En büyük Beşiktaşlı
İzindeyiz

Büyük Beşiktaş Camiası,
Beşiktaşımız’ın bugünü ve yarını için doğru adımlar atmak, şeffaf bir yönetim anlayışıyla taraftarımızla bir
bütün olarak çıktığımız bu yolda üçüncü ayımızı da geride bıraktık. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım,
kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı hayata geçirmek için var gücümüzle uğraşırken bir yandan da diğer
tüm kulüpler gibi her gün karşımıza çıkan finansal problemlerin kulübümüzün yarınlarını etkilememesi için
mücadele veriyoruz.
¡
Futbol Takımımızın Süper Lig’de ilk devreyi tamamlamasının ardından, takımımızın ihtiyacı olduğu bölgelere takviye yapabilmek için yoğun mesai harcadık. Bu süreçte, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği
takım harcama limitine ilişkin finansman giderleri, ülkemizin ekonomik gerçeklerini hiç yansıtmayan %31.5’lik
faiz oranı ile hesaplandı. Bu oran, takım harcama limitimizin olması gerekenden çok daha düşük seviyede
belirlenmesine sebebiyet verdi ve takım planlamamız doğrultusunda yaptığımız çalışmalarımızı
önemli derecede sekteye uğrattı.
¡
Bir diğer yandan, ilk yarı boyunca hakemlerin aleyhimize her hafta etkisi
daha da artarak gerçekleştirdikleri hataların takımımız üzerindeki olumsuz
etkisi yadsınamaz. Hataların azaltılması amacıyla uygulamaya sokulan VAR
sistemi, danışıklı dövüş ve görmedim-duymadım-bilmiyorum üçlemesine
son verememiştir. Üst üste oynadığımız kritik maçlarda çıplak gözle fark
edilebilen hataların VAR’a dahi gidilmeyerek es geçilmesi, yaşananlarda art
niyet aramamıza sebebiyet vermiştir.
¡
Sezon boyunca maruz kaldığımız münferit hakem hatalarına, Göztepe
maçında yaşananlar çok farklı bir boyut kazandırmıştır. Yönettiği oyunun
kurallarından bihaber olan hakemlerin verdiği kararların, açıkça görüldüğü
üzere kural hatasına yol açtığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Taraftarlarımızın, Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak gerekli itirazları yaptığımızdan ve
bu sürecin sıkı takipçisi olacağımızdan şüphesi olmasın. İlgili kurulların ve
bu kurullarda yer alan kişilerin verecekleri her kararın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
¡
Göreve geldikten bir süre sonra Futbol Takımımızın antrenörü olan
Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda devam etmeme
kararı aldık. Kendisine Beşiktaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor,
bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.
¡
Beşiktaş, Türk sporunun 117 yıllık sarsılmaz temel taşıdır. Köklü
tarihi boyunca yaşadığı her kötü tecrübeden daha da güçlenerek ayağa
kalkmasını bilmiştir. Görevin zorlu olduğu anlarda, kendi camiasının çocukları daima Beşiktaş’a sahip çıkmıştır. Bu noktada, bizler de yolumuza
Sergen Yalçın ile devam etme kararı aldık. Henüz bir futbolcu adayıyken
Fulya’ya adım atan hocamızın, futbolculuğunda yaşadığı onca zaferin
ardından teknik direktör olarak da kulübüne dönme vaktinin artık geldiği
kanaatine vardık. Bundan sonraki süreçte, takımının atacağı goller ile
şampiyonlukları getireceğine inancımız tamdır.
¡
Yönetim kurulu olarak, tüm branşlarımızda mutlak başarı için durmaksızın çalışıyoruz. Geride bıraktığımız ayda, erkek basketbol takımımız
da camiamızın içinde yetişen Burak Bıyıktay hocamız ile birlikte büyük
bir çıkış yakaladı. Hem erkeklerde hem de kadınlarda Avrupa’da son 16
turuna çıkmanın gururunu yaşadık. Tekerlekli basketbolda ve atletizmde
de sporcularımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler.
¡
Ve siz değerli Beşiktaş sevdalıları, bundan sonraki süreçte de her zaman dünden daha fazla çalışacağımızı tüm taraftarlarımıza temin ederim.
Güneşli günlere ulaşabilmemiz için sizlerin eşsiz desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Birliğimiz başarıyı getirecek.
Sevgi ve Saygılarımla,

Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?

röportaj: bilgehan aras • fotoğraf: erhan avcı

BURAK BIYIKTAY:

“BURASI
BENİM
YUVAM”
Basketbol camiamızın en saygın
isimlerinden biri olan Burak Bıyıktay,
yıllarca kaptanlığını yaptığı takıma
yeniden koç olmanın heyecanını
yaşıyor ve yaşatıyor. Beşiktaş Sompo
Sigorta’yı bulunduğu yerden alıp
bambaşka bir seviyeye çıkarmayı
başaran Bıyıktay, bu seneyi geçiş
sezonu olarak görse de, son
haftalarda ortaya koyduğu gayretle
iddialı bir takım olduğumuzu
gösterdi. Tecrübeli koç, geçmişe,
bu seneye ve geleceğe yönelik tüm
sorularımıza içtenlikle cevap verdi.
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H

ocam öncelikle yuvaya
hoşgeldiniz.
En son Sakarya Basketbol
takımını
çalıştırdınız ve
sonrasında bir
süre basketboldan uzak kaldınız. Ama gördüğümüz kadarıyla
Beşiktaş Sompo Sigorta’nın
maçlarını salonda takip etmeyi
sürdürdünüz. Bu süre zarfında
neler yaptınız?
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği “Coaching
Clinic”’lere katıldım. Ayrıca
Eğitim Kurulu’nun verdiği derslere, eğitmen olarak iştirak ettim.
Burada genç antrenör adaylarına
eğitimler verdim. Yurtdışında
düzenlenen seminerleri yakından
takip etmeye çalıştım. Bu süre
zarfında kendimi sürekli güncelledim. Tabii sadece Beşiktaşımızı değil, doğal olarak ligin tümünü takip etmeyi de sürdürdüm.
Elbette Beşiktaşlı olmamızdan
dolayı takımımızın her maçını
izlemeyi sürdürdüm.

başarıdaki en önemli kriter budur. Gönül ister ki etkili ve güçlü
transferlerlerle iyi bir takım
kurabilelim. Ancak her kulübün
kendi realitesi var. Beşiktaşımız’ın da kendi gerçekleri var.
Dolayısıyla buradaki en önemli
amacımız kendi imkanlarıyla
yoğrulan, kendi bütçesi içinde
hareket eden ve altyapılardan
oyuncu yetiştirerek, kendi yapısı
içinde kavrulan bir takım yaratmak. Tabii bunu yaparken de
oyunucuların uzun yıllar kulübe
hizmet vermesini sağlamak.
Bence kulübümüzün en önemli
öncelikleri bunlar olmalı. Burada
bir hikaye yaratmamız lazım.
Yeni bir proje ve anlayış ortaya
koymamız lazım. Bunun için
geldik ve bunun için çalışacağız.

“Konu Beşiktaş olunca gerisi
tefarruat oluyor bizim için. Biz,
gel denildiği zaman Beşiktaş
için her yere geliriz.” ifadelerini kullanmıştınız. Camianın
yakından tanıdığı ve sevdiği bir
isimsiniz. Uzun yıllar Beşiktaş
için mücadele ettiniz. Sizce bu
sezon yaşanan sıkıntılar ne tür
bir teşhis ve tedavi gerektiriyor?
20 yıl Beşiktaş için çalışmış
biriyim. Bunun 10 senesi aktif sporcu olarak (5 yılı kaptan
olmak üzere) kalan 10 senesinde
de, hem altyapılarda hem de
A Takım seviyesinde antrenör
olarak hizmet verdim. Buradaki en önemli şey mali disiplini
sağlayabilmek. Kendi gelir ve
giderlerinde dengeli bir yapı ortaya koymak. Çünkü günümüzde
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Ancak bu sene durum biraz farklı. Çünkü benim kurmadığım bir
takımla yol alıyoruz. Geldiğimde
ayrılan oyuncularımız oldu. Fakat takımda kalanlar bu anlayış
için özverili davranmayı seçtiler.
Takımlarına sahip çıktılar. Zaten
gelir gelmez de müthiş bir ivme
kazandık. İnşallah böyle devam
ettireceğiz.
Altyapılardan söz açılmışken,
yeni isimlerin çıkmamasını,
yeni yetişen genç oyuncuların
ileri seviyelere gidememesini
neye bağlıyorsunuz?
Bu tabii ki sadece Beşiktaş’ın
sorunu değil. Şu anda basketbolumuzun en büyük sıkıntılarından biri. Tüm takımlara
baktığımızda son bir kaç yılda,

mezler, program derler. Oyuncu
o atmosfere girdiği anda tüm
hayatının okul ve spor üzerinden planlar. Her adımını buna
göre uyumlu hale getirir. Bizim
de bunun gibi bir eğitim sistemi
oluşturmamız lazım.
Takım içindeki uyumu veya
uyumsuzluğu nerelerde görüyorsunuz?
Şu anda takım içinde bir
uyumsuzluktan bahsedemeyiz.
Kısa süre içinde oluşan bir arkadaşlık ortamı var. Örnek vermem gerekirse, James McAdoo
buradan ayrılmayı hiç istemediğini defalarca dile getirdi. Bence
oluşan bu iyimser hava son
haftalarda sahaya da yansıyor
diye düşünüyorum.

“Euroleague’in elit oyuncularına bakarsanız,
bireysel antrenmanları en az takım antrenmanları kadar önemserler. Bizim de bu bakış açısını
öncelikle kafalara sokmamız lazım. Burada eğitim
sistemimiz de devreye giriyor.”
üst seviyede oyuncu yetiştirmiş
bir kulübümüz malesef yok.
Bazı gençler dikkat çekse de elit
seviyelere çıkan bir oyuncu göremiyoruz. Şu oyuncu hem NBA
hem de Euroleague seviyesine
çıkabilir gözüyle baktığımız bir
oyuncu göremedik henüz. Bunun için kesinlikle daha organize
çalışmak gerekiyor. Artı daha
uzun vadeli planlar yapmak
lazım. Bir-iki senelik değil en az
beş-altı yıllık planlarla haraket
etmek gerekiyor. Bir-iki hedef
oyuncu belirleyip, bunların
üzerinde yoğunlaşmak lazım. Bu
çocuklara da “A Takım” seviyesinde şans vermek gerekiyor.
Bazı oyuncular için böyle bir kanı
oluşuyorken bir bakıyorsunuz
bir-iki yıl sonra başka takımlara
gidiyorlar ya da basketboldan
uzaklaşıyorlar. Her yerde söylediğim bir şey daha var. Bence bu

sadece takımların sorunu değil,
eğitimsel bir sorun. Özellikle altyapılarda çalışan antrenörlerimizin bu konularda daha dikkatli
davranması lazım. Oyuncuları
eğitirken önlerine koydukları
hedefleri çok iyi belirlemeleri gerekli. Oyuncuyu motive ederken
büyük düşünmeleri konusunda da motive etmeleri gerekli.
Oyuncuların da çok çalışmanın
önemini iyi kavraması önemli.
Euroleague’in elit oyuncularına
bakarsanız, bireysel antrenmanları en az takım antrenmanları
kadar önemserler. Bizim de bu
bakış açısını öncelikle kafalara
sokmamız lazım. Burada eğitim
sistemimiz de devreye giriyor.
Hem okulun hem de basketbol
hayatlarının birbirine paralel ve
iyi planlanması şart. Bu da tabii
ki devletimizin politikalarıyla
alakalı. Bakın NCAA’lere lig de-
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Yakın zamanda kaybettiğimiz Kobe Bryant ile ilgili
düşüncelerinizi öğrenebilir
miyiz?
Çok üzücü bir kayıp. İyi
oyunculuğunun dışında
önemli bir karakterdi. Yirmi
yıl boyunca aynı takımın
formasını giymesi, simge
olması, beş nba şampiyonluğu, iki mvp ödülü alması
mükemmel bir sporculuk kariyeri örneğidir ama bunun
haricinde dünyadaki bir çok
insana dokunabilmiş olması
karakterinin de eşsizliğini
gösteriyor. Michael Jordan’ın
veliahtı olarak gösteriliyordu
ve en az onun kadar başarılı
bir sporcuydu. Haberi aldığımda çok üzüldüm.

Yerli rotasyonumuz hakkında
ne düşünüyorsunuz? Ömer Utku
Al’a bu yıl daha fazla şans tanıyorsunuz. Biraz potayı düşünse
daha çok faydalı olacak gibi.
İsmet Akpınar her geçen hafta
üzerine koyarak gidiyor. Özellikle dış atışlarda takımın büyük
bir eksikliğini kapatıyor. Samet
Geyik geçen yıl olduğu gibi bu
yılda pota altındaki en önemli silahımız olarak görünüyor. Burak
Can Yıldızlı da geçen yıl ki hırslı
yapısında biraz uzak gibi. Ancak
o da daha sert maçlarda motive
olabilen bir oyuncu. Bu oyuncuların genel performansı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle Ömer Utku Al bu
takımın ikinci guardıydı. Bence
daha çok sorumluluk alması gerekiyordu. Ancak Theodore varken
pek fazla süre bulamıyordu.
Bazen İsmet’ten de guard olarak
faydalandık. Zaten İsmet’in pozisyonu “point guard”dı. Kariyeri
boyunca bu pozisyonda oynamış
ve faydalı olmuştu. Şu anda onu
bu pozisyona çektik ve daha fazla
verim aldık. Ömer’e dönersek,
onu motive etmek konusunda
çabamız var. Ona sürekli çembere
oynamasını ve boş pozisyonlarda çekinmeden atmasını telkin
ediyorum. Hatta içerde kaybettiğimiz Bahçeşehir maçında ona
güvenerek bir “set offence” oyun
çizdim. Boş pozisyonda atsa belki
oyunun gidişatı değişecekti ancak
tereddüt etti. Benim felsefeme
göre oyun neyse oyuncu da ona
göre pozisyon almalı ve oynamalı.
Ömer’e inanıyorum. Onun bize
verdiği katkı çok önemli. Kendini
oyuna verdiğinde daha başarılı
ve verimli oluyor. Tabii şu anki rotasyonda herkesin katkısı çok çok
önemli. Bir kişinin aksaması tüm
takımı derinden etkileyebiliyor.
Zaten 7-8 kişiyle oynayabiliyoruz.
Birkan’ın da katılımıyla en azından forvet rotasyonumuzda bir
rahatlama olacak.
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Oğuz Savaş ve zaman zaman
ona destek veren Nemaja Djurisic’i uyumlu buluyor musunuz?
Oğuz çok çalışkan bir oyuncu.
İyi de çalıştığını gözlemliyorum.
Ayrıca takıma ağabeylik yapabilecek tecrübeye sahip. Hem
lig hem de Milli Takım tecrübesi
ortada. Bu takımın pota altındaki en önemli silahı. Onun takım
üzerindeki etkisi her geçen gün
kendini gösterecek ve daha
fazla verimli olacak. Nemaja
Djurisic’ten ise, açıkça söylemek
gerekirse, yeterince katkı alamadığımı düşünüyorum. Onunla
sürekli diyalog halindeyim. Daha
fazla motive olması konusunda
konuşmalarımız oluyor. Zaman
zaman ilk beş başlarken bazen
onu sonradan oyuna sokmam
gerekiyor. Bu da inişli-çıkışlı bir

grafik sergilemesine neden olabiliyor. Çok iyi oynadığı maçlar
var. Bu sebeple ondan beklentim hep üst seviyede. Sonuçta
yabancı kontenjanlarımızdan biri
Nemaja. Bu nedenle daha fazla
şey ortaya koymasını bekliyorsunuz.
Shaquielle McKissic takımın
ihtiyacı olduğu anlarda patlayıcı kuvvetiyle hem takımı
hem de seyirciyi harekete
geçiren bir yapıya sahip. Umarız
play-off’larda da aynı etkiyi ortaya koyabilir. Siz onun hakkında neler söyleyebilirsiniz?
McKissic daha önceden de tanıdığım bir oyuncuydu. Ne kadar
özel bir silah olduğunu biliyordum. Bu sene patlayıcı kuvvetinin yanında şutunu da geliştirdi.

“Elimizden gelenin en iyisini yapıp, turu geçmek
için mücadele edeceğiz. Tabii burada taraftarlarımızdan da desteklerini bekliyorum. Bunu beraber
başaracağız.”
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Üçlükleri daha bir cesaretle
atmaya başladı. Bu da onu daha
üst seviye bir oyuncu haline
getirdi. Bu takımın en önemli
parçası oldu. Bir de şunu özellikle
söylemeliyim ki gerçekten iyi bir
karaktere sahip. Neredeyse 3637 dakika sahada kalıyor ve konsantrasyonunu hiç kaybetmiyor.
Sahada olmayı seven bir oyuncu.
Dolayısıyla Beşiktaş’ın en parlayan oyuncusu gibi görünüyor.
Şu anki kadroya yerli ya da
yabancı bir takviye yapmayı
planlıyor musunuz?
Elbette planlarımız var ama
bütçemiz dahilinde neler yapabileceğimize bakacağız.
Takımın başına geçmeniz
ile birlikte olumlu bir ivme
kazandık ve kötü başladığımız Şamiyonlar Ligi’nde son
maçı kazanarak gruptan çıktık.
Bundan sonraki hedef için ne
söylersiniz?
Ben geldiğimde elenmiş gibiydik ama dörtte dört yaparak
gruptan çıktık ve ilk aşamadaki

hedefimize ulaştık. Bundan
sonra ise öncelikle Son 16 turunu geçerek çeyrek finale kalmak
ama çokta kolay değil. Çünkü
dördüncü torbadan girdiğimiz
için iki maçı deplasmanda oynayacağız. Arka arkaya oynadığımız maçlardan dolayı biraz
yıpranıyoruz ve umarım uzak
deplasmanları çekmeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp,
turu geçmek için mücadele edeceğiz. Tabii burada taraftarlarımızdan da desteklerini bekliyorum. Bunu beraber başaracağız.
Antrenmanlarda oyunculara
karşı nasıl davranırsınız? Genelde tutumunuz nasıl olur?
Yapı olarak gereksiz sert
tutum sergileyen biri değilimdir. Bu tip yaklaşımlardan yana
olan bir koçta olmadım. Genelde
saygı ve sevgi çerçevesinde ilişkilerimi yürütürüm. Oyuncularımdan ve teknik ekipten istediklerimi aldığım müddetçe sert
davranışlar göstermeye ihtiyaç
duymam. Şu ana kadar ekibimle
ve oyuncularımla uyumlu bir
ortamdayız. Ancak işler aksarsa
elbette sesimizi yükseltiriz. Ancak bu asla hakaret seviyesinde
olmaz. Sonuçta herkes işini
yapmanın derdinde.
Sizi kariyeriniz boyunca en
çok etkileyen oyuncular hangileriydi?
Yerli oyuncular arasında Haluk Yıldırım ve Engin Atsür’ün
oyunculukları beni her zaman
etkilemiştir. İkisi de takım
organizasyonlarını müthiş tamamlayan oyunculardı. Çok iyi
karakterlerdi. Takımı her zaman
bir arada tutan ve üst seviye
basketbol oynayan oyunculardı.
Yabancılarda ise birlikte çalışma
şansı yakaladığım Khalid El-Amin ve Mire Chatman’ın profesyonellikleri beni her zaman
etkilemiştir.
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Sosyal hayatta nasıl birisiniz? Boş zamanlarınızda
neler yapıyorsunuz?
En sevdiğim şey müzik
dinlemek. Caz müziğinin
her türünü dinlemeyi seviyorum. Film ve dizilerle de
aram çok iyi. Netflix bu açıdan çok iyi oldu. Platformdaki belgeselleri izlemek
çok keyifli. Biraz yavaş ve
ağır tempoda olsa da, iyi bir
kitap okuyucusuyum. Eşim
bu konuda bana çok takılır.
Başladığım bir kitap hakkında “bu sene bitirir misin acaba?” diye de takıldığı oluyor.
Bir ara hızlı okuma kursların
da gittim.
Sosyal medya’da gördüğümüz kadarıyla antrenmanlarda
sizde takımla birlikte oynuyorsunuz. Eski günlere bir özlem
mi var?
Aslında basın sorumlumuz
Hasan Avcı’nın yakaladığı birkaç
kareden ibaret o görüntüler.
Bazı pozisyonları oyunculara
anlatmak için müdahil olduğum
anlardan ibaret. Genelde oyuna
müdahale etmem aslında. Zaten
benim bu oyuncularla şu anda
antrenman yapabilecek bir kapasitem de yok elbette.
Basketbol tarihinin gelmiş
geçmiş en önemli oyuncularından biri olan Allen Iverson ile
çalışma şansınız oldu. Iverson
çok kısa bir süre Beşiktaş’ta oynadı ve adeta ağzımıza bir parmak bal sürüp gitti. O dönemden biraz bahseder misiniz?
O sezon yarı final oynayan

başarılı bir takımdık. Durum
böyle olunca yabancı bir oyuncu
istediğimi yönetime bildirmiştim. Açıkcası aklımda bir-iki isim
de vardı. Ancak bir anda Allen
Iverson ismi gündeme bomba
gibi düştü. Haber o zaman ki yöneticimiz Şeref Yalçın tarafından
bana iletilmişti. Allen Iverson’ı
isteyip istemediğim soruldu.
Doğal olarak ben de istemediğimi söyledim. Çünkü Iverson
çok büyük bir isim ve çok büyük
bir kariyerdi. Ancak basketbolu
bırakmış bir oyuncuydu. Sağlıklı
bir durumda geleceğine inanmamıştım. Iverson gibi büyük
bir isim gündeme gelince yönetim almakta ısrar etti. Tabii bu
durum bizim ülkemizle beraber
Amerika’da da büyük bir gündem
yarattı. Daha sonra Amerika’ya
gittiğimde herkes Iverson’ı ve
Beşiktaş’ı soruyordu. Ben onun
takıma verimle bir oyun ortaya
koyacağına başından beri hiç
inanmamıştım. Tam
o dönemlerde mali
sıkıntılarımız
da vardı ve
Iverson
gibi
bir
isime
harcama
yapınca
takımın
genelinde
bir huzursuzluğa da
neden oldu. En
başında Iverson
ismi gündeme
gelseydi ve bir
ara transfer
olmasaydı
belki
bam-
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başka bir yapı oluşturacaktık.
Ancak olmadı. Ben kısa bir süre
sonra ayrıldım. Hemen akabinde
de Iverson ülkesine döndü. Sanıyorum toplamda on maç kadar
sahaya çıktı.
İstanbul’da gitmekten keyif
aldığınız yerler var mı?
Ben Kalamış’ta oturuyorum.
Senelerdir buradayım ve burayı
çok seviyorum. Orada çok iyi
bir arkadaş grubum var. Denize
kıyısı olan yerleri severim. Bazen
Kadıköy’den Eminönü’ne vapurla
geçer dolaşır geri dönerim.
Sizi tanıyan ve seven bir taraftar kitlemiz var. Onlara nasıl
bir mesaj vermek istersiniz?
Burası benim yuvam. Herkes
bilsin ki Beşiktaş için
elimizden geleni yapıyoruz. Takımımızın içinde bulunduğu şartlarda en
iyi yere getireceğiz
ve bambaşka bir
kimlik kazandıracağız. Taraftarın
izlemekten zevk
altığı ve sahiplendiği
bir takım yaratmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek
ne mutlu bana. Ancak
herkesten sabır
bekliyorum.
Özellikle bu yıl
bizim için çok
kritik bir yıl.
İşimiz hiç kolay
değil. Fakat
sezon sonuna kadar
mevcut kadroyla en
iyi sonucu almak
için savaşacağız.
Teşekkürler.

