Sevgili Beşiktaş Ailesi,
25 Mart 2012 tarihinden bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimi
büyük bir gurur ve onurla yapıyorum. Her zaman tek amacım, Beşiktaş’ın menfaatlerini korumak oldu. Çıktığımız bu yolda Beşiktaş Ailesi’nin gücünü hep yanımda
hissettim. Beşiktaşımız’ı hep birlikte daha da ileriye taşıdık. Geleneklerimize sahip
çıkarak, Beşiktaş değerlerini tekrar hayata geçirme ve yarınlara çağdaş bir Beşiktaş
yaratma mücadelemizde büyük bir ilerleme sağladık. Kurumsallaşma, tesisleşme ve
birçok konuda önemli çalışmalar yürüttük. Kurumsal yapısı, muhteşem stadı, tesisleri ve globalleşme adına yapılan projeleri, eğitim ve sosyal sorumluluk çalışmaları,
başarıları, şampiyonluklarıyla anılan bir Beşiktaş’ı elbirliğiyle yarattık. Hep birlikte
“Feda” dedik, hep birlikte “Gururlan”dık, hep birlikte “Efendi”liğimizden taviz
vermedik. Bildiğiniz üzere, mayıs ayında Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımız'ı
yapacağız. Değerli kongre üyelerimizi, genel kurula katılarak, kulübümüze sahip çıkmaya, gelecekteki güzel günlere katkı sunmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi
camiamızı coşku, heyecan ve birliktelik içerisinde görmek, kulübümüzü başarıya
ulaştıracak en önemli güç olacaktır.

¡

Cumhuriyet’e yaraşır yepyeni bir neslin zihinsel ve bedensel
eğitiminde, Türk sporunun gelişiminde daima Ata’sının
hizmetinde olan camiamız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı çok daha anlamlı ve gurur verici bir tarihtir. 19
Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı
Atatürk; 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Bu haklı gururla,
Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önder Atatürk ve
silah arkadaşlarını da minnetle anıyoruz.

¡

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, Beşiktaş’ı hep birlikte bugünlere
taşıdığımız kulübümüzün çalışanlarına tek
tek yürekten minnettarlığımı sunuyorum. Yine Mayıs ayının bir diğer önemli
günü olan Anneler Günü nedeniyle de,
çocuklarımızı büyük fedakarlıkla büyüten
annelerimizin ellerinden öpüyorum
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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ADEM LJAJIC:

“ Beşiktaş’ta
kalmak
istiyorum”
Beşiktaşımız’a sezon başında kiralık olarak gelen Adem Ljajic,
özellikle ikinci yarıda yükselen performansıyla büyük alkış
aldı. A’dan Z’ye her şeyi sorduğumuz başarılı futbolcu, Beşiktaş
dergisine çok önemli açıklamalar yaptı. Takımımızda ve
Türkiye’de çok mutlu olduğunu söyleyen Adem, önümüzdeki
sezon da Siyah-Beyaz formayı giymeyi hayal ettiğini belirtiyor.
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K

üçükken sıkı bir
Partizan taraftarı olduğunu ve
maçlarını takip
ettiğini biliyoruz. Tribündeyken nasıl hayaller kurardın?
Çocukluktan bu yana Partizanlı’yım. On dört yaşımda
Partizan’ın bütün altyapı kademelerinden geçip, sonra A
takıma çıktım. Partizan’ın benim
kalbimde yeri ayrıdır. Halen de
bir Partizan taraftarıyım ve öyle
de kalacak. Küçükken de hiçbir
zaman büyük takımlarda oynamayı hayal etmedim. Sadece
Partizan’da oynamayı, kupa
kaldırmayı hayal ettim ve bu
hayallerimi de gerçekleştirdim.
Tabii futbolculuk hayatı devam ettikçe profesyonellik devreye giriyor. İtalya’da oynadım,
şimdi Türkiye’de oynuyorum
ama halen Partizan’ın maçlarını
takip ederim.
Kariyerindeki dönüm noktaları nelerdir?

Kariyerimdeki en önemli
dönüm noktası, Partizan’da A
takıma çıkmam ve 22 numaralı
formayı giymemdi. 22 numaralı
formayı Partizan’ın idol futbolcularından Sasa Ilic giyiyordu,
hatta Galatasaray’da da forma
giymişti. Hayallerimden biri de
o 22 numaralı formayı giymekti.
Ve o günden sonra futbolculuğum da başka bir noktaya evrildi.
Sırbistan sadece futbolda
değil, tüm branşlarda dünya
sporuna birçok isim kazandıran bir ülke. Sence bunun sırrı
nedir?
Evet, Sırbistan’ı sadece futbolla sınırlandırmamak lazım,
Sırbistan bir spor ülkesi. Basketbolda çok iyi ve güçlü bir ekole
sahibiz. Nikola Jokic gibi
NBA’de bizi çok iyi temsil
eden oyuncumuz var, aynı
zamanda Djokovic gibi
teniste dünyanın bir numarası olan bir arkadaşımız da var.
Fiorentina’da oynarken
teknik
direktör
Delio Rossi
ile tatsız bir olay yaşamıştın.
Bunun kariyerine nasıl bir

“Benim için çok güzel bir duygu idi Alex
Ferguson tarafından çağrılmak. O zaman on
yedi yaşımdaydım. Manchester United beni
istedi ve sonrasında bir sene Manchester
United oyuncusu olarak Partizan’da oynadım.
Ronaldo, Scholes, Giggs gibi çok büyük isimlerle
antrenman yapma şansı buldum. Sonrasında
çalışma iznim çıkmayınca ben de Fiorentina’ya
gitmeye karar verdim. Fiorentina’nın beni istemesi
de beni çok onurlandırmıştı. Floransa’da çok güzel
bir üç buçuk sene geçirdim ve onları hep güzel
anılarla hatırlayacağım.”

6

Mayıs 2019

etkisi oldu? Sende herhangi bir
kırılma noktası yarattı mı?
Bu geçmişte kalmış bir olay, o
yüzden geriye dönüp bu olumsuz
şeyleri hatırlamak ve konuşmak
istemiyorum. Ama her sene
farklı bir şey yaşıyorsunuz. Yaşın
getirdiği olgunluk da bu durumu
etkiliyor. Ufak yaştayken düşündüğünüz şeylerle daha ileriki
yaşlarda dikkat ettiğiniz şeyler
farklılaşıyor. Ama ben hem

karakter hem de oyuncu olarak o
dönemleri geçtiğimi ve yeterince
olgunlaştığımı düşünüyorum.
Alex Ferguson seni Manchester United’a davet etti ve
bir süre antrenmanlara çıktın.
Ancak çalışma iznin alamadığın için Fiorentina’ya gitmek
durumunda kaldın. Seçme
şansın olsa o gün sen ne karar
verirdin, neden?
Benim için çok güzel bir duygu idi Alex Ferguson tarafından
çağrılmak. O zaman on yedi yaşımdaydım. Manchester United
beni istedi ve sonrasında bir sene
Manchester United oyuncusu
olarak Partizan’da oynadım.
Ronaldo, Scholes, Giggs gibi
çok büyük isimlerle antrenman
yapma şansı buldum. Sonrasında
çalışma iznim çıkmayınca ben de
Fiorentina’ya gitmeye karar verdim. Fiorentina’nın beni istemesi
de beni çok onurlandırmıştı. Floransa’da çok güzel bir üç buçuk
sene geçirdim ve onları hep güzel
anılarla hatırlayacağım.
Ülkeler, futbolda oluşturdukları tarzla bir ekol haline
gelir. Mesela İtalya’da defansif,
Almanya’da taktik, İngiltere’de
mücadele, İspanya’da teknik
futbolun öne çıktığını düşünürsek, sen Türkiye futbolunu
hangi ekolle bağdaştırırsın?
Tabii her ülkenin kendine has
bir oyun stili var. Mesela İtalya’da
oynanan futbol, Türkiye’de oynanan futbolun aslında tam tersi
gibi. Orada çok fazla taktik çalışılıyor ve en ufak detaylara kadar
iniyorlar. Sahada tam olarak nasıl
yer almanız gerektiği gibi en
ufak bir detay için bile çok fazla
çalışılıyor. Türkiye’de daha çok
ofansif, açık bir futbol oynanıyor
ve daha geniş alana yayılıyor. İtalya’da bildiğiniz üzere defans çok
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“Türkiye’ye gelirken buradaki yaşamı ve futbolu çok
bildiğimi söyleyemem. İtalya’da geçirdiğim dokuz
senenin ardından benim için de yeni bir tecrübe
olacaktı. Şimdi ise alıştığımı düşünüyorum ancak ilk
iki-üç ayın da biraz zorlu geçtiğini söylemeliyim. Bu
dönemde de kendi oyun stilimi sahaya tam olarak
koyamadım. Çünkü benim için her şey gerçekten çok
yeniydi. Ama şimdi hem yaşam olarak hem de futbol
olarak, Türkiye’deki hayatın daha çok içinde olduğumu
düşünüyorum.”
önemli ve çoğu İtalyan takımı
defansı çok iyi yapıyor, sahada
pek boşluk bırakmamaya çalışıyor. Ve orada oynarken de o
kadar kapalı alanda, iğne deliğini bulmak için gerçekten çok
akıllı olmanız gerekiyor. Buradaki futbol benim gibi ofansa
dönük oynayan futbolcular için
daha güzel, daha fazla açık alan
olduğu için yaratıcılığınızı daha
çok kullanabiliyorsunuz.
Türkiye’ye gelirken düşüncelerin nelerdi? Buradaki
yaşamın içine girdiğinde bu
izlenimlerin değişiklik
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gösterdi mi?
Türkiye’ye gelirken buradaki
yaşamı ve futbolu çok bildiğimi
söyleyemem. İtalya’da geçirdiğim dokuz senenin ardından
benim için de yeni bir tecrübe
olacaktı. Şimdi ise alıştığımı düşünüyorum ancak ilk iki-üç ayın
da biraz zorlu geçtiğini söylemeliyim. Bu dönemde de kendi
oyun stilimi sahaya tam olarak
koyamadım. Çünkü benim için
her şey gerçekten çok yeniydi.
Ama şimdi hem yaşam olarak
hem de futbol olarak, Türkiye’deki hayatın daha çok içinde
olduğumu düşünüyorum.

Senin olduğu gibi takımımızın da performansı son zamanlarda yükseldi. Hem kendi hem
de takımın performans artışını
neye bağlıyorsun?
Az önce de bahsettiğim gibi
ilk geldiğimde Türkiye’deki
futbola alışmam biraz zaman
aldı. Ligin ikinci yarısından
itibaren hem bireysel olarak
hem de takım olarak çok daha
iyi oynadığımızı söylemeliyim.
Ben de şu an kendi bireysel form
düzeyimden memnun olduğumu
söyleyebilirim. Kendi futbolumu
sahaya yansıtabilmekte bu farkı
yarattığını düşünüyorum.
Liderle aramızdaki puan
farkını üçe düşürdük...
Lig gerçekten çok güzel bir
hal aldı. Liderle puan farkımız
üç, ikincinin ise bir puan gerisindeyiz. Hedeflerimize yürümeye
devam ediyoruz. Az önce de
bahsettiğim gibi özellikle ligin
ikinci yarısındaki form grafiğimizle birçok maç kazandık ve bu
şekilde devam ettiğimiz taktirde

de başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok. Tabii ki ligin sonunda
nerede oluruz veya durumlar
nasıl gelişir bilemiyorum. Biz yolumuza devam edip, önümüzdeki
maçları da teker teker geçmeliyiz.
Hedefimiz tabii ki önümüzdeki
dört maçı kazanmak...
Ancak her şey bizim elimizde de
değil. Önümüzde iki takım var ve
onların da puan kaybetmelerini
bekleyeceğiz.
Son Ankaragücü maçında
Burak Yılmaz’ın kramponlarını öpmen epey gündem oldu.
O anı bir de senden dinleyebilir miyiz?
Burak hakkında bir hafta
önce de maç sonrası konuşmuştum. Burak geldiğinde takıma
çok güzel bir hava kattı, kendisi
gerçekten çok üst düzey bir
futbolcu. Takım için çok önemli
bir birey. O öpücük olayı benim
golümden sonra oldu. Golden
sonra sevinçle birbirimize sarılırken o an onun kramponu benim
hizama geldi ve ben de öptüm,

o anın getirdiği bir durumdu
(gülüyor).
Orta sahada oyun kurucu
pozisyonunda ve sol kanatta
oynayabiliyorsun. Sen kendini
hangi mevkide daha rahat ve
verimli hissediyorsun?
Benim kendimi daha iyi
hissettiğim yer, santrfor arkası
oynamak. Mesela bizim durumumuzda da Burak’ın arkasında
oynamak oluyor. Ama benim
için sağ veya solda oynamak da
pek fark etmiyor. Bu hocamızın
alacağı bir karar ve bana görev
verdiği yerde de takım için en iyi
şekilde oynamalıyım. O yüzden
sağ veya sol fark etmiyor.
Kagawa ile birlikte oynamanın, orta sahadaki yaratıcılığını
ve isabetli pas alışverişi oranını
artırdığını düşünüyor musun?
Shinji tabii ki çok önemli
bir oyuncu. Çok kaliteli ve ben
her zaman kaliteli oyuncuların
takımlara değer kattığını düşünürüm. Teknik olarak da çok üst
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“Burada kiralık olarak bulunuyorum
ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak
istiyorum. Burada kendimi çok iyi
hissediyorum. Hem takım olarak hem
de ülke olarak burada bulunmaktan çok
mutluyum. Ancak bu benim alabileceğim
bir karar değil. Buna kulüpler karar
verecek. Umuyorum ki önümüzdeki sene
de Siyah-Beyaz formayı giyeceğim.”
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düzeyde bir oyuncu. Onunla
oynadığımda iyi anlaşıyoruz,
özellikle ikiye bir pozisyonlarda
veya pozisyon değişimlerinde
bu geçişi iyi yapabiliyoruz. Kendisi kreatif bir oyuncu ve zor
zamanlarda bile en ufak detayı
görüp size pas atabiliyor. Bu
yüzden takım için çok önemli
bir oyuncu.
Beşiktaş’ta kiralık olarak
oynuyorsun. Ancak taraftarlarımız seni önümüzdeki sezon
da Siyah Beyazlı forma ile
görmek istiyor. Bu konuda sen
neler söylersin?
Evet, burada kiralık olarak
bulunuyorum ancak önümüzdeki yıl da burada kalmak
istiyorum. Burada kendimi çok
iyi hissediyorum. Hem takım
olarak hem de ülke olarak burada bulunmaktan çok mutluyum.
Ancak bu benim alabileceğim
bir karar değil. Buna kulüpler
karar verecek. Umuyorum ki

önümüzdeki sene de Siyah-Beyaz formayı giyeceğim.
Maçlara nasıl motive olursun? Senin için bir haftalık
süreç, bir gece öncesi ve soyunma odası nasıl geçer?
Her maçın farklı bir hikayesi
var. Ben genel olarak, maçtan bir
gece önce iyi bir şekilde dinlenmeye ve maç saatine kadar da
maça konsantre olmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığım zaman da
takımım için elimden gelenin
fazlasını verme arzusunda oluyorum. Saha içinde arkadaşlarım
için fırsatlar yaratmaya ve onlara
defansif olarak da yardım etmeye
çalışıyorum. Tabii ki benim asıl
görevim, hücum futbolu oynamak, ancak gerektiği durumlarda
da tabii ki defansif olarak arkadaşlarıma yardıma gidiyorum.
Böyle olunca da takım olgusu
daha çok öne çıkıyor. Maç öncesi
yaptığım çok özel bir şey yok
aslında. Her maç aslında benzer

şekilde hazırlanıyorum. Ama
önemli olan sahada nasıl olduğunuz, arkadaşlarınıza nasıl yardım
ettiğiniz ve kendinizi takıma
verebilmeniz.
Maçtan önce hep yaptığın
bir ritüel, uğur, totem vs. var
mı?
Bir ritüelim veya totemim
yok.
Son alarak taraftarlarımıza
neler söylersin?
Taraftarlarımız her zaman
bizimle birlikte... Son Ankaragücü maçında da stadı tıklım tıklım
doldurmuşlardı, bu da takıma
olumlu yönde etki etti. Çünkü
bizim için onların bizim yanımızda ve yakınımızda olması çok
önemli. Onlar olmasaydı şu an
bu durumda olamazdık. Umuyorum ki bu birlikteliğimiz sezon
sonuna kadar devam eder ve
hedeflediğimiz başarılara, şampiyonluğa hep beraber ulaşırız.
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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?

19 Mayıs;
Türkiye’nin, gençliğin, sporun ve
en çok da

Beşiktaş’ın Bayramı’dır

U

Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor.
Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!”
Mustafa Kemal ATATÜRK

lu Önderimiz
Atatürk’ün,
Samsun’da
milli mücadeleyi
başlatarak, Türk
Milleti’ne bağımsızlığı için yeşil
ışık yaktığı en önemli gündür 19
Mayıs 1919... 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı, bu nedenle

14

Mayıs 2019

ulusumuz için apayrı bir önem
taşımaktadır. Bugünün, Beşiktaş
için de çok büyük anlamı vardır.
Çünkü 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı
Atatürk’tür. 19 Mayıs’ı, Gençlik
ve Spor Bayramı’na dönüştürmek
ise bir Beşiktaş zaferidir.
19 Mayıs Gençlik ve Spor

Bayramı, ilk defa 24 Mayıs
1935’te “Atatürk Günü” adı
altında yapıldı. Ebedi Şef Atatürk’e gençliğin beslediği sevgi ve
saygıyı dile getirebilmek amacıyla
bir “Atatürk Spor Günü” düzenlemeye karar veren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 1935 Mayıs ayı
içinde Galatasaray ve Fenerbahçe

kulüpleri ile bir toplantı tertipleyerek, bu fikri ortaya attı.
24 Mayıs 1935 günü bu
bayram nedeniyle, Fenerbahçe
Stadı’nda yapılacak hareketleri izlemek üzere yirmi binden
fazla seyirci toplanmıştır. O
gün yarışmalardan önce yapılan
resmi geçitte, başta yüzü aşkın
sporcu kadrosuyla Beşiktaş, onu
takiben Fenerbahçe ve Galatasaraylı sporcular yer aldı. Bu çok
anlamlı olaydan kısa bir zaman
sonra, Türk Spor Teşkilatı ileri
gelenleri, 1924’ten beri her yıl yapılmakta olan spor kongresi için,
Ankara’da bir araya geldiler.

Sporun ve
Beşiktaş’ın bayramı

Beşiktaş’ın kurucularından
Ahmet Fetgeri Bey, ilk gün kürsüye çıktı ve kongreye şu öneriyi
getirdi: “Muhterem kongre üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü,
uzun zamandan beri tasarlanmakta olduğu bir spor projesini,
kardeş kulüpler olan Fenerbahçe
ve Galatasaray ile nihayet tatbik
mevkiine koymuş ve 24 Mayıs
1935 günü Kadıköy sahasında
bir ‘Atatürk Spor Günü’ düzenlemiştir.
Türk spor basını ve spor
kamuoyunda çok geniş yankılar
uyandıran bu gençlik hareketi, gerçekte Türk
Gençliği’nin Ulu
Önder Atatürk’e
olan sevgi ve
saygısını gösterebilmesi için bir
vesile olmuştur.
Amacımız şudur;
İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu “Atatürk
Günü”nün tüm Türk
Gençliği’ne mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı adı altında
ve her yıl yapılmasını teklif
ediyorum. Kabul edilmesi halinde bu karar, Beşiktaş Kulübü’nden çok, kongrenin onuru
olacaktır. Saygılarımla.”
Ahmet Fetgeri Bey, alkışlar
arasında kürsüden indikten
sonra, tasarı oylamada kabul
edildi ve Ulu Önder Atatürk’e
arz edildi. Ebedi şef, bu güzel
tasarıyı düşünmeden kabul
etti ve kanunlaşması için
ilgililere gerekli son talimatları da verdi. 1935
yılının Mayıs ayı içinde
Beşiktaş Jimnastik
Kulübü tarafından
ortaya atılıp, gerçekleştirilen bu gençlik
hareketi kanunlaştıktan

sonra, “19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı” olarak büyük
bir coşkuyla, büyük bir onurla
nesillerden nesillere kutlanmaya
devam ediyor.

Atatürk, gençlik, spor

Atatürk, Türk gençliğini
seviyor, onlara güveniyor ve
Türkiye’nin geleceğini onların
ellerine bırakmaya çekinmiyordu. Gençliğe bıraktığı bu önemli
görevi söylevinde şöyle dile
getiriyordu:
“Ey Türk Gençliği! Birinci
ödevin; Türk bağımsızlığını,
Türk Cumhuriyeti’ni sonsuzluğa
değin korumak ve savunmaktır.
Varlığının ve geleceğinin biricik
temeli budur. Bu temel senin en
değerli güven kaynağındır.”
Atatürk, “Sağlam kafa sağlam
vücutta bulunur” sözü ile başarılı
olabilmenin bir koşulunun da
sağlıklı olmak olduğunu, sağlıklı olmak için de spor yapmak
gerektiğini vurgulamıştır.
19 Mayıs; 1981 yılından bu
yana “Atatürk’ü Anma Günü”
olarak da kutlanmaktadır. Bunun
nedeni Atatürk’ün bir söyleşi
sırasında: “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” demiş olmasıdır.
19 Mayıs; Türkiye’nin, gençliğin, sporun ve en çok da Beşiktaş’ın Bayramı’dır.
“Ey büyük Atam,
Türk gençliği olarak hürriyetin,
bağımsızlığın, egemenliğin,
Cumhuriyet’in ve inkılâplarının yılmaz bekçileriyiz.
Her zaman, her yerde, her
durumda, Atatürk ilkelerinden
ayrılmayacağımıza, çağdaş
uygarlığa geçmek için; bütün
zorlukları yeneceğimize namus
ve şeref sözü verir, kendimizi
Büyük Türk Milleti’ne adarız.”
Türk Gençliği
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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O BİR
HENTBOL
SAVAŞÇISI
TOLGA ÖZBAHAR

“Tolga” kelimesi, “savaşta, askerlerin başlarını korumak için giydikleri
demir başlık” anlamına geliyor. Adına yakışan bir spor dalı ve bu spor
dalında da yine adına yakışır bir bölge seçmiş durumda Tolga Özbahar.
O, bir hentbol savaşçısı... Beşiktaş’ın savaşçı pivotu...
18

Mayıs 2019

aynı zamanda içten bir röportajı
siz değerli Beşiktaş Dergisi okuyucuları için gerçekleştirdik.

Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

H

entbol (el topu),
her ne kadar
futbol (ayak
topu) ile basketbolun karışımı
olarak gözükse de, hentbolu
tanımlarken bu iki branşa güreş
ile ragbiyi de eklemek gerekiyor.
Amerikan futbolu ile buz hokeyinde olan koruyucular, ragbi ile
hentbolda yok, bu da daha zor
ve yıpratıcı olduğunun bir kanıtı
zaten.
Tolga Özbahar da, bir hentbol savaşçısı... Pivot bölgesinde
oynayan Tolga, maç boyunca
rakipleriyle boğuşarak yer
kapma mücadelesi verip, rakibin
dengesini bozarak kendisine ve
takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlamaya çalışıyor. Bu
mücadele, bazen futboldaki hava
topu mücadelesi gibi, bazen
basketboldaki ribaunt mücadelesi gibi olsa da, zaman zaman bir
güreş müsabakasını ya da ragbi
maçını andırıyor.
Zaten “Tolga” kelimesinin
sözlük anlamı da “savaşta, askerlerin başlarını korumak için
giydikleri demir başlık”... Adına
yakışan bir spor dalı ve bu spor
dalında da yine adına yakışır bir
bölge seçmiş durumda Tolga
Özbahar. Beşiktaş’ın savaşçı
pivotunu sizlere daha yakından
tanıtmak istedik ve çok keyifli,

Hentbola ne zaman ve nasıl
başladın?
Hentbola Aydın’da Halide
Hatun İlkokulu üçüncü sınıfında okurken başladım. Ailemin
spor yapmamı istemesi ve okulumuzda hentbolun çok iyi durumda olması sebebiyle hentbola
başlamış oldum. Çok çalışkan
ve iyi bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı; Fahri Aldan. Onun
çok emeği vardır üzerimde. İsmi
geçmişken kendisine de buradan
teşekkür etmek istiyorum.

