımların karşısında iyi mücadele verdiğimizi
düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi,
hentbolun en tepe noktası, her
şeyiyle hentbolun bu platformda
oynandığını gördük. Seyircisiyle,
naklen yayınlarıyla, sosyal medyasıyla, dolu tribünlere oynanan
maçlarıyla çok büyük bir organizasyon. Bizler çok şanslıyız, bu
arenada mücadele ettiğimiz için.
İlk maçımıza çıkarken hepimizde çok heyecan vardı. Çünkü yıllardır televizyonda izlediğimiz
oyuncularla bu sefer karşılıklı
oynayacaktık. İçimizden “Bunlar
bizi ezer, geçer” diye düşünüyorduk ama maça çıktığımızda ve
mücadelemizi bırakmadığımızda
bunun böyle olmadığını gördük
ve hiçbir maçta ezilmedik, hep
başa baş mücadele ettik. Nitekim

son beş sezonda bunu başarılı bir
şekilde gösterdik ve göstermeye
de devam edeceğiz. Beşiktaş bu
ülkenin her branşta, her kulvarda olduğu gibi hentbolda da en
büyük markası ve her zaman bu
platformda olmak zorundayız
diye düşünüyorum.
Bu sezon takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Takımın
durumu ve hedefleri hakkında
ne söylemek istersin?
Başarılı olmak için takım
içerisindeki havanın iyi olması
lazım. Bizim takımın yıllardan
beri gelen bir aile havası var.
Bu da takımın başarısını her
zaman yukarı çekiyor. Her sezon
başlarken kendimize bir hedef
belirliyoruz. Önce Süper Kupa,
sonra lig ve Türkiye Kupası, ona
göre hazırlanıyoruz. Ama bunlar
artık bize az gelmeye başladı.
Artık hedefimizi biraz daha
yukarı çekip, Avrupa’da başarı
elde etmek istiyoruz. Ancak bu
da kısa zamanda olmuyor. Birkaç
sene içinde Avrupa’da da başarı
geleceğini düşünüyorum.
Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Ancak
sanırım siz de diğer branşlarda
olduğu gibi deplasmanlarda
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Golleri
2006-07: 21 gol
2007-08: 19 gol
2008-09: 62 gol
2009-10: 8 gol
2010-11: 52 gol
2011-12: 33 gol
2012-13: 56 gol
2013-14: 54 gol
2014-15: 48 gol
2015-16: 74 gol
2016-17: 53 gol
2017-18: 57 gol
2018-19: 49 gol
Şampiyonlar Ligi grup
maçları:
272 gol
EHF Kupası:
155 gol
Şampiyonlar Ligi
ön elemesi:
76 gol
Challenge Kupası:
62 gol
Kupa Galipleri Kupası:
21 gol
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daha çok Beşiktaş taraftarı
tarafından destekleniyorsunuz. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Son yıllarda deplasmanda
destek daha çok olmaya başladı.
Beşiktaş’a ilk geldiğim zaman
daha çok taraftarımıza karşı
oynuyorduk ama yavaş yavaş bizi
terk etmeye başladılar. Nedenini
bilemiyorum. Başarı ise başarı,
kupa ise kupa, başarı da kupa da
bizde her sene var ama taraftar
her sene bizi bırakıp gidiyor.
Acaba “Nasıl olsa tüm maçları
kazanıyorlar, desteğe gitmeye
gerek yok” diye mi düşünüyor
taraftarlar bilemiyorum. Bu

takıma sahip çıkmaları lazım.
Beşiktaş taraftarının ne kadar
ateşli olduğunu tüm Türkiye
biliyor. Taraftarımızla daha iyi
oynuyoruz. Sadece bizim branşımız için değil, tüm branşlara
sahip çıkmalarını istiyorum.
Bazen takım arkadaşlarımızla
düşünmüyor değiliz, iç saha
maçlarımızı da deplasmanda
oynasak diye... Deplasmanlarımızda daha çok taraftarımız
maça geliyor, bize destek olup
güç vermeye...
Beşiktaş’ta unutamadığın
maç hangisidir?
Çok maç var aslında ancak
benim için unutulmaz olanı
İstanbul’daki Haslum maçıdır.
Şampiyonlar Ligi’ne katılmadan
önceki seneydi. Norveç’in Haslum takımna deplasmanda on
bir sayı ile kaybetmiştik. Turu
geçmemiz mucizelere bağlıydı
ama bizler inandık ve mucizeyi gerçekleştirip on iki sayıyla
maçı kazanarak turu geçtik. Bu
benim unutamadığım en önemli
anımdır Beşiktaş’ta. O günkü
taraftar desteği de muhteşemdi.
(02.12.2012 / Süleyman Seba
Spor Salonu / 37-25)

Süper Lig
Son 5.5 sezonda 639 gol
Bir maçta en çok gol attığı
maç: 14 gol
Nilüfer Belediyesi, 37-30,
17.11.2015
2013-14:
130 gol (en skorer)
2014-15:
123 gol (en skorer)
2015-16:
103 gol
2016-17:
116 gol
2017-18:
107 gol
2018-19:
60 gol (07.02.2019
itibaryla)
İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.
net sitesi ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi Ömer
Seymen ile yürütülen ortak çalışma
sonucu çıkartılmıştır.

Beşiktaş Mogaz’da yurt içi
olsun, yurt dışı olsun birçok
deplasmana gittin. Unutamadığın bir deplasmanı anını
paylaşır mısın?
Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığımız her maç çok
keyifli oldu bizim için. Çünkü
her maç dolu tribünlere karşı
oynadık, taraftarın hangi takımı
desteklemesi çok önemli değil.
Dolu tribünlere karşı oynamak,
biz sporcuları çok motive ediyor
ama maalesef biz burada bunu
yaşayamıyoruz.

Hiçbir maçımı kaçırmıyorlar.
Çocuklarım Süleyman Seba
Spor Salonu’nda büyüdüler. Maç
kazandıkça ailemin yüzünün
gülmesi, maçtaki yorgunluğumu
tamamen unutturuyor ve beni
bir sonraki maça daha motive
ediyor. Aileme buradan çok

teşekkür ediyorum, iyi ki varlar.
Ben de şahsım ve Beşiktaş
Dergisi adına çok teşekkür
ediyorum, sevgili Ramazan,
sen de iyi ki varsın, iyi ki Beşiktaş Mogaz’dasın, iyi ki seni
ve aileni tanımışım....

Biliyorum ki eşin, oğlun ve
kızın Süleyman Seba Spor Salonu’ndaki her maçına geliyor.
Ailenin sen oynarken maçını
seyretmesi nasıl bir duygu? Ailen için ne söylemek istersin?
Ailem, en büyük destekçim.
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Bahçeşehir Koleji
futbol takımımızın
forma şort sponsoru oldu

F

utbol takımımızın
2018-19 ve 201920 sezonlarındaki
forma şort sponsoru, kulübümüzle
daha önce de iş birliği yapmış,
56 ildeki 125 kampüsüyle
Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde
gelen eğitim kurumlarından
olan Bahçeşehir Koleji oldu.
Başkanımız Fikret Orman,
Vodafone Park’ta aynı zamanda
Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu
Başkanlığı görevini de yürüten
Pazarlama ve Yeni Projelerden
Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra
Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel
ile bir araya gelerek sponsorluk
anlaşmasını imzaladı.
İmza töreninde Başkanımız

Fikret Orman, şöyle konuştu:
“Bahçeşehir Koleji ile daha
önce de iş birliğimiz olmuştu.
Yönetim kurulumuza yeni katılan arkadaşımız Hüseyin Yücel
ile daha önceden de tanışıyorduk. Kendisiyle yönetim kurulumuza katıldıktan sonra daha
çok mesai yapmaya başladık ve
ne kadar iyi Beşiktaşlı olduğunu
daha iyi anladım. Şimdi kendisinin önderliğinde yeniden
bir sponsorluğa imza atmaktan
dolayı mutluyuz. Kendisine
maddi manevi desteklerinden
ve emeklerinden dolayı teşekkür
eder; bu sponsorluğun iki tarafa
da hayırlı olmasını dilerim.”
Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra

Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel
de imza sonrası şunları söyledi:
“Biz Bahçeşehir Koleji olarak,
her zaman sporun, sporcunun yanındayız. Eğitim-spor
iş birliğine her platformda
destek veriyoruz. Beşiktaş ile
Bahçeşehir Koleji daha önce
başka projelerde buluşmuştu.
Şimdi yine birlikteyiz. Bu iş
birliğini Fikret Orman başkanlığında bulunmuş olduğum
yönetim kurulunda çalışırken
gerçekleştirdiğimiz için ayrıca
mutluyum. Sayın başkana ve
tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Uzun
soluklu olmasını dilediğim bu
iş birliğinin hem Beşiktaş’a hem
de Bahçeşehir Koleji’ne hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.
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kutlu olsun
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Y

ıl 1857... ABD’nin
New York kentinde kırk bin dokuma işçisi daha iyi
çalışma koşulları
istemiyle bir tekstil fabrikasında
greve başladı. Ancak Mart’ın
8’inde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından
da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde
kurulan barikatlardan
kaçamaması sonucunda yüz yirmi dokuz
kadın işçi can verdi.
İşçilerin cenaze
törenine on bini
aşkın kişi katıldı.
İlerleyen yıllarda 8
Mart, “Dünya Emekçi
Kadınlar Günü” ilan
edildi.
Ülkemizde maalesef kadınlar, oldukça
zor şartlarda yaşamını
sürdürüyor. Hal böyle
olunca Türk spor tarihi de,
bu ülkede kadınların spor
yapabilmek için nelere katlandıklarının örnekleriyle
dolu. Ancak Türkiye’nin
en eski kulübü olma özelliğinden de kaynaklı olarak,
kadınların spor yapma
olanağı bulduğu kulüple-

rin başında Beşiktaş gelmektedir. Siyah-Beyazlı kulübümüz,
tarihinin ilk kadın sporcularını
“Eskrim Şubesi”nde yetiştirerek,
lisansiye yapmıştır. Suat Ahmet Fetgeri, Halet Çambel ve
Neriman’dan oluşan “Beşiktaş
Kadın Eskrim Takımı”, 1930’lu
yıllarda defalarca İstanbul
ile Türkiye Şampiyonlukları’na isimlerini yazdırarak, Beşiktaş’a büyük
onur kazandırmışlardır.
Bu üçlü gruptan Suat
Fetgeri ile Halet
Çambel, milli forma ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca 1936
Berlin Olimpiyat Oyunları’nda
da ülkemizi temsil
ederek, “Olimpiyat
Oyunları’na katılan
ilk Türk kadın sporcuları” unvanını kazanmışlardır. Sporu bıraktıktan
sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi olarak
da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye’nin
ilk kadın profesörü ünvanı ile
de ünlüdür. Yine yüzme,
atletizm, bastebol, voleybol ve son olarak futbol
branşlarında kulübümüz

önemli kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir. Dünyadaki tüm emekçi
kadınların ve Beşiktaşlı kadınlarının 8 Mart’ı kutlu olsun.

Suat Fetgeri

Şampiyon ve milli eskrimci... Profesör Halet Çambel
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

Siyahıyla Beyazıyla BEBEK

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

H

er detayda
Beşiktaş mottosuyla başladığımız
resimli dünya
serüveninin ilk
çalışmalarında, Beşiktaş ilçesi
sınırlarında yer alan semtleri
Siyah-Beyaz renklerle harmanlayarak resmediyordum. Ortaköy, Arnavutköy Dolmabahçe,
Köyiçi, Beşiktaş sahili vb. karakteristik köşeleri taraftarlarımızın
coşkusuyla birçok defa betimle-

dim. Belli dönemde Beşiktaş ilçesi sınırları dışına çıkarak Tarabya
sahilinden Ankara’ya, oradan da
Kapadokya’ya kadar Siyah-Beyaz
çoşkusunu yansıtmaya çalıştım.
Uzun bir aradan sonra semt
temalı çalışmalara dönüş yapma
arzumu bu sayıda tekrar hayata
geçirdim. Beşiktaş ilçesinin en
güzide ve elit semtlerinden Bebek’in sahil şeridi, estetik değer
açısından İstanbul’un en güzel
açılarından biri olma özelliği taşımaktadır. Çift şeritli sahil yolu
ile Boğaziçi’ni ayıran yalıları,
yalılarla birlikte sahil şeridine eşlik eden anıtsal yemyeşil ağaçları,
sahilde yan yana sıralanmış birbirinden güzel kayıkları, biblo gibi
evleri ve estetik harikası tarihi
Bebek Camisi ile masumiyetini
koruyan nadir İstanbul semtlerinden biridir Bebek.
Rumeli Hisarı yönünden Beşiktaş istikametine doğru odaklanarak, deniz ve karayı aynı anda

görebilmeyi amaçladım. Bu sayede adeta iki tabloyu bir karede
resmederek, kompozisyona vokabüler zenginlik kazandırdığımı
düşünüyorum. İlkbaharda yağan
yağmurun ardından gökyüzünün
büründüğü pastel tonların şiirsel
etkisini hissederiz; en azından
bana hissettirdiği duyguların bu
yönde olduğunu söyleyebilirim.
Bana o şiirselliği anımsattığı
için yağmur sonrası tonu olarak
adlandırdığım sarı-pembe-mavi
karışımını gökyüzünde kullanmayı uygun gördüm.
Şampiyonluk sonrasındaki
kutlamaların caddedeki elektrik lambalarının direklerinden
otomobillere, denizdeki kayık ve
teknelere taştığı şiirsel bir Bebek
tasviriyle Beşiktaş ilçemizin bir
semti daha resimli dünyanın
parçası oldu.
Siyah ve Beyaz’ın en renkli
tonlarını daha nice tabloda resmetmek dileğiyle..
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BİR GÜN DEĞİL
HER GÜN BEŞİKTAŞ
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MART AYI MAÇLARIMIZ
Beşiktaşımız, şubat ayına bol gollü bir
giriş yaptı. Deplasmanda Antalyaspor’u
2-6’lık farklı skorla mağlup eden
Siyah Beyazlılarımız, Bursaspor’u 2-0,
Yeni Malatyaspor’u 1-2 yendi. Futbol
takımımız, Fenerbahçe’yle ise 3-3
berabere kaldı.

24. Hafta:
İM Kayserispor - BEŞİKTAŞ
25. Hafta:
BEŞİKTAŞ - A. Konyaspor
26. Hafta:
BEŞİKTAŞ - Göztepe
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Antalyaspor
BEŞiKTAŞ

2-6

SPOR TOTO SÜPER LİG / 20. HAFTA / 03.02.2019
Hakemler: Bülent Yıldırım
Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdoğan
Stadyum: Antalya Stadyumu
Sarı Kart: Vida (Dk.14), Lens (Dk.72)
Amilton (Dk.83), Doğukan (Dk.90)
Gol: Ljajic (Dk.35), Dorukhan (Dk.39), Atiba (Dk.43)
Doukara (Dk.50), Salih (Dk.67 -KK)
Kagawa (Dk.82-84), Chico (Dk.90)
ANTALYASPOR:
BOFFIN, SALİH, BAHADIR (Dk.46 FREDY), CHICO
SANGARE, CISSOKHO (Dk.75 MEVLÜT), DOĞUKAN
HAKAN, YEKTA, DROLE (Dk.46 AMILTON), DOUKARA
Yedekler: Ferhat, Angelo, Osman, Fredy, Harun
Amilton, Fernando, Serdar, Zeki, Mevlüt
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, MIRIN, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL
ATIBA, DORUKHAN, LJAJIC (Dk.81 KAGAWA), CANER
(Dk.59 LARIN), LENS, GÜVEN (Dk.69 MEDEL)
Yedekler: Utku, Ersin, Necip, Roco, Muhayer
Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%51

Topla Oynama

%49

11

Toplam Şut

13

4

İsabetli Şut

7

365

Pas

373

%74 Pas İsabeti (%) %72
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por Toto Süper
Lig’in 20. haftasında
Beşiktaşımız, deplasmanda Antalyaspor’a
konuk oldu. Siyah
Beyazlılarımız, rakibini 6-2’lik
farklı skorla mağlup ederken,
yeni transferimiz Shinji Kagawa
oyuna ikinci yarıda dahil oldu
ve üç dakika içinde iki gole imza
attı.
16. dakikada Cissokho, topu
sol çaprazdan ceza alanı içine
gönderdi. Hakan’ın gelişine
vurduğu sert şutta top Atiba’ya
çarparak oyun alanına geri
döndü. Bu pozisyonda Atiba kısa
süreli sakatlık geçirdi.
22. dakikada Antalyasporlu
Cissokho’nun sakatlanması
üzerine topla ceza sahasına
girmek üzerine olan Lens,
yerdeki oyucuyu fark edince
meşin yuvarlağı taca gönderdi.
Sağlık ekiplerinin Cissokho’nun
tedavisinin yapmasının ardından
taç atışı kullanarak oyunu
başlatan Antalyasporlu oyuncu,
jeste aynı şekilde karşılık vererek
topu oyuncularımıza pasladı.

Lens’in hareketi ev sahibi
tribünlerinden ve kırmızı beyazlı
futbolculardan alkış alırken,
Antalyaspor teknik direktörü
Bülent Korkmaz da Lens’i tebrik
etti.
32. dakikada Boffin’in,
Gökhan’a ceza alanı içinde
yaptığı müdahale sonrasında
hakem Bülent Yıldırım penaltı
noktasını gösterdi.
33. dakikada Ljajic’in
kullandığı penaltıyı kaleci
Boffin kurtardı. Dönen topu
Güven tamamladı ve meşin
yuvarlağı ağlara gönderdi.
Ancak, maçın hakemi Bülent
Yıldırım, VAR hakeminin
uyarısı ile futbolcularımızın
penaltı atışı sırasında sahaya
erken girdiklerini tespit etmesi
üzerine penaltıyı tekrarladı.
35. dakikada tekrar topun
başına geçen Ljajiç meşin
yuvarlağı kaleci Boffin’in
solundan ağlara gönderdi. 0-1
39. dakikada Adriano,
soldan topla rakip ceza alanına
girdi. Topu altı pas üzerindeki
Doğukan’a gönderdi. Futbol-

HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe 2-0 Göztepe
E.Y. Malatyaspor

1-1

İ.M. Kayserispor

Kasımpaşa 1-3 D.G. Sivasspor
Trabzonspor 1-0 MKE Ankaragücü
A. Alanyaspor

1-1

Galatasaray

B.B. Erzurumspor 0-1 Ç. Rizepor
Akhisarspor 0-3 M. Başakşehir
Bursaspor 0-0 A. Konyaspor

cumuzun sert şutu Antalyaspor
ağlarına gitti. 0-2
43. dakikada ceza alanı
dışında kaleyi karşıdan gören
bir noktadan kazanılan serbest
vuruşu kullanan Ljajic, topu
doğrudan kaleye gönderdi.
Sert şutu Boffin güçlükle çeldi.
Dönen topu iyi takip eden
Atiba’nın ceza alanında sol
çaprazdan yaptığı vuruşta meşin
yuvarlak ağlara gitti. 0-3
51. dakikada Antalyaspor
farkı ikiye indirdi. Sol kanatta
topla buluşan Doukara’nın içeri
gönderdiği pasta Caner’den
seken top tekrar Doukara’nın
önünde kaldı. Doukara’nın ceza
yayı önünde hafif sol çaprazdan
kaleye gönderdiği sert şutta
meşin yuvarlak Karius’un
solundan ağlara gitti. 1-3
61. dakikada sağ kanattan
kazanılan serbest vuruşu

kullanan Hakan, topu ceza
alanına gönderdi. Kale önüne
hareketlenen Chico’nun, arka
direkte topun gelişine vuruşunu
kalecimiz Karius kornere çeldi.
67. dakikada Beşiktaş kontratağında Lens’in pasıyla sağ
kanatta topla buluşan Güven,
bekletmeden topu rakip ceza
alanına gönderdi. Bu sırada,
pozisyonu önlemek için hızla
kendi yarı alanına ilerleyen
Salih’in yaptığı ters vuruşta top
ağlara gitti. 1-4
71. dakikada Ljajic’in ceza
alanı içinden sert şutunu
kaleci Boffin güçlükle kornere
gönderdi.
76. dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Larin,
hızla rakip ceza alanına girer
girmez vuruşunu yaptı. Ancak
top Salih’ten geri döndü.
Dönen topun gelişine tamam-

layan Medel’in vuruşu kalenin
sağından az farkla auta çıktı.
82. dakikada yeni transferimiz Kagawa, oyuna girer
girmez Lens’in pasıyla topa
buluştu. Ceza sahası dışında sol
çaprazdan sağ ayağıyla yakın
köşeye gönderdiği şut gol oldu.
1-5
84. dakikada rakip ceza alanı
dışında, kaleyi tam karşıdan
gören noktadan serbest vuruş
kazandık. Topun başına geçen
Kagawa’nın doğrudan kaleye
gönderdiği sert şut kalecinin
solundan ağlara gitti. 1-6
89. dakikada sağ kanattan
kazanılan korneri Hakan
kullandı. Ceza alanına gönderilen topu Mevlüt kafayla ön
direkten arka direğe indirdi.
Pozisyonu takip eden Chico’nun
gelişine yaptığı vuruşta meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 2-6
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BEŞiKTAŞ
Bursaspor

2-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 21. HAFTA / 09.02.2019
Hakemler: Mete Kalkavan
Süleyman Özay, Erdem Bayık
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Aytaç (Dk.55), Caner (Dk.87)
Gol: Burak (Dk.40-62)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO (Dk.82 NECİP), MIRIN, VIDA
GÖKHAN GÖNÜL, ATIBA, DORUKHAN, LJAJIC,
GÜVEN (Dk.73 CANER), LENS (Dk.67 KAGAWA), BURAK
Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer,
Oğuzhan, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
BURSASPOR:
MUHAMMED, VERGINI, ERTUĞRUL,
LATOVLEVICI (Dk.46 LIMA), BARIŞ, UMUT MERA, SAIVET
(Dk.54 SHEHU), BADJI, YUSUF, AYTAÇ (Dk.75 CHEDJOU),
UMUT NAYİR
Yedekler: Okan, Chedjou, Furkan Ünver, Onur, Burak,
Lima, Shehu, Furkan Soyalp, Ramazan, Kubilay
Teknik Direktör: Samet Aybaba

İSTATİSTİKLER
%55

Topla Oynama

%45

11

Toplam Şut

8

7

İsabetli Şut

3

496

Pas

408

%79 Pas İsabeti (%) %76
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eşiktaşımız, Spor
Toto Süper Lig’in
21. haftasında
Bursaspor’u Burak
Yılmaz’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Taraftarlar tarafından maç öncesinde
tribünlere çağrılan “Kral” lakaplı
golcü oyuncu, 4130 gün sonra
Beşiktaş formasıyla gol attı. Maç
öncesi tribünlere çağrılar bir
diğer isim de Kagawa oldu. Yıldız
oyuncu, taraftarları Japonlara
özgü bir şekilde selamlarken,
taraftarlar da Kagawa’ya

aynı şekilde karşılık verdi.
Tribünlerde Japonya bayrağı
dikkati çekerken, Kagawa’yı
takip etmek için on Japon
gazeteci akreditasyon yaptırdı.
Ayrıca Kagawa’yı izlemek için
Japon taraftarlar da stattaki
yerini aldı. Beşiktaşlı taraftarlar,
Japon futbolcunun resminin yer
aldığı ve isminin yazılı olduğu
bir pankart açtı.
5. dakikada ayağa paslarla
ileri çıkan Bursaspor’da Latovlevici’den pası alan Yusuf Erdoğan
sağ çaprazdan vuruşunu yaptı,
top üstten auta çıktı.
7. dakikada çok adamla etkili
çıktık. Rakip ceza alanındaki
paslaşmalar sonrası Gökhan
ortaladı, Burak Yılmaz’dan
önce araya giren savunma topu
kornere yolladı.
24. dakikada Burak
Yılmaz’la net bir fırsattan
yararlanamadık. Atiba’nın
pası sonrası Lens sağ kanattan
ortaladı, ön direğe iyi hareketlenen Burak dokunuşunu yaptı
ancak kaleciyi geçen top az
farkla auta çıktı.
26. dakikada
Lens’in son çizgiden
içeri çevirdiği topu
ceza alanı sağ çaprazında alan Gökhan
Gönül bir vuruş
yaptı, kaleye yönelen
top savunmanın
kontrolünde auta
çıktı.
36. dakika
oynanırken
Ljajic’in derinlemesine pasıyla
ceza alanında

topu alan Lens sağ çaprazdan
uygun durumda vuruşunu yaptı,
kaleci Muhammed üzerine gelen
topu çıkarmayı başardı.
40. dakikada Lens’in ayak
dışıyla attığı pası ceza alanı sol
çaprazında göğsüyle önüne alan
Burak Yılmaz, yerden çok düzgün
bir vuruşla topu ağlara yolladı.
1-0
48. dakikada Güven’in ara
pasıyla topu alan Ljajic ceza
alanına girerken vuruşunu yaptı,
kaleci Muhammed topu kornere
çeldi.

