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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Açıldığı günden bu yana taraftarlarımızın coşkusu ile birlikte birçok önemli
müsabakaya ve zaman zaman da uluslararası çapta birçok organizasyona
ev sahipliği yapan Vodafone Park, bu defa yine küresel arenada son derece önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. Beşiktaşımız’ın mabedi Vodafone
Park, geçtiğimiz ay çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparak, dünya
devlerini ağırladı. UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ve Liverpool’un kıyasıya mücadelesini, gururla ve mutlulukla izledik. Beşiktaşımız, yatırımları,
tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk
sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir.

¡

Elbette kulübümüzün çalışma ve ilgi alanı sadece sporla
sınırlı değil. Beşiktaş ve Kabataş camialarının geleneklerinden
aldığı değerler ile kurulan BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları, bu
eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşuyor. Anaokulundan
üniversiteye bir okullaşma hareketinin ilk ateşi olan Çamlıca
Kampüsü’nde çağdaş eğitime; bilim, sanat, kültür ve sporla
sahip çıkarak, yurtsever nesiller yetiştirmenin ilk adımını atıyoruz. BJK-KABATAŞ VAKFI Okulu öğrencileri başta olmak üzere,
bu ay okulları açılan tüm yavrularımızın zihinleri açık, yarınları
aydınlık olsun. Tribünlerde görmekten büyük memnuniyet
duyduğum tüm Yavru Kartallarımız’a yeni eğitim ve öğretim
hayatlarında başarılar diliyor; onlara miras bırakacağımız
geleceğin güçlü Beşiktaş’ını kurma yolunda gösterdiğiniz
desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum.

¡

Avrupa’nın en iyi kadın futbol takımlarının mücadele ettiği
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez ülkemizi
temsil eden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımımız’ı tebrik etmek
istiyorum. Üç maçta, bir galibiyet ve iki beraberlikle namağlup
olarak grubunu tamamlayan sporcularımıza, örnek bir Türk kadını
olarak ülkemizi dünyada başarılı bir şekilde temsil ettikleri için
teşekkür etmek istiyorum.
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 • tercüman: arda kabaklı

Sol ayaklı yeni defans oyuncumuz Victor Ruiz Torre, kariyeri boyunca Espanyol, Napoli,
Villarreal ve Valencia takımlarında forma giydi. Tam bir takım oyuncusu olan ve
savunmada geçit vermeyen yeni transfearimiz, geride oyun kurma özellikleri, savaşçı
kimliği, oyun disiplini, konsantrasyonu, savunma gücü ve mücadeleden kaçmayan
yapısıyla da dikkat çekiyor. Siyah-Beyaz formamızın bu sezon terinin son damlasına
kadar terleteceğine inandığımız Ruiz, bütün sorularımızı içtenlikle yanıtlayarak,
dergimize çarpıcı açıklamalar yaptı.
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ilemize hoş
geldin. Burada olmak
nasıl hissettiriyor?
Kısa bir
zaman dilimi olmasına
rağmen gerçekten de iyi hissediyorum. Umarım iyi bir sezon
geçiririz hep beraber.
Transfer sürecinin detaylarını anlatır mısın?
Normal bir transfer süreci gibi
kısa bir süreçti. Tabii ki bütün
detayları açıklayamam ama
hem Beşiktaş’ın hem de benim
istekli olmam sebebiyle böyle
bir beraberliğe başladık.

bir düzen ve yeni arkadaşlarınla uyumu nasıl oluşturacaksın?
İspanya’da çok maç oynadım.
Bu sebeple oldukça tecrübe
sahibiyim ama yeni bir ülkeye
ve yeni bir lige geldim. Takım
arkadaşlarım gibi ben de takımın bir oyuncusuyum ve hiçbirimizin diğerimizden farkı yok.
Bunun haricinde diğer ülkelerde
tecrübe kazanmış futbolcular
ya da uzun zamandır Türkiye’de
oynayan futbolcular var ve bu

Biraz eskiye gidelim. Futbola
nasıl başladın?
Babam ve abimle beraber
futbola başladığımı söyleyebilirim. Her ikisi de futbolcuydu ve
evde iki futbolcu varsa sizinde
futbol ile haşır neşir olmanız
kaçınılmaz oluyor.
Vodafone Park’ta ilk maçına
çıktın. Atmosfer nasıldı?
Taraftar gerçekten takıma
desteğini gösterdi ve bu destek
sahada bizi ateşledi. Bu desteğin bütün sezona yayılması en
büyük temennim.
İspanya ve İtalya liglerinde
önemli takımlarda oynadın ve
büyük bir tecrübeye sahipsin.
Bu tecrübeyi takıma nasıl yansıtacaksın? Yeni bi takım, yeni
7

lig için daha fazla tecrübeye sahipler. Lige yabancı ve yeni gelmiş bir isim olarak, önce kendi
adaptasyonumu sağlamam ve
ligin şifrelerini çözmem lazım.
Sonrasında da takımıma pozitif
katkı sağlayabilmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım.
İlk yurt dışı deneyimini
yirmi iki yaşında yaşadın ve
ertesi sezon tekrar La Liga’ya
döndün. İkinci deneyimine ise

“İspanya’da çok
maç oynadım. Bu
sebeple oldukça tecrübe sahibiyim ama
yeni bir ülkeye ve
yeni bir lige geldim.
Takım arkadaşlarım
gibi ben de takımın
bir oyuncusuyum ve
hiçbirimizin diğerimizden farkı yok.”
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futbolcuların olgunluk yaşı dediğimiz bir dönemde başladın.
İki farklı deneyim, iki farklı
yaşın heyecanı... Bu farklılıkları nasıl değerlendirirsin?
Napoli’ye gittiğimde çok
gençtim. Bugün ile o zamanı
kıyasladığımda hem saha içerisindeki futbolcu hem de saha
dışındaki insan olarak, çok daha
dolu ve tecrübeliyim. Bence
bir futbolcu çok genç bir yaşta
kendi ülkesinden ayrılmamalı.
Biraz beklemesi lazım. Yabancı
bir ülkeye gittiğinizde olgunluk
sahada ve sokakta hep avantajınız oluyor.

Dünyanın en önemli liginde,
Messi ve Ronaldo gibi harikulade futbolculara karşı savunma
yaptın. O dönemleri anlatır
mısın? İlginç bir anın varsa da
paylaşman harika olur.
Hep yeniyorlardı bizi (gülüyor).

Oynadığım zamanlarda Real
Madrid ve Barcelona’ya karşı
birer galibiyetim var. Hepimiz
futbol dünyası içerisinde bulunan futbolcularız fakat bizim
dışımızda olan küçük bir grup var
ve onlar başka bir düzeyde.

“Napoli’ye gittiğimde çok gençtim. Bugün ile o
zamanı kıyasladığımda hem saha içerisindeki
futbolcu hem de saha dışındaki insan olarak, çok
daha dolu ve tecrübeliyim. Bence bir futbolcu çok
genç bir yaşta kendi ülkesinden ayrılmamalı. Biraz
beklemesi lazım. Yabancı bir ülkeye gittiğinizde
olgunluk sahada ve sokakta hep avantajınız oluyor.”

Futbolcunun genç bir yaşta
yurt dışına gitmesi başka ne
gibi dezavantajlar doğuruyor
sence?
Aslında Napoli zamanımdan
bahsedecek olursak kötü bir
tecrübe olmadı benim için. Saha
içi ve dışında insanlar, bana iyi
davrandı. Napoli zaten bir futbol şehri, taraftarlar futbol ile
yatıp kalkıyorlar. Sokağa çıktığınızda ilgi gösteriyorlar ama
bunlar işin insaniyet ve kültür
kısmı... Birikim bakımından ise
bugün kendimi takımıma çok
daha fazla katkı sağlayacak tecrübeye ulaşmış hissediyorum.
Soyadın (Torre) İspanyolca’da “kule” anlamına geliyor.
Böyle bir lakabın var mıydı?
Ayrıca taraftarlarımız da bu
tip metaforları ve ona uygun
içerik üretmeyi sever. Yakın
zamanda kule temalı photoshop çalışmaları ve belki de
tezahüratlar ile karşılaşmaya
hazır mısın?
Geçmişte böyle bir lakabım
olmadı ve kimse de bu konuya
değinmedi. Açıkçası sen söyleyene kadar benim de aklımdan
geçen bir şey değildi. Fakat
fikir olarak hoşmuş, olsa fena
olmaz.
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“Şunu özellikle
belirtmek isterim
ki, ilk başta ben
bir defans futbolcusuyum. Takımın
gol yememesinden
sorumlu bir mevkide görev yapıyorum. Önceliklerim,
bireysel savunma ve
takım savunmasında üzerime düşenleri en iyi biçimde
yerine getirmek.”
Ailemizde forma giyen altıncı İspanyol futbolcusun ve
şu ana kadar taraftarlarımız,
ailemize katılan tüm İspanyol
futbolcuları sevdi. Hatta buradan gözyaşlarıyla ayrılanlar
da oldu. Transfer öncesi eski
futbolcularımız ile irtibatın
oldu mu?
Beşiktaş’ta oynamış olan
İspanyollar ile tanışıklığım
olmadığı için konuşma fırsatım olmadı ama Beşiktaş’ta
oynamış başka bir futbolcu
ile konuştum. Jose Sosa ile...
Takım ve kulüp hakkında konuştuk, gerekli olan bilgilerin
hepsini verdi, çok iyi bahsetti.
Napoli’de beraber oynamıştık
ve o dönemlerden kalan iyi bir
bağımız vardı. Bu vesileyle hem
kendisiyle tekrar konuşma hem
de merak ettiklerim hakkında
cevap alabilme fırsatım oldu ve
gerçekten çok iyi bir referans
aldım kendisinden.
İspanya’da genelde pas oyunu, taktiksel disiplin gibi kriterler öne çıkıyor. Türkiye’de
ise çoğu takımın sert ve rakibi
oynatmamak üzerine kurulu
taktik yapısı var. Bu nedenlerle
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isterim ki, ilk başta ben bir
defans futbolcusuyum. Takımın
gol yememesinden sorumlu
bir mevkide görev yapıyorum.
Önceliklerim, bireysel savunma
ve takım savunmasında üzerime
düşenleri en iyi biçimde yerine
getirmek. Bunun haricinde senin
de belirttiğin gibi, topla ilişkileri
iyi olan bir futbolcuyum. Topla oynadığımız anlarda oyunu
geriden kurmak da dahil olmak
üzere o an için topla yapılması
gereken her işin içinde olacağım.
Ama demin de bahsettiğim gibi,
her şeyden evvel ben bir defans
futbolcuyum ve bunun da böyle
bilinmesini istiyorum.

İspanyol futbolcuların Türkiye Ligi’ne uyum sağlamakta
zorlandığından ve tutunamadığından yakınan bir kitle var.
Geride bıraktığın kısa zamanda
iki ülke futbolunu ve bu yaklaşımın doğru olup olmadığını
kıyaslar mısın?
Sadece Türkiye ve İspanya
arasında farklar yok. Baktığınızda büyük liglerde dahil olmak
üzere dünyanın her yerinde
futbol farklı oynanıyor. Her ligin
kendi yapısına uygun bir karakteri, özellikleri var. Dediğin gibi
iki ligin arasında farklılıklar var

ve bu futbolun her iki ülkedede farklı oynanmasına sebep
oluyor. En yakın zamanda alışıp
alışamayacağıma, zorluk çekip
çekmeyeceğime hep beraber
şahitlik edeceğiz.
Geçen sezon La Liga’nın
en çok pas arası yapan (348)
üçüncü defans oyuncususun.
Sol ayağına olan hakimiyetini,
oyunu geriden kurma gibi meziyetlerini biliyoruz. Bunun dışında taraftarlarımız senin başka
hangi özelliklerini görecek?
Şunu özellikle belirtmek
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Yemekle aran nasıl? Eğer yemek yemeyi seviyorsan İspanyol mutfağından daha zengin
bir mutfak kültürü ile karşılaşacaksın. Deneyebildiğin farklı
tatlar var mı?
Tabii ki yemek ile aram iyi
ama birkaç haftadır buradayım
ve ne yazık ki henüz deneyimleme fırsatım olmadı. Zaman
ilerledikçe ülkenin hem yemek
kültürünü hem genel kültürünü
görmek ve tanımak istiyorum.
Farklı bir ülkede aynı havayı
soluduğum insanların sokakta
neler yaptığını, nasıl vakit geçirdiğini merak ediyorum ve kısa
zamanda bu merakımı gidermek
istiyorum.
Son olarak taraftarlarımıza
neler söylemek istersin? Senden beklentiler oldukça büyük
çünkü...
Bize destek versinler. En çok
istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bu çünkü. Sahada arkamızda olsunlar, onların yardımı
ile daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç katıyoruz. İhtiyacımız
olan esas güç onların desteği ve
bu sağlandığında biz de onlar
için elimizden gelenin en iyisini
yapıp, iyi bir sezon çıkaracağız.

KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ

Avrupa’nın en iyi kadın futbol takımlarının
mücadele ettiği UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’nde tarihinde ilk kez ülkemizi temsil eden
Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımımız, grubundaki
üç maçta bir galibiyet ve iki beraberlikle beş
puan topladı. Namağlup olarak grubunun ikinci
sırasında yer alan Siyah Beyazlılarımız, grup
birincilerinin üst tura çıkabildiği eleme
maçları sonucunda maalesef üst tura
adını yazdıramadı.
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K

adınlar 1. Ligi
2018-19 sezonunu şampiyon olarak
tamamlayan
Beşiktaş JK
Kadın Futbol
Takımımız,
tarihinde ilk
kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’ne katıldı. Kırk ayrı takımın
ön eleme maçlarına katıldığı
organizasyonda Siyah Beyazlılarımız, Avrupa’nın en iyi kadın
futbol takımlarıyla mücadele
etti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’nde ilk kez ülkemizi temsil
eden ekibimiz, grubunu namağlup tamamlamasına rağmen
ikinci sırada yer aldığı için bir üst
tura çıkamadı.
Avon’un ana sponsor olduğu
takımımızın eleme turundaki
rakipleri, Nyon’da çekilen kurayla
belli oldu. Kura çekimine üçüncü
torbadan katılan Siyah Beyazlılarımız’ın rakipleri; Hollanda’dan
Twente, Polonya’dan Gornik
Leczna ve Ermenistan’dan Alashkert oldu. Öte yandan takımı-

15

mız, 2019-20 sezonu transfer
çalışmaları kapsamında ALG
Spor’dan Sevgi Çınar ve Yağmur
Uraz, Konak Bld. Spor’dan Kader
Hançar ve Kireçburnu’ndan Sevgi
Salmanlı’yı kadrosuna kattı.
UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi Ön Eleme 9. Grup maçlarını
oynayacağı Hollanda’ya 6 Ağustos günü ulaştı ve Almelo kentinde kampa girdi. Takımımızı
kamp yaptığı otelde Deventer
Başkonsolos Yardımcısı İlyas
Çetin ile Başkonsolosluk Özel
Kalemi Hasan Şenok karşıladı.

Bir galibiyet
iki beraberlik
Kadın futbol takımımız,
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Ön Eleme 9. Grup ilk maçında
Polonya ekibi Gornik Leczna ile
7 Ağustos günü karşılaştı. Maça
Fatma, Didem, Çiğdem, Arzu,
Gizem, Yağmur, Kader, Emine,

Esra, Demet ve Sevgi ile başlayan ekibimiz, orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıyı
golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda Kader’in golüyle öne
geçen ekibimiz, üstünlüğünü

koruyamadı ve maç 1-1 berabere
tamamlandı.
10 Ağustos günü Hollanda ekibi Twente ile karşılaşan
takımımız, maça Fatma, Didem,
Çiğdem, Arzu, Gizem, Yağmur,

Kader, Emine, Esra, Demet ve
Sevgi on biriyle başladı. Siyah
Beyazlılarımız, 8. dakikada
Twente’nin Kalma ile bulduğu
gole, 21. dakikada Yağmur’un
golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1
berabere tamamladı. Twente’nin
ikinci yarının başında Kalma ile
bulduğu gole 88. dakikada Elif’in
golüyle karşılık veren takımımız,
sahadan 2-2 berabere ayrıldı.
Üçüncü maçında 13 Ağustos
günü Ermenistan ekibi Alashkert
ile oynayan takımımız, Fatma,
Çiğdem, Gizem, Yağmur, Başak,
Kader, Esra, Demet, Elif, Sevgi

Ç. ve Sevgi S. on biriyle sahadaki
yerini aldı. Siyah Beyazlılarımız,
ilk yarıyı Kader’in attığı golle
önde tamamladı. İkinci yarıda da
üstün oyununu sürdüren takımımız, maçtan rakibin kendi kalesine ve Sevgi Ç.’nin attığı gollerle
sahadan 0-3 galip ayrıldı.

Kara Kartallar
takımımızın
yanındaydı
Öte yandan Hollanda’da yaşayan taraftarlarımız da maçlara

büyük ilgi gösterdi. Vodafone’un
Instagram üzerinden sorduğu
“Kadın futbol takımımız geçen sene kaç puanla şampiyon
olmuştur?” sorusuna doğru
yanıt verenler arasından kurayla
belirlenen üç talihli de, takımımızın Hollanda’da oynadığı maç
heyecanını yerinde yaşadı. Muhammed Uçak, Ayşe Karagenç
ve Evra Aslın, devler ligindeki
maçlarımızı canlı izleme şansı
yakaladı.

“Büyük heyecan
duyuyoruz”
Kırk ayrı takımın katıldığı
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
eleme grubunda gösterdikleri
mücadeleden dolayı futbolcularımızı tek tek tebrik eden Avon
Genel Müdürü Orkun Gül, “Ülkemizden turnuvaya katılan tek
Türk takımı olarak göğsümüzü
kabartan Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı’nın ana sponsoru olmaktan ve gelecekteki başarılara
el ele koşacak olmaktan dolayı
büyük heyecan duyuyoruz” dedi.
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Türkiye’nin
ilk akıllı stadyumu Vodafone Park, 14
Ağustos’ta
UEFA Avrupa
Ligi Şampiyonu Chelsea ile
Şampiyonlar
Ligi Şampiyonu Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa
finaline ev sahipliği yaptı. Mimari ve teknik özellikleri, atmosferi,
Beşiktaş taraftarının coşkusu,
ekosistemi ve akıllı stadyum
altyapısı ile tüm dünyanın beğenisini kazanan Vodafone Park’a,
kırk binden fazla futbolsever
akın etti.
Nisan ayında statta incelemelerde bulunan UEFA heyetinin tam puan verdiği Vodafone
Park’ta, ek panoramik stüdyolar
ile canlı bağlantı platformları
kuruldu. 215 ülkede yayınlanan
final karşılaşmasında milyonlarca sporseverin gözü Vodafone
Park’taydı.

Kupa Liverpool’un
Karşılaşmanın 40. dakikasında Christian Pulisic’in kaydettiği
gol, ofsayt gerekçesiyle iptal
edildi. İkinci devreye 1-0 önde
başlayan Chelsea, 48. dakikada
Sadio Mane’nin golüne engel
olamadı ve skora denge geldi.
Chelsea’nin 83. dakikada Mount
ile bulduğu golde ofsayt kararı
çıktı. Kalan dakikalarda başka
gol olmadı ve mücadelede uzat-
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ma devrelerine geçildi. Dakikalar
95’i gösterdiğinde sahneye Sadio
Mane çıktı ve Liverpool’u öne
geçirdi. Chelsea, 101. dakikada
Jorginho’nun penaltıdan attığı golle durumu 2-2’ye getirdi.
İkinci uzatma devresinde gol
olmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Liverpool, penaltı atışlarında Chelsea’ye 5-4’lük üstünlük
sağladı ve UEFA Süper Kupa’nın
sahibi oldu.

