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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Futbol takımımız, 2019-20 sezonu hazırlıklarını yeni heyecan ve umutlarla
sürdürüyor. Yeni Hocamız Abdullah Avcı’nın takımımızın başına geçmesiyle
öümüzdeki dönemde de önemli başarılara imza atacağımıza ve tüm camiamızı yeniden kupalarla mutlu edeceğimize yürekten inanıyorum. 2019-20
futbol sezonunun takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair
play ruhunun hakim olduğu, kaos, kavga ve ayrımcılıktan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını diliyorum.

¡

Bizim sponsorluk anlaşmaşlarına bakış açımız, her zaman gönül
bağı ilişkisi olmuştur. Bu doğrultuda geçtiğimiz beş sezon boyunca futbol takımımızın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile
sözleşmemizi, 36 milyon TL bedelle iki yıl daha uzattık. Kulübümüzün 100. yılındaki şampiyonluğunda da giyim sponsorumuz
olan Cacharel’le tekrar buluştuk. Futbol takımımızın 2019-20
ve 2020-21 sezonlarındaki giyim sponsoru olan Cacharel,
kulübümüze özel hoş, dinamik, yenilikçi, gençlere ilham veren
keyifli bir kapsül koleksiyon hazırladı. Üç sezon formamızı terleten, karakteri ve futboluyla Beşiktaş ailesinin bir parçası olan
eski futbolcumuz Fabian Ernst ile de altyapımıza büyük bir
katkı sağlayacak iş birliği içine girdik. Beşiktaş Futbol Akademisi ve Eğitim Kampı projemizi hayata geçirirken, Avrupa’nın
çeşitli bölgelerinde de Fabian Ernst’in koordinasyonunda spor
akademileri açacağız.

¡

Hayatın her anında gururla giydiğimiz yeni sezon formalarımızı kısa bir süre önce taraftarımızla buluşturduk. Birbirinden güzel üç formamızı beğeneceğinizi umarak, bu sezon
kadın futboluna ve kadın taraftarlarımıza desteğimizin bir
parçası olarak hem iç saha hem deplasman forması olacak şekilde iki adet kadın formasını da satışa çıkarmanın mutluluğunu
yaşadık. Beşiktaşlılığı bir yaşam biçimi olarak benimseyen büyük
taraftarımızın, yeni formalarımızla maçlarımıza gelerek, başarıya
koşacak tüm takımlarımıza destek vereceğine
inanıyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
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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?

röportaj: a. kubilay samyeli
fotoğraf: rahman sağıroğlu
organizasyon: mert közoğlu - altuğ atalay
tercüman: arda kabaklı - halil yazıcıoğlu

Bazı futbolcular vardır, taraftarları transfer zamanı gece nöbetlerine tutarlar.
Yine bazı futbolcular vardır, transfer işlemleri tamamlanmadan taraftarlar ile
arasında güçlü bir bağ oluşturur. Tyler Boyd, bu iki özelliği de taraftarlarımıza
yaşattı ve kendisi de yaşadı. Bu süreci “Transferim tamamlanana kadar dolu dolu
bir mutluluk yaşayamadım” diye anlatan yeni transferimiz, gelecekten ise
o kadar umutlu ki başarılı olmaması için hiçbir engel yok.

T

ransferin
biraz uzadı
ama sonunda
bizimlesin.
Süreci senden
dinleyerek
röportaja başlayalım mı?
Beşiktaş’tan teklif almak çok
heyecan verici ve güzel bir şeydi.
Ben de çok heyecanlandım.
Çünkü benim için çok büyük bir
fırsattı. Başka opsiyonlar da
vardı ama ben Beşiktaş’ı tercih
ettim. Bu tercihi yaptığım için
de çok mutluyum ve başarılı
olacağıma inanıyorum. Özgüvenim de yüksek. Doğru bir tercih
yaptım. Transfer süreci uzun
sürdü. Ben de iş bitene, tamamlanana kadar aslında dolu dolu
bir mutuluk yaşamadım. Ne
zaman ki her şey kesinleşti, bu
mutluluğu, heyecanı yaşamaya
başladım. Gerçekten büyük heyecan verici, onur verici bir şey.
Yeni Zelanda için futbol
alternatif bir sporken futbolcu
olma hayalin nasıl başladı?
Üç-dört yaşımdan itibaren
futbol tutkum çok büyüktü. Her

gün, saatlerce futbol oynuyordum. Evet, Amerika’da ve Yeni
Zelanda’da çok popüler bir spor
olmamasına rağmen, futbol
aşkımdan dolayı bu günlere geldim. Bu aşkı tek başıma büyüttüm. Futbol oynama aşkım, her
gün tek başıma futbol oynaya
oynaya daha da büyüdü.
Ailende futbola ilgi duyan
veya senin gibi profesyonel
olan var mı?
Ailemde beni futbola yönlendiren hiç kimse yoktu. Babam
ufak yaşlarında oynamış ama
ailemde futbolcu yok.
Geçen sezonu orta ölçekli
bir takımda geçirerek Türkiye
Ligi’ne alışmışsındır. Bu sezon
neler beklemeliyiz senden?
Camiamıza neler vaat edersin?
Burada Beşiktaş için şampiyonluğun birinci hedef, tek
hedef olduğunu biliyorum. Beklentilerin farkındayım. Ben de
bu beklentilere göre takım için
elimden gelen her şeyi vereceğim. Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bu beklentiye
de karşılık verebiliriz. Kendimi

“Beşiktaş’tan teklif almak çok heyecan verici ve
güzel bir şeydi. Ben de çok heyecanlandım. Çünkü
benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş’ı tercih ettim. Bu
tercihi yaptığım için de çok mutluyum ve başarılı
olacağıma inanıyorum.”
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“İmza atmadan önce taraftarlarla aramızda
özel bir bağ oluştu. Beşiktaş’a gelmemle ilgili onlardan bir çok mesaj aldım. Bir an önce
Beşiktaş forması giyip onların önünde futbolumu sergilemek için heyecanlanıyorum.”
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fizik olarak iyi hissediyorum ve
bence çabuk bir şekilde, kısa
zamanda ritmi yakalayacağım.
Yapmanız gereken şey takımınıza güvenmek, kendi oyun planımıza, felsefemize odaklanmak
ve oyunu bu şekilde lig boyunca
yürütebilmek. En önemlisi de biz
zaten oyuncular, teknik kadro
olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz ve yapabileceğimizi de göstereceğiz.
Taraftarlarımız senin gelmeni
çok istedi. Bu sıcak bağı neye
bağlıyorsun?
İmza atmadan önce aramızda
özel bir bağ oluştu. Beşiktaş’a
gelmemle ilgili onlardan bir çok
mesaj aldım. Bir an önce Beşiktaş forması giyip onların önünde
futbolumu sergilemek için heyecanlanıyorum.
Geride bıraktığımız kısa sürede takımı ve arkadaşlarını nasıl
buldun?
Gerçekten harika, çok büyük
bir kulübe geldim. Bundan
dolayı da çok mutluyum.
Burada bulunmak benim için
çok büyük bir zevk. Gayet
pozitif gidiyor her şey.

“Üç-dört yaşımdan
itibaren futbol tutkum çok büyüktü.
Her gün, saatlerce
futbol oynuyordum.
Evet, Amerika’da ve
Yeni Zelanda’da çok
popüler bir spor olmamasına rağmen,
futbol aşkımdan
dolayı bu günlere
geldim. Bu aşkı tek
başıma büyüttüm.”
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Çok iyi bir grubumuz var. Oyuncular çok pozitif. Gerçekten çok
mutluyum ve heyecanlıyım. İlk
geldiğim günden itibaren gerek takım arkadaşlarım, gerek
teknik ekip, gerek destek ekibi,
idari kadro gerçekten kollarını
açtılar bana. Beni çok iyi bir
şekilde karşıladılar. Ailenin bir
parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk
verici.
İsminden ötürü taraftarlarımız James Bond ile benzetmeler yapıyor senin için. Hiç denk
geldin mi o tip görsellere? Aynı
zamanda konusu açılmışken
sinema ile aran nasıl? Bond
filmlerini sen de sever misin?
İyi filmleri zaman zaman izliyorum. Film tutkum var. Zaman
ayırıp bu görselleri hazırlayanlara da teşekkür ederim.
Hazırlık maçı da olsa ilk
maçında üç asist ile parladın.
O maça, o ana dönersen nasıl
değerlendirirsin?
Burada yeni hocayla birlikte
çalıştıkça onun oyun felsefesini,
benden beklentilerini öğrenmeye çalışıyorum. Benim kendi
kalitem var. Belirli bir stilim
var. Buna odaklanarak burada
hocayla birlikte öğrenme sürecine devam etmek istiyorum.

“Vodafona Park’ın
adını duymak bile
heyecan verici. Ben
oraya rakip olarak
geldiğimde bile çok
heyecanlanmıştım.
Şimdi bir an evvel o
stadyumda çıkmak
için sabırısızlanıyorum.”
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“Burada Beşiktaş için şampiyonluğun birinci hedef, tek hedef olduğunu biliyorum. Beklentilerin farkındayım. Ben de bu beklentilere göre
takım için elimden gelen her şeyi
vereceğim. Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bu beklentiye
de karşılık verebiliriz. Kendimi fizik
olarak iyi hissediyorum ve bence
çabuk bir şekilde, kısa zamanda
ritmi yakalayacağım. Yapmanız
gereken şey takımınıza güvenmek,
kendi oyun planımıza, felsefemize
odaklanmak ve oyunu bu şekilde lig
boyunca yürütebilmek. En önemlisi
de biz zaten oyuncular, teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz ve yapabileceğimizi de
göstereceğiz.”

11

Oynayacağım pozisyonla ilgili herhangi bir tercihim yok.
Teknik direktör nerede görev
verirse elimden geleni yapmaya
çalışırım. Benim öncelikli özelliklerim bire bir, asist, gol. Hangi
pozisyonda olursa olsun bunları
yapmaya çalışırım.
Geçen sezon rakip olarak
geldiğin Vodafone Park’a artık
ev sahibi ünvanıyla çıkacaksın.
Geçmiş tecrübene dayanarak
neler söylersin buradaki atmosfer için?
Vodafona Park’ın adını duymak bile heyecan verici. Ben
oraya rakip olarak geldiğimde
bile çok heyecanlanmıştım.
Şimdi bir an evvel o stadyumda
çıkmak için sabırısızlanıyorum.
Genç bir yaşta ailemizle dört
yıllık mukavele imzaladın. İlerisi için planlarında neler var?
Kariyer hedefini nasıl oluşturdun?
Tabii Beşiktaş’ta şampiyon
olmak istiyorum. Bu süre içerisinde kişisel olarak da kendimi
geliştirebilirsem ne mutlu bana.
ABD Milli Takımı ile Gold
Cup’ta dört maçta iki gollük bir
performans sergiledin. Sezon
içerisindeki çıkışını orada da
sürdürdün. Bu çıkışı neye bağlıyorsun?
Çıkışımı, sıkı çalışmaya
bağlıyorum. İyi bir nokta
yakalasanız bile bence
yetinmemeniz, sıkı
çalışıp daha iyisini
hedeflemek
lazım. Ben de
bunu yapmaya çalışıyorum.
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

31 Temmuz 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Abdullah Avcı,
1982 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinde; Vefaspor, Fatih
Karagümrük, Rizespor, Kasımpaşa ve İstanbulspor formaları giydi. Teknik direktörlük
kariyerine İstanbulspor’da başlayan Avcı, 2011-2013 yılları arasında Türk A Milli
Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini üstlendi. Son olarak M. Başakşehir Kulübü’nün
teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı, 2019-20 sezonu başında
Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı.
14

B

aşkanımız
Fikret Orman,
1 Haziran günü
BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde Teknik
Direktörümüz
Abdullah Avcı
ile bir araya geldi. Görüşmede Yönetim
Kurulu Üyelerimiz; Serdal Adalı,
Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da yer aldı. Orman ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Avcı’ya
çalışmalarında başarılar diledi.
Daha sonra görevli çalışanlarımızın eşliğinde BJK Nevzat Demir
Tesisleri’ni gezen Avcı, yürütülen
yenileme çalışmaları hakkında
bilgi aldı.
Futbol A Takımımızın yeni
teknik direktörü Abdullah Avcı
için Başkanımız Fikret Orman’ın
katılımıyla 10 Haziran günü
Vodafone Park’ta bir imza töreni
düzenlendi. Törende Yönetim
Kurulu Üyelerimiz; Serdal Adalı,
Ahmet Ürkmezgil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Yücel,
Hüseyin Mican, Hakan Özköse,
Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, BJK Şirketler Grubu Genel
Koordinatörümüz Gökhan Sarı,
Kartal Yuvası Genel Müdürü-

müz Serdıl Gözelekli, Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Seçil Aygül ile Pazarlama ve
Sponsorluklardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut Kutlu
yer aldı.

“Abdullah Avcı’yı
Beşiktaş değerlerine
sahip olduğu için çok
istiyorduk”
Başkanımız Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “Abdullah Avcı ile çok
mutlu bir şekilde arzuladığımız
bir imza attık. Camiamıza hayırlı
olsun. M. Başakşehir Kulübü
ve Başkan Göksel Gümüşdağ’a
teşekkür ediyorum. M. Başakşehir, statsız şampiyon olduğumuz
dönemde futbol takımımıza
statlarını açmıştı. Abdullah
Avcı’nın yeni bir başlangıç yapma
isteğini duymuştuk. Abdullah
Avcı bizi mali konularda hiç
zorlamadı. Abdullah Avcı’yı Beşiktaş değerlerine sahip olduğu
için çok istiyorduk. Beşiktaş’ın
artık yeni bir sayfa açması gerekiyordu. İnşallah önümüzdeki
dönemde önemli başarılara imza
atacağız.
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2012’den bu yana profesyonel
kadrolar oluşturduk. Bu kadrolar
özerk olarak çalışıyorlar. Futbolda çok profesyonelce çalışmak gerekiyor. Beşiktaş futbol
kültürünü dünya seviyesine
çıkartmayı arzuluyoruz. Abdullah Avcı’nın bir diğer görevi de bu
yapılanmayı sağlamak olacak.
Bize katkı sağlayacak insanlarla
çalışacağız.
Başkan olduğumdan beri
Beşiktaş’ın ve Türk futbolunun
marka değerine katkı sağlamak
için çalıştım. Başkanların takımlarına olduğu kadar Türk futboluna karşı da sorumlulukları var.
Türk futbolunun marka değerini
yükseltmezsek ileride Avrupa’da
Moldova ve Azerbaycan gibi ülkelerden takımlarla yarışacağız.
Saha dışındaki olaylar ülkemize
özgü şeyler.
Beşiktaş ne kadar düzgün
hareket ederse o kadar çok
cezalandırılıyor. Yeni bir federasyon başkanı geldi. Umarım yeni
dönemde başkanların ve hocaların hakemler hakkında açıklama yapmaları engellenir. Çifte
standartları herkes görüyor.
Ülkemizde bazı şeylerin değişmesi lazım. Biz beyaz bir sayfa
açtık. Federasyon da beyaz bir

safya açtı. Saha dışındaki olayları bitireceklerine inanıyorum.
Herkesin görevini iyi bir şekilde
yapması lazım. Kurulların objektif davranması lazım.
Ülkemizin ekonomik olarak
gerçekleri var. Döviz giderleri
çok arttı. Bütçeyi akılcı kullanmak gerekiyor. Daha önce yıldız
oyuncular transfer ettik. Çalışmalarımız sürüyor. Bütçemiz
doğrultusunda en ideal kadroyu
oluşturacağız.”

“Beni ayakta tutan
üç şey var; dürüstlük,
sadakat ve vefa”
Teknik Direktörümüz Abdullah
Avcı, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Sıcak
karşılama için Beşiktaş ailesine
teşekkür ediyorum. Bu noktaya gelmemde katkıları olan M.
Başakşehir kulübüne teşekkür
ediyor, Göksel Gümüşdağ’a
minnetlerimi sunuyorum. Beni
ayakta tutan üç şey var; dürüstlük, sadakat ve vefa. Şerefiyle
oynayıp hakkıyla kazanmayı
amaçlayan Beşiktaş’ta çalışacak
olmanın heyecanını yaşıyorum.
Nice şampiyonluklar yaşamak istiyorum. İzleyenlere keyif veren
bir oyun oynatmak istiyorum.
Taraftarlarımızın sevgisini, rakiplerimizin saygısını kazanmaış
bir takım oluşturmak istiyoruz.
Fransa’yı yenen milli takımda
birbirine sıkı sıkı sarılan enerjisi
yüksek bir oyuncu grubu vardı. O oyuncu grubunun içinde
Beşiktaş’tan ve eski takımım M.
Başakşehir’den birçok oyuncu
vardı. Başlarında da Beşiktaş’ta
önemli işlere imza atmış Şenol
Güneş vardı. Milli takımı tebrik
ediyorum. Milli takıma daha çok
oyuncu vererek destek olmak
istiyoruz.
Kaliteli oyunculara sahibiz.
Oyun planımıza uygun oyuncular için çalışmalarımız sürüyor.
Takım organizasyonunu geliştir-

mek için adım adım çalışacağız.
Taraftar önemli bir güç. Onların
desteğiyle önemli işler yapacağız.
Allah bana heyecanı ve ruhu
yüksek bir ortamda çalışmayı
nasip etti. Bu duyguyu coşkulu
bir şekilde yaşıyorum. Teknik
adam olarak her zaman saha
içinde kalmaya çalıştım. Sezon
içndeki saha dışı süreçlerin yönetilmesi konusunda deneyimler
kazandım. İletişim ve çözüm
odaklı gitmek herkesi saha içine
çekecektir.
Beşiktaş ailesinden birçok
kişiyle fikir alışverişi yapıyorum.
Gökhan Keskin ve Şenol Fidan,
Beşiktaş’a önemli hizmetlerde bulunmuş değerli isimler ve
ekibimizde yer alacaklar. Birçok
departmanımız olacak ve bu
departmanlarda profesyoneller
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yer alacak. Oğuzhan Özyakup,
Milli Takım’da olduğum dönemde kadroya aldığım ilk isimdi.
Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Eksikleri var, bunları konuşacağız. Oğuzhan’ı Beşiktaş’a
ve Türk futboluna kazandırmak
istiyoruz.
Oyunun her iki yönünü de iyi
oynamak istiyoruz. Daha çok
rakip sahada oyunu tutmaya
çalışacağız. Adım adım çalışarak mücadele eden bir Beşiktaş
ortaya koyacağız. Beşiktaş’ın
tek hedefi yer aldığı her kulvarda
sonuna kadar gitmektir. Profesyonel yapıyı doğru bir şekilde
kurduğumuzda her şey zaman
içinde oturacak. Organizasyon
doğru olduğunda her oyuncu değerlidir. Sistem oyuncuyu değerli
hale getirir. Bir kulüpte kurumsal
hafıza oluşturmak önemlidir.”
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uz günü
Beşiktaşımız, 8 Temm
kamp
top başı yaptı. İlk etap
Doğan Milli
çalışmasını TFF Hasan
rçekleştiren
Takım Tesisleri’nde ge
ci etap
futbol takımımız, ikin
Temmuz
kamp çalışması için 25
tti. Siyah
günü Avusturya’ya gi
-20 Süper Lig
Beyazlılarımız’a 2019
başarılar
Cemil Usta Sezonu’nda
diliyoruz.