62. Bursaspor çıkmak isterken
Vergini’den topu kapan Burak
Yılmaz sol kanattan içeri sokuldu,
topu penaltı noktasına doğru
çekip önünü açtı ve düzgün
bir vuruşla ağları sarstı. Burak
Yılmaz, Siyah-Beyazlı formamız
ile son olarak 2006’daki
Konyaspor maçında iki gol birden
atmıştı. 2-0
Burak Yılmaz’ın golünün
ardından taraftarlarımız hep bir
ağızdan “Shinji Kagawa” tezahüratları yapınca Şenol Güneş,
Japon oyuncuyu kulübeye çağırdı.

Kagawa 67. dakikada Jeremain
Lens’in yerine oyuna dahil oldu.
70. dakikada sol kanattan
hızla atağa çıkan Yusuf
Erdoğan’ın son çizgiden içeri
çevirdiği topu Lima iyi kontrol
edemedi, devamında Aytaç’ın
şutu kaleyi bulmadı.
83. dakikada köşe vuruşu
sonrası Ljajic’in sol kanattan
yaptığı ortaya arka direkte savunmadan önce araya giren Vida
kafayı vurdu, kaleci Muhammed’i
de geçen top az farkla üstten auta
gitti.

HAFTANIN MAÇLARI
İ.M. Kayserispor 1-0 Fenerbahçe
M. Başakşehir 1-1 B.B. Erzurumspor
Ç. Rizespor 1-1 Antalyaspor
A. Konyaspor 1-1 E.Y. Malatyaspor
Göztepe 3-2 A. Alanyaspor
Galatasaray 3-1 Trabzonspor
MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa
D.G. Sivasspor 2-1 Akhisarspor
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Y. Malatyaspor
BEŞiKTAŞ

1-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 22. HAFTA / 15.02.2019
Hakemler: Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Tarık Ongun
Stadyum: Yeni Malatya Stadyumu
Sarı Kart: Murat (Dk.36), Ljajic (Dk.71)
Kırmızı Kart: Adem (Dk.39)
Gol: Atiba (Dk.50), Ömer (Dk.66), Ljajic (Dk.70)
YENİ MALATYASPOR:
ERTAÇ, BÜLENT, MURAT (Dk.56 AHMET), MINA
CHEBAKE, ALEKSIC, MARQUES (Dk.79 BARIŞ), ADEM
MURAT (Dk.72 MUSTAFA), DONALD, ÖMER
Yedekler: Abdulsamed, Seth, Mustafa, Robin, Barış,
Ahmed, Erkan, Eren
Teknik Direktör: Erol Bulut
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, CANER, MIRIN, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL ATIBA
DORUKHAN, GÜVEN (Dk.62 KAGAWA), LENS (Dk.68
QUARESMA), LJAJIC (Dk.89 MUSTAFA), BURAK
Yedekler: Utku, Necip, Roco, Adriano, Muhayer
Quaresma, Kagawa, Medel, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%34

Topla Oynama

%66

4

Toplam Şut

18

1

İsabetli Şut

7

297

Pas

557

%66 Pas İsabeti (%) %83
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üper Lig’de 22.
haftanın açılış
maçında Beşiktaşımız, Yeni Malatyaspor’a konuk oldu.
Siyah Beyazlılarımız, iç sahada
Fenerbahçe, Galatasaray ve
Trabzon’u gol yemeden deviren
Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup
etti. Takımımıza galibiyeti
getiren goller 50. dakikada Atiba
ve 70. dakikada Ljajic’den geldi.
35. saniyede Murat Akça’nın
büyük hatasıyla topla buluşan
Lens, arka direğe topu gönderdi
fakat boş durumda olan Burak
Yılmaz, gol vuruşunu yapamadı.
Dönen topta Caner Erkin’in
şutu savunmadan döndü.
15. dakikada savunmadan
atılan uzun topa iyi hareketlenen Aleksic, sağ kanattan bir
anda topu taşıdı. Sırp futbolcunun ceza alanına sokulurken
ortaladığı topa kale önünde

Ömer Şişmanoğlu dokunamadı.
18. dakikada sağ kulvarı iyi
kullanan Aleksic, bir kez daha
kanattan geldi. Boşta gördüğü
arkadaşlarına pas atmayan
Aleksic’e Vida engel olunca
tehlike büyümeden önlendi.
31. dakikada Burak Yılmaz’ın
pasında ceza sahasında
topla buluşan Ljajic, Ertaç’ı
geçemedi. Ardından Mina’ya
attığı çalımın ardından ceza
sahasına doğru hareketlenen
Güven Yalçın, pasını aktardı,
Malatya savunması topu kornere
attı. Caner’in kullandığı köşe
vuruşuna çok iyi yükselen
Dorukhan, vuruşunu yaptı fakat
direği geçemedi.
38. dakikada ceza alanı
önünde topla buluşan Ljajic,
kaleye sert bir vuruş yaptı. Ertaç
Özbir, topu korneye çelmeyi
başardı.
Malatyaspor’da Adem

Büyük, Lens’e arkadan yaptığı
hareket nedeniyle önce sarı kart
gördü. Hakem Cüneyt Çakır,
Lens’e yaptığı faul sonrası Adem
Büyük’e kırmızı kart gösterdi.
Sarı Kırmızılı ekip, Adem
Büyük’ün kırmızı kart görmesiyle on kişi kaldı.
45+2. dakikada Chebake’nin müthiş pasında Ömer
Şişmanoğlu topu yakalayamadı.
Dönen topta, Güven’le gole çok
yaklaştık. Burak’ın sol kanada
bıraktığı topa Güven Yalçın
çaprazdan vurdu, top yandan
auta çıktı.
45. dakikada Caner Erkin’in
pasında savunma arkasına iyi
koşu yapan Burak Yılmaz,
karşı kaldığı pozisyonda Ertaç’ı
geçemedi. Burak’ın pozisyonunun hemen ardından Ljajic,
benzer bir pozisyondan yararlanamadı. Burak Yılmaz ile pas
alışverişi yapan Ljajic, müsait
durumda şutunu attı, Ertaç yine
izin vermedi.
50. dakikada Caner’in
kullandığı kornerde ön direğe
koşu yapan Gökhan Gönül, topu
arka direğe gönderdi. Kendisini
unutturan Atiba, boş kaleye
doğru ağlara yolladı. 0-1
62. dakikada arka direkte
topla buluşan Burak Yılmaz, topu
farklı bir şekilde auta gönderdi.
64. dakikada Burak Yılmaz’ın
pasında altıpas içerisinde topla
buluşan Lens, şutunu çekti ancak
top Ertaç’ta kaldı.
65. dakikada kazanılan serbest
vuruşta uyanık davranan Aleksic,
zaman kaybetmeden topu
oyuna soktu. Mirin ile girdiği
ikili mücadeleyi kazanan Ömer
Şişmanoğlu’nun yerden sert şutu
ağlarla buluştu. 1-1
71. dakikada Caner Erkin’in
ortasında ön direkte tek vuruş
yapan Ljajic, topu ağlara
gönderdi. 1-2

HAFTANIN MAÇLARI
Akhisarspor 0-0 MKE Ankaragücü
Bursaspor 0-2 Ç. Rizespor
Fenerbahçe

1-1

A. Konyaspor

B.B. Erzurumspor 4-2 D.G. Sivasspor
Trabzonspor 0-2 A. Alanyaspor
İ.M. Kayserispor 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 1-4 Galatasaray
Antalyaspor 0-1 M. Başakşehir
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BEŞiKTAŞ
Fenerbahçe

3-3

SPOR TOTO SÜPER LİG / 23. HAFTA / 25.02.2019
Hakemler: Bülent Yıldırım
Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Zajc (Dk.35), Dirar (Dk.60), Necip (Dk.60)
Burak (Dk.74), Sadık (Dk.76), Hasan (Dk.90)
Gol: Gökhan Gönül (Dk.10), Burak (Dk.18 (P)-45)
Zajc (Dk.55), Sadık (Dk.62), Hasan (Dk.67)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, MIRIN, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL
ATIBA, DORUKHAN, KAGAWA (Dk.85 MUSTAFA), GÜVEN
(Dk.64 CANER), LENS (Dk.74 QUARESMA), BURAK
Yedekler: Utku, Necip, Roco, Caner, Muhayer,
Quaresma, Oğuzhan, Medel, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
FENERBAHÇE:
VOLKAN, SKRTEL, ISLA (Dk.46 VALBUENA), HASAN
SADIK, ZAJC (Dk.84 ELMAS), TOLGAY, MOSES (Dk.46
AYEW), DIRAR, MEHMET, SOLDADO
Yedekler: Harun, İsmail, Neustadter, Şener, Serdar,
Alper, Jailson, Elmas, Valbuena, Ayew
Teknik Direktör: Ersun Yanal

İSTATİSTİKLER
%40

Topla Oynama

%60

9

Toplam Şut

16

5

İsabetli Şut

4

317

Pas

482

%66 Pas İsabeti (%) %77
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3

Korner

5

16

Orta

29

22

Faul

19

0

Ofsayt

1

S

üper Lig’in 23.
haftasındaki derbiye
ev sahipliği yapan
Beşiktaşımız,
Fenerbahçe ile 3-3
berabere kaldı. Takımımızın
gollerini ilk yarının 10. dakikasında Gökhan Gönül, 18 ve
45+2’de Burak Yılmaz atarken,
Fenerbahçe ikinci yarıda
bulduğu üç golle beraberliği
yakaladı.
10. dakikada serbest vuruş
kullandık. Sol taraftan ceza
sahasına giden top sekerek arka
direkteki Vida’ya gitti. Vida içeri
bıraktı, Gökhan Gönül topu
ağlara yolladı. 1-0
15. dakikada gelişen atağı-

mızda Gökhan Gönül, ceza
sahası içinde yerde kaldı. Maçın
hakemi Bülent Yıldırım, Video
Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha
kenarında pozisyonu bir kez
daha izledi ve penaltı noktasını
gösterdi. 18’inci dakikada
penaltıda topun başına geçen
Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı
filelerle buluşturdu. 2-0
45+2. dakikada farkı üçe
çıkardık. Sadık’ın hatasında
Kagawa’nın pasıyla orta alana
yakın bir bölgede topla buluşan
ve hızla ceza sahasına giren
Burak Yılmaz, topu filelere
yolladı. 3-0
55. dakikada Dirar’ın sağdan

HAFTANIN MAÇLARI
Göztepe 1-3 Trabzonspor
Ç. Rizespor 3-0 E.Y. Malatyaspor
D.G. Sivasspor 1-2 Antalyaspor
A. Alanyaspor 3-0 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 2-1 B.B. Erzurumspor
A. Konyaspor 0-1 İ.M. Kayserispor
Galatasaray 1-0 Akhisarspor
M. Başakşehir 3-0 Bursaspor

içeriye bıraktığı topu Zajc, ceza sahası içinde ağlara bıraktı.
3-1
62. dakikada Valbuena’nın ortasına ceza sahasında vuran
Sadık, farkı bire indirdi. Gol öncesi faul itirazları nedeniyle
hakem Bülent Yıldırım, pozisyonu VAR’da izledi, daha
sonra golü verdi. 3-2
67. dakikada Hasan Ali Kaldırım, ceza sahası dışından
bir vuruşla skoru eşitledi. 3-3
80. dakikada Quaresma’nın sağdan ortaladığı topa Burak
Yılmaz kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun
alanına döndü. Aynı dakikada Isimat-Mirin’in orta alanda
kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Zajc, sağdan ceza
sahasına girerek sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin
yanından auta gitti.
87. dakikada Valbuena’nın soldan kullandığı köşe
atışında Eljif Elmas ön direkte topa kafayı vurdu, meşin
yuvarlak direkten döndü.
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Astrolojik portre:

GÜVEN YALÇIN
Natal

Dusseldorf, Germany

18 Jan 1999, Mon

Tropical

12:00 PM CET -1:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

strolojik doğum
harita analizi yapılmasının ve astrolojik
portre çıkarılmasının
en büyük faydası kişinin zihninin bir röntgenine sahip
olabilmektir. Bu analizler, harita
sahibinin doğal eğilimleri, güdüsel motivasyonlerı, içsel davranış
modelleri, yetenekleri veya zayıf
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Whole Sign

yönleri hakkında çok önemli bilgiler
sağlıyor olmasıdır.
Beşiktaş A Futbol Takımınız’ın
oyuncularının haritalarını incelemeye devam ederken, bu ay büyük
ümitler ile transfer ettiğimiz genç
oyuncumuz Güven Yalçın’ın astrolojik portresini inceliyoruz.
Güven Yalçın, 18 Ocak 1999’da
muhtemelen soğuk bir günde
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde
doğmuş. Ay tarafından yönetilen
Pazartesi gününde doğan Yalçın’ın
Güneş burcu, toprak elementinden
Oğlak’tır. Her zaman için burcun
sembolizmi bize kişilik hakkında
ilk genel bilgiyi verir. Oğlak burcu
insanları kış aylarında doğdukları
için tabiatları gereği oldukça güçlü,
mücadeleci, dayanıklı, sabırlı, kararlı
ve sorumluluk sahibi kişiler olurlar.
Hayatın gerçek taşıyıcıları olan
Oğlakların en belirgin özellikleri
çalışkan ve azimli olmalarıdır.
Büyük bir sabır, inat ve bilinç ile
üstlendikleri sorumlulukları yerine
getirmek için uğraşırlar. Bunu

yaparken de ün veya şöhretten
ziyade, yüksek sorumluluk duygusu
ve görev aşkıyla motive olurlar. Ele
aldıkları işi mutlaka sonuna kadar
götürürler; sadakat ve bağlılıkları
dikkat çekicidir.
Güven Yalçın’ın Beşiktaşımız’a
gelmeden önceki futbol kariyerine
bir göz atarsak; futbol hayatına
VfL Benrath’ta başladığını ve
2006’da futbol gelişiminin çoğunu tamamladığı takım olan Bayer
Leverkusen’e transfer olduğunu
görüyoruz. Leverkusen’in U17 ve
U19 takımlarında forma giyen genç
yetenek, 2016’da Leverkusen U17
takımı ile Almanya Şampiyonluğu
yaşarken, yirmi altı maçta on iki gol
atarak takımının şampiyonluğuna
da büyük katkıda bulunmuştur.
2017 yılından beri Türkiye U19 ve
U21 Milli Takımları’nda da hücum
oyuncusu olarak görev yapan 184
cm boyundaki Güven Yalçın, 27
Temmuz 2018’de Beşiktaşımız ile
dört yıllık sözleşmeye imza attı.
Çalışkan Oğlaklar, her zaman

zirveyi hedefler ve zor yamaçları
tırmanmayı kendilerine amaç edinirler. En belirgin özelliklerinden
biri de kararlı, pratik ve sağduyulu
olmalarıdır. Böylece kendilerini geliştirmek ve gerekli olanı öğrenmek
için üstlerine düşen görevden hiç
kaçmazlar. Oğlak kişileri genelde
kuvvetli bacak ve eklemlere sahiptir.
Güven Yalçın’ın doğum haritasında
Güneş ile birlikte Merkür gezegeni
de Oğlak’ta yerleşmiş. Astrolojide
Merkür gezegeni akıl, zeka, düşünce
şekli ve kişisel ifadeyi sembolize
eder. Satürn tarafından yönetilen
bir burçta yer alıyor olması, Güven
Yalçın’ın da güçlü bir konsantrasyona sahip olan, gerçekçi, metodik
ve mantıklı bir zihinsel kapasiteye
sahip olduğunu gösteriyor. Güven
Yalçın için aklına koyduğu her şeyi
yapabilecek bir azime sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Güven Yalçın’ın doğum haritasında Kova burcunda da oldukça
fazla gezegen yerleşimi bulunuyor.
Ay, Venüs, Uranüs, Neptün gezegenleri yine Satürn yönetiminde
ama hava elementinden olan Kova
burcunda yakın yerleşimde bulunuyorlar. Bu konumlanma, Yalçın’ın
aslında kendi prensipleri ve özgün
tarzını da korumak isteyen; farklı
özelliklerini de ortaya koyarak alkışlanmak isteyen bireysel yaklaşımlara
da sahip olabileceğini gösteriyor.
Örnek olarak saçını sarıya boyaması
onun bu Kova etkisi altındaki farklı
davranışlar ortaya koyma özelliğinin
bir dışa vurumudur diyebiliriz. Ancak bu genç futbolcunun disiplinsiz
olacağı gibi bir anlam kesinlikle
taşımamaktadır. Çünkü Oğlak ve
Kova kombinasyonuna sahip bir
doğum haritası, kişinin mutlak bir
öz disipline sahip olduğunu gösterir.
Aşk ve sevgi gezegeni Venüs’ün
Kova burcunda olması, klasik ve
klişe davranışlar yerine; farklı ve
orjinal yaklaşımların ona daha fazla
keyif verdiğini göstermektedir. Aynı
şekilde her türlü arkadaşlıklarında
özgürlüğü onun için önemli bir kriter olacaktır. Kişisel alanına izinsiz
müdahale edilmesinden de pek haz
etmeyecektir.
Futbolcu haritalarında sıkça

baktığımız Mars, Güven Yalçın’ın
doğum haritasında da hava elementinden Terazi burcunda bulunuyor.
Savaş ve mücadele gezegeni adalet
ve denge duygusuyla hareket eden
Terazi burcunda ise kişi; ilkeli,
eşitlikçi, huzuru korumak isteyen,
tartışma ortamından hoşlanmayan
yaklaşımlar içinde olur. Kavgacı
değildir. Ancak hedefine ulaşmayı
kafasına koyan bir Oğlak insanı
için, amaçlara giden yolda daha
stratejik ve planlı olma yönünü de
geliştirecek bir etki verir.
Beşiktaş Dergisi’nin Kasım
2018 sayısına bir röportaj veren
Güven Yalçın, “Burada en iyi şekilde
çalışıp, her idmana kendimi yüzde
yüz vermek, kendimi göstermek
istiyorum. Daha fazla süre oynayıp, formayı kapmalıyım. Hocam
bana şans verdiğinde hazır
olmalıyım. Hedeflerim tabii ki
burada güzel seneler geçirmek.
Cenk Tosun gibi olmak, iyi
yerlere gelmek istiyorum.
Kendime Cenk abiyi örnek
alıyorum. Beşiktaş’a geldi
ve birkaç sene içerisinde büyük oyuncu
oldu” demişti. Bu
cümleleri bile
bize onun
hedefleri
olan
genç, çalışkan
ve başarı
odaklı bir
futbolcu
olduğunu göstermektedir.
Genç yetenek, 23 Ağustos
2018’de UEFA Avrupa Ligi play-off
turunda Partizan ile oynanan maçın
88. dakikasında oyuna dahil olarak
Siyah-Beyazlı formayı ilk kez bir
resmi maçta giymiş oldu. 29 Eylül
2018’de Kayserispor ile oynanan lig
maçının son dakikalarında ilk lig
maçına çıktı. Güven Yalçın, Beşiktaş
formasıyla Süper Lig’de ilk golünü
ise on ikinci haftada Sivasspor’a
karşı kaydetti.
Güven Yalçın’ın kendi cümleleri ile yazımızın sonuna gelirken,
Beşiktaşımız’a uzun yıllar başarı ile
hizmet etmesini diliyorum: “Vodafone Park’ta taraftarımızın önünde

oynamak, çok değişik gerçekten.
O atmosferi yaşamak inanılır gibi
değil. Binlerce kişi ayakta ve sürekli
tezahürat yaparak maçı izliyor.
Burada en iyi şekilde çalışıp, her
antrenmana kendimi yüzde yüz
vermek, kendimi göstermek istiyorum.”
Yolun açık olsun Güven Yalçın.
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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Vodafone Park
artık turizm destinasyonu

K

ulübümüz, Türkiye’nin en büyük
tur şirketlerinden
Dorak Tour ile
kapsamlı bir iş
birliğine imza attı.
Uluslararası anlamda Türkiye’nin en büyük tur şirketlerinden olan Dorak Tour, kulübümüzün sunduğu Şeref Turu,
müze ve semt turu hizmetlerini
dünyanın dört bir yanındaki
müşterilerine tanıtıp, İstanbul
turlarına dahil edecek.
18 farklı ülkede toplam 24
ofisi bulunan Dorak, her yıl Türkiye’ye getirdiği yaklaşık iki yüz
bin turistin İstanbul rotasına Vodafone Park’ı ekleyecek. Dorak,
yurt dışı ofislerinde kulübümüzün tanıtımı için çeşitli çalışmalarda bulunurken, Uzak Doğu
ülkelerinde, Vodafone Park’ta
maç izleme olanağı da sağlayan
özel içerikli turlar sunacak.
Başkanımız Fikret Orman ile
Dorak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Serdar Körükçü,
iş birliği nedeniyle Vodafone
Park’ta düzenlenen törende
basın mensuplarına anlaşmanın
detayları hakkında bilgiler verdi.
Törende, Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu

Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Pazarlama ve Yeni Projelerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,
E-Spor’dan Sorumlu İcra Kurulu
Üyemiz Hüseyin Yücel, BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Gökhan Sarı, Kartal Yuvası
Genel Müdürü Serdıl Gözelekli
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Umut Kutlu
de yer aldı.
İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkanımız
Fikret Orman, törende yaptığı
konuşmada şunları söyledi:
“Sportif başarıların yanı sıra,
Beşiktaş’ın globalleşme projelerine de hız kesmeden devam
ediyoruz. Bu kapsamda, dünyanın en güzel şehirleri arasında
yer alan İstanbul’umuza gelen
milyonlarca turistin, mabedimiz
Vodafone Park’ı ziyaret etmelerini, en önemli değerlerimizi bir
arada görebilecekleri müzemizi
gezmelerini ve bizi daha yakından tanımalarını hedefleyen
bir iş birliğine imza atıyoruz.
İnanıyoruz ki, çok kısa zamanda Vodafone Park, ziyaret eden
turistlerin bir kez daha gelmek
isteyecekleri, başkalarına buradan bahsedecekleri bir turizm
merkezi haline gelecektir.”

