En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Sevgili Beşiktaş Ailem,
Beşiktaşımız için 2019 yılı, büyük bir değişimin de başlangıcı oldu. Ulaşılabilir, şeffaf ve
çalışkan yönetim hedefiyle geldiğimiz bu şerefli görevde ikinci ayımızı doldururken, Beşiktaşlılar’a ve tüm spor kamuoyuna verdiğimiz sözler doğrultusunda çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Yönetim Kurulu’nda yer alan tüm arkadaşlarımla birlikte, mevcut sorunlarımızın
çözümü ve geleceğin Beşiktaş’ının planlamasına yönelik gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda önceliğimiz, her zaman sözünü verdiğimiz şeffaflık ve ulaşılabilirlik oldu. Bu
süreçte en büyük destekçimiz olan büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum.
¡
2020 yılının her şeyden önce, Türk sporunun her anlamda pozitif
geliştiği bir yıl olmasını diliyorum. Sporcu yetiştiren, altyapıya
önem veren, olimpiyatlarda başarılı sporcular yetiştiren bir
camianın oluşması hepimizin ortak çabasıyla mümkün olacak.
Türk spor camiasının ilk ve lokomotif kulübü Beşiktaş’ın,
bu dönüşümde üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır
olduğunu belirtmek isterim.
¡
Yeni yılda da atacağımız her adımda Beşiktaşlılık duruşundan taviz vermeden, her alanda başarının artmasını hedefleyeceğiz. Her branşta, “Şerefinle Oyna Hakkınla Kazan”
felsefesi ile hareket eden; haksızlıklar karşısında dimdik
duran, hakkını sonuna kadar arayan, ayrıcalık değil, adalet
peşinde koşan bir Beşiktaş olacak. Her koşulda desteğini
esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarı, bu süreçte yine en
büyük gücümüz olacak.
¡
2020’de öncelikli hedefimiz kulübün finansal yapısını
düzeltmek olacak. Bunu yaparken de Beşiktaş değerlerine
sonuna kadar sadık kalacağız. Kulübün finansal yapısını
düzeltirken sportif hedeflerden de asla taviz vermeyeceğiz. Beşiktaş’ı her branşta hak ettiği şampiyonluklara
taşımak için var gücümüzle çalışacağız.
¡
Ben ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım; yola çıktığımız ilk günden bu yana hesabını veremeyeceğimiz tek
bir iş yapmadık, yapmayacağız. Geçmişe yönelik olarak
da Beşiktaş’ın son 10 yılının denetlenmesini sağlayacağız.
Bağımsız uzmanların yürüttüğü bu süreç tamamlandığında, denetim raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Artık her
yönüyle açık, net, şeffaf bir Beşiktaş göreceksiniz.
¡
Beşiktaş’ın en büyük gücü olan taraftarımıza her
zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu süreçte,
tüm camiamızı Beşiktaş’a destek olmaya davet ediyorum.
Bu dönüşümü sizin desteğinizle gerçekleştirebiliriz. 2020
yılının Beşiktaşımız’ın vazgeçilmez değerlerinin yeniden ön
plana çıktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm Beşiktaşlılar’a sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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EDİTÖR
HAKAN BAYHAN • DOĞANCAN KIZILCA
FOTOĞRAF
ENİS ALBAYRAK • ERHAN DEMİR
HASAN AVCI • İSA ŞİMŞEK
RAHMAN SAĞIROĞLU • UFUK TUNCAELLİ
VALA SOMALI VE BJK MÜZESİ ARŞİVLERİ
KATKIDA BULUNANLAR
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MUTLUCAN ZAVOTÇU • NİHAT EVREN DERMAN
SELÇUK GENÇ • SERHAN OYTUN EROĞLU
KALBİMİZDESİNİZ
VALA SOMALI • CEMİLE M. ÖZDEMİR

ADRES:
BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.
VİŞNEZADE MAH. KADIRGALAR CAD. NO: 1
VODAFONE PARK OTOPARK GİRİŞİ KAT: 1
BEŞİKTAŞ • İSTANBUL
TEL: 0 212 948 1903
E- POSTA: dergi@bjk.com.tr
Her türlü yayın hakkı saklıdır. Bu dergide yer alan yazılı ve
görsel materyaller, BJK Sportif Ürünler San. ve TİC. A.Ş.’nin
izni olmadan kullanılamaz. Derginin tamamı ya da bir
bölümü, ilgili kişilerden izin alınmadan fotokopi dahil, optik,
elektronik ya da mekanik herhangi bir yolla kopyanalamaz,
çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz.

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
		 ufuk tuncaelli
organizasyon : mert közoğlu
tercüman
: halil yazıcıoğlu

GEORGES-KÉVIN N'KOUDOU:

“Şampiyonluk
kupasını tekrar
Vodafone Park’a
getirmek
istiyoruz”
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Kısa sürede taraftarlarımızın sevgilisi olan Georges-Kévin N’Koudou ile futbol
takımımızın konakladığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde samimi bir sohbet
gerçekleştirdik. Bir çok detayın ve hikayenin ortaya çıktığı bu keyifli röportajı
heyecanla okuyacağınızı düşünüyoruz.

T

araftarlarımıza kendinden
bahsederek
başlayalım
mı? Kimdir
Georges-Kévin
N’Koudou?
Neşeli, hayattan keyif almayı bilen, iletişime açık bir insanım. Aslında
hem açık hem de biraz utangaç
diyebiliriz. Yakın çevreme karşı
çok sıcağım ama yeni tanıştığım insanlara karşı ilk etapta
utangaçlığım ağır basıyor. Bu
ilk süreci geçip, yakınlık kurduktan sonra samimi olabiliyorum.
Futbolculuğumdan bahsedecek
olursak işime saygı duyuyorum
ve severek yapıyorum.
Fransa’da yetişen birçok futbolcu gibi sen de Premier Lig’in
yolunu tuttun ama her sezonu
başka bir takımda kiralık geçirdin. Yolunda gitmeyen neydi?
İlk sezonumda iyi bir hazırlık
dönemi geçiremedim ve bu beni
oldukça etkiledi. Bir ay sadece
otelde kaldım ve bir türlü adaptasyonumu tam anlamıyla sağlayamadım. İkinci sezonumda
antrenör bana yeterince inanmadı. Bunu da anlayabiliyorum
çünkü takım iyi gidiyordu, başka
futbolcuları kullanıyordu ve
onlar da iyi oynuyordu ama şunu
söyleyebilirim ki o dönemle ilgili
herhangi bir pişmanlığım yok.
İngiltere’nin en iyi kulüplerinden
birindeydim, çok önemli futbolcularla çok önemli deneyimler
yaşadım ve bu önemli bir tecrübe oldu. Belki oynamadım ve
belki istediğim seviyeye çıkamadım ama hem insani hem karak-
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ter hem de oyun anlamında çok
şey öğrendim.

biçimde zirveye ilerlememiz gerekli.

Kısa zamanlı olsa da Mauricio
Pochettino ile çalışmak nasıldı?
Yaptığın ortaları çok beğendiğini açıklamıştı. Sana ve futboluna kattığı artılar var mı?
Daha önce Marcelo Bielsa ile
çalıştığım için aslında Mauricio
Pochettino’nun sistemine yakın
bir futbolcuydum. Benim açımdan büyük
bir deneyimdi, çünkü
ne yapmak istediğini
iyi bilen ve bu isteğini futbolcusuna iyi
aktarabilen biriydi. Beni
oynatmamış olabilir ama
bu sebepten ötürü kendisi hakkında kötü bir şey söyleyemem
çünkü oynasanız da oynamasanız da çok şey öğreniyorsunuz.
Bugün hala onun için en iyisinin
olmasını dilerim.

Abdullah Avcı’nın oyun
sistemine adaptasyon
nasıl oldu? Ayrıca kendisi
için neler söylersin?
Abdullah
Avcı, oyun
felsefesi çok
sağlam olan
bir teknik
direktör

Süper Lig’i ve Beşiktaş’ı nasıl
buldun?
Başlangıçta zorlandık ama
sonrasında buna çabuk reaksiyon gösterip iyi bir seri yakaladık
ama son iki maçtaki mağlubiyet bizi zirve noktasından
uzaklaştırdı. Şimdi önümüzde
muhakkak kazanmamız gereken
ligin ilk yarısındaki son maçımız
var. İkinci yarıda ise bu tip puan
kayıplarını yapmadan sağlam bir
giriş yapmamız ve daha güçlü bir

ve buna bağlı olarak
oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme
konusunda da
oldukça deneyimli ve aynı
zamanda etkili
yöntemleri var.
Onunla çalışırken çok şey
öğreniyor ve
bundan zevk
alıyorum.

“Abdullah Avcı, oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik
direktör ve buna bağlı olarak
oyunla ilgili inandığı ilkeler
var. Bunları bizlere aktarma ve
öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda
etkili yöntemleri var. Onunla
çalışırken çok şey öğreniyor ve
bundan zevk alıyorum.”
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“Tribünlerinin
tamamının dolu
olduğu bir Vodafone
Park’ta oynamak
çok büyük bir
keyif ve zevk.
Aynı zamanda
hissedebileceğiniz
en büyük itici
güç. Daha önceki
röportajımızda
atmosfer olarak
Marsilya ile
benzerliklerin
olduğunu
söylemiştim. Bu tip
atmosferler belki
bazı futbolcuları
zorlayabilir ama
benim oynama
arzumu ve
motivasyonumu
yukarı çeker.”
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Derbideki penaltı pozisyonunu sormak istiyorum. Hem o
pozisyon hem de karar ile ilgili
neler söylersin?
Hakemler hakkında çok konuşan birisi değilimdir. Hatta sıklıkla hakemler de insan ve hata
yapar diye belirtirim. Bence o pozisyon ile ilgili iki önemli nokta
var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok
net görüyor, bu ayrıntıyı maçı
televizyondan izlerken gördüm,
farkettim. İkincisi hakemin bunu
atladığını farz edelim, VAR’daki
hakemler neden uyarmıyor? Bu
ilkinden daha da ilginç. Dediğim gibi hakem hata yapabilir,
futbolcularda yapabiliyor ve hata
oyunun içerisinde olan bir şey
ama bu iki durum o pozisyon için
oldukça ilginçti.
İstanbul’a adaptasyonun
kolay oldu mu? Gündelik yaşamında neler yapıyorsun?
Antrenmanlar haricinde
zamanımın büyük çoğunluğunu
evde geçiriyorum, bazen konsol
oyunları oynuyorum. Diaby ile

En son okuduğun kitap?
Peygamberin arkadaşları
En son izlediğin
film veyi dizi?
The Witcher
En sevdiğin yemek?
Annemin yaptığı
herhangibir yemek

dışarı çıkıyoruz, yemek yemeye
gidiyoruz.
Daha önce “Beşiktaş taraftarı
önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” demiştin. İlk maçındaki duygularını nasıl anlatırsın? Atmosfer nasıldı?
Tribünlerinin tamamının dolu
olduğu bir Vodafone Park’ta
oynamak çok büyük bir keyif ve
zevk. Aynı zamanda hissedebileceğiniz en büyük itici güç. Daha
önceki röportajımızda atmosfer
olarak Marsilya ile benzerliklerin
olduğunu söylemiştim. Bu tip
atmosferler belki bazı futbolcuları zorlayabilir ama benim oynama arzumu ve motivasyonumu
yukarı çeker.
Henüz yirmi yaşındayken
aralarında Messi, Ronaldo ve
Neymar gibi isimlerinde olduğu
“Avrupa’da sezonun en iyi elli
futbolcusu” listesi için aday
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gösterilmiştin. Neler hissettin?
O dönem Marsilya’da iyi bir
form yakalamıştım yaratıcı,
takıma katkı sağlayan bir futbolcuydum ve onun etkisiyle bu
listeye girmiştim. Performans
olarak benim çok daha fazla
üzerimde olan isimler vardı ama
ismime o listede yer verilmesi
güzel bir histi. Bugün de iyi bir
form yakalayıp yine o listede
yer almak isterim. Belki ilk on,
ilk yirmi kategorileri olmasa bile
oralara yakın olabilirim çünkü,
o potansiyelim var ancak daha
güçlü ve daha sağlam dönmem
gerek.
Kulübümüzün Youtube kanalı sayesinde resim yeteneğin
olduğunu öğrendik. Daha çok
kara kalem üzerine mi çalışıyorsun yoksa farklı tarzda resimlerin de var mı?
Genellikle kara kalem üzerine
çalışıyorum. Resim yaparken

fazla düşünmem, o an aklıma ne
gelirse onu resmederim ve bununla uğraşırken bir yandan da
müzik dinlerim. Beni rahatlatan,
futbol ortamından uzaklaştıran
bir hobi.
Kariyerinde sanat okuyarak
ilerleseydin, yaşamın sence
nasıl evrilirdi? Bununla ilgili bir
pişmanlığın var mı?
Eğer okusaydım; evden
okula, okuldan eve, sonrasında da muhtemelen evden işe,
işten eve bir hayatım olurdu ve
büyük bir ihtimalle hala annemle yaşıyor olurdum, çünkü ona
çok yakınım, yine onun yanında
kalırdım ve böyle devam ediyor
olurdu.

içi boş yaklaşım için ne söylemek istersin? Aynı zamanda
siyahi renkli futbolcuları çok
seven bir taraftar grubu önünde oynuyorsun. Bu sevgiyi, özel
bağı hissettin mi?
Herşeyden evvel ırkçılık
futbolun doğasına aykırı çünkü
futbol insanları birleştiren bir
platform ve ırkçılık bu hislere
tamamen aykırı. Bence FIFA ve
UEFA’nın uyguladığı yaptırımların çok daha sert olması lazım.
Bana öyle geliyor ki yeterince
sert olmayan bu yaptırımlar
sebebiyle bu kadar rahat bir
şekilde davranabiliyorlar. Beşiktaş taraftarına gelirsek daha
ilk günden bana o sıcaklığı ve
yakınlığı hissettirdiler. Yabancı

Fransa Milli Takımı’nın alt
yaş kategorilerinde forma
giymene rağmen A Takım
kadrosuna çağrılmadın. Bir de
Portekiz Milli Takım iddiaları
çıkmıştı ortaya. Süreci anlatır
mısın? Ayrıca Milli Takım hedefin nedir?
Aslında Marsilya’da oynarken
Fransa A Milli Takımı’nın geniş
kadrosuna seçilmiştim ama kadro daraldıktan sonra liste dışı
kalmıştım. Babamın Portekiz
vatandaşlığı orjini olduğu için
Portekiz Milli Takımı söylentileri
de bu sebeple çıkmıştı ancak
çokta ilgilendiğim veya kafayı
yorduğum bir konu değil, benim
esas hedefim Fransa Milli Takımı. Burada da şöyle bir durum
var, kulüp performansım önemli
bir yer teşkil ediyor ve gerçekten
istediğim bu hayali gerçekleştirebilmem içinde önce kulübümde iyi bir performans sergilemem gerekli ve inanıyorum ki
performansımı arttırırsam bu
hayalimi yakalayabilirim.
Avrupa stadyumlarında ne
yazık ki ırkçı yaklaşımların arttığını görüyoruz. Bu gereksiz ve
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veya siyahi olmamla ilgili olabilir ama en başından bu yana o
sıcaklığı her zaman hissetmeme
sebep oldular ve bundan ötürü
de kendilerine teşekkür ederim.
Son olarak Beşiktaş Dergisi
okuyucularına neler söylemek
istersin?
Bu röportaj okunurken ligin ilk
yarısı bitmiş olacak. Ligin ikinci
yarısında zirveye tırmanabilmemiz için onların desteğine her
zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye
devam etsinler ve biz de inşallah
sezon sonunda şampiyonluk
kupasını tekrar Vodafone Park’a
getirerek onlara karşılık
vereceğiz.

İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

(50x70 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Ece Soydemir Özel Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman

Dolmabahçe'de
3. Yıldız Coşkusu

B

eşiktaşımız
adına büyük
değişim rüzgarlarının estiği 2019 yılının
sona ermesiyle
2020'li yıllara
ilk adımı atmış
olduk. Tarih bilimi metodolojisinde özellikle 1900'lü yıllardan
sonra 10'ar yıllık periyotlarla
insanlık tarihinin gelişimi ele
alınmıştır.
1980'ler, 90'lar, 2000'ler,

2010'lar derken; 2020'lere ilk
adımımızı yeni hedefler ve yeni
umutlarla atıyoruz.
2010'lu yılları film şeridi gibi
geri sardığımda, 3. yıldızı taktığımız şampiyonluk kutlamaları
unutulmaz anılarım arasında yer
almaktadır.
Merhum eski yöneticimiz
Cenk Koray'ın girişimleriyle 2.
yıldızı formamıza taktığımız
2001 yılından itibaren, 16 yıl bu
yıldız için mücadele verdik.
3. yıldızla gelen şampiyonluk
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kutlamalarıyla havada, karada
ve hatta denizde bayrağımız
dalgalanmıştı. Yer gök siyah-beyaz sözünün hakkını fazlasıyla
vermişti o kutlamalar.
Bu eşsiz görsel şölen bana
ilham kaynağı olmuş ve tuvalimin başına geçmiştim. Vodafone Park'ı karadan denize
doğru resmederek Boğaz'daki
görsel zenginliği de kompozisyona dahil etmiştim. Gün batımı
saatine yaklaşırken, gurup vakti
ışıklarını stadın çatısına düşürerek resimdeki romantizmi daha
yoğun olarak hissettirdiğimi
düşünüyorum. Sezonun perdesi

kutlamalarla kapanırken güneşin
de yavaş yavaş ufukta kaybolması, resmin içinde coşkunun
yanında aynı zamanda gizemin
de yer almasını sağlıyor. Gün batıyor... Peki, bir gün sonra nasıl
bir güne uyanacak Dolmabahçe?
sorusu resmin içinde saklı bir
soru aslında!
Bu sahneden sonra ne yazık ki
Boğaz'ın suları 2 sezondur sessiz
kalsa da, bu sezon yeni yönetim kurulumuz ve yeni teknik
heyetimizle, yüksek enerjimiz
ve motivasyonumuzla Boğaz'ın
sularını yeniden dalgalandıracağımıza inanıyoruz.
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Tabloma ilham veren bu
coşkunun ve görsel şölenin, bu
sezon sonundan itibaren her
sezon yeniden tekrarlanması ve
en güzel anılarımız arasında yer
alması dileğiyle...

Şehitlerimizi
vefatlarının
üçüncü yıl
dönümünde andık

1

0 Aralık 2016
tarihinde Vodafone Park yakınında yaşanan
hain terör
saldırısında
şehit düşen vatandaşlarımız,
vefatlarının üçüncü yıl dönümünde Şehitler Anıtı’nda düzenlenen
törende dualarla anıldı.
Törene; Başkanımız Ahmet
Nur Çebi, İkinci Başkanımız
Adnan Dalgakıran, Asbaşkanımız
Emre Kocadağ, Genel Sekreter,
İcra Kurulu Başkanımız Ahmet
Mesut Urgancılar, Pazarlama ve
İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy,
Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol, Taraftar
ve Süleyman Seba ile Akatlar
Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Bilgihan Sürmen,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş
Kaymakamı Önder Bakan ile şehit
yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Anma töreni, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Başkanımız Ahmet Nur
Çebi, Şehitler Anıtı’na çelenk ve
karanfil bıraktı. Tören, okunan
duaların ardından sona erdi.
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röportaj: cihangir gökdoğan

Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları
Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyemiz

FIRAT FiDAN:
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“Beşiktaş, benim için bir yaşam biçimi. İlimi okuldan, hayatı Beşiktaş’tan öğrendim.
Çoğu kez eleştirildim, Beşiktaş’tan dolayı hayata gri bakmamayı da öğrendim.
Çünkü benim için hayat hep siyah ve beyazdan ibaretti. Ya yapacağım ya da
hiç yapmayacağım, bu anlayış hep bu siyah-beyaz sevdasından geldi” diyen
‘çiçeği burnunda’ Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan’la konuştuk.