Maçtan notlar

Avrupa’nın
en büyüğü

“Vodafone Park
ülkemizin yüz akı”

İngiltere’nin Liverpool takımı,
2005’ten bu yana ilk, toplamda
altıncı kez UEFA Şampiyonlar
Ligi Kupası’nı kaldırdı.
1977, 1978, 1981, 1984, 1985,
2005, 2007 ve 2018’den sonra
dokuzuncu kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Liverpool, 1977, 1978, 1981,
1984, 2005 ve 2019 yıllarında
Şampiyonlar Ligi Kupası’nı
müzesine götürdü. İngiliz ekibi,
Şampiyonlar Ligi kupasını en
fazla kazanan takımlar arasında
Real Madrid (13) ve Milan’ın (7)
ardından üçüncülüğe yerleşti.
Liverpool, beşer şampiyonluğu
bulunan Bayern Münih ve Barcelona’yı döndüncü sıraya itti.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper
Kupası’nı üçer kez kazanan
Liverpool, Avrupa kupalarındaki
şampiyonluk sayısını da on ikiye
yükseltti.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Orman, açıldığı
günden bu yana Beşiktaş JK
taraftarının coşkusu ile birlikte
birçok önemli müsabakaya ve
zaman zaman da uluslararası çapta birçok organizasyona
ev sahipliği yapan Vodafone
Park’ın, bu defa yine küresel
arenada son derece önemli bir
karşılaşmaya sahne olduğunu
belirtti. “Bugüne kadar tüm
misafirlerimizi olduğu gibi Süper
Kupa finaline gelen konuklarımızı da en iyi şekilde ağırladık
ve ülkemizin yüz akı Vodafone
Park’ta bu önemli mücadeleyi
gururla izledik” diyen Orman,
açıklamasına şöyle devam etti:
“Teknik özellikleri, atmosferi,
konumu ve kalitesiyle dünyanın
en çok beğenilen stadyumlarından birine sahibiz. Bu güzel müsabakanın hem semtimize hem
de tüm Beşiktaş JK ekosistemine
birçok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Müzesi, sosyal
alanları ve elbette ruhuyla Vodafone Park’ın kapılarını bir kez
daha küresel bir organizasyon
için açmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz.”
Vodafone Türkiye İcra Kurulu
Başkan Yardımcısı Engin Ak-

“Her şey harikaydı”
UEFA Başkanı Ceferin, organizasyonla ilgili şu açıklamayı
yaptı: “Mükemmel bir stat.
Organizasyon harika. Hükümet,
hükümet yetkilileri, polis görevini harika yapıyor. Türkiye her
türlü organizasyonu rahatlıkla
yapabilecek bir ülke.”
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• Maç öncesinde Liverpoollular Taksim’de toplanırken, Chelsea taraftarları
semtimizde bir araya geldi.
Chelsea ve Beşiktaş taraftarları, hep birlikte tezahüratlar yaparak, semtimizde
renkli görüntülerin ortaya
çıkmasına sebep oldular.
• İki takım arasındaki
önemli maçta kadın hakemler görev aldı. Karşılaşmayı
Fransa Futbol Federasyonu’ndan kadın hakem
Stephanie Frappart yönetti.
Frappart’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Manuela
Nicolosi ve İrlandalı Michelle O’Neill gerçekleştirdi.
Cüneyt Çakır ise dördüncü
hakem olarak saha kenarında yer aldı.

• Taraftarların büyük bölümünün Muhammed Salah
forması giydiği görüldü.
Liverpoollu taraftarlar, takım otobüsünün stada gelişi
sırasında skor tabelasındaki
görüntülerde en çok teknik
direktör Jurgen Klopp ile Muhammed Salah’ı alkışladı.

soy de, Vodafone Park’ın tüm
dünyanın merakla izlediği UEFA
Süper Kupa finaline ev sahipliği
yapmasından büyük heyecan
ve mutluluk duyduklarını dile
getirerek, “Vodafone Park’ın
İstanbul’un kent kimliğine ve
Türk futboluna global düzeyde
çok önemli açılımlar sağlamaya
devam edeceğine inanıyoruz”
dedi.

Akıllı altyapı
Vodafone Park, dev maç için
İstanbul’a gelen taraftar ve
ziyaretçilere, her birinde farklı
içerik yayını yapılabilen dijital
ekranlar ve videowall’lar ile ileri
yayın teknolojisinin tüm olanaklarını sundu. Ziyaretçilerin akıllı
stadyum deneyimlerini en üst
seviyeye taşıyan ve maçın her
dakikasına hakim olmasını sağlayan Vodafone Park’ta, elli bin
ziyaretçinin aynı anda bağlantı
ihtiyacı karşılanabiliyor. Yüksek hızda ve kesintisiz internet
bağlantısı için 380 anten ve 620
Wi-Fi noktası kullanılan statta,
4.5G bağlantısı için çatıda 74,
soyunma odaları, restoranlar,
asansörler ve otopark girişi gibi
kapalı alanlarda ise yaklaşık 250
ayrı noktadan kapsama sağlanıyor. İleri yayın teknolojisinin
kullanıldığı Vodafone Park’ta,
700’den fazla TV, 43 farklı noktada 8 çeşit videowall ve 2.200

koltuk içine konumlandırılan
interaktif ekran ile seyirciye
sadece gördüğü değil, göremedikleri de sunuluyor.

Aynı zamanda
sosyal yaşam alanı
Dünyanın en güzel yerlerinden
birinde tarihi ve eşsiz dokusuyla
ziyaretçilerini ağırlayan Vodafone Park, aynı zamanda bir sosyal
yaşam alanı. Türkiye’nin ilk
dijital defilesinin gerçekleştirildiği Vodafone Park, Vodafone’un
Türkiye’deki en dijital mağazasına, Türkiye’nin en büyük spor
müzesi Beşiktaş Müzesi’ne ve
Beşiktaş JK’nın yönetim ofisine
evsahipliği yaparken, Divan Cafe
ve White Pepper gibi restoranlarla ziyaretçilere Boğaz manzarasında eşsiz lezzetler sunuyor.
Vodafone Park aynı zamanda,
dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo’yu da
bünyesinde barındırıyor.

Maçtan notlar
• Karşılaşma öncesinde ve sırasında Vodafone
Park’ın yanı sıra taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde
yoğun güvenlik önlemleri
alındı. Maç nedeniyle kentte on beş bin polis görevlendirildi.
• İstanbul’daki mücadele,
Avrupa’nın yanı sıra Afrika,
Asya, Latin Amerika, Kuzey
Amerika, Orta Doğu ve
Okyanusya’nın tamamında
yer alan 215 ülkede naklen
ekranlara geldi.
• Karşılaşmayı 300 basın
mensubu yerinden izledi.
Bunların büyük bölümü
Türkiye ve İngiltere’den gazeteciler olurken; Mısır, Fas,
İran, Rusya ve Ukrayna’dan
da basın mensupları karşılaşmayı takip etti.
• UEFA’nın internet sitesinden yapılan paylaşımda
İstanbul’un futbol tarihi ve
Beşiktaş’ın stadı Vodafone
Park hakkında çeşitli bilgilere yer verildi.
• Mücadeleyi kırk bine
yakın taraftar izlerken,
Liverpool taraftarları maça
daha fazla ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünde
kırmızı formalı taraftarların
olduğu görülürken, Chelseali taraftarlar tribünlerin
küçük bir bölümünü doldurabildi.
• İngiliz taraftarlar kadar,
başta Beşiktaşlılar olmak
üzere Türk futbolseverler
de maça büyük ilgi gösterdi. Maç sırasında Beşiktaşlı
taraftarlar, tezahüratlarıyla
karşılaşmaya renk kattı.
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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?

BJK-KABATAŞ
VAKFI OKULLARI
ğitim öğretim
2019-2020 e
yılına hazır

B

JK-KABATAŞ
VAKFI Okulları,
anaokulundan
üniversiteye
bir okullaşma
hareketinin ilk
ateşini Çamlıca
Kampüsü’nde
yakıyor!
Başkanımız Fikret Orman,
Çamlıca kampüsünü ziyaret ederek 2019-2020 eğitim öğretim

yılı hazırlıkları hakkında vakıf
icra kurulu ve okul yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundu.
Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hakan
Özköse ve Serkan Yazıcıoğlu’nun
da yer aldığı ziyarette okulun
fiziki donanımı hakkında detaylı
bilgi aldı. Orman; BJK-KABATAŞ VAKFI Başkanı Hasan Anıl
Cansızoğlu, İcra Kurulu Üyeleri;
Aydın Uz, Kubilay Salihvatandaş,
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Cihat Kumuşoğlu, Eğitim Koordinatörü Selçuk Dereli ve Kampüs
Müdürü Tekin Baransel ile eğitim
altyapısı hakkında görüşmeler
gerçekleştirdi.

Bilim, sanat, kültür
ve spor bir arada
Beşiktaş ve Kabataş Camialarının geleneklerinden aldığı
değerler ile kurulan BJK-KABA-

TAŞ VAKFI Okulları, 2019-2020
eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşmaya hazır. BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları, yüz yıllık
ortak bir değeri paylaşan iki
camianın çağdaş eğitime, bilim-sanat-kültür ve sporla sahip
çıkma hedefinde yürüme kararlılığı olarak ortaya çıkıyor.

Duyarlı, çağdaş
ve yurtsever
nesiller yetişecek
BJK-KABATAŞ VAKFI Okulları,
değerlerini geleceğe taşıyan,
yaşamın her alanında kendi
yeteneklerini kullanarak farklı bakış açıları sunan, çağdaş,

dünya dillerine hakim öğrenciler
yetiştirmeyi hedefliyor. Yetkinlik
temelli, yaşam merkezli, merak
duygusu besleyen, bugünün ve
yarının becerileri ile donanmış,
duyarlı, çağdaş ve yurtsever
nesiller yetiştirme misyonuyla
kurulan BJK-KABATAŞ VAKFI
Okulları, 9 Eylül 2019 tarihinde
öğrencileri ile buluşmak için tüm
hazırlıklarını tamamlıyor.

İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü’ne
ziyaret
Öte yandan BJK KABATAŞ
VAKFI İcra Kurulu Başkanı Hasan
Anıl Cansızoğlu, İstanbul İl Milli
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Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’yı
makamında ziyaret etti. BJK KABATAŞ VAKFI İcra Kurulu Üyesi
H. Kubilay Salihvatandaş, Vakıf
Koordinatörü Ekrem Candar,
Vakıf Eğitim Koordinatörü D.
Selçuk Dereci, Vakıf Kurumsal
İletişim Yöneticisi Beril Özder
ile BJK KABATAŞ VAKFI Okulları
Kampüs ve Lise Müdürü Tekin
Baransel de ziyarette yer aldı.
Cansızoğlu, ziyaretle ilgili yaptığı
açıklamada “Milli Eğitim İl Müdürümüzün oldukça sıcak misafirperverliği ziyaretimizi daha da
değerli ve anlamlı kıldı. Kendisine göstermiş olduğu nezaket
nedeniyle BJK KABATAŞ VAKFI
ve camialarımız adına teşekkürü
bir borç biliriz” diye konuştu.

röportaj: andrew sımes

tercüman: muhammad ghonıem

Beşiktaşımız’ın unutulmaz
futbolcularından Ahmed Hassan’ı,
Mısır’da bulduk. Beşiktaş’tan
halen “ikinci ailem” diye söz eden,
giydiği tüm formaları saklayan ve
kulübümüzle ilgili gelişmeleri günbegün
takip eden eski futbolcumuz, en çok
“arkadaşlarım” dediği taraftarları
özlediğini belirtiyor. Stadımızda
taraftarların arasında maç izlemenin
hayalini kuran Ahmed Hassan, “Beni
ancak aralarına alacaklarsa, bir davete
bakar, koşa koşa gelirim” diyor.
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ncellikle çocukluğunuzda
ve futbola
nasıl başladığınızdan bahsebilir miyiz?
Yukarı Mısır
bölgesinde
Maghagha adında bir köyde
doğdum. Her çocuk gibi futbolu
seviyordum. İlk büyük hedefim
olan Alminya takımında oynamayı gerçekleştirdim. Babam en
büyük ilham kaynağımdı. Beni
sürekli teşvik eder, cesaret verir
ve desteklerdi ama ne yazik ki
on üç yaşımdayken onu kaybettim. Yedi kardeştik ve tek erkek
bendim. Yeni hedefim ailemi ve
babamı onurlandırmak oldu...

Ö

Futbola sanırım sağ bek olarak başladınız,
tercih ettiğiniz
mevki nedir?
Kariyerime Aswan’da
başladığımda ön libero
olarak oynuyordum ama milli takımda sağbekte de görev
aldım. Joker gibi kullanılıyordum

ama favori mevki ofansif orta
sahadır. Bu mevkide kendimi
buldum.
Türkiye’ye geliş serüveninizi
anlatır mısınız?
1998 Afrika Uluslar Kupası
sonrası birçok teklif almaya
başladım, Kocaelispor’u seçtim. Türk insanı ve sıcak ortam
beni çok etkilemişti. Ailemi ve
babamın ruhunu onurlandırma
hedefimi Türkiye’de Beşiktaş
ile gerçekleştirdim. Oynayabileceğim daha büyük bir takım
kalmamıştı.
Türkiye gibi yabancı bir ülkeye geldiğinde yirmi iki gibi çok
genç bir yaştaydın. Çoğu
insan işin bu kısmını düşünmez. Bu süreçle ilgili
senin hakkında bilmediklerimizi anlatmanı rica
edebilir miyiz?

“Beşiktaş’ın stadında oynamak çok
büyük bir onurdur.
Oranın havası ayrı
bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe
ile gelip, bir tutam
hava dolduracağım
içine, arada bir insanın canı çekiyor. Taraftarların tezahüratları ve destekleri
öylesine inanılmaz
ki, maçın kendisi
tuzu biberidir, asıl
olay tribün.”
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Hem benim için hem de ailem
için çok zordu çünkü duygusal
insanlarız. Ama hedefleriniz varsa ve gözünüzü hedeften ayırmazsanız, engel diye bir şey yok.
Elde etmek istediğim çok şey
vardı ve bu şekilde hem kendimi
dizginleyebildim hem de ülkeye
uyum sağladım.
Beşiktaş’ın 100. yıl şampiyonluğunun hemen arkasından
takımımıza geldin...
İlk sezonumdu ve Avrupa’nın
en büyük takımların birinde
oynamanın gururunu yaşıyordum. İlk maçımız Samsun’a
karşıydı ve iki gol atmıştım. Yani kısacası daha ilk
günden Beşiktaş
taraftarının
sıcaklığını
ve takdirini
hissetmiştim.

Bir ara yedek olarak başlayıp,
oyuna sonradan girerdin. Bu
konuda görüşleriniz nedir?
Her antrenörün takdirine
saygılıyım ama sanırım sadece
ilk geldiğimde bu söz konusuydu.
Lucescu sezon ortasında takımın ahengini değiştirebileceğimi düşünerek beni joker olarak
kullandı. Ama ondan sonra daha
sıklıkla ilk on birde oynadım.
Beraber çalışmayı en çok sevdiğiniz teknik direktör kimdi?
Tüm antrenörlerim çok iyiydi
ve hepsinden bir şeyler öğrendim.
Del Bosque çok büyük antrenördü ve çok saygılı biriydi. Bana çok
büyük artısı oldu. Tigana ile de en
güzel günlerimizi yaşadık takım
olarak. Gençlerbirliği’nden Ersun
Yanal’ı da anmazsam yanlış olur.
Beşiktaş’tan neden ayrıldın?
Sözleşmem sona eriyordu ve
yaş gereği son bir heyecan yaşamak istedim. Fulham, Glasgow
Rangers ve Anderlecht beni
istedi ve sonuncusu daha ciddi
ilgilendiği için onlara gittim. Beşiktaş ailem, bunu anlayışla karşıladı. Birkaç sezon onlar için her
şeyimi verdim. Sadece bir sezon
Avrupa’ya gidip, maddi olarak ailemin geleceğini sağlama almak
istedim. Yoksa hayatımda ikinci
defa, ikinci ailemden kopmak çok
kolay değildi.
Eski takım arkadaşlarınızdan
görüştükleriniz var mı?
Uzun zamandır Türkiye’ye
gelmedim ama demek ki öylesine
güzel bir aileydik ki, halen görüştüklerim var. O zamanki başkan
Serdar Bilgili, İbrahim Üzülmez
ve Okan Koç gibi... Hayatımda
biriktirdiğim arkadaşlarımın çoğu
Türkiye’de...
Stadımızda, Beşiktaş taraftarlarının önünde oynamak nasıl
bir duyguydu?

“Beşiktaş’la sözleşmem sona eriyordu ve yaş
gereği son bir heyecan yaşamak istedim. Fulham,
Glasgow Rangers ve Anderlecht beni istedi ve
sonuncusu daha ciddi ilgilendiği için onlara gittim.
Beşiktaş ailem, bunu anlayışla karşıladı. Birkaç sezon onlar için her şeyimi verdim. Sadece bir sezon
Avrupa’ya gidip, maddi olarak ailemin geleceğini
sağlama almak istedim. Yoksa hayatımda ikinci
defa, ikinci ailemden kopmak çok kolay değildi.”
Orada oynamak çok büyük
bir onurdur. Oranın havası ayrı
bir şey. Bir daha geldiğimde boş
bir şişe ile gelip, bir tutam hava
dolduracağım içine, arada bir
insanın canı çekiyor. Taraftarların tezahüratları ve destekleri
öylesine inanılmaz ki, maçın
kendisi tuzu biberidir, asıl olay
tribün.
Yeni stadımızı gördün mü?
Bir-iki kere Türkiye’yi tekrar
ziyaret ettim ve dışarıdan stadı
gördüm. Sanki daha büyük.
Ama maç günü değildi, o yüzden taraftarsız gitmemin anla-
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mı yoktu benim için. Beni ancak
aralarına alacaklarsa, bir davete
bakar, koşa koşa gelirim.
İstanbul’da yaşamak nasıldı?
Çok farklı bir tecrübeydi. İlk
başlarda zordu ki bizim yaşantımız yine iyiydi. Başkalarını için
düşünemiyorum! Ama kültürel
olarak Mısır’a benzediği için hemen ayak uydurdum. İnsanların
nezaketi inanılmazdı.
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsun?
Sevgiyi, misafirperverliği ve
arkadaşlarımı özlüyorum... Yani
taraftarları özlüyorum.

“Beşiktaş’ı takip
etmezsem doktorlar
bana herhalde ‘Beşiktaş yetmezliği’
diye tanı koyardı.
Maçlardan kısa süre
sonra goller YouTube’a iniyor, onları
asla kaçırmam. Tabii
telefonumda uygulamaların hepsinde
Beşiktaş işaretli.”
Mısır futbolunun efsanelerinden birisisiniz. Milli
takım kariyerinizden
bahsedebilir misiniz?
Sekiz defa
Afrika Uluslar
Kupasında
oynadım ve
dört defa
şampiyon
olduk;
1998,
2006,
2008 ve
2010
yıllarında.