20 numaralı formayı giyiyorsun, 20 numaranın senin
için bir anlamı ya da önemi var
mı?
20 numarayı giymemin sebebi
eskiden, en büyük giyebileceğim
numaranın 20 numara olmasıdır.
Bu yüzden bu numarayı giymeye
başlamıştım ve senelerdir böyle
devam etti.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Maça çıkmadan önce mutlaka
duamı okurum, ayakkabımın
bağcıklarını hoca konuşurken
bağlarım. Ayrıca maça başlama
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düdüğü çaldıktan sonra tekrar
duamı okur, ailemin olduğu
dövmelere dokunur, maça öyle
başlarım
Beşiktaş Hentbol Takımı senin için ne anlam ifade ediyor?
“Salonlarda Ekol, Beşiktaş
Hentbol” sloganı için ne düşünüyorsun?
Bu yapının içinde olmaktan
gurur duyuyorum. Kazanılan bu
başarılarda benim de katkımın
olması bana inanılmaz mutluluk
veriyor. Uzun yıllardır süren
planlı ve programlı çalışmanın
ürünü bu takım. Bu şekilde
devam edersek uzun yıllar bu
başarılar sürecek gibi gözüküyor.
İstikrar her şeyden önemlidir
ve bence Türk sporunda ilk üç
takımından biri Beşiktaş Mogaz’dır. Slogana gelecek olursak,
bu kadar çok şampiyonluğu, hem
de üst üste kazanan bir takımın
“ekol” sıfatını hak etmiştir diye
düşünüyorum.
Beşiktaş Mogaz’da 9 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (bu
sezonki dahil), 7 Türkiye
Kupası, 7 Süper Kupa kazanma
başarılarını yaşadın. Şampiyonlar Ligi’nde oynadın. Milli
takımda oynadın. Beşiktaş’taki
hedefine ve hentboldaki kişisel
hedefine ulaştın mı? Aktif
oyunculuktan sonra da hentbol
camiası içinde kalmayı düşünüyor musun?
Bence sporda hedefler hiçbir
Başarıları

9
Türkiye Ligi Şampiyonluğu

7
Türkiye Kupası

7
Süper Kupa
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zaman bitmez, bitmemeli de...
Benim de hala hedeflerim var,
zaten olmasa hentbolu çoktan
bırakırdım. Evet çok büyük
başarılar yaşadık ve yaşıyoruz.
Beşiktaş Mogaz’la bunun devamını istiyorum, daha da fazlasını
istiyorum. Öncelikle Şampiyonlar Ligi prosedürü değişmeden
gruptan çıkmak istiyorum.
Özellikle gençlere hentbolun
neler katabileceğini göstermek istiyorum. Hentbolun içinde tabii
ki kalmak isterim ama ben daha
çok alt yapılarda olmayı istiyorum. Çünkü her şeyi temelden
en iyi bir şekilde öğrenmenin ve
öğretmenin bizi hentbolda çok
daha iyi bir konuma getirebileceğini düşünüyorum.
Şampiyonlar Ligi demişken;
Beşiktaş Mogaz’da son beş
sezondur, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Bu beş sezonun
birinde de Beşiktaş Mogaz’ın
en golcü oyuncusu oldun. Şam-

piyonlar Ligi için başka neler
söylersin? Şampiyonlar Ligi ve
Hentbol Süper Ligi arasındaki
farklar nedir?
İnanın Şampiyonlar Ligi’nde
oynamak herkesin hayalidir ve
biz bu hayalin peşinden gidip
elde ettik. Bu hususta benim ne
kadar gol attığım değil de, saha
içinde ve dışında takıma ne kadar
yardımcı olabileceğimi bilmek,
beni daha çok ilgilendiriyor. İki
lig arasındaki fark dağlar kadar...
Çünkü oradaki organizasyon
direkt profesyonellik ve bilinçli
bir ekip gerektiriyor. Sadece saha
içi değil, saha dışında da çok iyi
çalışmayı gerektiriyor. Gerçekten
çok farklı bir arena orası... İnşallah uzun yıllar Türk hentbolu ve
Beşikaş Mogaz olarak o arenada
kalırız. Bunun hentbolumuza
katkısının çok fazla olacağına
inanıyorum.
Bu sezon takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Bu sezonki

takım ve takımın hedefleri hakkında ne söylemek istersin?
Bizim takımda her zaman aile
havası vardır ve gelen oyuncu her
zaman bu ailenin içine girer. Ben
ilk geldiğimde de bu şekildeydi
ve daha sonra da hep böyle oldu.
Teknik ekibimiz, yönetimimiz,
salon çalışanlarımız, hepimiz o
kadar iyi arkadaşız ki, yıllardır
maçlarımızı sen de takip ettiğinden farkındasındır bu durumun.
Bu başarıların sırlarından biri de
bu bence. Hedefler doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz.
İki kupayı aldık, tek Türkiye
Kupası kaldı, orada da yarı finaldeyiz. Tek üzüntüm, daha önce
de belirttiğim gibi, Şampiyonlar
Ligi’nde gruptan çıkamamak
oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Süleyman Seba Spor Salonu yerine
Kocaeli’de oynamamız, gruptan
çıkmamızı etkiledi. Burada her
zaman hedefler büyüktür ve her
gelen bu hedeflerin farkına varıp
hareket eder.
Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Benim fikrim, son üç dört
sezondur, kemik taraftar grubumuz hariç bizi maalesef yalnız
bırakıyorlar. Belki onlar da alıştı

başarılarımıza ama inanın ki bu
başarılar kolay gelmiyor. Bazen
maçta oyundan düştüğümüzde
onların desteği takımı ayağa
kaldırıyor. Bu yüzden taraftarımıza her zaman çok ihtiyacımız
var, bizi her zaman desteklemelerini rica ediyorum. Ankara
olsun, İzmir olsun, deplasmanda
inanılmaz bir taraftar desteği
görüyoruz ve bu bizi çok mutlu
ediyor. Bize destek olan, olmayan
herkese çok teşekkür ediyoruz.
Her zaman dediğimiz gibi, sporcular gelip geçicidir, bu takımın
esas sahibi taraftardır. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın.
Beşiktaş’ta birçok maçta
oynadın, yüzlerce gol attın...
Bunlar içinde unutamadığın
maç ya da goller hangisidir?
Şampiyonlar Ligi’ne katılmadan önceki sezon, EHF Kupası’nda oynuyorduk. İkinci turda
Romen takımına deplasmanda
altı sayıyla kaybedip evimizde
rövanşta yedi sayıyla kazanıp tur
atlamıştık. Sonrasında Norveç’in
Haslum takımıyla eşleşip ilk
maçı deplasmanda on bir sayıyla kaybettik. Rövanş maçında
Süleyman Seba Spor Salonu’nda
gerçekten muazzam bir atmosfer
ve taraftar desteğiyle mucizeyi

gerçekleştirip maçı bir sayıyla
kazanıp tur atlamıştık (02 Aralık
2012/37-25). Attığım gollerimin içinde özellikle ayırdığım
bir golüm yok, takımıma destek
olduğum her gol benim için
önemlidir.
Beşiktaş Mogaz’da yurt içi
olsun, yurt dışı olsun birçok
deplasmana gittin. Unutamadığın bir deplasmanı anını da
değerli Beşiktaş dergisi okuyuAvrupa Kupaları
* Takımımıza transfer
olduğu 2010/11 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki maçlarda toplam
334 gol kaydetti.
* 2014/15 sezonunda,
takımımızın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.
* Bir sezonda en çok golü
2012/13 sezonunda attı
(54 gol).
* Beş sezondur Şampiyonlar Ligi grup aşamasında
mücadele eden takımımızın 222 gol ile en golcü
ikinci oyuncusu oldu.
* Şampiyonlar Ligi grup
maçlarında 222 gol, EHF
Kupası’nda 85 gol, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde
27 gol attı.
* Sezonlara göre Avrupa
kupalarındaki golleri:
2010/11: 20 gol
2011/12: 11 gol
2012/13: 54 gol
2013/14: 20 gol
2014/15: 50 gol
2015/16: 48 gol
2016/17: 44 gol
2017/18: 46 gol
2018/19: 41 gol
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Süper Lig
* Son altı sezonda
473 gol attı.
* Bir maçta en çok gol
attığı karşılaşma;
10 golle Mersin Hantaş
(40-28, 13 Aralık 20149,
10 golle Selçuklu Belediyesi (29-42, 01 Nisan 2017).
* Sezonlara göre Süper
Lig’deki golleri (14 Nisan
2019 itibariyle):
2013/14: 85 gol
2014/15: 108 gol
2015/16: 89 gol
2016/17: 91 gol
2017/18: 49 gol
2018/19: 51 gol
(Süper lig istatistiklerine play-off
maçları dahil değildir.)

cularıyla paylaşır mısın?
Yurt içi olsun, yurt dışı olsun
her deplasmanın ayrı bir güzelliği
var. İçlerinde benim için en özellerinden bir tanesi Almanya’daki
Flensburg deplasmanımızdır.
Almanya’da hentbola ilgi çok
yoğundur. Maçtan önce ısınmadayken taraftarlar maça henüz
yeni geliyordu. Maç için sahaya
çıktığımızda ise yüzlerce Beşiktaş
taraftarı bizleri bekliyordu ve bu
beni inanılmaz derecede etkilemiş ve mutlu etmişti.
Hentbol, dünyada ragbiden
sonraki en sert takım sporu.
Sen de bu sert sporun çok
itiş-kakış yaşayan pivot bölgesinde oynuyorsun. Hücumda
olsun, savunmada olsun rakiplerinle sürekli korakor bir
mücadele yaşanıyor. Özellikle

de pivotlar için daha yıpratıcı
oluyor. Bununla beraber genellikle maç bitiminde her iki
tarafta büyük bir centilmenlik
yaşanıyor. Bu durum için ne
söylemek istersin?
Belirttiğin gibi çok sert bir
spor yapıyoruz ve en çok darbeyi
benim gibi pivotlar alıyor ama ne
biz ne de karşı takımdakiler spor
yaptığımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Yapmak istediğimiz
şey kavga etmek değil, sadece
spor yapmak. Zaten bunun bilincinde olmayan insanların spor
yapması çok zor ve ben oynadığım mevkiden çok keyif alan bir
sporcuyum. Mücadele etmek ve
bunu korakor yapmak beni daha
fazla motive ediyor.
Biliyorum ki eşin; oğlun ve
kızınla beraber Süleyman Seba
Spor Salonu’ndaki her maçına
geliyor. Eşin, çocukların olmadan önce de gelirdi. Ailenin
sen oynarken maçını seyretmesi nasıl bir duygu? Ailen için ne
söylemek istersin?
Eşim, beni her zaman destekledi. Kendi hayatından vazgeçti
benim kariyerim için ve hala da
böyle yapmaya devam ediyor. Bu
yüzden ona ne kadar teşekkür
etsem azdır. Ailemin tribünde olması, onların tribündeki varlığını
hissetmek beni her zaman daha
güçlü kılıyor. Benim için her
zaman, her şeyden önce aile gelir.
Onların her zaman yanımda
olması, beni ben yapıyor diyebilirim. Çocuklarımın beni hentbol oynarken görmesi, umarım
onlara rol model olur ve onlar da
ileride hentbolcu olup benden
çok daha iyi yerlere gelirler.
Not: İstatistiksel veriler, www.kartalyuvasi.net sitesi ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi Ömer
Seymen ile yürütülen ortak çalışma
sonucu çıkartılmıştır.
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Beşiktaş JK ve Beko’nun
zaferlerle dolu
20 yıllık birlikteliği
Kulübümüzün efsane sponsoru Beko ile toplamda 7 lig şampiyonluğu ve
21 kupa ile önemli başarılara imza attığı 20 yıllık iş birliği, Beşiktaş JK
Müzesi’nde açılan özel bir sergiyle taçlandırıldı.

B

eşiktaşımız, Beko
iş birliğinin 198889 sezonunda
başlayıp 2004’e
kadar devam eden
ilk döneminde 5 lig şampiyonluğu ve toplamda 17 kupa kazanarak tarihindeki en başarılı
dönemi yaşadı. 2014 yılında
bir kez daha bir araya gelen iki
köklü kurum, bu uzun yolculukta, 7 lig şampiyonluğuna ve
toplamda 21 kupanın kazanıldığı zaferlerle dolu yıllara
birlikte tanıklık etti. Beşiktaş
JK ve Beko’nun zaferlerle dolu
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20 yıllık birlikteliği, özel bir
sergi ile taçlandırıldı.
Serginin açılış törenine;
Başkanımız Fikret Orman,
Koç Holding Şeref Başkanı ve
Divan Kurulu Üyemiz Rahmi
Koç, 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, Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut
Kutlu, Koç Holding Dayanıklı
Tüketim Grubu Başkanı Fatih
Kemal Ebiçlioğlu, Koç Holding Turizm, Gıda, Perakende
Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su
Hakan Bulgurlu, Arçelik
Türkiye Genel Müdürü Can
Dinçer, Arçelik A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Zeynep Yalım
Uzun ve davetliler katıldı.
Başkanımız Fikret Orman, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Beşiktaş
JK olarak; kurumsallaşma,
tesisleşme ve sportif başarı anlamında çok değerli

adımlar atıyoruz. Geçmişten
bugüne birlikte yol arkadaşlığı
yaptığımız Beko ile son derece
kıymetli bir 20 yıla imza attık
ve iş birliğimizi sürdürüyoruz.
Beko, 1988-2004 yılları arasında kesintisiz 16 yıl, 2014’den
de günümüze gelene kadar Beşiktaş JK formasında yer alarak
bu anlamda Türkiye’de gerçekleştirilen en uzun sponsorluğa
imza attı. Beko’nun bu kadar
uzun bir süre değişmeden formamızda yer alması, adeta Siyah-Beyaz formanın bir parçası
gibi hafızlarda yer edinmesini
sağladı. Böylece, Beşiktaş taraftarları ile Beko arasında güçlü
bir duygusal bağ da kuruldu.
Beşiktaş JK olarak kazanacağımız yeni başarıları paylaşma
hedefi ile çıktığımız bu yolda,
birlikte yeniden büyük başarılara imza atacağımıza yürekten
inanıyorum”
Orman, konuşmasının
ardından Koç Holding Şeref
Başkanı ve Divan Kurulu
Üyemiz Rahmi Koç ile birlikte
sergiyi gezdi ve sohbet etti.
Beko sponsorluğunda kulübümüzün elde ettiği başarıların
simgesi olan kupalar, gazete
haberleri ve maç görüntülerinden oluşan sergi, Beşiktaş JK
Müzesi’nde 20 Mayıs’a kadar
devam edecek.
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ŞAMPİYONLUĞA

ADIM
ADIM
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MAYIS AYI MAÇLARIMIZ
31. Hafta:
Galatasaray - BEŞİKTAŞ
32. Hafta:
BEŞİKTAŞ - A. Alanyaspor
33. Hafta:
Trabzonspor - BEŞİKTAŞ
34. Hafta:
BEŞİKTAŞ - Kasımpaşa

Beşiktaşımız, nisan ayında oynadığı maçlarda
dörtte dört yaptı. Çaykur Rizespor’u 2-7,
M.Başakşehir’i 2-1, DG Sivasspor’u 1-2 ve MKE
Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden takımımız,
puanını 59’a çıkardı. Başakşehir’in evinde
Göztepe’ye yenilmesiyle dengelerin değiştiği
Spor Toto Süper Lig’de, liderle aradaki fark üçe
indi. Siyah Beyazlılarımız, ligdeki yenilmezlik
serisini ise on üç maça çıkardı. Beşiktaşımız,
Süper Lig’in ilk yarısında Kasımpaşa'ya 4-1
yenildikten sonra, 13 maçta 10 galibiyet ve 3
beraberlikle 33 puan topladı. Beşiktaşımız’ın
şampiyonluğa doğru emin adımlarla
ilerleyişini büyük bir keyifle izliyor ve kalan
dört maçında takımımıza başarılar diliyoruz.

PUAN DURUMU
Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1

M. Başakşehir

30

18

8

4

45

18

27

62

2

Galatasaray

30

17

9

4

62

29

33

60

3

Beşiktaş

30

17

8

5

66

39

27

59

4

Trabzonspor

30

15

8

7

53

39

14

53

5

A. Alanyaspor

30

12

6

12

32

35

-3

42

6

Antalyaspor

30

12

6

12

34

47

-13

42

7

EY Malatyaspor

30

11

8

11

41

40

1

41

8

Ç. Rizespor

30

9

12

9

41

41

0

39

9

A. Konyaspor

30

8

14

8

33

33

0

38

10

Kasımpaşa

30

11

5

14

48

53

-5

38

11

İM Kayserispor

30

9

10

11

29

41

-12

37

12

DG Sivasspor

30

9

9

12

41

45

-4

36

13

MKE Ankaragücü

30

10

6

14

31

46

-15

36

14

Fenerbahçe

30

7

13

10

35

41

-6

34

15

Göztepe

30

9

3

18

28

37

-9

30

16

Bursaspor

30

5

15

10

25

34

-9

30

17

BB Erzurumspor

30

6

11

13

31

39

-8

29

18

Akhisarspor

30

6

7

17

30

48

-18

25
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Ç. Rizespor
BEŞiKTAŞ

2-7

SPOR TOTO SÜPER LİG / 27. HAFTA / 08.04.2019
Hakemler: Arda Kardeşler
Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam
Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
Sarı Kart: Abarhoun (Dk.26), Caner (Dk.58)
Burak (Dk.66)
Gol: Vida (Dk.8), Ljajic (Dk.14-78), Muriqi (Dk.42)
Burak (Dk.64), Aabarhoun (Dk.70), Güven (Dk.7182-90)
ÇAYKUR RİZESPOR:
GÖKHAN, MELNJAK (Dk.83 MEHMET), AWAZIEM
MOROZYUK, ABARHOUN, BOLDRIN, SAMUDIO
AZUBUIKE (Dk.76 NAKOULMA), CHAHECHOUHE (Dk.77
UMAR), MUSA, MURIQI
Yedekler: Cihan, Mehmet, Orhan, Koray, Saadane
Mustafa, Çınar, Abdullah, Umar, Nakoulma
Teknik Direktör: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN GÖNÜL, VIDA, MIRIN, CANER, ATIBA
MEDEL, DORUKHAN, LENS (Dk.78 KAGAWA), LJAJIC
(Dk.88 RIDVAN), BURAK (Dk.69 GÜVEN)
Yedekler: Utku, Ersin, Necip, Roco, Rıdvan, Muhayer
Güven, Oğuzhan, Kagawa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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por Toto Süper Lig’in
27. haftasında Beşiktaşımız, Ljajic’in
2 gol, 3 asistle
yıldızlaştığı maçta,
deplasmanda Çaykur Rizespor’u
7-2 mağlup etti. Çaykur Didi
Stadyumu’nda oynanan maçta
adeta gol sağanağı vardı. Beşiktaşımız, Vida, Ljajic (2), Güven
Yalçın (3) ve Burak Yılmaz’ın
golleriyle üç puana uzandı.
5. dakikada Caner Erkin’den
sıyrılan Boldrin’in ara pasında
ceza sahasına giren Muric’in
bekletmeden plase vuruşunda,
kaleci Karius’u geçip filelere
gitmekte olan topu Vida iki
hamlede uzaklaştırdı.
7. dakikada Burak
Yılmaz’ın ceza yayı üzerine
pasında Dorukhan Toköz’ün
vuruşunda, kaleci Gökhan
Akkan meşin yuvarlağı kornere
çeldi.
8. dakikada kazanılan köşe
atışında Ljajic’ın sağdan ceza
sahası içerisine ortasında penaltı
noktası üzerinde iyi yükselen
Vida’nın kafa vuruşunda, top
filelere gitti. 0-1
12. dakikada Boldrin’in ceza
sahası dışından plase vuruşunda,
kaleci Karius uzanarak
topu kornere çeldi. Korneri
kullanan Boldrin’in ortasında

Awaziem’in kafa vuruşunda,
meşin yuvarlak az farkla üstten
auta çıktı.
14. dakikada Hutchinson,
ceza yayı üzerinde topu müsait
durumdaki Ljajic’e bıraktı. Bu
futbolcunun plase vuruşunda,
meşin yuvarlak köşeden filelerle
buluştu. 0-2
17. dakikada Çaykur
Rizespor savunmasının arkasına
gönderilen topa hareketlenen
Burak Yılmaz’ın, Abarhoun’dan
sıyrıldıktan sonra vuruşunda,
kaleci Gökhan Akkan topu
ayaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağdan
Samudio’nun ceza sahasına
ortasında Muric’in gelişine
şutunda, top az farkla yandan
auta gitti.
32. dakikada Moroziuk’un
sağdan ceza sahasına ortasında
arka direkteki Aatıf ’ın kafa
vuruşunda, top az farkla yandan
auta çıktı.
42. dakikada Boldrin’in ara
pasında ceza sahasında topu
kontrol eden Muric’in yerden
plase vuruşunda, meşin yuvarlak
kalecimiz Karius’un sağından
filelere gitti. 1-2
55. dakikada Moruzıuk’un
sağ taraftan ortasında kale
sahası içindeki Samudio’nun
kafa vuruşunda meşin

yuvarlak kalecimiz Karıus’ta
kaldı.
64. dakikada Dorukhan’ın
derinlemesine pasında topla
birlikte ceza sahası içine giren
Burak Yılmaz, kaleci Gökhan’ın
solundan meşin yuvarlağı
ağalarla buluşturdu. 1-3
70. dakikada sol taraftan
gelişen Çaykur Rizespor
atağında Meinjak yerden kale
sahası içine gönderdiği topu
Mohamed Abarhoun ağalarla
buluşturdu. 2-3
71. dakikada Ljajic’in pasında
ceza sahası içinde topla buluşan
Güven Yalçın’ın vuruşunda
meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın
solundan ağalara gitti. 2-4

78. dakikada Ljajic’in ceza
sahası kullandığı serbest vuruşta
top kaleci Gökhan Akkan’ın
sağından gol oldu. 2-5
82. dakikada sağ taraftan
gelişen Beşiktaş atağında
Ljajic’in pasında ceza sahası
içinde topla buluşan Güven
Yalçın, düzgün bir vuruşla
meşin yuvarlağı kaleci Gökhan
Akkan’ın sağından ağalara
gönderdi. 2-6
90. dakikada Dorukhan’ın
pasında topla buluşan Güven
ceza sahası yayı üzerinde
vuruşunda meşin yuvarlağı
kaleci Gökhan Akkan’ın
sağından ağalarla buluşturdu.
2-7

İSTATİSTİKLER
%60

Topla Oynama

%40

19

Toplam Şut

11

6

İsabetli Şut

11

528

Pas

366

%81 Pas İsabeti (%) %75
3

Korner

2

24

Orta

5

8

Faul

10

6

Ofsayt

2

HAFTANIN MAÇLARI
Trabzonspor 4-1 Antalyaspor
D.G. Sivasspor 1-3 İ.M. Kayserispor
A. Alanyaspor 1-0 Bursaspor
Galatasaray 3-0 E.Y. Malatyaspor
Kasımpaşa 2-1 B.B. Erzurumspor
Göztepe 0-1 Akhisarspor
MKE Ankaragücü

1-1 Fenerbahçe

M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor
29
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BEŞiKTAŞ
M. Başakşehir

2-1
SPOR TOTO SÜPER LİG / 28. HAFTA / 13.04.2019
Hakemler: Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Tarık Ongun
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Caner (Dk.19), Elia (Dk.38), Burak (Dk.45),
Emre (Dk.76)
Gol: Robinho (Dk.35), Atiba (Dk.42), Burak (Dk.52)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN GÖNÜL, VIDA, MIRIN, CANER, ATIBA,
MEDEL (Dk.61 KAGAWA), DORUKHAN, LENS (Dk.84
GÜVEN), LJAJIC, BURAK (Dk.90 LARIN)
Yedekler: Utku, Alpay, Necip, Rıdvan, Roco, Muhayer
Güven, Oğuzhan, Kagawa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR:
MERT, MAHMUT, CLICHY, ATTAMAH, CAIÇARA, ELIA
(Dk.72 DEMBA BA), İRFAN CAN (Dk.65 ARDA), VISCA,
EMRE, MOSSORO, ROBINHO (Dk.87 NAPOLEONI)
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Kudryashov, Arda,
Gökhan, Soner, Napoleoni, Demba Ba, Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%46

Topla Oynama

%54

15

Toplam Şut

13

6

İsabetli Şut

5

398

Pas

477

%78 Pas İsabeti (%) %76
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10

Korner

4

29

Orta

15

16

Faul

18

0

Ofsayt

1

por Toto Süper
Lig’in 28. haftasında
Beşiktaşımız ile
Medipol Başakşehir,
Vodafone Park’ta
karşı karşıya geldi. M.Başakşehir maçın 35. dakikasında 1-0
öne geçerken, Beşiktaşımız 42.
dakikada Atiba ile cevap verdi.
Ardından Burak Yılmaz’ın
golüyle Başakşehir’i 2-1 mağlup
ettik.
Maç öncesinde, hayata
gözlerini yuman Fenerbahçe
ve Türk sporunun efsane
isimlerinden Can Bartu da
unutulmadı ve Bartu için saygı
duruşunda bulunuldu.
7. dakikada sağ taraftan
Ljajic’in kullandığı köşe
vuruşunda kale önünde
Vida’nın yaptığı kafa
vuruşunda meşin
yuvarlak kaleci Mert’te
kaldı.
22. dakikada ceza
sahası içi sağ tarafından
son çizgiye inerek
Robinho’nun
verdiği
pasta ön
direkte
Visca
topla buluştu. Visca’nın
vuruşunda meşin yuvarlak
kaleci Karius’tan döndü.
Dönen topu Gökhan
Gönül kornere gönderdi.
23. dakikada sol
taraftan Emre’nin
kullandığı köşe
vuruşunda ön
direkte Attamah
kafa vuruşunu
yaptı. Attamah’ın
yaptığı vuruşta
meşin yuvarlağı
kaleci Karius
oyun alanına
çeldi.
24. dakikada

sağ taraftan Visca’nın içeri
çevirdiği topa kale önünde
Elia’nın vuruşunda kaleci
Karius, meşin yuvarlağı oyun
alanına çeldi.
35. dakikada ceza sahası
içi sağ tarafında topla buluşan
Visca’nın arka direğe açtığı topa
Robinho’nun yaptığı vuruşta
meşin yuvarlak ağlarımıza gitti.
0-1
42. dakikada sağ taraftan
Ljajic’in kullandığı köşe
vuruşunda ön direkte Gökhan
Gönül kafayı vurdu. Gökhan’ın
kafa vuruşunda kaleci Mert’ten
dönen topu kale önünde Atiba,
vole ile tamamlayarak meşin
yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
45+1. dakikada sol kanattan
Caner verdiği pasta ceza
sahası içi sol çaprazında
topla Dorukhan buluştu.
Dorukhan’ın önünü
boşaltarak yaptığı
vuruşta meşin
yuvarlak

uzak direk tarafından auta gitti.
52. dakikada Beşiktaşımız
öne geçti. Gökhan Gönül’ün
sağdan ortaladığı topu ceza
sahası içinde Lens topuğuyla
arkasındaki Burak Yılmaz’a
bıraktı. Bu oyuncu, penaltı
noktası üzerinde düzgün bir
vuruşla meşin yuvarlağı ağlara
gönderdi. 2-1
55. dakikada ceza sahasına
gönderilen uzun pasta
Isimat-Mirin’in topa müdahale
edemediği topa Visca’nın
vuruşunda, meşin yuvarlak auta
gitti.
58. dakikada Visca’nın

şut olarak kullandığı serbest
vuruşta, kalecimiz Karius’tan
dönen topu Gökhan Gönül taca
göndererek tehlikeyi önledi.
62. dakikada kullanılan
korner sonrası Dorukhan
Toköz’ün ön direkte yaptığı kafa
vuruşunda, Mert Günok topu
kornere çeldi.
65. dakikada gole yaklaştık.
Ljajic’le paslaşarak hücuma
çıkan Kagawa, kalecinin önde
olduğunu görerek topu aşırttı,
meşin yuvarlak az farkla üst
ağlarda kaldı.
73. dakikada Gökhan
Gönül’ün sağdan ortaladığı topa

Burak Yılmaz ceza sahası içinde
kafa vuruşunda, meşin yuvarlak
Mert Günok’ta kaldı.
75. dakikada kullanılan köşe
vuruşunda Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı topu kaleyi cepheden
gören bir noktada kontrol eden
Caner Erkin’in şutunda, meşin
yuvarlak az farkla dışarı gitti.
90+4. dakikada Mossoro’nun
pasında Visca ceza sahası içinde
topla buluştu. Bu oyuncunun
vuruşunda, savunmada Vida’ya
da çarpan top Karius’un bacaklarının arasından geçerek direk
dibinden kornere gitti.