B

ize kendinizden bahseder
misiniz? Fırat
Fidan kimdir?
Kendimi
anlatmayı pek
sevmiyorum.
Daha çok neler
yapacağız onları konuşalım.
Kısaca kendimden bahsetmem
gerekirse, endüstri ve sistem
mühendisiyim. Girişimcilik ve
uluslararası pazarlama üzerine
işletme yüksek lisansı yaptım.
Doğma büyüme Beşiktaşlıyım.
Beşiktaş’ı seçmedim, tercih
etmedim, Beşiktaşlı doğdum.
Çevremde Fırat Fidan dendiğinde Beşiktaş akıllara geliyor.
Seçim sürecinde de konuşmalarımda söylüyordum. Beşiktaş,
benim için bir yaşam biçimi. İlimi
okuldan, hayatı Beşiktaş’tan
öğrendim. Çoğu kez eleştirildim
Beşiktaş’tan dolayı, hayata gri
bakmamayı da öğrendim. Çünkü
benim için hayat hep siyah ve
beyazdan ibaretti. Ya yapacağım ya da hiç yapmayacağım,
bu anlayış hep bu siyah-beyaz
sevdasından geldi. Sekiz yıl
Amerika’da yaşadım. 17 yaşımda
Amerika’ya gittim. Hayatımda
çok nadir ağladığımı hatırlarım,
ancak Amerika’ya gittiğimde bir
kez ağladım. Ağlama sebebim
de, Beşiktaş maçlarını izleyemeyecek olmamdı. Sevdamız
siyah-beyaz, onun uğruna gidiyoruz.
Taraftar Fırat Fidan vardı,
tabii şimdi yönetici Fırat Fidan
var. Taraftarken bazı şeyler
hem kolay hem de zor oluyor.

Peki, işin yönetsel kısmına geçtiğiniz şu süreçte duygularınız
ne durumda?
Her şeyin bir denge üzerine
kurulu olduğunu öğrendim.
Dışarıdan konuşmak çok kolay. Bir maç esnasında hakeme
sinirlenip “yönetim uyuma,
hakeme saydır, taraftara sahip
çık!” gibi kelimeleri çok rahat
kullanıyorsunuz. Yönetici olunca o işler öyle olmuyor. Çünkü
arkada başka bir denge olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında her
şey bir denge ve strateji üzerine
kurulu. Bu stratejiler de anlık
gelişen bir durum değil, uzun
vadeliler. Stratejinizden koptuğunuz an aslında başarısızlık
geliyor, devam ettirdiğinizde de
başarı geliyor. Ben de ilk kulübe
girdiğimde her şey çok güllük
gülistanlık olacak diye beklerken
gerçekten çok kötü bir manzara
ile karşılaştık. Başkanımız zaten
bunu Divan Kurulu Toplantısı’nda ve diğer açıklamalarında dile
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getirdi. İçerisi, dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Eskiden maçlara
giderken üç puan alalım, beraberlikten ne olacak bir puan derken, şu an öyle bakmıyorum, her
şeye para gözüyle baktığımız
için, belki bu durum iş adamı olmamdan kaynaklı da oluyor ama
bir maçta berabere kaldığımızda
bile ne kadar para kazandığımızı
konuşuyoruz. Temel hedefimiz
ve amacımız tabii ki şampiyonluk ama ondan önce Beşiktaş’ın
stratejileri belirlenmeli ve biz bu
stratejileri belirlemeye başladık.
Göreve geldiğimiz günden beri
emin olabilirsiniz, tüm Yönetim
Kurulu Üyelerimiz 7/24 bunun
üzerine çalışıyor. O yüzden yönetimde olmak ile taraftar olmak
bambaşka iki durum.
Her mevkii geçiyor ama taraftarlık kalıcı olan sanırım?..
Biz bu koltuğa sürekli oturmaya gelmedik. Belli bir süreliğine
geldik, belli bir süre bu görevi

yapacağız, sonrasında da koltuktan kalkıp taraftar olmaya
devam edeceğiz. “Pişman mısınız?” diye soruyorlar. Bu sevda
uğruna yıllarımızı verdik diyorum
ben de. Bu saatten sonra pişman olacak pek bir durumum
yok. Geldiysek yapacağız, yapamayacaksak da gideceğiz.

Fırat Fidan
ve minik kızı
Ela Nora
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Hem akademi kavramını biraz açarken hem de Başkanımız
Ahmet Nur Çebi ve sizin altyapı
ile ilgili stratejilerinizi öğrenebilir miyiz?
Yönetime gelmeden önce iki
sene boyunca Beşiktaş altyapısında komite başkanlığı yaptım.
O süreçte de şunu fark ettim
ki bir işi tek başınıza yapamazsınız. Bir işi yapacaksanız ekip
ile yapmanız lazım. Ekip ve
takım ruhu lazım. Biz bu ruhu
da benim gibi Beşiktaş sevdalısı ve Beşiktaş’tan hiç bir çıkarı
olmayan temiz ve dürüst arkadaşlarımla yaklaşık on altı kişilik
bir ekip ile gerçekleştirdik. Tabii
bu kez sorumluluğum daha ağır,
Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar
Spor Okulları Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum
için geçmişte oluşturduğumuz
komiteyi daha da güçlendirerek
icra kurulu oluşturduk. Beşiktaş
Akademisi’nin altına; futbol
altyapı, kadın futbol, spor okulları ve aynı zamanda gelecekte
Beşiktaş Espor’u koymayı planlıyoruz. Bunların tamamına da
akademi dedik. Akademi dememizin sebebi de dört yaşından
başlayıp ileride; on dokuz, yirmi
yaşına geldiğinde ve profesyonel
sporcu hayatına atıldığında bir
üniversite görevi görmek. BJK
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ni
Ümraniye’ye taşıdığımızda da
bunun altyapısını oluşturmak
istedik. Kendimize misyonlar
ve vizyonlar belirledik. Beşiktaş’ın hep var olan genç oyuncu
yetiştirme olgusundan geliyor

aslında. Biz bunu daha da profesyonel hale getirerek oyuncuları fiziksel, ruhsal ve sosyal
anlamda da; sporcularımızı
geliştirip zeki, ahlaklı ve saygılı
bireyler yetiştirirken Beşiktaş’ı
temsil edecek kişileri öz kaynak
düzenine kazandırmak istiyoruz.
Aynı zamanda gelirlerin de giderleri karşılamasını hedefliyoruz.
Bugüne kadar sporcu yetiştirme
organizasyonlarımız daha çok
gider üzerine kurulu. Biz bunu
biraz daha gelir modeline çevirmeye çalışıp daha şeffaf, daha
çok sponsor çeken yapıya getirip ileri vadede planlarımızı da
yaptık.
Kısa vadeli planlarla başlayalım isterseniz..
Akademi A.Ş.’de İcra Kurulu
Üyelerimiz var. Denetim ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz olacak.
Akademiyi şirketleştirip, ayrı bir
şirket haline getirmek istiyoruz.
Buradaki temel amacımız dış
fonlarla desteklenen bir şirket yaratmak, gelir ve giderleri
kontrol altına alabilmek. Yeni bir
yapılanmaya gidiyoruz, daha çok
hiyerarşik yapıdan kurtulmayı
hedefliyoruz ve matriks yapılanmaya geçmeye çalışıyoruz. Herkesin birbiri ile beraber kol kola
ve omuz omuza çalışacağı bir
yapı kurmaya çalışıyoruz. Çünkü
biz burada iki buçuk sene olacağız, belki daha kısa belki daha
uzun orasını bilemiyoruz ama
bizden sonra gelecek arkadaşların da zorlanmadan devam ettiği
bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.
Altyapılardaki en büyük sıkıntı
bu oluyor aslında. Gelen yöneticinin ideolojisi ve kendi stratejisi
devam ediyor ama o gittikten
sonra sil baştan durumu yaşanıyor ki bunu geçmişte de yaşadık. Biz de bu durum oluşmasın
diye her şeyi yazılı hale getirip
süreçleri belirlemek istiyoruz.
Daha sonra sponsorlar bulmak

istiyoruz. Buraya sponsorlar
çekebiliyoruz, tesis içinde yaklaşık doksan sekiz tane pano alanı
oluşturduk. Ve o alanlara reklam
alıyoruz şu anda. Yüzde yirmi
beşi kadarını doldurduk. Bir sene
içinde tamamını dolduracağız.
Oradan bir gelir elde edeceğiz,
bu geliri de yine akademi için
kullanacağız. Spor okullarını
yeniden yapılandırmak istiyoruz.
Spor okullarında da ayrı reklam
alanları yaratarak ek gelirler
sağlamak istiyoruz. Spor okullarının satmış olduğu formaların
tasarımlarını yapıp, maliyetlerini
de daha aşağıya çekip daha da
yüksek spor okulu geliri elde
etmeye çalışıyoruz. Basketbol ve
jimnastik üzerine de spor okullarımızı güçlendirmek istiyoruz. Şu
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an mevcutta bize ait beş tane
spor okulumuz var. Bunların ikisi
futbol, biri basketbol, biri voleybol ve birisi de jimnastik. Bize ait
spor okullarındaki sayımız 344.
Franchise dediğimiz dışarıya
verdiğimiz spor okullarında da
yaklaşık on iki bin öğrencimiz
var. Var olan 126 okulun çoğunluğu futbol. Avrupa’da bu kadar
sayıya çok daha fazla futbolcu
çıkar aslında. Elimizde bu imkanlar varken altyapıdan daha fazla
oyuncuyu yukarıya taşımamız
gerekiyor. İsmimizde jimnastik
ismi geçmesine rağmen çok da
kullanmıyoruz aslında. Yurtdışında altyapılara gittiğimizde
en çok gördüğümüz şeylerden
birisi futbolcuların duruş düzgünlükleriydi. Bunu da araştırıp

sorduğumuzda bunun jimnastik ile olduğunu söylediler. Bu
yüzden biz de jimnastiğe ağırlık
vermek istiyoruz açıkçası. 36
jimnastik okulu açma hedefimiz
var, bunların on ikisi İstanbul’da
yirmi dört tanesi de Türkiye
genelinde olmak üzere. Bu hem
spor okullarına gelir sağlayacak
hem de futbol ve basketbol
altyapısına kazandıracağımız
sporcuların buradan yetişmesini
sağlayacağız.
Beşiktaş Akademisi’nde nasıl
bir şema oluşumu var?
Tüm akademi bir direktöre
bağlı. 83 çalışanımız var. İcra,
denetim ve yönetim kurulumuz
bağımsız ve herhangi bir bedel
almadan gönüllü çalışan kişiler.
Çalışanlarımızın 62 kişisi futbol
altyapıda görev alıyor. 12 kişi
spor okullarından sorumlu ve kalanlar da basketbol okullarından
sorumlu kişiler. Diyetisyenimiz,
doktorumuz, fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, beslenme uzmanımız, eğitmen ve akademisyenlerimiz ve psikoloğumuz var.
Aslında bizim için büyük bir artı
bu durum. Bazı uygulamalarımız
gerçekten de A Takımımızda bile
aranır şekilde. Bunu tesislerimize geldiğinizde de görebilirsiniz.
Kullanmakta olduğumuz bir
yazılım programımız var. SoccerLab diye. Bu program uluslararası takımlarda da kullanılıyor ve A
Takımlarda kullanılıyor. Burada
on altı bine yakın futbolcu kaydını sürekli izleyip, takip edebiliyorsunuz. PSV Eindhoven, Ajax
gibi takımlar kullanıyor, Belçika
liginde pek çok takım kullanıyor.
Futbol scout ekipleri de gelip
o programla bizim maçlarımızı izleyebiliyorlar. Maçlar canlı
yayınlanıyor, GPS’ler ile oyuncular takip ediliyor, ısı haritası
ve grafikler takip edilebiliniyor.
Hatta sporcular uygulama sayesinde saat kaçta yatıp kaçta

kalktığını, o gün neler yediği gibi
bilgilerin hepsini kendisi girebiliyor. Bizim uzman arkadaşlarımız da bu bilgileri ekranlardan
takip edebiliyor. Her sporcuya
ayrı bir program da uygulayabiliyorlar. SoccerLab programını
Türkiye’de kullanan tek kulübüz.
Bu program aslında geleceğin
futbolcusunu yetiştirmemizdeki en büyük etkenlerden biri
olacak. Teknoloji değişiyor, artık

eski sistem ve teknolojilerle
futbolcular yetiştirilmiyor. Temel
hedefimiz bu tarz programlar
üzerinden data analizini biraz
daha arttırarak bunu daha ileri
seviyelere taşımak.
Az önce biraz bahsettiniz
Ümraniye’ye taşınma konusu.
Kolay değil, yoğun da mesai
harcanıyor bu konuya ama bu
durum bize ne gibi artılar geti-
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recek ve taşınma işlemi gerçekleşecek mi?
Ahmet Nur Çebi Başkanımızın
benim en çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi de altyapıya
verdiği değer. Futbolcunun, dışarıdan değil, altyapıdan gelmesi
gerektiğini savunan bir başkana
sahip olduğumuz için bence çok
şanslıyız. Kendisi de bu konuda hem çok bilinçli hem de çok
destek veren bir başkan. Futbolcu maaşları, dövizin artması gibi
durumlar ve bu borçlar ile dışarıdan futbolcu alarak içerideki yapıyı oluşturmanın zor olduğunu
biliyoruz artık. O yüzden gelecek
altyapıda. Abdullah Avcı’da son
maçlarda yedi, sekiz tane altyapı
oyuncumuza görev verdi, ona
da teşekkür edelim buradan. Bu
bizim için çok büyük bir avantaj.
Bunun gibi daha çok oyuncuyu
takımımıza kazandırırsak bu
Beşiktaş’ın da geleceğini kurtaracak bir proje aslında. Bunun
olmasını sağlayacak en büyük
faktörlerden biri de Ümraniye’ye
taşınmamız aslında. Çünkü dışarıdan bu kadar oyuncuyu takımına alabiliyorsa hocamız, yanında
çalıştıklarında daha da fazla
oyuncumuzdan yararlanacaktır.
Ayrıca gerçekten de zeminler çok
fark ediyor. Uluslararası standartlara uymayan sahamız var,
bunların hepsini eğer ki altyapımızı Ümraniye’ye taşırsak ve
altyapı programlarımızı A Takım
ile birleştirebilirsek aslında o
zaman gerçek akademiyi kurmuş
olacağız. Bizim de zaten temel
hedefimiz tüm bunların altyapısını oluşturmak. Başkanımız o
konuda çalışıyor, en kısa sürede gereken izinleri alacağız ve
çalışmalarımıza başlayıp altyapı
tesisimizi Ümraniye’ye taşıyacağız.
Kısa vadeli hedeflerinizden
bahsettiniz, orta ve uzun vadeli
hedefleriniz var mı?

Futbolcu çıkarmak istiyorsak
sürdürülebilir ve uzun vadeli
hedefler koymamız lazım. Orta
ve uzun vadeli hedeflerimize
de bakarsak Jimnastik Okulları
projelerini arttırarak büyütmeye
çalışıyoruz. Akademide bir kreasyon yaratıp, Beşiktaş Akademi ürünlerini spor okullarında
ve Kartal Yuvası Mağazaları’nda
da satmayı planlıyoruz. Spor
okullarına yazılım programı orta
vadeli planlarımız içinde. Futbol
okullarının rafinesini yapıp, ismimizi taşıyan futbol okullarının
çok daha profesyonel bir biçimde
yönetilmesini planlıyoruz. Uzun
vadeli planlarımıza baktığımızda
Ümraniye tesislerine geçiş süreci
var. Kid Akademi dediğimiz bir
projemiz var. Global anlaşmalar
yapmaya başladık. Görüştüğümüz üç dört ülkede, ayrı ayrı
futbol exchange programları
var. Bu proje ile alt yaş kategorilerindeki futbolcularımızı diğer
ülkelerdeki futbol okullarına
gönderip, orada futbolcu takası
ihtimallerimiz doğacak. Ayrıca
futbolcularımız oralarda kamplar
yapacak. Hem vizyonlarını genişletebilecekler hem de daha fazla,
futbolun sadece futbol olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu
deneyimleyecekler. Ve uluslararası arkadaşlıklar kuracaklar. Bir
de bir üniversite ile anlaşmak
istiyoruz, görüştüğümüz üniversiteler var şu anda. Orada daha
çok antrenörlerimizin lisans
almasını, hatta Ümraniye’de
yapacağımız tesis içerisinde o
üniversiteyi konumlandırarak
sporcu akademisyen üretmeyi
de sağlayacak bir tesis haline
getirmeyi hedefliyoruz. Kesinlikle şuna inanıyorum; beş yıllık, on
yıllık planlar da yapılsa tüm proje
ve planların sürdürülebilir halde
yapılması lazım. Sürdürülebilirlik
de yönetim kurullarına bağlı.
Kadın Futbol Takımımızın

maçlarına gidiyorsunuz, destek
oluyorsunuz. Beşiktaş Türkiye’de kadın futbolunun öncü
ekolü haline gelmiş durumda.
Kadın futboluna bakışınızı anlatır mısınız?
Amerika’da yaşarken okul takımında futbol oynuyordum aynı
zamanda. Bizim oradaki futbol
maçlarının çoğu kadın erkek karışık şekildeydi, belli bir sayının
altında da kadın olamıyordu.
Orada en başlarda arkadaşlarımız kadın futbol mu oynar
zihniyeti ile yaklaşıyordu. Fakat
çoğu yerde bizden de daha iyi
oynadıklarını görünce kadınların
bu işi çok da iyi becerebildiğine
inandım. Çok da estetik duruyorlar bence, gelişmekte olan
bir spor dalı. Geçmişi bu kadar
kısa olmasına rağmen izlerken
oldukça keyif verebiliyorlar.
Beşiktaş’ın da diğer rakiplerine kıyasla kadın futbol takımı
olması bence büyük bir artı. Öncelikle kadın futbolunu devreye

sokan ve bunu gerçekleştiren
yöneticimize teşekkür ediyorum.
Kadın futbolu üzerine her yıl
sponsorlarımız da artmakta. İlk
önce ana sponsor olarak büyük
bir firma ile başladık ve şimdi
de üç dört tane ayrı firma ile
görüşüyoruz. Seyirci de çekmeye
başladığını fark ettik. En son bir
toplantımızda da kadın futbol
takımımızın maçlarını Vodafone
Park’ta da oynayabilir miyiz diye
konuştuk. Böyle bir planımız
da var, belki bir kaç maçımızı
Vodafone Park’ta oynamayı
düşünüyoruz. Passolig oranlarına da baktığınızda Türkiye’de en
fazla kadın taraftarın stadyuma
geldiği takım Beşiktaş. Bu artıyı
gelir modeline çevirmemiz lazım.
Her şeyden önce de cinsiyet
ayrımcılığını ortadan kaldıran bir
hareket. O yüzden destekliyoruz
ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın da maçlarını izlemenizi
tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok
eğlenceli.

röportaj: andrew sımes

CEVAT ŞEKERBEGOVİÇ:

"EN BÜYÜK BAŞARIM
HATIRLANMAK"
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ncellikle
Dzevad
Secerbegovic, ya
da Türkiye’de seni
tanıdığımız
isim Cevat Şekerbegoviç,
kimdir?
1955 Gornji Rahiç’te
doğdum. Bu küçük yerde tüm Yugoslav halkları
barış içinde yaşardı ve halen
çok farklı bir yapısı vardır.
Ama küçük olmasından
ötürü refahla yaşanan bir
yer değildir. Yine de benim
ailem çoğu aileden daha iyi
durumdaydı. Bunun en iyi
örneği büyük bir arka bahçemizin olmasıydı ve ben burada
futbola başladım. Sporcu bir
aileden geliyorum. İki ablam
koşucuydu, ağabeyim ise amatör
futbolcuydu. Onların teşvikleri
ile futbolu her geçen gün daha
da benimsedim. Nihayet on beş
yaşımda ailemin yanından ayrılıp
Tuzla’ya ve daha ciddi bir futbol
piyasasına gittim.