2006’da
kaptan
olarak takıma öncülük
ettim ve bu
turnuvada dört
gol attım. 2006 ve
2010’da turnuvanın en
iyi oyuncusu seçildim.
Milli formayı 184
defa giydim, 33 gol
attım ve halen en
çok milli olan oyuncuyum.

Kariyerinize Zamalek’te son
verdiniz. Bu kararınızdan ve
süreçten bahsedebilir misiniz?
Sierra Leone’ye karşı çok ağır
bir sakatlık geçirdiniz, kararınızda etken oldu mu bu?
Kariyerimi sonlandırmak için
doğru zaman olduğunu düşündüm. Sakatlık o kadar etkili
değildi kararımda. Profesyonel
futbolcularda bir laf vardır, “Zamanı geldiğinde anlarız”.
En sevdiğiniz futbolcu ve beraber oynamayı en çok sevdiğiniz futbolcu kimlerdi?
Küçüklüğümden beri en sevdiğim oyuncu Maradona’ydı. Bana
çok ilham verdi. Oynadığım her
futbolcu ayrı bir yetenekti. Ama
bir kadro kursam, içinde Sergen
Yalçın, İlhan Mansız, İbrahim
Üzülmez, Mısır’dan kaptan
Khatib, Taher Abuzeid, Hassan
Shehata, Hossam Hassan, Hazem İmam, Mohamed Barakat
ve Mohamed Aboutrika olurdu.
Attığın goller arasında en
özel olan hangisi?
1998 Afrika Uluslar Kupası
finalinde Güney Afrika’ya karşı
uzaktan attığım gol kesinlikle... Hem estetik olarak bana
en güzel golümmüş gibi geliyor
ama daha önemlisi beni dünyaya
tanıttı ve Beşiktaş’a gelmemde
yardımcı oldu. Beşiktaş’a gelmemi sağlayan yol kutsaldır.
Şimdilerde ne yapar Ahmed
Hassan?
Pyramids FC takımında futbol
geliştirme departmanında çalışıyorum. Gençleri kazandırmak,
yeni nesillere futbolu aktarmak
bu güzel oyuna olan borcumuzdur.
Ailenizden bahsedebilir misiniz biraz?
Evliyim ve ikisi erkek, biri kız,
üç çocuğum var. Sadece bir oğ-

lum, Elhabib, futbola yatkın çıktı
ve şu an Mısır Ligi’nde oynuyor.
Beşiktaş’ı takip ediyor musunuz?
Takip etmezsem doktorlar
bana herhalde “Beşiktaş yetmezliği” diye tanı koyardı. Maçlardan
kısa süre sonra goller YouTube’a
iniyor, onları asla kaçırmam. Tabii
telefonumda uygulamaların hepsinde Beşiktaş işaretli.
Beşiktaş formanızı saklıyor
musunuz?
Bir değil, birçok formamı
saklıyorum. Maç sonu takas
etmezdim formamı. Beşiktaş
formasından daha değerlisi mi
var? Evimde ise, kupayı kazandığımız maçın forması asılıdır. Tüm
takım imzalamıştı...

yakındadır diyordu. En azından
ben öyle anlıyordum.

Hatırladığınız bir tezahürat
var mı?
Tezahürattan daha çok, tezahürat sırasında yerin titremesini
hatırlıyorum. Yer yarılıp düşmekten korkuyordum! Ama en
sevdiğim karşılıklı Siyah-Beyaz
çekilirkendi. Bana göre bağırdıkları sadece renkler değildi. Bir
taraf sanki kötü günleri temsilen
“Siyah” diyordu, ama karşı taraf
“Beyaz” diyerek aydınlık günler

Mısırlılar sizin sayenizde
Beşiktaş’ı öğrendiler. Beşiktaş
ismini Mısır’da ve Afrika’da
daha fazla duyurmak için ne
yapmalı sizce?
Günümüzde Trezeguet yüzünden Mısır’da çok kişi Türkiye Ligi’ni takip ediyor. Sanırım
insanlar, kendi vatandaşlarının
oynadığı takımları takip ediyor.
Beşiktaş buralardan futbolcu
alırsa, takipçi sayısını artırır.

Mısır’da Türkler’le denk geldiniz mi hiç? Sizi tanıyanlar oldu
mu?
Mısır turizm merkezidir ve
Türkler de tabii ki çok geliyor
buralara. Hiç unutmayacağım bir
olay oldu; piramitlerin orada bir
misafirimi gezdirirken dört-beş
aileden ibaret bir Türk kafilesi
beni gördü. Hepsi ama hepsi
Beşiktaşlı’ydı. Etrafımı sardılar,
fotoğraf çektirdiler, imza aldılar,
kahve ısmarladılar. Bir saate yakın
beraberdik. En sonunda rehber
zamanın dolduğunu ve otobüslere binmeleri gerektiğini anons
etti. Aralarından birisi “Yemişim
piramitleri, Ahmed Hassan’ı gördük ya o bize yeter” dedi. Şaştım
kaldım, bir tane normal taraftarımız yok mu yahu? Çıksın gelsin,
kendimi piramitlerden aşağı
atacağım!
Son olarak taraftarlarımıza bir
mesajınız var mı?
Sevgileri, destekleri ve yanımda
durdukları için ebediyen minnettar olacağım onlara. İmkanım olsa
her Beşiktaşlı’nın elini sıkıp ayrı
ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir
dahaki gelişimde umarım Vodafone Park’ta kol kanat açarlar bana.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye ve ardından da Avusturya’da gerçekleştiren futbol
takımımız, uzun maratonun ilk mücadelesini Sivasspor’a karşı verdi. Deplasmanda
oynanan ilk maçtan 0-3 mağlup ayrılan Siyah Beyazlılarımız’ın mabedimizde
taraftarıyla buluşması ise ikinci haftada gerçekleşti. Abdullah Avcı’nın Vodafone
Park'taki ilk resmi maçında futbolcularımız, adeta ilk haftanın rövanşını aldı ve sahadan
3-0’lık skorla ayrıldı. Beşiktaşımız’a, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda başarılar dileriz.

EYLÜL AYI MAÇLARIMIZ
4. Hafta
Gazişehir FK - BEŞİKTAŞ
5. Hafta
BEŞİKTAŞ - M. Başakşehir
6. Hafta
Trabzonspor - BEŞİKTAŞ
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D.G. Sivasspor
BEŞiKTAŞ

3-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 1. HAFTA / 17.08.2019
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu
Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
Stadyum: Yeni 4 Eylül
Sarı Kart: Ziya (Dk.24), Mert (Dk.44), Boyd (Dk.45)
Ljajic (Dk.45), Cofie (Dk.64), Caner (Dk.65)
Hakan (Dk.70)
Gol: Mert (Dk.30), Yatabare (Dk.54), Emre (Dk.76)
D.G. SİVASSPOR:
SAMASSA (Dk.45 MUAMMER), ZİYA, APPINDANGOYE, CANER,
GOIANO, MERT (Dk.82 RYBALKA), HAKAN, COFIE, YATABARE,
EMRE, ERDOĞAN (Dk.69 FERNANDO)
Yedekler: Muammer, Fatih, Papp, Rybalka, Djerlek, Kone,
Vieira, Andrade, Ali, Uğur

por Toto
Süper Lig’in
ilk haftasında
Demir Grup
Sivasspor’a
konuk olan
Beşiktaşımız,
rakibine 3-0

mağlup oldu.
Teknik direktörümüz Abdullah
Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında
ilk resmi maçına çıktı. Yeni transferlerimizden Ruiz ve Boyd da ilk
on birde ilk kez şans bulan isimler
oldu. Diğer yeni transferlerimiz
Douglas ile Pedro Rebocho ise
yedekler arasında yer aldı.
6. dakikada Sivasspor’un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt’un kaleyi
karşıdan gören pozisyonda uzak
mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla
auta çıktı.

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
BEŞİKTAŞ:
UTKU, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER
MEDEL (Dk.62 OĞUZHAN), DORUKHAN (Dk.75 ORKAN) LJAJIC,
BOYD, QUARESMA (Dk.62 UMUT), GÜVEN
Yedekler: Ersin, Santos, Rebecho, Necip, Muhayer, Erdem
Oğuzhan, Kartal, Orkan, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%37

Topla Oynama

%63

13

Toplam Şut

13

8

İsabetli Şut

3

359

Pas

603

%73

Pas İsabeti (%)

%85

7

Korner

0

15

Orta

11

15

Faul

9

4

Ofsayt

3
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17. dakikada Yatabare’nin ceza
yayı civarından vuruşunda, meşin
yuvarlak kalecimiz Utku Yuvakuran’da kaldı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen
Yatabare’nin kafa vuruşunda,
kaleye yönelen meşin yuvarlağı
çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare’nin
kafa vuruşunda, kalecimiz Utku
Yuvakuran meşin yuvarlağı iki
hamlede kontrol etti.
26. dakikada Dorukhan Toköz’ün kaleyi karşıdan gören
pozisyonda uzak mesafeden
etkili vuruşunda, kaleci Samassa
meşin yuvarlağı yumruklarıyla
uzaklaştırdı.
30. dakikada Erdoğan Yeşil-

yurt’un ara pasında sol kanatta
Ziya Erdal topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında
ön direğe koşu yapan Mert Hakan
Yandaş, düzgün bir vuruşla meşin
yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada Gökhan Gönül’ün
sağdan ceza alanına ortasında,
kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi.
51. dakikada Ljajic’in kaleyi
karşıdan gören pozisyoda uzak
mesafeden kullandığı serbest
vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla
uzaklaştırdı.
54. dakikada Beşiktaş savunmasında Medel’in kaybettiği topu
kontrol eden Yatabare’nin ceza
yayı civarından vuruşunda meşin
yuvarlak filelere gitti. 2-0
68. dakikada Ziya Erdal’ın
soldan ceza alanına ortasında

savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan
Yeşilyurt’un önünde kaldı. Bu
futbolcunun çapraz pozisyondan
etkili vuruşunda kalecimiz Utku
Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
76. dakikada Emre Kılınç’ın
ceza alanı dışında kaleyi karşıdan
gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak
ağlarla buluştu. 3-0
82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare’nin
pasında sağdan ceza alanına
giren Mert Hakan Yandaş’ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda,
kalecimiz Utku Yuvakuran gole
izin vermedi.
90. dakikada sağdan ceza
alanına giren Orkan Çınar’ın plase
vuruşunda meşin yuvarlak direğin
yanından auta çıktı.

HAFTANIN MAÇLARI
Y. Denizlispor 2-0 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-1 Ç. Rizespor
İ.M. Kayserispor 0-1 Alanyaspor
Konyaspor 0-0 MKE Ankaragücü
Y. Malatyaspor 3-0 M. Başakşehir
Kasımpaşa

1-1

Trabzonspor

Göztepe 0-1 Antalyaspor
Fenerbahçe 5-0 G. Gaziantep
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BEŞiKTAŞ
Göztepe

3-0
SPOR TOTO SÜPER LİG / 2. HAFTA / 23.08.2019
Hakemler:
Ali Palabıyık
Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Poko (Dk.72), Ruiz (Dk.74)
Gol: Güven (Dk.45), Caner (Dk.54), Ljajic (Dk.59)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, RUIZ, CANER, MEDEL (Dk.67 NECİP)
OĞUZHAN (Dk.84 MUHAYER), LJAJIC, BOYD (Dk.61 N'KOUDOU)
LENS, GÜVEN
Yedekler: Utku, Santos, Rebecho, Necip, Muhayer, Kartal,
Orkan, Quaresma, N'Koudou, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
GÖZTEPE:
BASTOS, GASSAMA, TAROUCO, SANNEH, SCHWECHLEN, POKO,
MORA (Dk.75 ALPASLAN), YASİN (Dk.61 CASTRO), SERDAR,
DENİZ, EREN (Dk.46 HALİL)
Yedekler: Mehmet, Alpaslan, Silva, Castro, Berkan, Halil,
Yalçın, Batuhan, Ege, Yusuf

üper Lig’in
ikinci haftasında Vodafone
Park’ta Göztepe’yi konuk
eden Beşiktaşımız, sahadan
3-0 galip ayrıldı. Yeni sezonda Abdullah Avcı
ile ilk kez taraftarı önüne çıkan
Siyah Beyazlılarımız’ın golleri, Güven, Caner ve Ljajic’ten geldi.
6. dakikada Ljajic’in pasında
rakibinden kurtulduktan sonra
topu kontrol eden Güven Yalçın’ın
ceza alanı dışından yaptığı sert
vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
42. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin
yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.
45+2. dakikada öne geçtik.
Lens’in pasında sol kanatta
topla buluşan Caner Erkin, ceza
sahasına girdikten sonra pasını
kale sahası önüne çıkardı. Güven
Yalçın’ın dokunduğu top filelerle
buluştu. 1-0
54. dakikada ikinci golü bulduk.
Caner Erkin, ceza sahası dışı sol

Teknik Direktör: Tamer Tuna

İSTATİSTİKLER
%66

Topla Oynama

%34

8

Toplam Şut

12

4

İsabetli Şut

3

563

Pas

280

%84

Pas İsabeti (%)

%66

8

Korner

3

18

Orta

13

19

Faul

9

2

Ofsayt
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çaprazdan ceza sahasına ortasını
yaptı. Vida’nın rakibiyle beraber
müdahale etmek istediği top,
kimseye temas etmeden arka
direğe çarparak filelere gitti. 2-0
59. dakikada farkı üçe çıkardık.
Lens’in pasında sol kanatta topla
buluşan Adem Ljajic, Poko’yu
geçtikten sonra ceza sahasına
girdi. Ljajic’in kale sahası önünde
sağ ayağıyla yerden sert şutunda, kaleci Beto’nun müdahalesi
yeterli olmadı ve meşin yuvarlak
direk dibinden ağlarla buluştu.
3-0
79. dakikada Necip’in kendi
yarı sahamızdan savunmanın
arkasına gönderdiği uzun pasta
topu kontrol eden Lens, kaleci
Beto’nun önde olduğunu görüncü
meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla
kaleye gönderdi. Ancak Beto güçlükle de olsa tokatlayarak topun
ağlara gitmesine izin vermedi.
90+2. dakikada Halil Akbunar’ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk’e
çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kalecimiz
Karius’a çarpan top direkten oyun
alanına döndü.

HAFTANIN MAÇLARI
MKE Ankaragücü

1-1

İ.M. Kayserispor

Alanyaspor 4-1 Kasımpaşa
M. Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Ç. Rizespor 0-0 D.G. Sivasspor
Trabzonspor 2-1 Y. Malatyaspor
Antalyaspor 2-1 Y. Denizlispor
Galatasaray

1-1

Konyaspor

G. Gaziantep 4-1 Gençlerbirliği

Maç öncesinde, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, sahaya siyah pankartla
çıktı. Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünler de sessiz kalarak protesto etti. Her iki takımın taraftarları
Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda bir dakika boyunca tezahürat yapılmadı. Bir dakikalık sessiz
protestonun ardından taraftarlarımız “Kadına kalkan eller kırılsın” şeklinde tempo tuttu. Tribünlerimizde ayrıca Emine Bulut isminin yazılı olduğu “Anne
lütfen ölme” pankartı dikkat çekti.
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(60x110 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2010. Kemal Kürşat Kazanasma Özel Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman

AZMIN ZAFERI

B

eşiktaşımız’ın
unutulmaz
zaferleri içinde,
İnönü’de üç
golle yendiğimiz Barselona
maçının yeri
çok farklıdır.
2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne ikinci kez katılan
Beşiktaşımız ilk maçında Milan
deplasmanında öne geçmesine
karşın 1-4’lük skorla İtalya’dan
dönmüştü.
İkinci maçımız İspanyol devi
Barselona’ydı. Maç öncesi spor
kamuoyunun görüşü, Barselona’nın maçı faklı kazanacağı
yönündeydi. Ancak hesaba
katmadıkları detay tribündeki
eşsiz taraftarlarımız ve sahada
mücadele veren azimli futbolcularımızdı.
İnönü’deki unutulmaz maçta
takımımız oyuna durgun başlamış olsa da, ilerleyen dakikalarda

oyuna ağırlığını koyarak İspanyollar’ın direncini kırmıştı. İlk devrenin son dakikalarına girilirken
38. dakikada Ahmet Dursun’un
golüyle devreye önde girmiştik.
İkinci devreye başladığımızda
takımımızdaki istek ve coşku
daha da artmıştı. Dakika 75’te
Ahmet Dursun ve 87’de Pascal
Nouma’nın attığı gollerle maçı
3-0 kazandık.
Yirmili yaşların başında bir
genç için bu zaferin heyecanı ve
mutluluğu bambaşkadır. Benim o
maçta yaşadığım mutluluğun tarifi olmazdı;
ancak betimlemesi
olabilirdi.
2010 yılında Barselona maçı için tuvalin başına geçtim. On yıl önce
yaşadığım duyguları
hatırlayarak ve yeniden hissederek fırçamı
elime aldım. “Azmin
Zaferi” adlı tablomu

büyük bir keyifle tamamladım.
2016 yılında ise, o maçın en
iyi oyuncularından biri olan; çok
sevdiğim Pascal Nouma’nın bir
enstantanesini Barselona maçına
uyarlayarak resmettim.
19 Eylül’de oynanan maçın
ardından on dokuz yıl geçmesine
rağmen hafızalardaki yeri hala
net ve hissettirdiği heyecan hala
yüksek. Nostaljik değeri olduğunu
düşündüğüm iki tablomla, okurlarımıza tozlu raflardaki unutulmaz
duyguları yaşatmak dileğiyle...

(30x40cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2016. Kemal Osman Soydemir
Özel Koleksiyon)
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röportaj: a. kubilay samyeli
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Sene 2012... Beşiktaş Basketbol Takımımız ligde ve Avrupa’da fırtınalar estiriyor
ve üç kupaya birden yürüyor. O günlerde salonlarda taraftarımızın adeta bir marş
gibi sevip, sahiplendiği bir şarkı duyuluyor: “N’apardım bilmem”...
Basketboldan başlayıp futbol tribünlerine kadar taraftarlarımızın diline pelesenk olan
bu şarkının yaratıcısı Gökçe ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Ve kendisinin bir de müjdesi var: “Beşiktaş için şarkı yazıyorum”...

B

“Hep Beraber
Deliriyoruz”
isimli şarkınızı yayınladıktan sonraki
süreçte yeni
bir şarkı hazırlığında olduğunuzu açıklamıştınız. Akıbeti
nedir? Ne zaman dinleyebileceğiz?
Şarkı yakında bitecek, ekim
ayında çıkmış olur diye düşünüyorum. Hangi şarkıyı çıkarırsak
çıkaralım, çok fazla üretmek
zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Sürekli yeni şarkı hazırlığı
var.