(50x70 cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2017. Ece Soydemir Özel Koleksiyon)

resim-yazı: nihat evren derman
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KUZEYDEN GELEN
YILDIZ
ATIBA
HUTCHINSON

T

akımımızın
istikrar abidesiyle ilk
birlikteliğimiz
2013-14 sezonunun başına
dayanıyor.
Slaven Bilic yönetiminde kurulan yeni
kadroda orta sahaya defansif
orta saha olarak alınan Atiba,
Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız
ilk lig maçında bize "merhaba"
demişti.On binlerce kişi önünde
Trabzonspor ile oynadığımız
ve 2-0 kazandığımız maçtaki
dinamizmi ve topa hakimiyetiyle
farkını hissettirmişti.
İlk maçtakine benzer yüksek
performanslar gösteren nice futbolcular gelmişti yıllar içinde...
Ancak saman alevi gibi parlamalarıyla sönmeleri bir oldu.
Performans istikrarı konusunda ne yazık ki birçok futbolcumuzda büyük sıkıntılar yaşadık.
Taraftarın güvenini ve sempatisini kazanana kadar çizgisini en
üstte tutan futbolcuların, sonraki süreçte kendini rölantiye almaları ve vasat performanslarını
standart olarak kabul ettirme
gayretleri yıllar içinde takımın
adeta gizli virüsü olmuştur.
Atiba geride bıraktığı 6,5
sezonda sadece sahanın değil,

gönüllerimizin de istikrar abidesi
oldu. Kulübün efsaneleri arasında yer almasının nedeni mesleki
ahlakıydı aslında. Gönüllerimizi
daha ilk maçlarda feth etmesine
rağmen, hiç bir zaman bunun
arkasına sığınmadı. O sevgiyi ve
hayranlığı yıllar içinde saygıya
dönüştürmesini bildi.
Büyük maç küçük maç, deplasman, hazırlık maçı, kar-kış
demeden tüm maçlarda adeta
"Ben zaten hep buradayım, siz
asıl geri kalan 10 futbolcuyu
benim üstüme tamamlayın"
dercesine oynadı.
Hiçbir zaman diğer futbolcularımızın aldığı yüksek maaşlara bakarak, çoğu futbolcunun
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yaptığı gibi kendi içindeki bencil
adalet mekanızmasını devreye
sokmadı. Başka bir deyişle hiçbir
zaman "Benden daha yüksek
ücret alanlar koşsun o zaman!"
demedi. Sadece işine baktı; yalnızca profesyonelliği ve yüksek
meslek ahlakıyla...
Atiba'nın ismi bugün birçok
kişinin formasında yer alıyor. Gol
atmadan ve asistler yapmadan
da yıldız futbolcu olunabileceğinin ispatı ve yeşil sahadaki 13
numaralı belgesidir Atiba.
Dünyanın diğer ucundan
adeta ışıklar saçarak gelen
Kuzeyden Gelen Yıldızımız'ın
istikrar ışığının hiç sönmemesi
dileğiyle...

röportaj: cihangir gökdoğan • fehmi besler

ADNAN DALGAKIRAN:

“İKİ BUÇUK YIL İÇERİSİNDE
HAYAL EDİLEN BEŞİKTAŞ'I YARATACAĞIZ”
İkinci Başkanımız, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyemiz
Adnan Dalgakıran ile gündeme ve Beşiktaşımızın geleceğine dair tüm detayları
konuştuğumuz samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. Birbirinden farklı detayların ortaya
çıktığı bu söyleşinin ardından Dalgakıran, motivasyonlarının gayet yerinde olduğunu
ama zor günleri camia olarak aşacağımızı belirtti.
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ihangir Gökdoğan: Öncelikle duygu
durumunuz
ile başlamak
istiyorum.
Göreve başladığınız günden
bugüne motivasyonunuz ne
durumda?
Kulübün mali durumunu, olan
bitenleri belli bir seviyeye kadar
bilerek geldiğimiz için ne Sayın
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, ne benim, ne de Yönetim
Kurulu’ndaki arkadaşlarımızın
motivasyonlarında eksilme yok.
Başarı için geldik ama zor bir
yolculuk. Açık konuşmak gerekirse oldukça çökmüş bir yapıyı
kısa, orta ve uzun vadeli planlarla bambaşka bir yere getirecek
olmanın heyecanıyla göreve
geldik. Bütün büyük değişimler
iki yolla olur. Ya entelektüellerin
samimi konuşmaları ve eleştirel
yaklaşımları insanlarda değişim
arzusu uyandırır ya da büyük
yıkımlar. Beşiktaş büyük bir
yıkımın eşiğindeydi ve biz de bu
yıkımdan büyük bir hikaye çıkarmak için buradayız. Dolayısıyla
güncel olaylar, sıkıntılar bizim
moralimizi bozmuyor. Sosyal
medyayı yönetici olmadan önce
de aktif olarak kullanan biriydim
ve oradaki yorumlarda da pozitif düşünceyi önemserdim, bu
ayrıntıyı yöneticilik dönemimde
de Beşiktaş için kullanıyorum.
Yeri gelmişken pozitif düşünce/
yaklaşıma da bir parantez açmak
istiyorum. İnsanlar bir yanılgının
içerisine düşüyorlar. Sorunları
görmeden, konuşmadan, beklentiler içerisine girerek çözüleceğini
düşünüyorlar ama öyle olmuyor.
Sorunları net olarak bilmek, net
tarif edebilmek ve tarifini yaptığınız bu sorunları nasıl çözeceğinizi bilmektir pozitif yaklaşım.
Bununda çok önem verdiğimiz
bir iletişim yolu var. Yeniden

yapılanma, yani bu sorunları çözmek kuvvetli bir iletişim diline
sahip olmayı gerektirir ve bu vesileyle Sayın Başkanımız Ahmet
Nur Çebi bu görevi bana verdi.
Cihangir Gökdoğan: Daha evvel
ki röportajlarınızda da sık karşılaştığımız bir ayrıntı var; “Kültür değişimi”. Başarı için temel
kültürün değişmesini vurguluyorsunuz. Beşiktaş’ta geçmişten gelen ve değişmesi gereken
bir kültür olduğuna inanıyor
musunuz yoksa genel bir değişimden mi bahsediyorsunuz?
Ülkemizin kültürel faaliyetleri,
ekonomisi, eğitimi gibi sporda da
dünya ölçeğinde orta seviyede
yer alıyoruz. Ancak isteğimiz yukarılara çıkmak. Bunu istiyoruz
ama mevcut davranış ve yakla-
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şım biçimlerimizle gerçekleşecek
bir olay değil. Bunu başarmanın
da yolları var, mesela eleştirel
bakışı küfür olarak algılamamamız gerekiyor, bir diğeri de eleştirinin seviyesini ayarlamak. Dolayısıyla burada şuna geliyoruz,
şeffaflık. Kulübümüzün yapısını
hesap verebilirlik, liyakat, bilgi
gibi kriterler üzerine inşa etmemiz gerekli. Eğer bunu başarırsak
geçmişte bulunduğu orta çizginin çok daha yukarısında yer alır.
Mevcut sorunları çözerken bir
yandan da geleceği planlamaya
çalışıyoruz. Takımı biz kurmadık,
mali yapıyı bu hale getirmedik,
bir çok konuda elimiz bağlı ve
bunları hemen değiştirecek bir
sihirli değnekte yok elimizde. Şu
an dar bir alandayız ama zaman
içerisinde genişleyecek ve üç yılın

sonunda Beşiktaş’ı istediğimiz
noktaya getirmeyi hedefliyoruz.
Peki bu nedir? Yöneticilerin geriye çekilip sadece strateji ve vizyon kısmında kaldığı, tamamen
işi bilen profesyoneller tarafından yönetilen bir kulüp olmasıdır. Peki kültür nedir? Kulüplerde
yöneticiler genellikle işin magazin kısmı için göreve geliyorlar.
Futbolcularla poz vereyim, bilinir
olayım, onu ben alayım, şununla
ben ilgileneyim vb. Bu son derece yanlış. Kendi şirketlerimizde
böyle yapmıyoruz ki. Bizim esas
görevimiz kim işi en iyi biliyorsa
onu oraya getirmek, organizasyonu doğru yapmak, hedefleri
doğru belirlemek ve o hedefe
giden stratejileri oluşturmaktır.
Sonrasında da seçtiğimiz profesyonellerle bunu denetlemek. Kulüplerin mali yapıları ortada ama
nasıl bu noktaya geldi? Göz göre
göre geldi, bu da demek oluyor
ki koskoca bir camianın kontrol
mekanizması yok. Bu bilançolar
bir yıl önce ibra ediliyor ve ayakta alkışlanıyordu. Acaba bunca

insan bunları göremiyor olabilir
mi? Acaba bir sorun mu var? İşte
bütün bunları açık açık konuşacağız. Denetim Kurulu var ama
bunca zaman nerede, ne yapar?
Demek ki mekanizmayı denetleyen, o yanlış bir yola saptığı
zaman ona dur diyecek koskoca
bir camianın mekanizması yok.
Kulübü mutlaka düzlüğe çıkaracağız ama öyle sağlam ilkelere
dayanan bir tüzük yapacağız ki
sonrasında gelen kendi keyfine
veya menfaatine göre işler yapamaycak.
Fehmi Besler: Beşiktaş’ı az çok
takip eden herkes son yıllardaki
sürecin farkında. Kulübün geçirdiği evrelerin ve son yıllarda
hızlanarak kötüye giden mali ve
sportif durumda biliniyor. Tabiri
caizse ki bence caiz, bir enkazın üzerine doğru düzgün plan
yapamadan ve hazırlanamadan
geldiniz. Merak ettiğim bazı
hususlar var. Sportif başarı ve
mali yapılanma için hedefleriniz
neler? Eski yönetimde görme-
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diğimiz manifestolarınız olacak
mı? Aşılmamasını istediğiniz
kırmızı çizgileriniz, kurallarınız
olacak mı?
Teşekkür ederim, tam da cevaplamayı çok istediğim sorulardan. Kulüplerin içerisini çıkar
ilişkileri bir ağ gibi sarmış. Emin
olun, kafamızı nereye çevirsek
bir sorun var. Bunu bazen anlatmamızı istemeyen insanlar
diyor ki “ağlama, yap”. Olur mu?
Şeffaflık diyoruz geldiğimiz
günden bu yana, insanlar olan
biteni bilmeli ve bizde anlatmalıyız. Taraftar dediğimiz bir grup
var, onlar sadece topun çizgiyi
geçip geçmemesine bakarlar,
haklı olarak. Dünyada da böyledir
ama bir de camialar vardır ve biz
camia olmaya gitmeliyiz. Camia
ne demek? Sadece topun çizgiyi
geçip geçmemesiyle ilgilenmez,
takımı yenildiğinde de oradadır,
etik kurallar ile ilgilenir. Yönetim
şeffaf olmazsa itiraz eder, kulüp
bataklığa doğru sürükleniyorsa “ne olursa olsun git bana şu
futbolcuyu al” demez, benim

kulübüm zor durumda der. Kulübünün ahlaki ve etik değerlerle
yönetilip yönetilmediğine bakar.
Yapılan her işin şeffaf ve hesap
verebilir halde olması gerekli.
Değerler üzerinden yürüyorsanız, haksızlıklar, hakem kararları
vb. durumlarda adaleti sadece
kendiniz için istemezsiniz. Burası
dev bir sivil toplum örgütü aynı
zamanda ve çocuklarımız erken
yaşta bu değerlerle karşılaşırlarsa hayatın her alanında bambaşka insanlar olarak yürürler.
Kulübe geldiğimiz zaman Ziraat
Bankası ile bir anlaşma yapılmış,
yeniden yapılandırma anlaşması
ama ne bankalar paralarını alabiliyorlar ne de kulüp bu anlaşma
ile kurtuluyor. Peki neden bu anlaşmayı yaparsın? Bizim yeniden
yapılandırma ile ilgili bir çalışmamız var. İki yıl ödemesiz, on yıl
vadeli kredilendirme çalışması
yapılırsa, biz de buna mukabil
gelirlerimizi nasıl arttıracağımızı,
nereye gideceğimizi ve nasıl ödeyeceğimizi net tablolarla ortaya
çıkardık, bu hazır ve kulübümüzü
rahatlıkla içinde bulunduğu bu
durumdan iki-üç yıl içerisinde
çıkartıp yürüyebilir hale getireceğiz. İçerisinde bulunduğumuz
durumu bilmeliyiz ve özetini de
bir benzetme ile yapayım. Yıllık
250 bin lira geliriniz var ve bu
gelirle on kişilik bir çevreniz var
ve onlara siz bakıyorsunuz. Sonrasında onlara “arkadaşlar ben
öyle akıllı bir adamım ki sizlere
müthiş bir hayat yaşatacağım”
diyorsunuz. Bankaya “benim 6
yıllık gelirim 1.5 milyon lira, sen
bu altı yıllık gelirim al bana 750
bin lira ver” diyorsunuz, banka
tamam diyor ve onu garanti
altına alıyor. Sonra siz bu parayı
alıyorsunuz ve son model bir araba alıyorsunuz, etrafınızdakileri
muhteşem yerlere götürüyorsunuz, bir yıl çok güzel bir hayat
yaşatıyorsunuz ama ikinci yıl
geliriniz ne? Sıfır. Kulübün duru-

mu şuan da bu. Gelecek satılarak
sizlere bu parlaklık yaşatılmış.
Biz bunları dönemin başkanına anlatırken, kuantum fiziği
dinler gibi bakıyordu, bugün o
konuştuklarımızı yapmaya geldik
ve önümüzdeki iki buçuk yılda
hepsini yapacağız. Gözümdeki
kararlılığa baktığınızda göreceksiniz, Ahmet Nur Çebi başkanlığında bunların hepsi başarılacak.
Başaracağız, yapacağız derken
sadece yönetimden bahsetmiyorum. Bütün bir camiadan
bahsediyorum, camiayı harekete geçirecek projelerimiz var.
Mesela dijitalleşmek üzerine bir

“Bizim esas görevimiz kim işi en iyi
biliyorsa onu oraya
getirmek, organizasyonu doğru yapmak,
hedefleri doğru
belirlemek ve o hedefe giden stratejileri
oluşturmaktır. Sonrasında da seçtiğimiz
profesyonellerle
bunu denetlemek.”

projemiz var, meydana çıktığında
taraftarlarımız ayağa kalkacak.
3 milyon taraftarın herhangi bir
konuda fikrini beyan edebileceği
sistemler kuruyoruz. Sponsorların kulüplere verdiği paraların
miktarları düşüyor ama internet
mecralarına ayrılan kaynaklar
artıyor ve buna göre hareket
etmeliyiz. Youtube kanalımız çok
önemli. Günümüzün en önemli
gazetesi 50 bin basıyor, spor
sayfasını da en fazla 10 bin kişi
okuyor. Youtube kanalınızda ise
kendi orjininizden beş milyon
izleyiciniz varsa burada yayınlayacağınız bir reklamı bir milyon
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kişi izlediğinde bunun yaratacağı
değer hakkında fikriniz var mı?
Müthiş yerlere gideceğiz. Sosyal medya küçümseniyor ama
beğendiğim veya beğenmediğim
insanların fikirlerini öğrenebilmek, yenilikleri takip edebilmek
için keyifle kullanıyorum. Evren
ile ilgili, kuantum fiziği ile ilgili
öğrenmek istediklerimi Youtube’dan bir tuş ile öğrenebiliyorum. Sosyal medyayı doğru
kullanırsanız harika ama parayı
verip, troll tutup kendi adınıza manipülasyon yapmak için
kullanırsanız -ki bunlar ispatlıdıryanlış yaparsınız. Çok yumuşak
insanlar olmadığımızı belirtmek
isterim, bunlara aynı sertlikte
cevaplar vereceğiz.
Cihangir Gökdoğan: “Kulübün
üç milyon euroya zar atacak
parası da yok, lüksü de yok”
yazılı bir tweet attınız ve gündem oldu. Bu konuyu biraz açar
mısınız?
Sosyal medya ikiyüz kırk
karakter ile geniş bir konuyu dar
bir alanda anlatma sanatıdır.
Kiminde bu kabiliyet yüksek olur,
kiminde de yoktur. Burada söylemek istediğim kulüp olarak kaynaklarımız sınırlı. Federasyondan
da harcama limitimiz 2 milyon
lira olarak bildirildi, gerçi bu konu
ile ilgili hesaplarda yanlışlık yaptıklarını ve düzeltmeleri gerektiğine dair itirazlarımızı ilettik.
Yokluklara rağmen birşeyler
yapmaya çalışacağız çünkü biz
şampiyonluğa gidiyoruz. Sene
başında bu takım küme düşme
hattındaydı. Göreve geldiğimizde
bizi karşılayan başkan, yönetici,
genel müdür, pazarlama müdürü
hiç kimse yoktu. Devir teslim
yapılmadı, sorunlar anlatılmadı,
elimizi nereye atsak ağır problemler ile karşılaşıyoruz. Ümraniye’de futbolcuların başları eğikti,
üç ay boyunca başkan dahil
kimse gitmemiş. Futbolcuların

rum ve ikiyüz kırk karakterle de
ancak böyle anlatabilirdim. Bizim
stratejimizin ana noktalarından
biri de altyapı ve scouting, çünkü
geleceği buraya göre planlıyoruz.
En alt kademedeki takım ile A
takım aynı oyun sistemi ile oynamalı, alt yaş kategorilerinden
yetişen çocuk oyunu gözü kapalı
ezberlesin ve A takıma çıktığında hemen uyum sağlayıp, katkı
verebilsin istiyoruz. U-17 Takımımızı izliyor musunuz? Müthiş bir
futbolcu grubu geliyor aşağıdan,
istiyorum ki bu çocuklara da
kaynak ayıralım. Biz, Beşiktaş’ı
genç, dinamik, güçlü ve maliyeti daha düşük bir kadroyla çok
daha yukarıda mücadele edecek
hale getirmeyi başarmak zorundayız. Beşiktaş’ın kurtuluş
reçetesi budur.

parası ödenmemiş, moral sıfır.
Sayın başkanımız önce kendi imkanları sonra yönetimden başka
insanları da işin içerisine katarak
bütçe oluşturdu ve borçların bir
kısmını ödeyerek takımı ayağa
kaldırdı. Haftanın üç günü oraya
gidiliyor, imkanlarımız kısıtlı ama
siz bir söz verdiğimizde o söz tutulacak, tutamayacağımız sözü
de vermeyeceğiz dedik ve güven
bağı oluşturduk. Şampiyonluğa
giden yolda takımımıza katkı
sağlayacak isimleri de katmamız
gerek ve bu noktada Ajdin Hasic
karşımıza çıkıyor ve her şeyde
olduğu gibi bunu da inceliyoruz.
Scoutlara bu çocuğu canlı izlediniz mi diye sorduğumuzda hayır
cevabı ile karşılaşıyoruz. Peki bu
çocuk nasıl alındı diye araştırdığımızda başkan, asbaşkan ve
menajer bu çocuğun çok güzel
geleceği var, bunu alalım diyor-

lar. Kendi takdirleridir ama bize
uymuyor bu transfer politikası.
100 bin euro alacak bir çocuğa
2 milyon euro imza parası verilmesi bizim kafamızı karıştırıyor.
Sonra antrenöre sorduğumuzda
“yeteneği var ama şu an oynatamam” cevabını alıyoruz.
Gelecekte de oyuncunun hangi
seviyeye ilerleyeceğini bilemiyoruz, geçmişte Muhammed
Demirci örneği var. Yedi sene de
seksene yakın futbolcuyu neden
değiştirdik? Hasic’e 2 milyon
euro imza parası, dört yıl içinde de yaşklaşık 1.5 milyon euro
kendisine vereceğiz. Şöyle bir yol
izledik, dedik ki “madem bu çocuğa bu kadar güveniyorsunuz,
sonraki satışın yüzde ellisini size
verelim” hayır diyor menajerleri. Ben de haliyle bir çok şüphe
olduğundan ötürü bu durumu
zar atmak olarak değerlendiriyo-
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Fehmi Besler: Bizimle paylaşabileceğiniz gelir modelleri var
mı? Varsa bunlar nelerdir?
Mevcut olan yapılandırma
anlaşması ile bu işin çözümü
zor her şeyden evvel bu bir
yapılandırma değil. Yukarıda da
bahsettiğim tarzdaki gerçek bir
yapılandırma ile Beşiktaş kendi problemini çözer ama bunu
büyük bir süratle yapmakda
mümkün değil. Ellerimizdeki
ayaklarımızdaki prangaların bir
kısmı çözülmüş olacak ve biz
yönetimsel anlamda sahneye
esas önümüzdeki sezon çıkacağız. Diğer bir yandan bu çözüm
bütün kulüpleri de kurtaracak.
Onlarda kurtulmalı çünkü futbol
sahası hepimiz olduğunda bir
değer ve anlam ifade ediyor. İddaa’nın 15 milyar cirosu var ama
Beşiktaş’ın aldığı para 5 milyon
lira. Bütün kulüpler bir araya
gelerek burada yeni bir yapılandırmaya gidebilir. Kaçak bahisin
ise 40 milyar civarında olduğu
söyleniyor. Ortalama 50 milyar
olan bu miktarı yeniden yapılandıralım, böylece Türk futbolu

kazansın. Beşiktaş ile ilgili yeni
reklam mecraları oluşturduk,
bütçemize ciddi katkıda bulunacak olan bu projeler üzerinde
arkadaşlarımız yoğun bir mesai
harcıyor. Hatta birinden kısaca
bahsedeyim. Fulya Hakkı Yeten
Tesisleri’nin etrafındaki alanları
Billboard şeklinde kullanacağız.
Açık konuşmak gerekirse sosyal medyasından bu tip reklam
alanlarına kadar Beşiktaş’a para
kazandıracak bir çok alan varken
sadece bankadan para alınmış,
dışarıda kırdırılmış. Bu tip yatırımlarla hiç ilgilenilmemiş. Aynı
zamanda spor yasası da yeniden
düzenlenmeli ve hiçbir yönetici
gelip kulüpleri zarara sokmamalı,
bu imkan ve fırsatı veren ortamlar yasa ile bertaraf edilmeli.
Cihangir Gökdoğan: Bunu da
tüzük ile mi değiştirmeyi düşünüyorsunuz?
Tüzük için düşünüyoruz ama
bunu konuştuğumuz yetkililerde bu işin kanun ile yapılması
gerektiğini vurguluyorlar çünkü
bizden sonra gelecek olan kişilerde yine tüzük ile kendi lehlerine çevirebilirler herşeyi. “Bunu
değiştirdiğimiz zaman Messi’yi
getireceğim” dendikten sonra
eller kalkabiliyor çünkü ve bu sebeple manipülasyona açık oluyor.
Olmaması için kanun nezdinde
düzenlenmesi gerektiğini bir kez
daha belirtmemde fayda var.
Fehmi Besler: Gayrimenkul satışı gündeminizde var mı?
Şu anda yok ama şunun da
altını çizmem lazım. Mevcut borç
sarmalından çıkamazsan senin
zaten bir gayrimenkulün yoktur
çünkü borç ödenmediğinde alacaklılar icra için oraya gelecektir.
Bir de şöyle söyleyeyim, eğer bu
borçlar benim kendi şirketimin
olsaydı bugün gündeme getirirdim hatta dün getirmiştim bile,
o kadar yani ama Yönetim Ku-

rulu olarak gündemimizde yok.
Camianın bu konuda hassasiyeti
var ve bu olmadan da sorunları
çözebiliriz.
Fehmi Besler: Kulübün hantal
bir yapısı olduğunu ve bir de gereğinden fazla kalemi olduğunu
düşünüyorum? Son olarak ise
ülke genelinde kendi branşlarında uzman bir çok Beşiktaşlı insan var. Bu insanların bilgilerine
başvurularak istişare etmeyi
düşünüyor musunuz?
Kesinlikle. Hiçbir organizasyonu olmayan, aynı zamanda tek
bir insanın ağzına bakılan, bütün
yetkinin sadece başkana bırakıldığı, tek bir imza ile herşeyin
yapıldığı hantal bir kurum. Bunu
kısa vadede düzeltebilmek için
sayın başkanımızın isteğiyle çift
imzaya çevirdik. İstişare konusuna gelecek olursak önemli bir
konu. İstişareden çok yapıların
içerisindeki etkinlikleri arttırmanın yollarını bilen insanların ve
onlara saygı duyan insanlarında
artması gerekli. Bizim birlik olmaya ihtiyacımız var, bu da hep
söylediğim gibi camia olmaktan
geçer. Bunun içinde tüzük değişikliği düşünüyoruz ama bizi bu
konuda endişelendiren noktalar
da var. Önceki yöneticilik dönemimde kulübe üyeliğin giriş
ücretini 1.200 liraya indirdik ve
ödemesini 12 aya yaydık. Düşündük ki büyük bir katılım olacak
ama 2 yıl içerisinde 2 bin kişi
başvurdu. Biz o dönem camiaya
sıkıntılarımızı doğru anlatamadığımız için böyle oldu ama şimdiki
dönemde bunun iletişim dilini
doğru kullanacağız ve camia olmayı başaracağız. Başardığımızdaysa karar mekanizmasında söz
sahibi olma dönemi başlayacak.
Yapılan yanlışların ve kümelenmelerin önüne daha rahat geçilebilecek. Diğer yandan Beşiktaş’ın
kurullarının daha etkin hale
getirilmesi gerekli. Eğer bu et-
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kinlik olmuş olsaydı kulübümüz
asla bu hale gelmezdi. Amatör
şubeler konusunda ise realite ne
ise o olacaktır. Mayıs ayına kadar
700 milyon açığımız var, kısa
vade de durum bu. Beşiktaş’ı
kendi ayakları üzerinde duran bir
kurum haline getireceğiz. Bunu
yaparken, biz aslında Beşiktaş’ın kurtuluş savaşını vermek
ve sürdürülebilir başarı çizgisini
oluşturmak için buradayız.
Cihangir Gökdoğan: Son zamanların gündem konuları var.
Federasyon, MHK, hakemler ve
VAR sistemi. Derbi maçı sonrası
oluşan gündem ve başkanımızın yaptığı açıklamalar… Neler
söylemek istersiniz?
Romantik değil, realist olmak
gerek. Dünyada konu ne olursa olsun adalet güç dengeleri
oranında cereyan ediyor. Güçlü
adil değilse, adalet doğru tecelli
etmiyor, dolayısıyla adaleti sağlamak için güçlü olmak zorundasınız. Güç de masalara vurmakla
olmuyor. Masalara vurulmasına
rağmen tarih boyunca bu işten
en zararlı çıkan takımın biz olduğumuzu biliyoruz değil mi? Hem
de uzak ara. Endüstriyelleşen
futbolu dizayn etmek isteyenler
dünyanın her yerinde olacak.
Bunun önüne geçmek için camia
gücü, lobi gücü, taraftar gücü,
şeffaflık ve kritik noktalardaki