O

O günlerin Yugoslavya’sında
yaşamak ve futbol oynamak
nasıl bir şey idi?

1983 yılında Beşiktaşımız’a
transfer olan ve oynadığı
dönemde izleyenlerin
hatıralarında acı tatlı
anılar bırakan büyük
bir yetenekti Cevat
Şekerbegoviç.
Futbol takımımızın bininci
golünü atan futbolcumuz
olarak da tarihimizde
ayrı bir yeri olan
Şekerbegoviç ile geçmişi
yad ettik.
Belki artılarımız çok değildi ama Yugoslavya’da ihtiyaç
duyduğumuz her şeye sahiptik.
O zamanın insanını memnun
etmek için çok şeye ihtiyaç
yoktu. Çok güzel kenetlenirdik.
Bugünlerde herkes birbirinden çok kopuk. Yugoslavya ligi
Avrupa’da en iyi beş lig arasında
gösteriliyordu. Nitekim bugün
de baktığınız zaman dünyada Brezilya’dan sonra en fazla
futbolcu ihraç eden ülke, toplasanız yine Yugoslavya’dır. Bu
yüzden yurtdışına gitmeye de
çok gerek yoktu. Zaten o za-
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manlar bir yasa vardı, yirmi
sekiz yaşından önce ülkeden
çıkamıyordun. Barcelona ve
Real Madrid bu yasağı delip
özel izin almaya çalıştılar
benim için ama olmadı.
On sene boyunca Sloboda
Tuzla ve milli takımda her
yaş grubunda oynadım. Sol
kanattım, yani eski deyiş ile
sekiz numara. 1976’da UEFA
kupasına ilk defa gitmeye
hak kazandık. Bu bizim en
büyük başarımızdı. 1978’de
Yugoslavya’da en değerli
oyuncu seçildim. 1980’de
Moskova’da düzenlenen
Olimpiyatlarda dördüncü
olan milli takımda oynadım.
1982’de İspanya’da düzenlenen Dünya Kupasına gitmeye
hak kazandık. Elemelerde banko
oynamıştım ama sonra sakatlanarak bu turnuvaya gidemedim.
Ama en büyük başarım bunlar
değil, hatırlanmaktır. Sağolsun
yaşı yeten Beşiktaş taraftarları
ve sizler beni asla yanlız bırakmıyorsunuz.
Beşiktaş’a gelişiniz nasıl
oldu? Geldiğinizde nasıl bir
ortam buldunuz?
Beşiktaş teklifi gelmeden
önce üç Alman takım ile görü-

dı diyebilirim. Tüm oyuncular
birbirleriyle arkadaştı. Kendi
kabiliyetlerine değil birbirlerine
güveniyorlardı. Bu şekilde takım
potansiyelin üstüne çıkmıştı.
Takımın adeta bir ruhu vardı.
Yokluk içinde başarı başka bir
şey.

“En büyük başarım bunlar değil, hatırlanmaktır.
Sağolsun yaşı yeten Beşiktaş taraftarları ve sizler
beni asla yaınız bırakmıyorsunuz.”
şüyordum ve bunlardan Hertha
Berlin ve Stuttgart bana daha
çok para teklif ettiler, Beşiktaş
ise bana aşık olmayı teklif etti.
Beşiktaş’ın Yugoslav teknik
direktörü öyle demişti bana.
Taraftarlardan bahsetmişti ve
ben de bir an önce ülkemi ve
Boşnakları en iyi şekilde temsil
etmek istedim bu futbol diyarında. İstanbul’u büyük ama
misafirperver buldum. Çok fazla
gezme imkanı bulamadım ilk
başta, çünkü antrenmanı bayağı
abartmışlardı. Ama 15 Tem-

muz’da yaşgünümü kutlamak
için oyuncular aralarında para
toplayıp bana pasta almışlardı.
İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Yaşgünümü öğrenme
zahmetine girdiler, yetmezmiş
gibi, kendi ceplerinden bana
hediye almışlardı. O zamanlar
şimdiki gibi değil, kulüp yaşgünü
için özel bir şey hazırlamazdı.
O an bir kulübe değil bir aileye
geldiğimi anladım.
Beşiktaş’ta oynamak nasıldı?
Hayatımın en güzel yıllarıy28

Sıradaki soruyu sormakta
çok tereddüt ediyorum. Zira
hoş bir anı değil…
Sanırım Fenerbahçe karşısında kaçırdığım pozisyondan
bahsediyorsunuz. Ben korkak
değilim, gerçeklerden konuşmaktan kaçmam. Fenerbahçe
ile şampiyonluk için çekişiyoruz
ve bir nevi final oldu o maç.
2-2 bitti ama o golü atsam 3-2
alacaktık ve şampiyon olacaktık.
O hayatımın en zor anıydı. Net
ve tartışmasız. Zaten videosunu seyrederseniz görürsünüz,
golü kaçırdığım an yere yığıldım.
Koskoca bir erkeğin yıkılışıdır
o. Takımı çok sevdiğim için
üzüldüm, başka bir sebebi yok.
O pozisyondan sonra futbolu
bıraktım zaten. (ağlamaklı bir
şekilde anlatıyor) Biliyor musunuz o golü her gün gözlerimde
canlandırıyorum ve tekrar tekrar
atıyorum, ama o gün atamadım.
Sonradan duydum ki insanlar “Secerbegovic o golü atsa,
dünya çok farklı bir yer olurdu”
dediler. Gerçekten doğru bence.
Beşiktaş farklı bir yerde olurdu, ve ben de üzgün bir ihtiyar
olmazdım.
Stankovic ve Milic ile çalışmak nasıldı?
Stankovic uzun ve sert idman
yaptırırdı. Milic ise bakış açımı
değiştirdi. Sadece güzel sözler kullanırdı ve bu şekilde bir
futbolcudan maksimum verimi
alıyordu. İnsanlara emir vererek
değil, saygı göstererek yapıyordu bunu. Bana şut çekmeyi ilk o
söylemişti.

“Süleyman Seba ben
de büyük bir etki
bırakmıştı. Kaçırdığım o meşhur pozisyon sonrası önüme
sözleşme koymuştu.
“Beşiktaşı senin gibi
sevenler lazım bize”
demişti. Çok ikna etmeyi çalıştı ama ben
Beşiktaş’ı yüzüstü
bırakmıştım bir kere,
geri dönemezdim.”
Peki efsanevi başkan Süleyman Seba nasıl biriydi sizin
için?
Bende büyük bir etki bırakmıştı. Kaçırdığım o meşhur
pozisyon sonrası önüme sözleş-

me koymuştu. “Beşiktaşı senin
gibi sevenler lazım bize” demişti.
Çok ikna etmeyi çalıştı ama ben
Beşiktaş’ı yüzüstü bırakmıştım
bir kere, geri dönemezdim.
Stadımızda taraftarlarımızın
önünde oynamaktan bahsedebilir misiniz?
Bunu en iyi bir hikaye ile özetleyebilirim. Yugoslavya’nın en iyi
forvetlerinden ve milli takımdan
arkadaşım Zlatko Kranjcar Rapid
Wien’de oynuyordu ve bize karşı
oynamak için İstanbul’a gelmişti.
Maç başlar başlamaz taraftarların yarattığı o muazzam ses
sonrası durup bana baktı “bu
normal mi” diye sormuştu, “hayır, daha ısınıyorlar” demiştim.
Gözlerindeki çaresizlik ifadesini
anlatamam.
Unutamadığınız maç hangisi?
Fenerbahçe’yi yendiğimiz

kupa maçı. Galatasaray’a 3-1 yenildiğimiz maç, çünkü hayatımın
golünü atmıştım, Simoviç kendine gelemedi. 1983’te Kocaelispor
maçı çünkü Beşiktaş’ın tarihindeki bininci golünü atmıştım.
Unutamadığınız oyuncular
hangileridir?
Johan Cruyff tabii ki benim
zamanımın en iyi oyuncusuydu.
Yugoslavya’dan Dragan Dzajic’i
tek geçerim. Kendisi milli takımda yedeğim olarak başladı ama
tabii ki ondan sonra efsane oldu.
Beşiktaş’tan eski takım
arkadaşlarınız ile görüşüyor
musunuz?
Adem, Samet, Fikret, Ziya ile
çok yakındım. Çoğu ile 2014’te
tekrar bir araya geldim. Sağolsun
Beşiktaş Belediyesi Bosna’daki
doğal afet sonrası bir gösteri
maçı düzenlemişti.

Soldan sağa üst sıra: Necdet Ergün, Adem İbrahimoğlu, Samet Aybaba, Metin Tekin, Zlatan Arnavutoviç, Haluk Serenli
Soldan sağa alt sıra: Rıza Çalımbay, Haluk Çakar, Süleyman Oktay, Ziya Doğan, Cevat Şekerbegoviç
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Eski Yugoslav ve Türk oyuncular
karşı karşıya gelmişti, bu etkinlikte bir şans yakaladık eskiyi
yad etmek için. Sonra Beşiktaş’ın 100. Yıl etkinlikleri için
tekrar geldim. Ama çok mutlu
olamadığımı hatırlıyorum çünkü
anı yaşamak yerine, eninde sonunda tekrar ayrılmak zorunda
olacağımı düşünüyordum ve bu
beni çok üzüyordu.
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsunuz?
Özlenmeyecek bir şey yok,
keşke daha fazla kalabilseydim.
Ama kesinlikle yemeklerin yeri
ayrıydı.

Beşiktaşımızı takip ediyor
musunuz?
Televizyon maçları gösteriyor
ama canlı olarak değil. Neyse ki
internet var. Çok iyi kullanamasam da, futbol aratmayı becerebiliyorum.
Şimdiler de neler yapar Secerbegovic?
Çocuklarım ve torunlarım ile
vakit geçirmeye çalışırım. Kızım
Nina profesyonel bir tenisçi,
onu destekliyorum. Avrupa’da

Formanızı saklıyor musunuz?
Eski formamdan bahsediyorsanız, onu çok güvenli bir yerde
muhafaza ediyorum. Ama halen
yeni formalardan satın alırım.
Bazılarını torunum giyer arkadaşlarına hava atar, bazen de
ben soğuğa rağmen montumun
üstüne geçiririm ve şehirde öyle
gezinirim.
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gençlerde üçüncülük elde etti,
genç Olimpiyatlara katıldı. Hatta
bir ara İstanbul’da okudu. Soyadı
yüzünden herkes onu tanımış!
İlk takımım Sloboda’nın stad
sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyorum. Ofisimi görseniz,
sanırsınız İnönü statının sorumlusuyum!
Taraftarlarımız için bir mesajınız var mı?
Onları çok, çok, çok ama çok
seviyorum.

B

aşkanımız
Ahmet Nur
Çebi, Futbol
Takımımızın
Fenerbahçe
maçında yaşadığı hakem
skandalıyla
ilgili olarak Vodafone Park’ta bir
basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında İkinci
Başkanımız Adnan Dalgakıran
ile Genel Sekreterimiz Ahmet
Mesut Urgancılar da yer aldı.

Çebi’nin açıklamaları
şöyle:
“Sayın Ali Koç ve yönetimine,
bana ve yönetimime gösterdiği

misafirperverlik için teşekkür
ederiz. Ancak maç başlamadan
önce yapılan anons ve şarkılarla
Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır.

“Adaleti tüm
takımlar için
istiyoruz”
Adaleti tüm takımlar için istiyoruz. Bu sebeple hakem adaleti
istiyoruz. Beşiktaş’ın lehine dahi
verilse yanlış kararları bizim
kabul etmemiz söz konusu
olamaz. Bedeli ne olursa olsun
bu düşünceden ve söylemlerden
vazgeçmeyeceğiz.
Henüz ikinci ayını doldurmamış bir yönetimiz. Ülke futbolu-
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nun içinde bulunduğu koşulları
biliyoruz. İlk günden itibaren
yapıcı olmak için elimizden gelen her çabayı sarf ettik. Yapıcı
olmak adına harcadığımız bu
çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz.
Kamuoyu önünde konuşmadık, sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Sonuç; haftalardır
süren skandal kararların dün
gece itibariyle rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu,
spor ve hakem yorumcuları hem
fikirdir.

“Adil bir futbol için
savaşacağız”
Asla ayrıcalık istemedik. İlk

günden itibaren sadece adalet
istedik. Tek başımıza kalsak da
bu söylemden vazgeçmeyeceğiz.
Bedeli ne olursa olsun adil bir
futbol için savaşacağız.
Türkiye’de futbol düzeninin
bugüne kadar olduğu gibi sürmesini isteyenler, bizden uzak
dursun. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler ise artık safları
sıkılaştırmak zorunda.

“Hakemler bizi
doğrayamaz”
Hakemler, futbolu yönetenler
adil olmak zorundadır. Benim
takımım, dün iyi performans
göstermemiş olabilir, size ne! O
bizim iç meselemiz. Hakem gelip
bilet kesemez. Bizi doğrayamaz.
Herkes işini yapacak. İyi olan
şanslı olan kazanacak. Kaybeden
de kendisini geliştirmeye uğraşacak.
Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı
asla unutmayacak. Unutursak
aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz! Asla unutmayacağız!

“Özür dilemek
erdemdir”
Dün maçtan önce başlayıp maç
sonuna kadar çok ağır küfürlere
maruz kaldık. Sayın Ali Koç, maç
sonrası bizzat yanıma gelip özür
diledi. Sonrasında bu tavrını kameralar karşısında sürdürdü. Bu
yaklaşımı için kendisine teşekkür
ederim. Özür dilemek büyük bir
erdemdir.
Dünkü maçın hakemi, TFF ve
kurulları, dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı?
Bütün ülke rezaleti izledi. En
azından çıkın özür dileyin. Beşiktaşlılardan, futbol kamuoyundan
özür dileyin. ‘Yok, biz dün akşamdan memnunuz’ diyorsanız
çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza
biz mahçup olalım.

“Beşiktaş’a cephe
alacak olanlar, birkaç kez daha düşünsün”
Hakemler aleyhine konuşur-
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sak hakem camiası bize cephe
alırmış! Biz düşman mıyız?
Beşiktaş, bu ülkenin en eski spor
kulübü ve en önemli sivil toplum kuruluşudur. Cephe alacak
olan birkaç defa daha düşünsün.
Adalet isteyene cephe alacak
olanlar da takkelerini önlerine
bir koysunlar.
Bundan sonrası için neler
yapacağız! Her şeyden önce
adaletsizlikle sonuna kadar
mücadele edeceğiz. Sakın ola
ağzımıza bal çalmak için eski
klasik yöntemleri kullanmaya
kalkmasın kimse. Lehimize
haksız bir iki karar verip bir
başka rakibimizi adaletsizlikle
boğmaya kalkmayın. Biz sadece
kendimiz için değil, Türk futbolu
için bu adaletin peşindeyiz.

“VAR protokolünün
değişmesini
istiyoruz”
VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda ne
yapılması gerekiyorsa hem yurt

içinde hem yurt dışında çalışacağız. Teniste, voleybolda olduğu
gibi teknik kadroya VAR’a müracaat imkanı tanınmalı.
Şenol hocamın dediği gibi
iyi niyet olmadıktan sonra var
mış yokmuş fark etmiyor. VAR
kayıtları açıklanmalı!
Neyi gizliyorsunuz. Futbol
ailesinden gizleyecek neyiniz
var! Açıklayın kayıtları. Biz de
başkaları gibi elimizde kayıt var
mı diyelim.

“Çürük elmaların
temizlenmesinden
çekinmeyin”
Korkmayın! Açıklayın! Çürük
elmaların temizlenmesinden
çekinmeyin. Elma büyükmüş
küçükmüş, ihracaata yönelikmiş, geçin bunları. Çürükleri
temizlemediğiniz sürece bütün
elmaları, yani bütün futbolu yok
edeceksiniz.
Lig sıralamasında denge gözetiliyor algısı ligimize ağır darbe
vurur, böyle bir algı kamuoyunda
hakim durumda.

“Güneşi balçıkla
sıvatmayacağız”
UEFA hakem komitesi ve bu
komiteyle yakın teması olan bir
hakem gözlemcisi ve hocasıyla
anlaşmak istiyoruz. Yönetim
ve teknik kadromuzu eğitecek.
Maçlarımızı izleyecek, rakiplerimizin kritik maçlarını izleyecek
ve bize maçın hakemleriyle ilgili
raporlar sunacak. Bu raporları,
UEFA ve FIFA hakem komi-
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teleriyle paylaşacağız. Güneşi
balçıkla sıvatmayacağız. Şikayet değil, doğruyu, adaleti tesis
etme mücadelesi vereceğiz.
Camia olarak başkanından
yönetimine, futbolcusundan
teknik adamına, yedisinden yetmişine futbol adaleti için mücadele edeceğiz. Futbolda adalet
isteyenleri desteğe, mücadeleye
katılmaya davet ediyorum.”
BU DÜZEN
BÖYLE SÜRMEYECEK!

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?