Beşiktaşlılığı ile bilinen bir
müzisyensiniz aynı zamanda.
Beşiktaş tutkunuz nasıl başladı?
Babam Ortaköy’de büyümüş
ve koyu bir Beşiktaşlı. Ben de
zamanımın büyük bir kısmını
Ortaköy’de geçirdim. Yani Beşiktaşlı olmak için her türlü zemin
hazırdı. Mahallede fanatik abilerle büyüdüm (gülüyor).
Aynı zamanda sosyal medya
paylaşımlarınızda da Beşiktaş vurgusunu sık görüyoruz.
Takipçilerinizden ve taraftarlarımızdan nasıl geri dönüşler
alıyorsunuz?
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Bilirsiniz Beşiktaşlılar kadınlara “Kartaliçe” der, bana da öyle
diyorlar ama ben “Çarşı’nın kızı”
denmesini tercih ederim.
Daha evvel 110. yıl kutlamalarımızda sahne almıştınız.
Beşiktaşlı bir müzisyen olarak,
İnönü Stadı’nda mesleğinizi
icra etmek nasıl bir his yarattı
sizde? O günü anlatmanızı rica
edebilir miyiz?
İnanılmaz heyecanlıydım.
“N’apardım bilmem” bestemi
çok fazla stadyumda duydum
fakat taraftarlarımızın diğer takımların taraftarlarına “O Beşiktaşlı, şarkıyı biz söyleriz” şeklin-

“Babam Ortaköy’de büyümüş ve koyu bir Beşiktaşlı.
Ben de zamanımın büyük bir kısmını Ortaköy’de
geçirdim. Yani Beşiktaşlı olmak için her türlü zemin
hazırdı. Mahallede fanatik abilerle büyüdüm (gülüyor).”
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de cümlelerini gördüm. O şarkıyı
hep bir ağızdan orada söylemek
tarifsiz bir şeydi. Müthişti.
Daha önceki şarkılarınız
tribünlerimizce çok sevildi. Yine
tribünlerimizin seveceği ama
Beşiktaş temalı bir şarkı yapmayı düşünür müsünüz?
Aslında Beşiktaş ile ilgili bir
şarkıya başladım ama yarım
kaldı. Onu tamamlamak istiyorum. Yeni başka bir şarkımın da
sevilmesini çok isterim tabii ki,
kim istemez ki?

“Bilirsiniz Beşiktaşlılar kadınlara
“Kartaliçe” der, bana da öyle diyorlar
ama ben “Çarşı’nın kızı” denmesini
tercih ederim.”

Vodafone Park’a gelip maç
izleme şansınız oldu mu?
Hiç olmadı üzgünüm, fakat en
yakın zamanda istiyorum.
Müzik kariyerinizin başına
dönersek hangi isimler sizi etkiledi? Hangi müzikleri ve isimleri dinleyerek büyüdünüz?
Dinlediğim müziklerle yaptığım müzikler çok alakalı değil
esasen. Ben funk’ı çok severim
ama maalesef Türkçe’ye çok
yakışmıyor ya da Türkçe funk’a
uygun beste yapmak çok zor
diyebilirim.
İlk beş favori albümünüzü
öğrenebilir miyiz?
Levent Yüksel - Med Cezir,
Miss Platnum - The Sweetest
Hangover, Muse / The 2nd Law,
Mirkelam - Mutlu Olmak İstiyorum, Amy Winehouse - Back To
Black
Biraz da hayattan devam
edelim. Evlendikten sonra
Marmaris’e yerleştiniz diye
biliyorum. İstanbul’un hızlı ve
yorucu temposunun ardından
koylarıyla meşhur Marmaris’te
yaşamak nasıl hissettiriyor?
Aslında on dört yaşımdan beri
yazları Marmaris’teyim. Ailem
de altı ay orada kalıyor. Akrabalarım da var, o yüzden bana
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“Kulübümüzün 110.
yıl kutlamalarında
sahnede inanılmaz
heyecanlıydım.
“N’apardım
bilmem” bestemi
hep bir ağızdan
orada söylemek
tarifsiz bir şeydi.
Müthişti. Aslında
Beşiktaş ile ilgili bir
şarkıya başladım
ama yarım kaldı.
Onu tamamlamak
istiyorum. Yeni
başka bir şarkımın
da sevilmesini çok
isterim tabii ki, kim
istemez ki?”
uzak bi duygu değil. Çok keyifli,
çok rahat bir hayat. Doğa ile
iç içe orman dibinde yaşıyoruz
ama merkeze beş dakika uzaktayız. Marmaris’in her yeri zaten
ormanlarla, dağlarla çevrilidir,
havası müthiştir ama yazın aşırı
sıcak ve nemli oluyor. Genelde
gündüzleri evde oluyorum, akşamları çıkıyorum.
İstanbul’u özlediğiniz oluyor
mu? Ne sıklıkla geliyorsunuz?

GÖKÇE'NİN 11'İ

Özlemiyorum çünkü özellikle
kışın mutlaka ayda bir kez İstanbul’a geliyor ve bir hafta kadar
vakit geçiriyorum. E mecbur iş,
güç, prova ve saire her şey orada
ama iyi oluyor tamamen kopmak
istemem.
Sosyal medyanızda köpeğiniz Fadik’i de keyifle takip
ediyoruz. Fadik hayatınıza nasıl
girdi?
Benim en büyük hayalim

köpek sahibi olmaktı. Bakımının
zorluğundan ötürü ailem izin
vermemişti. Üniversitede de çok
istedim ama yine istemediler. İyi
ki de izin vermemişler çünkü köpek çocuk gibi bir şey. Çok fazla
emek, sevgi gerekiyor ve yalnız kalmaktan hoşlanmıyorlar.
Yedi sene önce karar verdim ve
Fadik’i bir çiflikten sahiplendim.
Böyle bir sevgi olamaz, evlattan
farkı yok. Biraz da deli bir köpek,
çok komik. Yapışık yaşıyoruz.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ
ALAN WALSH

CARLOS ZAGO
MARJAN MRMIC

FEDERICO GIUNTI

İLHAN MANSIZ

SERGEN YALÇIN
ERTUĞRUL SAĞLAM

GÖKHAN KESKİN
METİN TEKİN
RIZA ÇALIMBAY
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yazı: serpil kurtay

OFSAYTIN PRENSI
Dr. Vedii Tosuncuk

Beşiktaşımız’ın tarihinde çok önemli izler bırakan Vedii Tosuncuk, futbol takımımızın
sol kanadında uzun yıllar başarılı maçlar çıkardı ve fiziki üstünlüğüne eklediği
mükemmel tekniği ile, Siyah-Beyazlı takımımızın şampiyonluklarında önemli roller
oynadı. Ayrıca Beşiktaş’ta kaptanlık mertebesine ulaşmış yıldızlarımızdan Tosuncuk,
Beşiktaş tarihinde Hüsnü Savman’dan sonra gelen en büyük solbek oyuncusuydu.
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Kadıköy’de
1921 yılının 18
Eylül günü,
siyah saçlı,
zeytin gözlü bir
bebek dünyaya geldi. Bu
bebek, yıllar
sonra tüm Beşiktaşlılar’ın beynine kazınacak, Vedii Tosuncuk’tan
başkası değildi. Babası Devlet
Demiryolları’nda memur olduğu
için, Türkiye’nin birçok ilini gezen
Vedii Tosuncuk, her erkek çocuğu
gibi mahalle aralarında arkadaşlarıyla gazozuna futbol oynuyordu. Ancak on beş yaşına gelmesine karşın boyu 1.48 metrede
kaldığı için, ailesinden ilk yasak
gelmişti: “Artık futbol oynamak
yasak!”
Seneler ilerledi... Tosuncuk
ailesinin yolu, yine tayin nedeniyle Kayseri’den İzmir’e düştü.
Tosuncuk, önceleri atletizmle
ilgilendi ve katıldığı yarışlardan
başarıyla döndü. Takvimler 1942
yılını gösterdiğinde, boyu 1.75,
siyah saçlı, buğday tenli, yakışıklı
bir genç olmuştu. Babasının koyduğu futbol yasağı da zamanla
kalktı. Liseyi bitir bitirmez tıp
fakültesine giren Vedii Tosuncuk,
üçüncü sınıfa geldiğinde bir meslek sahibi daha oldu. Karşıyaka
Spor Kulübü yöneticileri, bu genci
keşfetti ve hemen tekliflerini
yaptılar: “Sen çok hızlı koşuyorsun, topa da vurmayı biliyorsun,
gel bizde oyna.”
Belki de çocukken futbol oynayamadığı için Vedii Tosuncuk, bu
teklifi hemen kabul etti. İlk maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı.
3-4 biten maçta yıldızı parladı
ve İzmir karmasına seçildi. 2005
yılının ocak ayında kendisiyle
yaptığım röportajda, futboldaki
başarısının sırrını şöyle açıklıyordu: “Futbol oynamak için
sürat şart. Ondan istifade ederek
futbola başladım. Yüz metreyi
on bir saniyede koşardım.”

Hem doktor
hem futbolcu

Efsane kadroda
oynadı

Bu yetenekli gencin nam-ı
sadece İzmir ile sınırlı kalmadı.
Beşiktaşlı yöneticiler, kendisini
izledi ve beğendi. “İstanbul’da
oturduğu müddetçe ne kadar
sarfiyatı olursa o kadar para
almak” şartıyla transfer olan
Vedii Tosuncuk’un Beşiktaş macerası böylece başladı. Bir yandan sahalarda fırtına gibi esen
Vedii Tosuncuk, diğer yandan da
başarılı bir öğrenci oldu ve hiç
sınıfta kalmadan tıp fakültesini
bitirerek Samatya SSK’da kulak,
burun, boğaz doktoru olarak göreve başladı. Artık o hem futbolcu hem de doktordu.

1945 yılında Siyah-Beyaz
formamızı giymeye başlayan
Vedii Tosuncuk, üç yıl üst üste
şampiyonluk yaşayan efsane
kadromuzda da yer aldı. Kendisi, dergimize verdiği röportajda
unutulmayan kadromuzu şöyle
anlatıyordu: “Şükrü Gülesin,
süratinden kazanırdı. Çengel
Hüseyin, çok kıvrak bir çocuktu. Kemal Gülçelik, Türkiye’nin
yetiştirdiği en büyük santrfordu.
Süleyman Seba, çok entelektüel
biriydi. Şeref Görkey, rahmetli,
ne vole vururdu... Maç bittiğinde
biz çamur içinde kalırdık, Şeref’in üstü tertemiz olurdu, saç-
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ları bozulmazdı. Recep Adanır,
çok efendi bir insan, kaptanlığı
ona devretmiştim. Çaçi, Faruk
Sağnak vardı, hepsini çok severdim.”

Neden
ofsaytın prensi?
Futbolcuların “Civanım Doktor” dedikleri Vedii Tosuncuk,
aynı zamanda ofsayt taktiğini
Türk futboluna ve Beşiktaş’a
getiren insan olarak hatırlanıyor. Arkadaşlarına bu sistemi ilk
kez anlattığında şu cevabı aldı:
“Etme be doktor... Bir de bakarsın beceremeyiz. Yüzümüze
gözümüze bulaştırırız da taraftarlarımız bize kırılır.”
Vedii Tosuncuk ise bu sistemle
daha az gol yiyecekleri ve kolay
maç kazanacakları konusunda
ısrar etti. Arkadaşları da en sonunda “Madem ki çok istiyorsun,
deneyelim be Doktor Civanım”
dediler. Doktor Vedii’nin dediği
çıkınca da arkadaşları kendisine
yeni bir isim taktı: “Ofsaytın
prensi”

Hata yapınca
çimleri yolardı
2005 yılında evinde ziyaret
ettiğimiz Vedii Tosuncuk, sohbetimiz sırasında kah gülmüş kah
derinlere dalıp hüzünlenmişti.
Birçok anısını paylaşmıştı bizimle Vedii Tosuncuk... İşte o anılardan bazıları:
“Bizim zamanımızda tam
anlamıyla sportmenlik vardı.
Rakibimize hiçbir zaman kasti
hareket yapmazdık, onlar bizim
arkadışımızdı. Maçlar bitince sarmaş dolaş olurduk. Ben sinirimi
çimlerden çıkarırdım. Topu kaybettiğimde ya da hata yaptığımda çimleri yolardım. Bir de takım
içerisinde birbirimizi çok tutardık.
Birimizin falsosunu, diğerimiz
fedakarlık yaparak örterdi.”
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ray ile oynanan maça, 39 derece
ateşle çıktım. Arkadaşlar ‘Sen
nasıl doktorsun, kendi canını
düşünmüyor musun?’ diye bana
tepki gösterdiler. Ben de onlara
‘Ortada Beşiktaş varken kim
kendi canını düşünür’ dedim.”

Çanta denize
düşünce!

“Bugünkü gibi sevindiğimiz
zaman formamızı çıkarıp seyircilere atamazdık. Başka forma yok
ki! Onu attığımız zaman maça
formasız devam etmek zorunda
kalırdık. Futbol toplarımız da
şimdikiler gibi değildi. O zamanlar, aut kullanırken top santrayı
geçtiği zaman, ‘Ne uzun vuruyor’
denirdi. Çok ağır toplardı. Suyu
yedi mi topa başınızla vurduğunuzda başınız döner, yere yıkılırdınız. Kaleci vuracak da top diğer
kaleye gidecek, mümkün değildi.
Ben santrayı geçirdiğim için en
uzun vuranlardan biri sayılırdım.
Bazen kapının önünde çocuklarla
oynuyorum. Bugün toplar balon
gibi...”
“Şampiyon olduğumuzda bir
kat elbise verirlerdi. Ayakkabı,
gömlek yok. Hatta bir şampiyonluğumuzda üç metre kumaş
verilmişti.”
“Ben Beşiktaş’ı çok seviyorum.
Bunun için birçok maçta sakat
veya hasta olsam da oynadım.
Mesela 1949 yılının Nisan ayında

Fenerbahçe ile maçımız vardı.
Maçın 10. dakikasında şiddetli bir
tekme yedim. Acıdan kıvranmama rağmen arkadaşlarımı yalnız
bırakmadım. Üstelik de tam
çizgide bir kere kafayla, bir kere
de ayakla iki gol attım. Maçın hemen ardından yapılan muayenede, bütün bu işleri kırık ayağımla
başardığım anlaşıldı. Yine 1949
yılının Kasım ayında Galatasa-
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Hem Beşiktaş’a hem de milli
takıma kaptanlık da yapan Dr.
Vedii Tosuncuk, Beşiktaş’a yöneticilik yaparken başından geçen
ilginç bir olayı da bizlerle paylaşmıştı: “Bir gün Samatya’daki
işimden çıktım ve Harem’e geçmek üzere Sirkeci Arabalı Vapur
İskelesi’ne geldim. Baktım, vapur
kalkmak üzere, koşarak son
anda vapura atladım. O da ne?
Çantam elimden kayıp denize
düştü. Önce ‘Boşver, içinde 900
lira var. Giderse gitsin’ dedim
ama aklıma hemen Beşiktaş’ın
teberrü makbuzlarının çantada
olduğu geldi. Hesaplarda sorun
çıkar da ‘Yöneticiler para yiyor’
derler diye, hemen suya atladım.
Vapurun anaforuna kapılıp bir
süre denizin dibinde dolaşsam
da, çantayı buldum. İlk önce olay
intihar zannedilse de, vapurdakiler şaşkınlığını atarak, ip sarkıttı
ve beni vapura çıkardılar.”
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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve Türkiye Milli Erkek Hentbol
Takımı Başantrenörü İlker Şentürk... Hayatı hentbol ve Beşiktaş ile geçen bir isim... İlker
hocamızla, siz değerli Beşiktaş Dergisi okuyucularına daha iyi tanıtmak için bir araya
geldik ve keyifli olduğu kadar bir o kadar da içten röportaj gerçekleştirdik.
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ısaca önce
sporculuğunuza gidelim,
hentbola ne
zaman ve nasıl
başladınız?
Hentbola
1983 yılında
Spor Akademisi’nde okurken başladım. Kökenim basketbol... İTÜ
basketbol ailesinde yetiştim. Solak ve uzun boylu olmam sonucu
İTÜ Hentbol Takımı’nda antrenmanlara davet edildim ve hentbol
yolculuğum böylece başlamış
oldu. Uzun yıllar çeşitli kulüpler ve
milli takımımızda görev aldım.
Aktif sporculuk sonrası antrenörlüğe nasıl geçtiniz?
Antrenörlüğe ise, 2000 yılında
Beşiktaş A takımı antrenörleri
olan Cengiz Akın ve Müfit Arın
hocamın, “Uzun yıllar oynadın,
gel, bilgi ve tecrübelerini genç
oyunculara aktar, Beşiktaş genç
takım antrenörü ol” sözleri üzerine başladım.

Hentbol Takımı benim hayatımın
anlamı...
“Salonlarda Ekol, Beşiktaş
Hentbol” sloganı için ne düşünüyorsunuz?
“Salonlarda Ekol, Beşiktaş
Hentbol”, çok sevdiğim bir slogan.
Bize çok yakışıyor. Ne mutlu ki
büyük Beşiktaş taraftarı bu sloganı bularak bizi onore etti, sağ
olsunlar, var olsunlar.
Beşiktaş Hentbol Şubesi’nin
dünü, bugünü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Geçmişten günümüze kadar

Beşiktaş, hentbol branşında
çok iyi işler yaptı. Biz çıtayı çok
yukarılara taşıdık. Beşiktaşımız’ı
layık olduğu yerlere yükselttik.
Bu da bizlere ve yıllardır emek
veren oyuncularımıza nasip oldu.
Gelecekte Beşiktaş daha iyi
yerlerde olmalı. Avrupa’nın ilk on
altı takımından biri olarak yoluna
devam etmeli. Bu zor bir yol değil,
biraz yatırıma ve desteğe ihtiyaç
var. Kulübümüz bu desteği verebilecek yapıda. Beşiktaş Hentbol
Takımı hep iyi yerlerde olmalı.
Beşiktaş Aygaz, Hentbol
Süper Ligi’ni domine ederken

“Geçmişten günümüze kadar Beşiktaş, hentbol
branşında çok iyi işler yaptı. Biz çıtayı çok
yukarılara taşıdık. Beşiktaşımız’ı layık olduğu
yerlere yükselttik. Bu da bizlere ve yıllardır emek
veren oyuncularımıza nasip oldu. Gelecekte
Beşiktaş daha iyi yerlerde olmalı. Avrupa’nın ilk on
altı takımından biri olarak yoluna devam etmeli.”