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

1-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 29. HAFTA / 22.04.2019
Hakemler: Mete Kalkavan
Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu
Stadyum: Yeni 4 Eylül Stadı
Sarı Kart: Vida (Dk.33), Medel (Dk.40), Popp (Dk.40)
Gökhan Gönül (Dk.90)
Gol: Vida (Dk.31), Diabate (Dk.45), Burak (Dk.87)
D.G. SİVASSPOR:
TOLGAHAN, UĞUR, BJARSMYR, BRAZ, PAPP
RYBALKA (Dk.83 MERT), NDINGA (Dk.90 KONE)
DOUGLAS, EMRE (Dk.90 ERDOĞAN), HAKAN, DIABATE
Yedekler: Rochet, Ali, Ziya, Fatih, Mert, Erdoğan, Torje,
Muhammet, Kone
Teknik Direktör: Hakan Keleş
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN GÖNÜL, MEDEL (Dk.46 NECİP)
VIDA, MIRIN, ATIBA, DORUKHAN, LJAJIC, LENS (Dk.87
OĞUZHAN), KAGAWA (Dk.68 GÜVEN), BURAK
Yedekler: Utku. Ersin, Alpay, Necip, Rıdvan, Roco
Muhayer, Güven, Oğuzhan, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%35

Topla Oynama

%65

8

Toplam Şut

21

4

İsabetli Şut

6

299

Pas

570

%68 Pas İsabeti (%) %84
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por Toto Süper
Lig’in 29. haftasında
deplasmanda Demir
Grup Sivasspor’a
konuk olan Beşiktaşımız, sahadan 2-1 galip
ayrıldı ve galibiyet serisini beş
maça çıkardı. Yeni Sivas 4 Eylül
Stadyumu’nda oynanan maçta
ilk gol 31. dakikada Vida’dan
geldi. Ev sahibi, Diabate’nin
golüyle skoru 1-1’e getirdi. 87.
dakikada kazanılan frikik
atışında topun başına geçen
Burak Yılmaz, harika bir golle
takımımıza üç puanı getirdi.
9. dakikada Uğur’un sol
kanattan ceza alanına gönderdiği
ortasında, Vida’dan seken top
Hakan’ın önüne düştü. Hakan’ın
ceza sahası dışından vuruşunda
top kalenin üstünden auta çıktı.
13. dakikada Ljajic’in ceza
alanına yaptığı ortasında
Atiba kafayla topu arka

direğe indirdi. Mirin’in kafa
vuruşunda top kalenin üstünden
auta çıktı.
22. dakikada Uğur’un ceza
sahası dışında sol çaprazdan
kaleye gönderdiği şutunda
Karius topu kontrol etmeyi
başardı.
25. dakikada Ljajic’in
sağ kanattan ceza alanına
gönderdiği ortasına kale
önünde topla buluşan Atiba’nın
vuruşunda Tolgahan köşeden
topu kornere çeldi.
31. dakikada Ljajic kullandığı
korner atışı ile topu ceza
sahasına gönderdi. Dorukhan
kafayla topu arka direğe indirdi.
Mirin’in vuruşunda top üst
direkten geri geldi. Dönen topa
önce Gökhan Gönül vurdu, top
savunmadan geri geldi. Vida
altıpas içinde yaptığı vuruşla
topu ağlarla buluşturdu.
0-1
35. dakikada
Emre’nin ara
pasında ceza
alanı içinde
ki Hakan’nun
şutunda top

kalenin solundan auta çıktı.
45. dakikada Sergiy Rybalka’nın uzun pasıyla sağ kanatta
topla buluşan Diabate ilerledi
ve ceza alanına sağ çaprazdan
yaptığı vuruşta topu ağlarla
buluşturdu. 1-1
61. dakikada Ljajic’in
ceza yayı civarından yerden
vuruşunda meşin yuvarlak
direğin yanından az farkla auta
gitti.
73. dakikada Burak Yılmaz’ın
soldan ceza alanına ortasında
Lens’in kafa vuruşunda meşin

yuvarlak yandan auta çıktı.
76. dakikada Ljajic’in sağdan
ceza alanına ortasında Sivasspor
savunmasının uzaklaştırmadığı
top Burak Yılmaz’ın önünde
kaldı. Bu futbolcunun çapraz
pozisyondan yakın mesafeden
vuruşunda kaleci Tolgahan Acar,
gole izin vermedi.
82. dakikada Rybalka’nın
soldan kullandığı serbest vuruşta
ceza alanında yükselen Hakan
Arslan’ın kafa vuruşunda meşin
yuvarlak kalecimiz Karius’ta
kaldı.

87. dakikada Beşiktaşımız
yeniden öne geçti. Burak
Yılmaz’ın ceza alanı dışından
hafif sol çaprazdan kullandığı
serbest vuruşta, üst direğe de
çarpan meşin yuvarlak filelerle
buluştu: 1-2
90+5. dakikada Dorukhan
Toköz’ün ceza yayı civarından
vuruşunda top kalecinin
müdahalesinin ardından
direkten oyun alanına döndü.
Ceza alanında oluşan karambolde Sivasspor savunması topu
uzaklaştırdı.

HAFTANIN MAÇLARI
Kasımpaşa

1-1

Bursaspor

Trabzonspor 2-1 E. Y. Malatyaspor
Akhisarspor 1-2 Antalyaspor
Galatasaray 3-1 İ. M. Kayserispor
Göztepe 0-1 B. B. Erzurumspor
Ankaragücü 0-0 A. Konyaspor
M. Başakşehir

1-1

Ç. Rizespor

A. Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
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BEŞiKTAŞ
MKE Ankaragücü

4-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 30. HAFTA / 28.04.2019
Hakemler: Halil Umut Meler
Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Mirin (Dk.52), Kitsiou (Dk.66)
Sacko (Dk.68), Caner (Dk.70), Pinto (Dk.80)
Gol: Burak (Dk.8-63 (P)), Vida (Dk.54)
Sacko (Dk.78 (P)), Ljajic (Dk.81)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN GÖNÜL, VIDA, MIRIN, CANER, ATIBA
DORUKHAN, LENS (Dk.76 QUARESMA), LJAJIC, GÜVEN
(Dk.64 KAGAWA), BURAK (Dk.88 ADRIANO)

B

aşakşehir’in evinde
Göztepe’ye yenilmesiyle dengelerin
değiştiği Spor Toto
Süper Lig’de Beşiktaş-Ankaragücü maçı ile puan
durumu yeniden şekillendi.
Beşiktaşımız evinde Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek
puanını 59’a çıkardı ve lider
Başakşehir’le aradaki farkı üçe
düşürdü.
Karşılaşma öncesinde
tribünlerimizin çağrısıyla iki
takım futbolcuları, çocuk istismarına tepki olarak başlama
düdüğü çaldıktan
sonra bir dakika
süreyle topa
dokunmadı.

Yedekler: Utku, Adriano, Necip, Roco, Muhayer
Kagawa, Oğuzhan, Larin, Quaresma, Mustafa
Teknik Direktör: Şenol Güneş
MKE ANKARAGÜCÜ:
ALTAY, KULUSIC (Dk.65 ALİHAN), PAZDAN, KITSIOU
PINTO, CANTEROS, MOKE, SEDAT (Dk.62 MOULIN),
ORGILL, SACKO (Dk.82 İLHAN), BOYD
Yedekler: Korcan, Mahmut, Kaan Uykur, Alihan
Cebrail, Moulin, Mehmet, Scarione, İlhan, Sadaev
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

İSTATİSTİKLER
%45

Topla Oynama

%55

10

Toplam Şut

15

5

İsabetli Şut

8

342

Pas

400

%70 Pas İsabeti (%) %77
2

Korner

9

13

Orta

27

15

Faul

18

1

Ofsayt

3

Aynı
şekilde
tribünlerde
yer alan taraftarlar da tepkilerini bir dakika
boyunca tezahürat
yapmayarak gösterdi.
Daha sonra tüm
tribüner “Çocuğa
uzanan eller kırılsın”
diye bağırdı.
6. dakikada
Boyd’un pasıyla ceza
sahası sağ çaprazında
topla buluşan Orgill’in
çaprazdan şutunda
Karius topu kurtardı.
8. dakikada Güven
Yalçın’ın pasıyla sol
tarafta topla buluşan
Burak Yılmaz, rakibinden
sıyrılarak ceza sahası
dışından düzgün bir
vuruşla topu filelere
gönderdi. 1-0

30. dakikada sağ taraftan
kullanılan köşe vuruşunda
Canteros’un ceza sahasına
gönderdiği topa Pazdan kafayla
vurdu, Karius son anda meşin
yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Sedat Ağçay’ın
uzak mesafeden kaleye
gönderdiği şutunda Karius topu
kornere tokatladı.
50. dakikada Burak
Yılmaz’ın kafayla indirdiği topu
alan Lens, rakibini ekarte ederek
ceza yayı üzerinden yaptığı sert
vuruşu, Altay kornere yolladı.
54. dakikada Burak
Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında
Altay’ın tokatladığı top
Kulusic’ten sekip Vida’nın
önünde kaldı. Boş pozisyonda Vida da topu
filelerle buluşturdu. 2-0

61. dakikada Lens’in pasında
ceza alanı içinde topla buluşan
Atiba’ya, Kulusic’in yaptığı
müdahale sonucu Halil Umut
Meler, penaltı noktasını gösterdi.
63. dakikada topun başına
gelen Burak Yılmaz, meşin
yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
71. dakikada Canteros’ın
kullandığı serbest vuruşta ceza
alanı topa iyi yükselen Alihan’ın
kafa vuruşunu Karius kornere
yolladı.
72. dakikada Pazdan ile

girdiği ikili mücadelede topa
dirseği ile müdahale eden
Atiba’nın pozisyonunu VAR’da
izleyen hakem Halil Umut Meler
penaltı kararı verdi.
75. dakikada Boyd’un
kullandığı penaltı vuruşunu
Karius oyun içine çeldi. Dönen
topu Kitsiou tamamlamak istedi
ancak vuruşu auta çıktı. Penaltı
pozisyonunda Vida’nın, Boyd’un
vuruşundan önce ceza alanına
girdiği için tekrar VAR’a giden
Umut Meler, penaltıyı tekrar-

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

lattı.
78. dakikada beyaz noktaya
gelen Sacko, topu Karius’un
sağından filelerle buluşturdu. 3-1
81. dakikada Kagawa ile
verkaç yaparak ceza alanına
giren Adem Ljajic, sol çaprazdan
yaptığı düzgün vuruşla topu
ağlara gönderdi. 4-1
86. dakikada Canteros’un
pasında topu önce göğsünde
yumuşatan Boyd’un ardından
yaptığı vuruş, direkten oyun
alanına geri döndü.
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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?
37

Mayıs 2019

Ceren Kestirengöz

Hem smaçör
hem pasör çaprazı
38
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Ceren Kestirengöz... Beşiktaş’ın genç, sempatik ve neşeli smaçörü...
Maçlarda onu sahada fark etmemek mümkün değil. Uzun boyuyla olsun,
yüzünden eksiltmediği gülüşüyle olsun, başına taktığı bantla olsun tüm
dikkatleri üstüne çeker. Bu sezon yaşadığı şansız sakatlık sonrası sezonu
erken kapatmak zorunda kalan Ceren’i siz değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucularına daha yakından tanıtmak istedik ve oldukça keyifli ve
samimi bir röportaj yaptık.

Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

C

eren, voleybola ne
zaman ve nasıl başladın? Beşiktaş’ta
smaçör olarak
oynuyorsun ancak
pasör çaprazı olarak da oynayabildiğini biliyorum...
Voleybola 2003 yılında o
zamanki adıyla Vakıfbank Güneş
Sigorta Spor Kulübü’nde başladım. Annem eski voleybolcu,
babam da eski bir basketbolcu
olduğu için sporun hayatımda
olması kaçınılmazdı. Önce babamın etkisiyle basketbolu denedim ama basketbolcular lütfen
alınmasın, ben çok sevemedim.
Temaslı bir mücadele olması
pek hoşuma gitmemişti. Sonrasında annemin izinden giderek
voleybola başladım ve gerçekten
çok sevdim. Evde annemin eski
formalarını giyip verdiğim sevinme pozları, sayı aldığımı hayal
ettiğim videolarım var. Smaçör
olmayı ben seçmedim diyebili-

rim. İlk başladığım zamanlarda
takımın en uzunlarından olduğum için orta oyuncu oynuyordum. Sonradan o zamanki antrenörlerimin bireysel özelliklerimi
göz önünde bulundurarak beni
smaçör oynatmasıyla, smaçör
pozisyonuna geçtim ama milli
takım altyapılarda pasör çaprazı
olarak görev aldım. Profesyonel
olduktan sonra da iki mevkide de
oynamaya devam ettim. Bu sene
Beşiktaş’ta smaçör olarak görev
alıyorum. Yirmi altı yaşımdayım,
hangisini daha çok sevdiğimi
sorduklarında hala karar veremi-

yorum, hem smaçör hem pasör
çaprazı oynamayı çok seviyorum
(gülüyor).
17 numaralı formayı giyiyorsun, 17 numaranın senin
için bir anlamı var mı?
Ben aslında altyapılarda, milli
takımda, profesyonellikte ilk
yıllarımda 9 numaralı formayı
giyiyordum, yani ilk göz ağrım
9 (gülüyor). Sonra Çanakkale
Belediyespor’a transfer oldum ve
orda benden yaşça büyük birinin giymesi sebebiyle başka bir
numara seçmem gerekti. “Şehri

“Annem eski voleybolcu, babam da eski bir basketbolcu
olduğu için sporun hayatımda olması kaçınılmazdı.
Önce babamın etkisiyle basketbolu denedim ama
basketbolcular lütfen alınmasın, ben çok sevemedim.
Temaslı bir mücadele olması pek hoşuma gitmemişti.
Sonrasında annemin izinden giderek voleybola başladım
ve gerçekten çok sevdim.
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“Ritüelim, sanırım bu güne kadar birlikte oynadığım
bütün takım arkadaşlarım da iyi bilir, saçlarımı
spreyle düzeltip bant takmamdır. Bunu istisnasız her
maç yaparım. Beni bantsız görmemişlerdir (gülüyor).
Uğur olarak düşündüğüm tek bir şey yok ama toteme
inanırım ve her maç değişik totemler yaparım.”
temsilen 17 numarayı al” dediler,
ben de kabul ettim ve 17 ile maceramız bu şekilde başlamış oldu.
Sonrasında bende yeri ayrı hale
geldi ve 17 ile devam ettim.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Ritüelim, sanırım bu güne
kadar birlikte oynadığım bütün
takım arkadaşlarım da iyi bilir,
saçlarımı spreyle düzeltip bant
takmamdır. Bunu istisnasız
her maç yaparım. Beni bantsız
görmemişlerdir (gülüyor). Uğur
olarak düşündüğüm tek bir şey
yok ama toteme inanırım ve her
maç değişik totemler yaparım.
Beşiktaş’taki hedefin ve
voleyboldaki kişisel hedefin
nedir? Planlarında yurt dışında
oynamak var mı?
Beşiktaş’la Avrupa’da kupa
kazanmayı çok istiyordum, ki
şansız bir şekilde Avrupa’ya
veda etmeseydik bunu bu sezon
gerçekleştirebilirdik. Voleybolu
gerçekten çok severek oynuyo-
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rum. Sahadayken duyduğum haz
çok başka. Hedefim bu duyguyu
en güzel şekilde yaşayıp, başarılarla taçlandırmak. Yurt dışı
için zaman zaman menajerimle
alternatifleri değerlendiriyoruz.
Benim için uzak bir ihtimal
değil, yurt dışı tecrübesi yaşamak
isterim.
Belirttiğin gibi CEV Challenge Cup’tan oldukça şansız

bir şekilde elendik. Maalesef
önümüzdeki sezon Avrupa
Kupaları’nda olamayacağız. Bu
sezonki takım ve takımın hedefleri hakkında ne söylersin?
Sezon başında işlerin bizim
için çok iyi gittiği bir dönemde
maalesef şanssız bir şekilde elendik ama bu bize büyük bir ders
oldu. Sonrasında bazı sakatlıklar
yaşandı ve takım olarak zor bir
dönem yaşadık. Bu zor süreçte
takımımız bence elinden gelenin
en iyisini yapmaya devam etti ve
bizlere yakışır bir mücadele sergiledi. Artık bize düşen, seneye çok
daha iyisi için tekrar çalışmalara
başlamak.
Bu sezon takımdaki arkadaşlık ortamı nasıldı? Nasıl
geçti sezon?
Bence sezon boyunca hem
saha içinde hem saha dışında çok
uyumlu bir ekip olmayı başardık.
Tahmin edersiniz ki kadın takımlarında on dört kişinin birbiriyle sorun yaşamadan anlaşması
kolay bir iş değil (gülüyor). Biz
bu anlamda şanslı bir takımdık.
Yaşı genç olan arkadaşlarımız,
tecrübeli arkadaşlarımız hep birlikte güzel bir ortam oluşturduk.

Takip ettiğin yabancı ligler
var mı? Sultan Ligi’nin kalitesi
hakkında ne söylemek istersin?
Günümüzde Sultanlar Ligi
dünyanın takip ettiği bir lig
haline geldi. Mevkilerinin en
iyi oyuncuları Türkiye’de oynuyor diyebiliriz. Bu yüzden
bence kalite anlamında ilk üçte
yer alıyoruz. Ben kendi ligimiz
dışında fırsat buldukça İtalya ve
Japonya liglerini takip etmeye
çalışıyorum.
Her ne kadar bu sezonu
Türkiye’nin kadın voleybol
takımları Avrupa’dan kupa
getiremeyecek olsa da, son yıllarda üst üste büyük başarılar
ve kupalar geldi. Bu başarı ve
kupaların A milli takıma yansımaması ve beklenen başarıların
gelmemesi hakkında ne düşünüyorsun?
Aslında başarı gelmiyor değil,
sadece daha sürekliliği olan bir
grafik oluşturamadık. Bu da jenerasyon değişiminde çok normal
bir durum. Mesela 2011 yılında
Avrupa Üçüncüsü olduk, 2012
yılında Olimpiyatlar’a gitmeye
hak kazandık. Bunlar ülkemiz
adına gerçekten çok büyük başarılardı ama sonrasında değişim
süreci başladı ve Olimpiyat’a
giden kadrodan çok az oyuncu
kaldı. O süreçte de 2017 yılında
Avrupa Üçüncüsü olduk, geçen
sene Milletler Ligi adı altında
yapılan eski adıyla Grand Prix
turnuvasında Dünya İkincisi olduk. Bunlar da ülkemiz için çok
güzel dereceler. Dediğim gibi
yeni oluşmuş bir takım olduğumuz için başarıların sürekliliği
konusunda biraz daha zamana
ihtiyacımız var.
Geçirdiğin talihsiz sakatlık
sonrası menisküs ameliyatı
oldun, çok geçmiş olsun. Şimdi

nasılsın? Parkelerde ne zaman
Ceren’in güler yüzünü yeniden
görebileceğiz?
Çok teşekkür ederim. Şu an
çok daha iyiyim. Umarım yeni
sezonda tekrar sahada olacağım,
o günü ben de iple çekiyorum.
Akatlar Arena’da GDS (Görüntülü Değerledirme Sistemi)
olmadığı için maçlarınızı Burhan Felek Spor Salonu’nda oynadınız. Bu maçlara da kemik
bir taraftar kitlesi geldi ancak
sanırım deplasmanlarda daha
çok Beşiktaş taraftarı tarafından desteklendiniz. Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek istersin? Onlara bir mesajın var mı?
Bu sezon maçlarımızı Burhan
Felek’te oynadık ve maalesef orda
bahsettiğiniz kemik taraftar kitlesi dışında çok fazla taraftarımız
olmadı. Şehir dışında çok daha
fazla destek gördük ve gerçekten
Aydın’da, Ankara’da, Çanakkale’de oynadığımız maçlarda inanılmaz güzel atmosfer yarattılar,
bizi evimizde gibi hissettirdiler.
Onlara çok teşekkür ediyoruz.
Spor gerçekten seyirciyle bütünleşince çok daha keyifli oluyor

o yüzden salonları daha dolu
görmek istiyoruz. Beşiktaş taraftarı inşallah önümüzdeki sezon
Burhan Felek’e daha çok gelir.
Beşiktaş’ta bu sezon unutamadığın maç hangisidir?
Neden?
Ben yakın geçmişteki maçlarımı kolay unutmam. O yüzden
birçoğu hala aklımda ama ilk
devre oynadığımız deplasmandaki Galatasaray maçı çok güzeldi.
Benim kariyerimdeki ilk derbi
galibiyeti oldu, benim için öyle
bir anlamı olduğu için hiç unutmayacağım. (10 Kasım 2018,
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 3)
Son olarak ailenden kısaca
bahseder misin? Maçlarına
gelip izlerler mi?
Ailemi başta biraz anlatmıştım, sporculuk geçmişi olan bir
aileden geliyorum. O yüzden annem, babam ve erkek kardeşim,
üçünün de sporla arası çok iyidir.
Babam nerdeyse hiçbir maçımı
kaçırmaz. Her salonda oynadığım takıma uğurlu geldiğine
inandığı bir yer bulur ve oradan
tüm maçı izler (gülüyor).
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1985-86 sezonu... Trabzonspor: 0 Beşiktaş: 1

Beşiktaş
averajla şampiyon

Tarih 1 Haziran 1986... Yer Avni Aker Stadı... Trabzonspor-Beşiktaş maçı...
Galatasaray ile sezon boyunca süren şampiyonluk yarışının sonuçlanacağı
ve sadece bir takımın mutlu sona ulaşacağı tarihi maç... O günü; kalesinde
devleşen Zafer Öğer’e, attığı golle şampiyonluğu getiren Gökhan Keskin’e,
Trabzonsporlu futbolcu Hami Mandıralı’ya, maçın hakemi Talat Tokat’a,
gazeteci-yazar Sanlı Sarıalioğlu’na, Beşiktaşlı taraftar Cevdet Fidan’a
kadar herkese sorduk...
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Tekrar liderliğe
yükseldik

Yazı:

Serpil Kurtay

B

eşiktaşımız’ın
şampiyonluğunu
ilan edeceği 198586 sezonundan bir
yıl önce Branko
Stankoviç teknik direktörlük görevine getirildi. Geleceğin yıldızı
genç takımdan Ali Gültiken A
kadroya yükselirken, Kovaçeviç
ve Hüsamettin’i renklerimize
bağladık. O sezon ilk yarıyı lider
tamamlayan takımımız, aynı
puanda olmasına rağmen, on gol
averajla şampipyonluğu Fenerbahçe’ye kaptırdı.
1985-86 sezonu öncesinde de
Beşiktaş, önemli hiçbir transfer
yapmadı. Sadece genç takımdan
Haluk Duranoğlu ile kaleci Cengiz, A takım kadrosuna alındı.
Denizlispor’un affedilmesi ile
on dokuz takım arasında oynanan ligde her hafta bir takım
bay kalıyordu. Beşiktaş olarak,
o sezon uzun süre kimseye
yenilmedik ama beraberliklerin
fazlalığı nedeniyle liderliği bir
türlü yakalayamadık.
İlk yarının sonlarına doğru seri galibeyetlere başlayan
Siyah-Beyazlılarımız, 17. haftada Sakaryaspor’u 3-1 yenerek
liderliğe yükseldi. Ardında da
Trabzonspor’u 1-0 yenmemize
rağmen, Galatasaray tehir maçını kazandı ve on sekiz maçlık ilk
yarıyı, Galatasaray ve Beşiktaş
27’şer puanla kapadı.

Sarı-Kırmızılılar’ın bir gollük
averaj avantajı vardı. Üçüncü
Fenerbahçe ise dört puan gerideydi. İkinci yarıda Beşiktaş ve
Galatasaray arkadaki gruptan
kopmaya başlarken, amansız bir
yarış başladı. 24. maçta Samsun
deplasmanında 1-0 yenilerek
ikinci yenilgimizi aldık, ancak
namağlup Galatasaray da beraberliklerle puan kaybetmeye
devam etti. 27 Nisan’da Galatasaray, Zonguldak deplasmanında
0-0 berabere kalırken, Beşiktaşımız Orduspor’u 5-1 yenip
averajla tekrar liderliğe yükseldi.

Şampiyonluk son
haftaya kaldı

Ertesi hafta Galatasaray ile
şampiyonluk için kader maçımız
vardı. Galatasaraylı Yusuf’un 33.
dakikadaki golüne 78. dakikada
Ziya ile cevap verdik. 1-1’lik skor
ligin bitimine dört hafta kala
averajla liderliğimizi sürdürmemize yetiyordu.
İki takım üst üste bütün maçlarını kazanınca son haftaya yine
puan puana ve Beşiktaşımız’ın
yedi gollük averaj üstünlüğü ile

girdik. Galatasaray, Sarıyer’i 1-0
yenerken, bizim de önümüzde
Trabzon deplasmanı bulunuyordu.
Bu arada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmamız gerekiyor. 17
Mayıs 1986 Beşiktaş için yaslı
bir gündü. Başkanımız Süleyman Seba’nın annesi vefat etmiş,
son nefesinde takımdan şampiyonluk istediğini söylemişti. İşte
futbolcularımız da bu tarihten
sonraki tüm maçlarına “Başkanımız’a ana acısını unutturacağız” diyerek çıkıyordu.

Teşvik primi
söylentileri!