“Beşiktaş’ın muhteşem
atmosferini gururla
göstereceğiz”

Kulübümüz ile yapılan iş
birliğinden dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını
ifade eden Dorak Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Serdar Körükçü, şu ifadeleri
kullandı: “Spor ve turizmin bir
arada pazarlanmasının Türkiye
ekonomisi açısından çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın dört bir yanından güzel ülkemize turist getirerek ağırlıyoruz.
İstanbul, Kapadokya ve Kuşadası
başta olmak üzere Türkiye turizmine büyük bir aşkla hizmet
ediyoruz. Şimdi tüm deneyimlerimizi Beşiktaş için değerlendirmek bizlere ayrı bir gurur
verecektir. Yaptığımız iş birliği
sonucu İstanbul’un en güzel spor
yapılarından biri olan Vodafone
Park’ı turistik bir destinasyon haline getiriyoruz. Dorak
Holding bünyesinde İstanbul’a
getireceğimiz turistleri, içinde
Beşiktaş JK Müzesi’nin de bulunduğu bu kıymetli stadyumda
ağırlayacağız. Türkiye’nin sportif
yönünü bu muhteşem atmosfer
ile gururla göstereceğiz.”
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Gezgin ve zengin
bir maestro
Gittiği her takımın en önemli
sayı opsiyonu olan Jason Rich,
Beşiktaş Sompo Japan’a
katıldığı ilk günden beri,
hem saha içinde hem
de saha dışında sakin
ve olgun kişiliğiyle
takımımıza adeta
“zengin”lik kattı. Hiç
korkusuz pota altı dalışları
ve mesafe tanımayan
şutlarıyla da takımımızın
sayı yükünü çeken
oyuncumuz oldu.
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da işimi kolaylaştırdı. Bir oyuncu
olarak geçmişteki deneyimlerimden de faydalandım.

Röportaj:

Bilgehan Aras
Tercüman:

Halil Ummak
Fotoğraf:

Hasan Avcı

B

asketbola nerede ve
ne zaman başladın?
Basketbola
gençlere yönelik bir
spor merkezi olan
Salvation Army’de başladım.
Henüz dokuz yaşındaydım.
İdolün oyuncular kimlerdi? Onları izleme ve bir araya
gelme şansın oldu mu?
Küçükken idollerim Magic
Johnson, Michael Jordan ve
Kobe Bryant’tı. Kobe Bryant’ı
canlı izledim, Michael Jordan’la
ise tanışma şansım oldu. Hayatımdaki en heyecanlı anlardan
biriydi.
Ekim ayında Beşiktaş
Sompo Japan’a katıldın. Ama
kısa sürede takımın en önemli
sayı opsiyonu haline geldin. Bu
kısa adaptasyon sürecinde işini
kolaylaştıran ne oldu?
Takıma uyum sağlamanın en
kolay yolunun takım arkadaşlarımla ve koçlarla bir kimya oluşturmak olduğunu düşündüm.
Takımda iyi oyuncular var ve bu

Beşiktaş’ta en çok hangi
oyuncularla daha iyi anlaşıyorsun?
Takımdaki tüm arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Her birinin
kişiliği birbirinden çok farklı
ama hepsi çok eğlenceli insanlar.
Bu da antrenmanlara gelmeyi
ve çalışmayı daha heyecanlı hale
getiriyor. Phil Pressey ile birçok
ortak yönümüz var, bazen onunla yemeğe gitmeyi ve basketbol
hakkında konuşmayı seviyorum.
Koç Ivanoviç hakkında ne
düşünüyorsun? Oyuncuları
antrenmanlarda çok zorlayan
bir koç olarak biliniyor. Sence
de öyle mi?
Bence koç Ivanovic basketbol konusunda çok tutkulu ve
kazanmayı çok istiyor. Ayrıca bu
alanda büyük bir bilgi birikimine
ve deneyime sahip. Çalıştırdığı
tüm takımlarda başarılı oldu.
Oyuncularından çok şey bekliyor
ama insafsız bir koç değil. Bence
tek istediği şey, her gün elinizden gelen tüm çabayı göstererek
enerjinizi ortaya koymanız ve
odaklanmanız. Bu da kazanma
şansınızın olabildiğince artması
anlamına geliyor.
2008 yılından beri Avrupa’dasın. Amerika ve Avrupa
basketbolu arasındaki farkı
kıyaslayabilir misin?
Açıkçası yeni gelen oyuncular için Amerikan basketbolu
ile Avrupa basketbolu arasında
kurallar bakımından büyük bir

“Küçükken idollerim Magic Johnson, Michael Jordan
ve Kobe Bryant’tı. Kobe Bryant’ı canlı izledim, Michael
Jordan’la ise tanışma şansım oldu. Hayatımdaki en
heyecanlı anlardan biriydi.”
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fark var. Oyunun hızı da farklı.
Amerika’da basketbol daha
hızlı oynanırken, Avrupa’da
daha fiziksel bir oyun söz
konusu.
Kariyerinde ya da kısa
bir süredir burada olmana rağmen Beşiktaş’ta unutamadığın
maçlar var mı?
Kötü oynadığınız veya
kaybettiğiniz maçları unutmak,
kazandığınız maçları unutmaktan çok daha zordur. Beşiktaş’taki dönemimde unutamadığım
maçlar, en iyi oyunumuzu ortaya
koyamadığımız maçlar. Ama
böyle maçlardan sonra hep
bir sonraki maçı düşünmeye
çalışıyoruz. Çünkü her zaman
kendimizi affettirebiliriz.
Sidigas Avellino formasıyla
Serie A’da MVP ve sayı kralı
oldun. İki ülkeyi ve ligi karşılaştırabilir misin?
Geçen yıl Sidigas Avellino’da MVP ödülünü kazanmak,
benim için çok heyecan ve onur
vericiydi. İki ülke birbirinden
çok farklı ve bence bunun en
büyük nedeni yaşadığım iki
farklı şehir. İtalya’nın tarihinden
gelen büyük bir kültürü var.
Ayrıca pizza, makarna ve İtalyan
dondurmasına da bayılıyorum.

56

Mart 2019

İstanbul’da ise her şey daha
büyük, belki daha modern ve
hareketli. Farklı kültürlerin
buluştuğu bir yer.

Jason Rich, kolej
kariyerini Florida State’te
tamamladı. Avrupa macerasına İtalya’nın Cantu
takımında başladı. Sonra
sırasıyla, İsrail’in Maccabi Haifa Heat ve Hapoel
Migdal Jerusalem, Belçika’nın Telenet Oostende,
İtalya’nın Vanoli-Braga
Cremona, Rusya’nın Enisey Krasnoyarsk, tekrar
İtalya’ya dönüp Vanoli
Cremona, Fransa’nın
ES Chalon-Sur-Saone
ve Paris Levallois, son
olarak da İtalya’nın Scandone Avellino takımında
oynadı.

“Kötü oynadığınız veya kaybettiğiniz maçları unutmak,
kazandığınız maçları unutmaktan çok daha zordur.
Beşiktaş’taki dönemimde unutamadığım maçlar, en iyi
oyunumuzu ortaya koyamadığımız maçlar. Ama böyle
maçlardan sonra hep bir sonraki maçı düşünmeye
çalışıyoruz. Çünkü her zaman kendimizi affettirebiliriz.”
Beşiktaş taraftarı hakkında
ne düşünüyorsun? Geçtiğimiz
yıllara oranla destek biraz zayıflasa da maça gelen ve sürekli
destekleyen bir kitle var. Ayrıca
Avrupa’da da sizi yalnız bırakmayan taraftarlar var.
Bence Beşiktaş taraftarları
takımımıza çok bağlı ve kazansak
da, kaybetsek de bizi destekliyorlar. Ayrıca bizim için fedakarlık
yapıyorlar ve Şampiyonlar Ligi’nde farklı ülkelerde oynadığımız
maçlara gelerek fark yaratmaya
çalışıyorlar. Daha fazla taraftarımızın maçlarımıza gelmesi güzel

olurdu ama gelenler de takımlarına sadıklar ve iyi destek oluyorlar.
İstanbul’u nasıl buldun?
Şehre alışabildin mi? Nerelere
gitmeyi seviyorsun?
İstanbul’a alışmam, şehri
öğrenmem ve rahat etmem birkaç
hafta sürdü. Evimin yakınında ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim birçok yer var. Marketten yiyecek bir
şeyler almam ve güzel restoranlar
bulmam kolay oluyor. Bebek ve
civarına gitmeyi seviyorum, o
bölgedeki deniz manzaraları çok
güzel.

Ligde play-off yarışı iyice
kızıştı. İlk sekiz içinde kalmak
için birkaç takım mücadele
veriyor. Sence bu sene ligi
nerede bitiririz? Ligi yukarıda
bitirmesi muhtemel Fenerbahçe
Beko, Anadolu Efes, Tofaş gibi
takımlar hakkında ne düşünüyorsun?
Play-off ’lara kaçıncı sıradan
gireceğimizi tahmin etmek çok
zor bence. Fenerbahçe Beko ve
Anadolu Efes, Avrupa’nın elit
takımları arasında kendilerine yer
buldular. Ama bizim de sezonu
olabildiğince iyi bir yerde bitirme
ve play-off ’lara hazır bir şekilde
girme şansımız olacaktır diye
düşünüyorum.
Bu sezon Avrupa’da geçen
yıllara oranla daha mütevazı
bir takımla yol alıyoruz. Sence
kupada başarının yolu nereden
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geçiyor? Nanterre 92 ile eşleştik. Rakibi tanıyor musun?
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna
devam eden on altı takım da
güçlü rakipler. Bence bu aşamada
başarıya giden yol, önümüzdeki
maçlara gereken şekilde odaklanmaktan ve mücadele etmekten
geçiyor. Nanterre 92 tanıdığım
“Bence Beşiktaş
taraftarları takımımıza
çok bağlı ve kazansak
da, kaybetsek de bizi
destekliyorlar. Ayrıca
bizim için fedakarlık
yapıyorlar ve Şampiyonlar
Ligi’nde farklı ülkelerde
oynadığımız maçlara
gelerek fark yaratmaya
çalışıyorlar. Daha
fazla taraftarımızın
maçlarımıza gelmesi güzel
olurdu ama gelenler de
takımlarına sadıklar ve iyi
destek oluyorlar.”

bir ekip, Fransa’da oynadığım üç
yıl boyunca onlarla karşılaştım.
Ayrıca geçen yıl da Şampiyonlar
Ligi’nde karşılaşmıştık. Tempolu
oynuyorlar ve üç sayılık atışlarda yüksek bir yüzdeye sahipler.
Saygı duymamız gereken zorlu bir
rakip.
Bir sonraki tura geçmemiz
halinde Le Mans-Virtus Bologna galibi ile eşleşeceğiz. İki
takım da bu ligin favori takımları. Sen ne dersin?
Bence ileriye bakmak kolay
ama pek mantıklı değil. Önümüzde ciddi bir rakip var şu anda. Tur
atlarsak eşleşeceğimiz Le Mans
veya Virtus da zorlu rakipler.
Kolej kariyerinde ve Avrupa
da genelde 25 numaralı formayı
giydin. Bu numaranın bir anlamı var mı?
Evet, basketbola yeni başladığım yıllarda da hep 25 numarayı
giydim. Bu sayının özel bir anla-

“Vikings ve
Greenleaf’i
seviyorum”
Televizyon ile aran
nasıl? Ne tür programları
takip edersin? İzlediğin
diziler var mı? Sinemayla
aran nasıl? En son hangi
filme gitin?
İzlemeyi sevdiğim
birkaç televizyon programı
var. Sopranos ve The Wire
gibi bazı eski diziler mesela. Sevdiğim diğer diziler
ise Vikings ve Greenleaf.
Sinemaya sık gitmiyorum,
genelde televizyondan veya
Netflix’ten film izliyorum.
mı yok ama çok sevdiğim bir sayı,
o yüzden hep onu tercih ettim.
İlgilendiğin başka sporlar
var mı?
Amerikan futbolunu mutlaka
izliyorum. Ayrıca tenis ve bazen
de Avrupa futbolu.
Boş zamanlarında başka
neler yapıyorsun?
İstanbul’da yeni restoranlar
keşfetmeyi seviyorum. Genelde
dinleniyorum ve kısa bir süreliğine de olsa basketbol düşünmemeye çalışıyorum.
Kitap okur musun ya da ne
tür şeyler okumayı seviyorsun?
En başarılı sporcuların ve
eğlence dünyasından insanların
otobiyografilerini okumayı seviyorum. Ayrıca popüler romanlar
ve yemek kitapları da okuyorum.
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Gruplardan
namağlup lider çıktık
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi
ön eleme grubunu namağlup lider tamamlayarak, kupasını aldı. Siyah
Beyazlılarımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunda İtalya’dan
Unipolsai Briantea, İspanya’dan Amiab Albacete ve Almanya’dan
Thuringia Bulls ile mücadele edecek.

A

vrupa Şampiyonlar
Ligi Ön Eleme
turu grup maçlarını oynamak
üzere İsrail’e giden
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız’ı, havalimanında bir
grup taraftarımız karşıladı.
İsrail’in Ramat Gan kentinde
oynanan maçlarda ilk rakip Ilan
Ramat Gan oldu. İsrail takımını
64-69 yenen takımımız, aynı
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gün karşılaştığı İspanya’dan BSR
ACE Gran Canaria’yı da 68-45
mağlup etti. Turnuvanın ikinci
gününde Fransa’dan CS Meaux’u
37-66, İtalya’dan D. A. Giulianova’yı da 79-54 yenen Siyah
Beyazlılarımız, grubunu namağlup lider tamamladı ve Avrupa
Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine katılmaya hak kazandı.
Amatör Şubelerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal

Karacan ile oyuncumuz Kaan
Dalay, Avrupa Şampiyonlar Ligi
ön eleme grubunu namağlup
lider tamamlayan Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımımızın kupasını gala yemeği sonrası düzenlenen törenle aldılar.
Oyuncumuz Ferit Gümüş ise,
All Star kadrosuna seçildi. Takımımızın Ramat Gan takımıyla
oynadığı maçı izlemeye gelen
ülkemizin Tel Aviv Maslahat-

güzarı Tolga Budak’a plaket ve
forma hediye etti. Erdal Karacan, takımımızı desteklemeye
gelen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Barış için Sanayii Şirketi
Filistin Müdürü Osman Zeki
Yalçın’a, Türkiye-İsrail Gönüllü
Turizm Elçisi Alber Alvoer’e ve
İsrail Çarşı Grubu Başkanı Sivan
Tfilin Mizrahi’ye forma hediye
etti. Ayrıca Erdal Karacan, İdari
Menajerimiz Erdem Göksel ve
oyuncumuz Bülent Yılmaz’ın
doğum günleri pasta kesilerek
kutlandı.

Rakiplerimiz belli oldu
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız’ın Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turundaki
rakipleri İsrail’in Tel Aviv kentinde çekilen kurayla belli oldu.
8-10 Mart tarihleri arasında
Almanya’nın Thüringen kentinde oynanacak şampiyonada
Siyah Beyazlılarımız; İtalya’dan
Unipolsai Briantea, İspanya’dan
Amiab Albacete ve Almanya’dan
Thuringia Bulls takımlarıyla
mücadele edecek. Takımımızın
maç programı şöyle:

8 Mart Cuma, 17.00:
Beşiktaş - BSR A. Albacete
9 Mart Cumartesi, 15.00:
U.B. Cantu - Beşiktaş
10 Mart Pazar, 13.30:
RSB T. Bulls - Beşiktaş

“Beşiktaşımız,
Avrupa’da layık
olduğu yeri alacaktır.”

BJK Amatör Şubelerden
Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Erdal Karacan: “Avrupa
Şampiyonlar Ligi ön eleme turu
maçlarında Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımımız, inanılmaz

bir performans gösterdi. İsrail,
Fransız, İspanyol ve İtalyan rakiplerini yenerek birincilikle bir
üst tura yükseldiler. Mükemmel
bir sonuç aldılar. Camiamız ve
şahsım adına oyuncularımıza,
teknik ve idari kadrolarımıza teşekkür ediyorum. Türk Musevi
dostlarımız da Tel Aviv’de bizi
yalnız bırakmayıp destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Çarşı İsrail’e de çok
teşekkür ediyorum. Avrupa’da
ilk onda yer alan takımımız, bu
şampiyonada da bunu kanıtlamış
oldu. Beşiktaşımız, Avrupa’da
layık olduğu yeri alacaktır.”
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layık olmak için çalışıyoruz. Bize
destek olan tüm Beşiktaşlılar’a
teşekkür ediyoruz. Avrupa
Şampiyonlar Ligi çeyrek
finalinde zorlu bir gruptayız.
İnşallah ülkemize güzel
neticelerle döneceğiz.”

“Bundan sonra
hedefimiz Avrupa
Kupaları”

Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu
İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel ile Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Erdal Karacan, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız’a Süleyman Seba
Spor Salonu’nda tebrik ziyaretinde bulundu.

“Sadece Beşiktaş’ın
değil, Türkiye’nin
başarısı”

BJK Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi, E-Spor’dan Sorumlu İcra
Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel:
“Bu sadece Beşiktaş’ın değil,
Türkiye’nin başarısı. İnşallah
devamı da gelecek. Takımımızın,
bayrağımızı Avrupa’da başarıyla
dalgalandıracağına yürekten
inanıyoruz. Üniversitede okuyan arkadaşlarımıza da eğitim
hayatlarında yardımcı olmak
için hazırız.”

“Takımımızın
başarıları bizleri
gururlandırıyor”

BJK Genel Koordinatörü Levent Çifter: “Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımımız, başarılarıyla bizleri her daim gururlandırıyor. Takımımızda sadece Türk
oyuncular yer alıyor. Yabancı
oyuncu hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Kupa kazanmak uğruna
ilkelerimizden ödün vermiyoruz.
Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Tekerlekli Sandalye Bas-
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ketbol Takımımız'ın Avrupa’da
önümüzdeki turlarda da başarılı
sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum.”

“Ülkemize güzel
neticelerle döneceğiz”

BJK Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı Genel
Menajeri Erdem Göksel:
“Ülkemize ve Beşiktaş camiasına

BJK Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı Antrenörü Tacettin Çıpa: “Bizim açımızdan
güzel bir turnuva oldu. Avrupa’nın son sekiz takımına kaldık.
Mücadele eden oyuncularımızı
da tebrik ediyorum. Buraya kadar gelip takımımızı destekleyen
taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra hedefimiz
Avrupa Kupalarında son dörde
kalmak ve gittiğimiz kupada eleme grubunda yarı finallerde son
ikiye kalarak yolumuza devam
etmek. Şimdi burası bitti dönüp
lig maçlarına konsantre olacağız.
Güzel oyunumuzu lig maçlarında da devam ettireceğiz.”
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BJK Kadın A Voleybol
Takımı Kaptanımız Dilara
Bilge, asıl mevkisi pasör
çaprazı iken orta oyuncu
pozisyonundaki başarılı
performansıyla da
dikkatleri çekiyor.
Sorularımızı içtenlikle ve
samimiyetle cevaplayan
Dilara’ya Beşiktaş’taki
hedeflerine ulaşma
yolunda hem de
bildiklerini
kendisinden
sonra
gelenlere
aktarmada
başarılar
diliyoruz.
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pasla hücum eden oyuncuya
verilen isimdir. İşte böylesine bir
bilge kaptanı, siz değerli Beşiktaş Dergisi okuyucularına daha
yakından tanıtmak istedik.

Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

F

utbolda görülür,
oyuncuların asıl
mevkisinden farklı bir yerde görev
alması... Misal bizim
“Fişşek” Caner, sol açık orijinli
sol bektir... Misal “Ahtapot” Atiba, orta saha/ön libero olmasına
rağmen onu gerektiğinde sağ
bekte de gördük, stoperde de.
Futbol dışında, voleybol olsun,
basketbol olsun, hatta hentbol
olsun bu pek görülmeyen ve alışık olmadığımız bir durumdur.
İşte kadın voleybol takımızda
da bunun bir örneği mevcut:
“Bilge” Dilara. “Bilge”yi sadece
Dilara’nın soyadı olduğu için
kullanmıyorum. Çünkü, asıl
mevkisi pasör çaprazı iken ve
bunun üstüne eğitim alıp antrenmanlar yapmışken, orta oyuncu
gibi, asıl mevkisi olmayan bir
pozisyonda oynamak, hem oyun
bilgisini hem de kafa olarak
entelektüel bir kişi olmayı da
gerektirir.
Kısaca anlatayım, pasör
çaprazı, pasör öndeyken hücum
kullanan, genellikle uzun pasla
hücum eden, takımın en büyük
skor gücü konumundaki hücum
oyuncusuna verilen isimken, orta
oyuncu ise file önünde bulunan,
asıl görevi rakip oyuncuları
blokla durdurmak olan, kısa

Voleybola ne zaman ve nasıl
başladın?
On yaşındayken Türk voleybolunun en önemli isimlerinden
Erdal Önder, geleceğin voleybolcularını seçiyordu. Erkek ve
kız olmak üzere yüzlerce çocuk
seçilmişti. Seçmelerin ardından
birçok eleme sürecini tamamladıktan sonra Galatasaray’ın alt
yapısında voleybola başladım.
9 numaralı formayı
giyiyorsun. 9 numaranın senin için bir
anlamı var mı?
Voleybol kariyerimde ligde ilk defa
ilk altıda başladığım
sezon, boşta olan 9
numara bana verilmişti. 9 numara, o sezon
bana bir hayli uğurlu geldi.
Sonra Beşiktaş’a geldiğimde de 9 numarayı giymek
istedim ancak maalesef 9
numara benden yaşça büyük
arkadaşımda olduğu için o
dönem formayı giymek kısmet ve nasip olmadı. Beşiktaş kariyerime 8 numara ile
başladım ama içimde hep
9 numarayı giyme arzusu
vardı. Bu sezonda da 9
numaranın enerjisinin
bana iyi geldiğine
inanıyorum.