Beşiktaş’ta 1991-1994 yılları
arasında oyuncu olarak görev aldınız, dediğiniz gibi 2000 yılında
genç takıma antrenör oldunuz,
2004’ten beri de A takım teknik kadrosundasınız. Bildiğim
kadarıyla aynı zamanda kongre
üyesisiniz, çeyrek yüzyıla yakın bir süredir Beşiktaş’tasınız.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı
sizin için ne anlam ifade ediyor?
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı
benim ikinci ailem, yaşamımın
en önemli zamanlarını ailem ve
Beşiktaşım’la geçiriyorum. Yıllarımızı verdik ve çok gurur duyuyorum. Beşiktaş Hentbol Takımı’nın
hakkını hiçbir zaman yedirmem.
Ellerimizle büyüterek bugünlere
getirdik, çocuğumuz gibi... Nasıl
çocuğunuzun yaptıkları ile gurur
duyarsınız, biz de hentbol takımımız ve oyuncularımız ile gurur
duyuyoruz. Kısacası Beşiktaş
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“Beşiktaş Aygaz
Hentbol Takımı
benim ikinci
ailem, yaşamımın
en önemli
zamanlarını ailem
ve Beşiktaşım’la
geçiriyorum.
Yıllarımızı verdik
ve çok gurur
duyuyorum.
Beşiktaş Hentbol
Takımı’nın hakkını
hiçbir zaman
yedirmem.”
altyapılarda da Türkiye şampiyonlukları geliyor. A takıma
geçmeden önce altyapımızda da
görev aldınız. Altyapı planlaması
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Altyapılardaki antrenör arkadaşlarımız büyük bir özveri ile

çalışıyorlar, gelen şampiyonluklardan da bunları anlayabiliyoruz.
Antrenör arkadaşlarımızla iyi
bir iş birliği içindeyiz, onlara çok
teşekkür ediyoruz. Altyapıdan
A takımımıza gelen ve gelecek
olan oyuncularımız var. Sırayla
bu oyuncularımıza şans veriyoruz. Bazılarını tecrübe kazansınlar diye başka takımlara kiralık
gönderiyoruz. Geleceği sağlam bir
Beşiktaş hazırlanıyor.
Üst yapı deyince de aklıma
salon sorunumuz geliyor. Parkenin Kartalları’nın peşinden
Esenler’deki Hakkı Başar Spor
Salonu’na, Ümraniye’deki
Haldun Alagaş Spor Salonu’na,
Ataköy’deki Sinan Erdem Spor
Salonu’na, Kocaeli’ndeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor
Salonu’na geldim. Herkese ve
her şeye yer olan İstanbul’da
hentbola bir türlü yer bulunamadı. Olimpiyat başvurumuzda
hentbol maçları için Abdi İpekçi
Spor Salonu belirtilmişti, şimdi
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o salon da yok. Salon sorunu için
ne söylemek istersiniz?
Özellikle kendi şehrimizde hatta semtimizde oynayacağımız bir
salonumuz olmalı. Şampiyonlar
Ligi için gittiğimiz İzmit, hem taraftarımıza uzaktı hem de bize de
deplasman gibi geliyordu. Sayın
başkanımız salon için söz verdi
ve bu konu hakkında uğraştığını
biliyoruz. İnşallah yakın zamanda
gerçekleşir. Çünkü sadece hentbolun değil, voleybol ve basketbol
takımlarımızın da seyirci kapasitesi yüksek yeni salona ihtiyaçları
var.
Bundan birkaç sene önce
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda
oynanan bir Galatasaray-Beşiktaş tekerlekli sandalye maçında taraftar olayları çıkmıştı.
Sporcumuz Bülent Yılmaz da,
“Neredeyse olay çıktığına sevineceğiz, başka türlü gündem ve
haber olamıyoruz” demişti. Bu
örnekten yola çıkarak hentbolun
Türkiye’deki yeri hakkında ne

söylemek istersiniz? Sizce hak
ettiği değer tam olarak nedir?
Ülkemizde maalesef hentbol
hak ettiği ilgiyi görmüyor. Beşiktaş olarak kazandığımız başarılar
az da olsa basında yer aldı. Ancak
zamanla üst üste alınan şampiyonluklar, taraftarlarımız açısından da beğenilip takdir edilmesine rağmen destek anlamında, ilgi
anlamında maalesef bir düşüşe
neden oldu diye düşünüyorum.
Hentbolumuzun hak ettiği yere
gelmesi sadece kulüpler tarafından değil, milli takım olarak
da başarılı işler yapmamızdan
geçiyor. Milli takımımızın bir adım
atarak Avrupa Şampiyonası veya
Dünya Şampiyonası’na katılabilmesi, hentbolumuza gösterilen
ilgiyi artıracaktır.
Milli takım demişken; oyuncuyken yetmiş kez milli oldunuz
ve Ocak 2017’den beri, Milli
Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü’sünüz. Bence bu göreve çok
daha önce getirilmeniz lazımdı.
Milli takımın hedefleri için neler
söylemek istersiniz?
Görev verildiği zaman en iyisini

yapmaya çalıştık. Öncelikle iyi bir
antrenör ekibi kurduk, Okan ve
Serdar hocalar ile doğru işler yapmaya çalıştık. Oyuncularımızın
büyük isteği, özverisi ve mücadeleleri ile iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Tam bir takım havası
oluşturduk. Kişilere bağlı oynayan
takım değil, ekip oyunu oynayan
takım yaratmaya çalıştık. Bunları
yaparken oyuncularımızın vizyonlarını geliştirmelerini, kalitelerini yurt dışında da oynayarak
göstermeleri gerektiğini belirttik.
Şu an beş oyuncumuz Avrupa
takımlarına transfer oldu. Oyuncu
kadromuzla iyi işler yapabileceğimize inanıyorum. Tek sıkıntımız
maalesef yeterli hazırlık maçı
yapamamak oluyor.
Konu Avrupa’ya geldiğine
göre, Beşiktaş beş yıl üst üste
Şampiyonlar Ligi’nde oynadı.
Şampiyonlar Ligi için ne söylemek istersiniz? Şampiyonlar Ligi
ve Türkiye Hentbol Süper Ligi
arasındaki farklar nedir?
Şampiyonlar Ligi, harika bir
lig. Beşiktaş, kendine ve büyüklüğüne yakışır şekilde bu ligde
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muhakkak olmalı. Nasıl futbolda
Şampiyonlar Ligi önemli, prestijli
ve ilgi çekiyorsa, hentbolda da
Şampiyonlar Ligi aynı şekilde çok
önemli bir lig, Size şöyle anlatayım; giydiğiniz çoraptan, sahaya
çıkacağınız dakikaya kadar, salonun seyirci kapasitesi ve zemini,
kullandığınız görseller hepsi çok
büyük önem taşıyor. Bizim hentbol süper ligimizin çok eksiği var
maalesef.
Bir de hakemler ve hakem
kararları hakkındaki farkları sormak istiyorum. Şampiyonlar Ligi
maçlarını canlı izleyince gördük
ki, ligimizde çalınan fauller çalınmıyor, çıkan kartlar çıkmıyor,
yapılmayan pasif hücum uyarıları yapılıyor. Sizce bu tür farklılıklar neden kaynaklanıyor?
Bizim de çok iyi hakemlerimiz
var. Şampiyonlar Ligi’ndeki hakemlerin tek işleri hakemlik olabiliyor. Profesyonellik yerleşmiş
durumda. Çok maç yönettikleri
için tecrübeleri fazla. Kendi ülkelerindeki ligleri çok kaliteli, bu da
tecrübe ve görüş yönünden avantaj sağlıyor. Şampiyonlar Ligi ve

Avrupa Kupaları’nda maç yöneten
hakemlerimiz çok başarılılar.
Maça çıkmadan önce yaptığınız bir uğur ya da ritüel var mı?
Annemi ararım, dua etmesini isterim. Maçın saatini, tüm
detaylarını, hepsini bildiririm. Maç
süresince annem dua okur.
Beşiktaş’taki hedefinize ve
hentboldaki kişisel hedefinize
ulaştınız mı? Bundan sonraki
hedefleriniz nedir?
Beşiktaş’taki hedefim Şampiyonlar Ligi’nde final four oynamak. Henüz ulaşamadık maalesef. Beni tatmin edecek kişisel
hedeflerime ulaştım diyebilirim
ama bir-iki büyük hedefim duruyor hala...
Beşiktaş’ta unutamadığınız
maç hangisidir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi
takımı ile oynadığımız, iki uzatmaya gidip de kazandığımız maçı
ve büyük Beşiktaş taraftarının
“Bizler inandık, siz de inanın”
tezahüratını unutamıyorum. Aklıma geldikçe hala tüylerim diken
diken oluyor. O büyük taraftarı
çok seviyorum.

şekilde tezahürat yapıyorlardı.
Avusturya takımı ve seyircisi
donup kalmış, şaşkınlıkla Berlin
Çarşı’nın tezahüratlarını dinliyorlardı, müthişti.
Aileniz hakkında kısaca bilgi
verir misiniz? Maçlarınıza gelirler
mi?
Öğretmen anne ve babanın
çocuğuyum. Onlar maçlarımı
televizyondan izlemeyi tercih
ediyorlar yaşları gereği. Eşim
ve kızım, her daim yanımda ve
bana çok destek veriyorlar. Eşim
her maçıma gelir ve eleştirilerini
yapar, kızım da fırsat buldukça
gelmeye çalışır. Oyuncuyken tüm
ailem maçıma gelirdi. Hatta kızım
salonlarda büyüdü diyebilirim.
Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı?
Onları çok seviyorum. Bu
sevgim ayrıca ülke sorunları ile de

Beşiktaş’ta yurt içi olsun, yurt
dışı olsun birçok deplasmana
gittiniz. Unutamadığınız bir deplasmanı anısını bizimle paylaşır
mısınız?
Tam tarihini hatırlamıyorum,
14 Şubat Sevgililer Günü’nde
Avusturya’nın Insburck takımı
ile deplasmanda maçımız vardı.
Salona ısınma için çıktık ve maça
hazırlanmak için tekrar soyunma
odasına geldik. Salonda Beşiktaş
taraftarı yoktu. Son konuşmalarımızı yaptık, tekrar salona çıktık,
ne görelim? Her yer Beşiktaş
taraftarı ile dolu, Berlin Çarşı
salonu doldurmuş. Hepsi siyah
renk giymişlerdi. Salonu karanfil
yağmuruna tuttular. Müthiş bir
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ilgilendikleri için çok büyük. Bizi
yalnız bırakmasınlar, daha fazla
destek versinler lütfen. Biz her
şeyi göğüsümüzde, armamızda
taşıdığımız Türk Bayrağı, Beşiktaş Camiası ve taraftarımız için
yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bizimle beraber olsunlar.

röportaj: fatma arsan
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ve Eflin geldi"
Sonbahara gelirken kapılarını bizlere açan sevgili Nurcan Sarıtaş ve güzeller güzeli kızı
Eflin’le tanışacağız bu ay. Nurcan ve Eflin’i tatilde yakaladık ve tatilin tüm sıcaklığını
da alarak sizelere hep birlikte konuk olduk. Tatil sıcaklığıyla başlayıp okula dönüş
heyecanıyla devam edeceğiz Beşiktaş maceralarımıza...

S

izleri kısaca
tanıyalım mı?
Ben Nurcan
Sarıtaş. Kırk
yaşında bir ev
hanımıyım.
Gezmeyi,
eğlenmeyi,
arkadaşlarımla bolca vakit geçirmeyi ve kızımla hayatı dolu dolu
yaşamayı çok seviyorum. Kızım
Eflin, on yaşında. Bu yıl beşinci sınıfa başlayacak. Ne yalan
söyleyeyim, onunla birlikte ben
de okul hayatı yaşıyorum. Bütün
günümüz, bütün derslerimiz hep
birlikte geçiyor.
Doğuştan mı Beşiktaşlı olanlardan mısınız yoksa sonradan
mı geldi Beşiktaşlılık.
Ben sonradan Beşiktaşlı
olmadım. Zaten hep Beşiktaşlı’ydım. Çünkü Beşiktaşlı olarak
doğdum. Sevgili babam gerçekten çok iyi bir Beşiktaşlı’dır.
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Babanız dışında da evde herkes Beşiktaşlı mıydı?
Evet, evde herkes Beşiktaşlı’ydı ve her daim Beşiktaşlı’dır.
Başka takım mı var?!
Beşiktaşlı olmak, Beşiktaşlı
bir aileden gelerek analı-kızlı Beşiktaşlı olmak, nasıl bir
duygu, nasıl bir gurur yaşatıyor
size?
Beşiktaşlı olmak, çok büyük
bir gurur gerçekten de. Bu duyguyu kızıma aktarıp Beşiktaş
ruhunu devam ettirebilmek ise
daha da büyük bir gurur ve onurdur.		
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Maç izlemeyi çok severim.
Bilhassa tribünde maç izlemek,
bana büyük bir keyif ve zevk
verir.
Bazen inançtan, bazen
alışkanlıktan totemler yaparız
biz. Sizde de var mı hiç totem
alışkanlığı?
Totemim hiç yok ama maç
günü genellikle neler olacağını
iyi hissederim.
Peki unutulmayacak Beşiktaş anılarınız neler?
Tabii ki en unutulmayacak
Beşiktaş anılarımda, kızımın
doğduğu gece oynanan Manchester-Beşiktaş maçı vardır.
Ertem Şener’in “Her yerinden
öpüyorum Rüştü, her yerinden”
sözleri hala kulaklarımda. Maç
biter bitmez de soluğu hemen
hastanede aldık. İşte Eflin’in
fanatikliği ta buradan geliyor,
daha doğmadan başlıyor. Tello
vurdu, Old Trafford yıkıldı ve
Eflin geldi. Ha bir de Pancu’nun
Kadıköy’de kaleye geçtiği
3-4’lük Fenerbaçe zaferini hiç
unutmam.

“Unutulmayacak Beşiktaş anılarımda, kızımın doğduğu gece oynanan Manchester-Beşiktaş maçı vardır. Ertem Şener’in “Her yerinden öpüyorum Rüştü,
her yerinden” sözleri hala kulaklarımda. Maç biter
bitmez de soluğu hemen hastanede aldık. İşte
Eflin’in fanatikliği ta buradan geliyor, daha doğmadan başlıyor. Tello vurdu, Old Trafford yıkıldı ve
Eflin geldi. Ha bir de Pancu’nun Kadıköy’de kaleye
geçtiği 3-4’lük Fenerbaçe zaferini hiç unutmam.”
Beşiktaşlı olmak, başka neler
hissettiriyor size?
Hepimiz Beşiktaşlı’yız ve
hepimiz zaten sırf bu yüzde
ayrıcalıklı değil miyiz? Beşiktaşlı
olmak bir ayrıcalıktır. Bizim evde
Beşiktaş maçı olduğu gün hayat
dururdu. Babam tamamen maça
kilitlenir ve maçın her anını
yaşardı. Hele bir de Beşiktaş
kazandı mı evde bayram havası
olurdu. Biz 90’lı yılların çocuklarıyız. O efsane takımla büyüdük.
Metin, Ali, Feyyaz, daha kimler
kimler; Rıza, Recep, Gökhan,
Şifo Mehmet, Oktay, Kadir, Ulvi
ve daha niceleri... Şampiyon
olduk mu babam mahalleyi
Siyah Beyaz bayraklarla donatırdı. Annem biz hiç üzülmeyelim,
mutluluğumuz hiç bozulmasın
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diye dualar ederdi Beşiktaşımız’a... İşte böyle böyle, babamı
seyretmek babamla birlikte bir
Beşiktaş maçı anında yaşamak,
Beşiktaşlılık tam da bu. Kısacası
biz anne ve babamızdan böyle
gördük, böyle öğrendik, böyle
yaşıyoruz, böyle de yaşatacağız.
*
Ağustos’u kapatıp, Eylül’e
doğru “Merhaba” derken bu sıcacık duygular kaldı yine yüreğimizde. Beşiktaşlı olmak, koca bir
ailece bu kadar güzel hissedilebilir mi! Nurcan ve Eflin; isimleri
güzel, yürekleri güzel, Beşiktaş
hikayeleri güzel bir anne-kız
daha... Gittikçe büyüyen güzel
bir Beşiktaş ailesi, binbir güzel
Beşiktaş hikayesiyiz... Şimdilik
herkese kocaman sevgiler!

yazı: betül alakır • ısar cap, danışman astrolog • www.betulalakir.com
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hedeflemesini sağlar. Dolayısıyla haritanın genel gezegen ağırlığının çalışkan, ayakları yere
basan Oğlak burcu ile hızlıca
harekete geçmeyi sağlayan Yay
burcun da toplanmış olmaları
genç futbolcunun karakterinin
temel dinamiklerini oldukça açık
bir şekilde ortaya koyuyor.
Beşiktaş dergisine geçen ay
verdiği röportajında kendisine
son süreçteki çıkışının sebepleri
sorulduğunda verdiği cevap, bu
bahsettiğimiz astrolojik göstergelerin adeta kendi ağzından
kelimelere nasıl döküldüğünü
kanıtlar nitelikte: “Çıkışımı, sıkı
çalışmaya bağlıyorum. İyi bir
nokta yakalasanız bile bence
yetinmemeniz, sıkı çalışıp daha
iyisini hedeflemek lazım. Ben
de bunu yapmaya çalışıyorum.”
Tyler Boyd, yaklaşık on yaşına
kadar California’da yaşadıktan sonra doğduğu ülke olan
Yeni Zelanda’ya geri döndü.
Futbol hayatında Waikato
FC, Wellington Phoenix, Tondela, Vitoria
Guimaraes ve Ankaragücü takımlarında
forma giydi. 201920 sezonu başında
da Beşiktaşımız ile
sözleşme imzaladı.
184 cm boyundaki Boyd, küçüklüğünden beri futbol
tutkusunun çok büyük
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eşiktaşımız’ın
larla başa çıkmayı başaran Oğyeni transferi
lak burcu özelliklerinin oldukça
Tyler Boyd, 30 yüksek olmasında büyük pay
Aralık 1994
sahibi olmaktadırlar. Astrolojide
Cuma günü
Toprak elementi, fiziksel dünya
Yeni Zelanile direk teması simgeler, kişida’nın Tauran- nin kendi duyularına ve pratik
ga şehrinde
mantıklarına güvenmesine
hayata gözlerini açmış. Ameyardımcı olur. Sabırlı, disiplinli,
rikalı bir anne ile Yeni Zelanayakları yere sağlam basan topdalı bir babanın çocuğu olarak
rak kişilerinin sağlam, yavaş ve
doğan Boyd, her iki ülkenin
temkinli hareket etme özelliklevatandaşlığını da taşımaktadır.
ri vardır.
Milli takım tercihini 2013-2014
Boyd’un doğum haritasında
yıllarında Yeni Zelanda genç taduygusal motivasyonlarını,
kımlarından yana kullanmasına
mutluluk arzusunu ve harekete
rağmen, 2019 yılında ABD milli
geçme dürtülerini sembolize
takımına geçiş yapması, FIFA
eden Ay, Yay burcunda butarafından tek seferlik geçiş
lunuyor. Ateş elementinden
olmak şartıyla onaylanmıştır.
değişken nitelikteki Yay, kişinin
2019 Concacaf Gold Cup’taki
enerjik, hareketli, iyimser, neşeABD-Guyana maçında iki gol
li olmasını; hep uzakları
atmış, maçın adamı seçilmiştir.
Hatta ilk golü Amerikan Milli
tauranga
Takım tarihindeki bininci gol
, ne
13:00 •
st wz
z
n
olarak istatistiklerde yerini
ea
m
p
la
0
n
almıştır.
0
:
Tyler Boyd’un doğduğu gün Güneş, toprak
elementinin öncü
nitelikli burcu olan
Oğlak’ta ilerlemekteymiş. Doğum
gününde Oğlak
burcunda yer alan
Merkür, Neptün ve
Uranüs gezegenleri
de Boyd’un çalışkan,
azimli, sabırlı, zorluk-

olduğunu, hatta Amerika ve
Yeni Zelanda’da futbolun çok
popüler bir spor olmamasına rağmen kendi futbol aşkı
sayesinde her gün saatlerce
futbol oynayarak bu günlere
geldiğini söylüyor. Bu noktada
bir doğum haritasında zevkleri, keyifleri, eğlence ve bağ
kurma şeklini sembolize eden
Venüs’ün konumuna bakabiliriz.
Boyd’un doğum haritasında aşk
gezegeni Venüs tutkulu Akrep
burcunda yerleşmiş bulunuyor.
Mars yönetiminde bir burç olan
Akrep’teki Venüs kişiye yüksek
istek ve arzulara sahip olmak,
sevdiği her şeye tutkuyla bağlanmak, sahiplenmek gibi özellikler verir. Boyd’un da aklına
birşeye sahip olmayı taktığında
bunu elde edene kadar vazgeçmeyecek bir savaşçı ruhuna
sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Son olarak, futbolcu haritalarında özellikle incelediğimiz
enerji, mücadele, zorlukla başa
çıkma sembolizmi taşıyan
Mars’ın konumuna bakıyoruz.
Tyler Boyd’un doğum haritasında Mars, mükemmeliyetçi,
çalışkan, analitik, detayları
kaçırmayan Başak burcunda yer
alıyor. İşte bu gezegen yerleşimi
bize onun attığı gollerin aslında
hiç tesadüfi olmadığını kanıtlar
nitelikte. Gollerinin çoğunda
doğru yere hareketlenip doğru
vuruşu yapıyor, tekniği güzel,
adam geçme özelliği var, gol
atıyor, asist yapıyor, ayakları
hızlı ve vuruşları iyi bir kanat
forvet profiline sahip. Girdiği
pozisyonları gole çevirme istatistiğinin yaklaşık %75 civarında olması da doğru paslaşma ve
gol vuruşunu çok iyi yapma
özellikleriyle besleniyor.
Tüm bunlar toprak elementinden değişken niteliğe sahip Başak burcunun,
kişinin kas ve motor gücüne
olan etkileri arasında sayıla-

bilir. Başak burcunun bir başka
özelliği de, çalışkan ve üretken
olmasıdır. Boyd yine bir röportajında “Teknik direktör nerede
görev verirse elimden geleni
yapmaya çalışırım. Benim öncelikli özelliklerim bire bir, asist,
gol. Hangi pozisyonda olursa
olsun bunları yapmaya çalışırım” diyerek adeta çalışkan bir Başak-Oğlak kombinasyonu
olduğunu ortaya
koyuyor.
Taraftar ile
arasında özel bir
bağ oluştuğunu
söyleyen Tyler
Boyd, transfer
sürecinde kendisine gönderilen mesajların
onu çok mutlu
ettiğini ve bir an
önce Beşiktaş
forması giyip taraftarın
önünde futbolunu sergilemek
için heyecanlandığını da ayrıca
vurguluyor.
Biz de Beşiktaş
taraftarı olarak, kendisini
sezon boyunca sahada
güzel oyununu ortaya
koyarken görmeyi ve
attığı gollerle havaya
uçmayı diliyoruz.
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

Duayen tarihçi Vala Somalı’nın arşivinden yayınladığımız bu yazıda, birçok insanın
bilmediği ya da unuttuğu iki önemli maç yer alıyor. İki maçın kahramanı da Beşiktaşlı
futbolcu ve her ikisinin adı da Şükrü... Birisi Şükrü Gülesin, diğeri ise Şükrü Erkuş...
Bu yazıda, iki farklı tutuma tanık olacaksınız. Bir yanda centilmen Beşiktaşlı
futbolcuların “oyun kültürü”, diğer yanda ise dalavere ile golü önlemeye çalışan
rakibin “oyun kültürü”...