1 Haziran 1986 tarihinde
Avni Aker stadında oynanan
maça, Beşiktaşlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Beş bin Beşiktaşlı, tezahüratlarıyla tribünleri
doldurdu. Maçtan alacağı sonuç
ligdeki sırasını değiştirmeyecek
olmasına rağmen Trabzonspor,
adeta şampiyonluğa oynar gibi
bir hırsa sahipti. Beşiktaş ise,
“Stankoviç modeli” oyun anlayışı içinde, defansını kalabalık
tutarak, kontrataklarla güçlü
rakibini zorladı. O gün tartışmasız, sahanın yıldızı Beşiktaş’ın
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kalecisi Zafer Öğer’di. Yerden,
havadan, doksandan rakip
forvetlerin yolladığı sert tüm
şutlarını kurtaran Zafer, kalesinde adeta devleşti.

Golün adı; Gökhan

İkinci yarının ortalarında,
Beşiktaşlılar’ın beklediği gol geldi. O gün orta sahada görev alan
Gökhan Keskin, yirmi beş metre
uzaklıktan çektiği şutla, rakip
kaleye golünü gönderdi. Maçta
başka gol olmayınca Beşiktaşımız, averajla şampiyonluğunu
ilan etti.
Ertesi gün gazete sayfalarını,
Beşiktaş’ın şampiyonluk fotoğrafları süslerken, haberlerde şu
başlıklar yer alıyordu: “Mutluluk Seli”, “Erkekçe Mücadele”,
“Stankoviç Ağladı”, “Süleyman
Seba: Kupayı Annemin Mezarına Götüreceğim”, “Stankoviç:
Şampiyonluğu Bu Taraftara
Borçluyuz”, “Siyah-Beyaz En
Büyük Beşiktaş”...

46

Mayıs 2019

İşte tarihi maçın tanıklarının
anlatımıyla o gün:

“Gol bana nasip oldu”

Gökhan Keskin
(BJK’lı Futbolcu):

“Ben 1984 senesinde profesyonel oldum. O dönemde hep
aynı yaş grubundan arkadaşlar
bir araya geldik. Süleyman Seba
kulüp başkanıydı ve kulübün
durumu pek iyi değildi. Biraz

mecburiyet, biraz takımın iyiliğindendi bu birliktelik. Branko
Stankoviç gibi disiplinli bir
hocaya verdiler bizi. Bu efsane
takımın oluşumunda onun payı
çok büyüktür. Benim oynadığım yeni jenerasyon aynı şeyleri
birlikte yapardı, aynı olaylardan
zevk alırdı. Arkadaşlık ortamımız inanılmaz güzeldi. Herkes
birbirine yardımcı olmaya
çalışırdı. Tecrübe kazandıkça
bu uyum sahaya da yansımaya
başladı. Sahaya çıkarken çok
rahattık, kendimizden çok emindik. Kendimizi yenilmiz armada
gibi görüyorduk. Maçlardaki
konsantrasyonumuz, kazanma
hırsımız, kazandıktan sonraki
sevinci paylaşımımız, her şey çok
güzeldi.
Böyle bir ortam olunca başarı
da kendiliğinden geldi. 1985-86
sezonu, benim ikinci profesyonel
senemdi. Dokuz-on haftadır da
Galatasaray’la çekişme halindeydik. Şampiyonun kim olacağı

son maçlara kalmıştı. Ortada da
bir sürü dedikodu vardı. Trabzon’a gittik. Maçın başlarıydı,
sağdan bir korner oldu, korneri
Fikret ağabey kullandı. Kaleci
elinden kaçırdı ve top önüme
geldi. Ben de sol ayakla vurdum,
top köşeye gitti ve gol oldu. Golden sonra ızdırap hayatı yaşadık.
Özellikle ikinci yarı inanılmaz
bir baskı yedik. Bütün bir sezon
uğraşmışsınız, tam mutlu sona
ulaşacaksınız ve karşınızda bunu
çalmak isteyen bir ekip var. Teşvik olayları nedeniyle de rakip
oyuncular inanılmaz isteklilerdi.
İkinci yarı hiç bitmeyecek gibi
geldi. Hakem bitiş düdüğünü
çaldığında biz Şampiyonduk.
Hem benim ilk şampiyonluğumdu hem de gol bana nasip
olmuştu. O günkü mutluluğumu
anlatmam mümkün değil.”

“Trabzon
tek kale oynadı”

Zafer Öğer (BJK’lı Kaleci):

“Trabzonspor maçından
önce, Sakarya’yı 6-0 yenmiştik
ve gol averajını garantilemiştik.
Ancak ligin namağlup takımı
Galatasaray’la puanımız eşitti.
Mağlubiyet ya da beraberlik onları şampiyon yapacaktı. Bunun
heyecanını yaşıyorduk.
Maçtan önce, Galatasaray’ın
Trabzonspor’a teşvik pirimi verdiğine ilişkin dedikodular oldu.
Biz maça gayet iyi hazırlanmıştık

ama bu söylentilerin üzerimizde gerilimi vardı. Soyunma
odasında herkes şampiyonluğa
konsantre olmuştu ve maçtan
başka bir şey düşünmüyorduk.
Rahmetli Bora ağabey, ‘Bu maçı
kazanacaksınız; hadi göreyim
sizi’ diyerek motivasyonumuzu
artırmaya çalışıyordu.
Trabzonspor maçı, benim
futbol yaşantımdaki en değerli
maçtı. Erken bulduğumuz golden sonra zaten Trabzon tek kale
maç yaptı. Rakipte çok değerli
futbolcular vardı, örneğin Hami’nin ilk maçıydı. Hem teşvik
pirimi hem de herkesin kendisini
göstermek istemesi nedeniyle son
dakikalar geçmek bilmedi.
Bitiş düdüğünden sonra
yaşadığımız büyük mutluluğu
anlatmaya ise kelimeler yetmez.
O gün yedeğinden sahada oynayanına, malzemecisinden teknik
direktörüne kadar herkes can
siparane oynadı. Şampiyonlukta
herkes emek sahibiydi. Kupayı
kaldırmak çok güzel bir duyguydu. Özellikle futbolu bıraktıktan
sonra o günlerin ne kadar güzel
olduğunu daha iyi anlıyorsunuz.
Beşiktaş’ta böyle bir olaya
imza attığınız için kendinizle
gurur duyuyorsunuz.”

“Medeni insanlar gibi
futbolumuzu oynadık”

Hami Mandıralı
(TS’li Futbolcu):

“Beşiktaş maçı, zannediyorum benim ikinci maçımdı,
daha önce Malatyaspor maçında
forma giymiştim. Daha on yedi
yaşımda ya vardım ya yoktum.
Genç bir futbolcu olduğum için
kendimi göstermek zorundaydım, o nedenle çok hırslı oynadım. Ben sağaçık oynuyordum
ve karşımda da Hüsamettin
ağabey vardı. Genç olduğum
için kondisyon avantajım vardı
ve Hüsamettin ağabeyi epey
uğraştırmıştım. Benim açımdan
çok olumlu bir maç oldu, çok
güzel işler yaptım. Biz yedinci
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sıradaydık ve maç sonucuna göre
bir değişmeyecekti ama Beşiktaş şampiyonluğa oynuyordu.
Medeni insanlar gibi futbolumuzu oynadık ama sonuçta bir
gol yedik ve Beşiktaş şampiyon
oldu. Sahada şampiyonluk turu
attılar ve biz de onları tebrik
ettik. Trabzonspor taraftarı da
Beşiktaşlılar’ı alkışladı. Maalesef
günümüzde yeşil sahalarda böyle
görüntülere tanık olmuyoruz. O
zamanlar futbola bakış açısı çok
farklıydı. Her iki taraf da çıkıp
aslanlar gibi topunu oynuyorsa,
galip gelen alkışlarla uğurlanıyorsa gerçek olgunluk ve erdemlik budur.
Bizim hırslı futbolumuzun
nedeni bu anlattıklarımdı. O
günlerde teşvik primi ile ilgili
söylentiler vardı, tabii ki genç
bir futbolcu olarak benim böyle
olaylardan o gün haberimin
olması imkansız. Ben gözlerimle
görmedim ya da kulaklarımla
duymadım. Ama biliyorsunuz
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ki yıllardır ülkemizde her şey
oluyor. O dönem var mıydı
bilemiyorum... Ben gençtim, olsa
bile konuşmak bana yakışmazdı. Ama bilgim olsa gerçekten
söylerdim.”

“Sahanın yıldızı
kaleci Zafer’di”

Talat Tokat (Hakem):

“Trabzonspor-Beşiktaş maçını yardımcılarım Zihni Aksoy
ve Serdar Çakman ile beraber
yönettim. Özellikle Beşiktaş’ın
şampiyonluğunu ilgilendirdiği
için o günkü müsabakaya Türkiye’nin her yerinden taraftar
gelmişti. Taraftarın coşkusu,
stadda ayrı bir atmosfer yaratmıştı. Ligde herhangi bir iddiası olmamasına rağmen Trabzonspor, çok mücadaleci ve hırslı
oynadı. Trabzon’un forvetleri,
hatta orta saha oyuncularının
şutları karşısında sahanın yıldızı
Beşiktaş’ın kalecisi Zafer oldu.

Adeta kalesinde devleşti, olmayacak toplar çıkarttı. Dolayısıyla
bu durum Beşiktaş’ın da daha
güzel oynamasına sebep oldu.
Son dakikaya kadar müsabakanın temposu hiç düşmedi,
herkes maç yeni başlamış gibi
sonuna kadar mücadele etti.
Bence tribünlere gelen seyirciler de, o günkü futboldan büyük zevk duydu. O kadar süratli
ve heyecanlı bir maçtı ki, doksan
dakika herkese otuz dakika gibi
geldi.
Maç 1-0 bitince Beşiktaş
Şampiyonluğu’nu ilan etti ve
şeref turu attı. Centilmen Trabzonspor taraftarı da Beşiktaş’ı
ayakta alkışladı, futbolcuların
sevinçlerine ortak oldu.
Bir hakem olarak, benim
de rahat yönettiğim bir maçtı.
Çünkü her iki taraf da futbol
oynamak niyetindeydi. Ben
Trabzon’da çok maç yönettim
ama o günkü müsabaka benim
için unutulmayacak bir maçtı.”

“Dayanamadım
havaya sıçradım”

Sanlı Sarıalioğlu (Gazeteci):

“Yıllarca Beşiktaş’ta görev
yapmış bir kişi olarak, Beşiktaş’ın maçlarını izlemek ve
yorumlamak hiç de kolay bir iş
değil. Öncelikle basın tribününde duygularınızı baskı altında
tutmak ve tepkilerinizi abartmamak zorundasınız. Özellikle de
şampiyonu belirleyecek maçlarda, bunu engelleyebilmek herhalde dünyanın en zor işlerinden
biri olsa gerek. 1985-86 sezonundaki Trabzonspor-Beşiktaş
maçı da böyle bir örnekti. Maçın
tamamında heyecan içerisindeydik. Sonunda dayanamadım
havaya sıçradım. Ne yapalım,
içimizdeki sevgi ağır bastı.”

“Türkiye’de ilk kez
taraftarlar özel uçak
kaldırdı”

zonspor deplasmanı, Türkiye’de
taraftarların ilk kez özel uçak
kaldırdığı bir maçtır. Bu açıdan
futbol tarihinde bir ilk’i gerçekleştirdik.
Stadda kapalı tribünün yarısı
ile kale arkası komple Beşiktaşlılar’a aitti. Çok zor bir maç
oldu. Kaleci Zafer’in o maçta
unutulmaz kurtarışları vardı.
İkinci yarıda en az altı-yedi tane
muhteşem top çıkardı. Hele son
üç dakikada üç kurtarışı var
ki,
biz tribünde öldük öldük
dirildik. Zafer böyle bir
performans sergilemeseydi, kesin mağlup olurduk.
O mağlubiyet de bizi
şampiyonluktan ederdi.
Bütün futbolcularımız
ve biz taraftarlar şampiyonluğa
inanmıştık. Alt yapıda görevli
olduğum için de sürekli futbolcularla beraberdim. Onların
heyecanını, inancını biliyordum.
Maç yarım kaldığı için
Eskişehir şampiyonluğunu doya
doya yaşayamamıştık, o nedenle
Trabzon’da güzel bir kutlama
yaptık. Özlediğimiz şampiyonluk turunu Avni Aker’de attık.
Çok dürüst bir maç olmasının
yanı sıra, Trabzonlu taraftar da
bizleri alkışladı. O anki mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler
yetmez.

Dönüşte takımın uçağından
iki dakika sonra bizim uçağımız kalktı. Biz takımdan önce
İstanbul’da olmak istiyorduk
ama kaptanımız aynı anda
Yeşilköy’e ineceğine söz verdi.
Dönerken uçakta ağlamayan tek
bir insan yoktu. İndiğimizde
bütün İstanbul havalimanındaydı. Muazzam bir kalabalık vardı,
konvoy eşliğinde kulübe geldik
ve Eskişehir maçında tadı damağımızda kalan şampiyonluğun
acısını çıkarttık.”

Cevdet Fidan
(BJK’lı Taraftar):

“O yıllarda Türkiye’de
şimdiki gibi çok havayolu şirketi
yoktu, İstanbul Havayolları
diye tek bir şirket vardı. Oranın
Genel Müdürü Cem Bey de çok
iyi bir Beşiktaşlı’ydı. O zamanlar
kulüplere bile özel uçak verilmiyordu, futbolcular tarifeli uçakla
gelip gidiyordu. Çok zor şartlarda Cem Bey vasıtasıyla özel uçak
kiraladık. Uçağımızın kapasitesi
yüz on kişilikti ama yaklaşık
üç yüz kişi müracaat etti. Trab-
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Ece Soydemir Özel Koleksiyon)

Gün Doğarken Beşiktaş

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

G

eçtiğimiz nisan
ayında camiamız
adına birbirinden
anlamlı günleri
geride bıraktık.
5 Nisan’da merhum Onursal
Başkanımız Süleyman Seba’yı anı-

larıyla yad ederken, 11 Nisan’da
ise mabedimiz namı diğer “Stad
Abi” Vodafone Park’ın üçüncü
yaş gününü kutladık. Her yıl 19
Mart’ta kulübümüzün kuruluş
yıldönümünü kutlarken, nisan
ayında ayrıca en büyük Beşiktaşlı
Atatürk’ün ilan ettiği 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’yla birlikte her yıl bahara
giriyoruz.
Birbirinden anlamlı duyguları
yaşadığımız nisan ayını daha da
anlamlı kılan gelişmeler yaşadım.
Beğeniyle takip ettiğim Vodafone
Park resmi instagram hesabının
admini Sayın Ömer Nacaklı’nın
adeta fikir babası olduğu projede, tablolarımın görselleri 2-11
Nisan arasında tüm Vodafone

Park sosyal medya hesaplarında
yaşlaşık dört milyon kişiye ulaştı.
Stadımızın üçüncü yılının kutlanacağı 11 Nisan için ezber bozan
sanatsal bir projeyle milyonlarca
kişinin karşısına çıkan Vodafone
Park sosyal medya ekibini dergimiz aracılığıyla tebrik etmek
istiyorum.
2013 yılından bugüne İnönü-Vodafone Park ve semt temalı
çalışmalarımla milyonlarca taraftarımızın duygularına tercüman
olmaya çalıştım. Fırçama hakim
olabildiğim sürece daha iyi işler
ortaya çıkarmak, en büyük gayem
diyebilirim. “Marifet, iltifata
tabidir” sözünden yola çıkarsak,
kulüp resmi yayın organları tarafından çalışmalarımın taraftar-

larımıza sunulması, kendi adıma
en büyük armağandır. Bu büyük
armağanın aynı zamanda büyük
sorumluluk olduğunu tuvalimin
başına ne zaman geçsem fazlasıyla
hissettiğimi söyleyebilirim. Sayın
Ömer Nacaklı’nın Vodafone Park
temalı sanatsal projesinde başrolde olarak, sorumluluğumun çok
daha fazla arttığının da farkındayım.

On gün süresince sosyal
medyadan yayınlanan tablolarıma yabancı bir gözle bakmaya
çalıştım. Gece, gündüz, denize
doğru, Maçka’ya doğru, deniz
donanmamız eşliğinde, meşaleler
eşliğinde derken tablolarım adeta
film şeridi gibi günlerce önümden
geçti. Henüz ele almadığım açıları
da gelecek dönemlerde resmetmeyi arzu ediyorum.

Bu sayıda stadımızdan Beşiktaş Çarşı içine doğru yöneldim.
Sabahın ilk ışıklarında, kepenklerin kapalı, kaldırım ve caddelerin
boş olduğu saatlerde tabloma
doküman sağlamak adına çekimler yaptım. Beşiktaş Çarşısı’nda
kalabalığın olmadığı saatlerde
bile yürüdüğünüzde, adeta fırtına
öncesi sessizliği hissediyorsunuz.
Diğer tüm semt çalışmalarımda olduğu gibi yağmur sonrası
akisleri ve Siyah-Beyaz bayraklarla
harmanladığım son çalışmam
“Gün Doğarken Beşiktaş”, tüm
sanatseverlere ve taraftarlarımıza
armağanımdır.
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ŞEVVAL SAM:

"Futbolu
hep çok
sevdim"

On parmağında
on marifet olan,
televizyon dünyasından
müzikale birçok farklı
alanda karşımıza
çıkan ve hepsinde bizi
büyüleyen bir yeteneğe
sahip olan Şevval Sam
ile hayatının farklı
noktalarına değinerek
keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
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bir önceki rolümden farklı
olması, iyi bir ekip, yapım
firması, kanal gibi çok parametre var aslında. Her
zaman bu kadar beklentimi karşılayacak kesişmeler
olmayabiliyor tabii. Ama
yine de şanslıydım hep.
Röportaj:

A. Kubilay Samyeli

Ö

ncelikle yeni projeniz için kutlarız.
Bilmeyenler için
canlandırdığınız
karakteri ve diziyi
kısaca anlatmanızı rica edebilir
miyiz?
Yakın zamanda seri katillerle
ilgili bir kitap okudum. Hepsinin
çocuklukta yaşadıkları travmalar,
onlarda ileri derecede empati
yoksunluğu yaratmış ve birine
acıma duygusunu yok etmiş.
Ender’in de çocukluk travmaları
ve empati yoksunluğu var. O da
oğlu ve kendi büyüttüğü kardeşi
olmasa belki bir seri katil olabilirmiş. Ezilmişlik, yoksulluk,
taciz, hepsi var geçmişinde...
Tüm bunlara karşı hayatta kalma
mücadelesi vermiş ve sonunda
güçlenmiş bir kadın. Şimdi ise
hayattaki en büyük mücadelesi
o, zorla elde ettiği gücünü ve itibarını kaybetmemek. Yaptığı her
kötülükle hayattan, geçmişinden
hesap soruyor.

İçinde bulunduğunuz tüm
televizyon yapımları izleyicilerin beğenisini kazanan yapıtlar. Bunun sırrı nedir? Gelen
teklifleri seçerken kriterleriniz
nelerdir?
Senaryoda hikayenin akıcılığı,
karakterin

Her albümünüz birbirinden
bağımsız konsept
şeklinde. Yıllara
yayılan bir fikirden
mi bahsediyoruz
yoksa her yeni
albüm sonrası zamana
bırakmaktan
mı?
Tabiatım,
yaptığım her işte
aynı şekilde tezahür ediyor. Hayattaki çeşitlilik
beni nasıl
heyecanlandırıyorsa,
müzikal
olarak da
aynı şeyi
yaşıyorum. Önce farklı bir tarzın
titreşimleri dikkatimi çekiyor;
içimde bir merak gelişiyor. O
müziğe yoğunlaştıkça hem fiziksel, hem ruhsal hem de kültürel
bir keşif süreci başlıyor. Süreç
albüme dönüştüğünde, bunu
insanlarla paylaşmak istiyorum.
Alaturka’ya olan sevginizi
biliyorum ve tek kişilik bir
gösteri olan Müzeyyen Müzikali’ni de hayata geçirmiştiniz. Albüm ve konser ile
müzikali karşılaştırmanızı
rica edebilir
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Menajer: Harun Belenkoğgulları
Syling: Esra Başıbüyük
Fotoğraflar: Tayfun Çetinkaya
Makyaj: Fezi Altun
Saç: İbrahim Zengin

miyim? Ayrıca bu projeyi tekrar hayata geçirmeyi planlıyor
musunuz?
Uzun zamandır hayalim olan
bir projeydi. Müzeyyen Senar’ın
yüzüncü yaşına denk geldiği için
daha da anlamlı oldu müzikal.
Devam ettirmek istedik. Koşullar biraz zorladığı için şu an sahneye koyamıyoruz ama sahnede
olmak, hikaye anlatırken şarkılar
söylemek müthişti. Konserler de
genelde bu coşkuyla geçiyor. İnsanlarla göz göze şarkı söylemek
büyük bir haz veriyor. Albümün
keyfi de başka tabii. Ama canlı
performansı her zaman tercih
ederim.
Beşiktaş ile bağınız nasıl
oluştu? Çocukluğumuzda
ailenizde başka Beşiktaşlı var
mıydı?
Neden olduğunu bilmiyorum
ama oğluma bakınca, kadersel bir
yanı da olduğunu düşünüyorum.
Babam Fenerbahçeli, annem
Galatasaray eğilimliydi. Ailede
futbola özel bir ilgi yoktu ama
ben beş yaşımda Beşiktaş formasıyla geziyordum. Futbolu çok
seviyordum. İlk maçıma 1982’de
gittim ve İnönü’de deniz tarafındaki açık tribünde izledim.
Maçları takip ediyor musunuz?
Eskisi kadar değil. Etrafımda
artık, futbolla ilgili çok fazla
insan kalmadı. Bodrum Masalı
setinde, ekibin çoğu Beşiktaşlı’ydı. Hep beraber formaları giyip
maç izliyorduk. O zaman keyifli
oluyordu. Futbolu hep çok sevdim, iyi de anlarım.
Oğlunuz babasından ziyade
sizin izinizden ilerliyor. Futbolcu olmasını istermiydiniz?
Babası, Beşiktaş’ın yüzyılının
on birinde yer almış, efsane bir
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futbolcu. Ondan daha iyi olamayacaktı ise, futbolcu olmaması
hayırlı olmuş demektir. Oyuncu
olarak beni fersah fersah aşacağı
kesin ama...
Şevval Sam günlük hayatında nasıl biridir?
Aynı herhalde, bir şey fark
ettiğini zannetmiyorum.

Karavana yerleşme fikriniz
olduğunu biliyorum. Ardındaki fikir nedir? Şehir karmaşası, doğaya özlem...
Bağımsızlığım çok kıymetlidir. Karavan, kendimi özgür
hissetmemi sağlıyor. Mülk edin-

mek istemiyorum artık. On tane
evim olsa ne işime yarayacak?
Tek parçayım. İhtiyacımdan
fazlası olmasın. Her ihtiyacımın
olduğu bir karavanım olursa,
kontağı çevirdim mi her yer
evim olur.

Daha önce “Yaş değil, kıdem alıyorum” şeklinde bir demecinizi okumuştum. Konuyu
açmanızı rica edebilir miyim?
İnsana yaşlı hissettiren,
sürekli yaşını hatırlatan, sistemin
empoze ettiği gençlik ve güzellik
anlayışı... Çünkü ekonomi bu
kavramlarda çok ciddi bir karşılık buluyor. Sette herkes benden
küçük, çoğu benden yirmi yaş
küçük. Ama bazen öyle şeylerle
eğleniyoruz ki, arada yaş farkına
dair en ufak bir hissiyat oluşmuyor. Sadece onlardan daha deneyimli olduğum için, kıdemliyim.
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

Olağan Seçimli
Genel Kurul
Toplantı duyurusu

D

erneğimiz Olağan
Seçimli Genel
Kurul Toplantısı 5
Mayıs 2019 Pazar
günü saat 10:30’da
Akatlar Mahallesi, Yıldırım
Oğuz Göker Caddesi, Gelincik
Sokak, No:1 Beşiktaş İstanbul
adresinde bulunan BJK Akatlar
Spor ve Kültür Kompleksi’nde
yapılacaktır.
5 Mayıs 2019 Pazar günü

toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde ikinci ve son
toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü
saat 10:30’da aynı gündemle aynı
yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya
katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneği Yönetim Kurulu

Not: Sicil No’su 31798’e kadar olan (31798 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2018 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün
veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve
Mali Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin
kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve
girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

GÜNDEM
- Açılış
- Toplantı ve Başkanlık
Divanı Seçimi
- Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşı
- Başkan Adaylarının
Programlarının Takdimi
- Başkan, Yönetim Kurulu,
Denetim Kurulu, Seçme ve
Sicil Kurulu ile Disiplin
Kurulu Seçimleri
- Kapanış

EYJOLFUR SVERRISSON:

“Beşiktaş’ı hep merak ederim
eski bir sevgili gibi”
Beşiktaşımız’da 1995-96 sezonunda
kiralık olarak oynayan Eyjolfur
Sverrisson, futbolu bıraktıktan
sonra yoluna teknik direktör
olarak devam etti. Yıllar sonra
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te
bulduğumuz Sverrisson, tüm
röportajda boyunca Beşiktaş’tan
eski bir sevgili gibi bahsetti.
Oğlunun adını “Kartal” koyacak
kadar Beşiktaş aşığı olan
İzlandalı eski futbolcumuzun son
sözleri de Türkçe “Çok seviyorum
abi!” oldu.
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frikikten bir gol atmıştım ve beni
izleyen gözlemcileri etkilemişim
ki, seneye Almanya’ya transfer
oldum.

Röportaj:

Andrew Simes

E

y... Eyjo... Eyjolfur
Sverrisson...
Kısacası Jolly,
devreleri zorlamayın
(gülüyor).