Maça çıkmadan önce yaptığın
bir uğurun ya da ritüelin var
mı?
Benim için biten maçın hemen ardından bir sonraki maçın
düşüncesi başlar. Maç günü ise
sabah uyanınca maçı kafamda
oynamaya başlarım. Sonrasında
salona gidene kadar yolda, hemen hemen her sporcuda olduğu
gibi ben de hareketli müzikler
dinleyerek kendimi maça hazırlıyorum. Çoğu zaman ise herkes
tarafından sevilen marşlarımızı
dinleyerek sahaya adım
attığımda kendimi
çok daha iyi hissediyorum. Voleybol
kariyerimde uğruna
inandığım bazı
şeyler var.
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“Benim için biten maçın hemen ardından bir sonraki maçın düşüncesi başlar. Maç
günü ise sabah uyanınca maçı kafamda oynamaya başlarım. Sonrasında salona gidene
kadar yolda, hemen hemen her sporcuda olduğu gibi ben de hareketli müzikler
dinleyerek kendimi maça hazırlıyorum. Çoğu zaman ise herkes tarafından sevilen
marşlarımızı dinleyerek sahaya adım attığımda kendimi çok daha iyi hissediyorum.”
Mesela aylarca aynı tokayı takarak maçlara çıktığım dönemler
olur ama en önemlisi her maçta
yıllardır kullandığım ve
uğruna inandığım havlum olmazsa olmazımdır.
Beşiktaş’ın kaptanısın,
Beşiktaş’taki hedefin ve voleyboldaki kişisel hedefin nedir?
Aktif voleybol yaşantın bitince
de voleybolun içinde kalmayı
düşünüyor musun?
Beşiktaş forması altında en
büyük hedefim armamızı layığı
ile taşımak ve maçlarda pozisyon
gözetmeksizin antrenörümün
bana verdiği tüm görevleri elimden geldikçe yapmaya çalışmak.
Açıkçası biz sporcular için kariyer sonları biraz hüzünlü oluyor.
Onun için şu aşamada kariyerim-
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de daha çok camiamıza oyuncu
ve kaptan olarak nasıl daha
çok faydalı olurum düşüncesi
içerisindeyim. Ancak şunu da
ifade etmem gerekir ki, voleybol
kariyerimi noktaladıktan sonra
da kazandığım spor disiplinini
kaybetmek istemiyorum.
“Pozisyon gözetmeksizin”
demişken, asıl mevkin pasör
çaprazı olmasına rağmen,
voleybolda pek rastlanmasa
da, antrenörümüz seni zaman
zaman orta oyuncu olarak
değerlendiriyor. Benim gördüğüm, orta oyuncu pozisyonunda da gayet başarılısın. Bunun
için ne söylemek istersin? Nasıl
başarıyorsun?
Aslında pasör çaprazı ve orta
oyuncular, farklı teknik ve reaksi-

yona sahip oyunculardır. Benim
asıl pozisyonum pasör çaprazı
ama kariyerimde orta oyuncu pozisyonunda da bazı denemelerim
oldu. İki sezon önce orta oyuncu
pozisyonunda birçok sakat oyuncumuz olunca, antrenörümüz
beni o pozisyonda kullanacağını
söyledi. Elimden gelen performansı ortaya koyduktan sonra
antrenörümüz için orta oyuncu
pozisyonunda da oynatabileceği
opsiyonlardan biri oldum.
Bu sezon takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Tecrübeli
oyuncular ile genç oyuncuların
uyumu sence yeterli mi?
Beşiktaş’ta olduğum dönemden bu yana teknik ekibimizin
yaratmaya çalıştığı vizyonun
kolej takımı havası olduğunu

söyleyebilirim. Bu sezon yine
bu uyumu yakaladığımızı düşünüyorum. Biz tecrübeli ve genç
oyuncuların bir arada olduğu bir
takımız. Tecrübeliler gençlerin
enerjisinden, gençler ise yaş olarak büyüklerin tecrübelerinden
faydalanıyor. Yakaladığımız bu
güzel ve olumlu sinerjinin bizi
hedeflediğimiz noktaya götüreceğine inanıyorum.
CEV Challenge Cup’tan
oldukça şanssız bir şekilde
elendik. Bu sezonki takım ve
takımın hedefleri hakkında ne
söylemek istersin?
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde hem evimizde hem deplasmanda, CEV Challenge Cup’ta
ise evimizde yendiğimiz rakibimize, deplasmanda kaybededip
altın setle elenmek bizi çok üzdü.
Aydın Büyükşehir Belediye maçı
bizim için şanssız bir gündü.
Ama üzücü bir şekilde elenmemize rağmen lige konsantre olmayı
başardık. Bundan sonraki süreçte
ise tek hedefimiz Avrupa Kupaları’na direkt olarak katılma hakkı
kazanmak.

maçta bizi yalnız bırakmayarak
itici bir güç oluyor. Ama bizler
tribünde her maçımızda daha da
fazla taraftarımızı görmek istiyoruz. Gücümüze güç katmak için
salonda bizimle olun.
Beşiktaş’ta unutamadığın
maç hangisidir?
Geçtiğimiz sezon Vestel Venüs
Sultanlar Ligi’nde deplasmanda
oynadığımız Halkbank maçı
Beşiktaş kariyerimde aklımdan
çıkmayan bir maç oldu benim
için. Kafa kafaya geçen setin
sonunda attığım “ace servis” ile
maçı kazanıp, Avrupa Kupaları’na gitme şansını yakaladığımız
bu maç, benim için en unutmayacağım voleybol anılarımdan biri
olacak.
Beşiktaş’ta oynadığın süre
boyunca birçok kez deplasmana
gittin, unutmadığın deplasman
anını değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucuları ile paylaşır mısın?

Beşiktaş’taki ilk sezonumda
Bursa’da oynadığımız bir maç
vardı. Taraftarlarımız bu deplasmanda da bizi yalnız bırakmamıştı. Tribünde ise Beşiktaş tulumlu
minik bir Yavru Kartal destekçimiz vardı. Takım arkadaşlarımızla maç esnasında bizim bile
dikkatimizi çekmişti. Kazandığımız maçın ardından ise bebeğin
sahaya inmesini sağladık ve sonra
galibiyet sevincini takım olarak
onunla birlikte paylaştık.
Son olarak ailenden kısaca
bahseder misin? Maçlarına
gelip izlerler mi?
Voleybol kariyerimde en
büyük destekçim elbette ailem.
Daha önce forma giydiğim
takımlarda da ailem maçlara gelir
ve bana destek olurlardı. Genelde
maçlara annem, teyzem ve annemin annesi, üçü birlikte gelirler.
Maçlarımı o kadar yakından
takip ederler ki tribünde onlara
“Altın Kızlar” lakabı bile takıldı.

Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Ancak
sanırım siz de diğer branşlarda
olduğu gibi deplasmanlarda
daha çok Beşiktaş taraftarı
tarafından destekleniyorsunuz. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Taraftarımız, bizim olmazsa
olmazımız. Onlar bizim için
sahada yedinci güç konumundalar. Türkiye’nin neresine gidersek
gidelim, tribünde Siyah Beyazlı
taraftarlarımızı görmek, bizim
için en önemli motivasyon
unsuru. Ayrıca “BJK Amatör”
taraftar grubumuz da, İstanbul’da
iç ve dış sahada oynadığımız her
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Fikret Orman:

“Türkiye’nin en büyük camiası
olduğumuzu ispat ettik”

D

ivan Kurulumuz’un
2019 Yılı 1. Olağan
Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. 23 Şubat’taki
toplantıya, Başkanımız Fikret
Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk ile Divan
Kurulu Üyelerimiz katıldı. Toplantının açılışının ardından saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu. Denetim Kurulu
Üyemiz Suat Anıl, kulübümüzün
mali durumu hakkında bilgiler
verdi.
Divan Kurulu Toplantısı’nda
bir konuşma yapan Başkanımız
Fikret Orman, şunları söyledi:
“2012 yılında başlayan yönetimimizin yedinci yılını dolduruyoruz. Bir ihtiyaç üzerine ben ve
arkadaşlarım göreve talip olduk
ve seçildik. Kulübün borcu yedi
yılda 326 milyon dolardan 403
milyon dolara geldi. Biz göreve
geldiğimizde rakipler stadyum
yatırımlarını yapmıştı ve kulüp
borçları yarı yarıya düşüktü.
Beşiktaş’ın her noktasına yatırım

yaptık. Tesislerimizi yeniledik.
Beşiktaşlılar’ın büyük ihtiyaç
duyduğu sosyal tesisleri hayata
geçirdik. Kartal Yuvası mağaza
sayısını yükselttik ve ürün çeşitliliğini artırdık. Rakiplerle gelir
farkını kapatmak ve marka değeri
oluşturmak için yatırımlar gerekiyordu. Türkiye’nin en büyük
camiası olduğumuzu ispat ettik.
Lisanslı ürünlerden 470 milyon
TL, UEFA’dan 465 milyon TL
gelir elde ettik. Kulübün tüm
tarihi boyunca elde ettiği transfer gelirinden daha fazlası bizim
dönemimizde elde edildi. Yatırımlara 469 milyon TL harcadık.
Kulübü aldığımız durum belli,
getirdiğimiz durum belli. Seçim,

Beşiktaş başkanını aşağı çekmek
için yapılan bir şey değil. Beni ve
arkadaşlarımı itibarsızlaştırmak
Beşiktaş’a ne sağlayacak? Üçüncü
şampiyonluğa odaklanıp takımın
maliyetini yükselttik ve hata ettik.
Beşiktaş’ta iktidara gelmek isteyen
çıkar ve aday olur. Beşiktaş’ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum.
Amacımız, Beşiktaş’ın marka
değerini yükseltmek olmalı.
Yılgınlığım yok ama kırgınlığım
var. Ben taraftarların arasından
geldim. Süleyman Seba ismini
kimse seçim malzemesi olarak
kullanmasın. Taraftarların yüzde
doksan ikisi benden memnun. Beşiktaş Başkanlık görevi için takdir
genel kurul üyelerinindir.” Divan
Kurulu Toplantısı, gündemdeki
konuların görüşülmesi, dilek ve
temennilerin ardından sona erdi.
Öte yandan kulübümüzde
yirmi beş yılını dolduran, 2019
yılı başı itibariyle tüzüğümüz
gereği Divan Kurulu Üyeliği’ne
hak kazanmış 122 üyemiz için
Vodafone Park’ta mazbata töreni
yapıldı. Divan Kurulu Üyeliği’ne
hak kazanan üyelerimize mazbatalarını Fikret Orman ve Tevfik
Yamantürk takdim etti.
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Türkiye’deki espor sahnesinin veteran oyuncularından Uğur “Panky” Taş,
bu yıl belki de en iyi performansını sergiliyor. Sadece Beşiktaş taraftarının
değil, tüm sporseverlerin takdir ettiği bir kişilik olan “Panky”i bu
röportajla daha yakından tanıma şansı bulacaksınız.

Röportaj:

Zafer Zırhlı

N

asıl başladın bu
yolculuğa? Öncesinde oynadığın oyunlar var
mıydı? League
of Legends’ta profesyonel
olmayı neden seçtin?
Ben de birçok insan gibi
çocukluğumdan itibaren oyun
oynuyorum. Bu yolculuğa öncelikle CS 1.6 oynayarak başladım.
CS 1.6’da hemen hemen yarı pro
oyuncu sayılabilirdim. Benim
aktif olarak oynadığım zamanlar bir sürü turnuva oluyordu.
Ben de birçoğuna katılıyordum.
Espor ile ilk tanışmam böyle
oldu diyebilirim. Sonrasında
CS:GO çıkınca 1.6’nın popülaritesi Türkiye’de düşmeye başladı.
Benim bilgisayarım da bu oyunu
artık kaldırmıyordu. Ben de birkaç arkadaşımın önerisiyle LoL’e
başlamış bulundum.

bulunuyor. Takımın vizyonu
hakkında ne düşünüyorsun?
Şahsen Beşiktaş’ın vizyonunun, Türkiye’deki birçok organizasyondan geniş olduğunu
düşünüyorum. Doğru mantaliteye sahip olunduğu için, zaman
içerisinde Beşiktaş’ın Avrupa’daki
organizasyonlar ile boy ölçüşebileceğini düşünüyorum. Bu amaca
erişmek için biz de oyuncular
olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Şu ana kadar birçok takımda görev aldın. Beşiktaş
Esports’un diğer takımlardan
farkı nedir?
Hem yöneticilerin hem de
oyuncuların mantalite olarak
aynı sayfada olması takımın
farklarından biri. Ayrıca tabii ki
kulübün oldukça büyük bir geçmişinin oluşu da fark yaratıyor.
Uzun süre profesyonel
olarak League of Legends
oynamanın oyuncuları yıprat-

tığını ve bir süre sonra oyundan soğuttuğunu görüyoruz.
Yukarıda da bahsettiğim üzere
kariyerinin en iyi döneminlerinden birini geçiriyorsun. Bu
motivasyonu nasıl yukarıda
tutuyorsun? Mental olarak
kendini nasıl diri tutabiliyorsun?
Ben işimi, diğer iş kollarına
göre çok daha kolay ve kazançlı
bir meslek olarak görüyorum.
Motivasyonum düştüğünde de
aslında kendime bunu hatırlatıyorum ve tekrar motive olarak
oynamaya devam ediyorum.
Ülkemizdeki espor sahnesinin “karakter” anlamında
çok büyük eksiklikler çektiğini
söylememiz mümkün değil.
Bu çeşitliliğe en büyük katkıyı
yapanlardan birisi de sensin.
Sadece Beşiktaş taraftarının
değil, tüm sporseverlerin takdir ettiği bir kişilik olmak nasıl
bir duygu?
Açıkçası hem çok sevenim

Beşiktaş’ın espor konusunda ciddi atılımları var. Sadece
LoL takımı olarak değil, global
anlamda bilinen bir espor
organizasyonu olma hedefimiz
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hem de çok nefret edenim var.
Ben her zaman hem profesyonel kariyerimde hem de özel
hayatımda karakterimden ödün
vermemeye çalışıyorum ve olduğum gibi davranıyorum. Sanırım
insanlar da beni bu yüzden seviyor. Elbette taraftarların sevgisi
de oldukça güzel ve gurur verici.
En sevdiğin şampiyon hangisi? Neden?
En sevdiğim şampiyon Jayce.
Çünkü Jayce ile oyunu hem agresif hem de pasif bir şekilde çok
rahat oynayabiliyorsunuz. Ayrıca
şampiyonun oyunun kaderini
değiştirebilecek birisi olduğunu
düşünüyorum. Bu yüzden Jayce
ile oynamak hoşuma gidiyor.
Spor kulüplerinin sadece
Türkiye’de değil, dünyada
da espora aktif olarak dahil
olduğuna şahit oluyoruz.
Taraftarımız da Espor Sahnesi’ne gelerek tezahüratlar ile
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desteğini gösteriyor. Bu kulüplerin sahnedeki etkisi ve varlığı
hakkında ne düşünüyorsun?
Spor kulüplerinin espora
büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Espor sahnesine gelen
taraftarlarımız da aslında bu
katkının bir örneği. Taraftarların
yaptığı tezahüratlar gerçekten
inanılmaz. Özellikle ligin beşinci
haftasında oynadığımız 1907
Fenerbahçe maçı öncesi taraftarların desteğini resmen ellerimde hissettim. Dolayısıyla spor
kulüplerinin dahil olması, dolaylı
yoldan bizi de etkiliyor.
Ülke olarak espor sektöründe nispeten yeni olsak da ciddi
yatırımlar bulunuyor ve her
sene Worlds’te bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Sence nerede
yanlış yapıyoruz? Uluslararası
turnuvalarda başarılı olmak
için neler yapmalıyız?
Her ne kadar fazlaca yatırım yapılsa da ben hala diğer

büyük bölgelerin çok gerisinde
olduğunu düşünüyorum. Tam
olarak “Şurada hata yapıyoruz”
diyemem, fakat sistematik olarak
bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Oyuncuların mesleklerini
yeterince ciddiye almaması öne
çıkan problemlerimizden birisi
bence. Disiplinin bu oyunda
başarılı olmak için çok önemli
olduğu kanaatindeyim.
Beşiktaş taraftarının sana
sosyal medyada çokça sevgi
mesajları gönderdiğine şahit
oluyoruz. Son olarak, takım
taraftarlarına söylemek istediğin bir şey var mı?
Gerçekten bir sürü güzel
mesaj alıyorum. Hemen hemen
hepsini okuyorum ve elimden
geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu mesajları görmek
beni cidden olumlu etkiliyor ve
buradan herkese teşekkürlerimi
iletiyorum. Bizi desteklemeye
devam edin.
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“Kızım ABC’yi de, BJK’yi de
annesinden öğrendi”
Tüm tezatların içinden birbirine sarılarak büyüyen, tüm rüzgarlara karşı
dimdik ayakta kalan, hem özel hem de çok güçlü analı kızlı iki Beşiktaşlı
sayfalarımıza konuk oluyor. Bu vesileyle Beşiktaş aşkında açan bu
kardelenler Hilal Kargı ve Gülce Koruyucu’nun; evinde, iş yerinde, sokakta,
fabrikalarda, tarlalarda var güçlerini emeklerini ilmek ilmek işleyen tüm
kadınların, Beşiktaş’ın tüm kadınlarının, bu ülkenin bileğinin yüreğinin
gücünü kıymetini bilen tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü kutluyoruz.
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oldum. Altmış sekiz yaşındaki
teyzem hala sitem eder bana, Beşiktaşlı olduğum için. Gülce ise
benden daha şanslı. O doğuştan
Beşiktaşlı, hep Beşiktaşlı.

Röportaj:

Fatma Arsan

Ö

ncelikle sizleri
tanıyabilir miyiz?
Neler yaparsınız,
hobileriniz nelerdir?
Biz Beşiktaş aşığı anne-kız
olarak Ankara’da yaşıyoruz. Ben
ilaç sektöründe çalışıyorum.
Gülce, ilkokul üçüncü sınıfa
gidiyor. Boş zamanlarımızı sporla
doldurmaya çalışan insanlarız.
Gülce, haftasonları voleybol
okuluna gidiyor. Ben haftasonunu alışveriş merkezlerinde
geçirmeyi çok sevmeyen biriyim.
Genellikle boş zamanlarımızı
maçlara giderek dolduruyoruz.
Gidebilirsek Beşiktaş maçları,
gidemiyorsak Ankara’daki voleybol, basketbol, hentbol maçlarına
gidiyoruz. Böylece hem kızımı
salona alıştırıyor hem de alışveriş
merkezlerinin kalabalığından ve
yoruculuğundan uzak tutuyorum. Tabii bir de her akşam kitap
okuma seanslarımız var, hayatımızın vazgeçilmezleri arasında.

Beşiktaşlı olmak nasıl bir
duygu?
Ben bu hayatta en çok Beşiktaşlı olmayı sevdim. Beşiktaşlı
olunca, “Şeref ’inle oyna, Hakkı’nla kazan” diyen kulübün
tarihini okudukça aşık oldum
renklerine. Yolda Beşiktaşlı birini
görünce istemsiz bir gülümseme
oluşuyor yüzümde. Beşiktaş benim büyük ailem. Bu büyük ailenin Ankara’daki en büyük parçası
da, üyesi olduğumuz Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği... Gülce’nin
babasını kaybettiğimiz ilk anlar
da dahil hep yanımızdaydılar. O
günden beri Gülce’nin yüzünü
güldürmek için ellerinden gelen
her şeyi canı gönülden yapıyorlar. Biz gerçekten kaybettiğimiz
her şeyin yerine biraz daha Beşiktaş koyduk.

Gülce de doğuştan Beşiktaşlı olanlardan. Peki, nasıl bir
Beşiktaşlı olarak yetişiyor?
Gülce’ye öncelikle “İyi insan
olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz”ı öğretmeye çalışıyorum.
Çok sorgulayan bir çocuk,
muhalif tarafları var. Beşiktaş’la
özdeşleşen bir özellik bu. Bu
özelliğini törpülemeden yetiştirmeye çalışıyorum. Beşiktaş
taraftarının en büyük özelliği,
herkesin hakkını savunmak, adaleti herkes için istemektir. Bunun
en önemli özelliğimiz olduğunu
daima vurguluyorum. Bununla
beraber Beşiktaş söz konusuysa
branş fark etmeksizin, armaya
olan sevdamızın peşinden gidiyoruz.
Kızınızı geleceğin bir Beşiktaşlısı olarak nasıl görmek
isterdiniz?
Gülce, voleybol oynuyor ve
çok seviyor. Benim en büyük hayalim; onun profesyonel bir vo-

“2016 yılında Süper Kupa’yı kaybettik. Ertesi gün
kardeşim Gülce’ye takıldı, “Nasıl sizi yendik” diye. Gülce
teyzesinin yüzüne baktı ve “Sen yenilmişsin umurumda
değil ki. Şereftir bu yolda senle yürümek” diye marş
söyleyerek yoluna devam etti. Kızım da sevinmek için
sevmeyenlerden...”

Beşiktaş hayatınızın hangi
noktasında başladı?
Benim neredeyse tüm sülalem Fenerbahçeli. Aslında ben
Beşiktaş’la çok geç tanıştım.
Çocukluğumdan beri sporla iç
içe bir insan olarak etrafımdaki
kişilerden dolayı Fenerbahçeli
olarak büyüdüm. Ne zaman ki
aklım başıma geldi, Beşiktaşlı
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leybolcu olması ve bir gün şanlı
Beşiktaş formasını giymesi...
Kendisine de bunu aşılamışım
galiba ki o da bunu çok istiyor.
Gülce’nin babası da Beşiktaşlı mıydı?
Gülce’nin babası Galatasarylı’ydı. Dördüncü yıldızı taktıklarında Gülce, beş yaşındaydı.
Ona Galatasaray forması almaya
çalışmış fakat tüm ısrarlarına
rağmen kabul ettirememişti.
O gün dedim, “Çok güçlü bir
Kartal yetiştiriyorum”. Kızım
ABC’yi de, BJK’yi de annesinden öğrendi.
Evde Beşiktaşlılık halleri
nasıldır? Totemleriniz var mı?
Eğer maça gitmemişsek
maçları genelde evde izliyoruz.
Uğurlu forma, uğurlu tişört gibi
tercih ettiğimiz kıyafetler var. En
büyük totemim, Galatasaray’la
olan maçlarımızı televizyondan
dahi izlememek. Bir yandan da
Beşiktaş’ın maçı var ve ben izlemiyorum diye içim içimi yiyor.
En sevdiğiniz Beşiktaş
marşı hangisi? Gülce’yle sürekli söylediğiniz bir Beşiktaş
bestesi var mı?
Ben “Sen benim her gece
efkarım”ı çok seviyorum. Gülce’nin favorisi, Gururlan (Ben
de bunu slogan olarak çok
seviyorum). Gülce arabaya biner
binmez Beşiktaş marşı açar.
Neredeyse tüm marşları ezbere
biliyor. Hatta şöyle bir anımız
var; 2016 yılında Süper Kupa’yı
kaybettik. Ertesi gün kardeşim
Gülce’ye takıldı, “Nasıl sizi
yendik” diye. Gülce teyzesinin
yüzüne baktı ve “Sen yenilmişsin
umurumda değil ki. Şereftir bu
yolda senle yürümek” diye marş
söyleyerek yoluna devam etti.
Kızım da sevinmek için sevmeyenlerden...
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Deplasman maçlarına gidiyor musunuz?
Artık kızımla deplasman
maçlarına gitmiyorum. 2017
Samsun’da oynanan Süper Kupa
maçına gitmiştik en son. Gülce ve bir arkadaşı daha vardı.
Olduğumuz bölmeye meşaleler
atıldı, çocuklar çok korkmuştu.
Arkadaşının kalp ritmi bozuldu.
Gerçekten kabus oldu bize maç.
O günden sonra deplasmana
götürmüyorum. İnsanın evi
gibisi yok.
Peki, Beşiktaş’tan uzakta yaşayan bir aile olarak özleminizi
nasıl gideriyorsunuz?
Dediğim gibi, üye olduğumuz
bir derneğimiz var; Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği. Derneğimizin organizasyonlarında semt
havasını yaşıyoruz. Zaten İstanbullular’ı tek kıskandığım şey,
Beşiktaş’ın İstanbul’da olması...
Ama biliyoruz ki, Anadolu Kartal
dolu. Bununla beraber dernekteki
kadınlarla güzel dostluklarımız
var. Voleybol maçları yapıyoruz,
yazın halı saha maçları yaptık.
Vodafone Park’a ilk girdiğiniz an ne hissetmiştiniz?
Vodafone Park’a ikinci maçta
gidebilmiştim. Şampiyonluğu
ilan ettiğimiz maça... Zaten tüm
gün heyecandan yerimde duramıyordum. Ağaçlı yoldan yürürken
bacaklarım titremeye başlamıştı.
Stada girdiğimde ise ağzımdam
ilk dökülen cümle “Allah her
Beşiktaşlı’ya burada maç izlemeyi

nasip etsin” olmuştu. Ama şunu
da belirteyim; hayatta en çok
üzüldüğüm şeylerden biri İnönü’de maç izleyememiş olmak. O
dönemde koşullar gereği maçlara
gidemiyordum. Desibel rekorunun kırıldığı maçta orada olmak
isterdim. Bazen açıp videolarını
izliyorum, tüylerim diken diken
oluyor.
Tribünde Beşiktaşlı bir kadın olmak nasıl bir şey? Çocukla maça gitmek zor mu?
Anne-kız maça giderken yol
boyunca çok eğleniyoruz. Maç
öncesi mutlaka Çarşı’da zaman
geçiriyoruz. Gülce çok seviyor
Çarşı’yı. O kadar rahat ki Çarşı’da. Stada girerken de, yanımda
çocuk olduğu için taraftarımız
oldukça yardımcı oluyor. Tribünde olmayı çok seviyorum ama
maalesef bazı tezahüratları Gülce
duymasın diye çok uğraşıyorum.
Küfürlü tezahürata engel olamıyoruz.