K

ıran kırana
oynanan bir
Beşiktaş-Fenerbahçe
maçı... 1940’lı
yılların sonu...
Ama bu maç
iki takımın
karşılaşmasından daha çok
adeta Şükrü-Cihat mücadelesi
şeklinde geçiyordu. Nitekim oyunun ilk golünü atmak da Cihat’ın

koruduğu kalede Şükrü Gülesin’e
nasip olmuştu. Gelmiş geçmiş en
büyük solaçık, topu santra yuvarlağından kapmış ve iki kişiyi
çalımlayarak ceza sahasına bir
anda gelivermişti. Tam o sırada
Fenerbahçe bek’i Murat yetişip
beline dolanmıştı. Buna rağmen
yıkılmayan dev adam Murat’ı da
beraber sürükleyerek on sekiz
çizgisini de aşmış ve korkunç bir
şut patlatarak, Cihat’ın müdahe-
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lesine rağmen topu Fener ağlarına yapıştırmıştı o gün...
On iki dakika sonra Feanerbahçe durumu 1-1 yapmakta
gecikmemişti. Beraberlik sağlandıktan sonra, Şükrü ile Cihat sık
sık karşı karşıya kalarak birbirinden güzel hareketlerle oyuna
renk ve heyecan katmaya devam
ettiler. Tüm bu olumlu enstantenelere rağmen 84. dakikaya
kadar başka gol olmadı.

Kale yerine auta
Artık oyunun son dakikaları
oynanıyordu ki, Şükrü tıpkı ilk
gol öncesinde olduğu gibi topu
yine kapmış ve Fener kalesine
doğru süratle geliyordu. Açıkça
görünen gollük bir gelişti bu...
Sarı-lacivertli savunma oyuncuları gafil avlanmışlar ve bu defa
en ufak bir müdahelede bulunamamışlardı Şükrü’ye... İşte
Şükrü ile Cihat yine karşı karşıyaydı... Beşiktaş solaçığı topu
tam şutlayacağı sırada duraklayıvermişti. Direğe yaslanmış ve
kendisini umursamayan Cihat’a
bakakalmıştı. Bıyık altından
gülen Cihat, gayet sakin bir şekilde şunları söylüyordu: “Boşu
boşuna kendini ne yoruyorsun
be Şükrü... Hakem düdüğünü
çalalı yıl oldu. Sen topu kaptığın
anda ofsayt verdi. Çaldığı düdüğü duymadın mı?”
O anda kanı beynine sıçrayan
Şükrü, topu aut çizgisine doğru

biraz sürmüş ve bütün gücü ile
vurarak, kasten dışarı yollamıştı
meşin yuvarlığı...
Biraz sonra Şükrü arkadaşlarının uyarısıyla Cihat tarafın-
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dan aldatıldığını anlamıştı ama
hakem de o sırada oyunun bitiş
düdüğünü öttürmüş olduğundan
Cihat’tan intikam alacak son bir
fırsata kavuşamamıştı...

Bu Şükrü
başka Şükrü
İşte yukarıdaki “alavere-dalavere” dolu davranışa cevap
niteliğinde başka bir maçı anlatalım... 14 Mart 1930 tarihinde,
İstanbul Şilt Şampiyonluğu ikinci
yarı final maçında Beşiktaş ile
Vefa futbol takımları Taksim
Stadı’nda karşı karşıya gelmişlerdi. Futbol sahalarında az görülen güzel bir olaya sahne olan
bu kritik maç, Türkspor gazetesinin 27 Mart 1930 tarihli sayısında
şu başlıkla yer alıyordu: “Spor
Tarihimizin Altın Yaldızlı Yapraklarından...”
İstanbul Şilti için yapılan karşılaşmada Beşiktaş-Vefa, hakem
Kemal Halim’in idaresinde oynuyorlardı. Bu maçın ehemmiyeti,
hangi takım kazanırsa Fenerbahçe ile final maçını yapacak,
bu suretle de Şilt Şampiyonu
belli olacaktı. Birinci devre sonlarına doğru Beşiktaş-Vefa hala
3-3 berabere iken, Vefalılar’ın
sürekli akınları Beşiktaş kalesini
tehdit ediyordu. Bu sırada Beşiktaş’ın bir hücumu görüldü ve
Şükrü Erkuş kısa bir mesafeden
topu kaleye atarak takımını 4-3
galip duruma yükseltti.

sırada Şükrü’nün hakeme doğru
gittiği görüldü. Yarı mahcup bir
sesle; “Kemal bey, top kaleye
girerken filhakika elimle dokunmuştum. Bu hakiki gol değildir”
dedi ve böylece Vefa da golden
kurtuldu. Eğer Şükrü Erkuş’un
mertçe ve tam sportmence
müdahelesi olmasaydı, Beşiktaş berabere kalmayacak ve
Fenerbahçe ile finalist olacaktı.
Şükrü’nün dürüstlüğü, centilmenliği Beşiktaş’a belki bir şilt
kaybettirdi ama sporcu nesilden ümidini kesenler Şükrü’nün
temiz ruhunda gençliğin lekesiz
hüviyetini sezdiler ve aynı sahada milli bir zafer kazanmış gibi
sevindiler. Evet, centilmen olan,
şaşaalı Wembley’de de, tahta
tribünlü Taksim Stadı’nda da
centilmenliğini ortaya koyar...

“Hakem bey
bir dakika!”
Hakem topun ortaya getirilmesini işaret ettiği zaman
Vefalılar, “Hakem bey! Şükrü bey
topu kaleye elle attı” diye itiraz
ettiler. Bu itiraz üzerine hakem
yan hakemlerini çağırdı ve onlara
sordu; “Goldür” dediler. Gerçi seyircilerden bir kişi bile Şükrü’nün
topa eliyle dokunduğunu görmemişti. Hakem tekrarladı:
“Bu goldür, topu ortaya getiriniz.”
Vefalılar üzüntülü ve kırgın,
topu ortaya getirirlerken bu
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Şükrü Erkuş
Futbolcu Erkuşlar ailesinin
en önemli ismiydi... 1923 ve
1932 yılları arasında Beşiktaş’ın
hücum hattında oynayan Şükrü
Erkuş, Siyah-Beyaz renkli formayı taşıdığı 145 maçta 83 gol
üretti. Beşiktaş’ın centilmen
yapısını, dürüst futbolcu karakterini ortaya koyan ilk futbolcularından biriydi. Ağabeyi Rüştü
Erkuş, Galatasaraylılar’ın “Seni
milli yapacağız” vaadi üzerine
Beşiktaş’ı terk edip sarı-kırmızılı
formayı giymesine rağmen o hiçbir zaman Siyah-Beyaz renkleri
terk etmedi. Beşiktaşlı Şükrü
Erkuş olarak futbolunu yetiştiği
camiada noktaladı. Beşiktaş’ın
alt yapısından yetişen ve başarılı
bir grafik sergileyen Şükrü Erkuş,
1923 yılından itibaren kesintisiz

bir şekilde giyeceği A takım formasını, 1920’li yılların başında da
zaman zaman giyme şansı yakaladı. Beşiktaş’ın 1921-22 Pazar
Ligi Şampiyonluğu ile 1924’teki
ilk resmi İstanbul Ligi Şampiyonu kadrolarında yedek olmasına
rağmen her zaman takıma girecek düzeyde hazır kuvvet gibiydi. Beşiktaş’ın futbol tarihinde
kazandığı ve resmi kurumlar
tarafından verilen yirmi altı Centilmenlik Kupası’nın ilk ödülünü
Kara Kartal 1930’lu yıllarda onun
sayesinde elde etmişti.

Şükrü Gülesin
14 Eylül 1922’de doğan Şükrü
Gülesin, Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri
olarak anıldı. Futbola küçük yaşta Kınalıada’da kaleci olarak başladı ve kısa sürede forvete geçti.
İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenci
iken Beyoğluspor’a transfer olan
Şükrü, 1940-41 sezonunda Beşiktaş’a geldi. 1944-45 sezonun-

da Ankaragücü’nde forma giyen
Gülesin, Beşiktaş’ta oynadığı on
yılda, on beşi resmi, dördü özel
olmak üzere tam on dokuz şampiyonluğa adını yazdırdı.
Beşiktaş formasıyla 281 maç
oynadı ve 226 gol kaydetti. On
üçü Galatasaray’a, dokuzu Fenerbahçe’ye olmak üzere derbilerde yirmi iki gol attı. Ortaya
koyduğu muhteşem futbolla
birlikte attığı korner golleri de
onu büyük üne kavuşturdu.
Adını Avupa’da duyuran
Gülesin, 1950’de İtalya’ya gitti.
Palermo, Lazio, tekrar Palermo
olmak üzere üç sezonda, İtalya
1. Ligi’nde yetmiş dokuz maçta
otuz altı gol attı. Yedisi İtalya’da
olmak üzere, doğrudan kornerlerden kaleye soktuğu gol sayısı
otuz ikidir.
Laizo formasıyla altı maç
eksik oynamasına rağmen bir
sezonda on yedi gol atarak gol
krallığı klasmanına girmeyi başardı. Bu skorla, İtalya tarihinde
ünlü Piola’dan sonra “en çok gol
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atan yabancı” olmuştu. Dünyanın bu en zor liginde forma giyen
en başarılı yabancılardan biri
olarak anılan Gülesin, Türkiye’ye
dönünce Galatasaray’a transfer
oldu. Fakat kısa zamanda hatasını anlayarak benliğini kazandığı öz yuvasına döndü ve futbola
veda etti.
Onu Beşiktaş’ta, biri Lazio’da
olmak üzere on bir kez A milli
formayı giydi, toplam dört gol
kaydetti. Futbolu bıraktıktan
sonra, Milli Takım Teknik Komitesi’ne seçildi, Beşiktaş’a yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. 10
Temmuz 1977’de kalp kizi geçirerek yaşama veda etti.

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

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın %77,4’ü
Twitter üzerinden geldi. %9,5 ile
Instagram ise 2. mecramız oldu.

%77.4
(1143284)

%6.0
(89120)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%9.5
(139942)
%3.1
(45707)

%2.7
(39449)

KELİME BULUTU

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

HAZIRLAYAN:

hazırlayan: gökhan karakaş

Kara Afrika şahit oldu
Siyah Beyaz sevdamıza

B

eşiktaşlı
olmak kendini ait hissetmektir Siyah
Beyaz'a.
Semtinden
yükselen tezahürata katılarak yürümektir ağaçlı yoldan mabedine
kadar. Siyah Beyaz bir kravat
gördüğünde "Beşiktalı mısınız"
diye sormaktır karşısındakine.
Sınırları kaldıran sevdanın tam
ortasında yer alan Beşiktaşlılar
sayfalarımıza renk kattı yine.

Beşiktaş'ın ateşiyle kavrulan
taraftarlarımız yine farklı coğrafyalarda sevdalarını dalgalandırdı. 116 yıllık şanlı tarihiyle
övünen Beşiktaşlılar, bu kez
Afrika kıtasının güneybatısındaki Angola’daydı.
Kara kıtanın kara ülkesidir
Angola. Sadece tenlerindeki
siyahlık değil, emperyalist batı
dünyasının yeraltı ve yerüstü
tüm zenginlikleri hoyratça ele
geçirme çabasında olduğu zengin bir ülkedir. Batısındaki Bantu Ndongo Krallığı'ndan dolayı
bu ismi alan Angola, Portekiz-
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liler’in keşfetmesiyle iç bölgelerine kadar işgale uğrayan bir
ülke. Ülkenin kaderi Kwanza
nehrinden içlere kadar ilerleyen
Portekiz donanmasının işgali
hızlandırmasıyla değişmiş. Atlas Okyanusu kıyısındaki Batı
Afrika ülkesinde yapılan Dünya
Turizm Fuarı ise Beşiktaş sevdasının ateşlenmesi için fırsat
oldu. Bulut Bağcı’nın girişimleriyle kara kaderini kırmaya
çalışan ülkeye gittiğimizde
bizi karşılayan siyah insanlar,
Siyah'la Beyaz'a uyum sağlayacaklarını müjdeliyordu.

Q7’yi soran pazar esnafına hediye
Medyanın duayen ismi ve hepimize mesleği öğreten Orhan Can,
deneyimli iletişimci Evren Kotoğlu ve benden oluşan bir Beşiktaş
üçlüsü Angola’da olunca taraftarlık elbette kaçınılmaz olur.
Ben, Can ve Orhan abi her gittiği
yerde Beşiktaşımız'ın tişörtüyle dolaşınca, semt pazarında
ilginç bir diyalog yaşadık. Yöresel

ürünler satan bir siyahi kardeşimizin üzerindeki tişörtü istemesi
üzerine düşünmeden soyunmaya
başlayan Orhan abi, yüce gönüllülük nedir sorusunu da cevapladı.
Mabedimiz Vodafone Park’ın
fotoğrafının olduğu tişört, ismi
Ferdinand olan ahşap ürün satıcısı tarafından çok beğenilmişti.
Ferdinand, bizlere Q7 yani Que-
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rasma’yı sorduğunda, futbolun
sadece futbol olmadığını, beş bin
kilometre uzakta bile ülkemizi
temsil ettiğini anlamıştık. Orhan
abi ile Ferdinand arasındaki dostluk böylece bir tişörtle başlarken,
antilop dişi hediyelerin Türkiye’ye
getirilmesiyle devam etmiş oldu.
Bunu başlatan da elbetteki Beşiktaş aşkıydı.

Siyahi Madelena da
Beşiktaşımız'la tanıştı
Kimbundu, Umbundu ve Kikongo dillerinin çok az konuşulduğu Angola’da Portekizce’nin
tam hakimiyeti Beşiktaşımız'da
top oynayan futbolcuların varlığıyla bize kılavuz oldu. Yirmi
milyonluk insan topluluğuyla
kolay iletişim kurmamızın bir
yoluydu Beşiktaş. Hatta bize

eşlik etmesi için atanan devlet
görevlisi Madelena hanım da Beşiktaşımız'la tanıştı. Ona hediye
ettiğimiz atkı, fazlasıyla yerini
buldu. Her zaman bizimle olan
ve Atlas Okyanusu’na girerken
koruma içgüdüsüyle çok açılmamamızı isteyen Madelena, siyahi
dostluğunu gösterdi.

Kardeşlerim bakmayın
ben Afrikalıyım
Belki renklerimizde siyahın
hakimiyeti belki hep ezilenden,
güçsüzden ama haklıdan yana
duruşumuz etkilemişti onları.
Uzun namlulu silahlarla nöbet
tutan askerler, yerel danslarını
sergileyen dansçılar, ilkel kabile
gösterisi yapan topluluklar ya
da çocuk asker olmanın verdiği

hüznü tam anlamıyla anlatan
çocuklar, Beşiktaş atkımızla poz
verdi. 2018 yılının en güzel Angolalı kadını seçilen Ana Liliana
Avião da, Beşiktaş atkımızla
görüntü vermekten kaçınmayarak, Beşiktaş’ın tüm güzelliklerin
bileşkesi olduğu mesajını vermemizi sağladı.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM / gkarakas1903@gmail.com
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yazı: handan kaloğulları

spor ve pazarlama yöneticısı

Bu sezon dünyanın en iyi liginde mücadele edecek yirmi takımın, on dördünün sahibi,
yabancı yatırımcılardan oluşuyor. On dört yabancı yatırımcı, bu kulüpleri almak
için kasalarından toplam 2 milyar 712 milyon 53 bin euro çıkartmış. En çok parayı
Manchester United için 2005 yılında, 880 milyon euro ile Glazer ailesi ödemiş.
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L

igimizde birçok
kulüp borçlarla
boğuşurken,
bazıları ise
kendileri için
çıkış yolları aramaya
çalışıyor. Kimi
kulüplerimiz yapılandırma yasasından faydalanmaya çalışıyor,
kimisi küçülmeye, kimisi ise
daha farklı alternatifler arıyor.
Ülkemizde bu durum yaşanırken
Premier League’de ise buna benzer durumlar yaşayan kulüplerin
satın alınmaları hakkında, KPMG
güzel bir araştırma yaptı, detayı
ile inceleyelim.

Premier Lig’e 2.7
milyar euro yatırıldı
Dünyanın en popüler ligi şüphesiz İngiltere Premier Ligi... Tüm
futbolseverlerin tutkuyla takip
ettiği Premier Lig’deki takımlar,
birçok yabancı yatırımıcının da
gözdesi durumunda bulunuyor. KPMG Football Benchmark
ekibi, Premier Lig kulüplerindeki
yabancı patronlarını araştırdı.
Bu sezon dünyanın en iyi liginde
mücadele edecek yirmi takımın
on dördünün sahibi yabancı

yatırımcılar... On dört yabancı
yatırımcı, bu kulüpleri almak için
kasasından toplam 2 milyar 712
milyon 53 bin euro çıkarttı.