Teşekkürler! Jolly Sverrisson, kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Kuzey İzlanda’da ismi çok
kolay telafuz edilen bir yerde
doğdum: Sauðárkrókur.
Röportaj yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyebilirsiniz!
(Gülüyor) Bizim oralarda
hava şartlarına göre adapte olmanız gerekiyor. Bu yüzdendir ki
kısa süren yaz mevsiminde ancak
futbol oynarız, kışın ise salonda
basketbol oynarız. Çocukluğum
basketbol üzerine kuruluydu.
Tindastoll takımını ikinci ligden
birinci lige çıkardım. İlk sezonumda 26.4, ikinci sezonumda
32.8 sayı ortlaması tutturdum.
Oradan milli takıma seçildim.
Futboldan daha başarılıydım
basketbolda ve bu yüzden çok
kişi üzülmüştü futbola geçtiğimde. Aslında baktınız zaman tam
bir sporcuydum. Ama hem maddi olarak getirisi daha yüksek
olduğundan hem de ada nüfusun
azlığı yüzünden futbol takımına
da el attım ve her şey bir Fransa
maçıyla başladı. 3-2 yenildik ama

Almanya’daki futbol kariyerinizi ve Beşiktaş’a geliş hikayenizi anlatır mısınız?
Almanya’da Christoph Daum
altında Stuttgart’ta oynuyordum.
Yıllarca süren Bayren Münih
hegemonyasından sonra çok
kişiyi şaşırtarak şampiyon olduk.
Ardından Daum Beşiktaş ile
anlaştı ve beni arayıp disiplinli
bir kaç oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Çok teklif almaya
başlamıştım ama Daum’a çok şey
borçluydum ve düşünmeden evet
dedim. Türkiye’ye geldiğimde
geceydi. Havalimanında taraftarların karşılama geleneğini daha
önce duymuştum ama bu kada-

rını tahmin etmemiştim. Havalimanından otelime kadar sanırım
yere basmadım. Anlayacağınız,
İstanbul’a inmek dört-beş saat
sürmüştü.
Beşiktaş’taki günleriniz
nasıldı?
Bildiğiniz gibi şampiyon
olduk o sene. Ama birçok açıdan
yeni tecrübeler edindim. İlk
sabahımı hatırlıyorum, otel
kapısından çıktım ve kırk derece
sıcaklık vardı. Bir İzlandalı için
kafanızı fırının içine koymak gibiydi ama alıştım. Yedi numaralı
formayı giyiyordum. Her şeyden önce çok iyi insanlar vardı
takımımızda: Rıza gerçek bir
kaptandı, Ali, Şifo, Metin, topu
resmen döven Ertuğrul, Aumann, ve Madida... İlk maçımda
Denizli’ye karşı gol atmıştım.

“Ooo Süleyman Seba’nın varlığı yeterdi. Bazı maçlara
gelemezdi, geldiklerinde ise kendini belli ederdi,
kimsenin kuşkusu olmazdı. Onu tribünde gören
futbolcular “Komutanımız cepheye indi!” havasında
taaruza geçerdi.”
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“Aumann ilk gün yanıma yaklaşıp “Çok korkuyorum”
demişti. “Kimden? Rakip taraftardan mı?” diye
sormuştum. “Hayır kendi taraftarımızdan” diye
cevap vermişti! Ben de başıma nasıl bir bela
aldığımı düşünmeye başlamıştım. Ama çok çabuk
öğreniyorsunuz; Beşiktaş taraftarından daha iyi bir
dost veya daha kötü bir düşmanın olamaz, seçimi sizin
yapmanız lazım.”
Forvet, orta saha ve defansta
oynayabiliyordum. Beşiktaş’ta
ilk yarı forvet olarak oynadım
ve dokuz gol attım. Takımdaki
sakatlıklar sonrası ligin ikinci yarısında orta sahaya geçtim. Yoksa
daha çok gol atabilirdim.
Süleyman Seba ve Christoph Daum ile çalışmak nasıldı?
Ooo Süleyman Seba’nın
varlığı yeterdi. Bazı maçlara
gelemezdi, geldiklerinde ise
kendini belli ederdi, kimsenin
kuşkusu olmazdı. Onu tribünde
gören futbolcular “Komutanımız
cepheye indi!” havasında taaruza
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geçerdi. Christoph Daum ise
göstermezdi ama çok eğlenceli
biriydi ve çok iyi motive ediyordu futbolcularını. Her zaman
sınırlarımızı zorlardı. Realist
biriydi. Büyük maçları tabii ki
asılmamızı isterdi ama yitirsek
bile bunun dünyanın sonu olmadığını, küçük maçların hepsini
kazanırsak şampiyon olacağımızı
söylerdi. Nitekim öyle de oldu,
sezon bitimine daha çok süre
varken şampiyon olmuştuk. Bir
de Süreyya adında bir malzemeci
vardı. Hayatı Beşiktaş olmuş biriydi. İşini nasıl gururla yaptığını
görünce biz de en az aynı saygıyı
göstermeye çalışırdık.

Çok ilginç bir penaltı atma
tarzınız var.
Evet hiç gerilmeden atardım.
Bırakın kaleci ben delimiyim mi
diye düşünsün, dikkati dağılsın.
Her defasında topa vurmak
yerine kepçeleyerek üst köşeye
bırakırdım.
Fenerbahçe maçında kaçırdığınız yüzde yüzlük bir gol
pozisyonu vardı doğru hatırlıyorsam, çok konuşulmuştu o
zamanlar.
Oluyor bazen futbolda ama
Fenerbahçe’ye topuk ile attığım
gole say! Zaten bugünlerde
herkes onlara gol atıyor ama kaç
kişi Fenerbahçe’ye topuk ile gol
attığını söyleyebilir!
Taraftarlarımız ile ilgili bir
anınız var mı?
Aumann ilk gün yanıma yaklaşıp “Çok korkuyorum” demişti.
“Kimden? Rakip taraftardan
mı?” diye sormuştum. “Hayır
kendi taraftarımızdan” diye

cevap vermişti! Ben de başıma
nasıl bir bela aldığımı düşünmeye başlamıştım. Ama çok
çabuk öğreniyorsunuz; Beşiktaş
taraftarından daha iyi bir dost
veya daha kötü bir düşmanın
olamaz, seçimi sizin yapmanız
lazım. Benim Beşiktaş’ta oynadığım sene sanırım içeride sadece
bir maç kaybettik ve taraftarlarımız memnunsuzluklarını dile
getirmek için tesislere gelmişti
maç sonrası. İnanır mısınız, o
an Galatasaray veya Fenerbahçe
taraftarlarının arasında kalsak
daha güvendeydik! Normalde
gaza gelen biri değildim ama
o Beşiktaş taraftarının önünde
oynayıncaya kadarmış.
Beşiktaş’tan neden ayrıldınız? Beşiktaş sizde nasıl bir iz
bıraktı?
Zaten kiralık olarak gelmiştim. Almanya’ya döndüğümde
Hertha Berlin’e kiralandım ve
takımı hemen Bundesliga’ya
terfi ettirdik. Ama “Beşiktaş bu
aralar ne yapıyor acaba” diye
merak ederdim, eski bir sevgili
gibi. Ama Beşiktaş’tan aslında
hiçbir zaman ayrılmadım. Jübile
maçımda Almanya’da Galatasaray’a karşı oynamıştık ve iki gol
atmıştım o maçta. Galatasaray’a
gol atmadan, gerçek Beşiktaşlı
olmadan futbolu bırakamazdım!

sene Antalya’ya getiriyordum
ama İstanbul’a maalesef uğrayamadım. Her sene gideceğim
diyorum, stadımızı göreceğim
diyorum, her sene aynı sözü veriyorum kendime. Bir gün mutlaka geleceğim, umarım içinde
kalmaz.
Yıllar sonra denk geldiğiniz
Türkler sizi tanıyor mu?
Sık sık Almanya’ya ve oradaki
gurbetçi lokantalarında kebap
yemeye giderim. Ya bana hep
denk geliyor ya da Almanya’daki
gurbetçilerin çoğu Beşiktaşlı,
içeri girdiğimde tanıyorlar tabii.
Hatta şöyle anlatayım, 1995’ten
beri hiçbir Türk bana yemeğimi
ödettirmedi! Beşiktaş yarın öbür
gün Almanya’dan futbolcu almak
istediğinde, bunu da sözleşmesinde madde olarak belirtsin
bence! Almanya’da Alman futbolcularından daha popülerim
bazen!

Beşiktaşımız’ı takip ediyor
musunuz? Formamızı hala
saklıyor musunuz?
Tabii internet ile çok şey
gelişti. Her maçın skoruna
telefonumdan bakıyorum. Tabii
forma da duruyor. Bence en
güzel forma tasarımı olduğu sene
oynamışım Beşiktaş’ta.
Sanırım oğlunuz da babasının izinde yürümüş ve futbolcu
olmuş...
Evet kendisi defans oyuncusu.
Bayern ile antrenmanlarına çıktı.
Daha sonra West Ham’de başlayıp Rosenborg, Maccabi Haifa
ve Bochum’da oynadı. Şimdilerdeyse Levski Sofya’da oynuyor.
İsmi, Holmar Örn Eyjolfsson.
Eyjolfsson, Eyjolfoğlu demek,
bizde adet öylerdir. Ama ilk isimlerini ben koydum; Holmar Örn.
Yani Holmar Kartal. Örn, bizim
dilimizde Kartal demek. (Türkçe
söylüyor) Çok seviyorum abi!

Şimdi neler yapıyorsunuz?
On sene boyunca İzlanda
U21 Milli Takımı’nın teknik
direktörüydüm. Sonra dört
sene A milli takımın teknik
direktörlüğünü yaptım. Yeni
yılda bıraktım. Ailemle başkent
Reykjavik’te oturyorum. (Gülerek) Şenol Güneş sezonu sonu
ayrılıyordu değil mi?
Türkiye’yi tekrar ziyaret
ettiniz mi?
İzlanda Milli Takımı’nı her
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2018 Yılı
Olağan
İdari ve
Mali Genel
Kurul
Toplantı
duyurusu

D

erneğimizin 2018 yılı
Olağan İdari ve Mali
Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18.
Maddesinin A fıkrasının
1 numaralı bendi uyarınca 4 Mayıs
2019 Cumartesi günü saat 10:30’da
Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz
Göker Caddesi, Gelincik Sokak,
No:1 Beşiktaş İstanbul adresinde
bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür
Kompleksinde aşağıda yazılı gündem
maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
4 Mayıs 2019 Cumartesi günü
toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı
çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs
2019 Cumartesi günü saat 10:30’da
aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.
Sayın Üyelerimizin toplantıya
katılmalarını dileriz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM
- Açılış
- Toplantı Başkanlık
Divanı Seçimi
- Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşı
- Yönetim Kurulu İdari ve
Mali Faaliyet Raporlarının
Okunması
- Denetim Kurulu
Raporunun Okunması
Raporların Görüşülmesi
- 01.01.2018-16.09.2018
(Olağanüstü Seçimli
Genel Kurul Tarihi)
tarihleri arasında görev
alan Yönetim
Kurulu’nun
İdari ve Mali
Bakımlardan
ayrı ayrı ibrasının oya
sunulması

- 16.09.2018-31.12.2018
tarihleri arasında görev
alan Yönetim Kurulu’nun
İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı ibrasının
oya sunulması
- 2019 Mali Yılı Konsolide
Bütçesinin Okunması,
Görüşülmesi ve Oya
Sunulması Derneğimizin
2177 sicil numaralı üyesi
Yalçın Karadeniz
hakkında BJK Derneği
Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan Kınama
Cezasının bir kez daha
disiplin kurulunca gözden
geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış

Not: Sicil No’su 31798’e kadar olan (31798 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2018 günü çalışma saati
bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali Genel
Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında
bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.
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“Beşiktaş’ın maçının olduğu
günler tarlada vakit geçmiyor”
Bu ay “Analı-Kızlı” köşemizin konukları Songül Can ve annesi Ayşe Can.
Yolumuza Ankara’da Songül ile başlayıp Bayburt’a Ayşe anaya kadar
uzandık. Bu kendileri ve gönülleri güzel, yürekleri kocaman kadınları gelin
birlikte tanıyalım, Ayşe ananın ellerinden gelin birlikte öpelim!

Röportaj:

Fatma Arsan

Ö
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ncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Songül Can:
Ben, 12 Aralık
1980, Fransa do-

ğumluyum. Fransa’da doğdum,
Beşiktaşlı oldum (gülüyor). Yılın
bazı zamanlarında Ankara’da,
bazı zamanlarında Bayburt’ta yaşıyorum, çünkü ailem Bayburt’ta.
Ankara’da eksper olan enişteme
yardımcı oluyorum. Annem ise,
25 Kasım 1949, Trabzon doğumlu. Bayburt’ta yaşıyor ve ev
hanımı.

şeklinde döngülü değil. Bizde
durum tam tersine. Ben 1989
yılı, yani meşhur Metin-Ali-Feyyaz döneminin etkisiyle Beşiktaşlı oldum ama ne Beşiktaşlılık...
Babam ve annem de benim peşi
sıram gelerek Beşiktaşlı oldular
ama özellikle annem benim etkimle en güzel Beşiktaşlı olmuştur.

Bu yüreği kocaman ailede
herkes Beşiktaşlı mıdır? Nasıl
Beşiktaşlı oldunuz?
Songül Can: Biz on kişilik
bir aileyiz. İki firemiz var ama
onlar dışında herkes Beşiktaşlı’dır. Ailede Beşiktaşlılık,
babadan oğula veya anneden kıza

Ailenin diğer fertlerinde
taraftarlık ruhu nasıl? Beşiktaşlılık nasıl yaşanır içinizde?
Songül Can: En fanatik benim tabii ki... Bizde “Kız milleti
takım tutmaz, futbolla ilgilenmez” düşüncesi hep baki olduğu
için bir süre gizli gizli maçlara

gittim. Annem her zaman
biliyordu ve beni destekliyordu. Ama artık aleni bir şekilde
maçlara gidiyorum tabii ki. Bu yıl
henüz bir maça gidemedim onun
eksikliğini çok yaşıyorum. Özlüyorum stat ruhunu. Biraz reklam
gibi olacak ama Beşiktaşlılık evde
tam da şöyle yaşanır; evin her
bölümünde BJK temalı ürünler
vardır. Salonda kütüphanenin bir
bölümü Beşiktaş dergileriyle doludur. Mutfakta BJK amblemli
bardaklar, odalarda BJK lisanslı
battaniyeler, banyoda BJK amblemli havlular...
Desenize sizin evde de yer
Siyah gök Beyaz, her taraf
Beşiktaş! Beşiktaşlılığa dair
hatırladığınız ilk marşlar ya da
ilk tezahüratlarınız var mı?
Songül Can: Şampiyonluk
görmeden yaşarsam eğer,
Sanma ki kalbimizde bu sevda
biter
Kazımışız seni biz bu yüreklere
Beşiktaşlı olmak övünmek yeter
Metin, Ali, Feyyaz, Sergen Yalçın’la
Teşekkür borçluyuz bizler atalara
İyi ki sevdirmişler kartalı bana..
Kartal gol, gol, gol...
Ayşe Can: Yağmurlu bir günde görmüştüm seni
Üstünde çubuklu formalar vardı
Bir anda vuruldum aşık oldum
ben
Hayatın anlamı Siyah Beyaz’dı...
Kartal gol, gol, gol...
Peki güzel anılar, ilk hikayeler...
Songül Can: İlk anım, dokuz
yaşımdayken BJK abmlemli bir
kilim alıp yatağımın baş ucundaki duvara asmıştım. Babam bir
gün odanın önünden geçerken
görüp kaldırmamı istemişti.
“Kız milleti futbol seyretmez,
takım tutmaz” mantığıyla...Ben
bir hafta ağladım ama yine de

kaldırmadım. Babam kızmak,
sinirlenmek yerine o andan sonra
hem destekledi hem de harçlığımı artırdı. Bu benim için çok
güzel bir anıydı Beşiktaşlılık işte
o zaman tam anlamıyla başladı
bende. İkinci en güzel anım
ise, 11 Nisan 2016’da Vodafone Park’ın açılışına gittiğimiz

gündür. Stattan içeriye girdiğimde etrafımdaki birçok kişinin
ağladığını gördüm, sonrasını
hatırlamıyorum... Bayılmışım;
mutluluktan ihtişamdan...
Ayşe Can: Ben Bayburt’ta
hatta Bayburt’un da bir ilçesi
olan Demizözü’nde yaşıyorum.
Burada kadınlar bırakın kahveye,

Songül Can: İlk anım, dokuz yaşımdayken BJK abmlemli
bir kilim alıp yatağımın baş ucundaki duvara asmıştım.
Babam bir gün odanın önünden geçerken görüp
kaldırmamı istemişti. “Kız milleti futbol seyretmez,
takım tutmaz” mantığıyla...Ben bir hafta ağladım ama
yine de kaldırmadım. Babam kızmak, sinirlenmek
yerine o andan sonra hem destekledi hem de harçlığımı
artırdı. Bu benim için çok güzel bir anıydı Beşiktaşlılık
işte o zaman tam anlamıyla başladı bende.
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çantam veya tişörtüm ile gezerim. Çevre sakini beni görünce
“Selam” demezler, “Beşiktaş maçı
nasıldı ama” deyip yorum yaparlar. Ben Beşiktaşlılığımın verdiği
gururla geziyorum sokaklarda.
Ben namağlup şampiyonluklarımla övünerek savunma yaparım.
Ayşe Can: Beşiktaş şapkalarım var, tarlaya giderken onlardan
birini takar giderim. Beşiktaşlılığım güneşin zararlı ışıklarından
korur beni.

Ayşe Can: Ben Bayburt’ta hatta Bayburt’un da bir
ilçesi olan Demizözü’nde yaşıyorum. Burada kadınlar
bırakın kahveye, çarşıya inemezler. Benim kız kahvede
maç seyrediyor ama yalnız değil; babası yanındaymış.
İlk yarı sonrası eşim geldi gülüyor... Ne olduğunu
sordum dedi “Git bir bak Songül’e”. Merak ettim gittim
tabii hemen ben. Kahveye girmeden uzaktan uzaktan
bakayım dedim beşi dakika. Bizim kız zıplıyor, bağırıyor,
neler neler... Girdim içeri hemen kahvedeki erkekler
bana sandalye getirdi. Songül farkında değil geldiğimin
kafayı bir çevirdi ben. Gözleri doldu. İşte o günden sonra
her Bayburt’a gelişinde maç seyretmeye beraber gittik.
çarşıya inemezler. Benim kız kahvede maç seyrediyor ama yalnız
değil; babası yanındaymış. İlk
yarı sonrası eşim geldi gülüyor...
Ne olduğunu sordum dedi “Git
bir bak Songül’e”. Merak ettim
gittim tabii hemen ben. Kahveye
girmeden uzaktan uzaktan bakayım dedim beşi dakika. Bizim kız
zıplıyor, bağırıyor, neler neler...
Girdim içeri hemen kahvedeki
erkekler bana sandalye getirdi.
Songül farkında değil geldiğimin
kafayı bir çevirdi ben. Gözleri
doldu. İşte o günden sonra her
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Bayburt’a gelişinde maç seyretmeye beraber gittik.
Beşiktaşlı olmak çok güzel. Üstelik böyle anne, kızlar,
çocuklar ve baba maaile Beşiktaşlı olmak nasıl bir duygu nasıl
bir gurur yaşatıyor size?
Songül Can: Ben her zaman
derim ki, insanlar ismimi bilmesin ama Beşiktaşlılığımı bilsinler.
Beni Ankara’da oturduğum
çevrede herkes Beşiktaşlılığımla
bilir. Sadece maç günleri değil,
diğer günler de Beşiktaş şapkam,

Her maçı izliyor musunuz?
Songül Can: Otuz sekiz yıllık
yaşamamında Beşiktaşlı olduğum
günden beri izlemediğim maç
bir elin beş parmağı kadardır.
Forma giyerim her maç öncesi...
Eğer stada gidilecekse -Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği’ne üyeyimAnkara’dan İstanbul’a otobüs
tutulur. Beşiktaş taraftarıyla
marşlar eşliğinde o yol devam
eder. Çarşı’da buluşulur. Dolmabahçe’den marşlarla stada gidilir.
Stada maç seyretmeye değil,
desteklemeye bağırmaya gideriz.
Bayburt Demirözü’nde ise kahvede seyrederim maçı.
Ayşe Can: Kızım Bayburt’ta
olunca beraber kahveye gider
seyrederiz. Ben sakinim ama Songül yerinde oturamaz hep ayakta
seyreder maçı. Ben ömrümde
stat yüzü görmedim ama bir gün
gitmeyi çok istiyorum.

Ayşe Can: Ben kızımı Beşiktaş maçlarında, normal
zamanlardan daha mutlu ya da daha heyacanlı veya
daha sinirli görüyorum. Her zaman en uçta. Onu yaşam
dolu görmek ne güzel oluyor. Bir olguya bağlandığını
görmek, bu varlık sebebiyle amacının olması çok
güzel. Benim için hayat daha zor tabii ki. Anadolu’nun
köyündeysen tarlan oluyor, malların (büyükbaş hayvan)
oluyor, hayat daha zor. Beşiktaş’ın maçının olduğu
günler tarlada vakit geçmiyor. Malları sağamıyorsun
heyecandan. Bu anlamda bana da haftanın bir günü
de olsa bir heyecan katıyor. Şampiyon olsun, olmasın,
Beşiktaş her zaman var olsun.
Totemleriniz nelerdir?
Songül Can: Maç öncesi
yorum yapmam. Karşı takım
bizim ceza sahamıza gol pozisyonuna girdiğinde “Hoşttt” derim.
Hep tutar; diyemediğim her
pozisyonda gol yedik. Şapkamı
masanın üstüne ekranı görecek
şekilde bırakırım. Süleyman
Seba’lı atkımı da özenle masaya
sererim.
Ayşe Can: Totemim var diyemem de kızımın totemlerinden
birine uyarım. Maç öncesi asla
yorum yapmayız.
Kadınlar olarak hayatın

daha zor, daha çetrefilli geçtiği bir coğrafyada yaşamak
ve daha fazla alanda savaşmak
durumunda olan bireyleriz.
Beşiktaşlı olmak, size de bir
ayrıcalık gibi geliyor mu? Geleceği Beşiktaşlı olarak şekillendirmek sizce nasıl bir duygu ve
nası bir yol?
Songül Can: Ben beşikten
mezara Beşiktaşlıyım. Bileğimde,
“İyi günde kötü günde” bilekliği
her daim mevcuttur. Ölünce bile
toprağa bu bileklikle girmek istiyorum. Yaşamın sona erdiği gün
mezarıma adım değil, Beşiktaşlılığım yazılsın. Ayrıcalıklı kısmı-

na gelirsem evet kendimi özel
hissettiriyor. En basiti renkleri...
Süper ligde renkli takımların
renklerine uygun üç-dört takım
var ama Siyah Beyazlı yok. Bu
bir ayrıcalık. Amblemindeki Tük
Bayrağı da bir ayrıcalık. Namağlup tek şampiyonuz, bu bir
ayrıcalık. Bekarım ama bir gün
evlenirsem kocam futbolu sevsin
isterim. Fark etmez hangi takımlı
olduğu... Evde ben tek olayım
ayrıcalıklı (gülüyor).
Ayşe Can: Ben kızımı
Beşiktaş maçlarında, normal
zamanlardan daha mutlu ya da
daha heyacanlı veya daha sinirli
görüyorum. Her zaman en uçta.
Onu yaşam dolu görmek ne
güzel oluyor. Bir olguya bağlandığını görmek, bu varlık sebebiyle amacının olması çok güzel.
Benim için hayat daha zor tabii
ki. Anadolu’nun köyündeysen
tarlan oluyor, malların (büyükbaş hayvan) oluyor, hayat daha
zor. Beşiktaş’ın maçının olduğu
günler tarlada vakit geçmiyor.
Malları sağamıyorsun heyecandan. Bu anlamda bana da haftanın bir günü de olsa bir heyecan
katıyor. Şampiyon olsun, olmasın, Beşiktaş her zaman var olsun.

69

Mayıs 2019

Tozlu raflardan
Beşiktaş JK Müzesi’ne

1950 yılında Türkiye Milli Takımı’nı temsilen ABD’de bir turnuvaya katılan
Beşiktaşımız, ABD Milli Takımı’nı 5-0 yener ve “Amerikalılar’ı futboldan
soğutan takım” olarak tarihe geçer. Bu turnuvaya özel sadece elli adet
basılan maç günü hatıra kitapçığı, İngiltere’de bir Manchester United
taraftarının tozlu raflarından su yüzüne çıktı. İşte bu yazıda, dergimizin
yazarlarından Andrew Simes’in de aralarında bulunduğu bir grup Beşiktaş
sevdalısının, bu nadide belgeyi Beşiktaş JK Müzesi’ne kazandırmasının
hikayesini okuyacaksınız.
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A

ltı kuşaktır ailesinin gidip geldiği
İzmir’e 1981’de
gelen Andrew
Simes, İzmir
Beşiktaşlılar Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi’dir, kongre üyemizdir, kombine kart sahibidir
ve tam anlamıyla Beşiktaş hastasıdır. Aynı zamanda Beşiktaş
Dergisi’ne eski yabancı futbolcularımızla yaptığı röportajlardan
da ismine aşina olmalısınız.
Nitekim, memleketi İngiltere’de
yaşayan yakın dostu, Manchester
United taraftarı Peter Rourke,
ona bir maç günü programı gösterince, bunu mutlaka Beşiktaş’a
kazandırmaya ihtiyaç duymuş.
Peter Rourke, Old Trafford’dan on dakikalık yürüme
mesafesinde oturur ve ilk Manchester United maçını 1946’da
izlemiş. O yıldan itibaren kombine kartı olan Rourke, hiçbir
maç kaçırmamış ve her maç
öncesi stat koltuklarında ücretsiz
bırakılan maç günü programlarını biriktirmiş. Hatta öyle
bir nam salmış ki, Manchester
United futbolcuları bile yurt dışı
hazırlık kamplarında oynanan
maçlar için hazırlanmış maç
günü programlarından birer tane
alıp İngiltere’ye getirip, Rourke’a
verirdi. Rourke, hem yaş hem
de yer sıkıntısı yüzünden bu
koleksiyonunu tam altmış sene

sonra 2006 yılında durdurmuş
ve sağlık masraflarını karşılayabilmek için satışa çıkarmış.
Beşiktaşlı Simes’ın tutkusunu bilen Rourke, ona 1950’de
oynanan bir turnuvanın hatıra
kitapçığını gösterir. Tabii Rourke için sıradan bir turnuva olsa
da, bu turnuvanın önemini bilen
Simes, hayretler içerisindedir.
Bu Beşiktaş’ın ilk Türk takımı
olarak yurt dışında oynadığı turnedendir! Maç programını gören
Simes, Beşiktaş’ın kadrosunun
yazılı olan kısma baktığında
duygulanır:
“1. Feyzi Büyükyıldırım 2.
Dr.Vedi Tosuncuk 3. Yavuz

Üreten 4. Yani Cacis 5. Todori
Maruli 6. Hüseyin Çengel 7. Süleyman Seba 8. Fahrettin Cansever 9. Bülend Eser 10. Rahmi
Yıldız 11. Şükrü Gülesin. Teknik
direktör eski Manchester United
oyuncusu Eric Keen.”