BU SENE ŞAMPİYON
GÖRELİM SİZİ
Aralık ayında üç kulvarda birden mücadele eden Beşiktaş Futbol
Takımımız, bunlardan UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki son maçında
Wolverhampton’a deplasmanda 4-0 yenildi ve grubunu dördüncü
sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Ziraat Türkiye Kupası
5. Tur müsabakasında ise Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşan
Siyah-beyazlılarımız, ilk maçı 3-0 kazandı. İkinci maçta
sahada yedek ağırlıklı bir kadro ile yer alan ekibimiz maçı
2-0 kaybetmesine rağmen ilk maçtaki avantajlı skordan
ötürü bir üst tura çıktı ve son 16 Turu’nda Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ile eşleşti. Süper Lig’de ise İ. M.
Kayserispor’u 4-1 yenen takımımız, deplasmanda
iki kez geri düşmesine rağmen Kasımpaşa’yı
2-3 yenmesini bildi. Yeni Malatyaspor’a 0-2
kaybeden Kara Kartallarımız, deplasmanda
karşılaştığı Fenerbahçe maçında ise
hakem faciası yaşayarak maçı 3-1
kaybetti. Ligin ilk yarısının son
maçında Gençlerbirliğini ağırlayan
takımımız sahadan ……. skorla
ayrılarak ligin ilk yarısını
…. sırada tamamladı. 19
Ocak 2020 tarihinde
başlayacak ikinci
devre maçlarında
ekibimize
şampiyonluk
yolunda
başarılar
diliyoruz.
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BEŞiKTAŞ
İ.M. Kayserispor

4-1
SPOR TOTO SÜPER LİG / 13. HAFTA / 02.12.2019
Hakemler:
Ümit Öztürk
Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Nurettin (Dk.64), Oğuzhan (Dk.74), Güven (Dk.90)
Gol: Atiba (Dk.20), Gökhan (Dk.30), Burak (Dk.41-90),
Adebayor (Dk.86)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, ROCO, VIDA, CANER, ELNENY
ATIBA (Dk.74 OĞUZHAN), DIABY (Dk.85 GÜVEN)
LJAJIC, N'KOUDOU (Dk.80 LENS), BURAK
Yedekler: Utku, Rebocho, Erdoğan, Necip, Muhayer, Boyd,
Oğuzhan, Lens, Güven, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İ.M. KAYSERİSPOR:
LUNG, ADEBAYOR, ABDENNOUR (DK.46 MERT), POULAIN
HÜYESİN, LOPES, EMRE, DJEDJE, YASİR 'Dk.78 KRAVETS)
MENSAH, ŞAMİL (Dk.46 NURETTİN)
Yedekler: İsmail, Emirhan, Umut, Kravets, Atila, Nurettin,
Aksel, Mert, Rienstra, Ziya
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

İSTATİSTİKLER
%55

Topla Oynama

%45

24

Toplam Şut

7

13

İsabetli Şut

3

466

Pas

363

%87

Pas İsabeti (%)

%83

9

Korner

5

12

Orta

17

12

Faul

10

2

Ofsayt

0
38

HAFTANIN MAÇLARI
Gençlerbirliği 3-3 Y. Malatyaspor
D.G. Sivasspor 2-0 Kasımpaşa
Ç. Rizespor 3-1 İ.H. Konyaspor
A. Alanyaspor 5-0 MKE Ankaragücü
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Gaziantep 1-2 Y. Denizlispor
M. Başakşehir 2-0 Antalyaspor
Trabzonspor
39

1-1

Galatasaray

Kasımpaşa
BEŞiKTAŞ

2-3

SPOR TOTO SÜPER LİG / 14. HAFTA / 08.12.2019
Hakemler: Arda Kardeşler
Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel
Stadyum: Recep Tayyip Erdoğan
Sarı Kart: Koita (Dk.32), Atiba (Dk.33), Burak (Dk.45)
Elneny (Dk.58), Roco (Dk.67), İlhan (Dk.77)
Gökhan (Dk.90), Youssef (Dk.90)
Kırmızı Kart: Hafez (Dk.15)
Gol: Mustafa (Dk.24), Caner (Dk.39), Koita (Dk.56)
Umut (Dk.71 - 90)
KASIMPAŞA:
FATİH, YOUSSEF, SADIKU, KOITA, HAJRADINOVIC (Dk.90
UĞURCAN), HEINTZ, QUARESMA (Dk.88 KHALILI)
MUSTAFA (Dk.76 İLHAN), HAFEZVEYSEL, POPOV
Yedekler: Can, Enes, Uğurcan, Khalili, İlhan, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, ROCO, REBOCHO (Dk.72 LENS)
ATIBA, ELNENY (Dk.84 GÜVEN), DIABY (Dk.60 UMUT)
LJAJIC, CANER, BURAK
Yedekler: Utku, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan,
Necip, Muhayer, Lens, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%34

Topla Oynama

%66

12

Toplam Şut

19

6

İsabetli Şut

7

212

Pas

489

%72

Pas İsabeti (%)

%87

5

Korner

9

15

Orta

37

10

Faul

12

2

Ofsayt

3
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HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe 5-2 Gençlerbirliği
Y. Malatyaspor 1-3 D.G. Sivasspor
MKE Ankaragücü 1-3 Göztepe
Galatasaray 1-0 A. Alanyaspor
İ.H. Konyaspor 0-0 Gaziantep
Antalyaspor 1-3 Trabzonspor
Y. Denizlispor

1-1

M. Başakşehir

İ.M. Kayserispor 1-0 Ç. Rizespor
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Wolverhampton
BEŞiKTAŞ

4-0

UEFA AVRUPA LİGİ / 6. MAÇ / 12.12.2019
Hakemler: Andris Treimanis
Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs
Stadyum: Molineux Ground
Sarı Kart: Kilman (Dk.40), Necip (Dk.56), Roco (Dk.90)
Cutrone (Dk.90)
Gol: Jota (Dk.58-63-69), Dendoncker (Dk.67)
WOLVERHAMPTON :
RUDDY, BENNETT, COADY, KILMAN, BUUR
DENDONCKER (Dk.73 OTASOWIE), NEVES (Dk.56 JOTA)
MOUTINHO (Dk.70 PERRY), VINAGRE, CUTRONE, NETO
Yedekler: Sondergaard, Vallejo, Jota, Perry, Otasowie
Cundle, Richards
Teknik Direktör: Nuno Espirito Santo
BEŞİKTAŞ:
UTKU, KEREM (Dk.76 ROCO), NECİP, ERDOĞAN, REBOCHO
ERDEM, OĞUZHAN, LENS (Dk.81 DIABY)
GÜVEN (Dk.64 ELNENY), BOYD, UMUT
Yedekler: Ersin, Doğukan, Roco, Elneny, İlkay, Rıdvan, Diaby
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
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İSTATİSTİKLER

43

%52

Topla Oynama

%48

15

Toplam Şut

7

7

İsabetli Şut

0

376

Pas

348

%82

Pas İsabeti (%)

%81

6

Korner

1

23

Orta

8

12

Faul

7

2

Ofsayt

3

BEŞiKTAŞ
Y. Malatyaspor

0-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 15. HAFTA / 15.12.2019
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Donald (Dk.5), Chebake (Dk.10), Caner (Dk.44)
Ljajic (Dk.46), Lens (Dk.80), Guilherme (Dk.81)
Karius (Dk.90), Umut (Dk.90)
Kırmızı Kart: Caner (Dk.90)
Gol: Bifouma (Dk.85), Jahovic (Dk.90 -P-)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, ROCO, VIDA, REBOCHO (Dk.68 UMUT)
ELNENY (Dk.84 GÜVEN), ATIBA, DIABY (Dk.68 LENS)
LJAJIC, CANER, BURAK
Yedekler: Utku, Erdoğan, Erdem, Necip, Muhayer, Boyd,
Oğuzhan, Lens, Güven, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
BTC TURK YENİ MALATYASPOR:
FARNOLLE, ROBIN, MURAT, HADEBE, JAHOVIC
DONALD (Dk.80 ACQUAH), FOFANA (Dk.68 BIFOUMA)
CHEBAKE (Dk.43 ÖZER), MEZA, MARQUES, SAKIB
Yedekler: Ufuk, Erkan, Gökhan, Bifouma, Ahmet, Mustafa,
Acquah, Chaaleli, Özer, Rahman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
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HAFTANIN MAÇLARI
A. Alanyaspor 0-0 Antalyaspor
Ç. Rizespor 0-3 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 3-1 Göztepe
Galatasaray 2-2 MKE Ankaragücü
Gaziantep 3-0 İ.M. Kayserispor
D.G. Sivasspor 3-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-2 Y. Denizlispor
M. Başakşehir

İSTATİSTİKLER
%67

Topla Oynama

%33

12

Toplam Şut

4

1

İsabetli Şut

3

552

Pas

230

%87

Pas İsabeti (%)

%69

4

Korner

0

33

Orta

4

11

Faul

12

2

Ofsayt

2
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1-1

İ.H. Konyaspor

Fenerbahçe
BEŞiKTAŞ

3-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 16. HAFTA / 22.12.2019
Hakemler:
Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Tarık Ongun
Stadyum: Ülker Stadyumu
Sarı Kart: Lens (Dk.31), Caner (Dk.33), Deniz (Dk.37)
Elneny (Dk.77), Serdar (Dk.79)
Gol: Kruse (Dk.23 -P-), Ozan (Dk.32), Atiba (Dk.45)
Muriqi (Dk.58)
FENERBAHÇE:
ALTEY, ISLA, SERDAR, OZAN (Dk.90 ZANKA), TOLGA, DIRAR
GUSTAVO, DENİZ (Dk.75 FERDİ), JAILSON
KRUSE (Dk.86 TOLGAY), MURIQI
Yedekler: Harun, Murat, Zanka, Adil, Tolgay, Ferdi
Alper, Mevlüt
Teknik Direktör: Ersun Yanal
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, VIDA, ROCO, REBOCHO (Dk.63 N'KOUDOU),
ATIBA, ELNENY, DIABY (Dk.46 LJAJIC), LENS, CANER
BURAK (Dk.87 UMUT)
Yedekler: Ersin, Utku, Ruiz, Oğuzhan, Boyd, N'Koudou,
Necip, Ljajic, Umut, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İSTATİSTİKLER
%50

Topla Oynama

%50

17

Toplam Şut

7

6

İsabetli Şut

2

264

Pas

278

%74

Pas İsabeti (%)

%75

9

Korner

5

23

Orta

21

18

Faul

21

5

Ofsayt

2
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HAFTANIN MAÇLARI
Antalyaspor 2-2 MKE Ankaragücü
Y. Malatyaspor 0-2 Ç. Rizespor
Kasımpaşa 3-4 Gaziantep
Göztepe 2-1 Galatasaray
Gençlerbirliği 2-2 D.G. Sivasspor
İ.M. Kayserispor 1-4 M. Başakşehir
İ.H. Konyaspor 0-1 Trabzonspor
Y. Denizlispor 1-5 A. Alanyaspor
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BEŞiKTAŞ
Gençlerbirliği

4-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 17. HAFTA / 27.12.2019
Hakemler: Fırat Aydınus
Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Nadir (Dk.11), Yasin (D.34), Ruiz (Dk.62), Sefa (D.75)
Candeias (Dk.75), Umut (Dk.77), Polomat (Dk.77)
Toure (Dk.88)
Kırmızı Kart: Nadir (Dk.12), Yasin (Dk.36)
Gol: Ayite (Dk.24), Vida (Dk.49), N'Koudou (Dk.60)
Oğuzhan (Dk.74), Atiba (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN (Dk.89 NECİP), RUIZ, VIDA, CANER, ELNENY
ATIBA, DIABY (Dk.46 OĞUZHAN), LJAJIC
N'KOUDOU (Dk.83 BOYD), UMUT
Yedekler: Utku, Erdoğan, Erdem, Kartal, Rebocho, Necip,
Boyd, Oğuzhan, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
GENÇLERBİRLİĞİ:
ERTAÇ, BJARSMYR, YASİN, NADİR, SESSEGNON, AYITE, TOURE,
SEFA (Dk.75 SEUNTJENS), CANDEIAS (D.75 RAHMETULLAH),
ERDEM (Dk.84 İLKER), POLOMAT
Yedekler: Übeyd, Cevat, Ahmet, Can, Rahmetullah,
Seuntjens, Soner, Arda Kızıldağ, Ramos, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

İSTATİSTİKLER
%75

Topla Oynama

%25

24

Toplam Şut

6

6

İsabetli Şut

3

604

Pas

141

%92

Pas İsabeti (%)

%63

8

Korner

5

40

Orta

10

11

Faul

10

8

Ofsayt

2
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HAFTANIN MAÇLARI
MKE Ankaragücü 2-2 Y. Denizlispor
M. Başakşehir 5-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 6-2 İ.M. Kayserispor
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
D.G. Sivasspor 1-0 Göztepe
A. Alanyaspor 2-1 İ.H. Konyaspor
Gaziantep

1-1

Y. Malatyaspor

Ç. Rizespor 1-2 Fenerbahçe
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BEŞiKTAŞ
A. 24 Erzincanspor

3-0

TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU / 1. MAÇ / 05.12.2019
Hakemler:
Bahattin Şimşek
İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Stadyum:
Vodafone Park
Sarı Kart: Abdurrahman (Dk.17), Enes (Dk.32), Boyd (Dk.57)
Roco (Dk.74), Caner (Dk.90)
Gol: Boyd (Dk.25), Erdoğan (Dk.45), Umut (Dk.84)
BEŞİKTAŞ:
UTKU, REBOCHO, ROCO, NECİP, ERDOĞAN, ELNENY
MUHAYER (Dk.75 ERDEM), LENS (Dk.64 N'KOUDOU)
BOYD (Dk.82 CANER), GÜVEN, UMUT
Yedekler: Ersin, Caner, Gökhan, Erdem, Kerem, Rıdvan, Vida,
Orkan, Ljajic, N'Koudou
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR:
SÜLEYMAN, EMRE, HÜSEYİN, YUNUS, ENES, ABDURRAHMAN,
MUHAMMED (DK.76 OSMAN), AYHAN, ALİ (DK.60 BURAK),
HALİL (DK.82 EMRE), HÜSEYİN
Yedekler: Ersel, Talip, Berke, Emre, Tuncay, Burak, Osman
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
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A. 24 Erzincanspor
BEŞiKTAŞ

2-0

TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU / 2. MAÇ / 18.12.2019
Hakemler:
Kutluhan Bilgiç
Murat Şener, Selahattin Altay
Stadyum:
Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası
Sarı Kart: Ayhan (Dk.42), Necip (Dk.79), Ali (Dk.88)
Gol: Yunus Emre Çakır (Dk.45), Osman (Dk.89)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR:
SÜLEYMAN, EMRE (Dk.72 OSMAN), HÜSEYİN, ALİ, AYHAN
(Dk.87 BERKE), ABDURRAHMAN, HALİL (Dk.80 UĞURCAN)
HÜSEYİN, ENES, YUNUS, MUHAMMED
Yedekler: Mustafa, Mümin, Tugay, Uğurcan, Osman
Burak, Berke
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
BEŞİKTAŞ:
UTKU, RIDVAN, ERDOĞAN, NECİP, KEREM, ERDEM, MUHAYER
(Dk.59 VIDA), ORKAN (Dk.59 LENS), OĞUZHAN (Dk.84 DIABY),
BOYD, UMUT
Yedekler: Ersin, Doğukan, İlkay, Kartal, Vida, Rebocho, Lens,
Diaby, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
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Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu’nda
Rakibimiz Bş. Bld. Erzurumspor

B

eşiktaşımızın
da yer alacağı
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu
için TFF Riva
Hasan Doğan
Milli Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan

Saka Konferans Salonu'nda
kura çekimi gerçekleştirildi.
Kulübümüzü temsilen Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin
katıldığı kura çekimine Futbol
Takımımız, seri başı olarak
katıldı ve TFF 1. Lig ekiplerinden
Bş. Bld. Erzurumspor ile eşleşti.
Çift maç eleme usulüne göre
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oynanacak olan Son 16 Turu'nda, ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak
2020, rövanş maçları ise 21, 22
ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde
oynanacak. İlk maçı deplasmanda oynayacak olan Kara
Kartallar'ımız, rakibini rövanş
maçında ise Vodafone Park’ta
oynayacak.

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

röportaj: bilgehan aras • fotoğraf: enis albayrak • organizasyon: hasan avcı

Hamburg altyapısında yetişen
ve ALBA Berlin’de pişen
İsmet Akpınar, Alman Milli
Takım ile yaşadığı Dünya
Kupası macerasından hemen
sonra Beşiktaş Sompo
Sigorta’da, nokta şutör
özelliğiyle dikkatleri üzerine
çekiyor.Yeni transferimiz ile
hem kariyeri hem de Türkiye
günlerini içeren keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

B

asketbola nasıl
başladın?
Basketbola 8
yaşında başladım. Ancak,
çevremdeki her
arkadaşım gibi
ben de futbolla
başladım. Okul da, mahalle de
sürekli futbol oynardık. Fakat
o yaşlardayken okulumuza bir
basketbol koçu geldi. Bu sporla
ilgilenip ilgilenmediğimizi sordu.
Seçme yapacağını ve BCH adlı bir
spor kulubü için yetiştirilmek üzere oyuncu aradığını söyledi. Abim
de basketbol oynuyordu. Ona çok
özeniyordum ve galiba bu benim
için güzel bir fırsattı. Onun gibi
olmayı çok istiyordum. Çünkü,
çok güzel oynuyordu bu oyunu.
İlk antrenmanlarına gittiğim gün
kararımı vermiştim. Oyunu çok
beğenmiş ve sevmiştim. Galiba
aradığım şey basketboldu. Evde
babama hem basketbol hem de
futbol oynamak istediğim söy-

ledim. Ancak babam bir tanesini
seçmem gerektiğini söyledi. İki
sporun bir arada yürütülemeyeceğini yapacaksam birini tam olarak
yapmam gerektiğini anlattı.
Düşünüp karar vermem bir iki
haftamı aldı. Abim gibi olmak
uğruna basketbola yöneldim. İyi
ki de yönelmişim. Basketbol zamanla hayatta en sevdiğim şeye
dönüştü.
Hamburg altyapısında yetiştin ama hemen sonrasında Alba
Berlin ile 4 yıllık anlaşma sağladın. Altyapılarda beğenilen bir
isimdin. Özellikle dış şut tehdidin her takıma sorun çıkarabilecek kadar iyi. Alba yıllarından
biraz bahseder misin?
İlk profesyonel deneyimim
Alba Berlin oldu. Dört sene kadar
orada oynadım. İlk yıl çok zorlandım. Hamburg’dan Berlin gibi bir
şehre gelmek açıkcası beni çok
gerdi. Ayrıca ailemden uzak kaldım. Bu da benim için inanılmaz
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sıkıntılı bir süreçti. Tek başına
kalıyordum. Başımızda çok sert
bir koç vardı. Antrenmanlarda
beni oldukça zorluyordu. Ancak
zamanla alıştım. Ortamı sevdim.
Takım arkadaşlarımla da uyumluydum. Çok önemli bir tecrübe
oldu. Bugün oynadığım oyunun
en önemli nüvesini Alba’da kazandım diyebilirim.
Almanya’dan genellikle
futbolcu ithal eden bir ülkeyiz.
Ancak sen Mithat Demirel gibi
Türkiye’de kariyerine devam
eden jenerasyonun en yeni örneğisin. Adapte olabildin mi?
Burada herkes bana çok yardımcı oluyor. Alışma sürecini
çabuk atlattım galiba. Kız arkadaşımda yanımda. O da benim için
çok önemli bir destek. Tabii ki ilk
başlarda kolay olmadı. Benim için
her şey çok farklı ve yeniydi burada. Ancak dediğim gibi herkesten
destek gördüm. Çok özel bir camiada olduğumun da farkındayım.