Real Madrid ve Barca
yükselenleri kaptı
En çok parayı ise Manchester
United’ı 2005 yılında 880 milyon
euro karşılığında alan Grazer
ailesi ödedi. ABD’li iş adamı Stan

PREMIER LİG'İN YABANCI SAHİPLERİ
TAKIM

SAHİBİ

ÜLKE

SENE

M.United

Glazer Ailesi

ABD

2005

ÖDEDİĞİ
ÜCRET (EURO)
880 milyon

Arsenal

Stan Kroenke

ABD

2018

602 milyon

Liverpool

New England Sports

ABD

2010

334 milyon

Southampton

Lander Sports

Çin

2017

234 milyon

M.City

Mansour bin Zayed

BAE

2008

167 milyon

Chelsea

Roman Abramovich

Rusya

2003

156 milyon

C.Palace

Apollo Global Management

ABD

2015

111,5 milyon

Wolves

Fosun International

Çin

2016

50 milyon

Leicester City

Srivaddhanaprabha Ailesi

Tayland

2010

43 milyon

Aston Villa

Nassef Sawiris (NSWE)

Mısır

2018

33,5 milyon

Watford

Pozzo Ailesi

İtalya

2012

23 milyon

Sheffield

Prince Abdullah bin Musa’ad

Suudi

2013

12 milyon

Bournemouth

Maxim Denim

Rusya

2019

Açıklanmadı

Everton

Farhad Moshiri

İran

2019

Açıklanmadı

75

Kroenke, 2018 yılında 602 milyon euroya Arsenal tek sahibi
olurken, New England Sports,
Liverpool’u hisselerini 2010 yılında 334 milyon euro karşılığında
aldı. Southampton’ın hisseleri
ise Lander Sports’a 233 milyon
euroya satıldı. Premier Lig’deki
ilk yabancı yatırımcı olan Rus
iş adamı Roman Abramovich,
Chelsea’yi satın almak için 2003
yılında 156 milyon euro verdi.

Premier Lig
takımı satın almak
bir hayaldir
KPMG Türkiye Spor Sektör
Lideri Hakan Uçak, “Premier
Lig çok büyük Pazar ve yabancı yatırımcılar için de büyük bir
fırsat oluyor. Dünyanın en büyük
liginde bir takım sahibi olmak
büyük yatırımcıların hayalidir.
Bu sayede kendi şirketlerinin
büyümesini sağlıyorlar. Hem de
bir İngiliz kulübü sahibi olmanın
heyecanını yaşıyorlar” dedi.
Sizce bizim ligimizde, bu sezon
ne tarz değişikler olabilir?

şiır: vedat özdemiroğlu

SIYAH
BEYAZ
bin dokuz yüz ikide
ne vardı ne vardı ne
boğaz’ın hemen dibinde
başladı hikaye
yer siyah gök beyazdı
futbol istanbul’a taşındı
sen efsane yazdın
tarihe beşiktaş
ben de şiir yazdım sana
naçizane beşiktaş
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röportaj: barış uzel
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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız'da radikal
bir değişiklik yaşandı. Sekiz yıldır takımın hocası olan Tacettin Çıpa’nın yerine, bu
sezonla beraber on sekiz yıldır takımda olup takım kaptanlığını yapan, 2008 Avrupa
Şampiyonası’nın en değerli oyuncusu seçilen, 2011’de Avrupa Şampiyonu olan milli
takımın önemli bir parçası olan, 2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’nda dördüncülük
kazanan milli takımda büyük başarılara imza atan Kaan Dalay getirildi. Hal böyle
olunca da, antrenör-oyuncu olarak Demir Pençeler’de görev yapacak Kaan Dalay ile bir
araya geldik ve hem yeni göreviyle ilgili birkaç soru sorduk hem de başarılar diledik.

resif ve hızlı hücum düşünen bir
takım olacaktır. Mutlaka hücum
setlerimiz olacaktır ancak amacım daha çok direkt rakip potaya
giden bir basketbol oynatmak,
seyredene de daha çok keyif
verecek. Tüm oyuncularımız bu
arma için mutlaka savaşacaktır!
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı senin için ne
ifade ediyor?
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı benim
için “yürek” demektir! Biz tüm
izleyenlere takım halinde nasıl
savaşıldığını, nasıl saldırdığımızı
göstereceğiz. Tekrar ediyorum,
benim için tekerlekli sandalye
basketbolu savaşmaktır!

N

asıl antrenör-oyuncu
oldun? Olaylar
nasıl gelişti?
Antrenör
oyuncu olmam
Tacettin hocanın kendi şahsi
işlerinin aksamasını öne sürüp
istifa etmesi ve Erdem Göksel’in
bana bu teklifi bana sunmasıyla başladı. Böyle bir teklifi ret
etmem mümkün değildi tabii,
hemen kabul ettim. Antrenörlük konusunda bana güvenen
Genel Koordinatörümüz Levent
Çifter’e Yönetim Kurulu Üyemiz
Erdal Karacan’a, on sekiz yıldır
artık ailem olan Genel Menajerimiz Erdem Göksel’e, İdari

Menajerimiz Handan Karatekin’e sonsuz teşekkürlerimi ve
sevgilerimi sunuyorum. Onların
yüzünü kara çıkartmayacağım.
Antrenör-oyuncu oldun, peki
kaptanlığa devam mı, devir mi?
Sorumluluğu paylaşmak gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden kaptanlığı Bülent Yılmaz’a
verme kararı aldım. Kendisi
de çok iyi bir Beşiktaşlı’dır ve
takımımız için bu görevi en iyi
şekilde yapacağına eminim.
Beşiktaş Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı’na nasıl bir
basketbol oynatmayı düşünüyorsun?
Beşiktaş, kesinlikle hızlı, ag-
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“Beşiktaş, kesinlikle
hızlı, agresif ve hızlı
hücum düşünen
bir takım olacaktır.
Mutlaka hücum
setlerimiz olacaktır
ancak amacım daha
çok direkt rakip potaya giden bir basketbol oynatmak,
seyredene de daha
çok keyif verecek.
Tüm oyuncularımız
bu arma için mutlaka savaşacaktır!”

“Beşiktaş Tekerlekli
Sandalye Basketbol
Takımı benim için
“yürek” demektir!
Biz tüm izleyenlere
takım halinde nasıl
savaşıldığını, nasıl
saldırdığımızı göstereceğiz. Tekrar
ediyorum, benim
için tekerlekli sandalye basketbolu
savaşmaktır!”
Beşiktaş’taki hedeflerin ve
şahsi hedeflerin nedir?
Beşiktaş’taki hedeflerim,
Beşiktaş’ta antrenör olarak da
mümkün olduğunca çok çok
kupa kaldırmak, Beşiktaş’a yakışır bir takım olmak ve en sonunda da Beşiktaş’ta ölmek... Şahsi
tüm hedeflerimin içinde Beşiktaş var. Beşiktaş’sız bir hedef
veya bir hayat düşünemiyorum.

Bugüne kadar öyle bir hayatım
olmadı.
Antrenör-oyuncu olarak Beşiktaş taraftarına bir mesajın
var mı?
Hangi deplasmana gidersek
gidelim, bizi destekleyen taraftarlarımız mutlaka oluyor ve
evimizde gibi oynuyoruz. Ancak
içerideki maçlarda ise tam aksi
bir durum söz konusu. Beşiktaş
taraftarı kendi evimizde lütfen
bize deplasmanı yaşatmasınlar.
Gelsinler mücadele ve savaş
izlesinler!
*
Siz değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucularıyla duygu düşünceleri büyük bir içtenlikle paylaşan Kaan Dalay’a teşekkür edip
yeni görevinde sonsuz başarılar
ve kupalar dilerken, Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı’nın iç saha maçlarını
oynadığı Süleyman Seba Spor
Salonu’ndaki maçlarının ücretsiz
olduğunu bir kez daha hatırlamak istiyoruz.
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KLASIKLER
VODAFONE PARK'TA BULUŞTU
Beşiktaş JK Müzesi, klasik otomobillerden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yaptı.
TİKOD’un çok sayıda üyesinin katıldığı etkinlik kapsamında, Beşiktaş bayraklarıyla
süslenmiş klasik araçlar Vodafone Park etrafında gerçekleştirdikleri tur
ve sergi büyük ilgi gördü.

O

Beşiktaş
JK Müzesi, 18
Ağustos Pazar
günü, klasik
otomobillerden oluşan
muhteşem bir
koleksiyona ev

sahipliği yaptı.
Kulübümüz, yine farklı bir
etkinlikle, bu defa klasik otomobil severlerle bir araya geldi.
Beşiktaş JK Müzesi, 18 Ağustos Pazar günü Tofaş İlk Klasik
Otomobilciler Derneği’ni (TİKOD)
ağırladı. 1977-1983 yılları arası

üretilen yerli klasik otomobillerin
sahibi çok sayıda TİKOD Üyesi,
ilk olarak Beşiktaş bayrakları ile
süslendi ve 80’ler ruhunu yansıtan şampiyonluk konvoyu ile
semtimizde ve Vodafone Park’ın
çevresinde tur attı. Ardından
Beşiktaş JK Müzesi girişinde
buluşan klasik araçlar, büyük ilgi
gördü. Etkinlik sırasında eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken,
insanlar araçlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinlik, Beşiktaş
JK Müze Danışmanımız Zülal
Gök’ün tribünde üçlü çektirmesiyle sona erdi.
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Derman: “Nostalji
kokan bir etkinliğe
ev sahipliği yaptık”
Beşiktaş JK Müzesi ile TİKOD
arasında koordinasyon görevini
üstlenen ve aynı zamanda klasik
otomobil resimleri dergimizde
büyük ilgi gören Ressam Nihat
Evren Derman, dergimize şu
açıklamaları yaptı: “Beşiktaş JK
Müzesi kapsamındaki bu etkinliğin ilk tohumları Beşiktaş
Dergisi’nde (Aralık 2018) yayımlanan ‘Arabalılar Dolmabahçe’de’

adlı tablomla atıldı diyebilirim.
Tablonun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımından sonra
TİKOD yönetimi bana ulaşarak
tablodaki sahneyi canlandırmak
istediklerini söylediler. Ardından
TİKOD Üyeleri ile aramızda çok
güzel bir bağ oldu ve derneğin

üyesi oldum. Yaklaşık sekiz aylık bir hazırlık süreci geçirdik.
Müzemizde sergilenen araçlar, haziran ayında 2. Uluslararası Klasik Otomobil Festivali’nde yer aldı. Muadil marka
ve modellerin içindeki en iyi
örneklerden oluşan seçki müze-
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mizde ziyaretçilerimizi ağırladı.
Gelen araç sahiplerinin birçoğu
koyu Fenerbahçe ve Galatasaray
taraftarı olmasına karşın Siyah
Beyazlı bayraklarla araçlarını
süsleyerek ve Beşiktaş marşları
eşliğinde stada geldiler. Biz de
kendilerini en iyi şartlarda ağırlamaya çalıştık. Bu perspektiften bakarsak, karşılıklı dostluk
mesajlarının da verildiği nostalji
kokan bir etkinliğe ev sahipliği
yaptığımızı söyleyebilirim.
2012 yılında İnönü Stadı’nda
hayata geçen Tayyareci Vecihi
Hürkuş Sergisi’nden yedi yıl
sonra yeni bir etkinlikte görev
almaktan dolayı çok mutlu
oldum. On iki yıl içinde müzemiz kapsamındaki dördüncü
etkinliğimi gerçekleştirmenin
gururunu yaşıyorum. İmkanlar
elverirse gelecek yıllarda kendi
tablolarımın müzede yer aldığı
‘Sanatta Beşiktaş, Her Detayda Beşiktaş’ adlı sergiye imza
atarak, beşinci ve son etkinliğimle Beşiktaş JK Müzesi’ndeki
finalimi gerçekleştirmeyi arzu
ediyorum.”

DİVAN KURULU BAŞKANIMIZ:

TEVFİK YAMANTÜRK
Tevfik Yamantürk, Vodafone Park’ta düzenlenen Olağan Divan Başkanlık Kurulu
Seçimi’nde 626 oy alarak Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Divan Kurulu
mazbatalarını aldı

O

lağan Divan
Başkanlık
Kurulu Seçimi,
Vodafone Park
Kuzey Tribünü
toplantı alanında yapıldı. Açılışın ardından
toplantı başkanlık divanı seçimi
yapıldı ve Ali Rıza Dizdar başkan
seçildi.
Saygı duruşu sonrası İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından
Divan Kurulu Başkan adayları;
Tevfik Yamantürk, Şeref Nasır
ve Haluk Karakurt, Divan Kurulu
Üyelerimize hitaben birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından
oy verme işlemine geçildi ve Divan
Kurulu Üyelerimiz, saat 17.00’a
kadar oylarını kullandı. Toplantı
Divan Başkanı Ali Rıza Dizdar, oy
sayımının ardından Olağan Divan
Başkanlık Kurulu Seçimi’nde;
Tevfik Yamantürk’ün 626 oy, Şeref
Nasır’ın 286 oy, Haluk Karakurt’un
ise 29 oy aldığını açıkladı.

“Kulübümüzün
menfaatlerini
ön planda tutacağız"
Divan Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk, teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Bu sonuçları ciddi bir şekilde okuyacağız. Bize
oy vermeyenleri anlamaya çalışacağız. Bize oy verenlere teşekkür
ediyorum. Doğru bildiklerimizi
yönetim kurulumuzla paylaşmaya
devam edeceğiz. Kulübümüzün
menfaatlerini ön planda tutmayı
sürdüreceğiz. Seçim sonuçları
camiamıza hayırlı olsun”
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Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz, Vodafone Park’ta
düzenlenen törenle mazbatalarını
aldı. Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk’e mazbatasını
Başkanımız Fikret Orman ile Toplantı Divan Başkanı Ali Rıza Dizdar
takdim etti. Ardından sırayla Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimizin
mazbataları takdim edildi.
Başkan
Tevfik Yamantürk
Asil Üyeler
Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Yedek Üyeler
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek

H AVA
RI
A
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L
A
T
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KA
DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Ömür Caninsan
(Başkan)
Tutku Palta
(Başkan Yardımcısı)
Ali Rıza Koşar
(Genel Sekreter)
Osman Kıvanç Göç
(Sekreter Yardımcısı)
Serkan Sirkeli
(Mali ve İdari İşler Sorumlusu)
Arif Tatar
(Asil Üye)
Hüseyin Murat Ersoy
(Asil Üye)
Özkan Güçtimur
(Asil Üye)
Günay Özcan
(Üye)
Recep VolkanNursaçan
(Üye)
Hüseyin Karaman
(Üye)
Burak İhsan Aydoğan
(Üye)
Kerem Ergül
(Üye)

Denetim Kurulu

Kuruluş

Mustafa Türk
(Başkan)

“Havacılığa ve Beşiktaş’a gönül
vermiş gökyüzündeki kartalların on
yıl önce
kurduğu taraftar grubu olarak, 201
7’den
itibaren resmileşerek Hava Kartall
arı
Derneği çatısı altında toplandık
ve faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürme
kteyiz.
Derneğimiz, Beşiktaşımız’ı ait oldu
ğu
gökyüzünde temsil etmektedir.
Üyelerimizin büyük çoğunluğu havacılık
sektöründe çalışan pilot, kabin ekibi,
uçak teknisyeni ve yer hizmetlerinde gör
ev alan
kişilerden oluşmakla beraber hav
acılığa
ve Beşiktaş’a gönül vermiş mühen
dis,
avukat ve öğrenci üyelerimiz de
derneğimizin çatısı altında bizlerle
beraber güzel işlere imza
atmaktadırlar.”

Ömer Faruk Kara
(Başkan Yardımcısı)
Hakan Kurt
(Üye)
Hüseyin Baylav
(Üye)
Aslıcan Berkdil
(Üye)
Korhan Tuna
(Üye)
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Başkanın Mesajı

“Değerli Beşiktaşlı okurlar;
Günümüzde okumanın anl
amını maalesef ki unutmuş
bir
toplum olarak öncelikle bu
satırları özenle okuyan tüm
Beşiktaşlılar’a teşekkürü bir bor
ç bilirim. Hava Kartalları De
rneği’nin
tüm üyeleri olarak bizler, Be
şiktaşımız’ı temsil etmeye
gayret
ederken bir yandan da top
lumsal gelişime destek olm
aya çaba
göstermekteyiz.
19.03.2017 tarihinde Beşik
taş ve havacılık değerlerin
i bir
araya toplayarak ortaya çık
an sinerji ile parmakla gös
terilen bir
dernek olabilmek için elim
izden geleni yapma gayret
i içerisindeyiz. Sosyal sorumluluk pro
jelerine mümkün olduğunca
ağırlık
vermeye çalışıyoruz. 7’den
70’e her insana dokunup,
Beşiktaşlılık ruhunun gerektirdiği
şekilde klübümüze destek
olmak
en büyük amacımız.
Küfürsüz bir stat, daha çok
kadın daha çok çocuk bir diğ
er
deyişle; MEDENİYET demek!
Beni tanıyan arkadaşlarım
çok iyi
bilirler ki, statta küfüre son
verebilmek için elimizden
geleni
yapmaya çalıştık. Kulübüm
üzde iyi yapılan işlere destek
verip
eksik kalanlarının da gelişt
irilmesi adına yapıcı eleşti
rilerde
bulunarak kulübümüzün gel
işimine katkıda bulunuyoruz
.vVizyonumuzda da belirttiğim
iz gibi her günün sonunda
yense de,
yenilse de BeşiktAŞK diyoru
z.”
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• Derneğ imiz iki defa stadımızın içinde bulunan Beşiktaş
JK Müzesi girişinde ve on defa da
Türk Havayolları’nın farklı yerleşkelerinde olmak üzere Kızılay
Türkök ekibi ile birlikte kök hücre
bağ ışı kampanyası düzenlemiştir.
Bu kampanyalarda toplamda iki
bine yakın bağ ışçı bulunmasında
katkı sağlanmış ve bu bağ ışçılar
arasından üç hasta için eşleşme
sağlanarak yaşamsal desteklerine
katkıda bulunulmuştur. İlerleyen zamanda bu sayının daha da
artması için çalışmalar devam
etmektedir.
• Beşiktaş ve havacılık aşığ ı,
lösemi hastalığ ı ile mücadele eden
on üç yaşındaki Zehra Taşkın kızımızı Denizli’den misafir ederek
bizi de çok mutlu eden bir gün
yaşattık . Doktorundan uçabilir
izni aldıktan hemen sonra uçak
ile Denizli’den İstanbul’a gelen
küçük kızımızı ve annesini önce
uçak bakım atölye ve hangarını
dolaştırdık, ardından simülatör ile
eşsiz bir uçuş deneyimi yaşamasına vesile olduk. Bu güzel günün
anısına kendisine Beşiktaş forması
ve uçak maketi hediye ettik .
• Topluma kazandırılmaya
çalışılan genç kardeşlerimize bu
süreçte destek olmak adına sorumlu eğitmenleri ile birlikte stadımızda misafir ettik .
• Dernek üyelerimizin
çocuklarını maç öncesi seramoniye çıkararak unutulmaz bir anı
yaşamalarına vesile olduk.