“Dünyada konu
ne olursa olsun
adalet güç dengeleri
oranında cereyan
ediyor. Güçlü adil
değilse, adalet doğru
tecelli etmiyor,
dolayısıyla adaleti
sağlamak için güçlü
olmak zorundasınız.”

insanların adalet duygusunu
ortaya çıkarabilme yeteneğiniz gibi kavramlar gerekmekte.
Sorunu tek başınıza değil, sizin
gibi haksızlığa uğramış herkesle
birlikte çözebilirsiniz. İkincisi
sistemi sorgulamak gerekli. Sadece hakem hatası olsa,
matematiksel olarak bir noktada
eşit paya bölünmesi gerekli ama
tek bir takım zarar görüyorsa bu
hata olmaktan çıkıyor, şeffaflık
derken bundan bahsediyoruz.
VAR kayıtları açıklanmalı derken
de bundan bahsediyoruz ve bu
işi masaya vurarak değil, sonuna kadar götürerek çözeceğiz.
Adalet ve güveni tahsis ettiğimizde sponsorun bakışı olumlu
yöne evrilecek ve gelirler artacak.
Dolayısıyla endüstriyel anlamdaki adalette bizim için çok kritik
çünkü buna sırtımızı dönersek
camiamıza ihanet etmiş oluruz.
Cihangir Gökdoğan: Eklemek
istediğiniz, taraftarımıza söylemek istedikleriniz var mı?
Taraftarımız bize inansın. Dışarıda bazıları Mayıs’ta giderler

gibi cümleler kuruyor ya o sözlere itibar etmesinler. Biz buraya
bir hikaye yazmaya geldik ve o
hikayeyi yazmadan da gitmeye
niyetimiz yok. Sıkıntı çekeceğiz
. Ve sinirlerimize hakim olmamız
gerektiği zamanlar fazlasıyla
oluyor ama bu çöküşü değişime
büyük bir sahne haline getireceğiz. Çünkü ortada giden bir şeyi
değiştirmek zor olur ama çöken
bir yapıyı düzeltmek, yenilemek
ve bambaşka bir hale getirmek
daha kolaydır. Samimi hedefimiz
Avrupada’da büyük başarılara
imza atacak, kendine has tarzı
olan, bir uçtan diğer uca organize olmuş bir organizma haline
getireceğiz. 21. yüzyılın mottosu
iş birliği ve organizasyon, Beşiktaş’ın mottosunun da bu olması
gerekli. Bize inansınlar ama iki ay
içerisinde çok büyük değişimlerin ve atılımların yapılmasını da
beklemesinler. Çökmüş bir yapıyı
iki ay içerisinde kim gelse düzeltemez çünkü.
Cihangir Gökdoğan: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ede-
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rim. İlerleyen süreçlerde de hem
sizi hem başkanımızı tekrar
ağırlamayı çok isteriz.
Ben teşekkür ederim ama
söylemek istediğim bir şey daha
var. Ne başkanımız, ne ben, ne
de Yönetim Kurulu’nda ki arkadaşlarımız sosyal medyada veya
ekranlarda görünmeye meraklı
insanlar değiliz, tam tersi mevcut durumları açıklamak için
çıkıyoruz. Hayal ettiklerimizi
gerçekleştirdikten sonra, taraftarımızın istediği o şova da
kavuşacağız ki, o zaman da bizi
görmek istemeyecekler. Ahmet
Nur Çebi başkanlığındaki bu
Yönetim Kurulu’na güvensinler. Sorunlar zaten var ve yine
olabilir, biz de hata yapacağız
elbette ama hata olduğunda
hemen taşlamaya başlamasınlar,
diyalog ile çözebiliriz bunları. İki
buçuk yıl için bizlere oy verildi ve
görev yapma şansı tanındı. Bizler
de bu süreçte Beşiktaş’ı nereye
taşıyacağımızı iyi biliyoruz ama
taraftarımıza ihtiyacımız var.
Samimiyetle birbirimizi destekleyelim ve açık olalım.

KARA KARTALIMIZ'IN
DEVRE ARASI KAMPI
Bizler açısından sabırsızlıkla geçer devre arası dönemleri. Bir an önce bitsin ve maçlar başlasın isteriz. Bunun yanında, tabii ki arka planda yoğun bir çalışma programı ve futbolcularımızın zorlu kamp dönemleri vardır. Antalya kampında yalnız bırakmadığımız futbolcularımızı, adım adım takip ettik. İşte kamp izlenimlerimiz…
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Beşiktaşımız, sezonun ikinci yarısı için
hazırlık kampını 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da
gerçekleştirdi. Yedi gün boyunca enerji
depolayan Siyah Beyazlılarımızın kamp
kadrosunda şu isimler yer aldı: “Loris
Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor
Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven
Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız,
Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed
Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou,
Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho,
Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan
Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan
Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz,
Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner
Erkin, Abdoulay Diaby”

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya’ya gelen Kara Kartallarımızın ilk
idmanı, bir buçuk saate yakın sürdü.
İdman; toplantı, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması
ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas
çalışması yapıldı. Antrenman, yarım
sahada yapılan minik kale çift devreli
maç ile sona erdi.
27

Kampın ikinci gününde futbolcularımız, 15
Temmuz darbe girişimde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftarımız ile antrenman öncesinde bir araya geldi
ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Salonda çalışan futbolcularımız
ısınma sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda kuvvet ve
dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Her kampta olduğu gibi takımımız, Antalya’da da barbekü partisinde bir araya geldi.
28

Vodafone talihlileri takımımızın Antalya kampında yaptığı çalışmayı izledi.
Futbolcularımız, idman sonrası talihlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbol Takımımız, kampın ilk hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory’i Ljajic ve Atiba’nın
golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, devre arası
hazırlık kampını Antalya Gloria Sports Arena’da sürdüren Futbol Takımımızla bir araya
geldi. Buluşmada; Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Emre
Kocadağ ile Futbol Transfer, Scouting ve
Futbol Yapılanmasından Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Erdal Torunoğulları da yer
aldı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, sıcak bir
ortamda geçen buluşmada kamp çalışmaları
hakkında bilgi aldı.
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan
ve çocuklarla gençleri korumayı amaçlayan sosyal
sorumluluk projesi kapsamında, Finike Yuvalı Şehit
İsmail Çalkan Ortaokulu’nda
öğrenim gören öğrenciler,
takımımızın kampını ziyaret ettiler. Futbolcularımız,
çalışma sonrası öğrencilerle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
Futbol Takımımızın devre arası
kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği
Antalya Gloria Sports Arena’da,
Siyah Beyazlılarımızı takip
eden medya mensuplarıyla öğle
yemeğinde bir araya geldi.
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A Milli Takım Teknik Direktörü
Şenol Güneş, kampımızı ziyaret
ederek, Başkanımız Ahmet Nur
Çebi, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
ile görüştü.

Futbol Takımımız, kampın ikinci hazırlık
maçında Altınordu ile Lens ve Burak Yılmaz’ın
attığı gollerle 2-2 berabere kaldı.
31

BAŞIN ÖNE
EĞİLMESİN

Ocak ayında iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye
Kupası Son 16 Turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştığı her iki maçı da
3-2 kaybederek ne yazık ki kupaya veda etti. Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında
Vodafone Park'ta ağırladığımız Demir Grup Sivasspor’a 1-2 kaybeden Kara Kartallarımız,
ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe’ye de 2-1 yenildi. Karşılaşmanın
sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’na
resmi başvurusunu gerçekleştirildi. Şubat ayında oynanacak Süper Lig maçlarında Siyah
Beyazlılarımız'a başarılar diliyoruz.

ŞUBAT AYI MAÇLARIMIZ
20. Hafta

Çaykur Rizespor - BEŞİKTAŞ

21. Hafta

BEŞİKTAŞ - Gaziantep

22. Hafta

Medipol Başakşehir - BEŞİKTAŞ

23. Hafta

BEŞİKTAŞ - Trabzonspor

BEŞiKTAŞ
D.G. Sivasspor

1-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 18. HAFTA / 19.01.2020
Hakemler: Ali Şansalan
Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Roco (Dk.5), Emre (Dk.32), Goiano (Dk.47)
Hakan (Dk.61), Erdoğan (Dk.78), Elneny (Dk.80)
Fatih (Dk.80), Yasin (Dk.90)
Kırmızı Kart: Uğur (Dk.67)
Gol: Erdoğan (Dk.7), Ljajic (Dk.33), Yatabare (Dk.45)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, ROCO (Dk.72 UMUT), VIDA
REBOCHO (Dk.59 DIABY), ELNENY, ATIBA
LJAJIC (Dk.86 OĞUZHAN), N'KOUDOU, CANER, BURAK
Yedekler: Utku, Rıdvan, Kartal, Douglas, Necip, Boyd
Oğuzhan, Diaby, Güven, Umut
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
D.G. SİVASSPOR:
SAMASSA, FERREIRA, ONDELE, CANER, UĞUR, FATİH, HAKAN,
ZİYA, ERDOĞAN (Dk.81 YASİN), EMRE (Dk.90 PAPP)
ATABARE (Dk.69 KONE)
Yedekler: Ali, Zülfikar, Barış, Papp, Cofie, Derlek, Traore,
Volkan, Yasin, Kone
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İSTATİSTİKLER
%65

Topla Oynama

%35

15

Toplam Şut

11

8

İsabetli Şut

5

465

Pas

212

%84

Pas İsabeti (%)

%72

14

Korner

5

35

Orta

13

5

Faul

21

2

Ofsayt

1
36

HAFTANIN MAÇLARI
MKE Ankaragücü 0-1 İ.H. Konyaspor
A. Alanyaspor 5-1 H.K. Kayserispor
M. Başakşehir 4-1 Y. Malatyaspor
Gaziantep 0-2 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-3 Göztepe
Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa
Galatasaray 2-1 Y. Denizlispor
Ç. Rizespor 2-0 Gençlerbirliği
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Göztepe
BEŞiKTAŞ

2-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 19. HAFTA / 26.01.2020
Hakemler: Hüseyin Göçek
Serkan Ok, Esat Sancaktar
Stadyum: Gürsel Aksel
Sarı Kart: Castro (Dk.13), Atiba (Dk.45), N'Koudou (Dk.52)
Soner (Dk.54), Necip (Dk.67), Jerome (Dk.77)
Vida (Dk.84), Beto (Dk.90)
Gol: Halil (Dk.25), Burak (Dk.38 -P-), Borges (Dk.45)
GÖZTEPE:
BETO, GASSAMA, TAROUCO, BORGES, PEREIRA
SONER (Dk.90 ALPASLAN), BERKAN, HALİL, SERDAR,
NAPOLEONI (Dk.77 YALÇIN), JEROME (Dk.88 WILCZEK)
Yedekler: Mehmet, Murat, Alpaslan, Schwechlen, Poko,
Yalçın, Costa, Deniz, Ege, Wilczek
Teknik Direktör: İlhan Palut
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, RIDVAN, VIDA, RUIZ, DOUGLAS (Dk.58 GÖKHAN)
NECİP, ATIBA, DIABY (Dk.88 UMUT), N'KOUDOU
BOYD (Dk.68 CANER), BURAK
Yedekler: Utku, Ersin, İlkay, Kartal, Gökhan, Caner, Roco,
Oğuzhan, Güven, Umut
Teknik Direktör: Şenol Fidan

İSTATİSTİKLER
%44

Topla Oynama

%56

12

Toplam Şut

11

7

İsabetli Şut

4

264

Pas

368

%77

Pas İsabeti (%)

%82

5

Korner

4

19

Orta

24

15

Faul

14

2

Ofsayt

4
38

HAFTANIN MAÇLARI
Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep
H.K. Kayserispor

1-1

MKE Ankaragücü

Kasımpaşa 1-2 A. Alanyaspor
Fenerbahçe 2-0 M. Başakşehir
Y. Denizlispor 0-3 Antalyaspor
İ.H. Konyaspor 0-3 Galatasaray
D.G. Sivasspor

1-1

Ç. Rizespor

Y. Malatyaspor Ert. Trabzonspor
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Bş. Bld. Erzurumspor
BEŞiKTAŞ

3-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI / SON 16 TURU - 1. MAÇ- / 15.01.2020
Hakemler: Koray Gençerler
Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
Stadyum:
Erzurum Kazım Karabekir
Sarı Kart: Osman (Dk.33), Caner (D.34), Ruiz (Dk.89)
Gol: Hasan (Dk.12), N'Koudou (Dk.35), Oltan (Dk.66)
Caner (Dk.88), İbrahim (Dk.90)
BŞ. BLD. ERZURUMSPOR:
KAYACAN, BA, OSMAN, MERTHAN (Dk.66 AYKUT), HASAN,
BATUHAN, İBRAHİM, YUSUF (Dk.46 MÜCAHİT), MUHAMMED,
OLTAN, HAMROUN (Dk.73 EMRAH)
Yedekler: Batuhan, Aykut, Serdar, Emrah, Pote
Mücahit, Hamza
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, NECİP, RUIZ, VIDA, REBOCHO, ELNENY
OĞUZHAN (Dk.64 BOYD), DIABY (Dk.76 GÜVEN), N'KOUDOU,
CANER, UMUT
Yedekler: Utku, İlkay, Rıdvan, Kartal, Roco, Boyd, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
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Bş. Bld. Erzurumspor
BEŞiKTAŞ

3-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI / SON 16 TURU - 2. MAÇ- / 22.01.2020
Hakemler: Serkan Tokat
Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Elneny (Dk.9), Mücahit (D.44), Atiba (Dk.78)
Murat (Dk.80)
Gol: Omtan (Dk.1), Diaby (Dk.33), Burak (Dk.64)
Sissoko (Dk.67), Oltan (Dk.72)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN, RUIZ, ROCO, CANER, ELNENY
OĞUZHAN (Dk.77 ATIBA), DIABY (Dk.74 GÜVEN), LJAJIC
N'KOUDOU, UMUT (Dk.62 BURAK)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Kartal, Douglas, Vida, Necip, Atiba,
Boyd, Güven, Burak
Teknik Direktör: Abdullah Avaı
BŞ. BLD. ERZURUMSPOR:
KAYACAN, MEHMET, OSMAN, HASAN, MÜCAHİT, BATUHAN
BA (Dk.46 SISSOKO), İBRAHİM, MUHAMMED (Dk.46 EMRAH)
OLTAN (Dk.82 AYKUT), HASAN
Yedekler: İbrahim, Aykut, Yusuf, Scuk, Sissoko, Emrah, Pote
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

yazı: bilgehan aras

Elveda

KOBE
Basketbolun en zarif
karakterlerinden birinin ölümü
üzerine kendi kişisel tarihimizin
de izini sürdük. Sonunda kapı yine
Kobe Bryant’a çıktı. Genç neslin
yakın zamandaki en önemli rol
modellerinden biri olan Kobe, çok
genç bir yaşta aramızdan ayrıldı.
Bu yazı onun ve bizim üzerimizde
bıraktığı izin ne kadar değerli
olduğuna dair bir ağıttır.
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N

BA bizim topraklara, 80’li
yılların ortalarında “Boston
Celtics - LA
Lakers” finalleri ile hızlı bir
giriş yapmıştı.
Ben daha henüz 10’lu yaşlarımın
başındaydım. TRT’de lig maçlarını Avni Küpeli’nin sesinden
izlemeye alışmıştık belki ama
Murat Murathanoğlu, o eşsiz anlatımı ve karizmatik ses tonuyla,
bizi izlediğimiz şeye aşık etmekle kalmadı daha sonra yüzlerce,
binlerce maçta “basketbolseverlere” yoldaş oldu.
O yıllarda Boston Celtics efsaneleri Larry Bird, Kevin McHale, Dennis Johnson, Robert “Big”
Parish, Danny Ainge ve Bill Walton diğer tarafta LA Lakers’ın
“Show Time” çocukları, Magic
Johnson, Kareem Abdul-Jabbar,
Michael Cooper, Kurt Rambis,
James Worthy, A.C. Green ve
Byron Scott aklımıza kazınmıştı
bile. O maçları daha sonra edindiğim VHS kasetlerde defalarca izlemiş, tüm hareketleri hatmetmiş ve sokakta
arkadaşlarımla oynarken
“satmaya” başlamıştım
bile. NBA, TRT’den özel
kanallara geçtiğinde bir
başka adam Chicago’dan
bize el sallıyordu. Michael “Air” Jordan sadece
oynadığı muhteşem oyunla
değil imajıyla bile yaşamımızı derinden etkiliyor, giydiği
ayakkabılara sahip olmak
rüyalarımızı süslüyordu.
Peş peşe gelen Chicago
Bulls şampiyonlukları

90’lı yıllarda o boğaya aşık
olmamıza neden oldu. O yıllarda
Michael Jordan, Scottie Pippen,
B.J. Armstrong, Horace Grant,
John Paxson, Will Perdue ve
Bill Cartwright isimlerini en az
Beşiktaşımızın şampiyon kadrosunu saydığımız gibi ezberler, bir
çırpıda söylerdik. Sadece Chicago’lu oyuncuları değil dönemin
yıldızları Dominique Wilkins,
Chris Mullin, Joe Dumars, Tim
Hardaway, Penny Hardaway,
Kevin Johnson, Grant Hill, Mitch
Richmond, Gary Payton, Dennis Rodman, Alonzo Mourning,
Reggie Miller, Dikembe Mutombo, Shawn Kemp, Patrick Ewing,
Clyde Drexler, John Stockton,
Charles Barkley, Karl Malone,
David Robinson, Hakeem Olajuwon ve daha birçok yıldız
hayatımıza, bir daha çıkmamak
üzere girmişti bile. NBA’in o
görkemli dünyası hayatımızın
önemli bir parçası olmuş, sabaha
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karşı oynanan maçlar, uykusuz
gecelere dönüşmüştü. NBA tam
da o yıllarda, David Stern’ün
girişimleriyle, global bir marka
olma yolunda büyük adımlar
atıyor, bizler de bazı yıldızları bu
topraklarda da görme şansına
sahip oluyorduk. Magic Johnson’ın NBA All-Stars takımıyla
Abdi İpekçi’de Ülkerspor’la
yaptığı maçta, Harun Erdenay
ve Orhun Ene ile karşılıklı oynadığında aklımız da başımızdan
gidiyordu. Dominique Wilkins,
Panathinaikos’la İstanbul’a geldiğinde de aynı heyecanla salona
koşmuştum. Arka arkaya pek
çok oyuncu geldi geçti o sıralar.
Hemen hemen hepsini canlı izlemiş biri olarak hayatımızda çok
önemli tatlar bıraktılar. Ancak
90’lı yılların sonunda bambaşka
bir çocuk sahne alıyor ve o da
2000’li yılları tanımlayacak bir
tarih yazıcısına dönüşüyordu.
Benim üniversite yıllarıma denk
düşen sabahlar da, “vize sınavları mı, NBA finalleri mi?” ikilemi
yaşadığım çok oluyordu. Ev
arkadaşlarımın huzurunu kaçıracak kadar sesli ve heyecanlı
izlediğim bu maçların kahramanı
tabii ki Kobe Bryant’tı.
Kobe, Philadelphia’da doğmuştu ancak babası eski bir
basketbolcu olduğu için gezici
bir hayat yaşamıştı. Basketbola yakınlık hissettiği yıllarda
İtalya’daydı. Bu yüzden İtalyanca’yı en az İngilizce kadar hakim
ve akıcı konuşuyordu. O kadar
aceleci ve sonuç odaklıydı ki
üniversiteye gitmeden doğrudan
NBA’i tercih etti. Kobe, bugün
en efsane “Draft”lar
olarak kabul

edilen 1996 Draftları’nda Charlotte Hornets tarafından 13’üncü
sıradan seçildi. O sene kimler
yoktu ki. Allen Iverson, Marcus Camby, Stephon Marbury,
Ray Allen, Steve Nash, Predrag
Stojaković, Derek Fisher gibi
sonradan yıldız olacak pek çok
isim arasına girmeyi başarmıştı Kobe. Ancak Lakers, ondaki
potansiyeli gördü ve aynı gün
Kobe’yi takas ederek bünyesine
kattı. Açıkcası onu izlediğim ilk
yıllarda Michael Jordan’ın ayak
izlerini takip ettiğini ve tüm
özelliklerini kopyalayarak ilerlediğini düşündüm. Ancak o iyi
bir kopyacıydı ve tüm o stilleri
daha da geliştirerek ve azimle çalışarak şampiyonluklara
dönüştürdü. Henüz 24 yaşındayken 3 NBA yüzüğünü parmağına
takmıştı bile. Ancak Shaquille
O’Neal ile yaşadığı sürtüşme
onu çok önemli bir müttefikten
yoksun bıraktı. Tüm dünyanın
Shaq’sız bir daha şampiyonluk
yüzü göremez tezine inandığı
dönemde isyanını ortaya koydu
ve 2008-2009 sezonunda 4.
şampiyonluğu, göstere
göstere kazandı. O sene
NBA finallerinin en
değerli oyuncusu
unvanı, pastanın üzerindeki
krema gibi
görünüyordu. Ancak
durmaya
niyeti
yoktu ve
bir sonraki
sezonda aynı
başarıyı tekrarladı.
İnanılmaz istatistikler ortaya koyarak “Acaba MJ’den
bile iyi mi?” sorularını sordurmaya başlamıştı.
Kobe istatistikleri paramparça ederken, benim de
sabaha karşı canlı izlediğim
ve inanamadığım, Toronto

Rapters’a karşı attığı 81 sayılık
performans, belki Wilt Chamberlain’ın 100 sayısını geçememişti ama “modern zamanların”
en görkemli sayı rekoru olarak
etkileyiciydi. Arka arkaya gelen Olimpiyat şampiyonlukları,
kariyeri boyunca her yıl seçildiği
All-Star maçları, defalarca kez
alınmış MVP ödülleri ve daha
pek çok başarıyla o Olimpos’un
en tepesinde kendine yer açmıştı. Onu en iyi tanımlayan anlardan biri hiç kuşkusuz Orlando
Magic’li Matt Barnes’ın topu
Kobe’nin yüzüne sallamaya
çalıştığı harekette saklı. O an
verdiği ifadesiz ama tam konsantre tavır, oyuna yaklaşımını
da gösterir.
Kobe, bitmek tükenmek bilmeyen çalışma azmi, başarma
içgüdüsü ve meydan okuyan
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karakteriyle çok özel bir insandı.
Tüm bunları yaparken de kimseyi kırmadan, hatta herkesi
kucaklayan karakteriyle kalpleri
kazandı. Bugün tüm dünyayı
hüzünde nasıl birleştirdiğinin
cevabı, onca başarının havasına
kapılmadan kendisiyle temas
kuran insanlara zarafetle yaklaşımı ve imajında gizlidir. Kobe,
basketbolu bıraktıktan sonra
bambaşka alanlarda da başarılı
olmaya devam etti. Oscar aldığı
animasyon filminin çalışanlarının ona, “İşe altıda gelen patron” demeleri çok şey anlatır.
Sonuç olarak daha çok genç
yaşta hayatını kaybetmiş bir
adama çok uzaklardan minnet
ve teşekkürlerimizi yolluyoruz.
O, çok güzel anları bizlere hediye
ederek hayatımıza renk kattı. Bu
hayat hakkında çok şey öğretirken heyecanına bizleri ortak etti.
Daha belki bir dolu şey yapacakken aceleciliğinin ve hızının
kurbanı oldu. Sevdiğiniz şeye
emek vermenin, onun için inat
etmenin değerini gösterdi. Bunu
kocaman bir yürekle başardı.
Her şey için teşekkürler Kobe…

Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

röportaj: andrew sımes

MATTIAS ASPER:

“En sevdiğim
ve en çok
sevildiğim
takım
Beşiktaş
oldu”
Yarım sezon kalıp, sadece sekiz maçta formamızı
giyen Mattias Asper sezon sonunda rotayı ülkesine
çevirdiğinde, zihnimizde güzel anılar ve unutulmaz
bir Trabzonspor maçı bırakmıştı. Aradan geçen
on sekiz yılın ardından ne biz Asper'i unuttuk
ne de Asper bizi unutmuş. İlk günkü
heyecan ile anlattığı İnönü Stadı
anılarından, İstanbul’daki
yaşamına dair birçok
konuyu konuşup,
eskiyi yad
ettik.
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K

ısa süre oynamana rağmen
Beşiktaş taraftarlarında
özel bir yerin
olmuştur hep.
Herkes çok
merak ediyor,
hemen başlayalım size tanımaya…
Sekiz yüz kişilik küçük bir kasaba olan Sölvesborg’da doğup
büyüdüm. Denizin yanında bir
yerdir. Futbol dışında bir şeyimiz yoktur burada. Babam daha
önce genç takımları çalıştırmış,
ağabeyim de genç takımlarda
oynamıştı. Babam ile antrenmanlara gide gele ben de futbola karıştım.

Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya
hak kazandık. Ve bu şekilde
tekrar söz edilmeye başlayınca
Real Sociedad’a transfer oldum.
Burada biraz şansızdım. Çok
farklı bir oyun yapısı, sakatlık ve
antrenör sorunları sonrasında
hayatımdaki en iyi kararı verip
Beşiktaş’a gittim.
Hayatınızdaki en iyi karar

diyorsunuz, ama bizde sadece beş ay, yani yarım sezon
oynadınız. Bu kısa sürede sizi
etkileyen ne oldu?
Kariyerimdeki en büyük kulüp
Beşiktaş oldu. Ama dahası, en
sevdiğim ve en çok sevildiğim
takım Beşiktaş oldu. Çok fazla
kendimi kaptırıp alışmamaya
çalıştım çünkü ne kadar kalacağımı bilmiyordum.

“Beşiktaş’ı çok sevdim ve iyi ki oynamışım diyorum!
Şaşıracaksınız ama ben Beşiktaş’ın iyiliğini isterim
ve bir sonraki sene gelen Oscar Cordoba inanılmaz
bir kaleciydi ve çok büyük işler yaptı.”

Hep kaleci mi olmak istediniz?
Kesinlikle hayır! Kaleciler
biraz delidir, oysa benim sakin bir yapım var ve kalede çok
sıkılırdım. Zaten futbola kaleci
olarak başlamadım. Ancak 16-17
yaşlarıma geldiğimde kaleye
geçirdiler beni. 1.98 boyum
olduğundan er ya da geç bu
olacaktı, ama yine de iyi dayandım. Reflekslerim de iyi olunca,
öylece kaldım.
Futbola ne zaman başladınız
ve Beşiktaş’tan önceki kariyerinizden bahsedebilir misiniz?
Evime en yakın ve çocukluğumun takımı Mjallby, onlar da
çok küçük bir yerleşimdeler ama
hep beraber kademeleri teker
teker aşıp üçüncü ligden birinci
lige çıktık. Başarımızdan söz
edilmeye başlayınca AIK gibi
ülkenin büyük takımı kapımızı
çaldı. Hayır demek imkansızdı.
İlk başta Stockholm’e alışmak
zor geldi bana, asla şehir çocuğu olmadım. Fakat ilk sene ligi
kazandık ve İsveç’te yılın kalecisi seçildim. Daha iyi bir başlangıç düşünülemezdi. 1999’da
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Çok sık rastlanmayacak
şekilde 2001-2002 sezonunda
transfer ettiğimiz üç yabancı
kaleciden biriydiniz. Beşiktaş’taki sürenizden bahseder
misiniz?
Beşiktaş’a transfer çok hızlı
gerçekleşti. Uçaktan indiğimden
itibaren Beşiktaş’ın büyüklüğü
sürekli beni şaşırtıyordu, Beşiktaş her yerdeydi. Havalimanında
taraftarlardan, duvarlardaki yazılara, şehirdeki insanların giydiklerine, taksicinin aynasındaki
armasına kadar. Tabii geldiğim
takımda kalede bir İskandinav
rekabeti yaşanıyordu. Sakatlanan Norveçli Myhre, Danimarkalı
Kjaer ve İsveçli ben. Hepimiz
oynamak istiyorduk.
Meşhur bir Trabzonspor
maçınız var. Bu maçtaki kurtarışlarınız taraftarlarımızın
gönlünde taht kurdu ve hala
hatırlanmanızı sağladı. Bu maç
hakkında görüşlerinizi alabilir
miyiz? Bir de bu maçtan sonra
yine yedeğe çekildiniz, buna bir

açıklık getirebilir misiniz?
Hayatımda unutamayacağım
maç budur. Herkesin bildiği gibi
zor bir deplasmandır ve ben
stress yaptığımda daha dikkatli
olurum. Maç uzun süre ortada
geçti. Trabzonspor saldırıyor
ama ataklarını savuşturdukça
cesaret kazandık. Artık baktık
bugün gol yemek kaderimizde
olmayacak, saldırdıkça saldırdık ve nitekim 5-0 kazandık,
üstelik maç tribün olayları
yüzünden 85. dakikada tatil
edilmesine rağmen. Rakibi
yenmek önemlidir ama pes
ettirmek ayrı bir gurur kaynağıdır. Olaylar başlayınca, sahada
durup Trabzonlular’ın stadlarını
yıkmalarını seyrettik.
Maçtan sonra çok kişi yanıma gelip beni tebrik etti, hatta
havalimanında bile bizi karşıladılar, ama ilk fırsatta yine
yedeğe çekildim.
Sanırım teknik
direktörümüz
kendi
getirdiği

“Hayatımda
unutamayacağım
maç Trabzonspor
maçıdır. Ataklarını
savuşturdukça
cesaret kazandık.
Artık baktık
bugün gol yemek
kaderimizde
olmayacak,
saldırdıkça saldırdık
ve nitekim 5-0
kazandık. Rakibi
yenmek önemlidir
ama pes ettirmek
ayrı bir gurur
kaynağıdır.”
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oyuncular ile devam etmek
istedi. Malesef futbolda bu tür
kapris çok var. Ama dediğim gibi
Beşiktaş’ı çok sevdim ve iyi ki
gitmişim diyorum! Şaşıracaksınız ama ben Beşiktaş’ın iyiliğini

“Benim için
İnönü’nün
vazgeçilmezi de
onun eskiliğidir
ve eksiliğidir. Çok
net hatırlıyorum,
sahaya çıkmak için
tünelde beklerken,
taraftarların
bağırması ve
zıplamasından
tünelin
duvarlarından kireç
tozu akıyordu. Bir
futbolcuyu motive
etmek için bundan
ötesi yok. Ha tabii
güvenli bir ortam
değil ama Beşiktaş
maçında kim
güvende ki?!”

isterim ve bir sonraki sene
gelen Oscar Cordoba inanılmaz
bir kaleciydi ve çok büyük işler
yaptı. Beşiktaş bir futbolcudan
büyüktür.

Takımda en yakın arkadaşların kimlerdi?
Tabii ki İskandinav dayanışması oldu ister istemez. Ama
İlhan Mansız ile yemeğe çıktık
bir kaç defa. Herhalde biraz popülerdik ki trafiği kitledik gittiğimiz yerde. Ronaldo’yu ve ailesini
evimde ağırladım bir kaç defa.
Takımda çok güzel ruh olduğunu
hatırlıyorum. Bir takım için bu
çok önemlidir. Teknik direktörler
buna dikkat etmeli, oyuncular
beraber takılmıyorlarsa, yanlış
giden bir şey var.
Taraftarlarımız için neler
demek istersiniz?
Onlar için Beşiktaş bir hobi
değil, iyisi ile kötüsü ile tüm
duyguların buluştuğu yerdir ve
ben bunu çok sevdim. Bana hissetmeyi öğrettiler. Beşiktaş’tan
ayrıldıktan sonra bazı duyguları
tekrar tadamadım. Bir maçta
yüzde bir avantaj sağlayabilseniz çok büyük bir olay olur.
Mesela doping böyle bir şeydir.
Profesyonel sporda yüzde bir
fark çok büyük orandır. Düşünün
ki Beşiktaş taraftarları yüzde
birden fazla etki yapıyordu. Bir
nevi yasaklı madde gibiler!

Artık yeni stadımız var ama
İnönü’de oynamak nasıldı?
Vodafone Park’ı internette
gördüm. Çok güzel ve modern
gözüküyor. Ve eminim ki yeni
malzeme kullanılarak çok dayanıklı ve güzel bir hale geldi. Ama
benim için İnönü’nün vazgeçilmezi de onun eskiliğidir ve
eksiliğidir. Çok net hatırlıyorum,
sahaya çıkmak için tünelde beklerken, taraftarların bağırması
ve zıplamasından tünelin duvarlarından kireç tozu akıyordu. Bir
futbolcuyu motive etmek için
bundan ötesi yok. Ha tabii güvenli bir ortam değil ama Beşiktaş maçında kim güvende ki?!
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İstanbul’da yaşamak nasıldı
ve en çok neyi özlüyorsunuz?
Hiç ziyaret için geldiğiniz oluyor
mu?
Ulus’ta müthiş bir evimiz vardı. İkizlerim daha bir küçüklerdi
geldiğimizde. Parka yürüme mesafesindeydik. Bebekler yüzünden dolaşmak zor olabiliyordu
bazen ama İstanbul’a bayıldık.
Futbolu bıraktıktan sonra 4-5
kere daha geldim Türkiye’ye. Bir
defasında İstanbul’a geldim.
Ama çoğunlukla Antalya ve
Marmaris’e. Özellikle Marmaris’i
tercih ediyoruz.
Geldiğinizde sizi hatırlayan
oldu mu hiç?
Sırf Türkiye’de değil, İsveç’te
bile yolda durduranlar var, restoranlara gittiğimde insanlarla göz
göze geldiğimde tereddüt ederim çünkü illa ki bir şef veya aşcı
Beşiktaşlı çıkar ve yanıma gelip
eski günleri sorar. Forma imzalatır, fotoğraf çektirir. Beşiktaşlılar gerçekten her yerde. Aya
gitsem eminim orada bile Beşiktaşlı bulurum. 5-6 ay oynadım
sadece Beşiktaş’ta ama 18 sene
sonra bile hatırlanmak büyük bir
onur benim için. Hayatımda iki

kişinin gözünde iyi olmak benim
için önemli oldu, biri ailem, diğeri Beşiktaş taraftarları.

kulübüm, yaklaşık dört sene
orada oynadım. Ama Beşiktaş
için bağırdım o gün!

Beşiktaş’tan sonra neler
yaptınız?
İsveç’e geri döndüm, bir süre
orada oynadım, Norveç’te bir
sene geçirdim, en sonunda
her şeyin başladığı Mjallby’ye
döndüm. Hep çocukluk takımım
zirvedeyken bitirmek istedim ve
nitekim öyle oldu. 41 yaşındaydım, sırt ağrılarım artmıştı. Mjallby birinci ligdeyken bıraktım ve
ertesi sene ikinci lige düştüler.

Milli karneniz nasıl?
Euro 2000 için kadroya girmeyi başardım. Üç defa milli takıma seçildim ama her defasında
yedek kulübesindeydim.

Beşiktaş formanızı saklıyor
musunuz?
Beşiktaş formamı anneme ve
babama hediye ettim. Onların
evinde duruyor.
Beşiktaşımızı takip etmeye
devam ediyor musunuz?
Tabii internetten takip ediyorum. Ama özellikle Malmö
maçı için geldiklerinde, hemen
tribüne koştum. Malmö de eski

Favori oyuncunuz kim olmuştur?
Her İskandinav için İngiltere
Premier Ligi çok önemlidir. O
yüzden orada bizi en iyi temsil
eden Peter Schmeichel olduğu
için ona çok hayrandım. Ayrıca
mevkidaşım olduğundan da
ayrıca sempati duydum.
Oynadığınız dönemden futbol nasıl farklı?
Artık daha fazla baskıcı ve
daha fazla atletik bir hale geldi,
ve yetenek ikinci plana düştü.
Sizce Beşiktaş marka değerini ilerletmesi için ne yapmalı?
Mutlaka Avrupa’da ses getir-

mekten geçiyor artık. Beşiktaş
Avrupa’nın en önemli kulüplerinden ama hak ettiği yerde
değil.
Şimdilerde neler yapar Asper?
Şimdilerde Mjallby U-17
takımını çalıştırıyorum. Aynı
zamanda bir orta öğretim
okulunda Fen ve Matematik
öğretmenliği yapıyorum. Okulun futbol takımına da yardımcı
oluyorum. Ama kaleye geçtiğim
zaman dengeler çok bozuluyor!
Tabii kim olduğumu biliyorlar ve
ileride futbolcu olmak isteyenler
bana bir soru sorabiliyorlar. Profesyonel takımlarda teklif geldi
ama ben gençleri yetiştirmeyi
tercih ediyorum. Hem daha az
stresli hem eğitmenlik kutsal bir
meslektir.
Taraftarlarımıza son bir sözünüz var mı?
(Türkçe söylüyor) Teşekkürler!
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SEN
NEREDE
PASSO
ORADA!
Passo’nun
kolaylıkları
statları aşıyor.

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

Hemen
indir!

yazı: ferhat uludere

İşte böyle bir şey

BEŞİKTAŞLILIK
“Dün gece sevgilim aradı birden
Ayrılalım dedi hayır yok senden
Beşiktaş’ı daha çok sevdin benden
Bitti gitti dersin soran olursa
Üzgünüm sevgilim anlaşamadık
Siyah beyaz aşkı paylaşamadık
İşte böyle bir şey Beşiktaşlılık
Deplasmanda dersin soran olursa”

T

ezahüratta
dediği gibi
“işte böyle bir
şey Beşiktaşlılık…” Tek bir
şeyi her şeyin
ve herkesin
üzerine koyma hali. Karşılık beklemeden
sevmek, mahallenin en güzel
kızına aşık olmak, ait hissetmek, güven duymak, bile bile
yapılan bir yanlış ve o yanlıştan
bir türlü dönememe hali. Hatanın sürekliliği varsa eğer o
Beşiktaşlı olmaktır işte…
Hiç sevgilisi olmamış biri
Sevgililer Günü’nde kendini
yalnız hissedebilir, ama hayatı
boyunca başka bir tenin sıcaklığını hissetmemiş Beşiktaşlı
yalnız değildir. Kalabalıktır onun
hayatı. Bir tribün dolusu gönüldaşı, aynı tutkuyu paylaştığı

milyonlarca insan vardır. İşte bu
yüzdendir birbirini tanımayan
insanların Beşiktaş armasını
gördüğünde birbirlerine gayri ihtiyari gülümsemeleri. O
armanın altında yabancı değildir kimse birbirine, o arma ile
bağlanmıştır kaderleri, ortak
bir sevdanın dehlizinde kaybolmuşlardır. Aynı acıya gülmüş
aynı sevince göz yaşı dökmüşlerdir. Birbirlerinin acılarına hiç
dokunmamış olsalar bile onlar
her zaman birbirilerini bilirler.
Ağlayacak bir omuz, sarılacak
bir ten, bir çocukluk özlemidir
Beşiktaş…
En çok bilinmezli denklemdir
Beşiktaşlı olmak. Kimse bilmez
ne zaman Beşiktaşlı olduğunu.
İnsan anılarına gömülür o aşkın
kalbe düştüğü ilk anı tanımlayabilmek, onu yeniden yaşa-
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mak, onu anlamak ve anlatmak
için ama bulamaz o ilk anı. Belki
o anı bulamaz ama mazi canlanır gözünde.
Yaşanmışlıkların içine dalıp
Beşiktaşlılığı bulma sevdasıyla
kurcalarken naftalin kokulu
anılarımı bir maç buluyorum
orada ilkin.
Tarih net: 2 Ekim 1991… Beşiktaş, PSV Eindhoven deplasmanında. İstanbul’daki ilk maç
1–1 beraberlikle bitmiş ve hepimiz bir hayalin gerçek olacağına
inanmaya başlamıştık. Recep
Çetin ilk maçta, yıldızı yeni yeni
parlayan daha sonra futbol
efsaneleri arasında anılacak,
hatta bir iki sene sonra Barcelona’ya transfer olacak olan
Romário’ya top göstermemişti.
Yine öyle oynamasını hayal ediyorduk. Tüm gollü beraberlikler

Beşiktaş için tur demekti. 13
yaşında bir çocuk olarak oturmuştum televizyonun karşısına. Daha beşinci dakikada öne
geçmişti Beşiktaş. Metin Tekin
ceza sahasının sağ köşesinden
bir vole vurmuş ve kaleci van
Breukelen uzak direğe giden
topa müdahale bile edememişti. Az şey değildi o dönem Hans
van Breukelen’e gol atmak.
Dünyanın en iyi kalecisi olarak
anılıyordu adı. Dönemin efsanesiydi ama Metin öyle bir vurmuştu ki öylece bakmıştı topa.
Daha beşinci dakikaydı,
13 yaşındaydım ve
sevinçten ağlıyordum. Kimse teselli
etmez sevinçten
ağlayanı… O an
tek istediğim
maçın bitmesiydi.
Keşke altı dakika
oynansaydı
maçlar.

Sadece o gün, o saat, o dakika
için “bir atan galip” oyununa
dönseydi futbol.
Gözyaşlarıma eşlik eden
dualarımla maçın bu skorla bitmesini beklerken Metin sakatlanıp yerini “rüzgârın oğlu” diye
anılan, ki o zaman tüm kanat
oyuncuları “rüzgârın oğlu”
lakabıyla geliyordu Beşiktaş’a,
Zeyer’e bırakmıştı. 13 yaşında
bir çocuğun kalbini kırmıştı
Zeyer oynadığı, daha doğrusu
oynamadığı futbolla.
Metin çıktıktan sonra Beşiktaş değişmişti. Kaptan
Vanenburg serbest
vuruştan maçı
beraberliğe getirmiş ama umutlar
tükenmemişti.
Bu sonuçla maç
uzardı. Enseyi karartmamak gerekiyordu hemen…
Neticede
televizyonun
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karşısında pür dikkat maça bakıp dualarla destek veriyorduk
takıma, ama olmadı! 57. dakika
Kalusha Bwalya maçı 2 – 1’e
getirdi.
Yine de önemli değildi. Bir
gol Beşiktaş için tur demekti.
Zeyer yüzünden on kişi oynuyordu Beşiktaş ve hakem takdir
haklarını hep ev sahibinden
yana kullanıyordu. Rıza penaltı
beklerken Alman hakem oralı olmamıştı. Hepimiz elinde
kramponuyla hakem kovalayan
Rıza’yı alkışlamıştık. Beşiktaş
yenilmiş ama ezilmemişti. “Yenildik ama ezilmedik” döneminin en güzel maçıydı ve sonunda yüzümü kırlente gömmüş
ağlıyordum. Sevinçten ağlarken
herkes görsün ister insan, ama
acısını saklar, tıpkı gözyaşlarını
sakladığı gibi.
Neden, niye ve niçin ağlıyordum bilmiyorum. 13 yaşında bir
çocuk için 90 dakika içinde bu
kadar duygu geçişi fazlaydı.
Beşiktaşlı olmak böyle bir
şeydi! O gün bunu anlamıştım. İmkansızlığın içinde
umudunu son dakikaya
kadar saklamak. İnancını
yitirmemek ve bir köşede
kendi ıssızlığına çekilmesiydi insanın.
O gün göz yaşlarımı
saklayarak ağlıyordum ama
daha birkaç ay önce elimde
dondurulmuş bir kartal ile
şampiyonluk kutlamalarında
arabanın camından sarkan da
bendim. Dünyanın belki de en
mutlu insanıydım.
Ve o yaşımda hayatın kendisinin Beşiktaş gibi olduğunu
anladım. Yarım sevinçler, buruk
özlemler ve bir yanı yitik kalan
bir aşktı Beşiktaş.
Bir sevgililer günü yalnızlığı
gibi çökerdi insanın içine yokluğu.

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

röportaj: barış uzel • fotoğraf: ufuk tuncaelli

Ömer Ozan Arifoğlu:

“Beşiktaş Hentbol Takımı

Türk Hentbolunun
Lokomotifidir”
Ozan Arifoğlu, hem hücum yönü hem de
savunma yönü kuvvetli bir oyuncu. Gol
attıktan veya topu kaybettikten
sonra savunmaya hızlı bir
şekilde geri koşabilen,
gol yedikten veya topu
kazandıktan sonra
hücuma ok gibi fırlayıp
skor bulabilen, set
hücumunda da skor
üretebilen Ozan,
adeta hentbolun
şairi gibidir.
Serpil Hamdi
Tüzün’ün
ifadesiyle
Beşiktaş’ın
geleceği olan
ve üretmeye
de devam
eden “özkaynak
düzeninin” bir
meyvesi olan Ozan
Arifoğlu’nu, siz
değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucularına
daha yakından tanıtmak
istedik ve çok keyifli bir
röportaj yaptık.
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H

entbole ne zaman ve nasıl
başladın?
2002 yılında Beşiktaş
altyapısında
başladım. Aslında hentbole
biraz geç başladım diyebiliriz.
Lisede okurken beden eğitimi
öğretmenimin tavsiye üzerine
başladım. Bunda uzun boylu ve
solak olmamın etkisi büyük oldu.
Hentbol altyapısı sürekli
üreten bir fabrika gibi. Hentbol
altyapısı planlaması hakkında
bilgi verebilir misin?
Belirttiğin gibi, Beşiktaş
Hentbol Takımı, sadece A Takım
bazında değil, altyapısı olarak da
çok kuvvetli. Uzun yıllar başarı
ve devamlılık istiyorsanız altyapıya yatırım yapmak zorundasınız. Altyapıların başında koordinatör olarak Yusuf hocamız var,
yetenekli oyuncuları bulur ve
gelişimlerinde büyük rol oynar.
Küçük, Yıldız ve Genç Takımlarımız kendi kategorilerinde şampiyon oluyorlar. Asıl önemli olan
altyapıdan A Takıma kaç oyuncunun geldiği ve ne kadar verim
sağladığıdır. Bu sayılar her sene
daha da artarak devam ediyor.

başlayınca Şampiyonlar Ligi’nde
oynamaya başladık.
Bugüne gelecek olursak ülkemizin ekonomik durumundan
dolayı bütçe olarak küçülmeye
gidilse de, Türkiye Ligi’nde şampiyonluğun hala en büyük adayıyız. Gelecek için bir şey söylemek
daha erken. Umuyorum ki bu
güzel yapı, aile ortamı inşallah
bozulmaz. Aksine, üzerine katarak Şampiyonlar Ligi’ne yeniden
katılarak üst sıralarda kendimize
yer bulabiliriz. Yeni bir salon ile
Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş
Hentbol Takımı İstanbul’a ve
Türkiye’ye renk katar. Herkese
umut ışığı olur. İnşallah bunları
biz görürüz, göremesek bile tek
umudum bu yönde.
Hentbole Beşiktaş altyapısında başladın, A Takıma çıktın, A
Milli Takıma kadar yükseldin.
Sonra benim eski mesleğim
olan bankacılığa yöneldin.