Türkiye’de kadın olmak,
Beşiktaşlı bir kadın olmak
üzerine neler söylersiniz?
Ülkemiz maalesef kadın
olmanın zor olduğu bir ülke.
Böyle bir ülkede tek başıma
geleceğin kadınını yetiştirmeye
çalışıyorum. Benim için daha
zor oluyor. Ama güçlü olmaya
çalışıyorum. Biliyorum ki, güçlü
kadın demek, güçlü bir gelecek
demek. Kızımı da bu bilinçle,
ayaklarının üzerinde dik duran
bir birey olarak yetiştirmeye
çalışıyorum. Gelecekte nasıl
bir insan olmasını istiyorsanız,
tohumları ona göre atmalısınız.
Sevgi dolu, mutlu, tutkulu bir
insan olması için uğraşıyorum.
Dünya Emekçi Kadınlar
Gününüz kutlu olsun. Kadınlar Günü için paylaşmak
istediğiniz özel bir mesajınız
var mı?
Teşekkür ediyorum, büyük
Atatürk’ün annesini emanet
ettiği bir kulübün taraftarı
olarak tüm kadınlarımızın 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nü kutluyorum. Geleceği
inşa edenlerin kadınlar olduğunu unutmamak lazım. Bence
bir evde kadın mutluysa herkes
mutlu olur. Bu yüzden öncelikle
kadınlar mutlu olun! Etrafınıza
zaten mutluluğu saçarsınız.
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Yollara düşsek bile
bitmez bu sevda

K
Yazı:

Gökhan Karakaş

arşısındakini insan olduğu için seven ve değer veren kişilerin buluşma noktasıdır Beşiktaş. Her zaman doğrunun ve haklının yanında
duran, ezilenlerin yanında saf tutanların takımıdır Beşiktaş. Siyah
Beyaz sevdasını gittikleri farklı coğrafyalarda dalgalandıran Kartal
yürekli taraftarlarımız yer bulur sayfalarımızda. Bavullarını toplarken geride hep bir şeyi unuttuğunu düşünenledir onlar. Ya mabedimiz dediğimiz stadyumu yanlarında götüremezler ya da coşkunun sel olup aktığı Beşiktaş
Çarşı’yı. Onlar yüreklerinde taşırlar Beşiktaş sevdasını, kimi zaman çıktıkları
zirvelerde kimi zaman Venedik’te bindikleri gondolda açarlar Beşiktaş atkısını.

Tescilli Kara Kartal gezgini Efe Tanay

Kara Kartal’ın tescilli gezgini Efe Tanay bu kez de
Sri Lanka’da armamızı dalgalandırdı. Bütün adayı
boydan boya gezdiği seyahati, Efe’nin de gördüğü altmış
altıncı ülke oldu. Son yıllarda sıra dışı ülkeleri ve bu
ülkelerin de en olağandışı yerlerini gezmeyi tercih eden
Efe, adanın en kutsal dağının, en tepesine, 2019’un ilk
gününde çıktı ve atkımızı tam da bu zirvede açarak,
Kartallar’ın zirve aşkına manalı da bir göndermede
bulundu. İnsan bedenini zorlayan seyahatler yapan
Efe Tanay, fotoğrafını yolladığı yer ile ilgili şu bilgiyi
veriyor: “Hz. Adem tepesi adı verilen bu tepe, ilk insan
Hz. Adem’in cennetten kovulduktan sonra dünyaya
düştüğü nokta olarak kabul ediliyor. Budistler tepenin
zirvesindeki ayak izinin Buda’ya, Hindular ise Şiva’ya
ait olduğuna inanıyor.”
Seyahatleri için hazırladığı bavulundan Beşiktaş
atkımızı eksik etmeyen ve Siyah Beyaz’a olan tutkusunu
zirvelerde, vadilerde, ormanlarda, göllerde dile getirmekten çekinmeyen Efe Tanay, ayrıca sosyal medyasında seyahatine dair ülke hakkında çok önemli bilgiler
verdi ve ilginç fotoğraflar paylaştı. Etiyopya’da, doğadaki vahşi kartalları bizzat beslediği videosundan bu yana
merakla takip ettiğimiz bu çılgın Beşiktaşlı’ya, yeni
gezileri için başarılar ve bol Beşiktaşlı günler diliyoruz.
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“İyi insanların takımıdır Beşiktaş”
Beşiktaşlılık duruşunu iyi insan olmak ile özdeşleştiren bir isim var karşınızda: Oytun Dırnaksız. 1976 yılında Beşiktaş’ta yani dünyaya taraftarlık dersi veren semtte doğduktan sonra on yaşında
Serpil Hamdi Tüzün ile futbol hayatına başlayan
Oytun, altyapıda oynayarak Siyah Beyaz renklerin sevdasına daha fazla kapıldığını söylüyor. On
sekiz yaşında profesyonel olarak Anadolu’da pek
çok takımla maçlara çıkan Oytun, Gaziantepspor,
Bucaspor, Akhisarspor, Bakırköyspor ve Sarıyer’de
oynadı. Futbol hayatını on dört yıl önce antrenörlükle değiştiren Oytun Dırnaksız, şimdilerde
Beşiktaş’ın altyapısında çocuklara faydalı olmaya
çalışıyor

Sahaf dükkanı Beşiktaşlılar’ın
buluşma noktası
Aynı zamanda Kadıköy’deki Akmar
Pasajı’nda Olgay Kitabevi’nin sahibi olan
Oytun Dırnaksız, Siyah Beyaz renklerle
dolu dükkanında çok seviliyor. Beşiktaş
sevdalısı Dırnaksız, “Futbol hayatımı
noktalandırıp, antrenör olarak top koşturuyorum. Ama asıl amacım çocuklara iyi
insan olmadan Beşiktaşlı olamayacaklarını
öğretmek. Tüm haklara saygılı ve Beşiktaş
ilkelerine bağlı çocuklar yetiştirmek için
çabalıyorum. Dükkanımda bilim, sanat ve
edebiyat dünyasından insanları ağırlarken,
eski kitapların rahatlatıcı atmosferinde sohbet ediyoruz. Beşiktaşlılar’ın Kadıköy’de
bir buluşma noktası var. Herkesi
bekliyorum” dedi.
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“Milli mücadelenin de Kartalıyız”

Piri Reis Üniversitesi Deniz Brokerliği Öğretim
Üyesi Funda Songür, Beşiktaşımız’ı Kurtuluş Savaşı
ve milli mücadele yıllarındaki özverili tutumuyla
hatırlatmak isteyenlerden. Bir deniz tutkunu olan
Songür, Beşiktaşımız’ın Kurtuluş Savaşı’nın unutulmayacak izlerini taşıdığını belirtirken, görüşlerini
şöyle dile getiriyor: “8 Ekim 1922. Şanlı Milli Mücadele’nin ardından Ankara Hükümeti, İtilaf Devletleri
tarafından Lozan’da toplanacak olan Barış Konferansı’na davet edildi. 21 Kasım 1922’de Lozan’da başlayan konferansta Türkiye Devleti’ni İsmet Paşa temsil
ederken heyetini Trabzon Milletvekili Hasan Bey
ve Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey başkanlığındaki
delegeler oluşturuyordu. Sekiz ay devam eden zorlu
bir konferans tecrübe edildi. Ulu önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Lozan barış
masasında ele alınan meseleler yeni değildi. Yüzyılın
hesabı görülüyordu. Güzel bayrağımızın işlendiği
amblemimizi, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının doksan altıncı yılına ait ilk günlerinde o
tarihi salonda saygıyla taşımak onuruna sahip oldum.
Ve aynı şekilde Kartalımız’ın varlığını buraya taşımış
olmanın gururunu da yaşıyorum. Karadeniz turlarının gözde noktası Samsun, ne Bandırma Vapuru ne
de Atatürk Anıtı ziyaret edilmeden tamamlanabilir.
Atamız’ın Milli Mücadele’yi başlattığı noktaya doğru
gidişler muhakkak ki büyük bir özlemle son bulur.
Hele bu ziyaret Kara Kartal ile gerçekleşirse hemen ve
derhal herkese anlatılmalıdır. Atamız’a minnetimizin
sürekli olduğu bu ziyaretlerimiz her daim olsun.”

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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FRANCESCO MANASSERO:

"Belki iki maç oynadım
ama aşk bu"
Beşiktaşımız’da sadece iki maç oynamasına
rağmen, tıpkı birlikte geldiği Osvaldo
Nartallo gibi Beşiktaş aşkına tutulan
futbolculardan Francesco Manassero...
Tamamen şanssız bir şekilde Beşiktaş’tan
ayrılmak durumunda kalan Manaserro,
halen gözlerini kapattığında tribünlerimizin
sağır edercesine bestelerini duyduğunu
belirtiyor. Maçlarımızı da yakından
takip eden ve hatta
yenildiğimizde yemekten
kesilen eski
futbolcumuzla
Siyah Beyaz
bir yolculuğa
çıktık.
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da tatmin etmek gerek. Sağınızda, solunuzda böyle oyuncular,
arkanızda da o meşhur taraftar
varken gerçekten ölümsüz hissedebiliyorsunuz.

Röportaj:

Andrew Simes

S

ohbetimize küçüklüğünüzden başlayalım mı?
Dönemin çoğu
futbolcusu gibi
çocukluğum sokaklarda top
peşinden koşturmakla başladı.
Mütevazı bir aileden geliyorum,
anneannem, annem ve iki erkek
kardeşim ile yaşadım.
Beşiktaş’a gelişiniz ile ilgili
birçok şey yazıldı. Gelirken
düşünceleriniz nelerdi, Beşiktaş’a geldiğinizde bulduğunuz
ortam nasıldı?
Güney Amerika’nın meşhur
Libertadores Kupası’nda oynuyordum; Boca Juniors ve Racing
takımlarına gol attım. Ondan
sonra menajerim aradı ve “Beşiktaş’a gitmek ister misin” diye
sordu. Tereddüt etmeden kabul
ettim. Çünkü hayalim, Avrupa’da
oynamaktı. Dürüst olmam gerekirse, Avrupa denince o zamanki
adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanan takımların ismi akla
geliyordu ve bu yüzden Beşiktaş’a
gelirken Avrupa’da kupa kazanmasa da bu denli büyük bir camiaya geldiğimi ilk başta tahmin
etmemiştim. Çok iyi bir takım
ve stadımız vardı. Sergen ve Şifo
Mehmet ile oynamak, bana her
şeyin ekmek parası olmadığını
ve tekrar futboldan zevk almayı
öğretti. Bazen içinizdeki çocuğu

Efsane antrenörümüz Gordon Milne ve efsane başkanımız Süleyman Seba ile anılarınızdan bahsedebilir misiniz?
İkisine de minnet borçluyum
çünkü bir gün torunlarıma anlatacağım anılarıma onlar sayesinde ulaştım. Gordon Milne, çok
şey isteyen bir teknik direktördü
ve bu bizi motive ediyordu. Onu
tatmin etmek zordu ama bunu
istiyorduk. Çünkü aynı zamanda
kendini sevdiriyordu. Başkan ile
çok görüşmedik ama menajerim
ile yaşadığım sorun sonrası bana
şahsen destek oldu. Bir başkandan normalde beklenmeyecek bir
hareketti.
Galatasaray’a karşı mücade-

le ederken sonradan maça girip
yirmi dakika sahada kaldınız
ve bir asist yaptınız.
Sadece skora bakmamak gerek. Kartallar gibi saldırıyorduk.
Dört gol yetmedi sanki bize
o gün.
İnönü Stadımız’ı hatırlıyor
musunuz?
Hatırlamak ne kelime, bazen
uyuyamayınca gözlerimi kapatıyorum ve evimin sessizliğinde
kulaklarımı sağır edercesine besteleri duyuyorum. Eski stadımız
tam bir kolej takımın stadıydı.
Boşken daha küçük gözükürdü
ama taraftar ile dolduğu zaman
orada kırk bin değil dört yüz bin
kişi vardı sanki. Yeni stadı merak
ediyorum ama.
En beğendiğiniz futbolcular
kimdi?
Medel, Quaresma ve Kagawa’ya bayılıyorum.

“Çok iyi bir takım ve stadımız vardı. Sergen ve Şifo
ile oynamak bana her şeyin ekmek parası olmadığını
ve bana tekrar futboldan zevk almayı öğretti. Bazen
içinizdeki çocuğu da tatmin etmek gerek. Sağınızda,
solunuzda böyle oyuncular varken, arkanızda
da o meşhur taraftar, gerçekten ölümsüz anılar
hissedebiliyorsunuz.”
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“Beşiktaş maçlarını
kazandığında çok
mutlu oluyorum ama
kaybettiğimizde bildiğin
yemekten kesiliyorum.
Belki iki maç oynadım
Kartallar’da ama aşk bu...
Açıklanması kolay bir şey
değil...”
Yani oynadığınız zamandan
kastetmiştim...
Madida, Nartallo, Alpay, Şifo,
Sergen, hepsi aslında... Nartallo
ile hala temas halindeyim.
Durun durun, Medel, Quaresma, Kagawa dediniz, nasıl
yani? İzliyor musunuz maçları?
Tabii, yoksa sen izlemiyor
musun?
Pardon!
Kazandığımızda çok mutlu
oluyorum ama kaybettiğimizde
bildiğin yemekten kesiliyorum.
Belki iki maç oynadım Kartallar’da ama aşk bu... Açıklanması
kolay bir şey değil...
Bizim formamız ayrı bir
güzel değil mi?
Ağlatacaksın ama... Ben ağlarım, keşke bir forma saklasaydım
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o günlerimden.

tazelerim.

Peki neden ayrıldınız?
Futbol dışı bir sebepten ötürü
ayrılmam gerekiyordu. Bu beni
gerçekten derinden yaraladı.

Başınızdan geçen komik bir
hikaye var mı Türkiye’de?
Galatasaray’a yaptığım o asist
sonrası eşimle bir süper marketteydik. Bir kadın çılgınca bağırıp
tezahüratlar yapmaya başladı.
Sonra yaklaşıp imza istedi.
İmzaladım kağıdını. Ardından
yanağına bir öpücük istedi. Tam
öpecekken dönüp dudaklarımdan öptü beni. Çok şaşırmıştım,
eşim hemen yanımda duruyordu.
Biraz ofsayta düştüm!

İstanbul’da hayat nasıldı?
Kolay alışabildiniz mi? Şimdilerde neleri özlüyorsunuz? En
güzel anınız neydi?
İstanbul’u çok beğenmiştim,
özellikle Topkapı’yı. En çok
sevdiğim yemek ise dürümdü.
En güzel anım tabii ki de Galatasaray’ı TSYD Kupası’nda farklı
yendiğimiz maçtır. Umarım bir
gün dönüp tüm eski anılarımı

Şimdi nelerle uğraşıyorsunuz? Hayatınızdan bahseder
misiniz?
Teknik direktörlük sertifikamı aldım. Çocuklar için akademi
açtım. Evliyim, çok ama çok
güzel iki çocuğum var. Kızım,
pazarlama müdürü ve önemli
bir uluslararası firmada çalışıyor.
Oğlum, okulun son senesinde.
Son olarak taraftarlara bir
mesajınız var mı?
Takımı her zaman olduğu gibi
desteklemeye devam etsinler. Bu
kulübün ne kupaları ne de stadı,
sahip olduğu en değerli varlık
sizlersiniz. Lay lay lay lay lay lay
lay lay laaaaay oooo Beşiktaş!

Adı Soyadı:
Arzu Karabulut
Doğum Tarihi:
30.01.1991
Doğum Yeri:
Köln/Almanya
Forma Numarası:
7
Mevkisi:
Orta Saha/Forvet
Burcu:
Kova
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
163 cm
Kilo:
56 kg
İlk idolü:
Ronaldinho
İlk profesyonel takımı:
SC Fortuna Köln
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2010
İlk antrenörü:
Michael Bansemer
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Krampon
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
29 Ağustos 2018 tarihinde
İlk evimizdeki maçı:
Fatih Vatanspor
İlk golü:
Kocaelispor'a
İlk başarısı:
2006 yılında Almanya U17
Şampiyonluğu
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En iyi huyu:
Saygılı olmak ve herkese
iyilik yapmak
En kötü huyu:
"Hayır" diyememek ve bazen fazla
hırslı olmak
En büyük başarısı:
Almanya'daki bir turnuvada en iyi
oyuncu seçilmek ve Türkiye Lig
Şampiyonluğu
En heyecanlandığı an:
İlk milli maç (2005)
En korktuğu şey:
Sakatlanmak
En beğendiği şarkıcılar:
Serdar Ortaç, Özcan Deniz
En hoşlandığı müzik türü:
Arabesk
En son okuduğu kitap:
Dönüşüm

Jim Carre

y

Cameron Diaz

En beğendiği film türü:
Komedi
En beğendiği aktris/aktör:
Robert De Niro, Cameron Diaz
En beğendiği komedyen:
Jim Carrey, Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Mantı
En son tatili:
Kıbrıs
En beğendiği ülke:
Amerika
Hayatında en değer verdiği şey:
Ailesi
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Babasının aldığı araba

Amerika

Hayat felsefesi:
Başlamak için mükemmel olmak
zorunda değilsin ama mükemmel
olmak için başlamak zorundasın.
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Dünya turu
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Renk uyumuna
Batıl İnancı:
"Elden ele bıçak verilmez
kavga çıkar"
Uğuru:
7 ve 38 numaları
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Tarih 13 Haziran 1982... Yer Eskişehir Atatürk Stadı... Eskişehir-Beşiktaş
maçı... Beşiktaş 1-2 öndeyken yarım kalan, takımımız lehine tatil edilen ve
on dört yıl sonra Beşiktaşımız’a lig şampiyonluğunu getiren tarihi maç...
O güne herkes farklı bir pencereden tanıklık etti... İşte biz de o tanıkları
bulduk ve yıllar sonra tozlu hatıraları sizler için gün yüzüne çıkardık.
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Yazı:

Serpil Kurtay

B

eşiktaşımız’ın
şampiyon olduğu
1966-67 sezonundan sonra yıllar,
umut ve hayalkırıklığı ile birbirini kovalıyordu.
En flaş transferler yapılıyor, en
güçlü kadrolar kuruluyor ama
puan cetvelinde Beşiktaş’ın adını
ikincilik, beşincilik derken on
birincilikte bile görüyorduk.
1980-81 sezonunun ilk yarısında
teknik direktör olarak takımı-

mızın başına getirilen ve Kartal’ı
uçurmaya başlayan Dorde Miliç,
1981-82 sezonunda mutlu sona
ulaşmamızı sağlayacaktı. Dile
kolay... Tam on dört yıl...
Şampiyonluk Kupası’na
ulaştığımız sezon, uzun maratona geçmeden önce 1970’li
yılların ortasında atılan çok
olumlu bir adımı anlatalım
istedik. Beşiktaş’ta son yıllarda
çağdaşlaşmanın da bir başlangıç
noktası olarak “futbol okulu”nun kurulmasıydı bu adım...
Çeşitli yaş gruplarında oluşturulan “Minikler”, “Juniorlar” ve
“Gençler” takımlarının başına,
yine çok önemli bir isim olan
Serpil Hamdi Tüzün ve ekibi
getiriliyordu. Beşiktaş’ın geleceğini teminat altına alan bu
girişimin sonucu olarak Rızalar,
Ziyalar, Fikretler, Gökhanlar,
Metinler, Aliler, Feyyazlar alt
yapıdan gelmeye başlıyordu... Bu
isimler, 1980’li ve 1090’lı yıllara
damgasına vuracak takımları-

mızın vazgeçilmez oyuncuları
oluyordu.

Lig mücadelesi

Gelelim 1981-82 sezonuna...
Fenerbahçe’den Ali Kemal ve
Adem’i alan Takımımız, Ankaragücü’nün de lige alınmasıyla
on yedi rakibiyle her hafta bir
maç yapıyordu. 4-1’lik Gaziantep ve deplasmanda 2-1’lik
Ankaragücü galibiyetleri ile ilk
iki haftanın lideri olan takımımızın sezonun ilk yarının
ortalarında oynadığı Adana
Demirspor, Boluspor ve Fenerbahçe maçları ligin kaderini
etkiliyordu. 16 maçlık ilk yarı
sonunda Fenerbahçe 23, Adana
Demirspor, Sakaryaspor ve Galatasaray 20’şer, Beşiktaşımız da
19 puanla Şampiyonluk iddiasındaydı. İkinci yarıya 3 galibiyetle
başlayan Siyah-Beyazlılarımız,
Galatasaray’ı 2-0 yenerek liderliğe yükseliyordu. Galatasaray
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yarıştan erken koparken, Zonguldak, Sakarya ve Fenerbahçe
de puan kayıplarını fazlalaştırınca, Şampiyonluk yarışı Beşiktaş ile Trabzonspor arasında
geçmeye başlıyordu. Bitime 4
maç kala Beşiktaş, Bolu deplasmanında 1-1 berabere kalmasına
rağmen, Trabzonspor’u averajla
geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturuyordu. Sakaryaspor ve
deplasmanda Göztepe’yi 2-0’lık
sonuçlarla yenen takımımız,
Trabzonspor’un Eskişehir deplasmanında berabere kalmasıyla
6 Haziran’da İnönü Stadı’nda
oynanan Beşiktaş-Trabzon maçına Bordo-Mavililer bir puan
önde çıkıyordu. Beşiktaşımız
maçı kazansa, şampiyonluğunu
bitime bir hafta kala ilan edecekti ama zorlu maç 0-0 bitiyordu.