“Beşiktaş,
Amerikalıları
futboldan soğuttu”

ABD Milli Futbol Takımı
bu turnuvaya U.S.Stars adıyla
çıkmıştır. Bir ay sonra bu takım
(bir oyuncu hariç) aynı kadro ile
1950 Dünya Kupası’nda ABD
Milli Futbol Takımı olarak
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mücadele etmiş ve İngiltere’yi
1-0 yenmiştir. Ama bu maça
rağbet gösteren taraftar sayısı az
olmuştur. Çünkü bir Amerikalı
gazetecinin yıllar sonra diyeceği
gibi; bir ay öncesinde “Beşiktaş,
Amerikalıları futboldan soğutmuştu” ve beyzbola geri döndürmüştür!
Manchester United’ın ise
başında İngiltere tarihinin
gelmiş geçmiş en önemli teknik
direktörü Matt Busby vardır
ve 2. Dünya Savaşı sonrası geri

dönen İngiltere, liginde üç sezon
üst üste lig ikincisi olmuştu.
Ayrıca ABD turnesinde oldukça
başarılı sonuçlar alıyordu.
Beşiktaş, 21 Mayıs-11
Haziran 1950 tarihleri arasında
Amerika turnesine çıkar ve beş
galibiyet, bir beraberlik, bir
mağlubiyet alır (Beşiktaş’ın maç
sonuçları aşağıdaki tablodadır).
11 Haziran’da, 6 bin 500
taraftar karşısında, Beşiktaş ve
Manchester United karşı karşıya
geldi. Maça iyi başlayan İngiliz-

Beşiktaş-New York Stars

5-3

Beşiktaş-New England Stars

1-1

Beşiktaş-Chicago Stars

5-2 Chicago, IL, 28 Mayıs 1950

Beşiktaş-U.S.Stars

5-0

Beşiktaş-Philadelphia Stars

7-1

Beşiktaş-American League Stars 3-1
Beşiktaş-Manchester United
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Randalls Island, NYC
21 Mayıs 1950
Fall River, MA
24 Mayıs 1950

1-2

St.Louis, MO
31 Mayıs 1950
Philadelphia, PA
6 Haziran 1950
Polo Grounds, NY
9 Haziran 1950
Kearny, NJ
11 Haziran 1950

ler, 9. dakikada efsanevi forvetleri Jack Rowley ve 35. dakikada
Henry Cockburn'ün golleriyle
2-0 öne geçti. Beşiktaş’ta Şükrü
Gülesin sakatlanıp oyundan çıksa da sonra geri geldi. Maçın son
anlarında Manchester United
kaptanı Johnny Carey topu elle
durdurduğunda, Şükrü Gülesin
penaltıdan durumu 2-1 yaptı.
Maç da bu skorla bitti.

Sadece elli adet
bastırıldı

Bu turnede, İngiliz geleneği
olan maç günü programı Beşiktaş-Manchester United maçı için
sadece elli adet bastırılır. Bunlardan biri yukarıda bahsettiğimiz
Peter Rourke’un eline geçer.
Bunu gören Beşiktaşlı İngiliz
Andrew Simes ise Beşiktaş’ın
ilk yurt dışı maçının hatırasını
satın almak için seferber olur.
Hazırlık maçı olmasına rağmen,
1949-50 sezonu İstanbul Ligi
Şampiyonu Beşiktaş, maç günü
programında “İngiltere-Türkiye”
olarak lanse edilen maçta “Türkiye” diye tanıtılır ve bu yüzden
bir kat daha değerli bir hal alır
bu tarihi evrak.

Maç günü
programı
Türkiye yolunda

Birkaç arkadaş ortak olup
maç günü programını almaya
çalışsalar da, fiyat çok yüksek
gelir. Ama ne yapıp ne edip bu
milli değeri Türkiye’ye getirip
ait olduğu yer olan Beşiktaş’a
kazandırmak isterler. Bunun
üzerine arkadaş grubundan Çınar Köklü, her zaman yaptıkları
gibi koyu bir Beşiktaş sohbetinde bu belgeden ve niyetlerinden
Alp Kırmızıoğlu’na bahseder.
Mesleğinde nam salmış Alp
Kırmızıoğlu, hiç düşünmeden
bu meblaya tek başına talip olur
ve program Türkiye’ye doğru
yola çıkar.

Müzemize
teslim edilecek

Alp Kırmızıoğlu, ODTÜ’de
tanışan İzmirli bir babanın (Ali)
ve Niğdeli bir annenin (Pınar)
oğludur ve kendisi de 2005’te
ODTÜ’de İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirir. 2006’da
lisans üstü eğitimi için gittiği
Amerika’ya yerleşir.
Burada Filipinli eşi Anna ile
tanışan Alp, Cecilia Deniz (4)
ve Mona Pınar (2) adında iki kız
çocuğu babasıdır. Merak edenler
için şimdiden söyleyeyim, çocuklar da Beşiktaşımız’a kazandırılmış! Georgia eyaletinin Atlanta
şehrinde müteahhit olarak
mesleğini sürdürmekte olan Alp
Kırmızıoğlu’nun en büyük hayali, günün birinde Beşiktaş’a ciddi
şekilde hizmet edebilmektir.
Türkiye’ye gelen bu program
şimdilerde ise Vodafone Park’ta
bulunan Beşiktaş JK Müzesi’ne
teslim edilecek ve tüm taraftarımızın huzurunda olacaktır.
Bu kampanyada yer alan herkese
teşekkür ederiz.

Alp Kırmızıoğlu, çocukları Cecilia Deniz ve Mona Pınar ile birlikte
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Adı Soyadı:
Zeynep Gamze Koçer
Doğum Tarihi:
15.04.1998
Doğum Yeri:
Bakırköy
Forma Numarası:
9
Mevkisi:
Forvet
Burcu:
Koç
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
170 cm
Kilo:
58 kg
İlk idolü:
Zlatan İbrahimović
İlk amatör takımı:
Kaynarcaspor
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2014
İlk antrenörü:
Mutlucan Zavotçu
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Telefon
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Cfs Bağcılarspor'a karşı
İlk evimizdeki maçı:
Cfs Bağcılarspor'a karşı
İlk golü:
Cfs Bağcılarspor Kulübü'ne
İlk başarısı:
Beşiktaş ile Vodafone Cup
turnuvasında şampiyonluk
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En iyi huyu:
İyi niyetli olmak
En kötü huyu:
Takıntılı olmak
En büyük başarısı:
Beşiktaş ile üst üste iki sezon
şampiyonlum
En heyecanlandığı an:
Milli Takıma çağırıldığını öğrendiği
ilk an
En korktuğu şey:
Ailesinden birini kaybetmek
En beğendiği şarkıcılar:
Adele, Sertab Erener
En hoşlandığı müzik türü:
Yabancı ve Türkçe pop
En son okuduğu kitap:
Oyunbaz-Wulf Dorn
En beğendiği film türü:
Bilimkurgu, aksiyon

Adele

En beğendiği aktör/aktris:
Leonardo Dicaprio-Natalie Portman
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Tavuk ve et çeşitleri
En son tatili:
Kartepe
Hayatında en değer verdiği şey:
Sevdikleri
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Krampon

an
Natalie Portm

Hayat felsefesi:
Azimli, umutlu olmak ve anı yaşamak
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Yabancı dil öğrenmek
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Uyumlu olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Forma numarası ve maçlardan önce
müzik dinlemek
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Erkek voleybol takımımız
Efeler Ligi’nde
2018-19 sezonunda 1. Lig’de mücadele eden erkek voleybol takımımız,
final grubunu ikinci sırada tamamladı. Önümüzdeki sezon Efeler Ligi’nde
oynamaya hak kazanan Siyah Beyazlılarımız’ı kutluyoruz.

E

rkek voleybol takımımız, 1. Lig Final
Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak,
2019-20 sezonunda
Efeler Ligi’nde yer alma hakkı
kazandı.
Voleybol 1. Ligi’nde normal
sezona Akatlar’da Bigadiç Belediyesi galibiyetiyle başlayan Meftun Eren’in öğrencileri, ilk yarıda
oynadığı 13 maçta 11 galibiyet
elde etti. Başarılı performansını
sezonun ikinci yarısına da taşıyan
Siyah-Beyazlılarımız, Voleybol 1.
Ligi’nde normal sezonu 23 gali-

biyetle ikinci sırada tamamladı.
Voleybol 1. Ligi Yarı Final
Grubu’nda Palandöken Belediyesi., Solhan Spor ve Milas Belediyesi ile eşleşen erkek voleybol
takımımız, oynadığı üç maçtan
da mutlu sonla ayrılarak adını
final grubuna yazdırdı. Efeler
Ligi’ne yükselecek iki takımın
belirleneceği Voleybol 1. Ligi
Final Grubu’nda; Sorgun, Bursa
Büyükşehir ve Palandöken belediyeleri ile karşılaşan takımımız
final maçlarında iki galibiyet elde
eden takımımız, grubunu ikinci
sırada tamamlayarak 2019-20

sezonunda Efeler Ligi’nde yer
almaya hak kazandı.

İkincilik kupasını aldık
Voleybol 1. Ligi’ni ikinci
olarak tamamlayan ve Efeler
Ligi’ne yükselen takımımız,
Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle ikincilik
kupasını aldı. Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Erdal Karacan’ın da
yer aldığı törenle kupasını alan
Siyah-Beyazlılarımız, mutluluklarını taraftarlarımızla paylaştı ve
kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

77

Mayıs 2019

Astrolojik portre:

BURAK YILMAZ
Male

Antalya, Turkey

15 Jul 1985, Mon

Tropical

12:00 PM EEDT -3:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

strolojik doğum haritası analizi yaparken
öncelikle kişinin
mizacını anlamak
için doğum anındaki
gezegen konumlarını incelediğimizi artık tüm okuyucularımız
biliyor. Bu yerleşimler kişinin genel
eğilimlerini, yeteneklerini, var olan
potansiyellerini bir tohum gibi için-
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Whole Sign

de barındırmaktadır. Ailelerimizden aldığımız genler bizim birçok
fiziksel ve biyolojik özelliğimizi
belirliyor. Sahip olduğumuz potansiyellerimiz ve yeteneklerimiz de
uygun zamanda belli dış etkenlerle
tetiklendiklerinde ortaya çıkarlar.
Örneğin; bir çocuğun müziğe veya
spora olan yeteneği, aileden birinin
bunu fark etmesiyle geliştirilme imkanına sahip olabilir. İşte
Beşiktaşımız’a 2019 yılının Ocak
ayındaki ara transfer döneminde
yeniden geri dönen Burak Yılmaz
da, Beşiktaş`ın eski kalecilerinden
Fikret Yılmaz’ın oğludur. Hatta bir
röportajında da kendisinin futbola
başlamasında babasının büyük rolü
olduğunu söylemiştir.
Burak Yılmaz, 15 Temmuz
1985 Pazartesi günü Antalya’da hayata gözlerini açmış. Doğduğu gün
zodyakta Güneş ve Mars gezegenleri
Yengeç burcunda yan yana ilerlemekteymiş. Güneş kişiliği, genek
karakteri, yaşam enerjisini sembolize ederken; Mars’ta motivasyonu,

iradeyi, mücadele ve hırsı temsil
etmektedir. Bir doğum haritasında
Mars hangi gezegen ile birleşim
içine girerse, onu daha arzulu,
hırslı, enerjik ve aktif hale getirir.
Yengeç burcu genel olarak duygusal,
hassas, sezgisel ve koruma duygusu
yüksek bir burçtur. Ay tarafından
yönetildiği için aileye, sevdiklerine,
ülkesine, yaşam yerine bağlılık yönü
güçlüdür. Tabii Burak Yılmaz’ın haritasında Mars gibi enerji veren bir
gezegenin de Yengeç burcunda yer
alması bu konularda daha aktif, hareketli, arzulu ve güdüsel davranma
eğiliminin fazla olmasını sağlamaktadır. Yengeç’in sezgisel özelliğiyle
de golü koklamak gibi bir özelliğe
de sahip olan futbolcumuz, özellikle
ceza sahası civarında bitirici vuruşları ustaca yapmaktadır. Başka bir
deyişle harekete geçme potansiyeli
tamamen duygusal olarak tetiklenmesiyle bağlantılıdır diyebiliriz. Bu
yönden taraftar desteği, kendisine
güven duygulduğunu hissetmesi
onun başarılı olma isteğini tama-

men yukarı doğru çekecektir.
Burak Yılmaz’ın astrolojik
doğum haritasında Ay ve Venüs
İkizler burcunda bulunuyor. İkizler
burcu hareketli, neşeli, meraklı,
hızlı özelliklere sahip olan Merkür
tarfından yönetilen bir burçtur. Ay
ile Venüs’ün bu konumda olması
Burak Yılmaz’ın kıpır kıpır, zeki,
hereye ilgi duyan, akıllı, pratik
çözüm üreten, dışadönük, becerikli
ve yaratıcı yönlerinin de güçlü olduğuna işaret ediyor. Özellikle forvet
oyuncularında rastladığım İkizler
burcunda bulunan gezegenlerin,
onlara çok sürat, beceriklilik ve hızlı
hareket edebilme özellikleri getirdiğini söyleyebilirim. Tabii İkizler
burcu etkisi aynı zamanda çok sık
değişiklikler yaşama, esneklik ve
çabuk uyum sağlama gibi konularda
getirmektedir.
Burak Yılmaz futbola on üç
yaşında Antalyaspor Altyapısı’nda başlamış, 2002’de profesyonel
sözleşme imzaladı. Beşiktaşımız’a
Haziran 2006’da Tigana’nın isteği
sonucu transfer oldu. 2009-10 sezonunun devre arasında o dönemin
Trabzonspor Teknik Direktörü
Şenol Güneş’in onayıyla transfer
edildi ve Trabzonspor’da çıktığı

tar olarak hem ambiyans... Bilmiyorum, o stattan çok etkileniyorum”
diyerek içtenlikle cevap vermiştir.
Burak Yılmaz’ın haritasında
zekayı, iletişim kurma ve kendini
ifade etme şeklini gösteren Merkür
gezegeni; özgüvenli ve yaratıcı
düşünmesini sağlayan Aslan burcunda yer alıyor. Ateş elementinden
olan Aslan’daki Merkür, Yılmaz’ın
karar verme tarzının güçlü, iyimser,
kararlı ve aşırı özgüvenli olduğunu
gösteriyor. Attığı goller ve iki sezon
gol kralı olması sebebiyle “Kral”
lakabıyla da çağırılan Yılmaz’ın
doğum haritasındaki Merkür etkisi,
onun geniş kapsamlı düşünebilme
ve planlama yapabilme, kendini
canlı ve etkileyici bir şekilde ifade
edebilme yönlerinin de güçlü olduğunu gösteryor. Yengeç tarafıyla
güdüsel olarak motive
edilirse; aslan etkisiyle
de liderlik edebilir,
etrafındakileri fikir
yönünden harekete
geçirebilir.
Astrolojik
olarak dikkatimi
çeken önemli bir
özellik; Burak
Yılmaz ile
geçtiğimiz

yıllarda Beşiktaşımız’da forma
giyen forvetimiz Mario Gomez’ın
doğum tarihleri arasında sadece beş
gün fark olmasıdır. Küçük farklar
olmasına rağmen doğum haritalarının genel etkileri birbiriyle oldukça
benzemektedir. Tabii ki doğum
şehirleri ve yükselen burçları farklı
olduğu için yaşamları boyunca aldıkları etkiler ve genel gelişim sürecini farklı deneyimlemişler. Ancak
her ikisinin de genel potansiyelleri
oldukça yakın kapasite taşımaktadır. Bu noktada sizden yazıma giriş
yaparken yazdığım ilk paragrafı bir
kere daha okumanızı rica edeceğim. Var olan potansiyeller, doğru
ellerde gelişme imkanı bulduğunda
maksimum kapasiteye ulaşabilirler.
Sevgili oyuncumuz Burak
Yılmaz’ın futbol hayatında edindiği
tüm tecrübelerinin verdiği olgunlukla, içindeki büyük
Beşiktaş sevgisi ve güçlü taraftar desteğiyle
Beşiktaşımız’ı zirveye
taşıyacağı başarılı
sezonlar geçirmesini
diliyorum.

75 maçta 55 gol atarak takımın başarısında büyük pay sahibi oldu. Burak Yılmaz,
Sergen Yalçın’dan sonra Türkiye’de
dört büyüklerde forma giyen ikinci
futbolcu olarak da dikkat çekmiştir.
Ancak tüm diğer takımlarda oynamış olmasına rağmen her zaman
gönülden Beşiktaşlı olduğunu da
gizlememiştir. Başka bir takımda
oynarken onunla yapılan röportajda kendisine “en beğendiği stat”
sorulduğunda, “Beşiktaş’ın İnönü
Stadı’ndan çok etkileniyorum, çok
beğeniyorum. Oraya her çıktığımda
farklı duygularla çıkıyorum. İnönü
Stadı’nı çok seviyorum. Hem taraf-
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Spor kariyerini, markaya
dönüştürmenin örneği
Sporcu kariyeri, herkesin bildiği ama ilk anda kimsenin anımsamadığı bir
konudur. Hayatımızın en kıymetli zamanında spor kariyerini tüketmiş
oluyoruz. Asıl mevzuda zaten bundan sonra başlamıyor mu?

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

P

rofesyonel spor
hayatımdan sonra
ne yapmalıyım?
Başarılarımın
üstüne daha farklı
neler koyabilirim? Nasıl para
kazanmaya devam edebilirim?
Ticarette marka yaratmak,
pazarlama ve satışıyla ilgilenmek
bu konuda güvenli bir hamle mi?
Bu ve daha fazla soru zihnimizi
kemiriyor... Sorularında cevabını
bulabileceğiniz, ulusal ve uluslararası alanda deneyimler kazanarak bu deneyimlerini projeye
dönüştüren sevgili Özge Kırdar
Kinasts ile yaptığım röportajı
sizlerle paylaşmak isterim.
Ülkemizde ve dünyada spor
pazarlaması için neler söyleyebilirsin?
Profesyonel olarak yirmi
yıldır voleybol oynuyorum.
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Ulusal ve uluslararası birçok
organizasyon içerisinde yer alma
şansı yakaladım. Olimpiyat
Oyunları’nda ve voleybolun
en önemli şampiyonalarında
ülkemizi temsil ettim. Yaklaşık
üç sene de yurt dışında oynama
fırsatım oldu. Bunların hepsi
benim için ayrı birer deneyimdi.
Bu deneyimlerim esnasında tabii
ki, ülkemizin sportif yetenek
açısından bir eksiği olmadığını
görmek memnun ediciydi. Ancak günümüzde yalnızca yete-

nekli olmak ya da sene sonlarını
kupalarla, madalyalarla kapamak
sporun ekonomik gücü için
yeterli olmuyor. Dünyada spor,
artık bir ekonomik güç, özel bir
endüstri... Buna bağlı olarak da
organizasyonlar, kulüpler, sporcular hep bu endüstrinin pazarlanması için çalışmalar yapıyor
ve günümüzün modern şirketleri
gibi planlamaları ile yeni dönemlere hazırlık yapıyorlar. Bu
kapsamda baktığımda, bizim
ülkemizde spor günlük olarak

yaşanıp, başarının meyvesini
anlık yenmesi için beklenirken,
dünyada sporun pazarlanması
için her gün yeni teknikler, yeni
iletişim metotları kullanılıyor.
Kısacası onlar bize göre spor
pazarlamasını sistemli ve devamlı olarak kullanıp, sonuca bağlı
kalmadan hareket ediyorlar.
Aktif bir sporcusun ama kariyerin açısından farklı çalışmalar da yapıyorsun. Özel bir
sosyal sorumluluk projen var,
detaylarını aktarabilir misin?
Ben on bir yaşımda voleybola
başladım. Hayatım voleybolla
değişti ve ben voleybol ile
büyüdüm diyebilirim. Buna
bağlı olarak, belli bir noktaya geldiğimde her zaman
kendime “Voleyboldan
aldığımı, voleybola nasıl
verebilirim” diye sordum.
Geçen sene “SosyalBen
Vakfı” ile tanışma fırsatım

oldu. Onlarla güzel bir proje
planlaması yaparak, on yedi özel
kızımızdan oluşan bir takım
kurduk. Bu takımı kurmamızdaki amaç, kız çocuklarımıza
hayal ettikleri yolda ilerlemeleri
için yol göstermekti. Voleybol
esasında buna aracılık edecek bir
süreçti. Projemiz vakfın katkılarıyla devam ediyor. Kızların
hepsi, kendi kızım gibi oldu.
Hatta sosyal medyada “Özge’nin
Kızları” adı altında bir hesap

kurmuşlar, antremanlardan,
maçlarından paylaşımlar yapıyorlar. Onları mutlu görmek,
voleybol oynarken hayallerini
dinlemek, onlara yol gösterebilmek benim için hayatımdaki en
büyük keyiflerden biri diyebilirim.
Yurt dışında sporcuların
farklı iş kollarına yaptıkları
yatırımları hatta kendi isimlerini verdikleri markalar
yarattıklarını biliyoruz. Sen
de tekstil konusunda yeni bir
marka ile iş dünyasına giriş
yapacaksın. Markanın hikayesini alabilir miyiz?
Markamız “NineSet”.
Dediğiniz gibi kısa bir
zaman sonra iş dünyasına
bu marka ile giriş yapmaya hazırlanıyorum. Yurt
dışında çok fazla oynamış
biri olarak, branşım olan
voleybolda tekstil konusun-
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denemelisiniz. Bunu yalnızca
sporcu olarak söylemiyorum.
Her bireyin şartlar elverdiği takdirde bunu yapması gerekiyor.

da ülkemizde ürün yelpazesinde
sıkıntılar olduğunu gördüm.
Burası bir eğlence dünyası ise
daha renkli, sporcuya daha fazla
heyecan verecek, onun ihtiyaçlarını karşılayacak aynı zamanda
da onu takip edenlerinde satın
alıp giyebileceği ürünler olması
gerekliliğinden yola çıkarak bir
marka oluşturmaya karar verdim. NineSet’in temel düşüncesi
bu diyebilirim. Dediğiniz gibi
dünyada örneğin Sharapova çikolatası, Serena Williams da özel
tasarım ürünleri ile yatırımlar
yapıp, kendi markalarını pazarlıyorlar. Ülkemizde de sporcular
kariyer sonrası elde ettikleri
deneyimler için özel girişimlerde
bulunabilirler. Ben de bunun öncülerinden biri olmak istiyorum.
Markan da bir start-up
projesi... Bu tarz projeleri nasıl
değerlendiriyorsun? İleride
farklı alanlarda da start-up
projelerin olabilir mi?
Start-up, son dönemin en
moda kelimelerinden biri. Bir
başlangıç... Yıllarca filmlerde
kendi işini kurup, başarılı
olan, daha sonra dünyaya
adını duyuran isimlerin
hikayelerini seyrettik.
Neden bunu biz de yapmayalım? İleri de farklı alanlarda girişimlerim olabilir mi?
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Tabii ki... Çünkü markaların
büyümesi için zamanla birbirini tamamlayabilecekleri farklı
alanlara yayılmaları gerektiğine
inanıyorum. Spor pazarlaması
dediğimiz sektörde örneğin
sponsorluk, organizasyon geliri,
taraftarla iletişim gibi birbirinden farklı unsurlar hep birbirini
tamamlayıcı alanlar. Ben de ilk
girişimimden öncelikle başarılı
çıkmak istiyorum. Daha sonra
farklı alanlarda da başlangıçlarım olabilir.
Sence profesyonel olarak
spor hayatına devam eden
isimler, farklı alanlarda yatırım yapmalı mı?
Kesinlikle... Sporculuk bir
zaman dilimine bağlı. Hayalleriniz varsa girişimlerde bulunup,
özel bir alana yatırım yapmalı ya
da bir proje ile hayalinizi

Tek başına mı yoksa özel
bir ekiple mi işin peşinde koşturuyorsun?
İşin başındayım. Başındayım
derken, gözüm her zaman üzerinde. Ama aktif olarak da spor
hayatım devam ettiği için kamp,
antreman ve maçlardan dolayı
bizzat kendim yönetiyorum
diyemem. En büyük yardımcım,
benim de deyişimle “boss” yani
“patron” kocam diyebilirim.
NineSet’e ait tüm ürünlerin
dikişinden kumaşın seçimine,
e-ticaret kısmından, kargo sürecine kadar ilgileniyor. Bunun
haricinde de üçüncü partilerle
iletişim, sosyal medya, e-ticaret
gibi yapılanmalar konusunda
ortak çalışmalar yapıyorum.
Markan özelinde, yaratıcı
pazarlama planların var mı?
Hedefin nedir?
NineSet’in kendisi özel bir
marka olacak. Öncelikle hedef
kitlemiz kadınlar, kız çocuklarımız ve sporcu adayları. Pazar
alanımız, ilk dokunacağım nokta, yıllarımı verdiğim voleybol
sahası olacak diyebilirim. Hedefim, ilk etapta çıkaracağımız beş
farklı ürünün kullanımından
sonra, satın alanların memnun
kalması, ardından “NineSet acaba daha neler çıkaracak” sorusunun gelmesi ve ilk satın alanların
veya kullananların, doğal marka
elçileri olmalarını sağlamak.
Ben inanıyorum ki markamızın başlangıç adımını ne
kadar titiz şekilde atarsak,
devamlılığı da o kadar hızlı
olacaktır. Tabii ki özel pazarlama planlarımız olacak
ama ana hedef doğal marka
elçileri yaratmak olacak.

KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam
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BEŞİKTAŞ’IN

ENOSIS VE STELLA İLE
PAZAR LİGİ MAÇLARI
1920-21 • BÖLÜM 2

1920-21 Pazar Ligi’nde İttihat ve Pera ile berabere kalan Beşiktaş, diğer
maçlarında Enosis ve Stella takımlarını gol yemeden mağlup etti. Lig
bittikten sonra yayınlanan sıralamaya bakarak, Beşiktaş’ın sonucuna
ulaşamadığımız Dork maçını da (hükmen veya fiilen) galibiyetle geçtiğini
anlıyoruz.
lübünün ve kayda değer tek spor
kulübünün, futbolda da büyükler
arasındaki tabii yerine doğru
hızla hareketlendiği bu aşamada,
sahası elinden alınmıştı:

Yazı:

Serhan Oytun Eroğlu

A

yrıntılı hikayesini
geçen ayki yazımda aktardığım
1-1’lik Beşiktaş-Pera maçının
oynandığı günlerde, Beşiktaş
sadece sahada değil, saha dışında
da çetin bir mücadelenin içinde
idi. Memleketin en cesametli ku-
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Beşiktaş Futbol
Takımı’nı dağıtma
teşebbüsü

“...Hiç şüphe yok ki bu noksan, Beşiktaş idman sahasının
bir müddetten beri Evkaf Nezareti’nce (Vakıflar Bakanlığı’nca)
gençlerin elinden alınmasından
neş’et ediyor (kaynaklanıyor).
Bu topraklarda bizimle beraber
yaşayan diğer unsurların kendi
gençlerini teşvik hususunda gösterdikleri şayan-ı takdir ve -taklid
(takdir ve taklid edilmeye değer)
fedakarlıklar yanında bizim
ağniyâmızın (zenginlerimizin)
evkafımızın (vakıflarımızın veya
ilgili bakanlığımızın) devair-i
resmiyemizin (resmi dairelerimizin) gösterdiği alakasızlık
ve benimsememezliğe ne mana
vermek lazımdır bilemiyoruz.
Beşiktaş Kulübü on oniki
senedir memlekete, muhtelif
sporlarda daima temayüz eden
(sivrilen, dikkati çekerek öne

çıkan) ve Türklük’ün yüzünü
ağartan genç sporcular ithaf (armağan) eden pek velud (verimli,
çok eser veren) bir cemiyettir.
Bunun, senelerin büyük emekler sarf ederek ancak meydana
getirebildiği idman sahasını hasis
(bayağı) bir maksadla almak,
o civarda daha müsait bir başka mevki bulunmadığından,
kıymetli bir kulübü dağıtmaya
muadil (eşdeğer) olduğu gibi, o
semtin gençlerini sefahate (zevk
ve eğlenceye) atmak demektir.
Ermeni milleti Taksim mezarlığını gençlerine spor sahası yaparken, Rum milleti hiçbir fedakarlıktan kaçınmazken, yalnız bizde
görülen bu haller pek ziyade
cây-teessüftür” (1)
Kulübün o günlerdeki gündemi ile ilgili bu notu düştükten
sonra, takımın 1920-21 Pazar
Ligi’ndeki diğer maçlarını, hikayeleri ile birlikte, aktaralım.

Kadro yenileyen
Beşiktaş lige Enosis
galibiyetiyle başlıyor

1919-20 sezonunun İstanbul
Türk İdman Birliği Ligi Şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi

de hakem tarafından “ofsayd” addolundu ve sıfıra karşı bir sayı ile
Beşiktaş Kulübü galib geldi” (2)

Yine on kişiyle iki gol:
Stella maçı
önemli oyuncularından bir kısmını kaybetmiş ve bir değişim
sürecine girmişti. Takım yeni
sezona bu şartlar altında başlıyor
ve Pazar Ligi’ndeki ilk maçında
Rum Enosis takımı ile karşılaşıyordu. Üç golünün birden ofsayt
gerekçesiyle sayılmadığı maçı
Beşiktaş, 1-0 kazanmayı bildi:
“Beşiktaş’ın
Rum Kulübüne Galebesi
Evvelki gün Kadıköyü’nde
mühim bir futbol müsabakası
icra olundu. Beşiktaş Kulübü
Enosis Rum kulübüyle lig maçı
yaptı ve oyun bidayetinden (başlangıcından) nihayetine kadar
aynı hararetle devam eyledi.
Beşiktaş Kulübü şayan-ı
dikkat oyuncularından bir kısmını geçen mevsim nihayetinde
kaybetmişti. Bir iki aylık istihale
zarfında (değişim süresinde)
geçen sene gibi temin-i galibiyeti
için çalışmakta devam ediyordu.
Pazar Ligi’ni teşkil eden iki Türk,
iki Rum, bir Ermeni ve bir İtalyan kulübü arasında yapılan işbu
müsabakalar alakadaran (ilgililer) tarafından kemal-i ehemmiyetle (tam bir önem verilerek)
takib edilmekte idi.
Müsabakaya başlandıktan bir
müddet sonra Beşiktaş Kulübü’nün oyuna hakim olduğu
meşhud oluyordu (gözle görülüyordu). Birinci kısmın ortasında Beşiktaş merkez muhacimi
(merkez hücumcusu, santrforu)
sayıyı kulübüne kazandırmışdı.
İkinci kısımda mütemadiyen
Rum kulübü kalesinde dolaşan
top üç defa daha kaleye girdiyse

Ligde; İttihat, Pera ve Enosis ile oynananlar dışında kesin
sonucuna dönemin süreli yayınlarından ulaşabildiğimiz son
maç, 24 Nisan’daki Stella maçı...
Bu maçın programdaki tarihinin
aslında 20 Şubat olduğu anlaşılıyor. Beşiktaş takımı yoğun kar
nedeniyle o gün maça gelemedi
ve Stella seremoni yaparak hükmen galip ilan edildi. (3) Fakat
Beşiktaş’ın mazereti lig heyeti
tarafından kabul edilmiş olacak
ki, 24 Nisan tarihinde bir tehir
maçı oynandı.
İki takım 17 Nisan’da Galatasaray Kupası maçlarında eşleşmiş
ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.
Stella’nın bütün gayretlerine
rağmen sonuç bu maçta da değişmedi:
“Beşiktaş: 2 - Stella: 0
Evvelki Pazar günü Kadıköyü’nde fevkalade mühim bir
futbol müsabakası icra edilmiştir.
Beşiktaş Kulübü’yle Stella İtalyan
kulübü arasında yapılan bu
müsabaka Beşiktaşlılar’ın sıfıra
karşı iki sayı galibiyetiyle neticelenmiştir.
Stella Kulübü bir müddetten beri takımına ithal eylediği
en namdar (isim sahibi) İskoç
oyuncular ile iktisab-ı kuvvet
etmiş (güç kazanmış) ve geçen
hafta turnuvada yine galip gelen
Beşiktaş Kulübü’nü lig maçında
her ne bahasına (pahasına) olursa olsun mağlub etmeyi istihdaf
etmiş (hedeflemiş) idi. Pek
şiddetli bir suretde devam eden
müsabakanın ikinci kısmında
Beşiktaş sağ açık muhaciminin
bayılmasını mucib olmuş ve bu

suretle adedi ona (10’a) tenzil
eden Beşiktaş takımı bu esnada
birbirini müteakib (takip eden)
dört sayı yapmışsa da hakem yalnız ikisini sayı itibar eylemiştir.
Beşiktaş Kulübü’nün son iki sene
zarfında gösterdiği muvaffakiyetler cidden takdire şayandır” (4)

Beşiktaş’a dostane
bir tavsiye

Alemdar ise bu karşılaşmayı,
içinde Beşiktaş’a kadro genişliği
ile ilgili bazı dostane uyarılar da
barındıran uzunca bir maç yazısı
ile ele almıştı:
“Maçlarını Pazar günleri yapan kulüblerden mürekkeb olan
‘Pazar Ligi’nin resmi ve oldukça
ehemmiyetli müsabakalarından
biri daha icra edildi.
Şimdiye kadar mağlub edilemediğinden kendi kümesinde
bir ehemmiyet-i mahsusa iktisab
eden (özel bir önem kazanan)
Beşiktaş Kulübü’yle son günlerde
İskoçyalı beş oyuncu almak suretiyle -bilhassa İskoç takımının en
mühim bir rüknü (temel direği)
olan merkez muavini ile- takviyet
bulan (güçlenen) Stella Kulübü
karşılaştılar.
Oyunun tafsilatına girişmeden evvel pek bariz bir suretde
göze çarpan nukata (noktalara)
Beşiktaş müdiranının (yöneticilerinin) nazar-ı dikkatini
celb ederiz. Memleketimiz spor
alemine her halde müfid (fayda-
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lı) bir yurd olarak tanıdığımız
Beşiktaş’ın gerek bu maçda,
gerek geçen Cuma icra edilemeyen oyunda gösterdiği maddeten
ufak tefek fakat manen büyük
ihmaller bila-imhal (zamana
bırakılmadan) tashih edilmesi,
tekerrürüne imkan bırakılmaması lazım, hatta elzem olan şeylerdendir zan ederiz.
Nasıl ki bu maçda, arz ettiğimiz kayıdsızlıklar yüzünden
timin iki mühim rüknü, kaleci
Haki ve müdafi Edhem Beyler
bulunamadılar. Bu gençlerin
noksanlığı bereket ki diğer
arkadaşlarının maharet ve fedakarlıklarıyla bir dereceye kadar
hissedilmedi.
Mamafih biz bu hallerin tekrar etmemesini temenni ederiz...”

“İyi bir golkip olacak”

Bu temennisinden sonra
Alemdar maçın hikayesine geçer.
Büyük maç tecrübesi olmayan
genç kaleci Ali, kalesine doğru
çekilen şutları, “kendisinden
ümid edilmeyecek bir çeviklikle”
sonuçsuz bırakmıştır:
“Ermeni Dork Kulübü
kapudanı Matusyan Efendi’nin
hakemliğiyle ibtidar edilen (başlanan) oyunda Stella’nın çıkardığı göze batacak derecede kuvvetli
time karşı Beşiktaş takımı ancak
şu suretle çıkabilmişti:
Kaleci: İkinci timden henüz
genç ve tecrübesiz bulunan Ali
Bey; müdafiler: Tevfik, Nazım;
muavinler: Nuri, Cavid, Kemal;
muhacimler: İzzet, Bilal, Nüzhet,
Rüşdü ve Süreyya Beyler.
Hakemin düdüğüyle oyuna
başlandı ise de Beşiktaş gençlerinin, kayd ettiğimiz ahval
(durumlar) dolayısıyla tahaddüs
eden (oluşan) neşesizlikleri
oyunlarına da sirayet etmiş olacak ki pek gevşek oynuyorlardı.
Stella’nın İskoçyalılar’ı birkaç
defalar kuvvetli akınlarla kaleyi
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tehdid ettiler. Hele iki defa henüz büyük maçını oynayan genç
kaleciye helecanlı anlar yaşattılar.
İstikbalin iyi bir golkipi olacağında şüphe olmayan bu tecrübesiz
genç, kendisinden ümid edilmeyecek bir çeviklik ile, havale
eden sıkı şutları def ’e muvaffak
oldu. Bir buçuk saat imtidad
eden (süren) oyunun ilk nısfında
Beşiktaş asabına çöken kırıklığı
izale edemedi. Vakıa, hakim bir
suretde muhacimanını tezyid
eden (artıran) Stella’nın bütün
akınlarını neticesiz bırakıyor,
hatta muntazam paslarla yaptığı
mukabil akınlar ile Stella’nın
kalesine dayanıyor idiyse de vaziyetten istifade edemiyordu.
Haricdeki hazırun arasında
herkes ümitsizlenmeye başlamıştı. Kırk beş dakika devam eden
ilk haftaym bu suretle her iki
tarafın neticesiz hücumlarıyla
devam etti.”

hali muhafaza ettiler. Stella’nın
mukavemet iktidarını tamamıyle
kıran bu faal hücumlar esnasında biri sol açık Süreyya, diğer
merkez muhacimi Nüzhet Beyler
tarafından iki gol yapıldı. Stellalılar gol yapmak değil, kaleye bile
yanaşamadılar.
Bu oyunda bilhassa ikinci
haftaymda Beşiktaşlılar’ın hepsi
pek güzel ve şayan-ı takdir bir çeviklik, maharet ve şiddetle oynadılar. En ziyade Süreyya, Cavid,
Tevfik, Rüşdü ve Kemal Beyler
nazar-ı dikkati celb ediyorlardı.
Bilal Bey de paslarıyle temayüz
ediyordu. Stella takımında İskoçyalı müdafaalarla merkez müdafaa, mevkilerinin ehli olduklarını
isbatdan bir an hâlî kalmadılar
(Mevkilerinin ehli olduklarını
isbattan bir an bile geri kalmadılar) Neticede sıfıra karşı iki gol
ile Beşiktaş galip geldi.” (5)

Beşiktaş Stella’ya
göz açtırmıyor

Maçın ikinci yarısında işin
rengi değişir. Arkadaşları Bilal’in
Stellalılar tarafından, baygınlık
geçirmesine sebep olacak şekilde,
sakatlanması ve oyun dışı kalması Beşiktaşlı oyuncuları ateşler.
Alemdar, Peyam-ı Sabah gibi
sayılmayan gollerden bahsetmese
de, Stella’nın on kişilik Beşiktaş
kalesine yaklaşmayı bile başaramadığını naklediyor:
“Oyunun ikinci kısmı, cereyan eden bazı hadiseler tesiriyle
büsbütün başka bir safhaya
girdi, ani bir tahvile (değişikliğe)
uğradı. Beşiktaşlılar’a, arkadaşlarından Bilal Bey’in Stellalılar
tarafından yapılan bir çarpma
neticesinde geçirdiği bir iki
dakikalık baygınlık soğuk bir
duş tesiri yaptı. Beşiktaşlılar’ı
uyandırdı. Pek muntazam ve
şedid (şiddetli) akınlara başladılar. Oyunun sonuna kadar da bu

Dork maçı
ve Ermeni takımları
meselesi

Beşiktaş'ın, ligde skorunu bilemediğimiz tek fikstürü, Ermeni
Dork takımı ile olandır. Bir gün
önceki habere göre, bu maçın

30 Ocak
13 Şubat
03 Nisan
08 Mayıs
?

İTTİHAT
Stella ? / Galip *
Dork
6-1 **
Pera
1-0
Beşiktaş
2-2
Enosis ? / Galip

5 maç, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 14 puan

13 Mart tarihinde oynanması
gerektiğini anlıyoruz:
“Yarın Kadıköyü’nde Pazar
Ligi’nin kuvvetli kulüplerinden
Beşiktaş ile Dork Ermeni kulübü
arasında bir lig maçı icra edilecektir.” (6)
Her ne kadar skorunu bilemesek de, ligin, geçen ay aktardığım (ve maçları düzenleyen
Union Kulüp İdaresi tarafından
gazetelere gönderildiğini tahmin
ettiğim) nihai sıralamasına göre
(7); ve haberdeki, bu sıralamanın
sayıların tasnifi neticesinde ve
sıra ile yapıldığına dair bilgiyi
dikkate alarak, Beşiktaş’ın bu
eşleşmeden de galibiyetle ayrıldığını anlıyoruz. Zira üç takımın
birazdan aşağıda listeleyeceğim
tüm maç sonuçlarına göre Pera
beş maçta üç galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştır.
Beşiktaş’ın hikayelerini aktardığım dört maçta iki galibiyet ve
iki beraberliği olduğuna göre,
takımımızın bu eşleşmeden
galibiyetle ayrılmış olduğu sonucunu çıkarmak durumundayız.

Aynı, İttihat’ın da, sonuçlarına
ulaşabildiğimiz Pera, Beşiktaş ve
Dork maçları dışında (ki bunlardan iki galibiyet bir beraberlikle ayrılmışlardır) sonuçlarına
ulaşamadığımız Stella ve Enosis
fikstürlerini hükmen veya fiilen
galibiyetle geçtiğini söylemek durumunda olduğumuz gibi...

16 Ocak
06 Şubat
20 Mart
03 Nisan
10 Nisan

PERA
Dork
Enosis
Stella
İttihat
Beşiktaş

3-0
4-0
4-1
0-1
1-1

5 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet,
12 puan

BEŞİKTAŞ
23 Ocak Enosis
1-0
13 Mart
Dork ? / Galip
10 Nisan
Pera
1-1
24 Nisan Stella
2-0
08 Mayıs İttihat
2-2
5 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 13 puan

Kaynaklar:
1. Alemdar, 12 Nisan
2. Peyam- Sabah, 25 Ocak
3. Payitaht, 6 Mart
4. Peyam-ı Sabah, 26 Nisan
5. Alemdar, 26 Nisan
6. Peyam-ı Sabah, 12 Mart
7. Peyam-ı Sabah, 21 Mayıs: “İttihatspor, Beşiktaş
(Türk), Dork (Ermeni),
Stella (İtalyan), Pera ve
Enosis (Rum) kulüplerinden müteşekkil Pazar
Ligi’nin futbol lig müsabakaları geçen hafta hitam
(son) bulmuştur. Sayıların
(puanların) tasnifi neticesinde sıra ile ber vech-i ati
(aşağıda görülen) kulüpler
derece almışlardır: İttihatspor, Beşiktaş, Pera,
Stella, Enosis, Dork.”
8. Akşam, 27 Şubat
9. Payitaht, 16 Şubat
10. İleri, 14 Şubat

* 3 Nisan 1921’de oynanabilen İttihat-Pera maçının tarihi aslında 6 Mart idi. “Pazar Ligi’nin en kuvvetli kulüplerinden olup Taksim’de Türk
takımlarına karşı bazı muvaffakiyetler temin eden Pera Rum kulübü ile şimdiye kadar Pazar Ligi’nde aynı nisbette sayı kazanan ve Türk takımlarının en kuvvetlisi olan Türk İttihatspor Kulübü arasında önümüzdeki Pazar günü Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü sahasında mühim bir futbol
maçı icra edilecektir” (8)
İttihat ve Pera takımlarının, bu haberin verildiği 27 Şubat tarihi itibarıyle aynı puanda olmalarına istinaden, İttihat takımının 30 Ocak’taki
Stella fikstüründen de galibiyetle ayrıldığını anlıyoruz.
** Bazı araştırmacılar tarafından, İttihat’ın, 19 Aralık 1920’de oynayıp 2-1 kazandığı maç ile 13 Şubat’taki bu maçı iki farklı Ermeni takımı
ile oynamış olduğu zannedilmektedir. Bu zan aşağıdaki habere göre doğru olmadığı gibi, 1920-21 Pazar Ligi’ne ikinci bir Ermeni takımının iştirak
ettiğine dair hiçbir emare de yoktur.
“Evvelce Ermeniler’le icra edilen maçda iki golle ihraz-ı zafer eden (zafer kazanan) Türk İttihatspor Kulübü’nün bu galebesine tevil (çarpıtma)
ile maçın tekrarını taleb eden Ermeni kulübüne tefevvukundan (üstünlüğünden) emin olan İttihatspor Kulübü, serzenişe mahal bırakmamak üzere
maçın tekrarını kabul etmiş idi.” (9)
Dork takımının bu maçta sahayı terk ettiğini de başka bir haberden öğreniyoruz: “Dün Ermeniler ile Union Kulüb’ün (İttihat’ın) lig maçında
da bire karşı altı sayı ile Union Kulüb kazanmıştır. Sağlam vücudlarıyla galibiyet ümid eden Ermeniler münkesir oldukları halde (kalpleri kırılmış
bir halde) sahadan çekilmişlerdir.” (10)
2-1 neticelenen maçın tekrarının oynanmış ve o tekrar maçının da 6-1 bitmiş olması hasebiyle, esas olan ikincisidir. Bu konu, ligdeki takım
sayısında enflasyona meydan verilmemesi açısından da önemlidir
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Sevdadır Beşiktaş
anlatılmaz
yaşanır
Yazı:

Gökhan Karakaş

Gelinliğin lafı mı olur Siyah Beyaz sevdamız varken

Ankara’nın Çankaya ilçesinde evlenen İlke Altuntaş ve Kadir Gürsoy, Beşiktaş taraftarının
akıntıya nasıl kürek çektiğini kanıtladı. Nikah davetiyelerine bile "Evet" dedikleri anda Beşiktaş
forması taşıyacaklarını söyleyen İlke ve Kadir, gelinliğin kendileri için kifayetsiz kaldığını yanında Siyah yoksa Beyaz'ın anlamsız olacağını kanıtladı. Hayatlarına anlam katanın Siyah Beyaz renk
kombinasyonu olduğunu haykıran Kartal yürekli İlke ve Kadir’i can-ı gönülden kutluyor, ömür boyu
mutluluklar diliyoruz.
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Orta Asya’dan dört nala koşan atların peşindeki Kartal yürek

Orta Asya’nın gizemli ülkesi ve Türk kelimesinin başladığı Moğolistan’a giden Cengiz Kozan, bu
gizemli coğrafyaları hatırlattı bizlere. Sekiz yüz yıl önce ıssız bucaksız Moğol topraklarındaki boyları
birleştirerek döneminde dünyanın en güçlü imparatorluğunu oluşturan Cengiz Han heykeli bizlere çok
şey anlatıyor. Ama Cengiz Özkan’ın gözüyle sayfalarımıza gelen Moğol Kartalı yüreğimize işliyor, bize
şampiyonluk şarkıları söyletiyor. Kanatlarını açtığında yerkürenin en heybetli hayvanı hatta gökyüzünün
efendisi olduğunu kanıtlayan Kartal bizlere Beşiktaşlı olmanın keyfini yaşatıyor.

Beyaz örtüde ışıldayan bir atkı

Ahmet Çiğdem, güzeller güzeli Anadolu coğrafyasının kar yağdığında beyaz örtüsüyle ne muhteşem olduğunu gösterdi. Erciyes Dağı'na çıkarak oğlu ile Beşiktaş atkımızı açan Çiğdem, “Oğlum ile bu
büyük gururu paylaşmak bana babalığın ne denli kutsal olduğunu hatırlatıyor. Onunla ortak paydamız
olan Beşiktaş ise ikimizin de hayatında büyük bir yer işgal ediyor. Yani yüreğimizi Beşiktaş işgal ediyor”
diye konuştu.

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

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

BEŞİKTAŞ

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

(54398)
3,2%

(1237976)
73,4%

(40232)
2,4%
(154834)
9,2%

(170042)
10,1%

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

KELİME BULUTU

EMOJİ BULUTU

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
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ALANYA
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Kuruluş
“Alanya Beşiktaşlılar Derneği; Türk spor
tarihinin en köklü kurumu olan şanlı Beşiktaşımız’ın içinde bulunduğu olağanüstü şartları
yakından takip eden ve bu olağanüstü şartları
ortadan kaldırabilmek için canla, başla uğraş
veren Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün çok değerli başkan, yönetici, sporcu ve çalışanlarına
karınca kararınca destek verebilmek amacıyla
Alanya bölgesinde “Ben Beşiktaşlıyım” diyebilen, Beşiktaş sevgisini, Beşiktaşlılık bilincini,
Beşiktaşlılık duruşunu özümsemiş ve bu hasletleri topluma yaymayı gaye edinmiş herkesi
bir araya getirmek üzere harekete geçen on iki
Beşiktaşlı tarafından, 12.12.2012
tarihinde “Güllerpınarı, Şahoğlu Sokak,
Kemal Aydoğan Apartmanı, Alanya”
adresinde kurulmuştur.