Alman Milli Takım koçu Henrik Rödl Dünya Kupası’nda sana
da şans tanıdı. Kupada oynamak
nasıl bir duyguydu?
Milli Takım’da oynamak gurur
verici bir duygu. Her basketbolcu için çok özel bir deneyim.
Benim için kolay bulunmaz bir
fırsattı. Çokta iyi bir jenerasyon
yakaladığımızı düşünüyorum.
Bir çok oyuncu ilk defa bir araya
geliyordu ancak istediğimiz gibi
bir turnuva geçiremedik ama bu
yeni jenerasyonla başarı yakalayacağımıza inanıyorum. Yine
de kendi adıma orada olmak bir
çok iyi oyuncuya karşı oynamak
harika bir deneyimdi. Bu anlamda
Milli Takim serüvenimin de uzun
vadeli olmasını umuyorum.
Bildiğimiz kadarıyla Alman
Milli Takımı’nda Mithat Demirel’den sonra yer alan ikinci Türk
asıllı oyuncusun. Milli Takıma
seçilince neler hissettin?
Aslında on dört yaşından itibaren dikkat çekmeye başlamıştım. Abim gibi olmak istiyordum
ama kısa sürede fazlasına sahip
oldum. Milli Takıma seçildiğim
söylendiğinde elbette çok heyecanlandım. Benim ve ailem için
gurur verici bir durumdu.
2017-2018 sezonunda Ratiopharm Ulm'da forma giydin.
Oraya geçişin nasıl oldu?
Orada iki sezon kaldım. Çok
iyi bir tecrübeydi. Oynadığım
süre içinde çok verimli olduğumu
düşünüyorum. Tam da istediğim
pozisyonda oynuyordum. Koç
beni tam bir rol oyuncusu gibi
oynatıyordu. Bu da benim çok
istediğim bir şeydi ve istediğim
dakikaları alıyordum. Kariyerimde
çok önemli bir yeri vardır Ratiopharm Ulm’ün. Orayı çok sevdim
ayrıca. Organizasyonları çok
profesyoneldi ve oyuncularına
çok değer verilen bir yerdi. Ayrıca
şehir de yaşamak için çok idealdi.
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rum. EuroLeague takımlarını bir
kenara koyarsak geri kalan tüm
takımların seviye olarak birbirine
denk olduğunu düşünüyorum.
Almanya ile kıyasladığında
neleri iyi yapıyoruz ya da yapamıyoruz?
Çok zor bir soru. İlk önce şunu
söyleyebilirim ki Almanya’da
tüm salonlar çok modern ve yeni.
Saha dışı eğlence organizasyonları da oldukça iyi bir seviyeye
geldi. Standartları biraz daha
yüksek Türkiye’ye göre. Sinan
Erdem gibi daha çok salon olmalı diye düşünüyorum. Bunun
dışında yetenek ve oyun kalitesi
açısından Türkiye daha iyi bir
noktada.

“Menajerim Beşiktaş’ın beni çok istediğini
söylediğinde heyecanlandım. Beşiktaş benim için
kariyerimdeki en önemli durak şu anda.”
Beşiktaş’a gelme fikri nasıl
ortaya çıktı?
Geçen yaz menajerimle konuştum ve Türkiye için hazır olduğumu söyledim. Burada oynamayı
çok istiyordum. Türkiye Ligi’nin
değerini ve önemini biliyordum.
Benim için çok önemli bir tecrübe olacaktı. Artık 24 yaşındayım.
Daha sert ve güçlü bir ligde şansımı denemeliydim. Menajerim
Beşiktaş’ın beni çok istediğini
söylediğinde heyecanlandım.
Beşiktaş benim için kariyerimdeki en önemli durak şu anda.
Ligimizi nasıl buldun? Nasıl
değerlendirirsin?
Bir kere ilk dikkatimi çeken,
çok fazla yetenekli oyuncu
havuzu var burada. Bu kadar iyi
beklemiyordum açıkcası. Çok
üst seviyede yabancı oyuncular
da var. Bu yüzden her maç çok
zor geçiyor. Kolay diyebileceğiniz
bir maç veya takım hatırlamıyo-
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Takım arkadaşların arasında
en çok kimle anlaşabiliyorsun?
En iyi arkadaşım takıma
benim gibi yeni katılan Sebahattin Can Gündür. Ancak takımda

herkesle aram çok iyi. Yabancı
oyuncularımızla da çok iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Çünkü
herkes özverili ve dostane davranıyor. Egosu yüksek bir isim
yok aramızda.
Sence bu sene Beşiktaş nasıl
bir performans ortaya koyuyor?
Yukarıda da değindiğim gibi
lige çok iyi başlayamadık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Şu anda Play-Off seviyesinde değiliz. Ancak hala bir
şansımız var. Daha dikkatli ve
pozitif bir oyun ortaya koyabilirsek her şeyi tersine çevirebiliriz.
Bu potansiyel biz de var. Umarım ilerleyen haftalarda şanssızlığımızı kıracağız ve Play-Off’lara çok daha iyi bir yerden girmiş
olacağız.
Şampiyonlar Ligi’nde geçen
yıllara göre bu sene oldukça
şanssız maçlar oynadık. Oysa
normal sezonu genelde domine eden bir ekiptik. Sence geri
dönüş yapabilecek miyiz?
Şu anda grubu birinci bitirme
şansımız yok. Ancak ilerleyen
haftalarda ikinciliği yakalama ve
turu geçme şansımız var. Orada
bizi zorlayan çok ters takımlar
da var. Bu şansımızı da harcamak istemiyorsak çok daha
konsantre olmamız şart.
Bu sene ligde seni en çok zorlayan rakipler hangileri oldu?
Hemen hemen hepsi zorlu
rakiplerdi ancak Gaziantep Basketbol maçında sadece 8 asistle
oynadım. O maç beni çok zorlamış ve yıpratmıştı. Açıkcası hala
nasıl o kadar kötü şutlar kullandığımı anlayamadım.
Avrupa’da ya da NBA’de, örnek aldığın oyuncular var mı?
NBA’de Kyrie Irving ve Stephen Curry’ye her zaman hayran-

“NBA’de Kyrie Irving ve Stephen Curry’ye her
zaman hayranlık duydum. Bu iki oyuncunun
da yeri bende başkadır. Avrupa’da ise son
zamanlarda Nando de Colo, Nick Calathes,
Campazzo ve Shane Larkin’i izliyorum ve çok
beğeniyorum. Oyun tarzları farklı olsa da oyuna
hükmedişleri aynı derecede iyi.”

lık duydum. Bu iki oyuncunun da
yeri bende başkadır. Avrupa’da
ise son zamanlarda Nando de
Colo, Nick Calathes, Campazzo
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ve Shane Larkin’i izliyorum ve
çok beğeniyorum. Oyun tarzları
farklı olsa da oyuna hükmedişleri aynı derecede iyi.

NBA’i takip ediyor musun?
Hangi takıma sempatin var?
Açıkcası herhangi bir takıma
özel bir sempatim yok. Daha
çok oyuncuları takip ediyorum.
Yoğunluğumdan dolayı maçları
izlemiyorum ama sosyal medyadan özellikle kim ne yapmış,
kaç atmış vs. takip etmeye
çalışıyorum.
Günümüzden ve geçmişten
iki tane ilk beş takım yapsan?
Günümüzden ve geçmişten
olmasa da şöyle iki beş çıkarabilirim. NBA’den, Magic Johnson,
Kobe Bryant, Michael Jordan,
LeBron James ve Shaquille
O'Neal. Avrupa’dan da Drazen
Petrovic, Nando de Colo, Hidayet Türkoğlu, Dirk Nowitzki ve
Joey Dorsey.

deyse unuttum onları. Sadece
Instagramda vakit geçirir oldum.

Vakit buldukça film izlemeyi
seviyorum. En son sinemada
gördüğüm film yanılmıyorsam
Joker’di.

Oyunlarla aran nasıl? Sürekli
oynadığın oyunlar var mı?
Bir iki yıl öncesine kadar sıkı
bir PS oyuncusuydum. FIFA,
NBA, Call of Duty gibi oyunları
çok seviyordum. Ancak artık
maçlar ve antrenman yoğunluğundan dolayı bırakmak zorunda kaldım.

Müzikle aran nasıl? Kimleri
dinlersin? Konserlere gidiyor
musun?
Elbette severim. Konserlere
de giderim. En son Berlin’de J.
Cole konserine gittim. Çok güzel
geçti. Tarkan’ı çok severim. Sık
sık da dinlerim.

Sinema ve dizilerle ilgili misin? En son hangi filme gittin?

Bize vakit ayırdığın için teşekkürler.

Bizim kuşak NBA’de Detlef
Schrempf, Avrupa’da da Henning Harnisch gibi Almanları
çok sevdi. Fakat Alman Basketbolu denince akla tabii ki ilk
önce Dirk Nowitzki gelir. Onun
hakkında ne düşünüyorsun?
Nowitzki genç basketbol
severler için çok iyi bir örnek.
Sadece basketbolcu kimliğiyle
değil sosyal hayatıyla da harika
biri. Öyle bir kariyer inşaa etti
ki bence kolay kolay ulaşılamayacak bir noktaya erişti. Ondan
çok şey öğrendim diyebilirim.
Sosyal hayatta nasıl birisin?
Neler yaparsın?
Daha çok arkadaşlarım ve
köpeğimle vakit geçiriyorum.
Bunların dışında kalan zamanlarımda film izlemeyi ve kitap
okumayı çok seviyorum. Genelde böyle geçiyor zamanım.
Sosyal medyayı hangi sıklıkla kullanıyorsun?
Bu aralar daha çok Instagram
kullanıyorum. Diğer platformlarda da varım ama artık nere-
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Adı Soyadı:
İrem Eren
Doğum Tarihi:
17 Ağustos 2000
Doğum Yeri:
İstanbul
Forma Numarası:
17
Mevkisi:
Orta Saha
Burcu:
Aslan
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
169 cm
Kilo:
57 kg
İlk idolü:
Tobin Heath
(ABD'li Kadın futbolcu)
İlk profesyonel takımı:
Galatasaray
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2013
İlk antrenörü:
Fatih Çerçi
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Antalyaspor (13 Kasım 2016)
İlk evimizdeki maçı:
Karadeniz Ereğli (19 Kasım 2016)

Fotoğraf: İsa Şimşek

İlk golü:
Karadeniz Ereğli’ye
(05 Şubat 2017)
İlk başarısı:
Türkiye Futsal Şampiyonluğu
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En iyi huyu:
Sakin olmak
En kötü huyu:
Çabuk sinirlenmek
En heyecanlandığı an:
İlk Milli maç
En korktuğu şey:
Sakatlık
En beğendiği şarkıcılar:
Sezen Aksu
En hoşlandığı müzik türü:
R&B
En son okuduğu kitap:
Benim Oyunum - Johan Cryuff
En beğendiği film türü:
Aksiyon
En beğendiği aktör:
Jim Carrey
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Patlıcanlı herşey
En son tatili:
Kemer
En beğendiği ülke:
Türkiye
Hayatında en değer verdiği şey:
Annesi
Hayat felsefesi:
Bir karar ver ve uygula
Kıyafetlerinde nelere
dikkat ediyor:
İçerisinde rahat etmek
Uğuru:
Sol el bileğine bandaj yapmak
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yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

“KARA BOĞA”

O, Beşiktaş’ın
başarısı için forma
terletirken aynı
zamanda tribünlerin
sevgilisi olan siyahi
futbolculardan biriydi…
Tek kelimeyle tam bir
profesyoneldi. SiyahBeyaz forma ile 1996 ve
1999 yılları arasında 114
maçta oynadı ve 26 gol attı...
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G

eçmişte
Siyah-Beyaz
renkli takıma
hizmet vermiş,
şampiyonluklarına katkıda
bulunmuş
Sadri Usuoğlu,
Fercani Şener ve Vahap Özaltay
gibi çikolata renkli (esmer) birçok
futbolcular ile de sabittir ki, Kara
Kartal’ın siyahi sporcularla olan
birlikteliği çok eskilere dayanan
bir sevda ve bir alışkanlıktır.
Profesyonelliğin kabulünden ve
Türkiye Ligi’nin gerçek kuruluş
tarihi olan 1957’den sonra da bu
anane devam etmiştir Kara Kartal yuvasında... Nitekim bu üç
yerli Türk futbolcusunu sırasıyla
Fani Madida, Daniel Amokachi,
Shorunmu ve Ohen gibi yabancı
siyahi futbolcular takip etmiş
ve yalnız kaliteli futbolları ile
değil çikolata renkli tenleriyle
de tat vermişlerdir Beşiktaş’a ve
aynı zamanda Türk futboluna...
Son 10 yıl içinde de bu birliktelik
devam etmiş, yine sırayla Les
Ferdinand, Pascal Nouma, Ama-

ral, Carew, Ailton, Kleberson,
Nobre gibi dünya starları Beşiktaş forması ile Türk futbolunu
renklendirmişlerdir.

O tam bir
profesyoneldi
Daniel Amokachi… İşte O da
Siyah-Beyazlı forma ile Beşiktaş’ın başarısı için ter döken ve
tribünlerin sevgilisi olan siyahi
futbolculardan biriydi… Tek
cümleyle O tam bir profesyoneldi. Onu yakından tanıyanlar, inceleme fırsatı bulanlar kısa süre
içinde bile hayatına bir mutlak
düzenin hakim olduğunu görebilirlerdi. Açıkçası yaşamı ile futbol
adeta özdeşleşmiş durumdaydı.
Tam ismi Daniel Owefin Amokachi olan eski futbolcumuz, 30
Aralık 1972 tarihinde Nijerya’nın
Kaduna şehrinde dünyaya geldi.
Özellikle Nijerya Milli Takımı ile
1994 ve 1998 yıllarında Dünya
Kupası ve 1994 Afrika Kupası’nda gösterdiği performans ile
dünya çapında tanınmıştır. Aynı
zamanda milli forma ile 1996
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Olimpiyatları’nda altın madalyanın kazanılmasında önemli rol
oynamıştır.
Henüz 18 yaşındayken 1990
yılında Afrika Kupası’nda Nijerya
Milli Takımı’nda kendini gösterme fırsatı buldu. Bu turnuvadaki
başarısı ile takımı Ranchers
Bees’den Belçika takımı Club
Brugge’a transfer oldu. Belçika
Ligi’nde oynadığı sezonlarda
oldukça başarılı olması ve Dünya Kupası’ndaki performansı
ile Premier Lig takımı Everton
F.C.’ye 3 Milyon Sterlin bedelle
transfer edildi. Özellikle yarı finalde attığı iki golle, bu takımın
İngiltere’nin önemli kupalarından FA Cup’ı kazanmasında pay
sahibi oldu.

Amokachi
İstanbul’da...
Afrika Kupası, Dünya Kupası
ve Olimpiyatlar’da Nijerya olarak
Afrika futbolunu ön plana çıkardıkları zaman gerek Amokachi,
gerek partneri Okacho birçok
ünlü kulübün transfer listesine

girdiler. Türkiye’den de Beşiktaş
ile Fenerbahçe, bu iki futbolcuyu
renklerine bağlamak istiyorlardı. Sarı-Lacivertli kulüp, Okacho’nun peşindeydi. Nedense
onun partneri olan Amokachi’yi
pek tutmamışlardı. Nitekim
Okacho’nun ısrarına rağmen
Amokachi’ye “Bekle” demeyi
tercih ettiler. Daniel Amokachi,
“Ben profesyonelim. Neden bekleyeyim?” demiş ve Beşiktaş’ın
teklifini kabul etti. 1996 yılında
1.750.000 Sterlin bedelle Amokachi Beşiktaş’a transfer oldu.
1990’lı yılların Türkiye Ligi’nde
Amokachi fırtınası esmeye
başlayınca Fenerbahçe büyük
bir pişmanlık duymaya başladı.
Töhmet altında kalmak istemeyen Başkan Ali Şen, gelecek
tenkitleri frenlemek için “Amokachi’yi Beşiktaş’a

ben verdim” demeye başladı.
Malum ya, komşunun tavuğu
komşuya kaz görünür olmuştu...
Amokachi’nin Afrika Kupası
nedeniyle Türkiye’ye gelmesi
gecikecekti ancak Beşiktaş yönetimi taraftarlara güzel bir jest
yaparak, kendisini Fenerbahçe
maçı öncesinde özel uçakla İstanbul’a getirtti. İnönü Stadı’nda
“Amokachi İstanbul’da” anonsu
yapıldığında Fenerbahçeliler
sessizliğe bürünürken, Beşiktaşlılar tezahüratlarıyla yeri, göğü
inletmişlerdi.

114 maçta 26 gol
Üç yıl boyunca Beşiktaş’ın
formasını
terletti.
Beşiktaş
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formasını 77 kez giyerek o
dönem için Beşiktaş’ta en çok
forma giyen yabancı oyuncu
rekorunu kırdı. Türkiye içindeki
diğer kupalar, Avrupa kupaları gibi resmi maçlarla beraber
toplam 114 resmi maç yaptı ve
26 gol kaydetti. Beşiktaş’ta birer
kez Türkiye, Cumhurbaşkanlığı
ve Başbakanlık kupaları şampiyonluğu yaşadı.
Sık sık sakatlanması ve Nijerya seyahatlerinden geç dönmesi
nedeniyle Türkiye’deki performansı beklenenin altında oldu.
Yine de sürati ve tekniği ile Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları
arasına girdi. Ancak bonservisi
Beşiktaş’ta olduğu 1998 senesinde gittiği Dünya Kupası’nda
dizinden sakatlandı ve bir daha
aynı güçte sahalara dönemedi.
1998-1999 sezonunda gerek
sakatlığı gerekse teknik
direktör John
Benjamin
Toshack ile
yaşadığı
sürtüşme
ile uzun süre kadro
dışında kaldı ve 13 hafta
gol atamadı.
Amokachi gerçekten özel bir
futbolcuydu ve bunu herkese de
hissettiriyordu. O kadar özeldi ki,
Nijerya’ya her gidişinde mutlaka
geç dönüyor ve bazı maçlara
helikopterle yetiştiriliyordu.
Ama topu ayağına alıp
depara kalktığında her
şey unutuluyordu. Taraftarlar onu deli gibi
seviyordu. O da bu
sevgiyi çoğu zaman
karşılıksız bırakmadı. Üç sezon
oynadığı Beşiktaş’ta sakatlıkla
boğuştuğu son
sezon hariç harika
maçlar çıkardı.

SEN
NEREDE
PASSO
ORADA!
Passo’nun
kolaylıkları
statları aşıyor.

QR’la 7/24 ücretsiz
para transferi ve alışveriş
imkanı artık Passo’da!

Hemen
indir!

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın
%76.9’u Twitter üzerinden geldi.
%6.88'lik pay ile Facebook,
en aktif 2. mecramız oldu.

%76.9
(1209391)

%6.8
(106722)

%6.1
(96586)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%5.3
(83760)

%2.8
(44248)

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

KELİME BULUTU

HAZIRLAYAN:

yazı: serhan oytun eroğlu

Futbolda yeni bir ufuk

1921-22 PAZAR LİGİ
Bölüm 1

Türk futbolundaki federasyon kurma çalışmalarının yoğunlaştığı 1921 sonbaharında
Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray önderliğinde oluşturulmaya çalışılan ittifaka
alternatif bir futbol federasyonu kurdu: “İstanbul Futbol Federasyonu” veya diğer
adıyla “Beynelmilel Federasyon”. Başkanlığına Şeref Bey’in getirildiği teşkilata üye
olan kulüp sayısı 12’yi buldu. Birinci ve ikinci kümeler halinde düzenlenen futbol
müsabakalarına 16 ekim 1921’de başlandı. Çok kısa sürede İstanbul’un 1 numaralı ligi
haline gelen lig, Avrupa futbol kamuoylarının dahi ilgisini çekmeye başlamıştı.