Trabzonspor’la
şampiyonluk yarışı

Beşiktaşımız ile Trabzonspor
arasında puan farkı sadece 1’di
ve Şampiyonluk düğümü son
maça kalmıştı. Son hafta Trabzonspor kendi sahasında maç
yaparken, Siyah-Beyazlılarımız,
küme düşmemek için mutlak
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galibiyet almak zorunda olan Eskişehirspor’la mücadele edecekti.
“Şampiyon” olacak takımın
belirlenmesinin son haftaya
kalması hem Beşiktaş hem de
Trabzonspor cephesinde çeşitli
spekülasyonlara neden oluyordu.
1976 ile 1981 yılları arasında “üç
büyükler”in birbirlerine düşmesinden de yararlanarak, ani bir
çıkış yapan Trabzonspor, 6 yıla
5 Türkiye Ligi Şampiyonluğu
sığdırıyordu. “Üç büyükler” e
“İstanbul Dükalığı” yakıştırmasını yapan Trabzonlu bazı
idareciler, daha da ileri giderek
gazetelere şu beyanatları veriyorlardı: “Trabzon Türk futbolunun
10 yıl ilerisindedir. Trabzon
İstanbul dükalığına son verdi.”
8 Haziran 1982 tarihli
Hürriyet gazetesinin spor sayfasında “Talay Erker” imzasıyla
yayınlanan manşet haberde,
Trabzonspor Kulübü Başkanı
Mustafa Günaydın “Beşiktaş
Eskişehir’i yensin, bir kupa da
benden” diyordu... 13 Haziran
1982 Pazar günü yine Hürriyet
gazetesinin spor sayfasının manşetini “Ligin Kalbi Eskişehir’de
atıyor” cümlesi oluşturuyordu.
Fısıltı gazetesine göre de Kara-

denizli bazı iş adamları kesenin
ağzını açmışlar ve Eskişehirli
futbolculara “Beşiktaş’ı yenin
sizi paraya boğalım” diye haber
yollamışlardı. Aslında bunlara
hiç gerek yoktu... Çünkü Eskişehirspor, küme düşmemek için
zaten Beşiktaş’ı yenmek zorundaydı. Beşiktaşımız’a Şampiyonluk için galibiyet gerekiyordu.
Beraberlik durumunda Trabzonspor-Sarıyer maçının sonucu
önem kazanıyordu. Eğer Trabzonspor Sarıyer’i 5 farklı skorla
yendiği takdirde şampiyonluğu
Beşiktaş’ın elinden alabiliyordu.

Ve Beşiktaş Şampiyon

İşte böyle bir atmosferde oynandı Eskişehirspor-BJK maçı...
3 bini Beşiktaşlı, 15 bini ise Eskişehirsporlu 18 bin kişi Atatürk
Stadı’nın tribünlerini tıklım tıklım doldurmuştu. Orta hakem
Talat Tokat, yan hakemler ise
Halil Candemir ile Hüseyin Karaca’ydı. Eskişehirspor, “Çetin,
Selahattin, Burhanoviç, İsmail,
Gani, Hüdai, Burhan, Ender,
Serdar, Ömer, Zafer” 11’iyle
sahaya çıkarken, Beşiktaşımız’ın
kadrosunda “Adem İbrahimoğlu,

Beşiktaşımız’ı 1-0 öne geçiriyordu. Eskişehirspor 52’inci dakikada Zafer’in golüyle umutlandıysa da, 73’üncü dakikada
kritik maçların golcüsü Ziya,
Ali Kemal’den aldığı pasla ceza
sahasına daldı, ileri çıkan kaleci
Çetin’i geçip topu ağlara gönderdi: 2-1.
Bu golden sonra maçtan
umudunu kesen bazı Eskişehir
seyircileri olay çıkarıp, yan hakem Hüseyin Karaca’nın başını
şişeyle yarınca karşılaşma yarıda
kalıyordu. Hakemler polis eşliğinde soyunma odasına gidiyor
ve bir süre sonra da stat hoparlöründen “Olaylar nedeniyle hakem maçı tatil etmiştir” anonsu
yapılıyordu. Bu anons Beşiktaş’ın Şampiyonluğu anlamına
geliyordu. Ceza Yönetmeliği’ne
göre hükmen 3-0 galip sayılan
Beşiktaş, Trabzonspor’u bir
puan geride bırakarak, Türkiye
Şampiyonu oluyordu. Beşiktaş
seyircisi sevinç gözyaşları dökerken, “Kırmızı Şimşekler” lakaplı
Eskişehirspor’un 16 yıllık 1. Lig
macerası sona eriyordu.

“O gollerle tarihe
geçmek bana gurur
veriyor”

Ziya Doğan
(Beşiktaşlı Futbolcu):

Samet Aybaba, Ulvi Güveneroğlu, Mehmet Ekşi, Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay, Ziya Doğan,
(Büyük) Haluk Serenli, (Küçük)
Haluk Çakar, Necdet Ergün, Ali
Kemal Denizci” yer alıyordu.
Bu kader maçında, 31’inci
dakikada Necdet’in pasında Ziya
Doğan çaprazdan sert bir şutla

“1981-82 sezonundan önce
Beşiktaş neredeyse küme düşme
sınırına gelmişti. Ben, Süleyman
Oktay, Fuat Yaman aynı anda alt
yapıdan A takıma alındık ve orada oynamaya başladık. 1980-81
sezonunda çok kritik maçlarımız
oldu, oynadık ve ligde kaldık.
Bizlerin yanı sıra başka oyuncuların da alt yapıdan alınmasıyla
ağabeylerimizle kaynaştık ve
müthiş bir kadro oluştu. Bu şekilde on dört yıl sonra Beşiktaş’ı
şampiyonluğa ulaştırdık. Tabii
ki, Eskişehir maçında iki golü
de atmış olmak benim için çok

sevindirici bir durum. O gollerle
Beşiktaş’ın tarihine geçmek bana
büyük gurur veriyor.
Biz şampiyonluk yarışında
Trabzonspor ile çekişiyorduk.
Eskişehir maçından önce oynayacağımız Trabzonspor maçı da
bizim için çok önemliydi. Daha
o günlerden itibaren İstanbul’da
hayat durmuş, herkesin dikkati
bu düğümün ne zaman çözüleceğine yönelmişti. Bu gerilimli
havadan biraz olsun kurtulmak
için Trabzonspor maçına Dragos’ta kamp yaparak hazırlandık
ama maalesef berabere kaldık.
Daha sonra yöneticilerimiz,
taraftar, kamuoyu ve basın baskısından uzak olmamız için bizleri
Kütahya’da çok sakin bir yer
olan Kaplıcalar’da kampa aldı.
Eskişehir maçına orada hazırlandık ama günler bize bir hafta
değil bir asır gibi geldi. Zaman
geçmek bilmiyordu... O günlerdeki stresimizi anlatmak için
kelimeler yetmez. Avrupa gazeteleri bile haberlerine “Türkiye’de
yüzyılın en önemli maçı” şeklinde başlıklar atıyordu. Maç için
Kütahya’dan Eskişehir’e doğru
giderken hiçbir futbolcunun
ağzını bıçak açmıyordu. Maça
çok iyi konsantre olmuştuk
ama daha heyecanını yoldayken
yaşıyorduk. Kolay değil, on dört
yıl sonra takımımızı şampiyon
yapmak için sahaya çıkıyorduk.
Sonuçta maç başladı ve 1-2
biz öndeyken olaylar nedeniyle
yarım kaldı. Olayların başlamasıyla biz futbolculardaki
gerginlik de arttı. Hepimiz orta
yuvarlakta toplandık ve tribünlerden sahaya atlayan olursa görelim diye sırt sırta çember yaptık.
Uzun bir süre sahada bekledik,
sonra da polis eşliğinde soyunma
odalarına gittik. O maçı TRT 1
naklen veriyordu. Biz de sonradan banttan izledik, spiker bile o
kadar ürkmüş ki, Eskişehir halkı
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galeyana gelmesin diye her kelimesini ince eleyip sık dokuyarak
söylüyordu.
Sonuçta maçı kazandık ve
Şampiyon olduk. Maçtan sonra
İstanbul’a gidişimizi hiç unutmam. Yoğun stres altında zoru
başardığımız için çok mutluyduk. Ellerinde Beşiktaş bayraklarıyla kadınlar, çocuklar yollarda
bizi karşılıyor, konvoyumuzdaki
insanların sayısı her geçtiğimiz
yerde artıyordu. Molalarımızda
taraftarların gösterdiği sevgi,
tezahüratları, davullar eşliğinde
oynayanlar, her şey çok güzeldi.”

“Dönüş yolunda
şölenlerle
durdurulduk”

Ulvi Güveneroğlu
(Beşiktaşlı Futbolcu):

“1981-82 sezonundaki ilk
şampiyonluğumuzun yerini hiçbir şey tutamaz. on dört yıl sonra
Şampiyon olmamız, Eskişehir’de
oynanan maç, oradan İstanbul’a dönüşümüz muhteşemdi.
Anlatmak çok zor, gerçekten
yaşamak gerek...
Eskişehir maçına biz
Kütahya Kaplıcaları’nda
kamp yaparak hazırlandık. Galip geleceğimize
ve şampiyon olacağımıza
hepimiz inanıyorduk. Eskişehir ligde kalmak için, biz de
Şampiyon olmak için sahaya
çıkmıştık. Kararlıydık ve birbirimizle göz göze geldiğimizde
bu inancı görebiliyorduk. Bizler
19-20 yaşındaydık ve daha fazla
heyecanlıydık. Çünkü bizim için
ilk, Beşiktaş için ise on dört yıl
sonra gelen bir Şampiyonluk
olacaktı. Ağabeylerimiz
Mehmet Ekşi, Necdet
Ergün, Ali Kemal çok
tecrübeliydi ve bizleri
sakinleştiriyordu.
O gün orada çok güzel
oynadık ve Ziya kardeşi-
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miz de iki tane çok güzel attı.
Eskişehir seyircisi çok gergindi
ve bizim ikinci golümüzden sonra olaylar başladı. Hakeme bir
saldırı oldu ve maç yarıda kaldı.
Gerçi maç devam etseydi de biz
kazanacağımızı biliyorduk.
Maçın ardından büyük bir
mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu
ben ömrün boyunca hiç görmedim ve bir daha yaşamadım. Bu
şampiyonluk on dört yıl sonra
geldiği için hem bize hem de
Camia’ya çok büyük heyecan
getirmişti. Daha yolun başındayken bu duyguyu yaşamak çok
önemliydi.
İstanbul’a dönüş yolumuzda
her yer bayram havasındaydı.
Sürekli arabamız durduruldu,
şölenlerle karşılandık. Dört

saatlik İstanbul’a on bir saatte
geldik. Hala anlatırken o anı
yaşıyor gibiyim.”

“Sahanın ortasına
çöktüm, kaldım”
İsmail Arca
(Eskişehirspor Kaptanı):

“O maçın sonucuna göre
iki testiden biri kırılacaktı. Bir
tarafta Trabzon veya Beşiktaş’ın
Şampiyonluğu diğer tarafta da
bizim küme düşme durumumuz
vardı.
Hem milli takımın hem de
Eskişehirspor’un Kaptanı’ydım
ve yaşım 36-37’ydi. Beşiktaş
maçından sonra futbolu bırakacaktım.
Maçtan günler önce atmosfer
de, heyecan da çok yüksekti. Biz
bir hafta Bilecik’in Bozüyük
ilçesinde kamp yaptık. Maç
gününü ise anlatabilecek kelimeler bulamıyorum. Bildiğiniz gibi
maçın yarıda kalmasına sebep
olan şey, Beşiktaş’ın son golünün
ofsayt olup olmadığı tartışmalarıydı. Bu sırada yan hakemin
başına şişe geldi ve hakemler soyunma odasına gitti. Hükmen
mağlup olduğumuzu ve küme
düştüğümüzü anlamamızla
birlikte ben sahanın ortasına
çöktüm, kaldım. Küme düşmemizde Trabzon’un ya da
Beşiktaş’ın bir suçu yoktu,
biz galip gelmek zorundaydık.
Maçın tatil edildiği
anonsundan sonra arkadaşlarımla el ele açık tribüne doğru
ilerledik. Bu hareket, hem
sporcuları motive etti hem de
taraftarlarımızın bütün olmasını
sağladı. Yoksa çok değişik şeyler
yaşanabilirdi ve olaylar daha çok
büyüyebilirdi. Bu hareketimle
bir nevi olayları önlemiş oldum.
Takımımın küme düştüğü
bu sezonda futbolu bırakmak
beni fazlasıyla üzdü.”

“Yönettiğim
en önemli maçtı”

Talat Tokat (Orta Hakem)

“Eskişehir-Beşiktaş maçı,
Türk spor tarihinde bugüne
kadar oynanan en önemli maçtı.
Çünkü sonucu birden fazla
takımı etkiliyordu. Bu maçtan
bir hafta önce oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçını da ben
yönetmiştim ve netice 0-0 beraberlik olmuştu. Fevkalade önemli bir maç olduğu için futbol
alemi ve basın Eskişehir müsabakasına da benim atanmam için
kamuoyu oluşturdu. Doğrusu
böyle bir karar beklemiyordum
ama Federasyon bu maça beni
atadı. Herkes stres altındaydı.
73. dakikada Ziya’nın attığı
golle maç 1-2 oldu. Eskişehirliler
ofsayt diye gole itiraz etmeye
başladı. Bu sırada tribünler de
hareketlendi ve yan hakem Sayın
Hüseyin Karaca arkadaşımın
başında tribünden atılan yabancı bir cisimle 5 cm yara açıldı.
Kendisini soyunma odasına
zor götürdük. Zaten sahadan
çıkarken ben de saldırıya uğradım, kendimi zor kurtardım.
Karaca’nın başından sürekli
kan akıyordu, doktor çağırdık
ve müdahale etmesini istedik.
15-20 dakika sonra ben soyun-

maya başladım. Bu sırada odaya
Sıkıyönetim Komutanı ve Hava
Korgenerali Yusuf Özer, Sıkıyönetim’in atadığı Beden Terbiyesi
Genel Müdürü Yücel Seçkiner
ile Eskişehir Valisi, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü geldi.
Sıkıyönetim Komutanı ile
aramda aynen şu konuşma geçti:
- Niye soyunuyorsun?
- Maç bitmiştir.
- Nasıl biter? Daha maçın bitmesine yarım saat var, iki takım
da seni bekliyor, sahaya çık, maça
devam et!
- Sahaya çıkmam mümkün
değil. Eğer devam edersem olaylar daha vahim olur. Hem ben

hem siz müşkül olursunuz.
- Benim güvencem altındasın...
- Tatil ettim, çıkmam mümkün değil.
- Sıkıyönetim Komutanı
olarak sana emrediyorum.
- Hiçbir güç beni sahaya
çıkaramaz.
Bu sırada sürekli bana görevini hatırlatıp, sahaya çıkmamı
emrediyordu. Ben kabul etmeyince Beden Terbiye Genel
Müdürü Yücel Bey’e, “Yücel, sen
emret çıksın” dedi. Ben de Yücel
Bey’in memuru olmadığımı söyleyerek, “Daha fazla ısrar ederseniz arzu edilmeyen durumlar doğar” dedim ve sahaya çıkmadım.
Arkadaşımızın kafasına
dört dikiş atıldı. İnşallah futbol
tarihinde bir daha böyle olaylar
yaşanmaz. Elbette şimdi de arzu
edilmeyen durumlar oluyor ama
hem güvenlik hem de hakemler
açısından o zamanki şartlar,
şimdikinden çok daha zordu.”

“Kanrevan içinde
yere düştüm”
Hüseyin Karaca
(Yan Hakem):

“Hakemliğim boyunca hep
kritik müsabakalara atandım.
Örneğin Kayserispor-Sivasspor

93

Mart 2019

maçının Ankara’daki rövanşını, yine yarım kalan Trabzonspor-Beşiktaş maçını ya da
Eskişehir maçından bir hafta
önce oynanan Beşiktaş’ın Trabzon maçını yine biz yönetmiştik.
Talat Tokat, ben ve diğer yan
hakem arkadaşım Halil Candemir çok iyi anlaşıyorduk, yaklaşık 15-20 sene beraber müsabaka
yönettik. Genelde kritik maçları
yönettiğimiz için alışkındık ve
Eskişehir maçının da bizim için
diğer maçlardan bir farkı yoktu.
Dikkatli ve uyumlu olmamız
gerekiyordu ve öyle de oldu.
Ziya’nın ikinci golünden sonra
Eskişehirsporlular’ın itirazları
başladı. O sırada sahaya da kalaslar, şişeler yağıyordu. Biri benim
kafama geldi ve kanrevan içinde
yere düştüm. Kaleci de beni kaldırıyor gibi yapıyordu ama alttan
tekme vurmaya devam ediyordu.
Zaten Eskişehir’in kalecisi o
hareketinden dolayı uzun bir
süre ceza aldı. Tünelden soyunma odasına giderken hakem
arkadaşım Talat da tekmelerden
nasibini aldı. Stattan kolluk
kuvvetlerinin himayesinde çıkarıldık ve bizi Ankara il sınırına
kadar götürdüler.”

“Unutulmaz bir abide”

Faik Gürses
(Gazeteci-Yazar):

“O gün Beşiktaş’ın bir nevi
mucizevi sonuç elde etmesi isteniyordu. Şartlar o kadar değişikti ki, bir tarafta Eskişehir’in
kümede kalması diğer tarafta
Beşiktaş’ın kazanması ve on dört
yıl sonra Şampiyonluk hasretine
son vermesi...
Beşiktaş’ın o gün şöyle bir
avantajı vardı; Teknik Direktör
Dorde Miliç, Beşiktaş’ı başarıya
götüren reçeteyi sezon başında
imzalamışçasına her maçta aynı
kadro istikrarını sağlamıştı. Sa-
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katlanmayan bir futbolcu grubu,
mükemmel bir seyirci desteği
ve güçlü bir yönetimi arkasına
alarak bugün için bile çoğu
teknik adama yol gösteren on üç
futbolcuyu kullanarak şampiyon olma başarısını gösterdi.
O günden, Beşiktaş’ın şampiyonluğa baş koyan kadrosu,
maçta yıldızlaşan Ziya Doğan’ı,
devre arasında kaleci Adem’in
“Soyunma odasına gaz sıkıyorlar kaçın” diyerek maça nasıl
şartlandığı, yarıda kalan maçtan
sonra herkesin heyecanla “Maçın
sonucu ne olacak?” diye birbirine
sorması aklımda kalan önemli
anlardı. Maçtan sonra İstanbul’a
dönen binlerce Beşiktaşlı’nın ve
spor yazarı kafilelerinin uğradığı
taşlı saldırı birer anı olarak hala
belleğimde durur.
O zaman Tercüman Gazetesi’nde yazıyordum ve Beşiktaş’ın
on dört yıl sonra kazandığı
şampiyonluğu görmek gibi bir
şansı elde ettim. Kulüp Başkanı
Mehmet Üstünkaya’yı rahmetle
anarken, Hilmi Toksü, Mekki
Başak, Selahattin Küpçü, Faruk
Pala, Cengiz Kap da anımsayabildiğim ve tarihi maçta tarihe
geçen yöneticilerdir.
Maçtan sonra inanılmaz bir
coşku vardı. İstanbul’a geldiğimizde Beşiktaş’ın Sıraselviler’deki minnacık kulüp lokalinin
önünde yüzlerce taraftar Şampiyonluğu kutluyordu ve hafızalardan silinmeyen tezahüratları
yapıyordu.
O gün maçın yarıda kalmasıyla yaşanan merak da çok
heyecan vericiydi; “Maç tekrar
oynanırsa Beşiktaş Eskişehir’i
yenme başarısını gösterecek
miydi?”
Ama bütün bunlar geride
kaldı, Necdet, Samet, Fikret,
Ziya, Kaleci Adem, Ulvi, Haluk,
Mehmet Ekşi, değişmez birer
mihenk taşı olarak sezonun

birinci maçından son maçına
kadar Beşiktaş’ı tarihi şampiyonluğa götürmek için çok büyük
emek ve efor sarf ettiler. Burada
Teknik Direktör Dorde Miliç’in
hakkını da teslim etmek lazım.
Çok büyük paralar harcayarak
bir Şampiyonluk elde etmedi.
Mütevazı bir bütçe ve kadroyla şimdiki Çırağan Sarayı’nın
yerinde olan Şeref Stadı’nın
tozlu, yıkık-dökük mekanından
Şampiyon bir takım çıkartması,
Beşiktaş’ın halk takımı olarak
bu unvanı alması takdire şayandı. Nitekim Beşiktaş, on dört yıl
sonraki şampiyonluğunu Şeref

Stadı’nda elde edip, yeni şampiyonluklara da yeni tesislerinde
uçacaktı. Bu bakımdan Şeref
Stadı on dört yıl sonra gelen
Şampiyonlukta önemli bir yer
tutar. O günkü kadro dağılırken,
Beşiktaş da bir süre sonra Fulya
Tesisleri’ne taşınacak ve 90’lı
yıllarda üst üste gelen 3 şampiyonlukla birlikte namağlup
şampiyonluğun tadını çıkaracaktı. Ancak Eskişehir maçındaki lezzet, doruğa çıkan heyecan, kalplerini durdururcasına
cereyan eden ve yarım kalan maç
Beşiktaş tarihinde unutulmaz
bir abidedir.”