18

Futbol takımımız, 2019-20
sezonu hazırlıkları kapsamında
ilk antrenmanını 8 Temmuz
Pazartesi günü gerçekleştirdi.
Futbol takımımız, BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde süren
yenileme çalışmaları nedeniyle
hazırlıklarını TFF Hasan Doğan
Milli Takım Tesisleri’nde yaptı.
Futbolcularımız ve teknik ekibimiz,
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık
kontrollerinden geçti. Detaylı kan
tetkikleri yapılan futbolcularımız
ve teknik ebikimiz; ortopedi, iç
hastalıkları, göz, kulak burun
boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji
bölümlerinde muayene edildi. Sağlık
kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri
ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla
tamamlandı.

Teknik Direktörümüz Abdullah
Avcı yönetiminde denge,
kuvvet, kondisyon ve taktik
çalışan takımımız, ısınma
koşuları, istasyon koşuları ve
streching çalışmaları yaptı. Pas
çalışması, beşe iki çalışması,
dar alanda oyun kontrol pas
çalışması ve taktik programının
yer aldığı çalışmalar da yapan
futbolcularımız, idmanlardaki
hırslarıyla göz doldurdular.
19

Futbolcularımızın sezon başı
vücut kompozisyon (boy,
kilo, yağ, kas, sıvı dengesi)
ölçümleri gerçekleştirildi.
Beslenme Uzmanı tarafından
gerçekleştirilen ölçümlerde
oyuncularımızın genel
durumunun sezon başı için
beklenen düzeyde olduğu
görüldü.

Futbolcularımız, yeşil sahadaki çalışmalarının yanı
sıra salonda yaptığı antrenmanlarla da yeni sezona
hazırlandı.

Genelde günü çift antrenmanla
geçiren futbol takımımız,
akşam yemeğinde bir araya
gelerek günün yorgunluğunu
attı.
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Serdal Adalı, Ahmet
Kavalcı, Doğan Küçükemre
ve Melih Aydoğdu da,
futbolcularımızı yalnız
bırakmayarak, takımımızın
antrenmanını izledi.

Futbol takımımıza, TFF
Hakem İşleri Müdürü
Barış Şimşek tarafından
2019-20 sezonununda
uygulanacak olan oyun
kuralları ve VAR protokolü
hakkında bilgi verildi.
21

Beşiktaşımız, Pendikspor ile
oynadığı hazırlık maçında rakibini
Güven ve Orkan’ın golleriyle 2-1
mağlup etti. Maçı Başkanımız
Fikret Orman ile Yönetim Kurulu
Üyelerimiz; Serdal Adalı, Umut
Güner, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet
Kavalcı ve Hüseyin Mican da izledi.

Kocaelispor’u 7-1 yendiğimiz
maçın golleri ise, Quaresma, Roco,
Muhayer, Umut (2) ve Oğuzhan
Akgün (2)’den geldi. Bu maçta da
Fikret Orman, Serdal Adalı, Umut
Güner, Ahmet Kavalcı ve Hüseyin
Mican, takımımızı yalnız bırakmadı.
22

Riva’daki kamp çalışmalarını 21 Temmuz
günü saat 18.30’da Kocaelispor ile
oynadığı hazırlık maçıyla tamamlayan
futbol takımımız, ikinci etap kamp
çalışmaları için iki günlük iznin ardından
24 Temmuz günü özel bir uçakla
Avusturya’ya gitti.

Süper Lig Cemil Usta
Sezonu; 16, 17, 18
ve 19 Ağustos 2019
tarihlerinde oynanacak
maçlarla başlayacak.
Süper Lig Cemil
Usta Sezonu’nda
karşılaşmalar, 17 Mayıs
2020 tarihinde sona
erecek.
23

Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?
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Futbol takımlarımızın 2019-2020 futbol sezonunda giyeceği formalar, taraftarlarımızın
beğenisine sunuldu. Kadın futbol takımımızı da unutmayan kulübümüz, iç saha ve
deplasman için taraftarlarına iki ayrı forma tanıttı.

B

eşiktaşımız’ın
2019-2020
sezonu futbol
takımı formaları, ilk olarak
17 Temmuz
tarihinde
Beşiktaş ve
adidas resmi
sitelerinden taraftarlarımız ile
paylaşıldı. Yeni sezon formaları,
18 Temmuz’da da Kartal Yuvası
mağazaları, adidas yetkili satış
noktaları; kartalyuvasi.com.tr,
kartalyuvasi.eu ve shop.adidas.
com.tr/besiktas adreslerinde
satışa sunuldu. Bu yılki sloganı #bizimyolumuzbaşka olan
kampanyanın forma tanıtımı
için kalecimiz Loris Karius ve
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı
oyuncusu Didem Karagenç ile
çekimler gerçekleştirildi. Kulübümüz, kadın futboluna ve kadın
taraftarlarımıza desteğinin bir
parçası olarak bu yıl hem iç saha
hem deplasman forması olacak
şekilde iki adet kadın formasını
da satışa çıkardı.

En ileri ve yenilikçi
teknoloji
Futbol takımımızın 2019-2020
sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas’ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı.
Formalarda yer alan Climalite®
teknolojisi vücudun en çok ısınan
bölgelerinin tespit edilerek terin
hızlı şekilde emilmesine ve kısa
zamanda kurumasına olanak
tanıyor. Böylece vücudun kuru
ve serin kalması sağlanıyor. Bu
da futbolcuların vücut ısılarını
doksan dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını
artırıyor.		

Orman: “Yepyeni bir
heyecan”
Futbol takımlarının yeni sezon
formalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkanımız Fikret
Orman, “Hayatın her anında
gururla taşıyacağımız 2019-2020
futbol sezonu formaları yepyeni bir heyecan ve başlangıcın
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habercisi olarak taraftarımızla
buluşuyor. Bu heyecana kadın
futboluna olan inanç ve desteğimizle birlikte hem iç saha hem
de deplasman kadın formalarımızı ortak etmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz” dedi.

İç saha formamız

Beşiktaşımız’ın iç saha formasının tasarımında, bu yıl da kulübümüzün beyaz ağırlıklı forma geleneğine sadık kalınıyor. Beyaz
rengiyle asaleti temsil eden iç saha formasında Beşiktaşımız’ın 1990’lı yıllarda giydiği, diyagonal adidas ikonik üç bant detaylı
formanın güncel ve modern yorumu olarak
kulübümüz ile markanın iş birliğine de vurgu
yapılıyor. Orijinal tasarıma sadık kalınarak V
yakalı üretilen siyah, beyaz ve gri renklerindeki forma, günlük yaşamda da rahatlıkla
kullanılabilmesi için adidas’ın “stadium to
street” konseptinde tasarlandı.
28

Deplasman formamız

adidas’ın Tango tasarım dili ile üretilen sokak modasına atıfla öne çıkan
modern, cesur ve güçlü görünüme
sahip deplasman forması Beşiktaşımız’a ait klasik tasarımdan ilham
alıyor. Ön panelde yer alan grafik tasarımlarıyla dikkat çeken forma siyah
ağırlıklı olarak beyaz ve gri renklere
sahip. Omuzlarda ikonik üç bant detayı, sokak modasına uygun tasarımı ve
bisiklet yakasıyla sadece sahada değil,
hayatın her alanında giyilebilecek bir
forma.
29

Üçüncü formamız

Beşiktaşımız’ın 2019-2020 sezonuna ait
üçüncü forma tasarımı da geçmişten esinleniyor. 1993-94 sezonundan ilham alan formada göz alıcı farklı bir görünüm yakalamak
amacıyla geleneksel siyah ve beyaz renklere
ek olarak lila rengi de kullanılıyor. adidas’ın
condivo stiliyle günlük hayatta da kullanılabilen ve cool bir tarz kazandıran forma V
yakalı ve üç bant detaylı olarak çalışıldı.
30

(70x50 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Yakup Nevzat İncekara Özel Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman
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KAPADOKYA'NIN
EFENDILERI

B

üyük bir
heyecanla
ve “Sanatta Beşiktaş,
Her Detayda
Beşiktaş”
diyerek 201920 sezonuna

adım atıyoruz.
Geçtiğimiz sezon Vodafone
Park temalı resimlerle ve Beşiktaş ilçesinin semtlerini (Dolmabahçe, Akaretler, Beşiktaş Çarşısı, Ortaköy, Bebek) ele aldığım
yağlıboya çalışmalarımla konu
zenginliği yaratmaya çalıştım.
Bu sezon için tuvalimdeki ilk
konu tercihimi Kapadokya’dan
yana kullanmak istedim. Geçtiğimiz sezon Başkanımız Sayın
Fikret Orman’ın Göreme’de
açılışını yapmış olduğu “Beşiktaş Balonu”nun haberleri sosyal
medyada büyük ses getirmişti.
Anıtsal büyüklüğe sahip beyaz
bir balonun sabahın ilk ışıklarında göğe yükselirken üzerinde
Beşiktaş armasını görmek, her
Beşiktaşlı gibi beni de heyecanlandırmıştı. O dönemde balonun
açılışına ne yazık ki şahit olamadım. Balonu görmek için yaz
sezonunda Göreme’ye ziyarete
gittim.
Göreme’deki değerli ağabeyim Nevzat İncekara yörenin
önde gelen isimlerinden biri ve
aynı zamanda uzun yıllardır BJK
Kongre Üyesi olan tutkulu bir
taraftar... Balon açılışının yapıldığı dönemde geçirmiş olduğu
kalp krizi nedeniyle ciddi sağlık
problemleri olduğundan dolayı,
o özel ana şahit olamamanın ve

o gün başkanımızı karşılayamamanın üzüntüsünü uzun süre
yaşadığını bana anlattı. Nevzat
ağabeyimin içinde yaşadığı o
özlem ve ukde, belki de rotamı
Göreme’ye çevirmemin en büyük
nedenlerinden biriydi.
Göreme’de kaldığım günlerde
tablolarım için yüzlerce döküman
topladım.Yeni bir yer görmeye
gittiğinizde çevredeki güzellikleri
kendi objektifinizden yakalar
ve arşivinize eklersiniz. Ancak o
bölgenin en güzel, en özel ve pitoresk özelliği olan yerlerini kısa
sürede keşfetmeniz için o yeri
avucunun içi gibi bilen ve göz
kültürü gelişmiş birinin size rehberlik yapması gerekir. “Göremeyi ve balonları en iyi hangi açıdan
görebilirim?” sorusunun cevabını
bulmamda değerli Beşiktaşlı
kardeşim Serkan Aydoğan’ın
bana büyük yardımları oldu.
İstanbul’a döndüğümde tüm
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dokümanları derleyerek 70x50
cm boyutlu çalışmama başladım.
Gökyüzünde Beşiktaş balonunun
yanına ay-yıldızlı balonu da resmederek, tabloyu daha anlamlı
hale getirmeye çalıştım. Sırtların
üstünde yer alan taraftarlarımız
meşalelerle balonları selamlarken, Göreme’nin sokaklarında
otomobiller Siyah-Beyaz bayraklar ve meşalelerle konvoy halinde
tura çıkmışlar...
Bu özel çalışmamı hayata
geçirmemde bana ilham kaynağı
olan ve beni Göreme’nin en güzel
otelinde misafir eden Nevzat
İncekara ağabeyime, değerli
ailesine ve bana sunmuş olduğu dokümanlarıyla çalışmama
destek olan Serkan Aydoğan
kardeşime teşekkürü bir borç
bilirim. Siyah-Beyaz armamızın
ay-yıldızımızla birlikte sonsuza dek göklerde dalgalanması
dileğiyle...
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Kadın CS:GO espor takımımız, İspanya’nın Valencia şehrinde düzenlenen DreamHack
Showdown Finali’nde Amerika temsilcisi CLG Red’i 2-1 yenerek Dünya Şampiyonu oldu
ve 50 bin dolarlık ödül kazandı.

V

alencia’da 5-7
Temmuz tarihleri arasında
düzenlenen
turnuvaya
doğrudan
davet edilen
Kadın CS:GO
espor takımımız, turnuvaya
B grubunda başladı. Oynadığı
her iki maçı da kazanan ekibimiz, yarı final biletini kolaylıkla
kaptı.
Yarı finalde bir başka Amerika
temsilcisi Dignitas ile karşılaşan
Beşiktaş’ımız, üstün bir oyunla maçı 2-0 kazandı ve Final’e
yükseldi. Çekişmeli geçen final
serisinde ilk maçı alan fakat
ikinci maçı kaybeden takımımız,
son maçta tüm oyuncuların
harika performans sergilemesiyle galibiyete uzandı ve Dünya
Şampiyonu oldu. Takımımız
böylelikle 50 bin dolarlık büyük
ödülü de kazandı.

dışı açılımlarını hızlandıran
Beşiktaş Esports, portfolyosuna
bir yeni oyun daha ekledi. Beşiktaş Esports, tamamı İspanyol
oyunculardan oluşan bir Rocket
League kadrosunu bünyesine kattı. Siyah beyazlı espor

Beşiktaş Esports
Rocket League
İspanya arenasında
Global espor sahnesindeki
hamlelerine devam ederek yurt
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ekibimiz, bu kadro ile aralarında
Barcelona, Villareal, Getafe ve
Espanyol gibi kulüplerin de yer
aldığı ESL Masters Spain’de
şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Tüm dünyada espor sektörüne giriş yapan ilk geleneksel
spor kulübü olan Beşiktaş JK’nın
Rocket League takımında;
Luxxor, ByJesusEsp, Casaprima
ve EvilWolf gibi deneyimli isimler yer alırken; takımın koçluğunu ise CoachMendo üstleniyor.
Erkek LoL, Akademi LoL,
kadın LoL, kadın CS:GO, FIFA,
Clash Royale, Zula ve PUBG’den
sonra Rocket League’e dahil
olan Beşiktaş JK’nın, dokuz ayrı
ekibinde, çoğunluğu yabancı
oyunculardan oluşan kırktan
fazla oyuncusu bulunuyor.

röportaj: andrew sımes

On üç sene önce Beşiktaşımız’da oynamış Souleymane Youla’yı, Türk kimliğindeki
ismiyle Süleyman Yula’yı Belçika’da takımıyla kamp yaptığı otelde bulduk ve eski
günleri anımsadık. Otelin lobisinde buluştuğumuzda Youla’nın ilk sözleri “Bakın hala
Siyah Beyaz giyiyorum” oldu.
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B

iraz kendinizden bahsederek başlayalım
mı?
Gine’nin
başkenti
Conakry’de
doğdum.
1999’da Anderlecht’ten ayrılan
Jan Koller’in yerini doldurmak
için Lokeren’e transfer oldum.
On dört maçta dokuz gol attım
ve Anderlecht’e gittim. Ancak
Anderlecht’te Koller, Tomasz Radzinski, Aruna Dindane ve Oleg
Iachtchouk gibi sert bir rekabetle
karşı karşıya kaldım. Sadece bir
sezon kalmama rağmen Anderlecht taraftarları PSV Eindhoven’e karşı uzatma dakikalarında
kazandırdığım gol ile hatırlarlar
beni. Bu golle 2000-01’de UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde Anderlecht’in son on altı takım turunda
galip gelmesine yardımcı oldum.
Milli takım ile dört Afrika Kupası’na katıldım ve otuz altı maçta
on yedi gol atmama rağmen, her
defasında çeyrek finalde elendik.
Şu an Winkel takımında futbol
oynuyorum, şampiyon olup
üçüncü lige yükseldik. Futbolcu
menajeriliği için eğitim alıyorum. Evliyim, üç çocuğum var.