S

ezon, Beşiktaş
ve İttihat’ın
sansasyonel
bir hamlesi
ile başladı.
Fenerbahçe ve
Galatasaray’ın
başını çektiği
İstanbul Futbol Birliği kulüpleri,
Beşiktaş’ın liderliğinde 1919’da
kurulup faaliyetine iki sezon devam eden İstanbul Türk İdman
(Spor) Birliği’ndeki bazı kulüpleri de davet ederek bu defa Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı
adı altında bir araya geliyorlardı.
Aynı günlerde Beşiktaş da, bir
önceki yıl İttihat Kulübü ile
birlikte kurduğu Pazar Birliği’ni genişletti ve alternatif bir
futbol federasyonu kurdu (Ekim
1921). Federasyona; Beşiktaş
ve İttihat dışında çeşitli Rum,
Ermeni, Musevi kulüpleriyle
beraber İtalyan-Rus-İngiliz kar-

ması denebilecek Stella da üye
oldular.

İstanbul Futbol
Federasyonu
Federasyonun adı İstanbul
Futbol Federasyonu, üye kulüplerin sayısı ise 12 idi. Basında
“Beynelmilel (Milletlerarası)
Federasyon” adı ile de anılan İstanbul Futbol Federasyonu, FIFA
nizamnamesini ufak değişikliklerle kabul ederek hazırladığı
kendi nizamnamesini, onay için
Uluslararası Olimpiyat Cemiyeti
Türkiye temsilcisi üstad Selim
Sırrı (Tarcan) Bey’e sundu. Avrupa federasyonları ile yazışmalara
başlandı. Federasyona üye her
kulübün ikişer temsilcisinden
oluşan yönetim kurulunun başına Şeref Bey getirildi. Yönetim
kurulu; düzenleyeceği müsabakanın (competition) uluslararası
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normlara uygunluğunu sağlamak
ve düzenli bir akış sağlamak
amacıyla; İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda’nın nizamnamelerini getirterek, bu ülkelerin
futbolda benimsediği prensipler
üzerine detaylı çalışma başlattı.

İki devrede de
rüzgara karşı
Beşiktaş-Espereans: 1-1
İki kümeli lige 16 Ekim’de başlandı. Her Pazar günü, ikisi birinci
kümede, biri de ikinci kümede
yer alan takımlar arasında olmak
üzere 3 karşılaşma yapılacaktı.
İlk günün son maçı Beşiktaş ve
Rum Espereans takımları arasında idi. Bir önceki sene İstanbul
Türk İdman Birliği Ligi’ni üst
üste ikinci kez şampiyon bitiren
ve aynı sezonun Pazar Ligi’nde
de yıldızlar topluluğu İttihat’ın
hemen arkasında ikinci olan

1921-22 Pazar Ligi maçlarından, “İstanbul Futbol Federasyonu müsabakaları” olarak
bahsedilen Peyam-ı Sabah haberinin metni

Beşiktaş’ın o kadrosundan birçok
oyuncu, kazandıkları başarıları genç arkadaşlarına emanet
etmişlerdi. Onlar bu aralar Anadolu saflarında cenkleşmekte
idiler. En mühim elemanları silah
başında olan Beşiktaş, sezona
geçen seneki gücünde girememişti. Stella ve bu sene yeniden
faaliyete geçen -bir zamanların
şampiyon takımı- Strugglers ligin
iki favorisi olarak görülüyordu.
Maç Üsküdar Ermeni Birlik Kulübü’nden Matusyan Efendi’nin
hakemliğinde başladı. Rüzgarın
şiddeti, topu Beşiktaş kalesine
kendi kendine sürükleyecek bir
dereceye kadar varmıştı. Fakat
Beşiktaşlılar güçlü savunma
hatları ile, Espereans forvet hattını durdurdular ve birinci devre
golsüz sonuçlandı. İkinci devre
başladığı zaman, kötü bir rastlantı ile rüzgar yönünü değiştirdi.
Espereans kalesine doğru esmesi
gereken rüzgar, Beşiktaş forvet
hattının düzenli olarak ilerlemesine engel olacak bir şekilde,
topu sürekli sağ kanada doğru
sürüklüyordu. Buna rağmen, Beşiktaş merkez forvetinin yirmibeş-otuz “yardadan” attığı sert
bir şutla top Espereans ağlarına
gitti. 1-0
Bir süre sonra, güzel bir atak
esnasında top ikinci defa olarak

Espereans kalesinin üst direğine
vurup yere indi ve seyirciler gol
diye bağırdılar. Fakat Matusyan
Efendi bunu gol olarak kabul
etmedi. Bu sırada Espereanslılar
Beşiktaş’a bir gol atmayı başardılar. Ve oyun da 1-1 berabere
sonuçlandı.

İkinci küme maçı
Beşiktaş 2. Takımı-Dork: 1-0
İkinci hafta sonu, 23 Ekim
Pazar günü, Beşiktaş 2. Takımı, Ermeni Dork (“İkinci Union
Ermeni”) takımı karşısına çıktı.
İstanbul Futbol Federasyonu
ikinci küme maçlarından olan bu
oyun, seçkin bir seyirci topluluğu
önünde oynandı. Her iki kulübün
atletizm şubeleri de bulunduğundan, oyuncular antrenmanlı idiler.
Dork’un iri cüsseli futbolcularına
karşı sertliklerini koruyan Beşiktaşlı gençler, biraz yorulsalar da,
maçı 1-0 kazanmayı bildiler.

Gönülsüz hakemle
talihsiz bir sonuç
Beşiktaş-Makabi: 0-1
30 Ekim Pazar gününün ikinci
maçı, günün en önemli olanı idi.
Beşiktaş ve Makabi karşılaşıyorlardı. Hakem Matusyan Efendi
gelmediğinden, İttihatspor Kulübü’nden Nureddin Bey oyunu
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onun yerine yönetti. Fakat hakem sahaya çok isteksiz çıkmıştı.
Beşiktaş yeni bir dizilişle sahadaydı. Merkez forveti Ekrem
ve stoperi Cavit Beyler’in yerleri
değiştirilmişti ve takım kaleci
Haki; savunmada Tevfik, Ethem;
orta saha Nazım, Ekrem, Kemal;
forvetler Arif, Vecihi, Cavit, Asım,
Rüştü Beyler’den kurulmuştu.
Oyun, başından sonuna kadar
Makabi kalesi önünde geçti. Fakat atılan şutlar ve yapılan ataklar Makabi kalecisinin kalesini
harikulade savunması karşısında
eriyordu. Makabi takım halinde
kalesinin önünde toplanmıştı. Bu
arada top iki defa Makabi kalesine girip çıktı ama hakem oyunu
-kendini yorgunluktan sakınmak
için olsa gerek!- seksen yarda
mesafeden takip ettiği ve her
nedense maça lakayd kaldığı için,
Makabi defansının topu sürekli
elleriyle oynamalarını görmüyor
ve Beşiktaş yüklenmelerinin
karşılığını alamıyordu. Maçın
sonuna 2 dakika kala, Beşiktaş
defansının iyice ileri çıkmasından
yararlanan Makabi sol orta saha
oyuncusunun ayağından top
Beşiktaş kalesine girdi: 0-1.

Refik Osman
yuvaya dönüyor...
Beşiktaş artık favori
Bütün takımların ikişer maçlarını tamamladığı 6 Kasım
itibarıyle, 1921-1922 senesi lig
müsabakaları dikkate değer bir
merakla takip edilir olmuştu.
Peyam-ı Sabah gazetesine göre,
Pazar Ligi’nin bu hali ile, sporumuz için bir “istikbal ufku”
açılmış demekti. Fenerbahçe ve
Galatasaray’ın da yer aldığı diğer
ligde karşılaşmalar daha az seyirci önünde ve daha az heyecanla
oynanırken, kamuoyunu en çok
ilgilendiren ve tastamam bir merak ve hararetle izlenen maçlar
Pazar Ligi maçları oluyordu.

Peyam-ı Sabah gazetesinin, kamuyounun en çok ilgilendiği maçların 1921-22
Pazar Ligi’nde oynandığı yönündeki haber-yorumunun kupürü

Pazar Ligi İstanbul’un 1 numaralı ligi haline gelmişti. Hatta
federasyon yöneticileri de, ligle
ilgili haberlere Avrupa basınında
da yer verilmeye başlandığını dile
getiriyorlardı.
Fakat bu ligde mücadele eden
iki Türk takımı da başlangıçta zayıf durumda idiler. Buna karşılık
Strugglers ve Stella dışında, Pera
da yeni oyuncuları ile pek sağlam
bir durumda bulunuyordu. Neyse
ki Makabi maçından sonra, son
15 gün içinde Beşiktaş Kulübü
yeni bir yapılanma ile takımını
takviye etmişti. Bundan sonra
Beşiktaş’ın yapacağı maçların,
bu senenin en canlı spor olayları
haline gelmesi bekleniyordu.
Öyle ya, Galatasaray Kulübü
ile çıktığı Avrupa turnesinden
dönen, Beşiktaş’ın eski futbolcusu ve şehrin en yetenekli
sporcularından Refik Bey de
ilk kulübüne tekrar katılmıştı.
Beşiktaş Kulübü gerek defansta,
gerek hücum hattında gerekli
değişiklikleri yapmış ve Refik’i de
hücum hattına almıştı. Bu haliyle
Beşiktaş’ın başarısına yüzde
yüz gözüyle bakılmaya başlandı.

Peralılar ise, artık ligde en sağlam durumda bulunan Beşiktaş
takımını mağlup etmek için son
zamanlarda İstanbul’da mevcut
bilumum Rum kulüplerinin en
seçkin oyucularını takımlarına
katarak adeta bir Rum ulusal
karması haline gelmişlerdi.
Sıradaki Pera maçının sonucu,
bu seneki lig şampiyonunun kim
olacağı hakkında yaklaşık bir fikir
verecekti.

"Kulüplerimizin
en milliyetperveri"
Rum Pera'ya karşı:
1-1
Beşiktaş ve Pera takımları 13
Kasım’da karşı karşıya geliyorlardı. İleri gazetesi, “kulüplerimizin
en milliyetperveri” olarak nitelediği Beşiktaş Kulübü’nün Kurtuluş Savaşı’nda pek çok yararlıklar
gösterdiğinin altını çiziyor ve kısa
bir süre önce kazanılan Sakarya
Meydan Muharebesi’nde Beşiktaşlılar’ın ön saflarda bulunmasının bunu ispat için yeterli olduğunu yazıyordu.
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Şimdi sizi, dili ve anlatımı ile,
benim şimdiye kadar okuduğum
en güzel maç yazısı ile başbaşa
bırakıyorum. Bu yazı Yeni Şark
sütunlarında yayınlanmıştır.
“Kadıköy spor meydanında
dün Beşiktaş kulübü ile Pera
Rumları arasında yapılan futbol müsabakası İstanbul idman
hayatında uzun zamandan beri
dedikodularla karışık bir merakla
bekleniyordu.
Makabi Musevi kulübü Rum
Espereans futbol takımını bire
karşı iki sayı ile yendikten sonra
meydan Beşiktaşlılar ile Peralılar’a kaldı. Çayırın dört tarafını
çeviren balkonları, tribünleri
dolduran bir kalabalık vardı. Saat
dörde çeyrek kala müsabaka
başladı.
Beşiktaş Kulübü atletizmde
uzun zamandan beri en mümtaz mevkiye malik olduğu gibi,
futbolda da hakiki bir liyakatle
kendisini tanıtmıştı.
Anadolu’daki milli vazifeye
koşan Türk sporcularının en başında görünen Beşiktaşlılar’dan
pek mühim simaların İstanbul’da
bulunmaması yüzünden bugün
açık kalan yerleri yeni yetişen
gençlerle doldurmak mecburiyeti hasıl olmuştu. Dün son
13 Kasım 1921 tarihine kadarki
İstanbul Futbol Federasyonu Ligi
1. Küme Maçları
16.10

Pera

16.10 BEŞİKTAŞ

Makabi

1-0

Espereans

1-1

23.10

Stella

1.Union
Ermeni

2-0

23.10

İttihat

Strugglers

3-0

30.10

Pera

Espereans

1-1

30.10

Makabi

BEŞİKTAŞ

1-0

06.11

1.Union
Ermeni

Strugglers

1-1

06.11

Stella

İttihat

3-0

13.11

Makabi

Espereans

2-1

13.11

Pera

BEŞİKTAŞ

1-1

İleri gazetesinin, Beşiktaş’ı “kulüplerimizin en milliyetperveri” olarak nitelediği
haber-yorumun metni

açık Rüştü Bey’in rahatsızlığı
takımda yeni bir eksikliğe sebep
oldu. Oyuna başlandığı zaman
kaleci mevkiinde Resul, müdafaada Şükrü, Tevfik; yardımcı
hattında Ethem, Ekrem, Refik;
akında Arif, Vecihi, Cavid, Kemal,
Asaf Beyler göründü. Peralılar’ın
takımında değişiklik olarak son
içeri akıncı mevkiinde mahareti,
darbelerindeki şiddeti ile kendini
İstanbul Futbol Federasyonu Ligi
2. Küme Maçları
Pera
16.10 Telefon
4-3
2.Takımı
BEŞİKTAŞ
2.Union
23.10
1-0
2.TAKIMI
Ermeni
Pera
30.10
Araks
0-1
2.Takımı

tanıtan bir sima göze çarpıyordu.
İlk hareket Rumlar’ın Beşiktaş
kalesine doğru yapılan bir akını oldu. Fakat soldan gelen bir
pas ile Beşiktaşlı Vecihi Bey’in
mükemmel vuruşu ilk sayıyı kazandırdı. Oyuna başlar başlamaz
Beşiktaş’ın bu muvaffakiyeti
hasımlarını (rakiplerini) şaşırttığı
gibi etraftan da alkış kıyameti ile
karşılandı. Oyun bundan sonra
garip bir durgunluk devresi geçirdi. Denilebilir ki her iki tarafta da
hiç umulmayan bir beceriksizlik,
karışıklık vardı. Rumlar da, bir iki
müstesna ile, işleyemediler. Beşiktaş müdafaasında Tevfik Bey
kendisinden beklenen muvaffakiyeti gösteremiyordu. Avrupa’da
en çok muvaffakiyet kazanan

Refik Bey de bir isabetsizlik, kararsızlık içinde idi. Son yardımcı
olarak başladığı oyunda bir aralık
akın hattına, ondan sonra da
müdafaaya geçti.
Rumların sol içeri akıncısı
tarafından yapılan mukabil sayı
üzerine durgunluk biraz silindi.
Çarpışmalar, akınlar ateşlendi.
Fakat saat beşi geçmişti. Hakem
Matusyan Efendi karanlık bastığından bahsederek müsabakayı
tatil etti.
Dünkü oyun futbolculuk sanatı
itibarıyle tatlı ve ahenkli değildi. Beşiktaş’tan Ekrem, Vecihi,
Kemal Beyler en ziyade göze
çarpan simalar oldu. Rumlar’ın
müdafaasındaki Yanaki, Sava
birçok akınları durdurabiliyordu.
Pera akın hattında sol ve sağ pek
mükemmel işliyor, herkes yer
tutmasını biliyordu.
Geçen sene Pazar şampiyonu
olan İttihat Spor Kulübü, oyuncularından en ziyade güvenilen
simaların ayrılması yüzünden bu
sene pek zayıf bir haldedir. Bundan dolayı Beşiktaş Pazar Ligi’nde yegane Türk kulübüdür. Kendi
hissesine düşen vazife ve şerefi
muhafaza edebilmek kaygısı dün
Beşiktaşlılar’ı pek asabi yüreklerle ortaya çıkardı. O heyecandır
ki yukarıda yazdığımız hadiselere sebeb oldu. Yoksa Beşiktaş;
metanet ve kuvveti, azim ve
iradesi itibarıyle Rumlar’dan çok
yüksektir. Bu hadise yine isbat
etti ki, Pera öyle îzam edilecek
(üstünde durup büyütelecek) bir
kuvvet değildir.”
Önümüzdeki ay, Beşiktaş’ın,
bundan sonraki maçlarının
akıbetleri hakkında bilgi verecek,
oynanan maçların hikayelerini
ve ligin gidişatını nakletmeye
devam edeceğim.
Kaynaklar: Yeni Şark, İkdam,
Peyam-ı Sabah, İleri, Vakit
gazeteleri ilgili dönem nüshaları

Spor Alemi dergisinin yaynladığı sekiz takımlı Pazar Ligi fikstürü
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DJORDJE MILIC:

“Beşiktaş’ı şampiyon
yapmak için döneceğime
söz vermiştim”
76

Türkiye’ye yolu 1970 yılında düşen ve 1991 yılına kadar da ülkemizin futboluna çok
büyük katkılar veren Djordje Milic ile konuştuk. Futbolcu olarak geldiği Beşiktaşımız’dan
ayrıldıktan yıllar sonra teknik direktör olarak dönen ve on beş yıl sonra gelen
şampiyonluğun mimarlarından olan Milic, tüm samimiyetiyle sorularımızı yanıtladı.

i

sterseniz
Djordje Milic
kimdir ile başlayalım?
1943 Belgrad
doğumluyum.
İkinci Dünya
Savaşı sırasında doğdum. Naziler babamı alıp
götürmüşlerdi, o yüzden annem
Belgrad’da akrabaların yanına
taşındı. Aslen Novi Sad’lıyız
ve halen bu şehirde yaşarım.
Futbola da burada başladım. İyi
bir öğrenciydim ama bütün gün
futbol hakkında hayal kurardım.
Üniversite de beden eğitimi
bölümüne başladım, futbolu
bırakınca da bitirdim. O sırada
Vojvodina’nın tüm yaş gruplarında oynadım ve on yedi yaşında
profesyonel oldum ve Vojvodina’nın o zamana kadar en büyük
başarısı olacak şampiyonluk
yaşadık. Sonrasında Kızıl Yıldız
takımına transfer oldum. Başarılı bir başlangıç yapıp ezeli rakibimiz Partizan’ı 3-2 yendiğimiz
maçta son dakikada galibiyet
golünü atmıştım. Ama buradan
çok talihsiz bir şekilde ayrıldım.
Kamptayken takım arkadaşlarımdan biri eşek şakası yapıp
tuvalet kapısını kilitlemişti, ben
de klozet kapağın üstüne basıp
çıkmaya çalışırken, kapak kırıldı, bacağım da ciddi bir şekilde
yarılmıştı. Aylarca ayakkabı bile
giyemedim! Dört ay sahalardan
uzak kalacağımdan, kadro dışı
kaldım.

görüşmelere başladım, fakat
eski takımım çok yüksek
bonservis istedi. Olmayınca
Saarbrucken ile görüştüm,
ama eski takımım yine izin
vermedi. O sırada çocukluk
arkadaşım ve Vojvodina’dan
eski takım arkadaşım, Adanaspor kalecisi Velickovic
beni aradı ve gerekli kişiler ile konuştuğunu ve
Adanaspor’a
transfer olabileceğimi
söylemişti.
Çok sıcak
bir şekilde
karşılandım.