“Maçı resmi
kıyafetimle izledim”
Talat Türkoğlu
(Beşiktaşlı Taraftar):

“O yıllarda Yüzbaşı olarak
Kuleli Askeri Lisesi’nde Kimya
Öğretmeni’ydim. 13 Haziran
günüydü maçımız... Maça gidebilmek için izin almam gerekiyordu ve bizim öğretmenler
toplantımız vardı. Aynı zamanda
Protokol Subaylığı da yapıyordum. Kısmet yardım etti, Kenan
Evren’in öğretmeni vefat etmiş.
Ankara’dan “Öyle bir merasim
yapın ki, yer gök inlesin” diye
emir geldi. Ben de komutanımın
kapısında bekliyordum. Cenaze
haberi gelince komutan beni ça-

ğırdı, “Cenazeyi kaldıracaksınız”
dedi. Ben de Selimiye Protokol
Amiri’ne gittim ve durumumu
anlattım. Cenaze kalktıktan
sonra akşamüzeri izin verdiler.
Gerçi izin vermeseler de kaçacaktım, cezama razıydım. O yılların
tribün lideri Şeref Yılmaz’a da
maça resmi kıyafetimle geleceğime söz vermiştim. Akşam saatlerinde Topkapı’da buluştuk. Sabah erken saatlerde Eskişehir’de
olduk ama içeri girişte zorlanıyorduk. Ben de gittim gişedeki
adamın önüne rütbemi koydum,
100 tane bilet aldım ve biletleri
şapkaya koydum. Herkese para
almadan bileti dağıttım ama
sonra para toplamak için şapkayı
gezdirdiğimizde bilet parasının
tümünün orada olduğunu ve herkesin parasını kuruşuna kadar
verdiğini gördük. Bu benim için
çok önemlidir. İçeriye girdik,
Beşiktaş taraftarı olarak 2-3 bin
kişiydik. Türkiye’nin her yerinden gelen vardı.
Maç başlamadan önce bir
havacı albay geldi ve bana resmi
kıyafetle geldiğim için ters
ters hareket yaptı. Ben de izin
kağıdımı gösterdim ve “Benimle
uğraşacağınıza tedbirinizi alın,
bu maç bitmez” dedim.
Maçtan önce Şeref Yılmaz’la
birlikte soyunma odasına gittik.
Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu, sadece Küçük Haluk

neşeliydi ve benim şapkamı alıp
arkadaşlarını eğlendirmek için
maskaralık yaptı. Her futbolcuyu
tek tek öperek sahaya gönderdik.
Sonra tribüne çıktık ve maç
başladı. Her dakikası heyecan
içindeydi. Hatta benim kalbim
sıkıştı. İlk golden sonra Eskişehir
çok sert oynamaya başladı. Bu
da tribünlere sirayet etti. Bizim
tribünlerimiz ise çok efendi ve
sakindi. Ziya golü attıktan sonra
tribünlerden tahtalar yağmaya
başladı. Hakem yaralanınca
soyunma odasına gittiler ve bize
maçın tatil edildiği haberini
albay söyledi. Biz o gün orada
kimseyi tahrik etmemek için
“Şampiyon Beşiktaş” bile diyemedik. Açıktaki Beşiktaş taraftarlarının üzerine taş yağıyordu.
Destek birlik geldi ve asker
kordonu içerisinde otobüslerimize gittik. Şampiyonluğu ancak
şehir çıkışında kutlamaya başladık. Tribünde yapamadığımız
tezahüratları otobüste yapmaya
başladık. Hava kararmaya başlamıştı ve Bozüyük girişinde yolun
ortasında bekleyenler vardı. Biz
Eskişehirliler’in bizi beklediğini sandık ama yaklaştığımızda
bekleyenlerin Beşiktaşlı olduğunu ve asfalta kireçle “Şampiyon
Beşiktaş” yazdıklarını gördük.
Yol kenarlarında kurban kesen
Beşiktaşlılar vardı. Biz de dere
kenarında bir yerde durduk,
orada kutlama yaptık. Şampanya
içecektik ama bir yudum aldım,
ağlamaktan tıkandım, içemedim.
Sıkıyönetim nedeniyle saat
sınırlaması vardı ama İstanbullular bizi daha İzmit’in orada
karşılamıştı.
Hayatım boyunca rütbemi
bir tek Beşiktaş için kullandım.
O günleri tekrar yaşamayı çok
isterim. Ama Eskişehir maçını seyredebilmek için o yaşta
olmam lazım, bugün kalbim o
heyecana dayanmaz.”
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

SOSYAL

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

BEŞİKTAŞ

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAG'LER

(66091)
2,6%

(2031284)
80,8%

(33887)
1,3%
Kagawa’nın gelişi ile ilgili etiketler listede
yer almıştır.
TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 3
gün, 4 saat gündemde kalarak ay boyunca
uzun süre gündemde durmuş ve tüm sosyal medya gündeminin 2. sırasına kadar
yükselmiştir.

İLETİ TRENDİ

(134000)
5,3%

(198261)
7,9%

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

Yıldız futbolcumuz Shinji Kagawa’nın ilk
maçında oyuna girer girmez golle buluşması
sosyal medyada da büyük etki yaratmıştır.

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

KAGAWA HAKKINDA ÖNE ÇIKAN İLETİLER
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İSPANYOL FUTBOLUNDA
SİYASET

Yazı:

bulunabiliyor. Küçük bir örnek
vermek gerekirse, geçtiğimiz
seçim döneminde ve daha önceki
dönemde, Passolig’in -temelinde
futbol konusunun-, seçim vaatleri arasına girmesini hatırlatabiliriz. Sizleri, futbol-siyaset ilişkisinin oluşturduğu bir hikayeye
götürmek istiyorum.

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

H

er ne konuda
konuşursak konuşalım, onuncu dakikadan itibaren
konu mutlaka
politika ve siyasete kayıyor, tıpkı
futbol gibi... Hayatımızın içine
bu kadar nüfuz eden siyaset,
gündemimizin popüler diğer konusu sporun da ayrılmaz bir parçası haline geldi. Siyaset konum
itibari ile futbolu çok seviyor ve
oradaki yerini perçinlemek için
büyük vaatlerde ve hamlelerde
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İsveçli bir adam
ve Katalanlar’ın
Barcelona’sı

Ünlü mimar Gaudi’nin,
masalsı dokunuşlarının olduğu
ve birçok kişiyi ağırlamaktan
hoşlanan misafirperver bir şehir:
Barcelona! Bu harika şehir,
efsane bir takıma, muhteşem
futbolculara ve dünyanın en
büyük stadyumlarından Camp
Nou’ya sahip. Ne zaman bir maç
olsa, heyecanı ve büyüsü bütün
şehri sarıyor. Tabii ki bu seviyeye
gelmesi sancısız değil. Birçok
badireler atlatan kulüp, “küllerinden yeniden doğuyor”.

Tarihine kısaca göz atacak
olursak; kulüp, 1899 yılında
İsveç’ten Katalanlar’ın olduğu bu
şehre gelen yirmi iki yaşındaki
John Gamper tarafından kuruluyor. Spor tutkunu bir İsveçli’nin
fikri ve on iki kişilik yönetim
kadrosuyla (yarısı İsveç, yarısı ise
Katalanlar’dan oluşuyor) efsane-

vi kulüp kuruluyor. Kurucusu ve
fikir babası John Gamper, hiçbir
zaman başkan olmak istemeyecek fakat kulübün her daim
ihtiyaç duyduğu biri olacaktır.
Kulübün hep amatör olarak
kalmasını isteyen Gamper, 1910
yılında kalabalık bir taraftar
yapısına ulaşarak, profesyonel bir
kulüp haline dönmesini engelleyemez. O dönemlerde kulüpte
oynamak için üyelik ücreti veren
futbolcular, daha sonra kulüpten
para almaya başlar. Para konularından rahatsız olan Gamper,
futbolun şu anki durumunu
görse sanırım büyük şok yaşardı.

Barça’da ilk
siyasi darbe

Katalan hakimiyetinin yok
edilmeye çalışıldığı Barcelona’da, Barça İspanyol diktatörlüğüne karşı durmuş ve Katalanlar’ın simgesi haline gelmişti. Bu
durum, kulübü zor durumlara
sokmuş ve yapılan baskıların dozunun artmasına neden olmuştur. Örneklendirmek gerekirse;
Örnek 1: İspanya’ya gelen
İngiliz filosunun beraberinde getirdiği futbol takımı ve
Barça arasında yapılacak maçta,
İngilizler’in marşı çaldığında,
taraftar saygı göstererek alkışlamış, İspanyol marşı çalındığında

ise hiçbir şekilde hareket etmeyerek, tepkisizlik göstermişlerdir.
Bunun bedeli ağır olmuş, altı ay
stadyum kapatılmıştır.
Örnek 2: Her maçta, İspanyol marşının yuhalanmasından
müzdarip olan devlet yönetimi,
İspanyol Kral Kupası’nda yuhalamayı bastırmak için, stadyuma
yüz bin vatlık hopörler yerleştirmiş yine de sesi bastıramamıştır.
Örnek 3: Her defasında
stadyumlarda buna maruz kalan
ve sinirlenen İspanyol yönetimi,
Katalanlar’a ceza olarak, John
Gamper’i 1925 yılında kulüpten ve ülkeden sürgün etmiştir.
Daha sonra dönmesine izin
verseler de kulüpte görev verilmemiştir. Bu durum, iç savaşın
oluşmasına katkı sağlamıştır. O
dönemlerdeki iç savaş, borsanın
ve sürgün edilen Gamper’in çöküşüne neden olur. Borsa düzelse
de, depresyondaki Gamper elli
iki yaşında intihar eder. Katalanlar, Gamper’a son veda için
sokaklarda cenazesini bekler.
Bu olaylardan bir süre sona
kulüp, kısa süreliğine altın çağını yaşasa da, Katalan kimliği,
demokrasi ve cumhuriyet görüşünü desteklemesi, Barça’yı faşist
öfkenin hedefi haline getirir. İç
savaş zamanında kulüp binası
ve ofisleri bombalanır ve başkan
Josep Sunol, Franco’nun askerleri

tarafından öldürülür. Takımın
kazandığı tüm ödüller parçalanır
(parçalanan ödüller eritilerek, o
günün anısına bir heykel yapılır).
Ne yazık ki, bu iç savaşta üç gün
içinde binden fazla kişi ne yazık
ki öldürülür.
Kırk yıl iktidarda kalan
Franco’nun faşist diktatörlüğü,
ülkeye ve kulübe büyük zararlar
vermiştir. O dönemler sadece
Barça değil, birçok kulüp kontrol
altına alınmıştır ve bu kulüplerin yöneticileri, oluşturulan
“Falanjist Mili Spor Heyeti”
tarafından seçilmiştir.
Bu badirelerde kulüp, üç bin
beş yüz üyeye gerilemiş ve lig
olarak da ikinci lige düşürülmek
üzereyken, çeşitli değişiklikler
yapılmaya başlanmıştır. İlk
değişiklik de kulüp armasında
olmuştur. Arma içindeki dört
çizgi iki çizgiye indirilmiş, armaya İspanyol bayrağı eklenmiş
ve kulüp ismi de “Club de Futbol
Barcelona” olarak değiştirilmiştir.
Sonraki yıllarda kulüp, efsane
oyuncular yaratır. Efsanelerle
oynanan ve ilgi gören maçlar için
artık yeni bir stadyuma ihtiyaç
duyulur. Yapımına başlanılan
Camp Nou, 1952 yılında tamamlanarak açılır.
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Yaşayan efsanelerimizden
şampiyon futbolcumuz

1973 ile 1976 yılları arasında Beşiktaş forması ile seksen iki karşılaşmada
yer aldı ve attığı golle Siyah Beyazlı takıma tarihinin ilk Türkiye Kupası
Şampiyonluğu’nu kazandırdı.
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Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

F

utbol hayatına, on
beş yaşında doğup
büyüdüğü Beylerbeyi’nde başladı.
Karma bir okul olan
Fıstıkağacı Kız Lisesi’nde okuyan Isıgöllü, teneffüslerde soluğu
okulun yanındaki futbol sahasında alırdı. Beyoğlu Ticaret Lisesi’ne ardından da Ticari İlimler
Akademisi’ne giden Isıgöllü,
futbol nedeniyle eğitimini yarım
bırakmak zorunda kaldı. Hayali
hep futbolcu olmaktı. Okuldan
sonra Beylerbeyi takımının antrenmanlarını izler, kaçak topları
toplardı. İşte bu sayede keşfe-

dildi Lütfü Isıgöllü. O zaman
takım kaptanı olan Nazmi, onun
toplara vuruşunu görünce “Gel,
bizimle idman yap” dedi bir gün.
Antrenmanda da beğenilince,
hemen lisansı çıkartıldı. Beyoğluspor karşısında forma giydiği ilk maçında da takımının
beş golünden dördünü atınca,
daha çok dikkat çekti. Kısa bir
İstanbulspor macerasından sonra
tekrar Beylerbeyispor’a döndü.
Şampiyon olup Beylerbeyi’ni
ikinci lige çıkardıktan sonra
askere gitti. Askerden dönünce,
Boluspor forması giydi. Takımını birinci lige taşıyan isimlerden biriydi. Altı sene oynadığı
Boluspor’da kaptanlık mertebesine kadar yükseldi ve Bolulular
tarafından çok sevildi.

Çocukluk hayali
gerçek oldu

Ama onun hayalinde hep
Beşiktaş vardı. Beşiktaş, Bolu’da kamp yaparken soluğu
hep Siyah-Beyazlı futbolcuların
yanında alırdı. Beklediği teklif
bir gün rahmetli kalecimiz Sabri

Dino’dan geldi. Beşiktaş’ın kendisiyle birlikte Ahmet, Sinan,
Aydın, Çetin olmak üzere beş
Bolusporlu oyuncuyu almak
istediğini söyledi. Beşiktaş’ın
vereceği paranın belki üç mislini
Fenerbahçe ve Galatasaray teklif
ediyordu ancak o hiç düşünmeden Beşiktaş’ın teklifini kabul
etti. 1973 yılında Beşiktaş’a
transfer olduğu için mutluluktan
uçuyordu adeta.

Maçlarda savaşan bir
asker gibiydi

Beşiktaş’ta üç sezon top
koşturdu. 1973-74 sezonunda
yirmi altı, 1974-75 sezonunda
yirmi beş ve son sezonu olan
1975-76 sezonunda da yirmi
yedi karşılaşmada başarıyla
görev yaptı. Beşiktaş futbolunun
krizli dönemine rastlayan bu
yıllarda, Kartal’ın en güvenilir
elemanlarından biriydi. 183 cm
boyu, çok güçlü fizik yapısı, hava
toplarındaki zamanlaması ve
markaj ustalığı sayesinde, savaşan bir asker hüviyetindeydi yer
aldığı tüm maçlarda. En önemli

1975 Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ın Trabzon’u 2-0 yendiği maçta Lütfü’nün attığı ikinci gol, bordo-mavili kaleye girerken...
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“Vedat Okyar
kulağımı ısırdı”

İnönü’de ilk kupa şöleni... Kaptan Sanlı ve Zekeriya Alp coşkulu taraftarın
omuzlarında...

özelliklerinden biri de, yenilgi
kabul etmeyen, hırslı, mücadeleci
karakter yapısıydı onun...

İlk Türkiye Kupası’nı
kazandırdı

Beşiktaşımız’ın tarihindeki ilk
Türkiye Kupası...

1975 yılında Beşiktaş’ın
müzesine mal ettiği ilk Türkiye
Kupası Şampiyonluğu’nda, onun
Trabzonspor’a attığı kafa golünün payı çok büyüktür.
Söz konusu yılın finalinde
Trabzonspor ile deplasmanda
oynanan birinci maçta 1-1’lik
beraberlik elde edildi. İnönü
Stadı’nda oynanan rövanşta ise
Niko ile Lütfü’nün attıkları iki
gol ile Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Beşiktaş’ın kupayı kazanan ilk
on biri şu oyunculardan oluşuyordu: “Mete, Ahmet, Vedat,
Lütfü, Zekeriya, Ahmet 2 Niko,
Kahraman, Sinan, Tuğrul, Sanlı
(kaptan)”

1973-74 sezonunda yirmi altı, 1974-75 sezonunda yirmi
beş ve son sezonu olan 1975-76 sezonunda da yirmi yedi
karşılaşmada başarıyla görev yaptı. Beşiktaş futbolunun
krizli dönemine rastlayan bu yıllarda, Kartal’ın en
güvenilir elemanlarından biriydi.
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İşte o ilk kupayı Lütfü Isıgöllü, Beşiktaş Dergisi’ne verdiği
röportajda şöyle anlatacaktı:
“Trabzonspor’la Türkiye Kupası
maçı oynayacaktık. Trabzon büyük bir çıkış içindeydi ve önüne
geleni yeniyorlardı. Biz de ligde
iyi olmadığımız için kupaya
asılmıştık. Kazanmak zorundaydık. Herkes onları favori
gösteriyordu. Bir tek ben ‘Kupayı alacağız’ diyordum. Futbol
hayatım boyunca kenarda kupa
gördüğüm maçların hepsinde gol
attım ve o kupayı aldık. Trabzon
maçında da öyleydi. Turu geçmemiz için burada 2-0 kazanmamız
gerekiyor. Trabzon’un santrforu
Hüseyin çok formdaydı. Ben
onun karşısında ne yapacağım?..
Ondan daha da yaşlıyım. Alman
antrenörümüz Buhtz, ‘Hüseyin’i
ne yapacaksın?’ diye sordu. Ben
de “Hocam 20 dakika dayanabilirse dayanacak. Devam ederse

Oğlunun adı neden
Kahraman?
Lütfü Isıgöllü’nün oğlunun ismi Kahraman... Bu
ismin de enteresan bir hikayesi var: “Oğlum Beşiktaş’a
geldikten sonra dünyaya
geldi ve ismini de Beşiktaş
koydu. 1974’ün Şubat ayı...
Giresun’da maçtaydık. Erkek olduğunu öğrendim ve
“Kim gol atarsa onun adını
koyacağız” dedik. Takımda
da Niko var, Miliç var...
Niko, defans oynuyor ama
Miliç’in gol atma ihtimali
yüksek... Fakat hiç kimsenin beklemediği Kahraman
gol attı ve Giresun’u yendik.
Ben de oğlumun adını Kahraman koydum.”

1970’li yılların ortalarında Beşiktaş kadrosu... Ayaktakiler (soldan): Miliç, Zekeriya,
Niko, Necmi, Lütfü, Sanlı, Sabri... Çömelenler (soldan): Ahmet, Mesut, Ahmet 2, Vedat.

işimiz kötü” dedim. Neyse ki,
20. dakikada oyuncu değişikliği
oldu, Hüseyin çıkıp Engin girdi.
İlk golü Niko attı. Goller defansa kısmetmiş. Maçın bitmesine
yakın bir penaltı kazandık. Penaltıcımız Vedat (Okyar), Allah
rahmet eylesin. Biz heyecanla
bekliyoruz. Bir vurdu, Şenol
kurtardı. Vedat bana doğru geliyordu, ‘Üzülme, biraz sonra golü
atacağım’ dedim. ‘Lütfü, kale nerede, sen neredesin. Hangi golü
atacaksın’ dedi. Demek ki içime
doğmuş, sağ taraftan bir frikik
kullandık. Ahmet ortaladı,
ben herkesin üzerine çıkmışım,
vurdum kafayı, gol oldu. Bütün
arkadaşlar sevinçle üzerimdeler.
Ama bir anda kulağımda acı
hissettim. Bir baktım, Vedat
kulağımı ısırıyor, koparmak
183 cm boyu, çok
güçlü fizik yapısı, hava
toplarındaki zamanlaması
ve markaj ustalığı
sayesinde, savaşan bir
asker hüviyetindeydi yer
aldığı tüm maçlarda. En
önemli özelliklerinden biri
de, yenilgi kabul etmeyen,
hırslı, mücadeleci
karakter yapısıydı onun...

üzereydi. Kulağımı zor kurtardım. O günden sonra gazeteler
benim golüme 2,5 milyon lira
değer biçti.”

“Fenerbahçe 90
dakika top görmedi”

Lütfü Isıgöllü, Siyah Beyaz
forma ile ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası mutluluğunu yaşadı. 1974
Cumhurbaşkanlığı Kupası
maçını, bakın nasıl anlatıyordu
Isıgöllü: “Ankara’da Fenerbahçe
ile oynayacağız. Fenerbahçeliler,
‘Bu Beşiktaş’a beş atarız’ demişler. Neyse, maç öncesinde sahada
ısınmaya çıkacağız, bizi çıkarmadılar. ‘Protokol gereği Cumhurbaşkanı makamına oturmadan çıkamazsınız’ dediler. Biz
soyunma odasında ısınırken,
bir baktık Fenerbahçe sahada
ısınıyor. Bu daha da hırslandırdı bizi. O günkü orta hakem
Ertuğrul Dilek maça çıkarken
‘Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli, ona göre oynayın’ dedi. O
maçta Fenerbahçe 90 dakika top
görmedi. Ben ikinci golü attım
ve 3-0 yendik. Aslında beş gol
attık ama hakem iki golümüzü
vermedi. Maçtan sonra da ‘Ayıp
Fenerbahçeli cumhurbaşkanının
karşısında oynuyorsunuz’ dedi.”

“Formamızın
değerini bilirdik”
Lütfü Isıgöllü’nün oynadığı dönemin futbolcularıyla bugünkü futbolcuların
olanaklarını kıyaslamak
gerçekten çok zor... İşte
birinci ağızdan bu farkın
ayrıntıları: “Sadece malzeme, antrenman, kamp yeri
olarak bile baksanız kıyaslanamaz. Bir formamız, bir
eşofmanımız, bir çorabımız
bir lastik ayakkabımız vardı,
sezon sonuna kadar aynılarını giyerdik. Formamız beyazdı gri olurdu, şortumuz
siyahtı o da gri olurdu. Ama
o formanın değerini bilirdik. Bazen Dolmabahçe’de
sıcak su akmazdı, buz gibi
suyla yıkanırdık. Antrenmanlarımız şimdikinden
çok daha ağırdı, sahalar
çamurdu... Bizim devrin
futbolcularının hepsinin
beli ve boyunları sakattır.
Zaten kırılmadık yerimiz
kalmadı. Kışın bilakis
defans futbolcuları çamurun
içinde olurdu. Şişen top beş
kilo olurdu. O topu defans
oyuncusu, rakip defansın
oraya atmak zorundaydı.
Atamazsa takıma giremezdi.
Şimdi toplar uçuyor...”

Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

ŞEREF

GÖRKEY
daha ondört yaşındayken
mahkeme onaltı yaptı
takım fotoğrafında yerini aldı

tam tamına yirmi yıl
şeref uygun açıyı bulunca çaktı
zamanla adı 'voleci'ye çıktı
bir sezon iyice delirdiler
yüz yirmi beş gol atıp
sadece üç gol yediler
briyantinli saçları bozulmasın
diye kafaya çıkmazdı
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ÇAĞDAŞ
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Kuruluş Amacı
“Klasik dernek anlayışını yıkarak,
BJK’dan ne alabilmenin değil, BJK’
ya ne verebilmenin çabası içinde
olmak. Çalışma komitelerimiz ve
üreteceğimiz projelerle farkındalık
yaratıp, etkinlikler, paneller vb. organizasyonlarla klübümüze maddi ve
manevi destek sağlamak. Bütün faaliyetlerimizde üç temel ilkemizden biri
olan ‘Beşiktaş’ın menfaatleri kişisel
menfaatlerimizin
üzerindedir’ ilkesine sadık
kalmak amacıyla derneğimiz
2017 yılında kurulmuştur.”

Yönetim Kurulu
Osman Yorulmaz
(Başkan)
Aykut Fahri Arat
(2. Başkan)
Ersin Şeker
(Genel Sekreter)
Göktuğ Derici
(Sayman)

Üyeler
Ali Çinko
Banu Saydam
Erkal Erten
Sefa Bağcı
Hayri Ünal
Kamil Gözel
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şik gelişmeler
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i ve olayları o
üstünde tuta
kuyabilme ye
üyeleri ağırlı
n, değ
teneğine sah
klı olmak kay
ip, vizyoner ko idıyla, dernek
disiplini için
ngre
üye sayısını ar
de, yeni ve kal
tırmak, dern
iteli
yıkarak, Beşik
ek
taş Camiası ve projeler üretmek, klasik d
ernek anlayışı
spor kamuoyu
imaj yaratmak
nı
nda ses getire
.”
rek, saygın b
ir

Mustafa Yılmaz
Mehmet Aslan
Hüseyin Güven
Ümit Erdem
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Vizyon
“Beşiktaş Camiası ve
spor kamuoyunda birleştirici, üreten, vizyoner ve
yenilikçi bakış açısına sahip
ve klübümüzün büyümesine
katkı sağlayacak yöneticiler
yetiştirmek.”