Beşiktaş Hentbol Şubesinin
dünü, bugünü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsun?
Beşiktaş Hentbol takımı
2002-2003 sezonunda yeni bir
yapılanmaya giderek bu günlere
kadar geldi. Bu yıllar içerisinde
yönetim, teknik ekip ve sporcuların çok büyük emeği var.
“Beşiktaş Hentbol” artık bir
marka oldu. Türkiye’de hentbolu Beşiktaş sayesinde insanlar
öğrendi ve maçları izlemeye
başladılar. Marka olduktan sonra
sponsorluk anlaşmaları gelmeye
başladı. Önce Mogaz şimdi de
Aygaz. Sponsorluklar gelmeye
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Beşiktaş ile yollar 2016’da
ayrılmak zorunda kaldı. Sonra
bu sezon başında yuvaya geri
döndün. “Beşiktaş Hentbol
Takımı” senin için ne ifade ediyor? “Salonlarda Ekol Beşiktaş
Hentbol” sloganı hakkında ne
düşünüyorsun?
“Bu soru benim için çok anlamlı bir soru.”
“Beşiktaş Hentbol Takımı”

Başarıları
9
Türkiye Ligi Şampiyonluğu
7
Türkiye Kupası
6
Süper Kupa
Challenge Kupası Yarı Finali
(2009)

dediğimiz zaman; benim çocukluğum, gençliğim ve olgunluk
çağlarım hep Beşiktaş ile geçti.
Hayatıma yön verdi. Kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğretti.
Bu 17 yıllık süre içerisinde beni
kimseye muhtaç etmedi. Beşiktaş sayesinde Milli Takım’ın her
kategorisinde oynadım. Yıldız,
Genç ve A Milli formalarını 100’e
yakın terlettim. Bayrağımızı
en iyi şekilde temsil etttiğimi
düşünüyorum ve hala terletiyorum.
2016 yılında sevdiğim aileden
ayrılmak zorunda kaldım. Aile
diyorum çünkü Beşiktaş Hentbol takımı benim için sadece
spor takımı değildir. İngilizce
işletme mezunu olarak ekonomi ve finansa ilgimden dolayı
finans sektöründe çalışmaya
karar verdim fakat aynı zamanda hentbol oynamaya devam
ettim. Hiç bir zaman ne hentboldan ne de Beşiktaştan koptum.
3 yıl aranın ardından eskisinden
daha kuvvetli bir şekilde yuvama geri döndüm.
Bana inanıp güvendikleri için
menajerimize ve teknik ekibe
ayrıca teşekkür ederim. Şimdi
ise sadece takımın başarısı için

buradayım.
“Salonlarda Ekol Beşiktaş
Hentbol”, sloganı art arda alınan
kupalardan sonra gelmeye başladı. Duymayan da kalmamıştır
diye düşünüyorum.
Süleyman Seba Spor Salonu’ndaki maçlarımızda 10-20
kişi geliyor iken, artık bazı maçlarımızda tribünlerde yer kalmaz
hale geldi.
Bugüne gelecek olursak biraz
sitemliyim. Son lig maçlarımızda
salonu tam olarak dolduramıyoruz. Ya bizi unuttular ya da bize
küstüler.
Bu takım Halkın Takımı, taraftarın takımı. Onlar olmadan
bir kişi eksiğiz.
Eskiden 7 numaralı formayı
terletirtin, şimdi ise 10 numaralı formayı giyiyorsun. 7 ve
10 numaralarının senin önemi
veya anlamı var mı?
Forma numarası takıntım
yoktur. Her numarayı giyebilirim. Yeni numaralar, yeni heyecanlar her zaman iyidir.
Beşiktaş da ilk başladığım
zaman 18 numaralı formayı giyiyordum. Bütün numaralardan
daha değerlidir benim için.
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Avrupa Kupaları
Parkenin Kartalları’nda oynamaya başladığı 2006/07
sezonundan bu yana Avrupa
Kupaları’ndaki maçlarda
toplam 115 gol kaydetti (Bu
süreçte oynadığı 3 Avrupa
Kupası maçının gol istatistiklerine ulaşılamadı).
Bir sezonda en çok golü
2014/15 sezonunda attı
(33 gol).
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında toplam 34 gol attı.
2006/07: 1 gol
2007/08: 2 gol
2009/10: 8 gol
2010/11: 16 gol
2011/12: 12 gol
2012/13: 26 gol
2013/14: 5 gol
2014/15: 33 gol
2015/16: 12 gol

Süper Lig
2013/14: 77 gol
2014/15: 43 gol
2015/16: 33 gol
2019/20: 8 gol
Not: İstatistiklere play-off maçları
dahil değildir.

Maça çıkmadan önce yaptığın
bir uğurun ya da ritüelin var
mı?
Bir uğurum yok ya da ritüelim
yoktur. Sadece maçlardan önce
konsantre olmaya çalışırım.
Her şeyi unutup sadece maça
odaklanıp, neler yapabileceğimi
düşünürüm.
Bu sezon takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Bu sezonki
takım ve takımın hedefleri hakkında ne söylemek istersin?
Tek kelime ile harika. Takım
arkadaşlığımız konusunda hiç
bir sıkıntımız yok. Teknik ekip ile
oyuncular arasındaki iletişim de
çok iyi. Aile olmak kolay değil,
biz bunu yapıyoruz. “İş zamanı
iş, eğlence zamanı eğlence”,
bunun ayrımını da çok iyi yapabiliyoruz.
Bu sezona Süper Kupa’yı
alarak başladık. Sezona o yüzden iyi başladık . Süper Lig’de
hiç beklemediğimiz iki maç
kaybettik. Fakat telafisi olan
maçlar. Sonuçta Play-off var ve
Play-off’taki maçlar sonucunda
şampiyon belli olacak. Beşiktaş
Hentbol Takımı’nda her zaman
hedefler en üst noktadır: Kupa
kupa kupa!

oynamasından dolayı Hentbol
Süper ligi daha da kaliteli olmaya
başladı. Bu her takımı olumlu
etkiledi ve her sporcuya umut
oldu. Takımlar kadrolarını daha
da güçlendirdi. Yatırımlar yapıldı, bütçeler arttı. 2-3 yıl önce
Hentbol süper lig kalitesi zirveyi
gördü. Bu zirveyi görmesindeki,
kalitenin yükselmesindeki en
büyük pay Beşiktaş Hentbol
Takımı’dır. Beşiktaş Hentbol
Takımı, ülke hentbolunun lokomotifidir.
Parkenin Kartalları’nda şampiyonluklar yaşadın, Şampiyonlar Ligi’nde oynadın, Milli Takım
oyuncususun, Beşiktaş’taki
hedefin ve hentboldaki kişisel
hedefin nedir?
Evet sayısız kupalar kaldırdım.
Hayatımın yüzde sekseni bu
takım ile geçti. Bu formayı giydiğim sürece her zaman hedefim kupayı kaldırmak olacaktır.
Bunun aksisi bana göre değildir.
Şampiyonlar Ligi’ne yeniden
katılmayı çok isterim. O arenada
bile oynamak hedeflerden biridir.

Hedefler en üst noktadır demişken, Parkenin Kartalları’nda
iki sezon boyunca Şampiyonlar
Ligi tecrübesi yaşamış bir hentbolcusun, Şampiyonlar Ligi için
ne söylersin? Şampiyonlar Ligi
ve Hentbol Süper Ligi arasındaki farklar nedir?
Hayatımda hiç unutamayacağım zamanlardı. Şampiyonlar Ligi grup elemesi maçlarını
Belçika’da oynamıştık ve gruplara kaldığımız gün sabaha kadar
uyuyamamıştım. Her sporcunun
hayali, o arenada oynamaktır.
Süper Lig arasındaki farktan
ziyade, Beşiktaş Hentbol Takımı’nın Şampiyonlar Ligi’nde
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Ne yalan söyleyim, takım olarak
da özlüyoruz Şampiyonlar Ligi’ni.
Sağ oyun kurucu pozisyonunda oynuyorsun, takımda senin
mevkiinde, özellikle hücumda
gelmiş geçmiş belki de en iyi
sağ oyun kuruculardan biri olan
Ramazan Döne var, kendisi için
ne söylemek istersin?
Ramazan Döne çok özel bir insan. Hem saha içinde hem saha
dışında idol olarak tabir edebileceğimiz örnek bir insandır.
Ondan öğrendiğim çok şey oldu,
hakkını ödeyemem. Yıllarca hep

Kariyeri
2002-2016
BEŞİKTAŞ (2002-2006 ALTYAPI)
2016-2017
BEYKOZ BLD. SPOR
ADIYAMAN BLD. SPOR
2017-2019
NİLÜFER BLD. SPOR
2019- ...
BEŞİKTAŞ AYGAZ

Parkenin Kartalları’nda
oynayıp da unutumadığın maç
hangisidir? Sebebini Beşiktaş
Dergisi okuıyucuları ile paylaşabilir misin?
Tam tarihini hatırlamıyorum
ama şampiyonluğu belirleyen
maçta son golü atmıştım ve
şampiyon olmuştuk, o anı hiç
unutamıyorum.
‘”Ozan attı şampiyonluk
geldi!” Bu her sporcunun hayalidir, son golü atarak kupayı
kaldırmak.

beraber ve aynı mevkiide oynadık. Aramızda tatlı bir rekabet
oldu, birbirimizi tamamladık.
Abi-kardeş ilişkimiz 14 yıldır
devam etmekte ve ilerleyen
hayatımızda da devam edeceğini
düşünüyorum.
Beşiktaş Aygaz’da yurt içi
olsun yurt dışı olsun birçok
deplasmana gittin, unutamadığın bir deplasmanı anını değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucularıyla
paylaşır mısın?
Şaka gibi gelebilir insanlara
ama Beşiktaş Hentbol Takımı
ile yurt içi olsun yurt dışı olsun,
o kadar çok anım var ki say say
bitmez, dergiyi tamamen bana
ayırmanız gerekebilir.
Türkiye’nin her şehrine gidin
ve Beşiktaş formasıyla maça
çıkın, sizi yalnız bırakmayan
taraftarları unutmanız imkansız. O yüzden hiç bir deplasman,
aslında bize deplasman değil.
Gözlerimin dolduğu bir an var,
onu anlatmak isterim. Muğla

Dalaman’da Play-off maçlarımız
vardı ve taraftarlarımız günü
birlik bizi desteklemeye gelmişti.
Kilometrelerce uzaklardan gelenler, tahmin bile edemezsiniz...
Yurt dışı da aynı. Örnek vermek gerekirse; Almanya’daki
maçlarımıza en az 100-150 kişi
gelir ve 10 bin kişiden daha çok
sesleri çıkar.
Taraftar demişken, Beşiktaş
Hentbol Takımımızın maçlarına
gelen kemik bir taraftar kitlesi
var. Ancak sanırım siz de diğer
branşlarda olduğu gibi deplasmanlarda daha çok Beşiktaş
taraftarı tarafından destekleniyorsunuz. Beşiktaş taraftarı
için ne söylemek istersin? Onlara bir mesajın var mı?
Bir önceki soruda aslında
cevap verdim. Onlar bizi marka
yaptı, bu markayı yukarı çıkarmak ya da indirmek onların
elinde. Biz onların sayesinde
buralardayız. Bunu unutmasınlar
yeter.
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Son olarak, bize biraz ailenden bahseder misin? Ailen maçlarına gelip izler mi?
Eşinin evlenmeden maçlarına
gelip izlediğini biliyorum. Eşin
Selin de aktif sporcu (voleybolcu), İstanbul dışında oynuyor (Aydın BB.), ayrı şehirlerde
oynamak, kamplar hayatınızı
nasıl etkiliyor?
En büyük destekçim ailemdir.
Bunu inkar edemem, üzerimde çok büyük emekleri vardır.
Evlendikten sonra da eşim en
büyük destekçim oldu. Eşimin
ailesi de her zaman yanımda,
beni destekliyor.
Selin benim için büyük bir
şans. 5 yıldır beraberiz ve her
zaman beni desteklemiştir. Tabi
sporcu olmasının büyük etkisi
var çünkü aynı dili konuşuyoruz. Selin ile 2 yıl aynı şehirde
oynadık fakat bu sene Aydın
Büyükşehir Belediyespor’da
oynuyor. Ayrı kalmak zor oluyor
ama boş zamanlarımda hep
onun yanına gidiyorum. Sporcu
karı koca olmanın zorlukları
diyebiliriz.

Not: İstatistiksel veriler
www.kartalyuvasi.net sitesi
ve https://twitter.com/
RakamlarlaBJK hesabı sahibi
Ömer Seymen ile yürütülen ortak
çalışma sonucu çıkartılmıştır.

röportaj: a. kubilay samyeli • fotoğraf: erhan avcı

YAĞIZ CAN KONYALI:

“BERTOLT BRECHT
TÜRKİYE’DE YAŞASAYDI

BEŞİKTAŞLI
OLURDU”
“Şampiyon olsun diye takım tutarsın tamam ama insana
dokunacaksan, halkın sesi olacaksan halkın takımını
tutmalısın. Bertolt Brecht Türkiye’de yaşasaydı
Beşiktaşlı olurdu kesin. Halkçı, savaştan çıkmış
bir ülkenin ayağa kalkmasına sanatçı
kimliğinle yardımcı olmaya
çabalayan biri başka hangi
takımı tutabilir ki?”
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H

oşgeldiniz.
Ekranlardan,
perdeden sizi
tanıyoruz ama
bilmeyenler
için de kendinizden bahsetmenizi rica
edebelir miyim? Kimdir Yağız
Can Konyalı?
1991 doğumlu, Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu bir oyuncu.
Tv ve sinemadan bilenler var,
yıllardır tiyatro yapıyorum. Bilen
herkesin bildiği kadarıyla Beşiktaşlı genç bir oyuncuyum.

oyunum vardı. Sesler geliyor, gol
oluyor ama oyunumu oynadığım
için ancak içimden gooooll diye
bağırabiliyorum, sonra hoparlörlerden sirtaki müziği çalmaya
başlandı. İlginç bir anı, stadın
yakınında işimi yapıyorum ama
maça gelemiyorum. Açıkçası
başka takımlarında stadlarında maç izledim ama buradaki
atmosfer tam olarak benim ruh
halimi yansıtıyor. Farkediyorsun
ki Türkiye’deki bir çok tiyatrocu,
yönetmen, bu işlerle ilgilenen
hemen hemen herkes Beşiktaşlı,
ayrı bir ruhu var. Hala bu stata ilk
girdiğim anda gözlerim doluyor.

Beşiktaş tutkunuz nasıl başladı?
Babam Beşiktaşlıydı ama
futbol ile ilgilenen birisi değildi.
Oğlumu alayım maça götüreyim
gibi istekleri yoktu. Aile içerisinde başka takımları tutmam için
biraz mücadele verildi. Bir gün
babam “Beşiktaşlı olmazsan,
seni maça götürmem” dedi ve
hikaye böyle başladı ama yaş
ilerleyince babamın maça giden
bir insan olmadığını da anladım.
Feriköy, Dikilitaş ve bir dönemde Beşiktaş’ta futbol oynadım
küçük yaşlarda, semtin içerisinde
olmakta bir etkendi. Babam ile
maça gidemediğimden eniştem
ile birkaç maça gitmiştim ve
yaşım küçük olduğundan stada
nasıl girebileceğimi çözdüm.
Hani eskiden olurdu ya küçük
çocuklar “abi beni önüne alsana”
derler ve yetişkin birinin yardımıyla içeri girerlerdi, aaa ben
de böyle girerim içeri herhalde
dedim ve zaman içerisinde evden
kaçıp maça bu şekilde girdim.
Maçımı izlerdim sonra da eve
gidip dayağımı yerdim (gülüyor).
2007 yılından bu yana çok az
maç kaçırmışımdır ve kaçırdığım
maçlarda oyuncu olduktan sonraki maçlardır. Olympiakos maçında stadın yukarısında tiyatro

Bu açıklamaların ardından
ilginç bir hikaye kesin gelir…
Bizim Hikaye dizisinin ikinci
sezonu başlamadan önce “Yağız Can bey, yönetmen değişti,
program tam oturmadığından
ötürü sizi üç saat bekleteceğiz”

dediler, Sarpsborg maçı vardı
“tamam, araba ile beni maça
götürün, izleyip dönerim” dedim.
Hakikaten maça gittim ve üç
gol attık, sonra da tekrar sete
döndüm.
Beşiktaş sizin hayatınızda
çok büyük bir önem teşkil ediyor anladığım kadarıyla…
Yaşadığımız haksız yenilgilerin
ardından ki genel olarak öyle,
verilen isyanın çok daha kültürel
olduğunu gördüm, şimdi farkediyorum onu. Küfür veya beddua
etmekten ziyade haksızlığın karşısında dimdik durabilmeyi gördüm. Nazım Hikmet’in Ferhad ile
Şirin oyununda çok güzel bir söz
var. Binayı yapıyorlar ama diyor
ki bakın bu bina yıkılır. Yıkılsın
diyor, biz bir daha yaparız. Sonra
Nazım’ın lafları, bir daha yaparız.
Burası bana bunu öğretti. Hem
normal hem sanat yaşantımda

“Bertolt Brecht Türkiye’de yaşasaydı Beşiktaşlı
olurdu kesin. Halkçı, savaştan çıkmış bir ülkenin
ayağa kalkmasına sanatçı kimliğinle yardımcı olmaya
çabalayan biri başka hangi takımı tutabilir ki? Tabii ki
Beşiktaş.”
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yenilginin aslında yenilgi olmadığını öğretmesi önemli bir kazanç
oldu. MSGSÜ stadyumun hemen
yakınında olduğu için öğrencilik yıllarımda da okuldan çıkıp
Shakespeare konuşarak stadı
görmeye gelirdim.
Türkiye’deki bir çok tiyatrocu ve yönetmenin Beşiktaşlı
olduğunu belirttiniz. Benimde
dikkatimi çeken bir ayrıntı bu.
Sanat dünyasının büyük çoğunluğunun Beşiktaşlı olmasının
sebebi sizce nedir?
İnsanın derdine hal olmayı
istemek, empati yeteneği ile bir
insanın hayatına girebilmek, yardım edebilmek bir yapı meselesi.
Biz bunu Şeref Bey’den, Baba
Hakkı’dan miras olarak aldık,
genetiğimize kodlanmış. Çarşı
gerçeği var diğer yandan. Kült
olmuş ve yaratıcılıkta çığır açmış
bir taraftar grubuna sahipsin.
Yaptıkları pankartlara ülkenin
halini, insanın derdini yansıtan
bir oluşum. Tüm bu kriterleri ele
aldığında bir sanatçı başka hangi
takımı tutabilir ki? Şampiyon
olsun diye takım tutarsın tamam
ama insana dokunacaksan, halkın sesi olacaksan halkın takımını tutmalısın. Bertolt Brecht
Türkiye’de yaşasaydı Beşiktaşlı
olurdu kesin. Halkçı, savaştan
çıkmış bir ülkenin ayağa kalkmasına sanatçı kimliğinle yardımcı
olmaya çabalayan biri başka
hangi takımı tutabilir ki? Tabii ki
Beşiktaş. Duygusal tarafımız da
çok gelişmiştir bizim. Beşiktaş
ile ilgili konuşan bir kişinin felsefe yapmasını isterim, insana dair
bir söz söylemesini isterim, kitap
okuyan biri olmasını isterim. Bu
sebeple Şenol Güneş’i kendime
çok yakın görmüştüm. Sonucun
değil, bu ülkeyi sürecin kurtaracağını söyledi ya bu bana öğrencilik yıllarımı hatırlattı. Oyunculuk eğitiminde de bize aynısı
söylenirdi çünkü.
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Unutamadığınız bir maç var
mı?
Çok var ama en unutamadığım maç 2008-09 sezonuna ait
olan Bursaspor maçı. Sanırım
yaşım on altı ve Beşiktaş’ta bir
dershanedeyim. Maça gitmek
için babamdan kırk lira aldım,
eski açık tribün bileti de otuz
beş lira. Gişede bilet kalmamış,
karaborsa almam gerekli ama
en ucuz bileti de altmış liraya satıyorlar. Saatlerdir beklemekten
karnımda acıktı, simit, çay, su
filan derken elimdeki para düştü
otuz altı liraya. Diğer yandan da
maç başladı, ailem arıyor “haydi
oğlum gel, evde tv’den izleyelim” diyorlar, yok gireceğim bu
maça diye ısrar ediyorum ben
de, çünkü yenersek şampiyonluk
için önemli bir adım atacağız ve
liderlik koltuğuna oturacağız.
Derken bir tane çocuk geldi ve
otuz beş liraya bana bilet verdi,
cebimde ise bir liram kaldı. O bir
lirayı da yol parası yapacağım ve
özellikle de halk otobüsüne denk

getirmem gerekli. Gişeye doğru
ilerlerken bu kez de “acaba sahte
bilet mi aldım” diye endişelenmeye başladım ama turnikeden
bilet onayı gelince bir sevindim
hemen koşa koşa çıktım tribüne.
Maç 0-0 bitti ve ben cebimdeki
son bir lira ile eve gittim. Hem
İnönü Stadı’nda hem Vodafone
Park’ta bir çok maç izledim ama
en unutamadığım maç budur.
Bir de Osmanlıspor karşısında
şampiyonluğu kazandığımız maç
var. Stad yenilenmişti ve oyunum olduğundan açılış maçına
gelememiştim ama buradaki ilk
maçımda şampiyonluğu görmekte çok anlamlıydı.
Sezonun ikinci yarısının başlamasına az süre kala Vodafone
Park’tayız. Heyecan seviyeniz
ne vaziyette? Siz hazır mısınız
ikinci yarıya?
Açık konuşmak gerekirse biraz
düşük seviyede. Bir Beşiktaşlı,
başka bir Beşiktaşlıya doğru
söylemeyecekse ne anlamı kaldı
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ki zaten değil mi? Diğer kulüplerin birbirleriyle olan kavga halleri
hiç hoş değil mesela. Futbol
konuşulmuyor, farkındasın değil
mi? Bunun agresif tarafı var,
diğer iki kulüp kavga edelim ki
şampiyon olalım niyetindeler. Bizim başkanımız ise her zamanki
gibi sükunetini koruyor neyse ki.
Dediğim gibi şu an futbol konuşulmadığı için kendimi bu heyecanın içerisine tam olarak adapte
edemedim. Bir de ben Beşiktaş’ı
şampiyon olsun diye seven
birisi değilim, o sebeple içimde
bir heyecan varsa ancak Beşiktaş’a kavuşabilmek için vardır.
Bunun haricinde Sergen Yalçın'ı
eşofmanlarıyla sahada görmek
isterim, beni çok heyecanladırır
bu. (Not: Bu temenniden çok kısa
bir sonra hayaller gerçek oldu)
Hem televizyon hem tiyatro
derken yoğun programda maçları takip edecek vakit bulabiliyor musunuz?
Aslında bulamıyorum ama

yaratıyorum diyebilirim. Yukarıda da söylediğim gibi set arasında çıkıp maçın ilk yarısını veya
ikinci yarısını izleyerek tekrar
sete döndüğüm maçlar çok oldu.
Az maç kaçırdım bugüne kadar
ve bunların hemen hemen hepsi