Büyük oğlum Lille’nin altyapısında oynuyor. Sanırım babasının
izinde...
Türkiye maceranızdan ve Beşiktaş’a gelişinizden bahseder
misiniz?
Gençlerbirliği beni transfer etti. Dört sene boyunca
her sezonu çift haneli sayıda
gol atarak bitirdim. Bu esnada Türkçe öğrendim. İstanbul

“Galatasaray da
beni istemişti ama
nedense hep Beşiktaş’a yakın hissettim kendimi ve Rıza
Çalımbay da beni
çok isteyince Kartal
oldum. Rıza Çalımbay’ın mütevazılığı
da bana daha çok
uygundu, Galatasaray’daki antrenör
öyle değildi.”
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takımlarında bir sürü tercüman
vardır ama Anadolu takımlarında
Türkçe öğrenirsin! Galatasaray
da beni istemişti ama nedense
hep Beşiktaş’a yakın hissettim
kendimi ve Rıza Çalımbay da
beni çok isteyince Kartal oldum.
Rıza Çalımbay’ın mütevazılığı da
bana daha çok uygundu, Galatasaray’daki antrenör öyle değildi.
Takım olarak sezona kötü başladık. Futbol kariyerim boyunca

tanıyıp yemek hesabımı ödüyor!
Zaten futbol hayatımı bitirecek
sakatlık değil, o yemekler!
Yeni stadımız için ne düşüyorsunuz?
İstanbul’a geçen sene gittim.
Bu vesile ile Vodafone Park’ı
gördüm ilk defa. Çok güzel ve
modern bir stat oldu. Ama İnönü
Stadı’nda “Allah allah, allah allah
Souleymane Youla” tezahüratı
altında oynamış biri olarak taraflıyım! İşte tam da o deliliğin tam
ortasında üç yüz Spartalı filmindeki gibi “This is İnönü!” (Burası
İnönü) deyip adamın göğsüne
tekmeyi basmadıysam iyidir.

“Ne mutlu bana ki unutamayacağım bir Malmö
maçı var; üç gol attığım ve 4-1 kazandığımız... Hayatımda bir an için bile olsun Beşiktaş taraftarının
gözünde kahramandım.”
oynadığım en büyük kulüpte
biraz daha dayanıp başarmak
istiyordum. Burnum kırık halde
oyundan çıkarken bile çok eleştirildim. Ligde on dört maçta az
süre alıp iki gol attım. Herkes
çabuk sonuç istiyordu ama ben
Gençlerbirliği’nde bile ilk sezonun
ilk yarısında çok başarılı olamadım. Ama bütün bunlara rağmen,
ne mutlu bana ki unutamayacağım bir Malmö maçı var; üç gol
attığım ve 4-1 kazandığımız...
Hayatımda bir an için bile olsun
Beşiktaş taraftarının gözünde
kahramandım. Devre arasında
Jean Tigana geldi ve mutsuzluğumu görerek Fransız takımları ile
görüşmeme izin verdi. Beşiktaş’a
son vazifemi transfer olurken
para kazandırarak yaptım.

Unutmadığın takım arkadaşların kimler?
Özellikle Ahmed Hassan ile
yoldaştık. Hem Gençlerbirliği
hem Beşiktaş’ta beraber oynadık. Koray Avcı, Veysel Cihan, Ali
Tandoğan, Mustafa Özkan ile
hala görüşürüz.
Türkiye’yi özlüyor
musunuz?
Özlemiyorum çünkü
sık sık geliyorum. Genelde tatil için Antalya’ya
gidiyorum. Orada kendime ev aldım. Belçika’da
arkadaşlarım sorar “Türkiye’de tatil yapmak
ucuz mu” diye, “Bilmiyorum” diyorum çünkü
illa ki bir Beşiktaşlı beni
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Beşiktaş’ı takip ediyor musunuz?
Her haftasonu şaşmaz; o
güzel dar Siyah Beşiktaş formamın duvarda asılı olduğu çalışma
odamda internetten Beşiktaş
sonuçlarına bakarım, yorumları okurum ve gollerini izlerim.
Galatasaray’ı geçen sezon nasıl
şampiyon yaptılar hepimiz biliyoruz. Demek ki hakemler hala
değişmedi. Ben ta Belçika’dan
dayanamadım, Türkiye’de olsaydım bu iyi olmazdı!
Son olarak taraftarlara bir
mesajınız var mı?
Hepinizi çok özledim, umarım
bir gün tekrar karşılaşırız. Bana
“Sülemaniye Yolu” diyen amca,
seni de özledim!

hazırlayan: gökhan karakaş

T

akım tutmanın ötesindedir Beşiktaş
sevdası.
Siyah-Beyaz renklere
tutkunun
rakamsal
değeri olsaydı hesap makinelerinin
ekranları yetmezdi. Belki de
kendini ifade etmektir Be-

şiktaşlılık, hatta gittiği her
yerde göğsünü gererek anlatmaktır Kara Kartalı. Hayatının her alanında hissettiği;
kesintisiz, duraksız, aralıksız
ve karşılıksız bir sevdadır bu
anlattığımız. Sadece renklere bağlılıkla da özetlenmez.
Çünkü türlü zorluklara katlanır
Beşiktaş taraftarı. İmkansızı mümkün kılmak, tuttuğu
takımın ruhundan yansımıştır
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kendisine. İstanbul’un en uzak
yerlerindeki statları doldururken sağanak yağmurun, hatta
kar fırtınasının durduramadığı
Beşiktaşlı’yı önüne çıkartılan
engeller de durduramaz. Tıpkı
Orta Avrupa’da yaşayan Murat
Naroğlu’nun zirvelere Beşiktaş
atkısıyla tırmanması ve modern Viking Eivind Luthen’in
Norveç’te hissettiği Siyah
Beyaz sevda gibi...

Ejderha duvarında bir Beşiktaş sevdalısı
Beşiktaşımız’ın Orta Avrupa’daki gönüllü temsilciğini yürüten
Murat Naroğlu yine dağlarda ve
zirvelerdeydi. Başarılı dağcımız
her fırsatta kendini doğaya bırakırken kısıtlı taşıyacağı yükünde
Beşiktaş atkısını eksik etmiyor.
İtalya Alpleri’ndeki 2 bin 845
metre yüksekliğindeki Rosskopf
dağına ve Avusturya Alpleri’ndeki
2 bin 995 metre yüksekliğindeki
Dachstein dağlarına tırmanan
Naroğlu, Drachenwand ya da bilinen ismiyle Ejderpha Duvarı’na

çıktı. Bin 60 metre yüksekliğindeki dağda Beşiktaş atkımızla poz
veren Naroğlu, şu bilgileri verdi:
“Burada aslolan rotanın zorluğu
ve manzarası... Fotoğrafları Yasemin Güzel çekti. Pek çok yerde
düz duvarda tırmandık, sabit
çelik halatlardan destek aldık. Üç
kişiydik. Yasemin ve Ali Ekber Karabulut vardı. Yoğun trafik vardı
tırmanış esnasında. Çünkü ilgi
çeken bir yer. Zirveden görünen
yer Mondsee, yani Ay Gölü. Burası
tam bir göller bölgesi. Bu bölge
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Salzkammergut yani tuz madenleri ve gölleriyle meşhur. Tamamen UNESCO koruması altında.
Avrupa'nın en eski hanedanlığı
olan Habsburglar’ın tatil bölgesiydi Salzkammergut. Sırada
yine Salzkammergut’ta bulunan
Attersee kıyısındaki Mahdlgupf
isimli rota var. Bir yandan da
bin metrenin üzerindeki dağlara
hazırlanıyorum. Yani Beşiktaşımız’ın bayrağını daha yukarılara
taşımaya kararlıyım. Çünkü Kartallar’ın gözü zirvede olur.”

Modern Viking’ten Beşiktaş duruşu
Bizans İmparatorluğu’nu korumak için bin yüz yıl önce İstanbul’a geldikleri bilinen Vikingler’in
geleneksel deniz yolculuğu, önümüzdeki yıllarda yine geleneksel
yöntemlerle canlandırılacak. Norveç Kralı 5. Harald’ın ziyaretinin
ardından ivme kazanan ilişkilerle
inşa edilen Saga Farmann isimli
Viking gemisi, Kuzey Buz Denizi’ni aşarak Rusya’nın göl ve
nehirleri üzerinden Karadeniz’e
girecek ve İstanbul’da kültürel bir
buluşmaya imza atacak. Bin yüz
yıl önce gerçekleşen tarihi maceranın canlandırılacağı yolculuğu
planlayan Norveç’teki Oseberg
Viking Tarih Vakfı’ndan akademisyen Eivind Luthen, İstanbul’da Beşiktaşlı olmuştu. Beşiktaş’ı hep duyduğunu ve taraftar
grubu Çarşı’nın dünya çapında
ses getiren işler yaptığını söyleyen Luthen, bu kez Norveç’te

Saga Farmann’da açtı atkımızı.
Kuzeyli dostumuz Luther, samimi konuşmaları ve Siyah Beyaz
sevdasıyla yüreklerimize kazındı.
Luther, “Futbolun sadece futbol
olmadığın gösteren bir takım
Beşiktaş. Taraftarıyla farklılık yaratan Beşiktaş atkısı bana sıcak
bir hatıra olarak kalacak. Norveç’in güneyinden çıkacağımız
yolculuk sonrasında Beşiktaş’a
geldiğimde Çarşı grubunun içinde
yer almaya sabırsızlanıyorum”
dedi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü Sualtı Kültür Kalıntılarını
Koruma Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ufuk Kocabaş’ın girişimleriyle Beşiktaşımız’ı tanıyan
Viking dostumuz, Saga Farmann
ile İstanbul’a geldiğinde mutlaka
Beşiktaşımız’ın maçını izlemeyi
istediğin söyledi.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM / gkarakas1903@gmail.com
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Futbol takımımızın giyim sponsoru

CACHAREL
Futbol takımımızın 2019-20 ve 2020-21
sezonlarındaki giyim sponsoru, moda dünyasının
önde gelen markalarından Cacharel oldu. Toplantıda
Cacharel’in Beşiktaş JK’ya özel olarak hazırladığı
kapsül koleksiyon ilk defa görüntülendi.
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sponsor olmuştuk ve o sezon
Beşiktaş şampiyon olmuştu.
Yine güzel hatıralar biriktireceğimiz bir dönem olmasını diliyorum. Futbolcular rol modeldir.
Ne giydiği önemlidir. Bu anlaşma markamıza güç katacaktır.
Fikret Orman başkanlığındaki
Beşiktaş Camiası’na teşekkür
ediyorum. 2019-20 sezonunun
Türk futboluna ve Beşiktaş’a
hayırlı olmasını diliyorum.”

Global moda
anlayışı sahada

B

aşkanımız
Fikret Orman
ile TMSF Başkanı Muhiddin
Gülal, kulübümüz ile Cacharel arasındaki
sponsorluk
anlaşmasının detaylarını düzenledikleri tanıtım toplantısında
basın mensuplarıyla paylaştı.
Başkanımız Fikret Orman,
toplantıda yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Güzel bir iş birliğini duyurmak için bir aradayız.
Futbol takımımızın giyim sponsoru iki sezonluğuna Cacharel
oldu. Cacharel, bizim için uğurlu
bir marka. Kulübümüzün 100.
yılındaki şampiyonluğunda da
giyim sponsorumuz Cacharel’di.
Hoş, dinamik, yenilikçi, gençlere
ilham veren Cacharel markasıyla
keyifli bir iş birliği yapacağız.
Futbol takımımız, Avusturya
kampına giderken Cacharel
ürünleri giyecek. TMSF Başkanı
Muhiddin Gülal’a teşekkür ediyor,
anlaşmanın iki marka için de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Beşiktaş’ın
kalbimizde
özel bir yeri var”
Beşiktaşımız ile Cacharel
markasını bir araya getirmenin
mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirten TMSF Başkanı
Muhiddin Gülal, konuşmasını şu
sözlerle sürdürdü: “Erkek giyim
sektörünün önemli bir markası
olan Cacharel ile Beşiktaş’ı bir
araya getirmenin mutluluğunu
ve gururunu yaşıyoruz. Beşiktaş’ın kalbimizde özel bir yeri
var. 2003 yılında Beşiktaş’a
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BeşiktaşXCacharel Koleksiyonu lüks ve zarafeti; kalite ve
inovasyon çizgisinde birleştiriyor. Cacharel’in vazgeçilmezi
Mix&Match takımlar, Beşiktaş’a
özel, bermuda şortlar ile yeniden dizayn edilerek global moda
anlayışını yakalıyor. Blazer ve
denimlerden oluşan “Bridge”
kombinleri, casual ile formal
görünümleri buluşturarak stil
oluşturmayı kolaylaştırıyor.
Sezonun stil kodlarının işlendiği
Cacharel traveler siyah takım
elbiseler ise kişiye özel detaylar
ile desteklenerek bu birlikteliğe
dahil oluyor. BeşiktaşXCacharel
Koleksiyonu’nun modern ve yenilikçi bir stile imza atacak olan
takım elbisesi, Beşiktaş Futbol
A Takımı futbolcularımız tarafından Avusturya kampı yolculuğunda ilk defa giyildi.

yazı: serpil kurtay

TOPLAR TACA
HAYALLER YEŞİL SAHAYA
Futbol maçlarını heyecanla tribünden takip ederken, bir anlık da olsa hepimizin
gözü kesin onlara ilişmiştir. Hatta maçları en güzel yerden izlediklerini, sahadaki
coşkuyu futbolculara en yakın yerden yaşadıklarını düşünerek, çoğumuz
imrenmişizdir onların yaptıkları işe... Onlar top toplayıcılar... Eski isimleriyle
“iki buçukluklar”... Eskiden neden mi böyle denirmiş onlara?... Çünkü yaptıkları
iş karşılığında, aldıkları ücret sadece o kadarmış...

O

nların işleri,
futbol maçlarında dışarı
çıkan topları
oyuna sokmak... Günümüzde bilinen
ismiyle “top
toplayıcılar”... Eskiden bu çocuklara “iki buçukluk” derlermiş. Bu
koşuşturmacadan iki buçuk lira
aldıkları için... Galip gelen takım-

lar, bu parayı gönüllerinden ve
ceplerinden zamlı çıkarırlarmış...
Hem eskiden yalnız taç ve aut
toplarını içeri almaz, kimileri de
yan hakemlere destek olurmuş.
Örneğin onlara ofsaytları işaret
eder, taçlar için uyarılarda bulunurlarmış. Bu fazladan mesailerinin maddi karşılığı olmaz, tam
tersine pistte kovalanırlarmış.
Şimdilerde fazla mesaiyi “göze
alamıyor”, topu oyuna geç ta-
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şıyınca futbolculardan laf işitiyorlar. Sadece ek olarak sahaya
atılan konfetileri toplama işini,
biraz “mecburi”, biraz “gönüllü” olarak yerine getiriyorlar, o
kadar...

İmrendiğimiz
çocuklar
Binleri peşinden sürükleyen
futbolun belki de en temel un-

suru değil onlar... Ama en önemli
parçalarından biri olduklarını kim
inkar edebilir! Yaptıkları iş, her
ne kadar önemsiz gibi gözükse
de herhangi bir futbol maçında
bile herkesin ağzındadır yaptıkları iş... Hatta çoğu çocuğun
futbolcu olma hayalinden önce
en çok yapmak istediği iştir, top
toplamak... Stada gittiğimizde
futbol maçlarını en güzel yerden
seyrettiklerini düşünüp, kaçımız
imrenmemişizdir o küçük çocuğa...

Mahalle maçlarının da
vazgeçilmezleri
Onlar için futbolun temel
unsuru değil dedik. Halbuki
sadece profesyonel değil, mahalle maçlarının bile vazgeçilmezidir top toplayıcılar... “Atan
alır” kuralı geçerlidir ama hele
maçın sonlarına doğru uzaklara
giden topu geri getirmek işkence

haline gelir. Ama kadroda yer
bulamayan, futbola sevdalı ufak
çocuklar için en güzel oyunlardan
biridir uzaklara giden topu geri
getirmek. Hele bir de, yıllar sonra
yerini idol futbolcuya bırakacak
olan, mahallenin “örnek abi”
toprak sahada oynayanlar arasında bulunuyorsa...