Başkanın Mesajı
“Değerli Beşiktaşlılar,
Beşiktaş Camiası’nda ve spor kamuoyunda yeni bir ses, yeni bir
soluk olabilmek ve farkındalık yaratabilmek için, ‘Beşiktaş’a hizmet
ibadettir’ düşüncesiyle, çok kutsal bir yola çıktık. Beşiktaş’ı menfaatsiz
seven iyi insanları, iyi Beşiktaşlılar’ı üç temel ilkemiz doğrultusunda
dernek çatımız altında biriktirerek, yüklendiğimiz misyon ve vizyonumuz gereği bu yoldaki yürüyüşümüz, Beşiktaş aşkıyla her geçen gün
artan bir tempoyla devam edecektir. Bir yola çıkarken önemli olan,
yolun mesafesi ve zorlukları değil, seçtiğiniz yol arkadaşlarınızdır. Üç
temel ilkemizden biri olan ‘Birimiz hepimiz, hepimiz Beşiktaş için’
diyerek, yol arkadaşlarımızı büyük bir titizlikle seçtik.
BJK başkanlık makamı, her Beşiktaşlı için çok kutsaldır. Bu makamda kim olursa olsun, ona saygımız sonsuzdur ve elimizden geldiği
kadar destek olmak boynumuzun borcudur. Ancak bu desteğimiz
hiçbir zaman üç temel ilkemizden biri olan ‘Biz kimsenin değil, Beşiktaş’ın adamlarıyız’ ilkesine ters düşecek şekilde olmayacaktır.
BJK yönetimlerine destek olmakla birlikte, herhangi bir olumsuzlukta onları çözüm önerileri sunmak ve rencide etmeden eleştirmeyi
de bir Beşiktaşlılık duruşu olarak adledecek ve yapıcı tavrımızdan asla
vazgeçmeyeceğiz.
Derneğimizin kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza,
çok teşekkür eder, büyük Beşiktaş Camiası’na en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Faaliyetler
• Sosyal sorumluluk projesi
kapsamında; Zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Bilecik Özel
Eğitim İş Uygulama Merkezi 1. ve
2. Kademe Okulu’nun spor salonu
malzemelerinin temini yapılarak,
öğrenim gören öğrencilere yüz adet
BJK forması hediye edilmiştir.”
• “Bir efsane ile sohbet” konulu
toplantımıza efsane futbolcumuz
Ali Gültiken davet edilerek, sportif
anlamda çok keyifli ve verimli bir
toplantı gerçekleştirilmiştir.
• “Basın ile sohbet” konulu
toplantımıza, Beşiktaşlılığı ile
bilinen değerli gazeteci Fatih Doğan
katılarak, Beşiktaşımız’ın yazılı ve
görsel medyadaki konumu değerlen-

dirilmiştir.
• Kartal Yuvası alışverişi ve Beşiktaş JK Müzesi ziyareti organizasyonu yapılmış, kulübümüze maddi
destek sağlanmıştır.
• Geleneksel iftar yemeğimize,
Taraftarlar ve Dernekler Yön. Yapı
Genel Sekreteri Sayın Selçuk Kaynarkan ve değerli kulüp çalışanlarımız katılmıştır.
• “Hiçbir beden ve zihin, spor
yapmaya engel değildir” sloganı ile
kısmi sponsorluğunu yaptığımız
İstanbul Özürlüler Spor Klübü Ampute Futbol Takımı’nın maçlarına
yönetim kurulu olarak gidilerek, bu
sporu yapan bütün kardeşlerimiz
desteklenmektedir.

• Her Beşiktaşlı’nın büyük bir
gururla katılım gösterdiği Şeref
Turu organizasyonu, yaklaşık yüz
on iki üyemizin katılımı ile organize
edilmiştir.
İletişim

Osman Yorulmaz (Başkan):
0 536 445 24 21
Ersin Şeker (Genel Sekreter):
0533 281 02 28
E-Posta:
cagdasbesiktaslilar@gmail.com
Facebook: Çağdaş Beşiktaşlılar
Instagram: cagdasbesiktaslilar
Twitter: @Cagdasbjklilar
Adres: Güven Mahallesi İnönü
Caddesi No:15 Güngören-İstanbul
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Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

U

zun zamandır
merak ediyordum; yükselen
satış grafiği,
değişen hatları ve
kimliği ile yeni jenerasyon Volvo
markasını farklı kılan neydi?
Kulübümüzün araç tedarikçisi
olması vesilesi ile “Fırsat bu
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fırsat, test etmek gerek” dedim.
Test esnasında yalnız olmayacaktım, muadil araçları da kullanan
sevgili arkadaşım Evo Türkiye
Genel Yayın Yönetmeni Bahadır
Bektaş da bana eşlik etti. Görüş
ve fikirlerini önemsiyordum.
Öncelik, markanın SUV
pazarında elini güçlendiren
XC40’da... Bugüne kadar SUV
segmentinde XC60 ve XC90
modelleriyle yer alan markanın
kompakt boyutlardaki XC40 ile
hitap ettiği kitleyi genişlettiğine
şüphe yok. Volvo’nun en küçük
SUV’u olarak yollara çıkan
XC40, sunduğu güvenlik teknolojileri, pratikliği ve güçlü bir
görünüm ortaya çıkaran proporsiyonlarıyla dikkat çekiyordu.
Volvo’nun yeni tasarım dilini,
şehirli, genç ve çekici bir formda
sunan XC40’ın rakiplerinden
çok farklı iç bükey tasarımlı

ön ızgarası, yüksek ön bölüm,
“Thor’un Çekici” olarak adlandırılan far tasarımı, devasa C
sütunları, karakteristik Volvo
imzası haline gelen dikey tasarımlı stop grubu, büyük jantlar,
farklı renk tercih edilebilen tavan
ve R-Design donanım paketiyle
genç ve sportif bir görünüme
sahip olabiliyor.
Otomobilin dışı kadar içi de
dikkat çekici; kendimizi otomobilin içinde farklı kılmamızı
sağlayan unsurlar sürüş dinamiğine etki ettiği gibi Premium
bir modelin teknoloji ile uyumu
göze çarpıyor.

Dikkat çekici detaylar

Kısa vites kolu, dijital gösterge paneli ve orta konsolda yer
alan 9 inçlik Sensus bilgi eğlence
sistemi ise diğer yeni nesil Volvo
modellerinden hatırladığımız

özellikler... Otomobillerinde
kaliteli bir müzik deneyimi
yaşatmayı seven Volvo, XC40’ta
da çok başarılı bir müzik sistemi
sunuyor. Harman Kardon Premium Sound ses sistemi, konsola
entegre dünyanın ilk hava kanallı
subwoofer hoparlörüne sahip.
Vites kolunun hemen önünde
bulunan kablosuz şarj bölmesi,
kapı içlerinde bir dizüstü bilgisayarın bile sığdırılabileceği
bir alan mevcut. Ayrıca sürücü
koltuğunun altında da tabletler
için ideal boyutlarda bir çekmece
yer alıyor. Kol dayamanın hemen
önündeki çıkarılabilen portatif
çöp kutusu ve torpidonun içerisine gizlenen ve basit bir hareketle

kullanılabilir hale gelen askı
aparatı da işimizi kolaylaştıran
detaylar olarak göze çarpıyor.
XC40’ın bir diğer öne çıkan
özelliği de hayat kurtaran güvenlik teknolojileri... Volvo Cars bu
otomobille birlikte, yeni nesil 90
ve 60 serisi modellerinde yer alan
güvenlik teknolojilerini kompakt
SUV segmentine transfer etmiş
durumda. Yeni XC40’da yer alan
güvenlik ve sürücü destek donanımları arasında Volvo Cars’ın
pilot assist sistemi, city safety
teknolojisi, yoldan çıkma önleme
ve engelleme sistemi, fren desteği
ile kavşak uyarısı, park assist
sistemi ve sürücülerin dar park
alanlarında manevra yapmalarını

kolaylaştıran 360 derece kamera
özelliği yer alıyor. Tüm bu teknolojiler güvenlik açısından XC40’ı
sınıfının zirvesine oturtuyor.
Yani XC40 sadece pratikliği ve
çekici tasarımıyla değil, güvenlik
teknolojileriyle de iddialı bir
model.
Yanımda bir test editörü
olunca farkettim ki benim
değerlendirmelerimde bir test
pilotu haline büründü... Tabii ki
paylaştıklarım ortak gözle tespit
ettiklerimizi yansıtıyor. Fırsat
buldukça bu köşeden size test
yazılarını paylaşacağım. Tabii
Bahadır da destek veririse bunu
arttırabilirim ve belki onun gözüyle testler de yayınlayabiliriz?
Sayfamızda görmek istediğiniz
otomobilleri, bize yollayabilirseniz, belki de merak ettiğiniz
otomobili sizlerle bu sayfada
buluşturabiliriz.
kaan@kaanozsenler.com

Özellikler
Motor:
1969 cc, dört silindir,
turbodizel
Güç:
190 bg @ 4000 d/d
Tork:
400 Nm @ 1750-2500 d/d
Ağırlık:
1758 kg (108 bg/ton)
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KAVİSLİ EKRANDA GÖRSEL
ŞÖLEN İÇİN ARKANIZA YASLANIN

Yazı:

Murat Yıldız

N

asıl olur, kim
üretebilir, tutar
mı, tutmaz mı”
derken kavisli
ekranlar hayatımıza gireli birkaç yıl oldu bile.
Son dönemde özellikle geniş
ekran ve kavisli yapıdaki monitör satışlarının oldukça tatminkar olduğunu öğrendik. Keza
kavisli televizyon satışlarının
da teknolojik yenilik ve görsel
mükemmeliyet arayan kullanıcıların radarında kaldığını
biliyoruz. Peki bu aşamada ev
kullanıcılarının ne yönde tercih
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yapabileceklerini Samsung’un
32 inç genişliğindeki CH711
Quantum DOT Curved modeli
ile masaya yatırmaya ne dersiniz?
İdeal olduğunu düşündüğümüz CH711 modeli hem
32 inç genişliği, hem 16:9 en/
boy oranı, hem de 2560x1440
piksel HD çözünürlük sunması
münasebetiyle bu segmentte
es geçilmemesi gerektiğini
düşünüyoruz. 3000:1 kontrast
oranı ile çok daha derin ve
gerçekçi siyahlar elde edebilen
Samsung’un bu modelinde
kullanılan VA tipi panel teknolojisi sayesinde minimum ışık
sızıntısı ve tüm ekranın köşeleri
de dahil olacak şekilde derin
siyahlar ve parlak beyazlarda
maksimum verim sunabilmektedir. Diğer yandan ürün adında da yer alan Quantum Dot
ekranı, daha zengin ve canlı
renkler sunarak, maçları, canlı
yayınlanan oyunları, filmleri,
ve daha fazlasını gerçeğe dönüştürüyor. Çok kaplamalı yarı

iletken parçacıklar uzun ömürlü görüntü kalitesi sağlarken,
belirtilenlere göre Samsung’un
kadmiyum içermeyen benzersiz
teknolojisi çevreye de asla zarar
vermiyor. Fiziksel anlamda daha
fazla alan ve daha fazla detay
sağlayabilen WQHD çözünürlük özelliği ile Full HD’ye
göre 1,7 kat daha fazla piksel
yoğunluğuna sahip. Bu özellik
kavis ile birleştiğinde sizi içine
çeken görüntülerle karşı karşıya
kalacaksınız. Oyun tutkunları
için AMD FreeSync teknolojisi
her türlü aksiyon oyununu kusursuzca oynamanıza yardımcı
olacak. Oyun modu çeşitli sahnelerdeki karanlık alanları daha
detaylı görmenizi sağlamak için
farklı oyun türleri için optimize
edilmiş ekran ayarlarını kolayca
seçmenizi sağlıyor.
Bağlantı arabirimleri olarak
Mini Display Port ve HDMI
kullanılabilen bu monitörde
hoparlör bulunmuyor fakat
bizce bir eksik değil ama gene
de belirtmekte fayda var.

Mükemmellik adayı bir kablosuz kulaklık

B

ang&Olufsen
firmasını yüksek
kalite ses ve görüntüleme ürünleri ile
hatırlamaktayız.
Neredeyse her ürünü ile ya bir
tasarım, ya bir yenilik ya da
bir kalite inovasyonu yaratan
bu firma şimdi de BeoPlay E8
(2.0) kulak içi kulaklık modeli
ile kullanıcıların ilgisini ayakta
tutmayı başardı. Bir önceki model üzerine ufak yenilikler ile
gün yüzüne çıkan ve kablosuz
bir kulaklık olan BeoPlay E8
ikinci versiyonu kablosuz şarj,
USB-C tipi bağlantı, on altı
saate kadar kullanım imkanı,

el hareketleri ve ses ile kontrol
özelliklerini bir arada sunuyor. Oldukça şık alüminyum
konstrüksiyonlu bir taşıma
kutusu ile gelen bu kulaklığın kutusu tam şarj ile
kulaklıklarınızı üç defa
kablosuz şarj edebilmektedir. Ayrıca ne kadar şarjı
kaldığı hakkında da led göstergelerinden bilgi edinebileceğimiz BeoPlay E8
(2.0)’ın eğer taşıma
kutusunu şarj etmek
istersek micro USB
bağlantı birimi aracılığıyla bunu gerçekleştirebileceğiz.

Xiaomi’den uygun fiyatlı yeni laser projektör

F

irmanın laser tipi
yeni projektör
ürünü kısa bir süre
önce kullanıcıların
beğenisine sunuldu.
Xiaomi Mi Home Projector
Lite (Youth Edition) ürün adı
ile teknoloji mağazalarında son
kullanıcıların beğisine sunulan
laser tipi projektör ürünümüz 40
ile 200 inç aralığında 1080p Full
HD çözünürlükte görüntüleme
imkanı sağlayabiliyor. Fakat
firmanın daha net görüntüler
alınabilmesi için önerdiği ideal
görüntüleme oranı ise 120 inç
olarak belirtiliyor. Görüntü
işlemede son derece başarılı olan
Amlogic marka T968-H chipset
kullanıldığını öğrendiğimiz
bu cihazın 3D ve zor görüntü
işlemlerinde hiç zorlanmayacağını tahmin ediyoruz. Lamba
ömrü olarak yaklaşık 30 bin saat

tahmini süre belirtiliyor. Bunun
yanında cihazımız 500 ANSI
Lümen ışık gücü üretebiliyor.
Üzerinde Dolby Atmos DTS
ses desteği ile gelen Xiaomi Mi
Home Projector Lite (Youth
Edition) modeli ile sinema, dizi,

film, sunum ve diğer tüm kullanım alanlarında oldukça başarılı bir deneyim yaşayacağınıza
inanıyoruz. Üzerinde aux, USB
ve HDMI bağlantı portları bulunan bu modelin toplam ağırlığı
ise 1,3 kg olarak belirtilmiş.
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Bu bir ilandır.

AKSEL BİLGİ

15 Aralık 2018
ksel,
doğumlu olan A
yla
Beşiktaş forması
ıl
nasıl da mışıl mış
l
uyuyor. En güze
inle
rüyalar hep sen
olsun Aksel...

BEREN YIL
MAZ

Yavru Ka
rtal arka
daşımız
Beren, 2
6 Eylül 2
018
tarihinde
dünyaya
gelmiş.
Ailesi tar
afından
doğduğu
andan it
ibaren iy
i bir
Beşiktaşlı
olarak ye
tiştirilen
Beren’in
ilk öğren
eceği
kelime d
e umuyo
ruz ki
“Beşiktaş
” olacak
.

MERT KAPUCU
yan
Bir yaşını kutla
dar da
Mert’in ne ka
msemesi
güzel bir gülü
Dileriz
var değil mi?
a hep
hayatı boyunc
al olur.
mutlu bir Kart
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ALAZ AYDIN

Mini Kartalı
mız Alaz,
telefondan
sürekli
Beşiktaş m
arşları
dinliyormuş
. Şimdiden
marşları ez
berleyen
Alaz’ı ilerid
e tribünlerd
e
sık göreceğ
iz
anlaşılan.

KARTAL DİRİÖZ

Vodafone Park’ın
n
müdavimlerinde
Kartal’ı biz yeni
transferimiz
Kagawa’ya
de
benzettik. Sizce
mu?
çok benzemiyor

DURU ERC
AN

İki yaşınd
ak
güzelliğiy i Duru,
le
renk katıy tribünlerimize
or
bisküvisin . Bir taraftan
i yiyen b
ir
taraftan
da takım
ım
taktik ve
ren Duru ıza
’ya
buradan
sevgilerim
izi
yolluyoru
z.
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UKISA
KARTAL DEMİR KOL

rtık
Fark ettiniz mi a
artal”
sayfalarımıza “K
k
isimli ne kadar ço
uk
arkadaşımız kon
rdan
oluyor. İşte bunla
mir
biri de Kartal De
Kolukısa...

AL
RÜZGAR KART
, şortu değil
Sadece tişörtü
rana kadar
bornozuna va
Beyaz olan
h
a
iy
S
i
y
e
ş
r
e
h
tbolcumuz
fu
e
d
ri
e
il
r,
a
g
Rüz
adar da
olsa ismi ne k
dilir değil mi:
güzel anons e
rtaaaal...
Rüzgaaaar Ka

LENA KA
RACA
Lena’nın
en sevdiğ
i
giysisi, is
minin ya
zılı
olduğu B
eşiktaş
forması..
. Şimdilik
bir
büyük ge
lse de on az
un için
hiç sıkınt
ı değil. Ş
üph
daha uzu
n yıllar b esiz
u
formayı ü
zerinden
çıkarmay
acak.
118

Mart 2019

YUS UF ARAS
AKEROĞLU
İzmit’te yaş
ayan beş
yaşındaki A
ras’a yollar
engel olam
amış.
Ta oralarda
n kalkıp
Beşiktaşım
ız’ın maçın
ı
izlemeye g
elen Aras,
sizlere Karta
l
selamı yollu
yor.

AHMET AS
AF ÇALIŞ
KAN
Henüz ik
i aylık ola
n Asaf’ın
nazar bo
ncuklu m
inik
teknesi n
e kadar
da
Görünce
sizin de a güzel...
klınıza
hemen “
Çocuklar
ina
inanın ço
cuklar. G nın,
üzel
günler g
öreceğiz
, gün
günler. M
otorları m eşli
aviliklere
süreceğiz
” tezahü
ratı
gelmedi
mi?

L KARASAN
BAŞAR KARTA
lı anne
Koyu Beşiktaş
i aylık
ve babanın ik
al’a
oğlu olan Kart
iyoruz:
“Merhaba” d
En
Siyah, Beyaz,
ş!
Büyük, Beşikta

DENN IS AYGÜN

’de
Dennis, İngiltere
i
yaşayan gurbetç
n...
Kartallarımız’da
biz
“Hiçbiri yokken
nnis,
vardık” diyen De
yünce
şüphesiz ki büyü
larda
Beşiktaşımız’ı ora
ecek.
çok iyi temsil ed

BADE BUYÖ
REK
Güzeller gü
zeli
Bade, futbo
l topuyla
oynamayı ç
ok seviyor.
Bakarsınız,
ken
ileride kadın disi
futbol
takımımızd
a top
koşturur.
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KİTAP

GÜNEŞİ UYANDIRALIM
Yazar: Jose Mauro De Vasconcelos
Çevirmen: Aydın Emeç
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

HAYVANLARI TANIYALIM

ZEBRA
Sürü halinde yaşayan zebralarda
erkek lider, sürüyü ve yavruları korur.
Otçul olan zebraların dişleri de verimli
bir şekilde otlamaya elverişli yapıdadır.
Erkeklerin kavga ederken kullandıkları
özel şekilli köpek dişleri vardır.
Gebelikleri bir yıldan fazla sürer. Yavru
30-35 kg doğar. Doğumdan on dakika
sonra ayağa kalkıp, yarım saat sonra
yürür ve bir saat sonra koşmaya başlar.
Birkaç gün sonra da ot yemeye başlar.
Ancak anne sütünü de bir yıl boyunca
içer. Zebralar çok hızlı büyür. Doğumdan
birkaç hafta sonra kilolarını ikiye katlarlar. Doğumdan sonra, anne yavrusunu
da yanına alarak birkaç gün sürüden
uzakta yaşar. Bu davranış, yavrunun,
annesinin kokusunu, çizgilerini ve sesini
tanıyıncaya kadar devam eder. Yaklaşık
yedi gün süreyle yavru annesinden süt
aracılığıyla sindirim sistemi için gerekli
bakterileri alır.
Zebralar, sabah erken ve akşamüstü
aktif olurlar. Günde yedi saat uyurlar.
Uyurken çıkardıkları sesler bazen öyle
yoğunlaşır ki, bu etçillerin dikkatini çeker.
Ama yine de her zaman en az bir zebra
ayakta durur ve nöbet tutar. Günde en az
bir kez temiz su içen zebralar, su temiz
değilse (çamurlu ise) toprağı kazar ve temiz suya ulaşırlar. Su bulunan bölgeden
sekiz kilometreden fazla uzaklaştıkları
pek görülmez.

“Şeker Portakalı”nın sevimli, küçük kahramanı
“Zeze”, işte yine karşınızda... Gözlerinin içi yine ışıl, ışıl,
yüreği yine sevgi dolu... Ama hüzünleri, biraz daha
büyümüş bir çocuğun hüzünleri... Küçüklüğündeki
küçük “Şeker Portakalı” yok ama bu kez de yüreğinde
sevgili kurbağa’sı var. Ama “Zeze”, yeni babasının
iyi niyetine karşılık vermiyor. Evdeki biricik dostu, aşçı
“Dadada”...

FİLM

TABALUGA
Tabaluga, uçmayı ve ateş etmeyi öğrenmek için
buz ülkesine giden küçük bir ejderhanın maceralarını
konu ediyor. Türünün son örneği olan Tabaluga
adındaki küçük ejderhanın, büyük bir sorunu vardır:
Uçmayı bilmeyen ve alev püskürtemeyen Tabaluga,
asla düzgün bir ejderha olamayacağını düşünür. O,
uçmak ve alev püskürtmek için sürekli çabalasa da
bir sonuca varamaz. Onun bu süreçteki en büyük
destekçisi, annesinin kendisini emanet ettiği siyah
bir ördektir. Ateşini bulmak için arayışa giren küçük
ejderha, bunun için buz ülkesine gitmeye karar verir.
Bilmediği bir dünyaya adım atan Tabaluga, burada
buz prensesi Lilli ile tanışır. Tabaluga’nın ateşini
bulmasına yardımcı olmak isteyen Lilli, onu Arktos’un
yanına götürür. Ancak bu sandıkları gibi pek de iyi bir
fikir değildir. Tabaluga, yaşadıkları dünya ve dostları
için büyük bir tehlike oluşturan Arktos’u etkisiz hala
getirmek için Lilli ile güçlerini birleştirerek zorlu bir
mücadeleye atılır.
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BEŞİKTAŞ 18-19
FORMA / 189¨

BEŞİKTAŞ SHINJI KAGAWA
T-SHIRT / 69,99¨

BEŞİKTAŞ 1903 STREET ERKEK
T-SHIRT 7919103 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ LOGO KADIN
T-SHIRT 8919116 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ BJK KAPÜŞONLU
SWEATSHIRT 7919206 /
18a5,00¨

BEŞİKTAŞ SLOGAN LOGO ERKEK
T-SHIRT 7919132 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ SLOGAN LOGO ERKEK
T-SHIRT 7919132 / 75,00¨