KISA KISA...
En sevdiğiniz futbolcu
Diego Maradona,
“Şişko” Ronaldo Nazario,
Sergen Yalçın
En sevdiğiniz yönetmen
Çalıştığım Emre Şahin,
çalışmayı istediğim ise Zeki
Demirkubuz
En sevdiğiniz tezahürat
Gündoğdu ama “semtimiz
erkek semti” bölümünün
“semtimiz insan semti”
veya “semtimiz Kartal
semti” olarak değişmesini
istiyorum
En sevdiğiniz sanatçı
Neşet Ertaş
En sevdiğiniz albüm
Tarkan - Karma
En sevdiğiniz film
Scarface, Uzak,
Üçüncü Sayfa
En sevdiğiniz tiyatro oyunu
Çayhane, Hamlet,
Bir Delinin Hatıra Defteri
En sevdiğiniz şehir
İstanbul

oyunculuğa başladıktan sonra
oldu ama bu sayıyı minimumda
tutmak için oldukça çaba sarf
ediyorum.
İlk maçınızı hatırlıyor musunuz?
Babamın maça gitmek gibi
bir durumu olmadığı için küçük
yaşlarda eniştem ile birkaç maça
gitmiştim ama o maçları tam
hatırlamıyorum. Kendi başıma
gittiğim ilk maç ise Gençlerbirliği maçı. Şifo Mehmet, Halilagic
oynuyordu.
Birazda kariyerinizden konuşmak istiyorum. Mesleki kariyeriniz nasıl başladı? Oyunculuğu
seçmenizin özel bir nedeni var
mı?
İlk okul öğretmenim tiyatrocu
olmamı çok istiyordu. Oyunlarda
oynatırdı sürekli ama çocukluk haliyle anlamıyorsunuz işin
derinliğini. Yıllar geçti ve tiyatro
kursuna kaydoldum, sonra on
beş yaşındayken bir tiyatro grubunun içerisinde buldum kendimi. En küçükleriydim ama bana
rol vermeye başladılar. Liseye
gidiyordum ve okuldan çıkıp Taksim’den 145T’ye binerek Beylikdüzü’ne gidiyordum, o zamanlar
metrobüs filan da yok iki saat yol
sürüyordu. Taksim ve civarlarında
yağmur yağarken Beylikdüzü’nde
dize kadar kar var, arkadaşlarıma
anlatıyorum ama inanmıyorlar.
Gece iki de evde olup, ertesi gün
sabah altı da tekrar okula gidiyordum. Öyle bir dönem yaşadım
ve bu süreçten çok keyif aldım.
On beş yaşındasın ve alkışlanıyorsun, üstelik para da alıyorsun.
Sağolsun ailemde çok anlayışlı ve
yapıcı davrandı o süreçte. Sonra
Mimar Sinan’da konservatuar’ı
kazandım, “Oooo stad da burada
artık her maça giderim” dedim.
Yeni oyununuzu sormak istiyorum. “Sesin Resmi” isminde
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bir tiyatro oyunu. Detayları
anlatabilir misiniz?
Ekonomik durumu iyi olmayan bir aile mensubu, varoşda
yaşayan ve özel durumu olan
bir çocuğun hikayesi. Resim
çizerek hayatına devam ediyor,
kendini resim çizerek rahatlatıyor. Bir de yazar bir kadın var
oyunumuzda. Çaptan düşmüş,
yazdıkları rağbet görmeyen bir
yazar kadın. Kendi halindeyken
bu çocukla karşılaşıyor ve aralarında bir ilişki başlıyor. Çocuk
resim çiziyor, varoş mahallede
yaşıyor, aydın bir çocuk gibi
duruyor ama bilgileri kısıtlı ve
kadın bunlardan ötürü çocuğun
potansiyelinden etkileniyor ve
ben senin oyununu yapacağım
diyor. Birlikte vakit geçiriyorlar, çocuğu dinliyor, gözlemliyor, kayıtlar alıyor ve çocuğun
oyununu yaparak tekrar piyasada parlıyor. Sonra çocuk
ile arasındaki ilişki bozuluyor,
çocuk bunu kaldıramıyor... Artık
sonunu anlatmayayım. Hepimiz
aynı şehirde yaşıyoruz. Fakiri,
zengini ve ne kadar bir arada
olduğumuzun farkında değiliz.
Bu fikrin üzerine kurulu, Dot
Tiyatro’da Esra Bezen Bilgin ile
beraber oynadığımız çok keyifli
bir oyun. Parlamayı bekleyen,
yetenekli çok çocuk var ve ailesine gidip o çocuğu alamıyorsun
ya, onun oyununu oynuyoruz.
Aslında o çocukları alabilsen ne
hallere gelirler, neleri başarırlar
şeklinde bir ümit oyunu. Oyunumuzun aynı zamanda çevirmeni

“Projelerimde
aynı sezon
içerisinde benzer
rol olmamasına
kesinlikle dikkat
ediyorum.”

olan Mehmetcan Mincinozlu,
Bizim Hikaye dizisini çekerken
varoş mahalledeki çocukları alıp
sete getirdi. Çocuklar o kadar
etkilendi ki, “abi biz de bu işi
yapmak istiyoruz” dediler. Bu
çocuklar belki aşçı, belki terzi
olacak veya olabilirler ama onlara bu imkan verilmiyor. Bu oyun
çocuklara o hakkı vermemiz
gerektiğinin mesajını taşıyor.
Tiyatro demişken klasik bir
soruyu sorayım. Tiyatro mu
yoksa sinema mı? Hangisinin
içerisinde olmak sizi daha iyi
hissettiriyor veya mesleki doygunluk yaşattırıyor?
İlk aşkım tiyatro olsa da ayrım yapamam çünkü oyunculuğa aşığım. Aynı şekilde sinema
ve televizyon yapımlarından da
çok büyük keyif alıyorum. Sadece şöyle bir durum var. Sinema
filmi çekerken iki ay tamamen
ona konsantresin ve işini bitirdikten sonra hayatına devam
ediyorsun. Aşağı yukarı bir yıl
sonra da film vizyona giriyor.
Tiyatroda ise bir farklılık var.

Herkes gibi bizlerde bu hayatın
içerisindeyiz, enerjimizin düşük olduğu zamanlar olabiliyor,
üzgün olduğumuz zamanlar
olabiliyor ama akşam oyun
var. Herşeyi bir kenara bırakıp,
toparlanıyorsun. Tiyatrodayken mesleğimi icra etmek hissi
yerine terapi alıyormuşum gibi
oluyor. Ekiple birlikte, kalabalık
içerisinde çalışmayı seviyorum.
Bu mesleği yapmasaydım,
öğretmen olmak isterdim çünkü
ders aralarında öğretmen odası
var. Bireysel bir meslek değilde,
kalabalıkta, insanla hal olmayı
isterim. Sinema ise çok büyülü
bir ortam, göz alıcı.
Tiyatro haricinde yeni bir
projeniz var mı?
Emre Akay’ın yönettiği Av
isminde bir filmin çekimlerini
yeni bitirdik. Güzel bir iş oldu
ama sinemaya girmesi için biraz
zaman var. Demin de söylediğim gibi sinema filmleri çekiliyor
ama çekim sonrası da yoğun
bir mesaisi olduğundan ötürü
vizyona hemen girmiyor. Heye-
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canla bekliyoruz izlemeyi.
Yeni bir proje önünüze
sunulduğunda nelere dikkat
edersiniz? Kriterleriniz nedir?
O sezon oynadığım televizyon dizisinde iyi bir karakteri
canlandırıyorsam, yine aynı
sezonda teklif edilen sinema
projesinde tam zıttı bir karakteri canlandırıyorum. Tiyatro
içinde aynısı geçerli. O sezon
yaptığım işlerin farklı mecralarda olsa aynı rol olmamasına
kesinlikle dikkat ediyorum.
Buna karakter planlamasından
ziyade beni mutlu etmesi için
dikkat ediyorum. Böylelikle
günlük hayatımdaki ritmimde
daha zenginleşiyor.
Hangi yönetmenin projesinde hangi partner ile rol almayı
isterdiniz?
Esra Bezen Bilgin ile aynı sahneyi paylaşmayı çok istiyordum,
neyse ki bu sene bu isteğim
gerçekleşti. Sinemada ise Zeki
Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan,
Reha Erdem ile çalışmayı çok
isterim.

röportaj: andrew sımes

ROBERTO HILBERT:

“Beşiktaş’ta
oynamak
bir onurdu”

"Beşiktaş taraftarını
tarif edecek kelime
üretilmedi. Hangi
ifadeyi kullansam
yetersiz kalır ve hakkını
vermez, o yüzden
susuyorum. Almanya’ya
dönüp Leverkusen
için oynamaya
başladığımda bile
Beşiktaş’ın tezahüratları
kulağımda çınlıyordu."
diyen Roberto Hilbert tüm
sorularımızı okurlarımız için
içtenlikle cevapladı.
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Bize kendinizden bahseder
misiniz? Roberto Hilbert
kimdir?
1984 yılında
Forchheim’da
doğdum. Çok
varlıklı bir aileden gelmedim.
çünkü annem beni tek başına büyüttüi. Iki-üç yaşlarında
futbola ağabeyim sayesinde
başladım. Sağolsun annem yine
de beni 30 dakika uzaklıkta
Nürnberg’e antrenmanlara götürüyordu. 6 yaşında Nürnberg
takımına girdim fakat iki-üç yıl
sonra bırakmak zorunda kaldım çünkü annem iş bulmuştu
ve antrenmanlara götüremez
olmuştu. Yaşım biraz daha
müsait olunca, tek başına trene
binip Nürnberg’e tekrar katıldım.
Bir süre sonra Greuther Fürth
beni transfer etti. Burada pişip
Stuttgart’a ikinci ligden transfer
rekoru kırarak, o zamanlar için
büyük para sayılan 1.3 milyon
avro karşılığında, transfer oldum
ve kendimi ispatladım. Bundesliga şampiyonu olduk ve kupa
finali oynadık.

nir. Ancak Türkiye’ye gelip tek
büyük olduğunu gördüm daha
sonra. Okul çağımda neredeyse
çoğu arkadaşım Türktü. Çoğu
Galatasaraylı ve Fenerbahçeliydi. O yüzden Beşiktaş’ta güzel
işler başarıp onları kızdırma fikri
kulağa hoş gelmişti!
İstanbul ve Beşiktaş için ilk
izleniminiz ne olmuştu?
Türkiye’deki Türklerin ve
Almanya’daki Türklerin çok farklı
olduğunu gördüm. Türkiye’de
her şey çok karışık ama bir o
kadar güzel. 7/24 uyumayan
bir şehir İstanbul. Ümraniye’ye
yakın oturmama rağmen bunu
gördüm. Kulüp bana her türlü
yardımı sağladı. Mesela bir defasında notere gitmiştim kulüpten
biriyle. Öncesinde beni uyarmıştı, sıram geldiğinde bir an bile
tereddüt etme demişti. O an anlamamıştım, ve sıram geldiğinde
“merhaba” demek istedim, o
sırada önüme bir geçti ve sıramı
kaybetmiştim! Takım çok iyiydi.

İsminiz bilindik bir Alman
ismi değil, sanki kulağa İtalyan
birini çağrıştırıyor. Bir hikayesi
var mı?
Futbol seven bir ailemin olduğunu bundan anlayabilirsiniz.
Annem Roberto Baggio’yu çok
severdi ve bana onun adını verdi.
Beşiktaş’a gelişinizden bahseder misiniz?
Stuttgart ile sözleşmem bitmişti. Almanya’dan bir kaç takım
teklif yapmıştı ama menajerim
bir değişiklik düşünür müyüm
diye sordu ve İstanbul ve Beşiktaş’I teklif etti. Futbolu az
olsun bilenler, Beşiktaş’ın ismini
tabii ki biliyordur. Türkiye’nin üç
büyük takımdan biri diye bili-
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Quaresma ve Guti gibi yıldızlar
transfer edilmişti, o yüzden ben
biraz ikinci planda kalmıştım.
Yabancı kuralı da olunca, yerim
için mücadele etmem gerekmişti.
Beşiktaş’taki süreniz ve kariyeriniz boyunca bir çok pozisyonda oynadınız. Hatta biz de
kanat başlayıp sanki sağ bek
bitirdiniz?
Doğru. Hatta Almanya’da forvet bile oynamışlığım var. Fakat
tercih ettiğim ve tarzım sağ bektir. Tabii klasik anlamda bir sağ
bek değil, biraz ofansif yönüm
var, ileri çıkmayı severim.
Beşiktaş’taki günlerinizi anlatır mısınız?
Üç güzel yıl geçirdim Beşiktaşımda. İlk yılımda ligde istediklerimizi gerçekleştiremedik
ama Türkiye kupasını kazandık.
O maçta penaltıyı kaçırmama
rağmen Rüştü kurtarış yaparak
beni ipten aldı. Ertesi sene UEFA

“Unutamadığım maç, tabii ki Olcay’ın son dakika
golü ile Fenerbahçe’yi 3-2 yendiğimiz maç. Tam
sevinemedim o gole çünkü stat yıkılacak sanmıştım, bari kendimi kurtarayım diye düşünmüştüm.”
Kupası’nın çeyrek finaline ramak
kala Atletico Madrid’e elendik.
Aslında Beşiktaş bir geçiş süresi
yaşıyordu. Çok dene-gör taktiği
vardı ve vizyon olarak tam ne
istediğimizi yeni öğreniyorduk.
Beşiktaş forması altında unutamadığınız maç hangisidir?
Tabii ki Olcay’ın son dakika
golü ile Fenerbahçe’yi 3-2 yendi-

ğimiz maç. Tam sevinemedim o
gole çünkü stat yıkılacak sanmıştım, bari kendimi kurtarayım
diye düşünmüştüm. Ta Beşiktaş’tan gelen o sesle Kadıköy’deki evler sallanmıştır. Yıllar sonra
İnönü Stadyumu’nu yıktılar diye
duydum. Galatasaray’a son dakika golü atıp şampiyon mu olduk
diye sordum, hayır iş makinaları
yıktı dediler!

Sözü açılmışken, taraftarlarımızı nasıl hatırlarsın?
Onları tarif edecek kelime
üretilmedi. Hangi ifadeyi kullansam yetersiz kalır ve hakkını
vermez, o yüzden susuyorum.
Almanya’ya dönüp Leverkusen
için oynamaya başladığımda
bile Beşiktaş’ın tezahüratları
kulağımda çınlıyordu. Bazen
tribune bakıp gerçekten orada
Beşiktaşlı var mı diye kontrol
etmiştim. Bir keresinde hakem sağolsun, Galatasaray’a
karşı 2-0 gerideydik ve ikinci
sarı karttan kırmızıyı görmüştüm. Soyunma odasının yolunu
tutmam gerekliydi, ama girişi
tribünlere çok yakındı. Açıkcası
o tarafa gitmekten çekindim,
ama yaklaştıkca tribünlerin
kırmızı kart gören bir oyuncuyu alkışladığına ilk defa şahit
oldum.
Beşiktaş’ta oynamak bir
onurdur. Ama bu formayı giyeceksen, o formanın anlamını
bilmeden üstüne geçirmemen
lazım. Beşiktaş taraftarı için
şampiyonluk ve kupalar nasıl
önemli değilse, çok iyi oyuncu
olmanız da onlar için hiç önemli
değil. Onlar her şeyini Beşiktaş’a adamışlar, bir futbolcunun
da sahada yığılıncaya kadar her
şeyiyle mücadele ettiğini görürse o zaman o oyuncuyu tutarlar. Herkes bunu böyle bilsin.
Kariyerimin çoğunu Almanya’da
geçirdim ama en büyük destekçilerim Türkiye’de.
En sevdiğiniz Beşiktaş tezahüratı neydi?
oooooo şşşşşşş… 1… 2… 3…
ee hadi söylesene!

2011 yılında, 114 sayılı Beşiktaş Dergisi'nin kapağını Roberto Hilbert süslemişti
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Beşiktaş’tan neden ayrıldınız?
Bu konuda çok konuşmak
istemiyorum ama şu kadarını
söyleyebilirim, bu bir atletik
karar değildi ama beni en çok

Beşiktaş’tan sonra ne yaptın?
Leverkusen’e transfer oldum.
Oradan da artık sembol olduğum Greuther Furth’a döndüm.
Genç oyunculara yatırım yapmak
istediler bir süre sonra ama antrenörlük teklifi yaptılar. Şu an
ikinci takımlarını idare ediyorum.
Eski takım arkadaşlarından
görüştüklerin var mı?
Tabii modern teknoloji ile her
şey daha mümkün. Fabian Ernst,
Ersan, Sivok, Oğuzhan ile halen
görüşürüm. Beşiktaş’a benden sonra gelen Mario Gomez,
Andreas Beck, Michael Fink, Veli
Kavlak ve Tanju Kayhan beni
arayıp bilgi almışlardı.

üzen ise gittikten sonra eski
bir yöneticinin arkamdan konuşmasıydı. Kendi başarısızlığını örtbas etmek için sanki
parayı tercih ettiğimi duyurdu
medyaya. Bunu benden sonra

bir kaç başka futbolcu için de
söylemişti. En sonunda kendisi
kaybetti. Ben kalmak istiyordum, hatta her türlü fedakarlığı
yapıp şu an orada antrenör bile
olmak isterdim.
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Yalvarırım Eyşan’dan haber
var mı?
(gülüyor) Hala arkadaşımdır.
Ümit milli ve A milli takımda beraberdik. Bence Almanya’nın en
iyi forveti ve bir o kadar mütevazı. Artık Stuttgart’ın başarısı için
çalışıyor.

Kayınbiraderim Benyamin Fuchs
İzmir’de Bucaspor’da oynuyor,
eşimin kuzeni Orkan Çınar da
Beşiktaş’ta malum, onların yanlarına da gideriz. Eşim yarı Avusturyalı yarı Türk. Bir de Adana
kebabı özlüyorum. Söylemeden
geçemedim.

Beşiktaş’ta dört farklı antrenör ile çalıştınız, hepsinden
kısaca bahseder misiniz?
Hayatım boyunca 14 antrenör
ile çalıştım ve hepsinden farklı
şeyler öğrendim. Şimdilerde
yaptığım antrenörlük mesleğinde hepsinin emeği var. Schuster
Almanya’da bir efsanedir, çok
fazla söz düşmez bana. Tayfur
çok iyi bir insan öncellikle. Almanca konuşması da cabasıydı
benim için. Carvalhal’in şansızlığı diğerlerine nispeten ismi çok
duyulmamasıydı. Samet Aybaba ise tam eski kurt, tilki gibi
kurnazca rakibi okuyordu. Bence
Türk efsanesi Samet Aybaba’dır.
Yirmi senedir profesyonel
futbolun içindesiniz, futbol

nasıl değişti?
Oyuncular eskisinden çok
farklı. Zorluklar karşısında çok
çabuk pes ediyorlar. Yeterince
sert değiller. Sahada yumuşak
kalmak diye birşey olmaz.
Sizce Beşiktaş gelişmek için
neler yapmalı?
Türk yetenekler çok çabuk
harcanıyor. Beşiktaş altyapısına
bakıyordum çok iyi oyuncular
vardı ama taktik ve Almanya’da
bize öğretilen “akıllı futbol”
çalışmaları yok.
En çok özlediğiniz nedir Türkiye’den?
İnsanlarını özlüyorum ama
Bursa’ya gidip kayınvalidemin
elini öpmeye sıkça giderim.

Beşiktaşımızı takip etmeye
devam ediyor musunuz?
İnternette yorumları bir yere
kadar tercüme edip okuyorum.
Bazı maçları izliyorum. Bir ara
evime yakın bir Türk kafesinde izleyeyim dedim Beşiktaşlı
gurbetçilerle. Yine bir derbiydi,
bu sefer beni sakatladılar gol
attığımızda! Artık gitmiyorum o
mekana.
Beşiktaş formanızı saklıyor
musunuz?
Evet bir çok formam var. Yeni
eve taşınmak istiyoruz. Taşımacılara teslim etmeyip bizzat
götürüp asacağım eve.
Milli maçlarınızdan bahseder
misiniz?
Sekiz defa milli oldum. En
önemli mücadelemi Wembley
Stadyumu açılışında İngiltere’ye
karşı 30 dakika oynadığım maçta verdim.
Unutamadığınız bir gol var
mı?
Stoke City deplasmanında düşerken ayağımın dışıyla attığım
gol. Ama o gün kaybettiğimiz
için buruk bir hatıradır.
En sevdiğiniz oyuncular kimler olmuştur?
İzlemek için Thierry Henry
ama bir takım arkadaşı olarak
Manuel Fernandes kesinlikle.
Roberto Hilbert şimdilerde
neler yapar?
Evliyim, üç kızım var. Biraz
daha sakin bir hayatım var artık.
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En iyi huyu:
Dürüst olmak
En kötü huyu:
İnatçı olmak
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yazı: serhan oytun eroğlu

BESIKTAS

FUTBOLUN
ZİRVESİNE
DOĞRU
1921-22 Pazar Ligi Bölüm 2
•

Maçlar devam ediyordu. Beşiktaş, önce kayıpsız ilerlemekte olan Stella’yı durdurdu;
sonra da 4-0’lık bir galibiyetle, Makabi’nin bütün şevkini kırdı. Beşiktaşlı futbolcular
bu dönemde sadece puanları değil, aynı zamanda -centilmenlikleri ile- kamuoyunun
sevgisini ve takdirini de kazanıyorlardı. Bu arada, Stella takımını bir araya getiren
bir komisyoncunun sebebiyet verdiği olayları fırsat olarak gören bazı gazeteler,
Pazar Ligi aleyhinde yayınlar yaptılar. Beynelmilel Federasyon olarak da anılan Pazar
Birliği heyeti bu yayınlara gereken cevabı bir basın bildirisi ile verdi.
Ligde ise, son sözü Beşiktaş ve Pera söyleyeceklerdi.