Gol pası
iki buçukluktan!
Vazgeçilmez oldukları kadar
aslında çok da önemli “iki buçukluklar”ın yaptığı iş. Bir futbol
maçında ne kadar etkili olabileceklerini gösteren ise şüphesiz, 9
Mart 2006 tarihli Fortis Türkiye
Kupası çeyrek finalindeki Beşiktaş-Kayserispor maçıydı. Hatta
bırakın etkili olmayı, birçok
futbol yazarının kaleminden
“maçın kahramanı” ilan edilmişti
o zaman on beş yaşında olan
genç Beşiktaşlı... “Başarı ayrıntı-
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Top toplayıcılıktan
Dünya Kupası'na
Cannavaro, 1990 Dünya
Kupası yarı finalinde İtalya,
Arjantin’e penaltılar sonunda mağlup olurken, evi
Napoli’de saha kenarında
top toplayıcı çocuklardan
biriydi ve o zamanlar henüz
on altı yaşındaydı... 2006
Dünya Kupası finalinde
İtalya, Fransa’yı penaltılar
sonunda devirerek tarihinde
dördüncü kez Dünya Şampiyonu olmayı başardığında
ise Cannavaro, tam yüzüncü
kez milli formasını taşıyan
bir efsaneydi ve otuz iki yaşındaydı. İşte Cannavaro’nun
bu konuyla ilgili görüşleri:
“İtalya 90’da saha kenarında top toplayıcılık yapan ve
2006’da yüzüncü kez milli
formayı giyerken Dünya Kupası’nı kaldırmak bir insanın
hayallerinden bile daha öte.
Burada son kez Dünya Kupası gördüğümü biliyordum ve
takım arkadaşlarıma söyledim: Bana yardımcı olun,
ben de size ve burada bu
rüyayı gerçekleştirelim.”
Öyle ki, İtalya’da yayınlanan gazetelere göre, en çok
konuşulan konulardan bir
tanesi de Cannavaro’nun kupaya gece sarılarak uyuduğu
şeklindeydi.

larda gizlidir” diye bir söz vardır,
işte o gün yaşananlar tam da bu
söze denk düşüyordu. O günkü
“kahramanımız”ın adı Murat Bulut’tu... 1991 doğumlu... Beşiktaş
Yıldız Takımı’nda forma giyiyordu. Hakemin gerekli uyarılarından sonra diğer takım arkadaşları ile “top toplayıcı” olarak
saha kenarında yerini almıştı
Murat. Maçın 77. dakikasında,
Ivankov’un kalesini terk ederek
topu taca attığı pozisyonda,

Dünyanın
en ilginç golü
iki buçukluktan!
Dünyanın en ilginç golü
Brezilya’da atıldı, hem de
top toplayıcı çocuk tarafından... Santacruzense-Sorocaba Kupa maçında top
toplayıcı çocuğun, dışarı
çıkan topu kalenin içine
bırakması hakem tarafından
gol sayıldı.
Paulista Futbol Federasyonu Kupası, Santacruzense
ve Atletico Sorocaba maçında 89. dakika oynanırken
ilginç bir olay gerçekleşti.
Jose Carlos Vieira adlı top
toplayıcı, maçta auta çıkan
topu kaleciye vermek yerine
ağlara gönderdi. Kalecinin
gözleri önünde gerçekleşen
olayda sahanın ortasında
olan kadın hakem Silvia
Regina, önce kaleye doğru
koştu ve ardından golü verdi.
İtirazlar sonuç vermezken,
golün aslında gol olmadığının tespit edilmesinin
ardından maç Federasyon
tarafından 1- 1 olarak tescil
edildi. Maçın kadın hakemi
hakkında da soruşturma
başlatığıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

Kayserisporlu kalecinin geriye
dönmek için koştuğunu gören
top toplayıcı genç Murat, topu
hızla Ahmed Hassan’a vermişti. Bu oyuncunun taç atışında
Gökhan Güleç, meşin yuvarlağı
kale içine çıkarırken, Bobo’ya da
topu ağlara göndermek kalmıştı. Çünkü alt yapıdaki hocaları,
maçlarda top toplamakla görevli
olan özkaynak düzeni oyuncularına, “Oyunu iyi takip edin.
Takımı pozisyona sokabilirsiniz”
derler her daim...

Gerektiğinde
taraftar
İşte bir tane de iki buçuklukların gerektiğinde nasıl “taraftar”
olabileceğine güzel bir örnek...
Seyircisiz futbolu izlemek, bırakın statta, televizyon başında
bile keyifli bir iş değildir. Futbolculara da yansır bu durum...
Alışkın oldukları tezahüratlar,
alkışlar yoktur tribünlerde...
Beşiktaşımız’ın 5 Aralık 2004
tarihinde cezası nedeniyle İstanbulspor’la seyircisiz oynadığı
maç da bunlardan birisiydi... 14.
dakikada Ahmed Hassan kafa-
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ya yükseldi, vurdu. “Bu maçın
konumuzla ne alakası var diyeceksiniz?” ama bilin bakalım
“Gooolll” diye bağırarak, futbolcularla sevinenler kimdi? Peki,
seyircinin alınmadığı maçtan
önce tezahürat yapanlar?... Evet,
cevap top toplayıcı çocuklar...
Aynı zamanda Beşiktaşımız’ın
alt yapısında oynadıkları için
hepsinin hayalini, Beşiktaş A
Takım futbolcusu olarak Vodafone Park’ta olmak süslüyor.
Onlar, belki de geleceğin yıldız
futbolcuları... Ama her şeyden
önce Beşiktaşımız’ın en büyük
destekçisi, yani taraftarı...

Gerektiğinde
skor tabelası
Aslında top toplayıcı çocukların futbol sevgisini anlatması
açısından Haşmet Babaoğlu’nun
bir yazısından alıntı yapmak
yerinde olacak sanırım:
“...O yağmurun bardaktan
boşanırcasına yağdığı soğuk
cumartesi gününde Karşıyaka
Stadı’nda bulunan az sayıdaki
seyirci herhalde küçük çocuğun
görüntüsünü hiç unutmamıştır.

Şimdi yerlerinde yeller esen Ülküspor ve SomaSotesspor karşılaşıyor. Çocuğun görevi hem top
toplayıcılık hem de tabelacılıktı.
Bitime yaklaşırken skor Soma
lehine 5-2’ydi. Sayı gösterecek
başka levha kalmamıştı ama
Somalılar bir gol daha attı. Çocuk
tabelanın önüne geçti ve iki
eliyle ‘6’ işareti yaparak hakem
bitiş düdüğünü çalıncaya kadar
yağmura hiç aldırmadan dimdik
durdu. Futbolu skor tabelasına dönüşecek kadar seviyordu
çünkü...”
Haşmet Babaoğlu’nun anlattığı o küçük çocuk, Cannavaro gibi
bir futbol yıldızı olmadı ama yine
futbol dünyasının içinde büyüdü... O günün küçük top toplayıcısı, bugünün Gazeteci-Yazarı
Barış Tut’tan başkası değildi...

Sevincin en güzeli
Beşiktaşımız’ın UEFA Avrupa
Ligi’nde Liverpool’u eleyerek
tarih yazdığı karşılaşmada taraftarlarımız büyük sevinç yaşarken öyle bir sevinç ortaya çıktı ki
tüyleri diken diken yaptı. Anfield
Road’da rakibine 1-0 yenilen
takımımız, Atatürk Olimpiyat

Stadı’ndaki rövanş maçında
Tolgay’ın golüyle maçı uzatmaya götürdü. Penaltılara kadar
giden ve Lovren’in son penaltıyı
kaçırmasıyla turlayan Beşiktaş
tüm Türkiye’yi sevince boğdu.
Ardından sosyal medyada dolanan bir video, adeta ülke gündemine oturdu. Lovren’in kaçırdığı
penaltı sonrası sahaya koşan bir
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top toplayıcı çocuk yaptığı sevinçle olay oldu. Bu çocuk, U-14
Akademi Futbol Takımı oyuncumuz Almoş Kaan Kalafat’tan
başkası değildi. Almoş, o anki
duygularını şu sözlerle anlatıyor:
“Bunun bir anda patladığına
inanamıyorum. O atmosferde zaten maçın penaltılara
kalacağını düşünüyordum,
Liverpool’un hiç şansı yoktu.
Rakip takım penaltıyı kaçırınca
sevinçten ‘Goool’ diye bağırdım
ve futbolcuların yanına koşmak
istedim. Tutamadık kendimizi.
Baktık hocalar da bir şey demiyor, içeriye koştuk. O an sadece
çok güzel bir anı olacağı için
videoyu çektim. Ama bir anda
sosyal medyayı sarstı. Gerçekten çok güzeldi.”
Maçtan sonra annesini arayan
Almoş’un, “Çok heyecanlandım,
galiba biraz da ağladım” dediğini
öğreniyoruz, bütün olacaklardan
habersiz. Şu anda A takımda
oynayan birçok futbolcumuz,
bu yollardan geçti ve hayallerine
kavuştu. Darısı tüm iki buçuklukların başına!..

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

yazı: betül alakır • ısar cap, danışman astrolog • www.betulalakir.com
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Domagoj Vida’nın doğduğu
gün gökyüzünde Boğa burcunda Güneş’le birlikte Venüs ve
Merkür de bulunuyormuş. Boğa
kişileri genel olarak pratik, kararlı, mantıklı, azimli, sakin yapıda,
güvenilir ve somut başarı hedefleyen yönleriyle ön plana çıkarlar. Güven duygusu onlar için önceliklidir. Doğal yapılarında sakin
görünmelerine rağmen, inatçı
ve kararlı davranışlarıyla dikkat
çekerler. Vida’nın doğum haritasında zeka, düşünce ve iletişim
gezegeni Merkür’ün de Boğa
burcunda bulunması sebebiyle
her türlü iletişim ve bilgi alışverişlerinde güven duygusunun
onun için çok önemli olduğunu
söyleyebiliriz. Merkür’ü Boğa
burcunda bulunan kişiler sabırlı
birer dinleyici olurlar, karşılarındaki kişinin fikirlerini dinler
ancak kendi güven süzgecinden
mutlaka geçirirler. Düşüncelerini
bir temel üzerine inşa ederek
hayata aktarmayı ve zihinsel anlamda bir güven
duygusu içinde olmayı
tercih eder. Beşiktaş’a
transfer olma sürecinde, Hırvatistan,
Almanya, Sırbistan, Türkiye; çeşitli
ülkelerden yirmi
civarında menajerin
kendisini aradığını,
araya girmeye çalıştıklarını ve bunun ho-
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omagoj Vida,
Hırvatistan Şampiyonu Dina29 Nisan 1989
mo Zagreb’in dikkatini çekti ve
tarihinde Osi2010’da Almanya Bundesliga
jek’te, gökyüekiplerinden Bayer Leverkusen’le
zünde Güneş
sözleşme imzaladı. 14 Haziran
Boğa burcunda 2011 tarihinde açıklanmayan
ilerlemekte
bir ücret karşılığında Dinamo
iken hayata
Zagreb’e transfer oldu. 2011gözlerini açmış. Venüs tarafın2012 sezonunda Dinamo Zagreb
dan yönetilen Boğa burcu, huzur, ile Hırvatistan 1. Lig ve Hırvatiskeyif ve neşe çok alakalıdır.
tan Kupası’nı kazandılar. Vida,
Huzurunun kaçtığı yerde bulun2 Ocak 2013 tarihinde, 6 milyon
mak istemeyen Boğa insanları
euro karşılığında Ukrayna 1. ligi
için sevdikleriyle birlikte zaman
Premier Liga ekiplerinden FK
geçirmek, keyifli ortamlarda
Dinamo Kiev ile beş yıllık sözleşbulunmak, yemek içmek büyük
me imzaladı. Ukrayna’da oynaöncelik taşır. Toprak elemendığı yıllarda iki lig şampiyonluğu,
tinden ve sabit nitelikte olması
iki Ukrayna Kupası ve bir süper
sebebiyle de dayanıklılık, kararlı
kupa kazanılmasında başarılı
tavırlar, inat ve sabır gibi özellik- futbolu ile büyük pay sahibi
lerle de tanımlanır.
oldu.
Vida, futbol kariyerine ilk olarak ülkesinin yerel takımlarında
biri olan Jedinstvo Donji Mihollaj’da başladı. Tüm gençlik karisıjek, croatıa • t
t•o
rop
a
s
ıca
yerini Hırvatistan’da geçiren
9,
8
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Vida, yedi yıl boyunca buap
rada oynadıktan sonra
2003 yılında doğduğu
kentin takımı olan
Osijek’e geçiş yaptı.
A takıma yükselen Vida, 2007-08
sezonunda düzenli
olarak forma giymeye başlayarak,
takımdaki yerini
sağlamlaştırdı. Bu
kulüpteki başarısı ile

şuna gitmediğini belirten Hırvat
futbolcu; Beşiktaş yönetimi ile
görüştüğü ilk anda yöneticilerin
yaklaşımlarından çok etkilendiğini vurgulamıştı. “Uzaktan da
olsa doğrudan facetime ile görüşerek çok net bir şekilde ilerledik.
Herkes çok saygılı davranıyordu.
Beni kandırmaya çalışmıyordu
kimse. Beni Beşiktaş’a kazandırmak istiyorlardı. Sanırım, daha
o ilk görüşmede ben kafa olarak
Beşiktaş’ın bir parçası olabileceğimi hissettim. İleriki dönemde
çok iyi bir yere geleceğimize
inandım” cümleleriyle tamamladığı röportajında, Boğa burcunun
temel ihtiyacı olan güven duygusunun, onun aldığı kararların
temelini teşkil ettiğini çok net
bir şekilde görebiliyoruz.
Boğa burcundaki bir başka
gezegen olan Venüs ise Vida’nın
keyiflerine, huzuruna, sevdikleriyle paylaşımlarına çok değer verdiğini vurguluyor. Güçlü
bağlar kurmak onun ana motivasyonları arasında bulunuyor
diyebiliriz. Yine bir röportajında
Beşiktaş’ta mutlu olduğunu vurgulayarak, “Bazı mutlulukların
parasal karşılığı yoktur. Hayatta
en önemli şey ailemdir. Aldığım
her kararda babam, annem,
abim, eşim ve yakın dostlarımla
konuşur, sevdiklerimden fikir
alırım. Dost canlısı bir insanım ve
sevdiklerime büyük bir sadakat
taşırım. Çok güçlü bağlar var bizim ailemizde ve onlar ile aramı
hep sıcak tutarım” demiştir.
Beşiktaşımız’da oynayan
oyuncuların doğum tarihlerine göre astrolojik haritalarını
çıkarırken defans ve defansın
ön tarafında oynayan oyuncuların çoğunlukla sabit nitelikteki burçlarda doğmuş olmaları
dikkatimi çekti. Bunlar arasında
en sağlam ve güvenilir olanlar;
toprak elementinden Boğa ile su
elementinden Akrep burcunda
doğanlardır. Sabit burçlar sağ-

lamlığı, güvenceye almayı ve direnç göstermeyi sembolize eder.
Örnekleyecek olursak Vida Boğa
burcu, Adriano da Akrep burcudur. Tabii Boğa burcu duvar gibi
bloke eden özellikleri daha doğal
ortaya koyarken, Akrep burcu
adeta kanca atar gibi ayaktan
topu çekip çıkarabilen özellikleriyle de dikkat çekerler. Başka
bir sabit nitelik ve ateş elementi
olan Aslan burcu da daha güçlü
ve saldırgan özellikleriyle ön plana çıkabilir. Örneğin Medel gibi
kendi Aslan, Ay burcu Akrep olan
futbolcular, hem güçlü hem de
topu rakip ayağından mıknatısla
çeker gibi alabilme yeteneklerine
de sahip olabiliyorlar.
Futbolcu haritalarında özellikle incelediğimiz bir başka
gezegen de Mars’tır. Mitolojik
sembolizmde savaş tanrısı
Ares tarafından temsil edilen
Mars gezegeni astrolojik
sembolizm de bir insanın
kas gücünü, enerji kapasitesini, irade gücünü,
dürtüsel tavırlarını ve
hedefe nasıl ulaştığını anlatır. Domagoj Vida’nın doğum
haritasında Mars; su
elementi ve öncü nitelikli Yengeç burcunda
yer alıyor. Boğa burcundaki güçlü Güneş’inin
getirdiği dayanıklı ve
sağlam yapısıyla birçok
faule maruz kalmasına rağmen kolay
kolay yıkılmıyor. Buna
ilaveten Yengeç burcundaki Mars’ın verdiği
sezgisel refleksleriyle;
rakibin aklından geçeni
ve yapacağı hamleyi çok doğru tahmin
ederek bir çok tehlikeyi
daha fazla büyümeden
sonlandırmak gibi ayrıcalıklı bir yeteneğe de
sahip. Sezgisel Mars’ın
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bir başka özelliği de, duygusal
bağ kurma isteğinin motivasyonu yükseltmesidir.
Hedefleri arasında Beşiktaş’a
kendini kabul ettirmek, çok iyi
form tutmak, şampiyonluklar
yaşamak ve kendi deyimiyle
“yüce ruhlu taraftarı” memnun
etmek olan Domagoj Vida’ya
2019-20 sezonunda da başarılar
diliyoruz.