Beşiktaş’a geliş süreciniz
nasıl oldu?
Kızıl Yıldız’da kadro dışı
kaldıktan sonra Utrecht ile
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Djordje Milic'in Teknik Direktör, Mekki Başak'ın ise Genel Kaptan olduğu 1982 yılına ait Diyarbakırspor karşılaşması öncesi'nden bir kare

“Bir maçta aşil tendonumdan sakatlandım ve
futbolu bırakabileceğim en iyi yerde bırakmaya
karar verdim, o takım da Beşiktaş’tan başkası
olamazdı. Ama henüz Beşiktaş’ta şampiyonluk
yaşamamıştım. O yüzden giderken “söz,
Beşiktaş’a antrenör olarak döneceğim o
şampiyonluk için” demiştim.”

Herkes ile sohbet ede ede Türkçe
öğrendim. Mesela deplasmanlarda otobüs şöförü ile sohbet
ederdim.
Ama futbol açısından çok
farklıydı. Antrenman saatinden
yarım saat önce gelip hazırlanıyordum, sonra sahaya çıkıyordum, ama gelin görün ki, diğer
oyuncular yarım saat veya bir
saat sonra keyfi güzel geliyorlardı! Yine de ilk senemizde birinci
lige çıkmayı başardık. Kupa
maçında Giresunspor’dan 118.
dakikada gol yedik, gol sonrası
santradan gol attım, maçı 2-2

bitirdik ve penaltılarla kazandık.
Sonra beni hem Fenerbahçe hem
Beşiktaş istedi. O zamanın TFF
başkanı Şerif Apak, Adana’ya
gelmişti ve hiç bir yere gitmeyeceğimi söylemişti! Ama oğlum
için uluslararası bir okul arıyordum ve İstanbul’da bir Fransız
lisesi bulmuştum. Beşiktaş’ı da
karakteri ve duruşu yüzünden
hep beğenmiştim, o şekilde
transfer oldum.
Beşiktaş’ta oynamak nasıldı? İstanbul’da nasıl bir ortam
buldunuz?
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Nişantaşı ve Bebek taraflarında ev buldum, rahattım. Takıma
çok çabuk ısındım. Vedat, Sabri,
Lütfi, Sanlı, Niko… çok güzel bir
hava yakaladık. Takım bir vücüt
gibi nefes alıp veriyordu ve neredeyse şampiyon oluyorduk. Hocamız Metin Türel’in altında ligi
ikinci bitirdik. O sene takımın en
çok gol atan oyuncusuydum. Beşiktaş’ta oynadığım sürede Türkiye, Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık kupalarını kazanmıştık.
İkinci senemde biraz sorunlar
yaşadım yeni antrenörümüz ile.
Bir karşılaşmada kadro seçimi
yüzünden “sonunu hazırlıyorsun” diyerek rest çektim, çünkü
benim için Beşiktaş’ın başarısı
her şeyden üstündü. Beşiktaş’ımı korumak istedim. Bir maçta
aşil tendonumdan sakatlandım
ve futbolu bırakabileceğim en
iyi yerde bırakmaya karar verdim, o takım da Beşiktaş’tan
başkası olamazdı. Ama henüz
Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamamıştım. O yüzden giderken

“söz, Beşiktaş’a antrenör olarak
döneceğim o şampiyonluk için”
demiştim.
Beşiktaş’a antrenör olarak
döndünüz ve büyük başarılara
imza attınız. Bundan bahsedebilir misiniz?
O sıralar bir yasa çıktı, yabancı
antrenörler yasaklandı Türkiye’de. Bu süreyi fırsat bilerek,
Chelsea’de antrenörlük kursları
aldım ve iki sene sonra yasak
kalkınca Adanaspor’a antrenör
oldum. İlk antrenörlük tecrübemde ligi dördüncü bitirdik ve UEFA
kupasına gitmeye hak kazandık.
İki sene sonra Beşiktaş’a imza
attım ve hemen bir yaptırımım
oldu. Türkiye’de o zamanlar futbol pek koşarak oynanmıyordu o
yüzden, en çok, en hızlı, en uzağa
koşan gençler aramaya çıktım.
İlk arayışlarımda kimsenin fark
etmediği bir futbolcu buldum.
Başka bir futbolcu izlemek için
davet edildim ama devre arasında çıktım ve bana onu değil, o diğer sarışın çocuğu getirin dedim.
O da Metin Tekin idi. Bir sonraki
izlediğim maçta, “kim bu çocuk”
diye sorduğum futbolcu için, “o
kapıcının oğlu” dediler, o da Rıza
Çalımbay idi. Öylesine genç ve
dinamik bir kadro kurduk ki daha
birinci lig maçı yapmayan oyuncularım milli takıma seçildiler.
Beşiktaş’ta oyuncu olarak yer

aldığım kadro inanılmaz iyi ve
yetenekliydi. Ama antrenör olarak başında olduğum kadro daha
çalışkandı. Ve çok çalışmak yeteneği her zaman geçer. Hayatta
hırs yaparsanız elde edemeyeceğiniz bir şey yoktur.
Bir sonraki sezon neredeyse
hiç transfer yapmadan şampiyon
olduk. İki yedek oyuncu aldık
sadece, biri jübilesini yapan kaleciydi hatta. Bütün sezonu aynı
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11 oyuncuyla bitirdim neredeyse.
Antrenörlüğüm boyunca bir tek
modern futbolu göstersin diye
Secerbegovic’i getirmiştim.
Sezon ortası kampı İskenderun’da geçirdik. Onun hikayesi
de biraz ilginçtir. Kulüpte maddi
sıkıntılar vardı ve kamp yapamayacak durumdaydık. Bunu
kabullenemedim ve bir kaç kişiyi
arayarak İskenderun’a teklif götürdüm: “Beşiktaş, İskenderun’a
gelsin. İskenderun bizi ağırlasın
ve yapacağımız hazırlık maçının
hasılatı sizde kalsın” diye. Sağolsunlar kabul ettiler ve bu şekilde
ikinci yarıya çok iyi hazırlandık.
Nitekim on beş seneden sonra
Beşiktaş’ı şampiyon yaptık. Çok
güzel ve özel bir duyguydu, adeta
bir haykırış gibi. Son maçımızı
Eskişehir’de oynadıktan sonra
İstanbul’a dönüşümüzde taraftarların oluşturduğu yüzlerce
kilometrelik konvoy görülmeye
değerdi. Bugünlerde popüler olan
Beşiktaş donanması ile eşdeğer.

“Türkiye’ye sıkça
geliyorum ve yeni
stadın açılışını görme fırsatım oldu.
Eskiden sezon başı
yemyeşil olan saha
sezon ilerledikçe
balçık olurdu. Yeni
stadı o bakımdan
beğendim. Ama
müzenin açılışına
yetişemedim. Merak
ediyorum acaba orada anılarımı bulabilir miyim diye.”
Beşiktaş’tan neden ayrıldınız?
Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum çünkü hem sayın Süleyman Seba için beslediğim en
yüce duygular hem de çok üzüldüğüm için. Ama şunu söyleyebilirim, hayatımda en çok üzüldüğüm ve anlayamadığım olaydır.
Süleyman Seba Başkan olunca,
Sanlı yanıma gelmişti ve “Başkan
seninle konuşmak istemiyor”
demişti. Takım fotoğraflarında
en arka sıraya gönderildim ondan
sonra. Ne yaptığımı bilmiyorum,
kimsenin adamı değildim. Ama
tekrar söylüyorum, Süleyman
Seba’yı hala çok severim, sadece
beni tanıyamadığına üzüldüm.
Bu soğukluğun üstüne bir de
savaşlar, ambargolar, annemin
vefatı da eklenince, ayrılmaya
karar verdim. Türkiye’de kalmak
için vatandaşlık başvurusunda
bulundum ama çifte vatandaşlık
için izin çıkmayınca, o iş olmadı.
Bir takımın altyapısında çalışıp
genç yetenekler çıkartmak hayalimdi ama öyle teklif de gelmedi. 1970 yılında gelip 1991’de
ayrıldım Türkiye’den. Belki en
uzun süre görev alan yabancı

futbol adamıyım bu ülkede. Irak
ve Rusya’dan antrenörlük teklifi
gelse de anlaşamadık ve futbola
veda ettim.
Türkiye’de yaşadığınız ilginç
veya komik anılarınız var mı?
Bir basın toplantısında önümde gazete duruyor, bir yandan
ona bakarken, diğer yandan
gazetecilerin sorularını cevaplıyordum. Bana soru soran gazeteciyi ise gazetede, hem futbol
hem basketbol hem voleybol
hem de güreş haberlerini yazdığını gördüm. Bana soru sorunca
da, “baksana sen bayağı uzmansın, sen cevapla” demiştim. Bir
defasında da Trabzonspor ile aynı
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otelde kalıyorduk. Trabzonsporlu Necmi’nin aksanı farklıydı ve
kimse anlayamıyordu onu. En
sonunda Trabzonspor Başkanı
haber saldı “Milic’i getirin tercüme etsin” demişti. Türkçe’den
Türkçe’ye tercüme yapacağımı
hiç hayal etmemiştim.
İnönü ve Vodafone Park
hakkındaki görüşlerinizi alabilir
miyiz?
Türkiye’ye sıkça geliyorum
ve yeni stadın açılışını görme
fırsatım oldu. Eskiden sezon başı
yemyeşil olan saha sezon ilerledikçe balçık olurdu. Yeni stadı
o bakımdan beğendim. Ama
müzenin açılışına yetişemedim.

Merak ediyorum acaba orada
anılarımı bulabilir miyim diye.
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsunuz?
Yemekleri özlüyorum ama
bazen burada Türk yemekleri
yapıyorum. Taraftarları çok özlüyorum, takımlarına sevgilerini
görünce ben de kendimi kaptırdım. Üyeliğin tek şartı aşk olan
kocaman bir aile bizimkisi.
Djordje Milic bugünlerde neler
yapar?
Altı yaşında bir chihuahua köpeğim var, adı Baggins. Her yere
beraber gideriz. Antrenmanlarımı
aksatmam, sabah yedi de kalkarım, bir buçuk saat ağırlık çalışır,
bisiklete binerim. Bilemezsin
Beşiktaş’ın seni ne zaman çağıracağını (gülüyor).
Favori oyuncularınız kimlerdi?
Eski ve yeni Ronaldo’yu çok
beğenirim. Kızıl Yıldız’dan Djajic
tam bir efsanedir. Beşiktaş’ta
Vedat ve Sanlı’dan bahsetmezsem olmaz ama. Çok fazla yeni
oyuncu beğenmiyorum. Maçlar
artık çok farklı. Bir bakıyorsunuz

otuz şut kırk beş orta yapılmış
maçta ama gol yok. O nedir?
Futbol çabuk gol atmaktır, şimdi
her şey pas olmuş.
Beşiktaş formanız duruyor
mu?
Eski formam yok ama renkleri
yine siyah-beyaz olan Partizan
takımını tutan torunum maçlara
yeni Beşiktaş forması ile gidiyor.
Beşiktaşımızı takip
etmeye devam ediyor
musunuz?
Takip etmez olur
muyum, o ne biçim soru?
Bence özür dilemelisin! Duvarımda bir resim var, yıllar önce
yaptılar benim için. Bir Kartal ile
ben birbirimize zincir ile bağlıyız. Kimse ayıramaz bizi. Zaten
başka sorunuz yoksa, birazdan
Beşiktaş-Kayseri maçını seyredeceğim.
O zaman son sorumuzu
soralım, taraftarlara ne demek
istersiniz?
Sakın değişmeyin. Yıllardır
süre gelen geleneğe şahidim, hiç
bir şey değişmemiş, değişmesin
çünkü sizden iyisi yok.

Djordje Milic, eşi Biljana Milic ile

Djordje Milic ile Kara
Kartal'ı birbirine
zincir ile bağlayan
bir illüstrasyon
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Yılın son Divan Kurulu
toplantısı yapıldı

B

aşkanımız
Ahmet Nur
Çebi, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, Divan
Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk ile
Divan Kurulu Üyelerimiz katıldğı
toplantının açılışının ardından
saygı duruşunda bulunuldu ve
İstiklal Marşı okundu. Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz
Tuncel, Divan Kurulu Üyelerimize Kulübümüzün mali durumu
hakkında bilgiler verdikten sonra
Genel Sekreter ve İcra Kurulu

Başkanımız Ahmet Mesut Urgancılar, Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları
söyledi: “Yönetime heyecanla
geldiğimizde sabah karşılaştığımız manzara sadece sessizlik,
el ayak çekilmiş, neredeyse terk
edilmiş bir kulüptü. Neyi devraldığımızı henüz bilmiyoruz.
Seçim sürecinde başkan adayları, kazandıkları takdirde geçmiş
yıllar ile ilgili araştırma yapacaklarını söylediler. Başkanımızın
da 'araştıracağım' sözü vardı.
Göreve başlar başlamaz ilk işimiz
bu oldu. Denetim kurulundan
geçmiş on yılın tüm detaylarıy-
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la, varsa suistimalleriyle, varsa
yanlışları ve doğrularıyla denetlenmesini rica ettik. Denetim
kurulu haklı olarak bunun ağır
yük olduğunu söyledi. Şu anda
bunun için uluslararası denetim firmalarıyla bu görüşmeleri
sürdürüyoruz. Gerek içerik gerek
yöntem konusunda neredeyse
uzlaşmış durumdayız. Bu denetim en kısa süre içinde başlayacak. Gerekirse olağanüstü genel
kurul yapıp kamuoyuna hiçbir
şey saklamadan, söz verdiğimiz
gibi olabildiğince şeffaf şekilde
açıklayacağız.
Bizi bekleyen bazı sürprizler

vardı. Bunlardan biri de geçmiş
dönemde yapılandırılmış vergiler. Bunlardan biri de yedi yüz
kırk milyon liralık ödemeydi. Kırk
günde yedi yüz kırk milyona karşılık yaptığımız ödeme yüz yirmi
bir milyon liradır.
Üçer aylık ödeme yaptık. Bir
an önce yüzleşmek istediğimiz
konulardan biri banka konsorsiyumlarıyla yapılan anlaşmaydı.
İki yılı faiz ödemesiz anlaşmada
ilk iki ayda yirmi milyonluk faiz
ödemeleri çoktan başlamış.
Geçmişte yapılan aylık vergi
borcu taksitleri beş milyon lira,
ortalama her ay beş-altı milyon
ödemek gibi yükümlülük var. Her
ay otuz beş milyon eksi bakiye
veriyoruz.
Kusura bakmayın bugünü tarif
etmekte güçlük çekiyorum. Konsorsiyum anlaşmasıyla bankalarla artık ortağız. Bu anlaşmanın
şartları, bu anlaşmanın sürdürülebilirliği çok zor. Sorunlara
çözüm bulacak gibi görünen bir
anlaşma değil. Denetim firma-

sından bunun da araştırılmasını
rica ettik.
Sporcularımıza bütün ödemlerin çok önce yapılması gerekiyordu. 7 Ekim’de erteleme talep
edilmiş, UEFA, 30 Ekim’e süre
vermiş.
Bir dernekte, sivil toplum
kuruluşunda kendi üyeleriyle
kavgalı olmak nasıl bir şeydir?
Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Bunlar geride kalsın. Beşiktaş üyeleriyle uğraşmaya son
verelim.
21 Ekim tarihi itibarıyla başlamış yüz yirmi sekiz icra takibi vardı. Göreve başladıktan
sonra kırk gün içinde yirmi beş
icra takibi geldi. Toplamı seksen sekiz milyon yetmiş iki bin
lira. Beşiktaş’ın kimseye borcu
olmadığı defalarca söylendi. On
sekiz'i inşaatı bitmiş stattan
dolayı ödenmemiş borçlardan
kaynaklanıyor. Yirmisi çok uzun
yıllardır süre gelen spor genel müdürlüğüne ödenmeyen
borçlardan kaynaklanıyor. On
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beş’i geçmişte işten çıkarılan
eski çalışanların icra takibi. On
dokuz'u menajerlerin icra takibi.
On yedi'si eski basketbolcuların,
On'u eski voleybolcularımızın,
dört'ü hentbolcularımızın takibi. Hentbol takımının zararı 6,8
milyon lira, bedensel engellilerin
zararı 3,5 milyon, kürek 733 bin,
masa tenisi 500 bin, boks 453
bin, jimnastik 500 bin, satranç
290 bin, basketbol altyapı 2,4
milyon, kadın basketbol 2,8
milyon, erkek basketbol 13,8
milyon, oyuncu yetiştirelim diye
beklediğimiz futbol altyapı 8,7
milyon zararda. Sezon içinde
amatör şubelerin zararı 49,7
milyon lira.
Sıkıldıkça sıkılıyoruz, uykularımız kaçıyor. Son iki yılda
yapılmış tüm sözleşmelerde
ve protokolde hep tek imzayla
karşılaşıyoruz. Bunun nedeni
de tabii ki gündeme gelecektir.
Bizim kırk günlük imza sirkülerimizde çift imza var. Olması
gereken zaten bu.
Sağda solda bizi çekiştirmek
isteyen olursa, mal beyanımız
resmi makamlarda mevcut. İlk
işimiz bunu yapmak oldu.
Tasarruf yapmaya çalışıyoruz.
Sporcu ve teknik ekipleri çıkardığımızda çalışan sayımız dört
yüz kırk sekiz. Çalışan sayısında
indirime giderek yıllık brüt maaşta şimdilik yüzde on dokuz'luk
tasarruf yaptık. Tasarruf tedbirlerine devam edeceğiz.
Şu gerçekle yüzleşmeliyiz; Beşiktaş Kulübü ve şirketleri artık
nefes alamayacak haldedir. Beşiktaşa Kulübü’ne ve şirketlerine
tabii ki ihtiyacı olanlar olacaktır.
Ama o devir bitti. Beşiktaş Kulübü’nün ve şirketlerinin Beşiktaşlılara ihtiyacı var.
Tüm gelirlerimiz temlik altında
olsa da var olan sponsorlarla yeniden görüşüyoruz. Küstürdüğümüz, bu ülkenin gururu, dünyadaki en iyi işi yapan kurumlarla

bir araya gelmek için çalışıyoruz.
Türk Hava Yolları hem yurt içinde
hem yurt dışında birçok önemli
spor organizasyonuna sponsor.
THY, Beşiktaş Kulübü’ne sponsor değil, sizce nasıl oldu? Gittik
kulübümüz adına özür diledik.
Umarım eskisi gibi gereken
yapılacaktır. Gayrimenkullerden
gelirler var. Fulya AVM ile karşılaşıyoruz. Fulya AVM için iki kez
açılış töreni düzenlendi. Şu anda
kapasitesi yüzde elli altı. Yeni
kiracılar bulmak için çalışıyoruz.
Ama öncelikle geçmiş dönemden
inşaat borcu olarak 4,6 milyon
lira ödememiz lazım. 3,8 milyon
lira yeni yatırıma ihtiyacımız var.
Fulya AVM için 8,4 milyon lira
yeni kaynak yaratmamız gerekiyor. Kombinede hayal kırıklığına uğradık. Yeniden satışa
çıkardığımız kombinelerin yedi
yüz otuz iki'si satıldı. Basketbol
takımımızın maçları için çıkardığımız kombinelerin satış adedi
yetmiş üç.
Yönetim kurulları emrivaki
yapmaz. Ücret değişikliğinin
ardından 3,5 yılda sekiz yüz
otuz iki yeni üye oldu. 22 Ekim
sabahı göreve geldiğimizde iki

yüz elli dört yeni üye oldu. Bu
ötekileştirilmiş, uzaklaştırılmaya çalışılmış Beşiktaşlıların geri
dönüşü. Üyelerin yönetimimize
gösterdiği teveccühtür. Lütfen
Beşiktaşımızı mahkeme kapılarında süründürecek kişilerle iş
birliği yapmayın. Lütfen aidatlarınızı bireysel olarak kendiniz
yatırınız.”