B

eşiktaş, daha
önce oynadığı 3 maçı hiç
gol yemeden
kazanan Stella
takımıyla 27
Kasım 1921
tarihinde
karşılaştı. İtalyan-İngiliz-Rum
karması mahiyetindeki bu
takım, Beşiktaş’a gelene kadar;
Üsküdar Ermeni, Türk İttihat ve
Rum Strugglers takımlarını sırasıyla; 2-0, 3-0 ve 3-0’lık skorlarla
mağlup etmişti:

Beşiktaş: 1
Stella: 1
“…Günün en mühim maçına
saat üçde Ermeni kulübünün reisi Matusyan Efendi’nin hakem-

liği ile başlandı. Beşiktaş takımı
şu suretle teşekkül etmişti: Kaleci: Haki; müdafi: Tevfik, Refik;
muavin: Kemal, Cavid, Nazım;
muhacim: Arif, Vecihi, Ekrem,
Edhem, Edib Beyler.
Beşiktaş, takımının birkaç
mümtaz oyuncusundan mahrum
idi. Bu mühim vazifeler, ikinci
takımının genç ve nezih uzuvlarına tevdi edilmişti. Stella ise,
‘futbol komisyoncusu’ namını
taşıyan bir şahsın köşe başlarından topladığı kimselerle sahaya
çıktı. Hakemin işareti ile oyuna
başlandı. Beşiktaşlılar’ın, cidden
takdirlere layık olan muntazam ve mütesanid (dayanışma
içindeki) hücumları Stella’yı son
derece müşkül vaziyetlere düşürüyor, bilhassa merkez muhacim
Ekrem Bey’in sert ve muntazam
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havaleleri (pasları) binlerce seyircinin nida-yı takdirleri ile alkışlanıyordu. Bu helecanlı dakikalarda
yine Ekrem Bey’in pek mükemmel bir vuruşu, kulübüne bir sayı
temin etti ve çok takdir edildi.
On dakika sonra Beşiktaş kalesinin önünde karışıklıktan istifade
eden Stella merkez muhacimi,
takımına bir sayı kazandırdı ve
ilk devre bu suretle hitam buldu.
İkinci devre, birinciye nisbetle
çok şiddetli idi…Kırkbeş dakikalık bir zamanda her iki takım
sayı yapamadı ve maç birer golle
berabere neticelendi. Beşiktaş,
umumiyeti itibarıyle pek mükemmel oynadı… Refik, Tevfik,
Ekrem Beyler oyunun kahramanlarıydı. Arif, Vecihi, Kemal Beyler’in gayretleri şayan-ı takdirdir.
Stella Kulübü’nün kalecisi, sağ

bek ve merkez muhacimi de iyi
oynadılar.” (1)
Beşiktaş iyi oyununu galibiyetle taçlandıramasa da, Stella’ya ilk puan kaybını yaşatmıştı.
Fakat maçın bitiminde çıkan
olaylar, İttihat Spor sahasının bir
süreliğine kapanmasına kadar
varan sonuçlar doğuracaktı:

Futbol komisyoncusu
Mithat Efendi…
“Oyunun hitamında; aslından,
milliyetinden utanmayarak hissiyat-ı milliyeyi rencide edecek
harekatda bulunan futbol komisyoncusu, geçen hafta olduğu
gibi bu oyunda da futbol aleminin takdirkarı vaziyetinde bulunan seyircilere elfaz-ı gayrılâyıka
istimal etmek (uygun olmayan,
yakışıksız sözler kullanmak) küstahlığında bulundu. Esasen pek
galeyanda bulunan ve ekseriyeti
teşkil eden bir kısım halk, bu
pek çirkin hareketine mukabil,
kendisini bir daha sahaya çıkamayacak bir hale soktu. (2)
Bu, Stella’nın -daha doğrusu
futbol komisyoncusunun- ilk
vak’ası değildi. Aynı şahıs, 20
Kasım’da oynadıkları Strugglers maçında da benzeri türden
hareketler yapmış ve o gün de
sporcular kendisine benzeri bir
karşılık vermişti:
“İkinci maç Strugglers – Stella
arasında, Beşiktaş Kulübü umumi kapudanı Şerafeddin Bey’in
hakemliği ile başladı. Oyun esnasında Strugglers’ı tergib (isteklendirme) ve teşvik eden mezkur
kulüb müntesibininden (bağlılarından) birisi, Stella Kulübü
umumi kapudanı Midhat Efendi
tarafından pek haksız olarak
dûçar-ı tecavüz oldu (saldırıya
uğradı) Spor mefhumuyla tezad
teşkil eden bu çirkin hareketinin cezasını, sahada bulunan
sporcular kendisine vermişlerdir.
Strugglers’ın pek centilmence

Beşiktaş'ın, 4-0'lık Makabi galibiyetinden sonra Spor Alemi dergisinde yayınlanan takım
fotoğrafı: Son haftaki galebeyi temin eden Pazar Ligi'nin en kuvvetli bir kulübü.. (Beşiktaş
takımı)

hareketine mukabil, Stella’nın
terbiyeye mugayir bu hareketi
cidden mucib-i teessüftür (üzüntüye sebeptir)…” (3)

…Stadı belirsiz bir
süre için kapattırıyor
“Union Kulüb’ün Seddi
(Kapatılması) ------ Dün maç
münasebetiyle Kadıköy İttihat
Spor Kulübü’ne gittiğimizde
kapıda aynen ‘Union Kulüb iş’ar-ı
ahire değin (daha sonra verilecek
habere kadar) seddolunmuştur’ ibaresi yazılıydı. Meseleyi
daha etraflıca tedkik için spor
muharririmiz birkaç sporcuya
meselenin neden ibaret olduğunu sorduğunda, futbol komisyoncusunun bazı kimselere
müracaat(ıy)la kulübün seddolunduğunu anlamış. Karilerimizce de malum olduğu üzere,
geçenlerde Beşiktaş Kulübü’yle,
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futbol komisyoncusunun milliyetini ayaklar altına alarak öteden beriden topladığı muhtelif
milliyetlere mensub oyuncularla
teşkil ettiği Stella Kulübü bir
maç yapmıştı. Oyunun neticesinde, bu komisyoncunun takib
ettiği tarz-ı hareket spor alakadaranınca (ilgilileri tarafından)
makul görülmeyerek, kendisine
icab eden ders verilmişti. İşte bu
meseleden münfail (içerlemiş)
olan bu komisyoncu güvendiklerine müracaatla kulübü sed
ettirmiş. (4)

Tahrik mi? ‘Hakikat
daima parlayacaktır’
Halkın, ilgisini Cuma günleri
oynanan ve kamuoyunda “TİCİ
Müsabakaları” olarak da anılan
ligden çekip Pazar Ligi’ne yoğunlaştırmasından endişe duyan
bazı basın organları bu olayları,

Pazar Ligi’ni itibarsızlaştırmak
ve Pazar Birliği’ne mensup kulüplerin arasını açmak için adeta
bir fırsat olarak görünce, birlik
heyeti acilen toplandı ve bir basın bildirisi yayınladı. O bildiriden
bazı pasajları paylaşıyorum:
“Evvela; bazı ceraid (gazeteler) muhbirlerinin sporu tergib
(isteklendirme) ve teşvik değil,
halkı tahrik ve sporcuları tahris
(hırslandırma) ile sporun necabet (soyluluk) ve nezahetini
(saflığını) tenkis ettikleri (eksilttikleri) görülüyor.
Şahsi ihtiraslar dolayısıyla
Union Kulüb’e veya heyetimizle
herhangi bir timimize tarizatda
(söz dokundurmada) bulunan
sahib-i bühtan (itham sahipleri) bilmelidir ki, hakikat daima
parlayacaktır.
Şehrimiz ceraid-i umumiyesiyle (gazetelerinin çoğuyla) sinemalar ve Avrupa gazetelerinin,
heyetimizin Pazar günleri icra
ettiği müsabakaları mevzu-u
makal etmeleri (söz konusu
etmeleri, işlemeleri) maçların
ehemmiyetindendir.
Bilhassa halkın Pazar maçlarına fevkalade hüsn-ü nazarı
(güzel bakışı) olup, muarızların
her türlü tahrikat ve tahrisatına
(tahriklerine ve hırslandırmalarına) rağmen, maçlarımız her
hafta daha mütezayid (çoğalan,
ziyadeleşen) bir halk muvacehesinde (karşısında, önünde)
sükunla devam etmektedir.
Heyetimiz; son zamanlardaki
spor hareketini bir eser-i terakki
(yükselme eseri) ve ıtla ad ile
(doğum olarak görme ile) bazı
bedhah eşhasın (başkalarının
kötülüğünü isteyen bazı kişilerin) maksad-ı mahsusla tahrir
(maksatlı yazı yazma) ve kulübleri yekdiğeri (birbiri) aleyhine
tahrik ve tahrislerinin hiçbir tesir
ve iftirak husule getiremeyeciğini (parçalanma meydana getiremeyeceğini) spor muhiblerine

arzı (sporseverlere arz etmeyi)
vazife bilir.” (5)

Rum Pera
renklerini
değiştiriyor
İstiklal Harbi’nin, kutlu meyvelerini ard arda verdiği o günlerde, İstanbul’daki ortam da iyice
“nazik” bir hal almaya başlamıştı. Daha önce yaşanan bazı tatsızlıklardan sonra Pera, Yunan
bayrağının renklerini taşıyan formasında ısrar etmeyip renklerini
sarı-siyah olarak değiştirecek ve
bu değişiklik Türk kamuyounda
memnuniyet yaratacaktı:
“…Yalnız bir kütle-i mühimmenin (önemli bir kesimin)
nazarından kaçmayan bir nokta
vardır ki, o da Pera’nın mavi
beyaz renkli formalara vedaı
idi. O rengin, Türk gençliğinin
tecemmugâhı (toplanma yeri)
olan bu sahada ve bilhassa böyle
nazik bir zamanda gözükmesi,
şüphesiz, gençlerimizin bâdî-yi
teheyyüc (heyecanlanma sebebi,
olumsuz anlamdadır) ve asabiyeti oluyordu. İşte bu noktayı
nazar-ı dikkate alan Peralılar
(fakat birkaç müessif hadiseye sebebiyet verdikten sonra)
formalarının renklerini koyu sarı
ve ortadan siyah çizgili bir şekle
tebdil etmişlerdi ki, bu bâdî-yi
memnuniyettir (memnuniyet
sebebidir)…” (6)

Fakat Peralılar, kendilerini alıkoyamadıkları bazı davranışlarları nedeniyle, Türk kamuoyunun
bir kesimi tarafından da eleştirilmeye devam edeceklerdi:
“Evvelki Pazar günü Kadıköy
İttihat Spor Kulübü’nde Peralılar’la Union Kulüb arasında
yapılan maç çok heyecanlı oldu.
Peralılar’da bir fevkaladelik
müşahade olunuyordu. Daha
müsabaka başlamadan evvel,
muhtelif vaziyetlerde yeni sarılı
ve siyahlı formalarıyla fotoğraf
aldırmalar, ahalinin ortasında
sırf gösteriş maksadıyla egzersiz
yapmalar; bunlar hep karşı yaka
taşkınları olduklarını isbat ediyordu…Sahada hemen hemen,
bilamübalağa (abartısız), beş altı
bin seyirci vardı…” (7)
O günkü kritik maçta İttihat’ı
1-0 mağlup eden Pera takımı,
yoluna yenilgisiz olarak devam
ediyordu.

Lider Makabi
Beşiktaş karşısında
dağılıyor: 4-0
“Evvelki Günkü Futbol ---- Beşiktaş 4 Makabi Sıfır ----“Temaşakaranın (izleyicilerin)
büyük bir sabırsızlıkla beklediği
müsabaka Beşiktaş-Makabi
maçı idi. Malum olduğu üzere,
Makabi Kulübü bu sene yalnız
bir defa küçük bir mağlubiyete
dûçar olmuş fakat diğer mü-

4-0'lık Makabi maçında Beşiktaş'ın ilk golünün anlatıldığı metin
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sabakalarında kati bir galebe
kazanmıştı ve Pazar Ligi’nde en
fazla sayısı olan mezkur (bu anılan) kulüb idi. Beşiktaş takımı;
kaleci: Resul; müdafi: Tevfik,
Refik; muavin: Kemal, Cavid,
Canib; muhacim: Rüşdü, Edib,
Ekrem, Vecihi, Edhem Beyler’den
terekküb ediyordu. Oyun, Üsküdar Ermeni Jimnastik Federatif
Kulübü’nün umumi kapudanı
Matusyan Efendi tarafından
idare ediliyordu. Müsabaka
başlamış ve tarafeyni (iki tarafı)
teşci eden (gayrete getiren) kadın ve erkek bini mütecaviz halk,
küçük büyük muvaffakiyetler
karşısında ref-i avaz ediyorlardı
(seslerini yükseltiyorlardı) Henüz
on dakika geçmiş idi ki, Makabi
kalecisinin Beşiktaş oyuncularından birine vurduğu bir yumruk
üzerine hakem bir serbest ceza
vuruşu vermişti. Makabililer
uzun bir münakaşadan sonra
bunu kabul ettiler. Beşiktaş birinci sayısını bu suretle yaptı.

Beşiktaşlı oyuncular
haksız frikiki taça
vuruyor..
Bunu müteakib oyun kesb-i
şiddet etmiş (sertlik kazanmış)
ise de, Beşiktaş muhacim hattı,
Makabi kalesi önünden ayrılmıyor ve çamurun fazlalığına

Peyam-ı Sabah gazetesinin, yaklaşmakta olan Beşiktaş-Pera maçı ile ilgili yorumu

rağmen hücumlarında bariz muvaffakiyetler elde ediyorlardı. Bu
muvaffakiyet, muavin hattının
muhacimlerle olan temaslarındaki intizamda ve açık hatlarda
bulunan muhacimlerin de yerlerini her türlü gayrıtabii hâlâta
(doğal olmayan hallere) rağmen
muhafazaya olan itinalarında
idi. Hakemin yeniden verdiği bir
serbest ceza vuruşunu Makabililer yine itiraz tufanıyla karşıladılar. Fakat Beşiktaş oyuncuları
bu ceza vuruşunu taç hattına
vurmak suretiyle centilmenlik
gösterdiler. Birinci kısım sıfıra
karşı bir sayı ile hitam bulmuştu.
İkinci kısımda yine Beşiktaşlılar Makabi kalesini abluka etmişlerdi. Bu defaki muhacimlere
hatta kısmen de müdafiler iştirak ediyordu. Bu kısımda Maka-

bililer’in tek tük ferdi savletleri
(saldırmaları) müşahade olunuyor ve fakat dûçar-ı akamet
oluyordu (kesintiye uğruyordu,
sonuca varamıyordu) Nihayet
birbirini müteakib Beşiktaş’ın
yaptığı üç sayı ile oyun(da) sıfıra
karşı dört golle Beşiktaş ihraz-ı
galibiyet etmiş idi.”(8)
İlk devredeki maçı, çok talihsiz
bir şekilde 1-0 kaybeden Beşiktaş, Makabi’ye olan üstünlüğünü
bu defa skora da yansıtabilmişti.

Şimdi sıra Pera’da!
O günden itibaren herkes, iki
hafta sonra oynanacak Beşiktaş-Pera maçını beklemeye
koyuldu:
“19 Şubat’ta, lig programının
ikinci devresinin fevkalade mühim bir müsabakası icra olunacaktır. Bu müsabaka Beşiktaş ile
Pera Kulübü arasında yapılacak
ve lig şampiyonluğunu hemen
hemen tayin edecektir..” (9)
Kaynaklar:
1. Yeni Şark, 28 Kasım 1921
2. Yeni Şark, 28 Kasım 1921
3. Yeni Şark, 21 Kasım 1921
4. İleri, 3 Aralık 1921
5. İleri, 4 Aralık 1921
6. Yeni Şark, 27 Aralık 1921
7. İleri, 27 Aralık 1921
8. Peyam-ı Sabah, 7 Şubat 1922
9. Peyam-ı Sabah, 7 Şubat 1922

Makabi maçında Beşiktaş onbiri ve hakem bilgisi
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yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

Beşiktaşımız'ın 100. yıl
şampiyonu oyuncularından;

RONALDO
GUIARO
84

Beşiktaş’a sevdalı tüm taraftarlar onu , “Kadıköy Fatihi” olarak zihinlerine kazıdılar.
Hava toplarında çok güçlü, meşin yuvarlakla buluştuğu anda kuş uçurtmayan
zamanlaması ile başarılı bir libero olması onu oynadığı kulüplerde takımın en önemli
oyuncularından biri haline getirmiştir.

F

utbola 1993’te
Guarani Futebol Clube’de
başlayan
Ronaldo
Guiaro, 199495’te Atletico
Mineiro’da
top koşturduktan sonra
1996’da Portekiz

takımı
Benfica’ya
transfer oldu.
Beş sezonda 111
maça çıkıp dört tane
de gol kaydeden Guiaro’nun kariyeri, Benfica’nın
en kötü dönemine denk gelmişti. İlk Sezonunda Portekiz
Kupası İkinciliği, sonraki sezon
ise lig ikinciliği gördü.
2000-01 sezonunun sonunda
Benfica’dan Beşiktaş’a transfer oldu. O, Beşiktaş formasını
sırtına geçirdiği andan itibaren
tüm takım arkadaşları için bir
emniyet sübabı olmuştur. Bir

defans oyuncusu olmasına
rağmen attığı gollerle adından
sık sık söz ettirmeyi başarmıştır. Beşiktaş orta sahasını mükemmel bir şekilde
organize ederken ileri uçtaki
arkadaşlarına gollük paslar
yollamaktan da geri kalmamıştır.
İlk sezonunda Kadıköy’de
oynanan Ferebahçe-Beşiktaş
derbisinde takımı 1-0 yenikken
attığı iki golle takımına

galibiyeti getirmiştir. Bu unutulmaz
maçla takımın sevgilisi haline gelirken,
Fenerbahçe’nin de
kendi sahasında yirmi
dört maçlık yenilmeme
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Ronaldo'nun
Sparta Prag karşısında
son dakika golüyle
galibiyeti getiren
o an

serisini ve bu konuda kıracağı
rekoru engellemiştir. 2002-03
sezonunda yine Brezilyalı Zago
ile yakaladığı uyum ve klasik bir
değerlendirmemiz olan müthiş
fizik yapısı, yerinde devreye
soktuğu driplingleri, sürati, arkadaşına “alda at” değerindeki
gol pasları Beşiktaş’ın “100. yıl
şampiyonluğu”nda önemli bir rol
oynamıştır.
Beşiktaş’ın en başarılı Avrupa
yıllarında büyük katkıda bulunmuştur. 2002-03 sezonunda
UEFA Kupası Çeyrek Finali’ni
görürken on maçta oynadı ve
Slavia Prag’a bir de gol kaydetti.
Sonraki sezon ise Şampiyonlar
Ligi ve UEFA Kupası 3. Tur’u
dahil olmak üzere sekiz maça
çıkan Ronaldo Guiaro, bu sefer
de Sparta Prag’a bir gol atmıştır.
Vicente Del Bosque’nin teknik
direktör olduğu dönemde sisteme uymadığı ve yavaş kaldığı
gerekçesiyle uzun süre kadroda
yer alamadı. Rıza Çalımbay’ın
göreve gelmesiyle bu durum
değişti ve formasını geri aldı.

Bu yıl 112. yılını geride bıraktığımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde “Siyah-Beyaz” renkleri
temsil eden kadrolar içinde öyle
on birler vardır ki, üstünden
asırlar geçse de değerlerinden
bir dirhem kaybetmez, hatta
daha da önem kazanırlar. Ronaldo Guiaro’nun yer aldığı 2003
şampiyon kadrosu da bu çapta
bir kadrodur BJK Tarihi’nde.
Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra
2005-06 sezonunun ortasında
ülkesine dönüp Santos FC’ye
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transfer oldu. Yerel Turnuva
“Campeonato Paulista”yı kazandılar. Ancak sonraki sezonun
ortasında takımdan ayrılan Guiaro, Avrupa’ya tekrar dönerek
Yunanistan’ın Aris FC takımına
transfer oldu. 2008’de Yunanistan Kupası İkincisi oldular.
Ronaldo Guiaro 2011 yılı sonunda sahalara veda etmiştir. Milli
takım kariyerinde ise, yirmi dört
kez Brezilya Milli Takım forması
giymiş ve bu maçlarda üç gol
kaydetmiştir.

yazı: mert közoğlu • fotoğraf: rahman sağıroğlu

90'ların efsane kadrosunun unutulmaz futbolcularımızdan

ŞENOL FiDAN:

“Başarı sadece yenetekle
gelmez, fedakarlık ister”
90’lara hükmeden efsane kadromuzun jokerlerinden Şenol Fidan şimdilerde
futbol takımımızın Yardımcı Antrenörlüğünü yapıyor. Futbolculuk yıllarından
antrenörlük hayatına kadar ki her detayı konuştuğumuz röportajı ilgiyle
okuyacağınıza eminiz.
88
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Şenol Fidan’ı
bizler tanıyoruz ama genç
nesil pek bilmiyor. Şenol
Fidan kimdir,
sizden dinleyebilir miyiz?
Bizim zamanımız kayıp nesil
olarak görülüyor. Bizim zamanımızdaki internet ve iletişim kanalları şu anki gibi olmadığı için,
biraz da futbolu o zamanlar daha
erken bıraktığımızdan dolayı bizi
tanımaları bu anlamda biraz zor
olabiliyor.
İstanbul doğumluyum. Anne
tarafı Selanik, baba tarafı Makedonya göçmeni. 14 yaşında Beykoz’da futbola başladım. Erenköy’de oturuyordum, o zamanki
şartlarla 3 saatlik mesafeyle
sabah okula gidip, öğleden sonra
da antrenmanlarıma gidiyordum.
Zordu ama futbol tutkusu bizi
buralara götürüyordu. O tutkunun peşinden şimdi hala devam
ediyoruz, Beşiktaş’tayız.

Beşiktaş’a gelince nasıl bir
ortamla karşılaştınız?
Beşiktaş’a geldiğimde Metin,
Ali, Feyyaz’lı dönemdi. Büyük
takımlarda arkadaşlığı yakalamak, küçük şehirlere göre daha
zor. Küçük yerlerde insanlar ister
istemez karşılaşmak zorunda
ve karşılaştığınızda, bir masaya
oturduğunuzda konuşmak durumundasınız. Aynı lojmanlarda
kalınıyor genelde. Ama büyük
takımlarda böyle olmuyor. O
zamanki şartlarda tesisimizde
yemek yenilip, istirahat edilecek yerler olmadığından dolayı
antrenman yapılır sonrasında da
herkes dağılırdı.
Efsane kadronun başarılı
olmasındaki etken neydi?
Futbolun içinde hem problem,

Beykoz’da başladınız futbola.
Peki daha sonra?
Beykoz genç takımında iki
sene oynadıktan sonra 17 yaşında Beykoz A Takımı’na yükseldim. O sezon takımımız küme
düştü sonrasındaki sene de
takımımızı şampiyon yaparak
yine yükseldik. Bu sezon benim
Boluspor’a transferimi sağladı.
1986 yılında başladığım Boluspor
kariyerimde iki sene oynadıktan
sonra 1988 yılının sonuna doğru
Beşiktaş’a transferim gerçekleşti.
Beşiktaş’a transferiniz nasıl
gerçekleşti?
Beşiktaş o zaman sağ bek
arıyor, nam-ı diğer Takoz Recep
ile de Boluspor’da birlikteyiz.
Beşiktaş, Recep’i izlemeye geldi.
Ben de o maçta iki gol attım. O
maç benim transferimi sağladı.
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hem de başarı olarak tek sebebi
budur diye söylenebilecek bir şey
yok. Tüm etkenlerin birleşmesi
ile oluşan bir şey başarı. Ben
bahsedilen o arkadaşlık ortamını geldikten üç dört ay sonra
yakaladım. Çünkü biraz önce de
bahsettiğim gibi büyük şehirde
karşılaşmak, zaman geçirmek
zor. Kamplar çok etkili oluyordu
o anlamda. Hocalarımız kamplarda oyun saatleri koyuyordu.
Ben de o zaman Metin, Ali,
Feyyaz’ın masasına düştüm. O
zaman King oyunu vardı. Üniversiteli gençler yoğunlukta
oynardı. Ben de yeni başlıyorum.
Metin ceza söyleyecek, Feyyaz
kulağını oynatıyordu. Tam da
benim elimin oynayamacağı
kağıdı söylüyor, ben de alınganlık gösterdim. Oyunun sonunda

kaybettim ama “siz çetesiniz”
dedim. Öyle kaldı...
Takım arkadaşlarım iyi, güzel
insanlardı. Yaş ortalamasının
birbirine yakın olması da önemliydi. Herkesin birbirine saygılı
olduğu bir ortam vardı. Ama bu
bütünlüğü sağlayan en önemli
faktörlerden biri de başarıdır.
Gordon Milne gibi işini seven,
çalışkan bir hocamız vardı. Süleyman Seba gibi ülkemize mal
olmuş efsane bir başkanla beraber yönetimden başlayıp takıma
yansıyan bir ruh vardı. Arkadaşlık tabii ki birinci planda tutulabilir ama çalışma var, özveri var.
Başarı sadece yenetekle gelmez,
fedakarlık ister. Hep bunları üst
üste koyunca gelir. O takımda da
onlar vardı.
Beşiktaş’taki başarılar,
önemli bir futbolculuk kariyeri
sonrasında da antrenörlük...
Futbolculuktan antrenörlüğe
geçiş bir avantaj getiriyor mu?
Bir de hangi antrenörlerden
etkilendiniz futbolculuk kariyerinizde?
Her antrenörün bir futbol
geçmişi mutlaka olmalı. Burada

hangi metodu kullanacağınız
önemli. Karşınızda yirmibeş,
otuz tane farklı karakter var.
Siz o karakteri belli bir potaya
sokup, belli bir hedefe yönlendireceksiniz. Zaman zaman egolar
çatışıyor, sorunun çıktığı yerdeki
çözme kabiliyetiniz sizin antrenörlük hayatınızdaki başarıyı belirliyor. Günümüzde antrenörün
oyuncuya yaklaşımı birinci plana
geçti diye söyleyebilirim.
Beşiktaş’tan antrenörlük teklifi geldiğinde neler hissettiniz?
Futbolcuyken Beşiktaş’ta teknik anlamda görev alma isteğim
de oldu. Beşiktaş’ta oynamış, şu
anda dışarıda çalışan arkadaşlarımızdan ya da şu an futbol
oynayan bundan beş, altı sene
sonra Beşiktaş’ta teknik görev
hayalinde olan arkadaşlarımız
da olacak. Bir şeyler futbolcuyken başlıyor. Eğer bugün bana
antrenörlük teklifi ile geliniyorsa,
benim hayatım beş ay önce başlamadı. Geçmişte yaptıklarım,
ortaya koyduklarım, karakterim
ve davranışlarımın muhakkak
etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Başarılı bir insan olmak
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istiyorsanız, yanınızdaki insanların da sizin gibi bilgili ve vizyonlu
olmasına dikkat edin.
Hocam eskiden transferlerde
oyuncu kaçırma hikayeleri vardır. Sizin de öyle bir hikayeniz
var Beşiktaş’a gelirken. Anlatabilir misiniz?
Boluspor’da çok iyi bir sezon
geçirmiştim. On dört gol atmıştım, takımın da en iyi oyuncusu
gibiydim. İç transfer için görüşmeye gittik, “seni isteyen var
mı?” dediler. Var dedim, Ankara’ya gidecektim. Ne işin var
orada dediler. En yüksek parayı
bana vereceklerini söyleyince, “tamam o zaman” dedim.
İstanbul’da bir Galatasaray maçı
oynayacaktık. İstanbul’da oturduğum için perşembe gününden
gelirim dedim. Sonrasında tüm
detayları konuşacaktık ama
pazartesi günü Beşiktaş devreye
girince hiç para da konuşmadan
alacağımın çok altında bir paraya imza attım. Çünkü büyük
takımda, Beşiktaş’ta oynamak
herkese nasip olmaz. Kazan’a
gidip görüşmeler yapıyorduk.
Beni Silivri’ye götürdüler. Gitti-