Faaliyetler

www.turkhavakartallari.org
Adres:
Merkez Mah.
İskenderoğlu Sk. No:23
Daire:1 Şişli/İstanbul
Başkan e-posta:
caninsan79@hotmail.com
Telefon:
0 505 849 22 79

• Dernek olarak son günlerde
Günü’ne özel bir video hazırlayaOmurilik Felçlileri Derneğ i ile
rak farkındalık yaratmaya çalıştık .
birlikte yeni bir proje hazırlığ ına
Sözlerini de siz değ erli Beşiktaşlıgiriştik. Bilindiğ i üzere TOFD’nin
lar ile paylaşmak istedik:
“Kapak Olsun” projesi ile ihtiyacı
“Merhaba ben Kadın...
olanlara tekerlekli sandalye temini
Stada girerken ‘Arkadaşlar yolu
yapılmaktadır. Bizler de Türk Haaçın bayan var’ dediğin kadın,
vayolları’na ait yerleşkelerde kapak
Annen, bacın, sevg ilin, arkadave plastik artıkların toplanmasına
şın olan kadın,
yönelik etkin bir kampanya yürü‘Tribünde ne işi var?’ diye
terek kendilerine destek vermek
sorduğun kadın,
için çalışma hazırlıklarımızı
‘Erkek adam renkli takım tutsürdürmekte yiz. En kısa zamanda
maz’ derken Siyah-Beyaz renklere
hayata geçirerek katkı sunmaktan
gönül vermiş kadın,
büyük mutluluk duyacağ ız.
‘Annene selam söyle...’ diyerek
• Şampiyonluğ umuzu Atatürk
rakip takımı aşağ ılamaya çalıştıHavaliman’ını bayraklarla süsleyeğında tam da yanında olan annen,
rek kutlamıştık . Sadece Türkler ’i
kadın,
değ il, tüm dünya vatandaşlarını
Rakip takıma kadın yakıştırBeşiktaş ile buluşturmayı başardık .
ması yaparken ağaçlı yolda hemen
• Cezaevlerinde zor koşullar
arkanda yürüyen kadın,
altında yetişmek zorunda kalan
Erkekler tuvaleti kalabalık
miniklerimizin doğ um günlerini
olunca statta tuvaletini kullandıkutladık .
ğın kadın,
• Gidemediğimiz deplasman‘Dişi kartallar’ diyerek hay van
ları bir aile havasında hep beraber
benzetmesi yaptığın kadın,
izliyoruz.
‘Ananı, bacını, karını, kızını...’
• Sosyal medya üzerinden
bestesindeki anan, bacın, karın,
yaptığımız duyurular ile her sezon
kızın olan kadın,
yüzlerce öğrenci kardeşimizi,
Tribünde olan, tribünde olacak
dernek üyelerimizin kombinelerini
olan, her küfür ettiğ inde çocuğuücretsiz devir yaparak stadımızda
nun kulaklarını kapatmak zorunda
ağırlıyoruz.
kalan kadın,
• Sosyal medyayı oldukça
‘Bayan’ değ il, ‘Kadın’!
dikkatli ve verimli kullanmaya
Bu video doksan dakika
çalışarak vereceğimiz mesajlara
susmayan, ertesi gün sesi kısılan,
özen göstermekte yiz. Derneğ imideplasman çilesi çeken, erkek egezin başkan yardımcılığı görevini
men tribünde her zaman var olmuş
üstlenen Tutku Palta öncülüğ ünde
ve olacak olan tüm tribün emekçisi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
kadınlara adanmıştır.”

hazırlayan: murat yıldız

XIAOMI

MI AİLESİNE YENİ ÜYELER
KATMAYA DEVAM EDİYOR

S

on dönemin
yükselişte
olan teknoloji
firmalarından
Xiaom, akıllı
telefon piyasasını forse
etmeyi başardı. Özellikle Mi
ailesine kattığı her bir ürün ile
adeta rakiplerinin tahtını titretiyor. Temmuz ayı içerisinde lanse
ettikleri Xiaomi Mi CC9 modeli
ile de oldukça başarılı bir çalışma
ortaya çıkmış durumda.
Cihazın 6,39 inç genişliğinde
1080x2340 piksel çözünürlük
sunabilen Corning Gorilla
Glass 5 patentli kırılma ve
çizilmelere karşı yüksek
dayanıklı ve yüksek kalitede 16 milyon renk
sunabilen Super
Amoled tipi bir
ekranı var. Android 9.0 (Pie)
işletim sistemi ile gelen
bu telefonda
özellikle
tema
desteği
ile

ön plana çıkan MIUI 10 işletim
sistemi de kullanılabilmektedir.
Octa-core olarak adlandırılan
ve iki tane 2.2GHz gücünde. altı
tane de 1.7GHz gücünde toplamda sekiz çekirdek gibi
çalışmayı başarabilen
Kryo marka son derece
iyi bir işlemcisi bulunuyor. Ürün modelleri arasında 64,
128 ve 256GB
dahili
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depolama birimi ve 6GB ile 8GB
Ram bellek tercihleri de mevcut. MicroSD kart desteği ile her
modelde toplam 256GB’a kadar
depolama alanı genşiletilebiliyor.
Birincil kamera olarak 48+8+2
megapiksel
olmak
üzere
üç lens
bir arada
kullanılabilmektedir.
Selfie kamerası ise
32 megapiksele kadar
çözünürlük sağlayabiliyor. Çift
sim kart kullabileceğiniz bu
cihazda parmak
okuyucu, FM
radyo, USB 2.0 ve
C-Tipi bağlantı
noktalarına ek
olarak Wi-Fi ve
bluetooth kablosuz
bağlantı noktaları da
bulunuyor. 4030mAh
kapasiteli bataryası ile
uzun süre kullanımlar için tam
destek düşünülmüş.

DYSON HAVA TEMİZLEME FANLARI
İLE SICAĞI DIŞARIDA BIRAKIN

H

avalar iyice
ısınmışken ev,
iş veya kapalı
ortmalarda bulunmak zorundaysanız size
mükemmel bir
önerimiz var.
Dyson Pure serisi hava temizleyici fanlar ile zararlı gazların,
allerjenlerin ve hava kirliliğine sebep olan partiküllerin %99,95’ini
otomatik olarak temizlenebileceğini biliyor muydunuz? İşte
bu yazımızda kısaca değinmeye
çalışacağımız Dyson Pure Cool
ürünü ile Air MultiplierTM teknolojisi sayesinde 290 litreden fazla
arıtılmış havayı bulunduğunuz
ortama aktarabilmektedir. Havadaki partikül ve gazları algılar
ve eş zamanlı olarak arıtılmış

hava yayar, yaz aylarında serinletir, tüm yıl içerisinde ise gerekli
arındırma görevini eksiksiz yerine
getirir. 360° kapalı HEPA ve aktif
karbon filtreli kirletici maddeleri
hapseder. Tamamen kapalı filtre
sistemi, gazları uzaklaştırmak
için aktive edilmiş bir karbon
filtre ile 0,1 mikrona kadar küçük
mikroskobik alerjenleri ve zararlı maddeleri %99,95 oranında
hapseden cam malzemeden
üretilmiş HEPA tipi filtre aracılığıyla bulunduğunuz ortamdan
söküp alır. Kule tipi ürünümüzün
güçlü hava akımı sayesinde hem
serin hem de temiz hava bulunduğunuz ortamda her noktaya
ulaşacaktır. Uzaktan kumanda
ile kontrol edilebilen Dyson Pure
Cool ile serin ve ferah günler sizi
bekliyor.

MSI GAMING EKRAN KARTLARI İLE UÇUŞA HAZIRLANIN

T

üm oyun
severlerin ve
PC kullanıcısı
performans
tutkunlarının
en önemli donanım bileşenlerinin başında
ekran kartları gelir. Tabii diğer
bileşenlerin (işlemci, ram bellek,
anakart, güç kaynağı) de desteği ile ve donanımcıların dili ile
söylemek gerekirse “mükemmel
setup’lar” inşa edilebiliyor. Şimdi
bu aşamada olağanüstü bir ürün
olarak MSI Gaming X Trio GeForce
RTX 2080 Ti modelinden kısaca
söz edeceğiz. Nvidia çipsetli 11GB
grafik belleği bulunan bu ekran

kartı GDDR6 tipi yongaya sahip.
14Gbps bellek hızı ile, 1350MHz
standart ve istenirse boost
özelliği ile 1750MHz’e kadar çekirdek hızı görebildiğimiz MSI’ın
bu güzide ekran kartı şimdiden
okuyanların kafasını karıştırmaya
yetmiştir. Fakat çok daha fazla
ayrıntıya değinmeden yüzeysel
özelliklerle tanıtarak geçmeye
kıyamadığımız bu ekran kartının
çok iyi, hatta en iyi ekran kartları
arasında olduğunu üzerine basarak söylemek isteriz. PCI-Express
3.0 versiyon slot tipi ile en yeni
anakart modelleri ile soket tipi
tam anlamıyla uyumludur ve yüksek bant genişliğine sahiptir. 352
bit değeri ile cihazın işlemcisinin
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kendi üzerinde yer alan belleği ile
veri alış verişini yaptığı yolun çok
yüksek kapasiteli işlemlere açık
olduğunu görüyoruz. 250 Watt
güç tüketimi olduğunu öğrendiğimiz bu ekran kartının kurulu olduğu PC için minimum 700 Watt
gerçek değerli bir güç kaynağı
kullanmasını tavsiye ederiz. Her
ne kadar üzerinde bulunan metal
soğutma plakaları geniş alan
kaplıyor olsa da üç fanlı soğutma
düşüncesi bile insanı serinletiyor.
Evet üç fanlı soğutma ile sistemsel ısınma problemlerine de son
veren yapısı, HDMI ve Display
port çıkışları bulunan RTX 2080
Ti modeli ile tüm performans tutkunlarına mutlu günler dileriz.

Bu bir ilandır.

yazı: kaan özşenler

fıat motorsporları copılot ileri sürüş teknikleri uzmanı

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

Türkiye Rallisi

2

019 Dünya Ralli
Şampiyonası’nın on birinci
ayağı olan
Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül
2019 tarihleri
arasında Marmaris merkezli
olarak Muğla çevresinde organize
edilecek.
Bir sezonda beş milyona yakın
seyircinin takip ettiği Dünya Ralli
Şampiyonası’nın Türkiye ayağına
bu yıl daha çok sayıda yerli ve yabancı seyirci bekleniyor. Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) tarafından organize
edilen ve bu yıl “ülkemizin ev
sahipliği yapacağı en büyük spor
organizasyonu” özelliğine sahip
yarış, izleyenlere dört gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip,
yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.
Spor Toto, Avis, Go İpragaz,
Socar, Anex Tour, Pilotcar, Autoclub ve Ahu Hospital sponsorluğunda, Muğla Valiliği, Muğla
Büyükşehir Belediyesi, Marmaris
Belediyesi, Karayolları Genel
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası
katkılarıyla düzenlenen rallinin,
bu yıl eklenen iki yeni etapla daha
da çekişmeli mücadelelere sahne
olması bekleniyor.
12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris şehir merkezinde seyirci
özel etabıyla başlayarak, üç gün

boyunca Marmaris-Datça-Muğla
bölgesindeki etaplarda devam
edecek olan ralli, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi hem karadan hem de
teknelerle denizden izlenebilecek.
Türkiye ayağı geçtiğimiz yıl
hem otoritelerden hem sporculardan hem de yabancı medya
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mensuplarından takdir ve övgüler
alarak on üç yarış arasında en
iyilerden biri olmayı başarmıştı.
Ralliyle ilgili daha detaylı bigileri http://www.rallyturkey.com/
tr/ adresinden edinebilirsiniz ve
takip etmek isterseniz de aynı
adresten detaylara ulaşabilirsiniz.

Berfin Yaman
Dokuz yaşındaki Berfin Yaman,
en çok Beşiktaş ürünlerini
giymeyi seviyor. Veee doğal
olarak tabii ki en sevdiği
renkler Siyah ve Beyaz...

Ahmet Asaf Çalışkan
Dünyalar tatlısı Ahmet Asaf Çalışkan, henüz
sekiz aydır aramızda... Beşiktaş tulumu ve
“fanatik taraftar” yazılı beresiyle gülümseyen Asaf’a biz de “Bayrağımızın
gölgesi üzerinden eksilmesin”
diyoruz.

Kartal Özkuldan
Uşak’ta 10 Mayıs 2016 tarihinde
dünyaya gelen Kartal Özkuldan,
kardeşi yusuf ve babasıyla bir fotoğrafını bizlere yollamış. Bu fotoğraf
bize, “Sen bana babamdan kalan
miras değil, oğluma olan borcumsun”
sözlerini hatırlattı.
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Eymen Ediz Şahin
İki yaşındaki Eymen Ediz Şahin, bu yaşında
stadımızda Şeref Turu yapan şanslı Yavru
Kartal’lardan. Soyunma odasından yedek
kulübesine, tribünlerden çimlerimize kadar
tüm stadı gezen Ediz, en çok da futbolcu
abilerinin oturduğu yedek kulübesindeki
koltuklar mutlu olmuşa benziyor.

Berk Turan
Doğuştan Beşiktaşlı olan ve “Gücüne güç katmaya geldim” yazılı kıyafetleriyle mışıl mışıl
uyuyan Berk Turan’a biz de “Hoş geldin”
diyoruz. Bol bol uyu da büyü ve bir an
önce tribünlerde aramıza katıl Berk,
gücün gücümüzdür!

Ege Kurtulmuş
Dört yaşındaki Ege Kurtulmuş,
stat abisini ziyaret etmiş, hibrit
çimlerimizde koşturma şansını
yakalamış. Atkısını elinde sallayarak
tezahüratlar yapan Ege’yi belki bir
gün o çim sahada Beşiktaşımız’ın
formasıyla top koştururken
görürüz... Kim bilir?
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Eylül Ünal
11 Nisan 2015 tarihinde dünyaya gelen
Eylül Ünal, muhteşem güzelliğiyle sayfalarımıza konuk oluyor. “Beşiktaş’ı ne
kadar seviyorsun” sorusuna, iki kollarına yana açarak “Taaa bu kadar”
diye cevap veren Eylül’e öpücüklerimizi yolluyoruz.

Kaan Çakır
On aylık Kaan Çakır, Beşiktaşlılığını babasından ve
amcasından alıyor. Yavru Kartal
köşkünde mutlulukla pozler
veren Kaan, futbol topunu
asla elinden düşürmüyor.

Aras Ergun
Henüz sezik aylık olmasına rağmen
Aras’ın, arkalarında isminin yazılı olduğu hem kırmızı hem de beyaz forması
var. “İşte gerçek bir taraftar” diyoruz
ve kendisini tribünlerimizde görmek
için sabırsızlanıyoruz.
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Çınar Gönüllü
Çorum’da yaşayan ve aramıza dört ay önce
katılan Çınar Gönüllü, kocaman gülümsemesiyle içimizi ısıttı. Beşiktaş marşlarını
duyduğunda yerinde duramayan Çınar,
geleceğin ateşli taraftarlarından olacağa benziyor.

Mehmed Uraz Türkdönmez
İki yaşındaki Mehmed Uraz Türkdönmez’e siyah forması ne de çok
yakışmış değil mi? İstanbul’da
stadımıza çok da uzak olmayan bir
mesafede oturan Uraz, hepimiz gibi
maçların başlamasını iple çekiyormuş.

Mihrima Köşe &
Çağan Tezcan
İki kafadar Mihrimah Köşe ve Çafan
Tezcan, iki sıkı taraftar ve iki sıkı
kafadar... Mevzu bahis Beşiktaş olunca onlar için akan sular duruyor.
Tribünlerde sık sık gördüğümüz
bu iki arkadaşımıza sevgilerimizi yolluyoruz.
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AKT UE L

KİTAP

DEV ŞEFTALİ
Yazar: Roald Dahl
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

HAYVANLARI
TANIYALIM

BUKALEMUN
Bukalemunlar çok ağır hareket eden, ağaçlarda ve çalılar üzerinde yaşayan hayvanlardır.
Derilerinde renk maddesi denilen “kromatoforlar” bulunur. Bu sayede bulundukları ortama
renk uyumu sağlayarak düşmanlarından
korunurlar. Bukalemunlarda sempatik sinir
sisteminin salgısı ile pigmentlerin dağılması
ve toplanması sağlanarak renk değişimi meydana gelir. Böylece çok ağır hareket eden bu
hayvan bulunduğu ortamda fark edilmeden
güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Gün
ışığında yapraklı bir dalda otururken, etraflarındaki çalılıkların gölgesine benzer şekilde
siyah ve uçuk kahverengi lekelerle yeşil olurlar.
Akşam yaklaştığında ve ışıklar sönükleşmeye
başladığı zaman, bukalemunun rengi grimsi
yeşile döner ve daha sonra sarı lekeli donuk
sarımsı kahverengiye dönüşür. Karanlıkta ise
bukalemun tamamen siyah olur.
Bukalemun sadece bulunduğu yere uymak
için rengini değiştirmez. Eğer kızmışsa, üzerinde diğer hayvanlara uyarı olacak şekilde koyu
turuncu benekler ve koyu kırmızı lekeler de
oluşur.
Bukalemun, onu yırtıcı bir hayvan kılan pek
çok yeteneğe de sahiptir. Hareketli gözleriyle
avını çok iyi gözleyebilir. Tek başına diğerinden
bağımsız hareket edebilen gözleri konik bir
kas yapısının içindedir ve böylece yüz seksen
derecelik bir açıyla öne, arkaya ya da tam
aşağıya bakacak şekilde dönebilir. Bukalemun
böylece çevredeki böceklerden bir gözünü
ayırmazken, diğeriyle de sürekli olarak gelebilecek tehlikeleri kollayarak kendini korur.

Roald Dahl bu kitabında, dev gibi
kocaman bir şeftalinin üzerinde yapılan serüven
dolu bir yolculuğun öyküsünü anlatıyor. Bu öykünün
baş kişisi James, küçük yaşta öksüz ve yetim kalmış
dünya tatlısı bir çocuktur. Hayvanat bahçesinden
kaçan bir gergedan, bir gün James’in annesini de,
babasını da yer. Yapayalnız kalan zavallı küçük
James, teyzelerinin yanına sığınmak zorunda kalır. İki
teyzenin içleri kötülük doludur; James’e yapmadıklarını bırakmazlar. Bir gün... Hayır, öyküyü anlatmamızı
beklemeyin. Okumaktan başka çareniz yok. Bir başlayın hele, elinizden bırakamayacaksınız.

FİLM

JURASSIC HAYVANLARI
Jason Wright yönetmenliğindeki Jurassic Hayvanları, Yıldız Paw ve ekibinin bütün galaksiyi kurtarma
girişimini konu ediniyor.
Yıldız Paw’la ekibi geri döndü ve bu kez bütün
galaksi tehlikede! Marlon ButterPaws adında kötü bir
kedi evreni yok etme planları yaptığında ButterPaws’ı
durdurmak ve dünyayı kurtarmak için her şey Yıldız
Paws olarak bilinen elit bir uzay köpek ekibine bağlı.
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ADIDAS BJK 19-20 SWEATSHIRT
CE9064 / 279,00¨

ADIDAS BJK 19-20 ANTRENMAN ÜST
D95920 / 299,00¨

ADIDAS BJK 19-20 POLO T-SHIRT
DT5412 / 225,00¨

ADIDAS BJK 19-20 POLO T-SHIRT
D95962 / 225,00¨

ADIDAS BJK 19-20 RETRO POLO
DU1251 / 199,00¨

ADIDAS BJK 19-20 ANTRENMAN T-SHIRT
DT5288 / 209,00¨

BEŞİKTAŞ MODERN COLLEGE
KADIN T-SHIRT 8919121 / 95,00¨
BEŞİKTAŞ SKY EAGLE
ERKEK T-SHIRT 7919141 / 95,00¨

BEŞİKTAŞ B&W LAYER T-SHIRT
8919137 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ SKY EAGLE T-SHIRT
8919141 / 95,00¨

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

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

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

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