Başkanımız
Ahmet Nur Çebi:
"Önce Allah’a, sonra
size emanetim"
"Eski dönemi unutacağız demek, bize reva değil. Zor durumları, bunun kaynağını bilmeden
bizim çalışmamızı bizden isteyemezsiniz. Geçmişi de değerlendirmemiz gerekiyor. 'Buraya
geldiniz, geçmişi karıştırmayın,
işinize bakın' söylemi pek doğru
olmaz.
İsraf dönemi yaşanmış. Seçim
sonrası kapıdan girdiğimizde
son iki-üç yılda vurdumduymaz,
'bana neci' ihtimam gösterilmemiş bir durum gördük. Sponsorluklarda, başka sözleşmelerde
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de bunu gördük. Konuşabilecek
enerjiyi bile zor buluyorum.
Geldiğim günden beri iki saatten
fazla uyku uyumadım.
Önümüzdeki iki buçuk yılın bir
buçuk milyar lira zararla kapatacağını düşünüyorum. Zararı
ne kadar aşağı çekeceğiz, bunun
çalışmasını yapıyoruz. Sponsorumuzdan biraz daha gayretle bir
şeyler vermesini talep ediyoruz.
Parasız hiçbir şey olmaz. Geliri
giderinden bir lira fazla olan kulüp yaratamazsak, başka bir şey
konuşmaya gerek olmayacak.
Kimse Beşiktaş'tan büyük değil,
Beşiktaş'ı nasıl şekillendireceğiz,
mesele bunu yapmak.
İlk dört sene için söyleyecek
bir şeyim yok. Hesabını herkese
verebilirim. Son üç sene içinde
icra kurulu başkanıyım. Paraların
nerede olduğu bana sorulmalıymış. Eski yönetici Deniz Atalay
bunu söylüyor. Son seçimde o
dönemdeki yönetici arkadaşların
karşımda çalıştığını biliyorsunuz.
Acaba neden?
İcra kurulu başkanı olduğum
dönemde bana bilgi verilmiyordu. Bana 'efendim biz sayın başkanla o işi hallettik. Sizi gereksiz

yere meşgul etmeyelim' dediler.
Transferde görevli arkadaşlarla,
profesyonellerle, avukatlarla
konuştuğumda, 'kimi aldınız?'
diye sorduğumda; bana bilgi
verilmemesi konusunda kendilerine talimat verildiği yoksa
işlerinden olacağı söylendiğini
öğrendim. 'Arkamızdan sallamasın, sallarsa biz de onu yıpratırız'
denmiş. Ben önce Allah'a, sonra
size emanetim.
Meşhur Fulya AVM’de iki kere
açılış yapıldı. Perdeyi kaldırıyorsun arkası yapılmamış. Bir
senesiyle ilgili bir para ödenecekti, gelmemiş. İlgili arkadaşlar
bunun gelmeyeceğini ve orada
yapılacak masraflara harcadıklarını söylediler. Faturasını görmek
istedik, ek kontrat yaptıklarını
anlattılar. İcra kurulundan yetki
alınmadı, bir yıl kiradan muaf on
beş yıllık sözleşme yapmışlar.
Sayın başkanla hallettiklerini
söylediler. Ben bu şartlar altında
çalıştım. Avrupa kupalarında
başarıyla giden süreci sekteye
uğratmamak için Şenol Güneş ile
yan yana durmayı vazife haline
getirdik. Kaçacak adam değilim.
Fikret Orman, bana ağabey
dediğini ve her şeyi sorduğunu

söyledi. Kendisi 'ben yokum'
dediğinde haberim yoktu. Bunu
neden sormadın? Konu Çebi'nin
bertaraf edilmesiyse çok güzel
yaptınız.
Bir buçuk yıldır çalışmayan
insanlar, bitmiş bir ruh. Ümraniye'ye gittik, herkesin kafası
önde. Onları ayağa kaldırdık. 'Biz
size yalan söylemeyeceğiz, para
varsa vereceğiz yoksa vermeyeceğiz' dedik. Verdik, çıktılar
oynadılar. Dürüst olacaksınız,
yalan konuşmayacaksınız.
Konsorsiyum ile yapılan sözleşmeyle gelirler temlikli. Bir kuruş bize akan bir şey yok. Elektrik parası bile bankaya yatan
gelirlerimizden alınıyor. Bir kuruş
alamıyoruz. Maaşları ödemek
için sponsor ve bilet gelirlerinden
bir kuruş alamıyoruz. Ben onon beş milyon avroyu nereden
bulacağım. Bütün gelirler bankaya temlikli. Bunu değiştireceğiz, bankalara güven vereceğiz.
Başaracağız, başka çaremiz yok.
Bu kulüp yürüyecek.
Tasarruf var. Beşiktaş'ın emanetine ihanet edemem. Bana birileri ve çok sevdiklerim küsecek.
Bunu yapmak zorundayız. Ne
olur affedin, size yönelik şahsi
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bir şey değil.
Şu an Beşiktaş maaş ödeyemiyor, insanlar perişan. Ben bu
dengeleri kurmak zorundayım.
İsraflar önlenince yılda on milyon
Türk Lirası tasarruf sağlayacağız.
Yoğun baskı ve sorumluluk
hissediyorum. Altından kalkabilmek için çok çalışmamız
gerekiyor. Bana güvendiğiniz için
teşekkür ediyorum.
Denetim Kurulu’na geldiğimiz
gün itibarıyla yazılı rica ettik ve
geçmiş dönemin denetlenmesini
istedik. Benim geçmiş dönemde
içinde olduğum süreç de denetlenecek. Hazırlanancak raporlar
kamuoyuyla paylaşılacak.
Amatör şubelerde yüksek
miktarlarda zarar ediliyor. Amatör şubelere el atacağız. Amatör
takımların çalışma ortamlarını
iyileştirmek için çalışacağım
ama yüksek ücretleri kabul etmiyorum.
Bizler de etten kemikten
yapılmış insanlarız. Beşiktaş
camiasının yardımını alamazsak dizlerimizin üstüne çökeriz.
Beşiktaşlılar birleşmek zorunda.
Dargınlıkları, kızgınlıkları bir
kenara bırakmalıyız."

Kartn hangi bankadan olursa olsun
hayatn kolaylaştran özellikler
Maximum Mobil’de!

Yemeksepeti siparişini
kolayca ver.

Dijital Kod Market’ten
film, müzik,
oyun kodlarna ulaş.
Cinemaximum
sinema biletini al.

HEMEN İNDİR

MAXIMUM
MOBiL
maximum.com.tr
Türkiye İş Bankas A.Ş. tarafndan yalnzca ödeme işlemine araclk edilmektedir.

Türkiye İş Bankas hizmetidir.

Bu bir ilandır.

fotoğraf: hakan bayhan • erhan demir

92

N

ihat Baytemur… Bu ismi
hafızanızda
tutmanız
gerekebilir
çünkü, İstanbul trafiğinde
baştan aşağı,
içten dışa her tarafı Beşiktaş
objeleriyle kaplanmış şahane bir
transit araç görürseniz bilin ki
şoför koltuğunda Nihat oturuyordur.
“Bir arabam olsun, onun her
tarafını Beşiktaş ile kaplayacağım ve bir derbi maçında
sahanın kenarına çekeceğim”
şeklinde çocukluk hayali olan
Nihat, bu hayaline Beşiktaş
Dergisi aracılığıyla kavuştu. Her
tarafı Siyah-Beyaz donatılmış
olan aracını Vodafone Park’a
getirdiğinde, çocukluk hayalini
gerçekleştirmiş olmanın haklı
gururunu ve mutluluğunu yüzünde görebiliyorduk.
Aracı dikkat çekmeye başladığında haliyle üretici firmanın-

da dikkatinden kaçmamış. Aracı
üreten firmanın logolarının üstünü Beşiktaş yazılarıyla kapatmasına rağmen “Bir transit araç
ancak bu kadar güzel modifiye
edilebilir” denilmiş ve firmanın
Türkiye Genel Müdürü bizzat
kendisini davet etmiş. Davet o
kadar sıcak bir ortamda gerçekleşmiş ki, etkinliğin sonunda
aracın etrafında bütün çalışan-
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lara halay çektirdiğini söylüyor
Nihat. Yaptığının karşılığını
beğeni olarak almanın en büyük
mutluluk olduğunu belirtirken,
bir ayrıntı olarak da futbolcumuz Caner Erkin’in de aracın
fotoğraflarını gördüğünü ve çok
beğendiğini belirtiyor.
Gelelim detaylara. Aracın
etrafını saran toplamda kırk
sekiz adet siyah yıldız var.

Bunların yirmi ikisi yukarıda,
yirmi ikisi aşağıda. Üstte yer
alan yıldızların içerisinde güncel
kadromuzdaki futbolcularımızın
isimleri yazıyor. Aşağıdakiler de
ise tarihsel olarak Nihat’ın en
sevdiği futbolcularımızın isimleri yerini almış. Aynı zaman da
seçimi kazanmasının hemen
ardından başkanımız Ahmet
Nur Çebi’nin ismi de yıldızlar
arasındaki yerini almış. Aracın
etrafında gezinirken detaylarda
kaybolmamak mümkün değil.
Ön tarafta “Bizimkisi bir aşk hikayesi”, sağ kapıda “Armandaki
asalet, yüreğindeki cesaret”,
sol kapıda kartal figürü ve çarşı
logosu, arka kapıda ise sırasıyla,
“Siyah Beyaz film gibi biraz”
ve “Öyle bir gidişi var ki, sanırsın Beşiktaş gol attı” yazıları
bulunmakta. Bunun haricinde
üç sene üst üste şampiyon
olduğumuz efsane kadromuzun
efsane üçlüsü “Metin-Ali-Feyyaz”, “Feda” ve onursal başkanımız “Süleyman Seba” isimleri
de diğer yıldızların içerisindeki
yerlerini almışlar.
Aracın estetiği dışında beğenimizi kazanan teknik özellikleri de var. Mükemmel bir ses
sistemiyle donatılmış aracın
bass kalitesi de görmeye daha
doğrusu dinlemeye değer. O
kadar kuvvetli bir bass hoparlörü kullanılmış ki “acaba sesi son
seviyeye çıkartsam sonuç ne
olur” diye deneme yapan Nihat, ön camın tuzla buz olması
karşısında “denemez olaydım,
yeni cam yirmi yedi günde
geldi” diyerek pişmanlığını dile
getiriyor ve benzer denemelerden uzak kalacağının sinyallerini veriyor. Bunların haricinde
frene bastığında arkadaki ışıklar
Beşiktaş yazısıyla aydınlanıyor,
şehirlerarası otobüslerde duymaya alıştığımız fren seslerini
kendi aracına eklemiş, farlar ise
hayal ettiğiniz her renkte ya-
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nabiliyor ama kendisinin tercihi
Siyah-Beyaz. Ayrıca tüm bunları, telefonundaki bir uygulama
ile transit bir aracı akıllı bir araç
seviyesine çıkartıyor. Son olarak
içerisine bebek pudrası koyduğu
bir karışımı aracın yanlarından
sis dumanları olarak çıkartabiliyor. Peki tüm bu özelliklere
sahip bir araç ile trafikte zorluk
yaşamıyor musun sorumuza
“geçenlerde bir kadın sürücü
aracı durdurmamı istedi ve
-birkaç fotoğraf çekinebilir miyim?- diye sordu. İçinde dışında,

sağında solunda fotoğraf çeke
çeke tam kırk beş dakikamı
aldı” diye belirtiyor.
Bu aracı yaptın ama ilerideki
hedeflerin nedir sorumuza ise
aracı aşağıya kadar indirmek
istediğini ancak nakliye işi yaptığından ötürü bunun mümkün
olmamasının tek eksiği olduğunu söylüyor, fakat gelişen
teknoloji ile bununda üstesinden geleceğinden emin. Bir de
kişisel araç projesi var. “Bunu
iş için kullanıyorum ama sosyal
hayatta kullanacağım araba-

95

yı aldığımda, İstanbul öyle bir
araba ile karşılaşmamış olacak”
diyerek geleceğe yönelik iddiasını da ortaya koyuyor.
Hayallerinin peşinden ısrarla
giden bir insan Nihat Baytemur,
biz de Beşiktaş Dergisi olarak
kendisine hayalini gerçekleştirmesinde küçük bir katkı verebildiysek ne mutlu. Mevcut aracını
ve belki gelecekte modifiye
edeceği yeni aracının detaylarını görmek isterseniz kendisini
Instagram’dan nihat_baytemur
hesabından takip edebilirsiniz.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Işıl Sağlık
Fotoğraf çekildiğinde daha
bir aylık olan Yavru Kartal’a üzerindeki kazakta
pek yakışmış.

Defne Kümpay
Üç yaşındaki Defne’nin en
sevdiği futbolcumuz Gökhan
Gönül. Beşiktaş’lı olunmaz,
Beşiktaş’lı doğulur dercesine
poz vermiş Minik Kartal’ımız.

Ahmet Sarp Açıkgöz
Annesinin karnındayken Beşiktaş
marşları dinleyerek daha doğmadan Beşiktaş’lı olan üç yaşındaki Yavru Kartal’ın en sevdiği hobisi ise babası ile karşılıklı Siyah-Beyaz
tezahürat yapmakmış. En sevdiği futbolcumuz ise
kendisi gibi yakışıklı olan Caner Erkin.

Şükran
Mina Atila
Kayseri’de yaşayan dört
yaşındaki Mina, konuşmaya
başladığında “Siyah Beyaz,
Şampiyon Beşiktaş” demeye
başlamış ve hala da
aynı şekilde devam
ediyormuş.

Ilgar Göktuğ Bardan
Dört yaşındaki Yavru Kartal, golcümüz Umut
Nayir’in en büyük hayranlarından. Wolverhampton ile evimizde oynadığımız maç aynı
zamanda kendisinin Vodafone Park’taki ilk
maçıymış. Nice maçlara, nice zaferlere
diyoruz kendisine.

Efrin Arya Ayan
Kendisini babası kadar hasta bir
Beşiktaş’lı olarak tanımlayan
Arya, kreşe başladığı ilk gün
ise kullanacağı sırt çantasını
kendisi seçmiş.

Toprak Sancar,
Uzay ve Demir Vatansever
Bir arada poz veren üç minik
kuzenlerin camiamıza bir de mesajı
varmış. “Hep kol kola, bir gün
değil, her gün Beşiktaş”

Kartal Söylemez
Minik Kartal’ın ismiyle ilgili enteresan bir
anısı var. Annesi Fulya hanım’ın kaleminden
iletiyoruz. “Ailem yıllar önce erkek bebek
beklediklerinden dolayı çok istedikleri Kartal
isminin yerine tesislerimizden esinlenerek
bana Fulya ismini vermişler. Yıllar sonra bir
oğlumuz olunca, eşim Ferhat ile rahmetli babam
Atila Yılmaz’ın hayalini gerçekleştirmek için
oğlumuza Kartal ismini verdik”

Kuzey
Güleryüz
Üç ay önce dünyaya
gözlerini açan Kuzey, ayrım
yapmadan takımımızdaki tüm
futbolcularımıza hayranmış.
Ve marşlarımızla pek bir
ilgiliymiş...

Batuhan
Aktiken
Koyu bir Beşiktaş taraftarı
olduğunu dile getiren Batuhan, en sevdiği futbolcumuz ise Domagoj
Vida’ymış.

Metehan Solmaz
19.03.2017 tarihinde doğan Metehan,
kendisini gerçek bir Beşiktaş’lı olarak
tanımlıyormuş. Aksini iddia edenlere
ise “doğum tarihime bakman yeterli”
diyormuş.

Çağrı Yuri Aygün
Beyaz formamızın üzerine
çok yakıştığı dikkatlerimizden
kaçmayan Çağrı’nın en büyük
ilgisi ise babasının telefonundan
gollerimizin tekrarını izlemekmiş.

KİTAP

AKT UE L

HAYVANLARI
TANIYALIM

MAVİ EŞEKLER
ADASI
Yazar: Hakan Bayhan
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları
İlk kitabı Bahçedeki İncir Ağacı 2013 yılında çıkan
Hakan Bayhan’ın toplam dört kitabı bulunuyor.
Bayhan’ın daha önceki kitaplarında olduğu gibi Mavi
Eşekler Adası masalı, büklüm büklüm ilerliyor sayfalar
boyunca… İç içe geçen, uc uca eklenen alt öykülerde
evrimden, özgür, adil ve mutlu bir toplum umuduna
kadar pek çok tohum var okuyucunun bilincine
serpiştirilen. Bayhan son kitabında ise hayalperest iki
mavi eşeğin barış, dostluk ve doğa ile uyum içinde
yaşayıp giderken kendilerini içinde buldukları göç
hikayesi anlatılıyor.

KOALA
Koala
(Phascolarctos cinereus),
Avustralya'ya
özgü otçul
ve ağaçta
yaşayan bir
keselimemeli hayvan
türüdür. Phascolarctidaefamilyasının
yaşayan tek
temsilcisidir ve en yakın akrabaları vombatlardır.
Koala, Avustralya'nın doğu ve güney kıyıları
boyunca Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria ve Güney Avustralya'da bulunur. Kalın ve
kuyruksuz gövdesi, yuvarlak ve tüylü kulakları ile
büyük ve kaşık şeklinde burnu ile kolayca tanınır.
Koalanın vücut uzunluğu 60 ila 85 cm ve ağırlığı
da 4 ila 15 kg arasında değişir. Kürkü, gümüşî
gri ile çikolata rengi arasında farklı renklerdedir.
Kuzey popülasyonlarındaki bireyler genellikle güneyde yaşayanlardan daha küçük ve daha açık
renklidir. Bu iki popülasyonun alt türler olması
muhtemeldir ancak bu konu tartışmalıdır.

FİLM

EŞEK KRAL
Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad
Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir.
O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı
olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile
birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.
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BEŞİKTAŞ STD BASKI T-SHIRT
7920105 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ EAGLE BLOCK SWEATSHIRT
7920233 / 225,00¨

BEŞİKTAŞ SIDE BAND SWEATSHIRT
7920206 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ ZIP TEXT SWEATSHIRT
7920243 / 235,00¨

BEŞİKTAŞ V CLUB SWEATSHIRT
7920207 / 185,00¨

BEŞİKTAŞ KLASİK MONT
7920506 / 399,00¨

BEŞİKTAŞ LOGO T-SHIRT
8920125 / 85,00¨

BEŞİKTAŞ BLACK ARM SWEATSHIRT
8920215 / 155,00¨

BEŞİKTAŞ TONAL PRINT
8920213 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ STATEMENT SWEATSHIRT
8920236 / 209,99¨

BEŞİKTAŞ B&W KADİFE SWEATSHIRT
8920214 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ VCTRY EŞOFMAN TAKIMI
8920304 / 349,99¨