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: ufuk tuncaelli

iYi Ki
BEŞiKTAŞLIYIM"
Semtte doğup büyüyen, Beşiktaşlı
kimliği ile özdeşleşen ve gittiği her
yere bu kimliği taşıyan bir insan
Orçun Sünear. Senelerce grubu
Sattas ile sahnelerde görmeye
alıştığımız Sünear şimdilerde ise
sevilen bir yarışmanın jüri üyesi
olarak da ekranlarda boy gösteriyor.
Kendisiyle müzikal kariyerinden
yarışma programına, tribünlerden
Süleyman Seba’ya kadar birçok
konuda konuştuk. Bir de müjde
verdi: “Süleyman Seba için şarkı
yazıyorum.”
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ncelikle hayırlı
olsun, evlendiniz. Klasik
soru ile başlayalım, tavsiye
ediyor musunuz?
Kesinlikle
ediyorum, kesinlikle. Ben esasında o kuruma biraz karşıydım.
Çünkü büyükler istiyor ve insanlar o sebeple evleniyor gibi
veya bu yaşa geldim evlenmem
gerekiyor gibi bir bakış açısı
vardı. Hatta öyle diyaloglarda
“Yapmayın çocuklar böyle şeyleri” derdim. Fakat şu zamanda
Belit’le çok büyük aşk yaşıyoruz.
Zorlukları yok mu? Elbette var,
yaşadığımız hayatın kendisi zor
zaten ama bu zorlukları beraber aşıyoruz. Ayrıca kendisi de
Beşiktaşlı hem de ağırından.
Kendim için fanatik demiyeyim
ama çok seviyorum Beşiktaş’ı.
Böyle olunca “Beşiktaşlı değilim

Ö

“Çok izlenen, büyük
bir kanal ile iş birliği yapmam hayat
felsefem ile biraz
tezatlaştı ama jüri
üyelerinin büyük
kısmının arkadaşım
olması çok eğlenmemize sebep oldu.
Bunu yarışmaya
yansıtıp yansıtmadığımız seyircinin
takdiri fakat Nikki’den tut, yanımda
duran Çiğdem’e,
Manga Ferman’dan
Birce’ye hepsi benim çok eski ve samimi dostlarım. Çok
eğleniyoruz orada.”

ama yükselenim Çarşı” diyenlere
gıcık olurum. Neyse ki kendisi
öyle değil. Yeni tanıştığımız zamanlarda formalı, maça gitmiş
fotoğraflarını gösterip “Sen ne
diyorsun aslanım?” dediğinde
“Kartal ile aslanı karıştırmayalım” gibi tatlı atışmalarımız oldu.
Şaka bir yana her şey çok güzel
ve evet tavsiye ediyorum.
Maçın olmadığı bir günde
Vodafone Park’ta olmak nasıl
hissettiriyor?
Çok acayip canım, burada
olmak başlı başına güzel bir his.
Az evvel buraya gelirken sana
onu söyleyecektim esasında...
İçimden geldi “Dur bakalım, bununla ilgili soru gelir” diyerek bir
şey demedim ama burnumun direği sızlıyor. Çok acayip çünkü ilk
olarak babamın kucağında geldiğim bu yere şimdi hemen hemen
o yaşlarda, baba olma isteği
olan bir adam olarak yeniden
geliyorum. Mesela stadyumun
içerisindeki FreeZone Stüdyo’ya
prova yapmaya geliyoruz. Grubun çoğunluğu Beşiktaşlı olsa da
az sayıdaki Fenerli, Galatasaraylı
arkadaşlar “Abi nefis stat ya”
diyorlar. Hepsi bir araya gelince
de harika bir duygu olduğunu
hemen anlayabiliyorsun.

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Babanız ve kardeşiniz de Beşiktaşlı. Hikayenin en başına
gidelim mi?
Gözümü dünyaya açtığım
anda Beşiktaşlı oldum gibi
geliyor bana. Annem için zor bir
doğum olmuş. 1977 senesine
kadar kayıtlara geçen en uzun
doğan bebekmişim ve normal
doğum yapmış zavallı annem.
Kadıncağız perişan haldeyken
babam ve amcam da “Oley Beşiktaşlı geldi” demişler. Öyle bir
doğum sonrası bu tip bir tepki
veren aile bireyleri olunca ister
istemez onların etkisi çok fazla
oluyor Beşiktaşlılığım üzerimde. Fakat iyi ki Beşiktaşlıyım, o
kadar eminim ki kesin Beşiktaşlı
doğmuşum.
Kardeşiniz Ahmet Olgun
Sünear oyuncu, siz ise şarkıcı...
Kendi tercihlerinizi mi gerçekleştirdiniz yoksa yönlendirme
var mı?
Tamamen kendi seçimlerimiz... İkimiz de sinemayı ve
müziği çok seviyoruz. Hatta
“Çocuklar ne iş yapıyor” diye
soranlara babam “Biri çalıyor, diğeri oynuyor” der. Sanat yapmaya ve sanatın içerisinde kalmaya
çalışıyoruz.

Orçun Sünear, objektiflerimize Kartal Yuvası'nın yeni sezon ürünleri ile poz verdi.
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Grubunuz Sattas ile çok
başarılı işlere imza atıp, sesinizi duyurdunuz ama öncesinde
thrash ve death metal gruplarıyla kayıtlarınız da var. Müzikal yolculuğunuzun hikayesini
dinleyebilir miyiz?
Saçlarım uzunken rock ve
metal dinliyordum, döküldükten
sonra “Rock’a küstüm” diyorum. Tabii bu işin şakası... Hala
rock’n’roll’u çok seviyorum fakat
1990’larda reggae ve ska özellikle Athena sayesinde ülkemizde
ön plana çıktı, ben de ucundan
yakaladım. Amcam sayesinde
çok küçükken Bob Marley ile
tanıştım ve sürekli olarak “Could
you be loved” şarkısını açtırıyormuşum. Geçmişte Witness,
Prospect of Immortality gibi
rock gruplarında davul çaldım fakat sonrasında müzikten uzaklaştım. Aradan zaman geçtikten
sonra Kıbrıs’ta okurken sahneye çıkardılar, blues ve reggae
söyledim: Sonra süreç buralara
kadar uzadı ama yakında bir
rock projesi de olacak. Buradan
Beşiktaş Dergisi aracılığıyla da
ilk kez söylemiş olayım.

headliner olarak sahne alan tek
Türk grubusunuz bildiğim kadarıyla. Orada, o kalibrede olmak
nasıl hissettirdi? Ayrıca Montreal Jazz Festivali’nde çalmak
albüm satışı, sosyal medyada
takipçi sayısı artışı gibi etkiler
gösterdi mi veya dünyaya daha
fazla açılmak gibi bir hedef oldu
mu?
Minik bir düzeltme yapayım,
aynı festivale ayrı günlerde Babazula ile beraber gittik. Hatta
hakkını yemeyeyim, ilk Babazula, sonra biz çaldık. Montreal
Jazz Festivali’nde çalmak, haya-

Yabancı bir müzik festivali
olan Montreal Jazz Festivali’nde
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tımda başıma gelmiş en muhteşem ikinci an. Bütün DVD’lerini
senelerce evimde sakladığım ve
sürekli izlediğim yerde sahneye
çıkmak harikaydı ve ağladım.
Türkiye’de ve sosyal medyada
hiçbir etkisi olmadı. Ama Tolga
Akyıldız, Sinem Vural gibi insanlar “Sattas Montreal’de. Haberiniz var mı arkadaşlar?” gibi
başlıklı yazılar yazdılar. Bunun
haricinde pek bir etkisi olmadı
ama senin gibi daha fazla değer
veren insanlar ve müzisyenler
özellikle başarımızı takdir ettiler. Dünyaya açılma hedefimiz

ise var ve olmak üzere. Almanya’da,Türkiye’den daha fazla
tanınır olduk ilginç bir şekilde.
Reggae Türk insanına hitap
etmeyebilir belki ama birilerinin
dikkatini çekmeye başladık.
Ahmet Haşim’in dediği, “Ağır
ağır çıkacaksın bu merdivenleri”
hikayesine ben inanıyorum. On
yıllık bir grup olmasına rağmen
evet, yavaş işliyor. Millet onuncu
yılında ne konserler veriyor ama
yavaş ilerlememiz sindirici ve
güzel oluyor.
Aynı zamanda “Benimle
Söyle” isimli şarkı yarışmasında jüri üyeliği de yapıyorsunuz.
Oradaki ortamın ayrıntılarını
da anlatmanızı rica edebilir
miyiz?
Çok izlenen, büyük bir kanal ile iş birliği yapmam hayat
felsefem ile biraz tezatlaştı ama
jüri üyelerinin büyük kısmının
arkadaşım olması çok eğlenmemize sebep oldu. Bunu yarışmaya yansıtıp yansıtmadığımız
seyircinin takdiri fakat Nikki’den
tut, yanımda duran Çiğdem’e,
Manga Ferman’dan Birce’ye
hepsi benim çok eski ve samimi dostlarım. Çok eğleniyoruz
orada. Hatta yayınlansa kamera
arkasının daha çok izleneceğine inanıyorum ama elbette ki
yarışmanında bir format var, ona
uyuyorsunuz. Keyifli, gerçekten
çok keyifli... Bunun haricinde
halkımız televizyon izlemeyi
sevdiğinden ötürü tanınırlık ve
sosyal medya takibi bakımından
da artı değeri oldu. Önceki sorunun cevabı da aslında burada.
Nikki de “Tarzım değil”
açıklamalarıyla epey gündemde. Nikki hakkında neler söylersiniz?
Nikki benim çok eski arkadaşım, yirmi küsür yıldır tanırız
birbirimizi. Dalga geçer benimle,
“Tanıdığımda çok yakışıklı, uzun

saçlı bir adamdı. Şimdi allahın
regae’cisi diyor. Çok saygı duyduğum da bir insan, kendine
has bir tarzı var. Çok didişiriz,
insanlar “Stand-up yapsanıza”
diyorlar bize. Hatta bu projeyi
konuşurken “Nikki” dediler ve
“Tamam, ben varım” dedim. O
kadar severim yani kendisini.
Günümüz müzik sektörü için
neler söylersiniz? Konserler
haricinde müzisyenlerin para
kazanması çok zor bir vaziyet
aldı mesela...
Çok zor ama şunu da belirtmek isterim ki, senin de para
kazanman artık çok zor. Mahalle bakkalının da, fotoğrafçı
arkadaşımın da, hepimizin para
kazanması artık zor. Avrupa
ağırlıklı olmak üzere çok büyük
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bir ekonomik krizin içerisindeyiz,
hepimiz etkileniyoruz bundan.
Grubum adına söyleyebilirim
ki, biz şanslı olan müzisyenlerdeniz. Fazlaca konsere gidip
gelebiliyoruz. Mesela gruptaki
arkadaşlar başka işlerde de
çalışmak zorundalar. Ben kurumsal bir hayatı geride bırakıp
müziği seçtim. Elbette bu ben
kahramanım anlamına gelmiyor
ama devam ediyor ve gerçekten şanslıyız ki çok fazla konser
oluyor. Bunun haricinde haklısın,
sadece müzikten para kazanmak çok kolay değil, zor.
Albüm satışı artık dünya
genelinde çok rağbet görmüyor
zaten.
Aynen öyle, internet denen
hikaye mahvetti hepimizi.

O halde soruyu şöyle soruyorum. Metallica, kullanıcıların
ücretsiz bir şekilde şarkılarını
indirmelerini sağlayan Napster’a dava açmıştı. Sence Metallica haklı mıydı?
Tabii canım, ben o zaman da
hak veriyordum. Çok insan Lars
Ulrich’e kızıyor ama bu adamlar
bu şekilde var oluyor. Hepimizin yeni albüm çıkacağı zaman
uykusuz geceleri oluyor. Yaşım
gereği Metallica ile “And justice for all” albümü zamanında
tanıştım ama 1990 senesinde
“Black” albümü çıkarken heyecandan uyuyamadığımı hatırlıyorum. Asker çocuğu olmamdan
ötürü o dönem ailemle Malatya’daydım. Albüm çıkacak ama
acaba Malatya’ya gelecek mi

diye kara kara düşünürken şans
eseri tatil için İstanbul’a geldiğimde o kasete bir atlayışım var,
anlatamam sana. Şimdilerde
Mp3 sayesinde istediğin şarkıya
atlayabiliyorsun ama o zamanlar
tüm albümü dinlemek zorundaydın. İşin geldiği noktaya baktığımızda ise o zamanlar Lars’ı haklı
buluyordum, şimdi yine haklı
buluyorum.
Ayrıca belgeseli olan bir
grupsunuz ki bu Türkiye’de kolay olan bir durum değil. Nasıl
gelişti süreç?
Röportaj sonrası buluşacağım arkadaşım Batu Akyol aynı
zamanda bu belgeselin yapımcısı. Batu, benim en iyi arkadaşım
Batu. Esasında bildiğin deprem

mühendisi bu adam ama sinemaya yönelmek istedi. Bilgi
işlem departmanında çalışırken
New York Film Academy’nin
burada bir ayağında eğitim aldı
ve gelip “Sizi çekebilir miyim?
Kendimi eğitmem lazım” dedi.
Sonrasında “Ben bu işi belgesele
çevireceğim” dediğinde “Ooğlum
bizim daha albümümüz yok, ne
belgeselinden bahsediyorsun,
millet güler” filan dedik ama
kendisine, bize ve işine inandı.
Gelişen süreçte bir anda bizim
albüm yapma fırsatımız oluştu.
Belgeselin senaryosu da alternatif bir grubun albüm yapma
hikayesine dönüştü. Çok keyifli
bir anı defteri oldu bizim için.
Şimdilerdeyse televizyonun ve
Neşet Ertaş’ın “Yalan Dünya”
şarkısının etkisiyle “Regici”
belgeseli daha çok izlenmeye
başlandı (Maalesef diyeceğim
çünkü kendimize ait bir şarkıyla olmasını daha çok isterdim.
Neşet Baba’nın da hayranıyım,
onur duyuyorum fakat yine de
kendi şarkımız ile ön plana çıkmayı tercih ederdim). Belgeselle
ilgili olumlu dönüşler alıyoruz ve
bu sayede iyi bir iş çıkarttığımızı görüyoruz. Her şeyden evvel
bizim gibi alternatif bir grubun
yaptığı bu işin kıymeti gelecekte
daha iyi anlaşılacaktır. Bu arada
alternatif demişken belirtmeden
de olmaz, müzik endüstrisi sağ
olsun hepimizi alternatif kategorisine soktu. Baktığında Ceylan
Ertem, Pentagram, Athena -hadi
Athena ile tarz olarak bir akrabalığımız var-, herkesi aynı kefeye
koymaya başladılar. Pop yapsın,
reggae yapsın, metal yapsın, rap
yapsın hepsi alternatif oldu.
Bir de lakabınız var, Leo...
Hikayesi nedir?
Uzun saçlı eski halimi insanlar
Güzel ve Çirkin dizisinde Ron
Perlman’ın canlandırdığı Vincent
karakterine benzetiyorlardı. Gür

58

ve epey uzun saçlarım vardı.
Sonuçta insanlar da “Vay aslan
adam” demeye başladılar. Beşiktaş semtinde doğup büyüdüğüm için Kartal’ım ama lakap
da hoşuma gitti. Hatta aslan
dövmesi yaptıracaktım ama
Cem Yakışkan ağabey “Önce
Kartal dövmesi yaptırırsan olur.
Yoksa semte giremezsin” dedi,
haklılar. Sonbaharı bekliyorum
işte şimdiler de. Mevsim dövme
yaptırmaya uygun olsun da önce
Kartal dövmesi yaptıracağım.
Hatta koluma Çarşı dövmesi de
yaptıracaktım ama “Bir sakin ol
bakalım” dediler ve bekliyorum.
Açıkçası onlar yönlendiriyorlar
ben de peşlerinden gidiyorum.
Tekrar Beşiktaş'a dönelim.
Maçları takip ediyor musunuz?
Baştan söyleyeyim büyük
bir Şenol Güneş hayranıyım
ama bu Abdullah Avcı hocamızı
gözümde ikinci plana itiyorum
demek değil. Kaldı ki çok akıllıca bir karar oldu. Bana da “Bu
süreçte kiminle çalışmak istersin” diye bana sorsalar Türk
antrenörler içerisinden tabii ki
Abdullah Avcı’yı isterdim. Çok
doğru bir karakter ve doğru bir
insan olduğunu düşünüyorum.
Şartları tartışılır ama Başakşehir’e oynattığı futbol çok iyiydi.
Kadromuz açık ara daha iyi
olmasına rağmen onları yenemedik. Ama bunun haricinde benim
başka şikayetlerim var. Maçlar,
hakemler vs... Evet, ben de o
ağlayan Beşiktaşlılar’danım.
Hani renkli dostlarımız ağlamakla suçluyorlar ya bizi... E başınıza gelmiyor da bilmiyorsunuz
o hissi. Nereden bileceksiniz?
Konu konuyu açıyor; o meşhur
Malatya-Beşiktaş maçı zamanı
ben Malatya’daydım. Galatasaraylı yöneticinin Malatyaspor’a
arabaları yolladığını gören bir
çocukluğum oldu. Kaderin cilvesi
işte... Tüm bunların karşılığı gibi

2003 senesinde yine Galatasaray
ile karşılaştık ve şampiyonluğu
kazandık. O maçta eski açıktaydım ve tribünün önünde Ufuk
Sarıca’yı görmüştüm.
Süleyman Seba hakkında
yazmakta olduğunuz bir şarkı
vardı. Akıbeti ne oldu o şarkının?
Hala devam ediyor. Birazcık
zaman bıraktım çünkü bu şarkı
çok önemli bir şarkı, Süleyman
Seba’dan bahsediyoruz. Durup dururken bir anda bir şey
yapmak istemiyorum. Hızlıca
yazılmaması gereken sözlere
ait bir konu. Açıkçası henüz bir
kıta yazdım ama sindire sindire yazmak gerekiyor. Melodisi
hazır, ilk girişi hazır ama bir de
şöyle bir durum var hüzünlü bir
konu bu konu. Beşiktaş semtinde yetişen biri olarak bebeklik,
çocukluk, gençlik gibi hayatımın
birçok evresinde sürekli olarak
kendisini gördüm. Hiç elini öpememiştim ama büyüyüp kuvvetlenince zorla elini öptüm, çok
kızmıştı bana. Bunlar gibi birçok
farklı sebepten ötürü ağır ağır
yazıyorum, güzel bir iş olmasına
çok özen gösteriyorum. Biraz
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daha zamanı var ama çok güzel
olacak.
Hayalinizdeki Beşiktaş nasıl?
Hayalimdeki Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz gibi.. Biz hep
övünürken derdimiz insanlığımız
oldu, eşitliğimiz oldu. Hayalimdeki Beşiktaş hep bu; Çarşı’nın
Çarşı olduğu zamanlardaki gibi.
Dostlar bana kızmasınlar, Çarşı
artık Çarşı değil demiyorum ama
tribünlerin hep birlikte olduğu
ve hepimizin birlikte olduğu bir
dönem vardı ya, işte hayalimdeki Beşiktaş o. Şampiyon olalım,
onu yenelim gibi bir derdim
yok. “Sevinmek için sevmedik” mottosuna bayılıyorum.
Barcelona’da bir müzisyen ile
tanıştım, Beşiktaş’ı bilmediğini
söylediğinde “Senin Beşiktaş’ı
bilmen için hayata bakışının,
duygu durumunun farklı olması
lazım” dediğimde adam şaşırdı.
Sonra merak edip araştırmış ve
bana e-mail atmış ve “Ya siz ne
biçim insanlarmışsınız, acayip bir
sevgi, müthiş bir bağlılıkmış bu”
diye yazmış. İşte hayalimdeki
Beşiktaş, bu bağlılığın, sevginin,
enerjinin tekrar yaşanma ortaya
çıkma ihtimali.
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FORMAMIZIN GÖĞSÜNDE

VODAFONE
İLE YOLA DEVAM
Geçtiğimiz beş sezon boyunca futbol takımımızın forma göğüs sponsoru olan
Vodafone ile sözleşmemiz, 36 milyon TL bedelle iki yıl daha uzatıldı.