ğimde Şifo Mehmet, Halim ve
kaleci Metin ile beraber hepimizi
toplamışlar. Bir kaç gün orada
kaldıktan sonra imza gününe
kadar bizi Ayvalık’ta bir otele
götürdüler. On beş, yirmi gün de
orada kaldık. Tekrar İstanbul’a
geldikten sonra imzayı atarak
Beşiktaşlı olduk.
İnönü Stadyumu’nda oynadınız. Başarılar, şampiyonluklar
kazandınız. Vodafone Park’a
yedek kulübesinde geri döndünüz. Beşiktaş taraftarının
önünde o kulübede yer almak
nasıl bir duygu?
Bir kaç sene önce de benzer
bir teklif gelmişti. Samet hoca
ayrıldıktan sonra. Masaya kadar
gidip, masadan dönmüştü. Bu
zamana kısmet oldu. Hayaliniz,
hedefiniz olan Beşiktaş’a tekrar
teknik heyetin içinde dönmek
gurur verici bir olay. Yuvana dönüyorsun. Formasını terlettiğin,
şampiyonluklar yaşadığın Beşiktaş’ta Allah gecinden versin,
rahmetli olduğumuzda hem
futbolcu, hem de teknik heyette görev almış olarak anılmak
oğullarıma bırakacağım miras
olacak. Benim için son derece
gurur verici bir olay.
Lige çok istediğimiz gibi başlamadık, istediğimiz sonuçları
alamıyorduk. Daha sonrasında
altı maçlık bir seri var. İlk yarıyı
30 puanla kapattık. Nasıl bir ilk
yarı geride kaldı?
En önemli nokta sezon başı.
Sezon başında kampa geç katılan transferlerimiz oldu. Sakatlıklar yaşadık. Bizim istikrarımız
Atiba ve Elneny’nin orta sahada
birlikte oynaması ile başladı.
Galatasaray galibiyeti ile başlayan altı maçlık periyoda baktığımızda öne çıkan, vazgeçmeyen
bir takım görüntüsü olmasıydı.
Beşiktaş taraftarı takımına
inanan ve sonuna kadar da

destek veren bir taraftar olduğu
için, ufak tefek değişikliklerle
de sonuçları almaya başlayınca
taraftarımızın takımına inancı
da arttı. İnşallah ikinci yarı daha
iyi olacak. Kazanmaya devam
ettikçe şampiyonluk gelecektir.
İlk yarıda sizi en çok üzen
karşılaşmayı sormak istiyorum.
Futbolda şöyle bir şey var;
kötü oynadığınız maçlarda bile
kazanabiliyorsunuz. Ama uzun
vadede bu dengeleniyor. 33-34
puan yaparız hesaplarımız vardı.
Yolda kazalar olur, buna örnek
olarak Y. Malatyaspor maçını
verebilirim. Kötü bir periyottan
geçtik, sonrasında da toparladık.
İyi oynadığımız Y. Malatyaspor
maçı, iyi oyunumuzun karşılığını
alamadığımız bir maç oldu. Ama
futbolda bunlar var, dediğim
gibi. Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını da sayabilirim.
Son olarak ikinci yarı şampiyonluk için neleri daha iyi
yapmalıyız?
Beşiktaş ruhu ve formasına yakışacak olan mücadeleyi
gösterdiğimiz sürece zaten
takım başarıyı yakalıyor. Bunu
göstermemiz lazım. Mağlup da
olacağız tabii ki futbol böyle bir
şey, çok iyi oynadığınız maçı da
kaybedebilirsiniz. Önemli olan
stattan insanların alkışlarıyla
çıkabiliyor olmanız. Biz bunu
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anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncu grubumuz da buna cevap
veriyor, inşallah daha da çok
cevap verecektir. Önemli olan bu
mücadelenin tribünlere geçmesi, hissettirmek önemli. Teknik
anlamda da gol sayılarımızı biraz
artttırabilirsek ilk yarı yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacağız
diye düşünüyorum. Bazı yerlerimiz oturmuş olarak görünüyor,
bazı yerleri de tamir etmemiz
lazım. Performans olarak yukarı
çekmemiz gerekiyor.

2020’nin İlk Önemli Sponsorluk
Anlaşması TAB Gıda İle İmzalandı
Türkiye’nin ilk ve lokomotif spor kulübü Beşiktaşımız, hızlı servis restoran zinciri
sektörünün lideri TAB Gıda ile kazan-kazan temelli bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

i

ş birliği anlaşması, Başkanımız Ahmet
Nur Çebi ve
TFI TAB Gıda
Yatırımları Yönetim Kurulu
Başkanı Erhan
Kurdoğlu’nun katılımıyla Vodafone Park’ta imzalandı.
İmza töreninde; Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubelerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Fatih Hakan Avşar, Pazarlama ve
İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Enis Ulusoy
ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneği ve Şirketler Grubu Genel
Müdürümüz Seçil Aygül de yer
aldı.

2019-2020 sezonunun ikinci
yarısından itibaren başlayacak
iş birliği, beş yıl boyunca devam
edecek. Anlaşma kapsamında 17
Ocak 2020 tarihinden itibaren,
TAB Gıda'nın amiral gemisi Burger
King başta olmak üzere, Popeyes,
Arby's, Sbarro, Usta Dönerci ve
Usta Pideci markalarının en sevilen ürünlerinden oluşturulan 2’şer
menüsü, Beşiktaş menüsü olarak
taraftarlarımızla buluşacak.
Taraftarlarımız, ek ücret ödemeden alacağı menülerden aktarılacak tutarla Kulübümüze destek
olacak. Türkiye’nin dört bir yanına
yayılmış toplamda 1200’e yakın
restoran aracılığıyla Kulübümüze
sağlanan desteğin azami seviyede gerçekleşmesi hedefleniyor.
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Ahmet Nur
Çebi: “Güçlü
sponsorluklarla
yolumuza devam
edeceğiz”
İmza töreninde konuşan
Başkanımız Ahmet Nur Çebi,
2020’nin ilk önemli anlaşmasını
TAB Gıda ile yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Göreve geldikleri günden bu
yana Beşiktaşımızın menfaatleri
doğrultusunda pek çok ziyaret,
toplantı ve çalışma yaptıklarına
işaret eden Çebi, şöyle devam
etti:
“Bugün burada TAB Gıda ailesi
ile imzaladığımız anlaşma bizim

için çok kıymetli. Öncelikle
Türk sporuna kattıkları
değer için kendilerine
teşekkür ederim. Biz,
her spor dalında sporcu
yetiştiren, altyapıya
önem veren ve Türk
sporunu ileriye taşıyan bir kulübüz. Bu
misyon, tarihimizin
ve değerlerimizin bize
yüklediği önemli bir
sorumluluk. Üyeleriyle,
taraftarıyla, sporcusuyla,
yöneticisiyle, 7’den 70’e
bütün Beşiktaş camiasını
bu iş birliğine destek vermeye
davet ediyorum. TAB Gıda ile
gerçekleştirdiğimiz bu stratejik
ortaklık, bugüne kadar alışılmış
sponsorluk anlaşmalarının dışında ucu açık ve uzun soluklu bir
birliktelik. Taraftarlarımızın ve
camiamızın da desteğiyle bu birlikteliğimizin uzun yıllar devam
etmesini diliyorum. Her koşulda
Kulübümüze olan desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarı, bu süreçte yine en büyük
gücümüz olacak. Taraftarımıza
her zamankinden daha çok

ihtiyacımız var. Beşiktaş’a gönül
veren herkesi bu projeye destek
olmaya davet ediyorum.”

Erhan Kurdoğlu:
“Asıl sponsor
taraftar”
“Basketboldan sonra futbola
da ızgara ateşimizi taşımaktan
mutluyuz. Beşiktaş taraftarı
kulübüne gönülden bağlı. Artık
taraftarlar da kulüplerine destek
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olma ve rekabet ortamında
ekonomik avantaj sağlama konusunda daha
bilinçli. Bu eşi görülmemiş iş birliği modeliyle, Türkiye'nin dört
bir yanına yayılmış
restoranlarımıza
gelen Beşiktaş
taraftarları, kulübüne özel menüleri
tercih ederek takımına kolayca destek
sağlayabilecek.Kazan-kazan temelli bu modelde, taraftarla kulüp arasında bir
köprü görevi göreceğiz. Burada
asıl sponsorun taraftar olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş’a
destek olmanın en lezzetli yolu
artık TAB Gıda restoranlarından
geçecek. Taraftar menülerimiz 17
Ocak Cuma günü itibarıyla tüm
restoranlarımızda ve paket serviste Beşiktaşlılarla buluşacak.”
İmza töreni, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin TFI TAB Gıda
Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu’na Beşiktaş
forması hediye etmesi ve hatıra
fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Bu bir ilandır.

yazı: ozan köse

/bjkformakoleksiyonu

ALARIN DİL
M
R
İ
FO

Dünyanın en büyük taraftar grubu olan
Beşiktaş taraftarlarına;

B

ir Beşiktaş aşığı, taraftarı ve forma koleksiyoneri olarak sizlere; her
ay, dilim döndüğünce,
şanlı tarihimizde nice
galibiyetlere imza attığımız birbirinden değerlİ
formalarımızdan bahsetmeye çalışacağım.
Adım Ozan Köse, 35 yaşındayım. Gemi
İnşaatı ve Gemi Makineleri mühendisiyim.
Evliyim, 1 buçuk yaşında tatlı mı tatlı bir
kızım var. 8 yıllık uzak yol deniz tecrübesi ve bazı özel sektör deneyimlerimden
sonra şu an Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu’nda
öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım.
Bu ay sizlere anlatmak istediğim forma
77/78 yıllarında giydiğimiz, eminim sizlerin de gözlerinizin (birkaç eski nostaljik
fotoğraf sayesinde) aşina olduğu

üst tarafı beyaz alt
tarafı siyah olan
yakalı formamız.
Şimdi kullanmış
olduğumuz formaların aksine
o zamanlar
climacool gibi,
formotion gibi
forma teknolojisi olmadığından
doğal olarak
süveter tadında bir
forma. Süveter deyip abarttığımı
düşünmeyin sakın gerçekten öyle! O güzelim Beşiktaş amblemimiz olmasa gömleklerin üstüne süveter olarak çok rahat
giyilip, herkesi tabiri caizse bir İstanbul
beyefendisine dönüştürebilir.
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‘V’ yaka olan bu formamızın siyah ve
beyaz kısmı da yaka tarzında olduğu gibi
V şeklinde birbirinden
ayrılmış durumda.
Yine aynı formda arma
hizasından diğer tarafa
geçen 4 adet ince siyah
çizgi detayı da mevcut.
Yaklaşık 42 yıllık olan bu
formamızda zamanın
getirdiği tahribat ve sezon boyu belki de sürekli olarak sadece tek bir
formanın yıkanıp giyilmesinden kaynaklanan
yıpranmalar mevcut.
Hatta giyen oyuncunun
maç sırasında aldığı
darbeden dolayı olması
muhtemel kan izini bile
fotoğraflarda görebilirsiniz. E dile kolay 42
yıl… Hiç de az bir süre
değil. Siz de hak verirsiniz ki, eşsiz. Bir benzeri dahi bulunmayan
bu formayı çok sevdiğim değerli Beşiktaşlı
büyüğüm Bülent Güven koleksiyonumuza
hediye etmiştir.
Size bu ay anlatmak istediğim bir diğer
formamız ise 1988/1989 yıllarında giymiş
olduğumuz Uhlsport marka yeşil kaleci
kazağımız. Kazak diyorum zira hakikaten
kazak kadar kalın bir dokuya sahip. Bu
formayı görünce yaşı bizden büyük abilerimizin akıllarına gelecek olan ilk kişi, o
meşhur 100. Yılda çıkarmış olduğumuz,

Beşiktaşımızda
100. yılımıza kadar oynamış tüm futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu formamızda dahi ismi olmayan kişi olacaktır. Bu
formayı o sezon ayrıca diğer kalecilerimiz
olan Metin Akçevre nam-ı diğer Büyük
Metin ve daha sonra kulüp bünyemizde de
2012/2013 yıllarında kaleci antrenörü olan
Hakan Yurtvermez giymiştir. Instagram
sayfamız olan @bjkformakoleksiyonu hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz.
Bir dahaki ay tarih kokan başka formalarımızla görüşmek üzere.
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RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

MECRALARA GÖRE
KONUŞULMA PAYIMIZ
Konuşulmamızın
%74’ü Twitter üzerinden geldi.
%7.7'lik pay ile Facebook,
en aktif 2. mecramız oldu.

%74
(1364257)

%7.7
(141418)

FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

%7.4
(135934)
%5.8
(106669)

%3.0
(54710)

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ
İLE BİRLİKTE EN FAZLA
KULLANILAN EMOJİLER
KELİME & EMOJİ BULUTU

Kara Kartal emojisi, Beşiktaş ile
birlikte en çok kullanılan emoji
olmuştur.

HAZIRLAYAN:

yazı ve fotoğraf: vâlâ somalı arşivi

İngiltere spor tarihinin en
başarılı kişilerinden biri
olarak kabul edilen
Bobby Charlton,
hem futbol
yeteneği hem de
yeşil sahalardaki
centilmenliğiyle
paha biçilemez
bir futbolcu
portresi
çiziyordu.

100

1

937 yılında
futbolcu bir
ailenin çocuğu olarak
Ashington’da
dünyaya geldi.
Büyükbabası
ve amcaları
profesyonel olarak futbol oynuyorlardı. Newcastle United ve
İngiltere Milli Takımı’nın efsanevi futbolcusu, gol makinesi Jakie
Milburn’de amcalarından biriydi.
Charlton, mükemmel bir
yeteneği olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştı. 1966’da Dünya
Kupası’nı kazanan İngiltere Milli
Takımı’nın en büyük yıldızıdır.
Aynı yıl Avrupa’da yılın futbol-

cusu seçilmiştir. Manchester
United takımı ile de Avrupa Kupası’nı kazanmıştı. Artık Bobby
Charlton adını dünyada duymayan kalmamıştı...

Hem yetenekli
hem centilmen
Charlton yeşil sahalarda
gerçek bir centilmendi asla bir
hakemle tartışmadı. Son yıllarda daha çok bahsedilen rakibe
saygı (Beşiktaş’lılık duruşu)
onun ismiyle neredeyse özdeş
durumdaydı. Hem futbol yeteneği hem de yeşil sahalardaki
centilmenliğiyle paha biçilemez
bir futbolcu portresi çiziyordu.
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Ne mutlu ki onun futbolunu
ve onun gibi futbolculara sahip
takımları tutan taraftarlara.
Charlton, İngiliz spor tarihinin
en başarılı kişilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Charlton, toplam yüz altı milli maçta
görev yapmıştır. Sadece iki
kulüpte futbol kariyerini sürdürmüştür. Kazandığı toplam kupa
sayısı ise tam tamına sekizdir.

Uçak kazasından
kurtuldu
Bobby Charlton, Manchester
United ile 1958 yılında “Şampiyon Kulüpler Turnuvası” serisinden bir maç için deplasmana
uçarken, yolculuk yaptıkları uçak
düşmüş ve bir kısım arkadaşlarını bu felaket yüzünden yitirmişti!.. Kendisi de şans eseri ölümden dönmüş ve kazanın etkisi
nedeniyle ara verdiği futboluna
tekrar döndüğünde çok daha
olgunlukla futbol oynamaya,
rakiplerine de daha toleranslı
davranmaya özen göstermiştir.
1984’te Manchester United’ta yöneticilik yapmayla
başlamıştır. Kardeşi Jackie Charlton da, ailenin birçok ferdi gibi
futbolcuydu.

Alya Ceren Yiğit
Maçlarımızı Ankara’dan
takip eden Ceren, üzerinden
formamızı elinden ise Lolipop’unu düşürmüyormuş.

Miray Bektaş
Sanki bir maç izliyormuş gibi
ciddi bir ifadeli fotoığrafını
bize gönderen Miray, futbol
takımımıza ligin ikinci yarısı için
de şans dileklerini iletiyor.

Baran Özçelik
Brüksel’den kucak dolusu sevgilerini gönderen minik Kartalımız’a siyah
formamızın asaleti de pek yakışmış.

Taha
Çakıroğlu
Üç buçuk yaşındaki Taha,
Şeref Turu’na katılırken yanına
oyuncaklarını da almayı
ihmal etmemiş. Ne de olsa
mabedimiz bizim evimiz
değil mi?

Kartal Cansız
Her gün yeni bir Kartal Yuvası
ürünü giyen Kartal, gelecekte
formalarımızın mankenliğini
yapacak gibi görünüyor.

Ömer Eymen
Kütükçü
Doğuştan karizma sahibi
olan Eymen aynı zamanda
doğuştan Beşiktaş’lı olduğunu da belirtiyor.

Muhammed Taş
Kartal Yuvası ürünlerinin pek
yakıştığı küçük Muhammed
sanki her gün mini bir defile
yapıyormuş gibi geldi bize.

Ata Seyit Gençay
İki buçuk yaşındaki yakışıklı Kartalımız’a
beyaz formamız nasıl da yakışmış.
Annesi Gülçin hanım’ın anlattığına göre,
doğum sonrası hastaneden çıkarken
Beşiktaş tulumunu giyen Ata Seyit,
armamızın olduğu ürünleri bir daha
üstünden çıkartmamış.

Gülce İpek Başar
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği üyesi R. Sercan
Başar’ın kızı Gülce İpek şimdiden koyu bir
Beşiktaş taraftarı olma adayı. Babasının
kendisini marşlarla eğitip, Vodafone
Park’tan ayırmayacağına eminiz.

Kartal
Güleryüz
Koyu bir taraftarımız olan
babasının isteği üzerine
kendisine Kartal ismi verilen
miniğimiz, isminin hakkını
vermek için şimdiden elleriyle
pençe işareti yapmaya
başlamış bile.

Baran &
Toprak
Risvanoğlu
Beş yaşındaki Baran’ın en sevdiği futbolcumuz Atiba, dört yaşındaki kardeşi
ise Lens’i seviyormuş. Beşiktaş sevgisini anneleri Hatice hanım’dan alan
minik Kartallarımız henüz Vodafone
Park’ta maç izleyememişler ama
futbol takımımıza kalpten
sevgilerini ilettiler.

Çınar Ali Tütün
Bir buçuk yaşındaki minik Kartalımız bir
yandan melek gibi uyurken, diğer yandan
ise Beşiktaş’lı nevresiminin üzerinde
açma-germe hareketleri yaparak
geleceğin santrforu ben olacağım
mesajını veriyor.

Utku Sabancı
Ankara’da yaşayan Utku da
Beşiktaş t-shirt’lerini üzerinden
çıkartmayanlardan. Üstelik Kara
Kartal’lı t-shirt’ümüzü giyip hemen
de ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ü ziyarete gitmiş.

KİTAP

AKT UE L

HAYVANLARI
TANIYALIM

KELEBEK
Kanatları mikroskobik pulların kiremit dizilişi
şeklinde sıralanması ile örtülüdür. Bu pullar küçük
sarsıntı ya da temas ile kopar ve dökülürler. Üç
çift ayak ve iki çift kanatları vardır. Ağız yapısı
emici tiptedir ve pipet şeklindedir, buna proboscis
adı verilir. Çiçeklerin nektarını bu pipet şeklindeki
ağızları ile emerler ve kullanmadıkları zaman bu
ağız rulo şeklinde başın alt kısmında bulunur.
Ayaklarında da tat duyargaları vardır, yani dilleri
ayaklarındadır diyebiliriz. Kelebekler yumurta ile
çoğalırlar, bu yumurtalar küre, silindir, yarım küre
gibi farklı şekillerde olabilir. Tırtıl; yumurtadan
çıkan larvaya verilen addır ve ağız parçalarının
ısırıcı, çiğneyici yapıda olması ile konak bitkisinin
yapraklarını yerler. Çok obur olan tırtıllar beslenerek büyürler ve büyüdükçe deri değiştirirler. Tırtıl
gerekli erişkinliğe ulaşmak için türe göre 4-5 kez
deri değiştirir. Yeterince beslenerek gerekli erişkinliğe ulaşan tırtıl kendisine bir pupa oluşturur.
Bu oluşturduğu pupanın içinde tam başkalaşıma
uğrayan tırtıl, kelebek olarak pupayı yırtarak çıkar.
Çıktığı zaman hemen uçamaz çünkü kelebek,
pupanın içinde kanatları katlanmış bir biçimde ve
ıslaktır. Genelde sabahın ilk saatlerinde pupadan
çıkan kelebekler kanatlarına vücut sıvısı pompalayarak kanat genişliğini sağlar ve ardından ıslak
olan kanatlarını askıda kalarak kurutur.
Kelebeklerin bir gün yaşıyor hikayesi mayıs
sineğinden gelmektedir. Mayıs Sineği fizyolojik
olarak kelebeklere çok benzediğinden onun
ömrü bir gün olması kelebeklerin de ömrünün bir
gün olduğu yanlış inancını doğurmuş. Kelebekler
türüne bağlı olarak bir hafta ile bir yıl arasında
yaşarlar.

AYNASIZ EV
Yazar: Marten Sanden
Yayınevi: Can Çocuk
Thomasine günlerini büyük
büyük halasının tozlu, karanlık
evinde babası, halası, amcası ve kuzenleriyle geçirmektedir. Halaları ölüm döşeğindeyken,
babasının kardeşleri evin kaç para ettiği konusunda
didişmeye çoktan başlamışlardır. Thomasine'in babası ise tamamen iç dünyasında yaşamaktadır.
Derken bir gün, Thomasine'in en küçük kuzeni
Signe bir keşifte bulunur: evdeki bütün kayıp aynalar
bir gardırobun içindedir. Aynaların içinden bambaşka
bir dünyaya geçiş yapılır, burası en çok istediğiniz
şeyi değilse de en çok ihtiyacınız olanı bulacağınız bir
dünyadır.
Aynasız Ev sevginin gücü, insanın kayıplarla
mücadelesi ve büyümek üzerine unutulmaz bir aile
hikâyesi.

FİLM

KUZULAR FİRARDA UZAY PARKI
Sıradan bir düzene sahip Mossingham kasabasının üzerinde, gökyüzünde ortaya çıkan ne olduğu
belli olmayan garip görünümlü ışıklar, aslında gizemli
bir ziyaretçinin geldiğinin habercisidir. Mossy Bottom
Çiftliği'nde ise herşeyden habersiz olan yaramaz
koyun Shaun'ın aklından bambaşka şeyler geçmektedir; ancak ne yapacağını şaşırmış bu sevimli uzaylı,
Mossy Bottom Çiftliği'nin yakınlarına düştüğü zaman,
koyun Shaun da ona odaklanır ve çok geçmeden
uzay temalı bir eğlence ve macera için kolları sıvar.
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BEŞİKTAŞ KADIN T-SHIRT BEŞİKTAŞK 8920108 / 79,99¨ - BEŞİKTAŞ ERKEK T-SHIRT BEŞİKTAŞK 7920108 / 79,99¨

ADIDAS BEŞİKTAŞ POLAR RÜZGARLIK
DJ2593 19-20 / 389,00¨

ADIDAS BEŞİKTAŞ ANTHEM JACKET
DX3755 19-20 / 419,00¨

BEŞİKTAŞ EAGLE BLOCK SWEATSHIRT
7920233 / 225,00¨

BEŞİKTAŞ KOL SAATİ B01298A-01 /

924¨ 775¨

BEŞİKTAŞ STD BASKI T-SHIRT
7920105 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ DERİ LOGO T-SHIRT
79201023 / 95,00¨

BEŞİKTAŞ TONAL PRINT
8920213 / 169,99¨

BEŞİKTAŞ PADDED FERMUARLI
8920249 / 249,99¨

BEŞİKTAŞ BASIC ŞERİTLİ EŞOFMAN TAKIMI
8920301 / 349,99¨

BEŞİKTAŞ KALPLİ AYI 5237 /

215¨

BEŞİKTAŞ STATEMENT SWEATSHIRT
8920236 / 209,99¨

BEŞİKTAŞ VCTRY LOGO T-SHIRT
8920103 / 89,99¨