Yönetim
Kurulu
Sadık Dizdaroğlu
(Başkan)
Serkan Külahlı
(Başkan Yardımcısı)
Ayhan Aslan
(Sayman)
Ahmet Oktay
(Sekreter)
Gökalp Canko
(Muhasip Üye)
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Faaliyetler
• Derneğ imiz, sosyal ve sportif
faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve
geliştirilmesi için araştırmalar
yaparak, kurslar, seminerler, konferanslar ve paneller gibi eğitim
çalışmaları düzenlemektedir.
• Devre arası kampı için
Belek’te bulunan futbol takımımız
ziyaret edildi. Ziyarette Alanya
Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri
de bulundu. Alanya’yı ve derneğimizi tanıtıcı hediyeler sunuldu.
Üyelerimiz ve minik sporcular;
idareciler, oyuncular ve teknik
heyetle tanıştılar, formalar imzalatıldı. Ziyaretimiz; BJK TV, LigTV,
NTVSPOR dahil olmak üzere
yerel ve genel tüm medyada geniş
şekilde yer aldı.
• Beşiktaş seçmelerinde büyük
başarı kazanan Alanya Beşiktaş
Futbol Okulu öğrenci, veli ve
hocalarını ödüllendirmek için

Hancı’da kahvaltı organize edildi.
Konaklı Mega Mall-Vizz Kids
Play oyun bahçesinde eğlenmeleri
sağlandı.
• 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, dernek olarak down sendromlular ve
engelliler merkezini ziyaret ettik.
• Ulusal bayramlarda çocuklarımızla birlikte resmi programlara
katıldık .
• Alanya’mızda beş yüz taraftarımızın katılımıyla ve Sayın Başkanımız Fikret Orman’ın ve yönetim
kurulu üyelerimizin teşrifleriyle
gala gecesi düzenledik.
• Alanya’da yaşayan Beşiktaşlılar, dernek üyelerimiz ve aileleriyle
birliktelik etkinleri düzenledik.
• Alanya’da Kartal Yuvası mağazamız faaliyete geçmeden önce,
kulübümüzle iletişime geçerek
Kartal Yuvası tırının Alanya’ya

getirilmesine aracılık ettik.
• Alanya Beşiktaşlılar Derneğ i
olarak, trafik kazasında yaralanan
küçük taraftarımız Mustafa’ya
destek olduk. Bu desteğimiz yerel
basında ses getirdi.
• Alanyaspor-Beşiktaş maçı
için Alanya’mıza gelen yöneticilerimiz Sayın Ahmet Ürkmezgil, Sayın
Erdal Karacan ile özel bir lisede
öğrencilerle söyleşi düzenledik.
• Alanya’mıza futbol dışında
diğer branşlardan gelen sporcularımızın kamplarını ziyaret ettik.
• Otuz kişiye yaklaşan kongre
üyemiz, elli kişiyi bulan kombine
kart sahibi ve iki yüz kişiyi aşkın
dernek üyelerimizle Alanya bölgesinde kulübümüzü en iyi şekilde
temsil etmekle beraber, sosyal
anlamda da çalışarak, Beşiktaş ismini ve ilkelerini her yaştan insana
yaymaya gayret gösteriyoruz.
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

ŞENOL
GÜNEŞ
yirmi dokuz haziran iki bin iki
günlerden cumartesi
dünya kupası tarihinin en hızlı golü
on birinci saniyede geldi
türkiye’den
o gece
dünya üçüncüsü teknik adam
değildi şenol güneş
bir emektar kaleciydi
meslektaşı woon jae lee için üzülen
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Salcano
Marmaris Granfondo

G

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis
Fotoğraf:

GoShots

98

Mayıs 2019

eçtiğimiz yıl ilk
kez gerçekleştirilen
Marmaris Granfondo yarışlarının
ikincisinin tarihi
bu yıl 14 Nisan olarak açıklandığında kaydımı hemen yaptırdım.
Geçtiğimiz yıl hastalık sebebiyle
kaçırdığım bu yarışa, bu yıl katılmam için birden fazla sebebim
vardı. Başta Marmaris Kartal
Yuvası’nın sahipleri Solmaz ve

Özgür Yaman çiftini ziyaret,
ikincisi ise muhteşem doğasıyla
Marmaris-Selimiye-Söğüt-Bozburun Yarımadası’nda bisiklete
binme isteği...
Daha önceki yazılarımda
bahsettiğim gibi; Granfondo,
bisiklet ile yapılan uzun mesafe
yol yarışıdır. Her katılımcının
tek başına yarıştığı, bir nevi “halk
koşusu”dur. Granfondo’larda genellikle kısa, orta ve uzun parkur-

lar olur ki, her katılımcı kendine
göre parkuru seçsin, Marmaris’te
de kısa 65 km, uzun 97 km’lik
parkurlara sahip iki alternatif
vardı. Tabii ki en acılısı olan 97
km ve yaklaşık 2000 m tırmanış
içeren parkur tam bana göreydi.
Yarıştan iki gün önce arabayla
Marmaris’e doğru yola çıktık.
Dokuz saatlik yoldan sonra
Marmaris’e cuma günü geç saatte
ulaştık. Cumartesi sabahı parkurun başlangıcında bulunan yaklaşık 250 m’lik tırmanışı ve inişi
antrenman amaçlı düşük tempo
çıkıp, bisikletlerimizi kontrol
ettik. Sonrasında güzel havanın tadını çıkartıp dinlenmeye
geçtik. Marmaris Kartal Yuvası
ziyareti ve akşamına Başakşehir
zaferinden sonra huzurlu bir
uyku için her şey yolundaydı.
Yarış sabahı saat 06:30’da
kalkıp tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra starta bir saat
kala ısınmak ve yer kapmak için
düştük yola. Tüm kış İstanbul’da
donduktan sonra Marmaris güneşi içimizi ısıtıyordu. Marmaris,
tam bisiklet dostu bir ilçe... Her
yerde bisiklet yolu var, insanlar
bisiklete saygılı... Zemin futbol
oynamaya müsait yani anlayacağınız.
Start için güzel bir noktada
yer tuttuk. Verilen nötral start ile
birlikte önlerde yer alarak yarış
komiseri otosunun arkasında
gerçek starta kadar yer aldım.
Her şey kafamda planladığım
gibi gidiyordu. Sadece ekip
arkadaşlarımı görmekte sıkıntı
yaşıyordum. İki yüze yakın uzun
parkur yarışçısı arasında birbirini
seçmek oldukça zor oluyor.
Gerçek start verildiğinde tüm
yaptığım planlar suya düştü.
Kontrollü tırmanmam gereken
200 m’lik tırmanışı, vahşi bir at
edasıyla olanca gücümü vererek
çıktım. İyi de çıktım, inişinde
de fena inmedim ve oluşan bir

grubun içerisinde yer aldım.
Oluşan grupta tüm yarışçılar,
elite ve 30+ kategorisindeydiler.
İyi tarafı güçlü ve hızlı sporcularla beraberdim, yüksek tempoda
gidebilecektim. Ama kötü tarafı
ise yarışın sonunu bu tempoyla
getirebilecek miydim?
Bu ikilem arasında gidip
gelirken bacaklar boş durmuyor,
yüksek watt’lar üretmeye devam
ediyordu. Sıra bana geldiğinde
grubu çekerken yüksek watt’ları
görüyordum. Sanırım 20. km’de
ilk grubu yakaladık, gerçekten
çok yüksek tempoda gittiğimi
o an daha iyi anladım. 3-5 km
birlikte gittikten sonra yokuş geldiğinde grup yine ikiye bölündü.
Geçtiğimiz yerlerin güzelliği içimi ferahlatıyordu ama kendimi
dinlemekten alıkoyamıyordum.
O sırada geçen yılın 40+ birincisi İngiliz sporcu bizim gruba
takıldı, arkada sinsi sinsi pedal
çeviriyordu. Hiç öne geçmedi,
bunun bir taktik olduğunu,
kendini yormamak için öne
geçmediğini biliyordum. Biraz
kötü gözükebilir ama kendini ve
gücünü korumak adına akıllıca
denebilir. 5-10 km aynı grupta
gittikten sonra bir inişte gruba
tutunamayıp geri kaldı. İlk iki

saati (72. km’ye kadar) kendi
kategorimde (40 yaş üstü kategori) lider götürürken, parkurun en
dikleştiği bölümde gücümün tükendiğini hissetmeye başladım.
Hızım düştü, pedal zor çevrilmeye başladı, arkama baktığımda iki
rakibim bana yetişmişti bile.
İlk ikiyi kaçırdım. Yetişmeye
çalışsam da yokuşun bitimine 2
km kala duvara çarpma hissiyle
hızım çok düştü. Derken üçüncü
rakip de yanımda belirdi. Game
over...
Tırmanışın tam bittiği noktada başka bir rakip ile göz göze
geldik. Finişe 20 km kalmıştı.
8 km’si iniş, 12 km düz... Allah
ne verdiyse inmeye başladık. Bir
ben öne geçiyorum, bir rakip...
Üzerindeki formadan Marmarisli
olduğunu anladığım rakip ile
kıyasıya mücadele ettim. Finişe 5
km kala atak yaparak farkı açtım
ama 2 km kala bana yetişti. İş
sprint’e kalmıştı. Sprit’te işim çok
zordu. Erken çıkmam dördüncülüğü de kaçırmama sebep oldu.
2019 Marmaris Granfondo’yu
katıldığım kırk kişiklik 40-44
yaş kategorsinde yarışı, 3 saat 24
dakika ile beşincilik ile bitirebildim. Aldığım dersler ile evime
geri döndüm...
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Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

2

019 Türkiye Ralli
Şampiyonası’nın açılış yarışı Obel Cıvata
29. Ege Rallisi, Ege
Otomobil Sporları
Kulübü tarafından İzmir Seferihisar’da gerçekleştirildi. 13-14
Nisan 2019 tarihlerinde 60
otomobil ve 120 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyon
107,25 kilometresi özel etap
olmak üzere, toplam 258,78 kilometre uzunluğundaki parkurda
koşuldu.
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13 Nisan Cumartesi günü
Euphoria Aegean Resort Hotel’de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İzmir Gençlik
ve Spor İl Müdürü Nüammer
Uslu ve TOSFED Başkan
Yardımcısı Ömer Tolon’un
katılımıyla gerçekleştirilen start
seremonisinin ardından iki gün
boyunca hem rakiplerine hem
de zorlu etaplara karşı mücadele
veren ekipler arasında büyük
çekişme yaşandı.
Üç yıl aradan sonra yeniden

Türkiye Ralli Şampiyonası’na dönen Castrol Ford Team Türkiye
takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever, Ford Fiesta R5
ile ikinci özel etapta ele geçirdikleri liderliği yarışın sonuna kadar
korumayı başararak, Obel Cıvata
29. Ege Rallisi’ni kazanan ekip
oldular. BC Vision Motorsport
adına Skoda Fabia R5 ile yarışan
son iki yılın Türkiye Şampiyonu
Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi, 12.5 saniye farkla
ikinciliğe ulaşırken, power stage

(avantaj etabı) kazanan taraf
olarak ekstra beş puanı hanesine
yazdırmayı başardı. BC Vision
Motorsport adına Skoda Fabia
R5 ile yarışan bir diğer ekip Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ise,
üçüncülüğü elde eden ekip olarak podyumu tamamladı. Zorlu
ralli sonunda markalar birincisi
Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini de BC
Vision Motorsport elde etti.
İki Çeker klasmanı ve Sınıf
3’te Fiat Motorsporları takımından Fiat Egea ile Fatih Kara-Bilge Ayan, birinciliğe uzanırken,
Sınıf 4’te Castrol Ford Team
Türkiye takımından Ford Fiesta
R2T ile Kağan Karamanoğlu-Nehir Yılmaz, Sınıf N’de GP
Garage My Team takımından
Mitsubishi Lancer EVO IX ile
Erkan Güral-Burak Koçoğlu ve
Sınıf 5’te de Ford Fiesta R1 ile
ferdi yarışan Ali Hakan Kerci-Soner Çevik ekipleri birincilikleri paylaştılar.
Genç Pilotlar klasmanında,
pistlerden rallilere transfer olan
Ali Türkkan, ilk ralli deneyi-

minde Fiat Egea ile birinciliği
kazanırken, Castrol Ford Team
Türkiye’den Üstün Üstünkaya
ikinciliği ve Egea Gençler Kupası’ndan Buğra Can Kılıç, üçüncülüğü elde etti. Genç Co-Pilotlar klasmanında ise Egea Gençler
Kupası’nda mücadele eden Ali
Emre Yılmaz birinci, Efe Eryalaz
da ikinci olarak sezona başlamış
oldular.
Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’na da puan
veren rallide, otuz beş yaş üzeri
klasik ralli otomobillerinin mücadelesi altı kez Türkiye Historic
Ralli Şampiyonu Engin Kap-Özden Yılmaz ekibinin birinciliği
ile son erdi. 1976 model Ford
Escort MK1 ile mücadele eden
Parkur Racing ekibini, benzer
bir otomobille Castrol Ford Team
Türkiye adına
yarışan Kemal Gamgam-Orkun Demir
izlerken, İz-

mirli Uygar Birgili-Afşin Baydar
ekibi de BMW 316 ile üçüncülüğü ve Kategori 1 birinciliğini
kazandı.
Zafer Vatansever Ralli Kupası
klasmanında ise genel klasman ve
Kategori 2 birinciliğini Citroen
C2 ile İlhan Mutluay-Cumhur
Önder, genel klasman ikinciliği
ve Kategori 4 birinciliğini Fiat
Palio ile Murat Güray-Bora
Yakın, genel klasman üçüncülüğü ve Kategori 3 birinciliğini
Ford Fiesta ST ile Castrol Ford
Team Türkiye adına Özcan
Söke-Barkın Şahin ve Kategori
1 birinciliğini de Fiat Palio ile
Kemal Çetinkaya-Onurcan Şirin
elde ettiler.
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Şampiyon olmanın
yolu belli.
İş Bankalı
olmanın da.

Siz neredeyseniz biz oradayız.
İşCep’ten ya da isbank.com.tr’deki
“Müşteri olmak istiyorum” alanından kolayca
İş Bankalı olun, tüm bankacılık işlemlerinizi
güvenle gerçekleştirin.

Bilgi ve başvuru: İşCep

isbank.com.tr

XIAOMI REDMI NOTE 7
İLE TEKNOLOJİ SÖRFÜ

Yazı:

Murat Yıldız

A

kıllı telefon
üreticileri arasında çok kısa bir
sürede zirveye
oynayan cihazlar
ile ön plana çıkan Xiaomi şimdi
de Redmi Note 7 modeli ile
sınırları zorluyor. Bu üründe ön
plana çıkan bazı özelliklerden
söz etmemiz gerekirse; Android
9.0 Pie işletim sistemi yüklü
olarak geldiğini görüyoruz.
1080x2340 piksel çözünürlük
sunabilen 6.3 inç genişliğinde
IPS tipi LCD panel kullanılan
bu cihazın ekran camı Gorilla
Glass 5 teknolojisi ile çizilme
ve darbelere karşı korumalı bir
teknoloji ile üretilmiş. 32 ve
64GB dahili depolama alanı seçeneklerine ek olarak microSD
kart desteği ile 256GB'a kadar
ek kapasite artışı gerçekleştirebileceksiniz. Diğer yandan 3,
4 veya 6GB Ram bellek tercihleri de bulunan cihazımızda
Octa-Core olarak adlandırılan
yüksek performans sunabilen
çift dört çekirdekli işlemci
mevcut. Performansa özellikle
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yüksek grafik ve 3D uygulamalarının bulunduğu oyun veya
aplikasyonlarda rahatlıkla işin
içinden sıyrılmanıza yardımcı
olacak Qualcomm Snapdragon
660 grafik işlemcisi yer alıyor.
48 megapiksele kadar birincil
kamera desteği sunan Redmi
Note 7'de ikincil yani selfi kamerası ise 13 megapiksele kadar

fotoğraf çekme imkanı sağlıyor.
Wi-Fi, Bluetooth, USB 2 ve
C-Tipi bağlantı birimleri, FM
Radyo, parmak okuyucu sensör
ve 4000 mAh kapasiteli Li-Po
bataryası ile son derece kullanışlı bir cihaz olduğuna kanaat getirdiğimiz Xiaomi Redmi Note
7 performans severlerin tercihi
olacaktır diye düşünüyoruz.

Masaüstü bilgisayarlarda güç kaynağı seçimi

B

irçok bilgisayar kullanıcısının bilmediği veya hiç dikkat
etmediği bir özellik
olan güç kaynağı tipi
ve özelliklerinden biraz söz etmeye çalışacağız. Özellikle ekran
kartından söz ederek anlatmaya
başlayacağımız bu yazımızın siz
değerli okuyucularımıza faydalı
olacağına inanmaktayız. Çünkü
ekran kartları bilgisayarların
en çok enerjiye ihtiyaç duyan
donanım birimleridir. Öncelikle toplama bilgisayar yapan ve
özellikle performans gerektiren
oyun ve yüksek grafik desteği ihtiyacı duyan tüm uygulamalarda
herkesin de bildiği üzere gelişmiş
çipsete sahip ekran kartları tercih
edilmelidir. Buna ek olarak diğer
bileşenlerin de uyum sağlayacak
tipte seçilmesi gerekir. Başta
anakart, işlemci, ekran kartı,
Ram bellekler, sabit disk, DVD

Rom ve monitör olmak üzere
usb girişleri, kart okuyucu klavye
ve fare de dahil olmak üzere her
bir komponent kendi çapında
elektrik enerjisine ihtiyaç dutmaktadır. Tüm komponentler
için yaklaşık değerlerde ne kadar
enerji sarfiyatı olacağı hakkında
mutlaka bilgi yer almaktadır.
Bu bilgiler ışığında toplanan bir
masa üstü bilgisayar için eğer
750 Watt güç gerektiren bir PSU
(güç kaynağı) ihityacı oluştuysa
mümkünse en yüksek verimliliği
verecek olan güç kaynağını tercih
etmenizi tavsiye ederiz. Şimdi bu
işin püf noktası da zaten burası
ve biz bunu nasıl seçeceğiz sorusu
beliriyor. Uluslar arası geçerliliği
olan ve tüm otoritelerin de kabul
ettiği 80 Plus (80+) enerji verimliliği sertifikasyonuna uygun güç
kaynakları tercih etmekte fayda
var. Adından da anlaşılacağı
üzere enerji kullanımı sürecinde

kaybolan veya verimsiz kısım en
aza indirgenecek şekilde minimum %80 verimlilikle çalışan
güç kaynakları 80 Plus sertifikası
alabiliyor. Üzerinde standart
80 Plus, Bronze, Silver, Gold,
Platinum ve Titanium bandrolü
olan bir PSU (güç kaynağı) sizin
için en güvenilir ve aynı zamanda
da en verimli seçenek olacaktır.
Belirttiğimiz sıralamada standart
80 Plus sertifikasından 80 Plus
Titanium'a doğru farklı sertifikasyonların bulunmasının tek
sebebi ise aralarında belirtilen
sıraya göre verimlilik atışı olmasıdır. Yani kısacası bu tip verimli
güç kaynaklarının arasında da
en verimlisi Titanium sertifikası
olanlarıdır. Kısa ve faydalı olduğunu düşündüğümüz bu yazımız
doğrultusunda tüm performans
tutkunlarına 80 Plus (80+) bandrollü güç kaynağı (PSU) tercih
etmelerini ısrarla tavsiye ederiz.

Huawei Smart Watch konusunda ilerleme kaydetti

Ç

in menşeli ve çok
uluslu bir şirket olan
Huawei firması ve
teknolojik ürünleri
hakkında bilgisi
olmayan yoktur.
Mümkün olduğunca her ürün
grubunda bir veya birden çok
model üreterek rakipleriyle
kıyasıya bir yarış sürdürdüğünü
görmekteyiz. Son dönemde ise
ön plana çıkartmayı planladıkları akıllı saat modelleri ile
teknolojik inovasyon uzmanı
imajını koruyacaklar gibi görünüyor. Huawei firmasının kendi
geliştirdiği LiteOS işletim

sistemini kurulu olarak gelen
ve 454x454 piksel çözünürlük
sağalayabilen 1,39 inç genişliğinde Amoled tipi bir dokunmatik ekrana sahip olan yeni
Watch GT Active ve Elegant
olacak şekilde iki model adı ile
bazı bölgelerde satışa sunuldu.
420mAh kapasiteli bir pili bulunan Huawei Watch GT serisi
yeni akıllı saatlerde kullanım
süresi maksimum 30 güne ulaşabiliyor. Şarj süresi ise 2 saatten
biraz daha kısa sürüyor. 4GB
dahili depolama birimi ve çeşitli
aktivite takip uygulamaları ile
kullanıcılar için alternatif birer

akıllı saat tercihi olabileceğine
inanıyoruz.
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Bu bir ilandır.

ASYA DOĞAN

sya,
Güzeller güzeli A
inde aramıza
19.03.2019 tarih
öğretmen
katıldı. Asya’nın
et ve babası
olan annesi Buk
3.2016
Gökhan da, 19.0
ışlar.
tarihinde tanışm
has
Yani onlar ailece
oğan ailesine
D
..
r.
ıla
şl
ta
k
şi
e
B
utlulukla dolu
Beşiktaş’la ve m
yıllar diliyoruz.

DENİZ KO
Ç

Yaşı çok
küçük olm
asına
rağmen
stamıza
gide
ağaçlı yo
ldan yürü n
yen
sık sık trib
ünlerde y ,
er
alan Den
iz, takım
ımızın
maskotu
gibi... Gö
zlerinin
rengini m
asmavi
denizlerd
en alan D
en
buradan
sevgilerim iz’e
izi
yolluyoru
z.

ARA
ALİ KARTAL K
ylık olan
Şu anda on a
rafı ilk
Kartal’ın fotoğ
andan... İsmi
doğduğu zam
tam bir Kara
le
iy
m
is
y
o
s
e
v
adaşımız,
rk
a
n
la
o
l
a
rt
a
K
n tezahürat
daha şimdide
eğil mi?
yapıyor gibi d
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ASİL KARTA
L EKER
Birbirinden
güzel
Beşiktaş kıy
afetleri ola
n
Kartal’ın ke
yfine diyec
ek
yok... Beşik
taş marşlar
ı
çaldığında
keyfi daha
da yerini g
elen Kartal,
şimdiden y
erinde
duramıyor.

KEMAL ATA ŞAHİN

slı bir
Ata o kadar şan
Adını ulu
Yavru Kartal ki...
afa Kemal
önderimiz Must
Ata’nın
Atatürk’ten alan
de hayatı
doğumgününde
edeceğini
boyunca devam
tutkusu
umduğumuz iki
türk ve
bir aradaydı; Ata
sağlıklı ve
Beşiktaş... Nice
!
mutlu yıllara Ata

HİFA ENG
İN

Altı aylık
ola
Kocaeli’n n Hifa,
in
ilçesinde Kartepe
yaşıyor.
Şimdilik
“BeşiktA
ŞK” yaza
na
kendi bo
yundan b tkısı
üy
olan Hifa
’yı tribün ük
lerde
aramızd
a görme
k için
sabırsızla
nıyoruz.
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AR
ARAS KAYALIL
ğrafı
Aras’ın bu foto
kilmiş,
iki aylıkken çe
aylık...
şimdi ise beş
iktaşlı
Doğuştan Beş
lere Kartal
olan Aras, siz
rhaba”
selamıya “Me
diyor.

TİMUR ŞAHİN

u
Şimdi Timur’un b
a ne
fotoğrafının altın
ik.
yazsak bilemed
v şehrinde
Ukrayna’nın Kie
doğan
Beşiktaşlı olarak
nirli
Timur, o kadar si
sı onu
bakmış ki, açıkça
maktan
daha fazla kızdır
biraz korktuk...

ESMA VE
HAVVA PA
YAM
Esma ve
Ha
fanatik B vva,
eşiktaşlı.
..
Paylaştık
ları en ön
emli
olgu Beş
iktaş sev
gisi
olan Esm
a ve Hav
va,
Siyah-be
yaz aşkla
rını
doyasıya
yaşıyor.
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SARP KAR
TAL YAŞA
R

Adından
do
gerek Ka layı olsa
rta
doğduğu l, daha
gü
itibaren K nden
ar
vermede tal selamı
n duram
ıyo
27 Mart
2017 tarih r.
inde
doğan K
artal, siz
le
re
gülücükle
rini yollu
yor.

MİLAT SÖNMEZ

esin
Büyüdüğünde k
futbolcu olacak
ası,
olan Milat, arab
futbol topu ve
dar
saçlarıyla ne ka
i?
da havalı değil m

ALYA MELE
K ÇALIMLI
Minik Mele
k, fotoğrafı
nda
mışıl mışıl u
yuyor. Biz
de Melek’in
Beşiktaş
tulumuyla ç
ekildiği
fotoğrafı de
rgimizde
yayınlıyoru
z ve kendis
ine
upuzun bir
ömür
diliyoruz.
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KİTAP

KİRAZ AĞACI İLE
ARAMIZDAKİ MESAFE
HAYVANLARI
TANIYALIM

PELİKAN
Bacaklarının kısa
olmasına karşın bir
buçuk metreye yakın boyları ile
en iri kuşlardan biridir pelikan. Üç metrelik
kanatları, onun uzun mesafeleri kolayca
aşmasını sağlar. Uçuşta, aralarındaki
mesafeyi yakın tutup öndeki lideri taklit
ederek yollarına devam ederler. Bazı türler su yüzeyine yakın yüzerek bazıları ise
çok yükseklerden dalarak balık avlarlar.
Pelikanların en ilginç özelliği yirmi santim
uzunluğundaki alt gagada bulunan,
balıkların istiflendiği torbadır. Genel kural
olarak pelikanlar on beş santimetreden
fazla büyük balıkları yakalamazlar ama
torbanın içerisindeki balıkların toplam
ağırlığı bir buçuk kiloya kadar ulaşabilir.
Yuvadaki yavrularını günde iki öğün
beslerler. Ebeveynler seher vakti ava çıkar,
saat sekiz gibi keseleri balık dolu yuvalarına geri dönerler. Genç yavruları yan yana
dizer, karşılarına geçip gagalarını açarak
keseden beslenmelerini sağlarlar. İkindi
vaktine kadar dinlendikten sonra yeniden
avlanmaya çıkarak yavrularını bir öğün
daha beslerler. Torbalarına doldurdukları
balıkların ağırlığından gagası aşağıya
sarkıp balıklar dökülmesin diye bir de kilit
sistemi geliştirmişlerdir; üst gaganın aşağı
doğru kıvrık ucu bir mandal gibi alt gagayı
sıkıca kavrar. Böylece yakalanan avlar güvence altına alınmış olur. Yazın bir kıtada
kışın başka bir kıtada, gezinip dururlar.

Yazar: Paola Peretti
Çevirmen: Esma Fethiye Güçlü
Yayınevi: Genç Timaş
Mafalda, dokuz yaşındaki bir kız çocuğu ve bildiği
bir şey var: Gelecek altı ay içinde, görme yetisini
tamamen kaybedecek. Mafalda, görünürdeki bu
karanlık gelecekte yolunu bulabilecek, okula gidebilecek, futbol oynayabilecek ve kedisine bakabilecek mi?
Ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla Mafalda, kendisi
için önemli olan şeyleri keşfetmeye çalışır. Görme
yetisini kaybetse de yapabileceği şeylerin listesini çıkarır. İlham verecek bir cesaret ve kararlılık hikâyesi...
“Durup kiraz ağacını selamlıyorum. Babamla birlikte her gün geçtiğimiz sokaktan bakınca onu uzaktan
-ama sadece biraz uzaktan- görebiliyorum. Aslında
karşımda gördüğüm şey renkli bir leke ama ben
onun ağaç olduğunu, yani hayallerimdeki gibi iyi yürekli bir devin saçları olduğunu biliyorum. Tamamen
bulanık, ama orada.”

FİLM

SİHİRLİ
OYUNCAKLAR
Nathan su ile temas edince renkleri değişen sihirli
küçük oyuncak figürlerinden biridir. Ancak, bir sebepten dolayı oyuncak ustası tarafından yapılmış
olmasına rağmen rengi değişmez. Bir gün Nathan,
küçük bir robot olan Timebot ile tanışır ve onunla bir
maceraya katılmaya karar verir. Yol boyunca, neden
renk değiştiremediğini ve bunu nasıl değiştireceğini
öğrenmek için birçok oyuncak ve evcil hayvandan
yardım alacak ve daha önce şahit olmadığı heyecan
ve macera dolu bir dünyanın kapılarını aralayacaktır.
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NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ ANNE KARTAL T-SHIRT
8919144 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ YAVRU KARTAL T-SHIRT
6919144 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ SPREY LOGO T-SHIRT
7919108 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ SLOGAN LOGO T-SHIRT
8919132 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ ZAFER LOGO TONAL T-SHIRT
7919116 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ ZAFER LOGO TONAL T-SHIRT
8919116 / 75,00¨

NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ GOFRE ÇUBUKLU T-SHIRT
8919126 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ TRIBAL EAGLE T-SHIRT
7919129 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ DASH LOGO T-SHIRT
8919111 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ DIAGONAL GÜNEŞ LOGO
T-SHIRT 7919112 / 79,99¨