B

aşkanımız
Fikret Orman,
Vodafone
Türkiye CEO’su
Colman Deegan ve Vodafone Türkiye
İcra Kurulu
Başkan
Yardımcısı Engin Aksoy,
Vodafone Park’ta düzenledikleri
basın toplantısında yenilenen

forma göğüs sponsorluğu
anlaşması hakkında basın
mensuplarına açıklamalarda
bulundu.
Toplantıda yönetim kurulu
üyelerimiz Ahmet Ürkmezgil,
Hüseyin Yücel, Hüseyin Mican,
Hakan Özköse, Melih Aydoğdu
ve Serkan Yazıcıoğlu ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız
Umut Kutlu da yer aldı.
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“Gönül bağı ilişkisi”
Başkanımız Fikret Orman,
toplantıda yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Bizim için mutlu
bir gün. Vodafone ile altı yıl önce
iş birliğine başlamıştık. Vodafone ile forma göğüs sponsorluğumuz beş yılı doldurdu. Forma
göğüs sponsorluğumuzu iki yıl
daha uzatıyoruz. İki taraf da bu
iş birliğini sürdürmek için çok

istekli oldu. Vodafone ile yaptığımız sponsorluk anlaşmaşlarına bakış açımız, gönül bağı
ilişkisi olmuştur. Birlikte önemli
projeler yaptık. Futbolda uzun
dönemli iş birlikleri az görülür.
Beşiktaş ve Vodafone mutlu
bir şekilde iş birliklerini sürdürüyor. Türkiye’nin en önemli
iki markasının iş birliği takdiri
hak ediyor. Vodafone ile forma
göğüs sponsorluğunu 36 milyon
TL bedelle iki yıl uzattık. Toplam
yedi yıla bakıldığında Vodafone
ile yaptığımız sponsorluk anlaşmalarından 32 milyon dolar gelir
elde etmiş oluyoruz. Vodafone
Türkiye CEO’su Colman Deegan
ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Aksoy’a iş birliğimizin devamı

için göstermiş oldukları çabalar
nedeniyle teşekkür ediyorum.”

“Bu sponsorluk bizim
göz bebeğimiz”
Vodafone Türkiye CEO’su
Colman Deegan, Beşiktaşımız’ın

hem yuvasına hem de formasına
isimlerini vermekten mutluluk
duyduklarını belirttiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Forma sponsorluğumuz sürüyor.
Beşiktaş ile verimli bir şekilde
ilerleyen iş birliğimiz var. Birlikte
örnek işler yaptık. Bu sponsorluk
bizim göz bebeğimiz. Beşiktaş’ın
hem yuvasına hem de formasına ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz. Forma göğüs
sponsorluğumuzun yeni dönemi
hayırlı olsun.”

“Beşiktaş’ın
en büyük
destekçilerinden
biriyiz”

Beşiktaşımız ile gönülden iş
birliği yaptıklarını vurgulayan
Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Aksoy,
konuşmasında şu sözlere yer
verdi: “Beşiktaş’ın en büyük destekçilerinden biri olmaya devam
ediyoruz. Beşiktaş ile gönülden
iş birliği yapmış durumdayız.
Vodafone Park’a 10 milyon
dolardan fazla teknoloji yatırımı
yaptık. Vodafone Park’ta birçok
aktivite yapıldı. Beşiktaşlılar’a
özel paketler sunuyoruz. Dijital
ortamda çocuklara ulaşarak Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Forma göğüs sponsorluğumuzu
iki yıl daha uzatıyoruz. İş birliğimizin iki taraf için de hayırlı
olmasını diliyorum.”
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RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın %73,8’i
Twitter üzerinden geldi. %11,3 ile
Instagram ise 2. mecramız oldu.

%73.8
(806338)

%6.4
(70283)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
%6.4
(70283)
%3.6
(39722)

%3.3
(36554)

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ
İLE BİRLİKTE EN FAZLA
KULLANILAN EMOJİLER
Kara Kartal emojisi Beşiktaş ile
birlikte en çok kullanılan emoji
olmuştur.

KELİME BULUTU

HAZIRLAYAN:
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röportaj: fatma arsan

"Beşiktaşlı aile olmak muhteşem

BiR AŞK"
Bu ayki konuklarımız İstanbul’dan Özlem Sarıtaş ve kızları Tuğçe ile Gökçe... Tuğçe
ve Gökçe evde Beşiktaş marşlarıyla büyürken, Sarıtaş ailesi Siyah Beyaz aşkıyla
kah birlikte seviniyor kah birlikte uyku uyumuyor. Zaten Özlem Sarıtaş da tüm
konuştuklarımızı şöyle özetliyor: “Beşiktaş her şeyimiz”...

zlem seni ve
güzel kızlarını kısaca
tanıyalım mı
önce? Nerelisiniz, nerede
yaşıyorsunuz,
neler yaparsınız?
Ben Ankaralıym. Kızlarım
Bolu ve İstanbul doğumlular.
Tuğçe dokuz yaşında ve dördüncü sınıfa geçti. Gökçe ise neredeyse beş yaşında ve o da ana
sınıfına başlayacak bu yıl. Sporu
çok seviyoruz. Tuğçe bir yıldr
taekwondo kursuna gidiyor ve
yüzmede akedemiye alındı. Yüzmeyle de özellikle ilgileniyoruz
yani. Benim okul hayatım hala
devam etmekte. İktisat bölümü
okuyorum fakat kızlarımla ilgilenmek durumunda olduğumdan dondurmak zorunda kaldım.
En kısa zamanda bitirmek için
uğraşacağım. Şu an çalışmıyorum. Tüm hayatım kızlarım,
ailem ve arkadaşlarım... Onlarla
vakit geçirmeyi, birlikte sinemaya gitmeyi, müzik dinlemeyi
ve tabii ki yemek yapmayı çok
seviyorum.

Ö
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Evde herkes Beşiktaşlı mı?
Beşiktaşlı olmak nasıl hissettiriyor size?
Evet, evde herkes Beşiktaşlı.
Beşiktaşlı olmak, Beşiktaş’ın
Siyah Beyaz renkleriyle, gönül
bağımızın olduğu taraftarlarıyla,
coşkusuyla Beşiktaşlı olmak,
bize her zaman mutluluk, keyif
ve gurur veriyor tabii ki de.
Herkesin bir Beşiktaşlı olma
ya da Beşiktaşlı doğma öyküsü vardır. Sizinkini de anlatır
mısınız?
Ben Beşiktaşlı doğmadım
açıkçası ama Beşiktaşlı oldum.
Benim hikayem, eşimle daha
yeni evliyken, onun beni bir Beşiktaş maçına götürmesiyle başladı diyebilirim. Antalyaspor-Beşiktaş maçında 3-0 galip
gelmiştik. O ortamı, taraftarları,
eşimin coşkusunu görünce içimde öyle güzel şeyler oluştu, öyle
heyecanlar duygular yaşandı
ki... İşte tam da o günden sonra
ilgilenmeye başladım bu aileyle,
yani ikinci ailemizle... Ve ailecek
de çok seviyoruz takımımızı...

Maç izler misiniz? Totemleriniz var mıdır?
Maçları mümkün olduğunca
seyrediyorum. Totemimiz biraz
klasik olacak ama yer değiştirmek diyebilirim.
Kadın olmak, bir aile olmak
zor zanaat. Bir kadın olarak
Beşiktaşlı olmak, üstelik de Beşiktaşlı bir aile olmak üzerine
bizimle ne paylaşmak istersiniz?
Evet, kadın olmak, aile olmak,
zor ama bir o kadar da mutluluk
verici bir şey diye düşünüyorum.
Anne olmayı, aile olmayı seviyorum. Herkesin gözünde Beşiktaş
aşkı başkadır. Beşiktaş mağlup
olurken bile ona aşık olmaksa,
Beşiktaşlı bir aile olmak muhteşem bir aşk diyebilirim. Çocuklarımızı dediğim gibi, Beşiktaş
marşlarıyla büyüttük. Siyah
Beyaz aşkıyla ve birlikte sevinip, birlikte uyku uyumuyoruz.
Özetle diyebilirim ki Beşiktaş
her şeyimiz...

Beşiktaşlılığı sosyal hayatta
da yaşatır mısınız?
Evde, dışarıda, çevremizle de
coşkulu yaşarız biz Beşiktaş’ı.
Ama en önemlisi evimizde Beşiktaş marşlarıyla yaşatıyoruz.
Özellikle kızlarımızı “Beşiktaşlı
olunmaz, Beşiktaşlı doğulur,
Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin” diyerek büyüttük diyebilirm
(gülüyor). Kızların durumu daha
başka. Genelde “Yüz on iki sene
yan yana yan yana, Siyah’la Beyaz’la kol kola, şerefli şampiyonluklara bir daha, gururlan burası
Beşiktaş” diyerek dolanırlar evin
içinde. İçimizdeki coşku bir yandan da bu şekilde. “Kartalım”
derler... Adı Beşiktaş, kendisi
Kartal, çok gururlu, sevinçli,
evimizin neşesi... Bir de bunu
söylüyorlar. O kadar güzeller ki!
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Evet Özlem’e katılıyorum; Beşiktaş sen bizim
her şeyimizsin. Özlem’e ve
dünyalar güzeli kızları Tuğçe
ile Gökçe’ye çok teşekkür
ediyoruz, bize yüreklerini
açtıkları duygularını paylaştıkları için. Semtimizde,
şehrimizde, memleketimizde,
gurbet ellerde, her zaman her
yerde, yenilsek de yensek de...
Özellikle Beşiktaşlı doğanlar için sanırım yüreklerine
kazınan bir gönül bağı var ki,
kızım Giz için dünya üzerinde
var olan tek bayrak Beşiktaş
ve bütün bayraklar onun için
sadece Beşiktaş bayrağı...
Amerika’da Türk Konsolosluğu’nun önünde iki tarafta
duran Amerikan ve Türk
bayraklarına bakarak ellerini
kocaman iki yana açıp “Anne
bütün Beşiktaşlar burdaaa”
diye bağırarak tüm konsolosluğu kahkahaya boğan bir kız
çocuğu ile birlikte hepinize
bu yeni sezonda da kocaman
sevgiler yolluyoruz.

yazı: handan kaloğulları

spor ve pazarlama yöneticısı

BEŞİKTAŞ'IN

KADINLARI
D

ünyanın en
popüler ve en
büyük ticari
alanına sahip
alandır futbol
endüstrisi.
Aynı zamanda
en çok haber
değeri yaratan alandır. Transfer döneminin
olduğu şu günlerde manşetlerdeki haberlere tanık oluyorsunuzdur. Futbol erkek A takımı
her kulübün göz bebeğidir. Tüme
yakın anlaşmalar erkek a takı-

mı üzerinden yapılır, arka plan
stratejiler hazırlanır ve sezon
zamanı biz taraftarları ise bazen
heyecanlandıran, bazen hüzünlendiren, bazen de kızdıran bir
duyguyu yaşattırır. Bu duygu,
kulüpler, sponsorlar ve yayın
kuruluşların çalışmalarıyla da
ticarete dönüşür.
Peki ya diğer branşlar! Futbolun her açıdan liderlik bayrağını
elinde bulunduran Premier League’in kadınlar ligi şampiyonu
ile Türkiye kadınlar liginden kısa
analiz ve anektodlar aktarmak
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isterim. Ama gelin öncesinde
bu şampiyonların kısa kuruluş
hikayelerine göz atalım.
Premier League’nin şampiyonu olan takımı bilmiyorsanız sizlere, West Gorton ya da Ardwick
Associaton Football Club dersem
bir şey çağrıştırır mı? Peki ya
Manchester City dersem! Baştan söylesene diyeceksiniz. Bu
isimler, kadın futbolunda şampiyon olan Manchester City’nin,
kuruluşundan günümüze kadar
kullandığı isimleridir. Uzun süredir kullanılan kulüp ismi, marka

algısıyla da tam oturmamış mı,
ne dersiniz?
Bu sezon Beşiktaş’ın kadın
futbol takımı, yani Beşiktaş’ın
kadınları şampiyon oldu. Bizleri
duygudan duyguya sürükleyen
bu sektörde, popülerlik erkek
futbolunda görünse de, futbol
taraftarın yüzde 46’sı kadın
futboluyla da ilgileniyor. Bu ilgi
artarak devam ederse, eminim
birkaç sezon sonra kadın futbolu
ile erkek futbolu popülerlikte
yarışır hale gelecektir. Bunu
nereden mi biliyorum; TÜİK’in
verilerinden... Verilere göre 2018
yılında, 3.261.853 erkek sporcu,
1.646.102 kadın lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Dolayısıyla
bu sayılar futbola da yansıyor.
Bu sayılar, İngiltere’de ise resmi
olmayan bilgilere göre kadın
sporcuların üç milyon civarında
olduğu yönünde.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi,
taraftarlık duygularının ticarete yansıması yönünde ciddi
çalışmalar yapılıyor olup, sezon
sonrasında tıpkı sportif başarının yarıştığı gibi rakamlar da
yarışıyor.
Bu rakamların yansıdığı İngiltere, 2017-18 sezonunda 5,5 mil-

yar € ile en büyük pasta dilimine
sahip. Kendi liginin şampiyonu
olarak Manchester City’i ilan
etti. Bu yarışta şampiyonun tüm
gelirleri erkek a takımına büyük
katkı sağlasa da, kadın takımı da
oldukça faydasını gördü. Hatta
öyle ki kulübün ana sponsoru
ve erkek A takım sponsorları
aynı zamanda kadın takımının
da sponsoru oldu. Etihad, Qnet,
Nissan, Witality, Nike, -bedelleri
açıklanmasa da- kadın takımının
büyük sponsorları arasında.
Ülkemize dönecek olursak;

71

bizim kadın futbolu şampiyonumuz, spor pazarlama alanında
kurumsal firmalara ışık yakarak
ilgi görmüş ve kişisel bakım
markası olan Avon ile ana sponsorluk anlaşması imzalamıştır.
Bu anlaşma, hedef kitlesi kadın
olan kurumlar açısından örnek
teşkil edecektir.
Gelirler arasında bulunan
maç bileti fiyatlarına bakarsak;
erkek A takımında bile birçok
kulübün izleyici sıkıntısı yaşadığı ama Beşiktaş’ın yaşamadığı
bu konuda, kadınlarda durum
değişiyor. Bunu biletlerde farklılaştırılmış fiyatlar değiştirebilir.
Tıpkı Manchester City de olduğu gibi... Manchester City, maç
bileti satışlarında üç farklı paket
alternatifi sunuyor:
İster 6,5 € ile sadece maç
izleyebilirsiniz, isterseniz 25
€ ile maç bileti, otopark, büfe
ve sınırsız sıcak-soğuk içecek
içebilirsiniz. Tam anlamıyla
maçın ve atmosferin keyfini
daha uzun yaşamak istiyonsanız
da, 35 € ile maç bileti, otopark,
sınırsız sıcak-soğuk içecek, tatlı,
maç günü dergisi alabilirsiniz.
Ligimizde de buna benzer ya da
daha farklı spor pazarlama çalışmaları yaparak, maçları daha çok
ilgi görecek bir hale getirebiliriz.

yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

Hakkı Kaptan’ın taktiği sayesinde Beşiktaş hem rakibini hem de hakemi nasıl yendi?
Baba Hakkı’nın topu başının üstünde zıplata zıplata attığı gol nasıl sayılmadı? Futbol
maçının ortasında neden sekiz yüz metre sürat yarışı yapıldı? Duayen tarihçi Vala
Somalı’nın arşivinden tarihimizdeki enteresan ve gırgır maçlar serisi...

B

aba Hakkı,
Beşiktaş’ın
sembol isimlerinin başında
geliyor. On
yedi yıl Beşiktaş formasıyla
birbirinden
başarılı olduğu kadar, birbirinden
de ilginç maçlar oynadı. İşte bu
yazımızda, Baba Hakkı’nın yer
aldığı bu ilginç maçlardan üçüne
yer veriyoruz...
“Bambino, Şeref, Hakkı. Top
Hakkı’ya aktı. Hakkı pasını attı.
Şeref voleyi çaktı. Goool”... Bu
sözler, bir zamanlar Beşiktaşlı
taraftarların Taksim ve Şeref statlarında hemen hemen
her maçta yeri, göğü inleterek
söylediği zafer türküleriydi.
Siyah-Beyazlı futbol takımı, üç
yıldır İstanbul ve Türkiye liglerinde en büyük isim olarak saltanatını sürdürmekteydi. Bilhassa
Sabri, Hakkı, Kemal, Şeref ve
Şükrü’den kurulu forvetiyle rakiplerinin kalelerine on sekiz lig
maçında 82-90 gol kaydedecek
kadar etkili bir kimliğe bürünmüştü, o yıllar... Ve Beşiktaş,
farklı bir skorla geriye düşse bile,

Baba Hakkı, takım kaptanı olarak 1940-41 sezonunda hem Lig Şampiyonluğu hem de Centilmenlik
kupalarını alırken...
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Beşiktaş Kaptanı Hakkı Yeten, Altınordu Kaptanı
Halil’e maç öncesinde başarı dilerken...

taraftarlar neticede takımlarının
galip geleceğini rahatlıkla iddia
edebiliyorlardı.
İlk hikayemiz 1941 yılından...
26 Mayıs günü İzmir Alsancak
Stadı’nda oynanmakta olan
milli küme maçında Beşiktaş,
Altınordu karşısında 3-0 yenik
durumda. Siyah-Beyazlılar kötü
mü oynuyorlar? Hayır... Gayet

yerinde paslarla ve göze çok hoş
gelen kombinezonlarla Altınordu’nun ceza sahasına giriyorlar
ama yan hakemler hemen hemen her pozisyona bayrak kaldırarak ofsayt kararı veriyorlar. Bu
nedenle morali sıfıra inen takım,
biri haksızca verilen penaltıdan
olmak üzere 3 gol yiyor Altınordu’dan...
Kaptan Hakkı Yeten, takımı toparlamak için çırpınıyor.
İşte yine topu almış, rakip ceza
sahasına koşuyor... Ama nafile, yan hakemlerin bayrakları
havaya kalkmış “ofsayt” diyorlar... “Hakem bey, hakem bey,
bu adamların kolları Hürriyet
heykeli gibi hiç yere inmeyecek
mi?” diyerek adeta kükrüyor
Baba Hakkı birden... Hakemin
cevabı ise ilginç oluyor: “Hakkı
Kaptan, hiç sinirlenme. Bu iş
bitmiş artık. Sizi bu durumdan
hiçbir kuvvet kurtaramaz. Bir
tedbir almazsan ikinci yarıda 3
gol daha yersiniz.” Sözü biter
bitmez de hakem düdüğünü
öttürerek kırk beş dakikanın
bittiğini ilan etmişti.
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Hakem: “Beni de
yendiniz”
On beş dakikalık mola sırasında Altınordu soyunma odasından sevinç çığlıkları yükselirken,
Baba Hakkı, şu konuşmayı yapıyordu takım arkadaşlarına:
“Çocuklar, normal oyunumuzla
ve kombine akınlarla bu maçı
kurtaramayacağız. Görüyorsunuz, yan hakemler bizi yıkmak
için söz birliği etmişler. İkinci yarı
başlar başlamaz, en az on dakika
bilhassa forvet olanlar, şahsi kabiliyetlerini ortaya koyup bol bol
çalım atacaklar. Altınordulular,
çalım yedikçe eminim sinirlenecekler ve dağılacaklar. 3-4 rakibi
çalımlayarak gole gideceğiz. Eğer
ilk on beş dakika içinde bu şekilde beraberliği sağlarsak, tekrar
normal oyunumuza dönerek galip bile gelebiliriz. Haydi bakalım
gösterin kendinizi!”
Netice malum... Yalnız Beşiktaş’ın değil, Türk futbol tarihinin
en büyük forveti, süper yıldız
Hakkı Kaptan’ın dediğini yapan
futbolcular, doksan dakika sonunda karşılaşmayı 5-3 galip

bitirmiştir. Oyunun sonunda
Hakkı Kaptan, orta hakeme
“Hakem bey, bir dakika” demiş
ve bu defa şu enteresan cevabı
almıştı kendisinden: “Hakkı Bey,
söyleyeceğinizi sahada söylediniz. Sizi hakikaten tebrik ederim.
Yalnız Altınordu’yu değil, beni
de yendiniz.”

Baba Hakkı’nın
müthiş golü sayılmadı
22 Nisan 1945... İzmir’in
Alsancak Stadı’nda yine bir
Altınordu maçı... Yine genel
kanaat, Beşiktaş’ın galip geleceği üzerine... Ancak nereden
bilinebilirdi ki, daha oyunun
birinci dakikasında kaleci
Mehmet Ali tam kırk beş
metreden bir gol yiyecek... Ve yine kim tahmin
edebilirdi ki, eski Beşiktaşlı ve o günün Altınordu santrforu Hüseyin,
daha dördüncü dakika
dolmadan tek başına
alıp götürdüğü meşin
yuvarlağı şahane
bir şutla Beşiktaş
ağlarına gönderecek... Evet.. Henüz
dördüncü dakika
dolmuştu ki,
Karakartal 2-0
yenik duruma
düşmüştü.
İşte maçın
bundan sonraki kısmı,
tümüyle
Beşiktaş
forveti ile
Altınordu
müdafaası
arasında
cereyan
etti. Altınordulular,
o gün fevkalade kurtarışlar
yapan “Uçankale” Ali
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sayesinde uzun zaman galibiyetlerini korumasını bildiler. Fakat
70. dakikadan sonra Beşiktaş,
Kemal ve Şeref’in vole ile attığı
gollerle durumu 2-2 yaptı. Şayet
o gün Altınordu kalesinde Ali
olmasaydı, Beşiktaş’ın 7-2 öne
geçmesi işten bile değildi.
Oyunun bitmesine iki dakika
kala Beşiktaş nihayet galibiyet
golünü atmıştı. Atmıştı ama o
dakikaya kadar maçı dirayetle
idare eden hakem, ne yazık ki
uydurma bir sebeple bu yüzde
yüz nizami ve futbol sahalarında
ender görülen şahane golü iptal
etmek gafletinde bulunmuştu.
Maçın son iki dakikasına henüz
girildiği anda, Çengel Hüseyin’in
Faruk’a attığı topu, bu oyuncu iki
adım sürmüş ve Altınordu ceza
sahası civarında bekleyen Hakkı
Kaptan’a ortalamıştı. Baba Hakkı, havadan gelen meşin yuvarlağı ilk önce göğsünde stop etmiş
ve hafifçe sektirerek başında
zıplatmaya başlamıştı. Bir, iki, üç
derken başında zıplattığı topla
beraber Altınordu kalesine 8-9
metre kadar yaklaşmış ve kendisine müdahele fırsatı bulamayan
rakip defansın şaşkın bakışları
arasında vurduğu kuvvetli bir son
kafa darbesi ile topu rakip filelere
yapıştırmıştı.
Filelerdeki topa İzmir ekibinin
hiçbir oyuncusu itiraz etmediği
ve stadı dolduran bütün İzmirliler
ayakta alkışladığı halde bu nizami golü hakem, “Topu kafanla
değil, elinle zıplatarak götürdün
Hakkı Bey” diyerek iptal etmişti
her nedense?..

Maçta 800 metre
sürat yarışı!
Maç sırasında kendisine yapılan en sert faullerde bile soğukkanlılığını kaybetmeyen Baba
Hakkı, bu sert ve kasti hareketler
başkasına yapıldığı zaman çileden çıkar ve müdahele etmeden

duramazdı. Hakkı Yeten’in on
yedi yıllık spor hayatında, birkaç
defa takıştığı yegane oyuncu
santrfor Melih Kotanca’dır.
Bu iki oyuncunun ilk çatışması,
1937’de oynanan Güneş-Beşiktaş maçında olmuştur. Güneş
takımının kazandığı bir kornerde
kaleci Mehmet Ali topu bloke
edip yere düşmüş ve o sırada
Melih’ten yediği şiddetli bir tekmeyle bayılmıştı. Mehmet Ali’nin
ağzından köpükler gelmeye başlayınca Melih önde, Hakkı Yeten
arkada stat içinde bir kovalamaca başlamıştı. Melih, sahayı ikinci
defa döndükten sonra soyunma
odasına sığınmıştı. Bu olayda olmasa da Melih, başka bir maçta,
rakibini bayılttığı için dokuz ay
boykot almıştı.
16 Kasım 1945 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, Melih ile Baba Hakkı tekrar
karşı karşıya gelmişti. Oyunun
yetmişinci dakikasında Melih ile
santrfor Ömer, beraberce kafaya
çıkmışlardı. Her iki oyuncu havada topla birleştikleri sırada Melih’ten sert bir dirsek yiyen Ömer
yere düşmüştü. Ömer, ardından

Melih’in bir de tekmesine maruz
kalınca altı kaburga kemiği kırılmıştı. Neticede saha karışmış ve
bir kez daha Melih önde, Hakkı
Kaptan arkada, adeta sekiz
yüz metre sürat yarışı yeniden
başlamıştı. Maçtan sonra Melih tutuklanmış, fakat Ömer’in
kendisinden şikayetçi olmaması
üzerine serbest bırakılmıştı. Kısa
bir zaman sonra Melih Kotanca
ve Hakkı Yeten barıştılar.
Futbolun en parlak devresinde,
Hakkı Yeten’le röportaj yapan bir
meslektaş, şöyle bir soru sormuştu: “Hakkı Bey, size futbol
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sahalarında ‘bakışı bile faul’ diyorlar. Sebebini açıklar mısınız?”
İşte Büyük Kaptan’ın bu
soruya cevabı: “Belki sert görünüşüm, bir kısım insanlar üzerinde böyle bir tesir bırakıyor.
Yalnız, bilhassa belirtmek isterim
ki, bunca yıllık spor hayatımda
bir tek rakip oyuncuya bile ne
tekmeledim ne de sakatladım.
Buna karşılık şayet soyunursam
göreceksiniz, vücudumun birçok
yerinde, nice ‘yere bakan yürek
yakan’ların ve sözde ‘munis
görünüşlü’ futbolcuların tekme
izleri vardır...”

şiır: vedat özdemiroğlu

başka hani
iskeletine şaka yapan deli
rüzgara geometri öğreten divane
başka nerede
top asistanın olur
sen de çılgın vuruş mucidi
var mı başka yok ki
futbol sanat değil sanata yoldaş
müstesnasın ricardo
sen sanatçısın arkadaş
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Beşiktaş ailesinin bir parçası
oldu. Ernst, uzun süredir altyapı ile ilgili çalışmalar yürütüyor.
Bizim açımızdan çok önemli bir
proje nedeniyle Ernst ile iş birliği
yapacağız. Beşiktaş Futbol Akademisi ve Eğitim Kampı Projemiz
var. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde Fabian Ernst’in koordinasyonunda spor akademileri açacağız.
Uzun zamandır planlıyorduk ama
doğru adımı atmayı bekliyorduk.
Hayırlı olsun. Beşiktaş’a faydalı
olacak futbolcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Fabian Ernst’e
teşekkür ediyorum.”

B

eşiktaş Futbol
Akademisi ve
Eğitim Kampı
Projesi’nin tanıtım toplantısı, 18 Temmuz
günü Vodafone
Park’ta yapıldı.
Başkanımız
Fikret Orman ile Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına
yazdırmış olan Fabian Ernst,
düzenledikleri basın toplantısında Beşiktaş Futbol Akademisi ve
Eğitim Kampı projesi hakkında
açıklamalarda bulundu. Yönetim
Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel ile

Pazarlama ve Sponsorluklardan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu da toplantıda
yer aldı.

“Beşiktaş’a faydalı
olacak futbolcular
yetiştireceğiz”
Başkanımız Fikret Orman,
toplantıda yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Fabian Ernst
üç sezon Beşiktaş’ta oynamış
değerli bir isim. Taraftarlarımız
bu sürede Ernst’i çok sevmişti.
Ernst, karakteri ve futboluyla
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“Evime dönmüş gibi
hissediyorum”
Beşiktaşımız’ın kültürüne
uygun futbolcular yetiştirmek
için çalışacağını belirten Fabian
Ernst, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi evime dönmüş
gibi hissediyorum. Beşiktaş’a bu
projeyi yürütme görevini bana
verdiği için teşekkür ediyorum.
Almanya ve çevresinde ciddi
antrenör havuzumuz var. Beşiktaş kültürüne uygun bir şekilde
futbolcular yetiştirmek için eğitimler vereceğiz.”
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Kuruluş
“Van Beşiktaşlılar Derneği, 1 Mart
2018 tarihinde, ilimizde Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Derneği’nin kongre
üyelerini ve taraftarlarını bir çatı
altında toplayıp gönül verdiğimiz Beşiktaşımız’a maddi, manevi her türlü
desteği vermek, yeni nesile Beşiktaşlı
olmanın ayrıcalığını yaşatarak ve onların da iyi birer Beşiktaşlı olmalarını
sağlamak, üyelerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim
Kurulu tarafından tescil edilmiş
Van il sınırları içindeki tek
		
dernektir.”

Yönetim Kurulu
Abdulgani Aslan
(Başkan)
Diyadin Behçet
(İkinci Başkan)
Hakan Kıymak
Demet Atak
Hüseyin Sari
Servet Aktaş
Rıdvan Kanat
Ogün Haydar Perihan
Yiğit Sayg un Aktaş

Denetim Kurulu
İsmet Yeşilöz
(Başkan)
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Ümit Demir
Yunus Emre Acar
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Başkanın Mesajı

“Merhaba Değerli Beşiktaş
Ailesi,
1 Mart 2018 Tarihinde büyük
bir özveri ile Beşiktaşlı değ
erli büyüklerimizin
desteği ile Van Beşiktaşlıla
r Derneğimizi kurduk.
30 Nisan 2018 Tarihinde kul
üp başkanımız Sayın Fikret
Orman’ı Van’a getirmekten dolayı büyük gur
ur yaşamaktayız. Bugüne
kad
ar Doğu Anadolu ve
çevresinde hiçbir kulüp baş
kanı bir dernek açılışına gel
me
mişti ta ki bugüne
kadar, başkanımıza sonsuz
teşekkürlerimizi iletiyoruz
.
Büyük çabalar doğrultusun
da kurduğumuz derneğim
iz gün geçtikçe daha çok
büyümeye başladı. Derneğim
izi kurmadan önce ve sonras
ında ciddi anlamda
Van ilinde toplum nezdinde
ses getirecek ve farkındalık
yar
atacak çalışmalara
imza attık.
Çalışmalarımızın tümünde
Büyük Beşiktaş ruhuna yak
ışır bir şekilde ve
toplumumuzun hassasiye
tlerini göz önünde bulundu
rar
ak özverili bir şekilde çalışmalarımıza yürütt
ük. Van Beşiktaşlılar Derne
ği
Ail
esi olarak, Van’da
ve ilçelerde yüzlerce etkinli
k ve yardım kampanyaları
dü
zen
ledik. Yaptığımız
çalışmaların tümü kamuoy
unda ciddi yankı bularak ses
getirmiştir. Özellikle
Büyük Beşiktaş Ailesi’ni ola
bildiğince anlatmak ve Be
şiktaşlılık ruhunu daha
fazla kitlelere ulaşması adı
na da her daim aktif rol ola
rak Van’da da örnek bir
sivil toplum örgütü haline
gelmiş bulunmaktayız.
Van Beşiktaşlılar Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri ve
dernek üyelerimiz ile
birlikte daha birçok çalışm
aya imza atmayı ve daha çok
büyümeyi şiar edindik.
Gün geçtikçe daha çok büyüd
ük ve tüm herkesin ismind
en
bahsettiği bir dernek
haline gelmenin mutluluğ
unu yaşamaktayız.
Bundan sonra daha çok baş
arılı çalışmalara imza atacağ
ımızdan kimsenin
şüphesi olmasın. Van’da bu
ndan sonra yapacağımız çal
ışm
alarda yine her
zaman olduğu gibi Büyük
Beşiktaş taraftarının desteğ
ini
ark
amızda görmek
isteriz. Büyük Beşiktaşlı tar
aftarımız ile birlikte daha
güçlü bir şekilde daha iyi
çalışmalara imza atacağız.”

Faaliyetler
• Derneğ imizin açılışında
Beşiktaş JK Başkanı Sayın Fikret
Orman’ı ağırladık.
• Van’ın Muradiye ilçesine
bağlı köy okulunda öğrencilere
Beşiktaş forması dağıttık.
• Her yıl düzenli olmak üzere
Van Gölü ve Van Kalesi çevresinde
geleneksel iftar yemeği verilir.
• Çocuk istismarına karşı bölgede ses getirecek şekilde yürüyüşler düzenledik.
• Van’ın Tuşba ilçesine bağlı
bir okulda çocuklara Beşiktaş
forması hediye ettik.
• Van’ın Güzelsu beldesinde
(Hoşap) tek odalı bir köy okuluna
kırtasiye malzemesi yardımında
bulunduk.
• Vizontele Deli Emin film

festivalinde Yılmaz Erdoğan ile
birlikte ydik.
• Van Gürpınar Borsa İstanbul
Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini ziyaret edip, “Güzel Adam
Süreyya” filmine götürdük.
• Hakkari’nin iki köy okuluna
kırtasiye malzemesi yardımında
bulunduk.
• Van Özalp’ta köy okulundaki
öğrencilere kırtasiye malzemesi ve
oyuncak hediye ettik.
• Ramazan ayında yardıma
muhtaç iki yüz aileye iki yüz gıda
kolisi dağıttık.
• Van Edremit’te Gölkaşı Okulu’nda kütüphane oluşturduk.
• Van Valisi Sayın Murat Zorluoğlu’nu ziyaret ettik. Van’da spor
hakkında ne yapılabilir sorusu
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hakkında müzakere ettik.
• Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. Bölge sporu için
fikir alışverişinde bulunduk.
• Van Büyükşehir Belediyesi’ni
ziyaret ettik.
• Van İpekyolu İlçe Belediyesi
ile beraber fidan diktik.
• Van Edremit İlçe Belediyesi
ile “Çevremizi biz koruyalım, gölümüzü de canavarımız korusun”
sloganı ile bir kampanya başlattık.
• Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğ ü’nü ziyaret edip, ilimizin
spor bakımından turizm gelişimi
hakkında konuşma yaptık.
• Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansı’na (DAKA) bölgemizdeki köy okulları için projemizi
sunduk .

KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

hazırlayan: murat yıldız

ASUS’TAN PRIME SERİSİ YENİ
EKSTREM ANAKART MODELİ

P

C bileşenlerinin olmazsa
olmazı anakart
aslında bilgisayar kasası
için bir çınarın
gövdesi gibidir.
Yüksek performans gerektiren oyun ve uygulamalar için,
iş istasyonları gibi ağır çalışma
şartlarıyla savaşabilecek ve aynı
zamanda da overclock yapanlar
için tüm diğer donanım organlarıyla iyi seviyede etkileşim
sağlayacak anakartları tercih etmek gerekir. Bu incelememizde
Asus Prime X299-A modeli
objektife girdi.
Bu anakart
Intel LGA
2066

ısı blok soğutucular bulunsa da
bu anakarttan yüksek verim
alabilmeniz için geniş iç hacme
sahip ve iyi soğutma sağlayabilen bilgisayar kasalarının tercih
edilmesinde fayda var. Prime
X299-A üzerinde yer alan diğer
kısımlardan söz etmemiz gerekirse 4 tane USB 3.1 port(birinci
jenerasyon), 1 tane USB 3.1 port
(ikinci jenerasyon), Gb LAN yüksek hız kablolu network bağlantı
noktası, 8 kanal DTS ses çıkışı, 4
adet DDR 4 ram bellek soketi ile
maksimum 128GB’a kadar Ram
bellek kullanımı

soket
tipi
işlemci desteği ile yüksek
performans verebilen
Core-i5, i7, i9 ve Xeon
prosesörlerinin bir kısmını kullanmamıza izin veriyor. Standart
ATX boyutlardaki anakartımızın
üzerinde her ne kadar 20°C ek
soğutma sağlayabilen M.2 özel

(overclock yapmak isteyenler için
4133mhz’e kadar destek sunabiliyor), 8 tane Sata 6Gb yüksek
data bağlantı noktası, kasa ön
paneline taşınabilen USB 3.1
portları, 3 tane PCIe 3.0 yuvası
bulunan bu anakartta istersek
SLI istersek Crossfire bağlantı
kullanarak aynı özellikte 3 ekran
kartı ile grafik desteğinde evereste çıkabilirsiniz. 4Pin PWM
hız ve zaman kontrollü fan kullanımına imkan sunan bu anakartta Intel’in kendi geliştirdiği
ve tüm diğer bellek türlerinden
daha stabil ve verimli çalışabilecek Optane bellek tipi için de
destek mevcut. ThunderboltEX
3 kart bağlantısı ile anakartımız
üzerinden istersek çift yönlü
olarak 40Gbps’ye kadar
veri akış hızlarına ulaşabileceksiniz.
Meraklıları
için

çok
daha
fazla bilgi
paylaşımı
yapmak isterdik
fakat Asus Prime
X299-A modeli o kadar
çok özelliğe sahip ki ancak
burada belirtebileceklerimiz
kadarını yazabildik.

84

LENOVO’DAN BiR PERFORMANS CANAVARI DAHA

E

n güçlü teknolojil üreticilerinden
olan IBM ile
Lenovo firmalarının birleşimi
sonrası gücün
ürünlere de
yansıyışını hayranlıkla izlemekteyiz. Lenovo ThinkPad serisi X1
Carbon modeli işte tam da bu
tanıma uyan bir örnek diyebiliriz.
Ultra hafif, ultra güçlü ve ultra
basit sloganı ile lanse edilen X1
Carbon 8. nesil Intel Core işlemci seçenekleri ile performans
tutkunu son kullanıcılara hitap
etmeye çalışıyor. 14 inç ekran
genişliğine ek olarak çeşitli çözünürlük tercihleri bulunmaktadır.
Genellikle Windows 10 işletim
sistemi yüklü olarak satışa sunul-

duğunu gördüğümüz bu cihazda 8 ve 16GB LPDDR3 tipi ram
bellek kullanıldığı ve 2133MHz
frekans sınırı dikkatimizi çekiyor.
Depolama birimi olarak 128GB
Sata veya 256GB, 512GB ve 1TB
kapasiteli OPAL2 PCIe tipi SSD
tercihleri mevcut. Dahili Intel
UHD Graphics 620
ekran kartı ile
hiçte küçümsenmemesi gereken
bir entegre grafik
desteği sunabiliyor. HD 720p çekim
yapabilen kamerası
istenildiğinde ek
özellikler ile kızılötesi
(IR) kullanılabilmektedir. Üzerinde HDMI,
2 adet Thunderbolt 3, 2
adet USB 3.0, MicroSD kart

okuyucusu, kulaklık/mikrofon
jak ve ethernet bağlantı noktaları
bulunuyor. Ayrıca kablosuz geniş
alan ağı LTE-A ve kablosuz yerel
alan ağı Bluetooth 4.2 ve NFC
özellikleri de mevcut. Ağırlığı
1.3kg ve üzerinde olan bu muhteşem cihazda ses donanımı ise
kaliteli Dolby
Audio entegreleri tercih
edilmiş.

TEKNOLOJi PiYASASI ALT MARKA SAVAŞLARI iLE KIZIŞIYOR

H

er teknoloji
firrmasının
neredeyse her
alım gücüne
uygun bir modeli mevcut.
Fakat marka
bilinirliği ve
kalite sınır çizgilerinin yıpranmaması adına son dönemde oldukça
moda haline gelen alt seviye bir
firma veya markayı satın alıp
veya farklı bir marka oluşturarak
o tarafta da uygun seçenekler
bulundurup ürün gamını geniş
tutmayı başarabiliyorlar. Yakın
dönemde karşılaştığımız örneklerden biri olan Oppo firmasının
yan kuruluşu Realme yeni fiyat/
performans ürünü Realme X
modeli ile akıllı telefon piyasasında alt segmenti domine
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etmeye başladı. 1080X2340
piksel çözünürlük sunabilen 6.53
inç genişliğinde Amoled ekranı ile
son kullanıcıların karşısına çıkan
Realme X içerisinde Android 9.0
ve Color OS 6 işletim sistemi kullanılabilir halde satılıyor. 128GB
hafızalı modelinde 8GB ram
bellek, 64GB hafızalı modelinde
ise 4 ve 6GB ram bellek tercihleri
bulunuyor. Octa-core (2x2.2GHz
ve 6x1.7GHz) işlemcisi bulunan bu
ürün Adreno 616 grafik yongası
ile desteklenmiş. 48+5 megapiksel çift birincil kamerasına ek
olarak 16 megapiksel çözünürlük
sunabilen selfi kamerası mevcut.
3765mAh batarya kapasitesi bulunan cihazımızda parmak okuyucu, Wi-Fi, Bluetooth, FM radyo
ve USB C-Tipi bağlantı birimleri de
mevcut.

yazı: kaan özşenler

fıat motorsporları copılot ileri sürüş teknikleri uzmanı

TOSFED

bu yıl da yıldızını arıyor
TOSFED Yıldızını Arıyor 2019’un ilk ayağı 21-22 Haziran’da yapıldı. Körfez Pisti’ndeki ilk
yarışın birincisi Doğa Tosun oldu

T

ürkiye Otomobil Federasyonu
(TOSFED)’nun
ülkemizin dört
bir yanında
bulunan yetenekli sürücüleri
keşfetmek için
Fiat ve Petlas sponsorluğunda
gerçekleştirdiği “TOSFED Yıldızını
Arıyor” projesinin TOSFED Körfez
yarış pistinde koşulan ilk yarışında Doğa Tosun birinciliği göğüsleyen isim oldu.
Türkiye Otomobil Federasyonu
tarafından Fiat ve Petlas katkılarıyla gerçekleştirilen TOSFED
Yıldızını Arıyor projesinin 2019
sezonundaki ilk yarışı 21-22 Haziran tarihlerinde koşuldu. TOSFED

Körfez Yarış Pisti’ndeki yarışı
Doğa Tosun kazanırken, Reha
Aybey ikinci, Akın Can Kiper ise
üçüncülüğü göğüsleyen isimler
oldu. Kadınlar klasmanında ise
Halide Kübra Urgancı en hızlı isim
olurken, İrem Yeniçeri’de yarışı
ikinci olarak tamamladı.

Bu yıl 604 aday
başvurdu
TOSFED Yıldızını Arıyor projesine bu yıl yirmi altısı kadın, altı
yüz dört aday başvurdu. Tüm katılımcılara aynı şansı verebilmek
için elemeler altı grup şeklinde
gerçekleştirildi. Eğitimler ve final
elemeleri sonunda ise belirlenen
on erkek ve üç kadın sürücü ilk
ayağı 21-22 Haziran tarihlerinde
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gerçekleşen 2019 serisine katılmaya hak kazandılar.

İkinci yarış
19 Ekim’de
Toplamda dört yarıştan oluşan
ve Tofaş ARGE’de hazırlanan Fiat
Egea yarış otomobillerinin kullanıldığı TOSFED Yıldızını Arıyor
2019 serisinin ikinci yarışı 19 Ekim
2019 tarihinde TOSFED Körfez
Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Hira Doğan
Kulübümüz emektarlarından Nezihe hanımın torunu Hira Doğan, 30
Temmuz 2015 tarihinde aramıza katıldı.
Doğduğu günden beri gülücükler saçan
Hira, geçtiğimiz günlerde dördüncü
yaşını kutladı. Kendisine uzun, sağlıklı ve
musmutlu yıllar diliyoruz.

Anılcan Akdın
Anılcan Akdın, öyle fanatik Beşiktaşlı ki... Her
zaman Kartal Yuvası’nın çocuk kreasyonundan giyinen Anılcan, oyuncak ayısına bile
Beşiktaş forması giydirmiş. 9 Mart 2017
tarihinde doğan Anılcan, Beşiktaşlı
topuyla oynamayı da çok seviyor.
Sıraç Topaloğlu
5 Eylül 2013 doğumlu olan Sıraç
Topaloğlu’nun dayısı ve teyzesi fanatik
Beşiktaşlı... Kastamonu’da yaşayan
Sıraç, yakın zamanda dayısı ve teyzesi
ile birlikte Vodafone Park’a gelmek
için can atıyor.
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Barbaros ve Batuhan Ersoy
Barbaros Ersoy (11) ve kardeşi Batuhan Ersoy (8), Norveç’in
kış sporları yapıldığı 1920 metre yükseklikteki Hemsedal’da
Kara Kartalımızı uçurdular. Divan Kurulu Üyesi dedeleri Bora Ersoy kalp rahatsızlığı nedeniyle zirveye
çıkamazken, kongre üyesi babaları Burak Ersoy,
fanatiklerin fotoğrafını çekti. Bora dedemize biz
de geçmiş olsun diyor, Ersoy ailesine sevgilerimizi yolluyoruz.

Ertuğrul Pusat
Dünyalar tatlısı Ertuğrul, şanslı
Yavru Kartal’larımızdan... Çünkü
o daha bir yaşını doldurmadan
Vodafone Park’ı ziyaret etme
şansı yakalamış. Umuyoruz ki,
Beşiktaşımız Ertuğrul’un güzel
yüzünü her zaman böyle
güldürür...

Yiğit Eymen Sevil
7 Temmuz 2017 tarihinde doğan
Eymen, “Gururlan”la, başladığı
yola “Siyah-Beyaz” diyerek devam ediyor. Eymen’e buradan
sevgilerimizi yolluyoruz.
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Hamza Tuna ve
Ravza Hira Tintaş
Yedi yaşındaki Hamza Tuna ve iki yaşındaki kız kardeşi Ravza Hira, İstanbul’da
yaşıyorlar. Söz konusu Beşiktaş olunca
çok iyi anlaşan iki kardeş, birlikte
maç izlemekten de büyük keyif
alıyorlar.

Şiir Su Ögür
Üç yaşındaki Şiir Su,
şampiyonluk kupamızı yakından görme fırsatı yakalamış.
Kıyafetlerinde Siyah ve Beyaz
renklerden asla vazgeçmeyen
Şiir Su, şimdiden Beşiktaş
marşlarını ezberliyor.
Deniz Tuna
Deniz, Beşiktaşımız gibi 19 Mart günü
saat 09.35’te doğmuş. Bir yaşındaki
Deniz, sıklıkla Beşiktaş marşları dinliyor ve annesi üçlü çektirince kahkahalarla gülüyor. Deniz’in annesinin
en büyük hayali, oğluyla birlikte Şeref
Turu yapmak ve maç izlemek...
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Kerem
Ağtepe ve Arya Mira
Kerem’i her maç tribünlerimizde farklı bir yüz
makyajıyla görmek mümkün. Bizlere Arya ile
muhteşem bir fotoğrafını yollayan Kerem’e
biz de çok özendik. Yaratıcı arkadaşımızı
buradan tebrik ediyor, kendisine
sevgilerimizi yolluyoruz.

Yusuf Dara Şen
Perdesinden nevresimlerine kadar
odasının her yerini Beşiktaş’la donatan
Yusuf, kıyafetlerinde de Kartal Yuvası
ürünlerini tercih ediyor. Dergimiz için
Kartal pozu veren Yusuf’u, tribünlerde
görmek için sabırsızlanıyoruz.

Kartal Efe
Bakan
Boyundan büyük formasıyla
bize fotoğrafını yollayan Kartal,
Trabzon’da yaşıyor. 26 Temmuz
2016 tarihinde doğan Kartal,
adıyla sanıyla gerçek bir
Beşiktaşlı...
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KİTAP

AKT UE L

SİYAH
İNCİ
Yazar: Anna Sewell
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık
Yemyeşil kırların ortasında güzel bir çiftlikte doğan
Siyah İnci, alnı ve bir ayağındaki küçük beyaz lekeler
dışında simsiyah bir taydır. Son derece uysal olan
Siyah İnci, dört yaşına gelince iyi kalpli insanlara
satılır ve kısa zamanda nefes kesen bir at haline gelir.
Ancak yeni sahiplerinin şehre taşınmasından sonra,
Siyah İnci’nin hayatında büyük değişiklikler meydana
gelir ve defalarca kiralanıp, satılır. Siyah İnci, hayatının
geri kalan kısmı boyunca hem iyi hem de kötü insanlarla karşılaşıp, birçok macera yaşar...

HAYVANLARI
TANIYALIM

KUTUP AYISI
Kutup ayıları çetin koşullarda rahatlıkla
yaşayabilmelerini sağlayan pek çok özelliğe
sahiptirler. Kutup ayılarının sarıya çalan beyaz
renkli kürkleri tıpkı ördeklerde olduğu gibi,
suyu üzerinden kaydıracak bir yapıya sahiptir.
Kutbun zorlu ikliminde kalın ve yağlı bir
kürke sahip olan kutup ayılarının çok önemli
bir koruyucuları vardır. Kutup ayılarının derilerinin altındaki 10 cm’lik yağ tabakası ısı yalıtımı
sağlar. Böylece buzlu sularda saatte 10-11 km
hızla, 2000 km uzağa kadar yüzerek gidebilirler. Bununla birlikte beyaz kutup ayılarının
koku alma duyuları öylesine keskindir ki 1.5 m
kalınlığındaki kar tabakasının altında saklanan
bir fok balığının kokusunu bile rahatça algılıyabilirler.
Kutup ayısı geniş, düz ve tüylü pençeleri ve
kaygan olmayan ayak tabanları ile buz üzerinde çok süratli koşabilir. Gözlerinde sarımsı
gözkapağı filtresi ile doğuştan bir nevi “güneş
gözlüğü”ne sahiptirler ve gözlerindeki bu yapı
onları kar körlüğüne karşı korurlar. Ayrıca tırnaklarının arası yarı uzunluğuna kadar yüzme
zarı ile kaplıdır.

FİLM

ASTRONOT WILLY:
MACERA GEZEGENİ
Ailesiyle uzayda yolculuk yapan Terra Willy, bir
kaza sonucu onlardan ayrılır ve kendini hiç bilmediği
bir gezegende bulur. Bu egzotik yeni dünyanın renkli
bitki örtüsü ve sevimli hayvanları karşısında Willy’nin
yanında, ona heyecan dolu maceralarında eşlik edecek robot Buck vardır. İkili Willy’nin ailesini beklerken
bu gizemli ve hayat dolu yeni gezegeni keşfederler.
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BEŞİKTAŞ TEK RENK LOGO ELBİSE
8919251 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ FEATHER PRINT T-SHIRT
8919148 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ DEGRADE T-SHIRT
7919125 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ KOLSUZ BJK T-SHIRT
8919147 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ BJK ŞORT
8919455 / 99,99¨

BEŞİKTAŞ BJK ŞORT
8919455 / 99,99¨

BEŞİKTAŞ BJK TAYT
8919403 / 99,99¨

BEŞİKTAŞ EAGLE PRINT DENİZ ŞORTU
7919456 / 115,00¨

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

BEŞİKTAŞ DEGRADE T-SHIRT
7919125 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ ARMY BEŞİKTAŞ T-SHIRT
7919110 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ MODERN BASIC T-SHIRT
7919101 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ 3D BASKI T-SHIRT
7919114 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ ÜST LOGO T-SHIRT
7919113 / 79,99¨

