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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Son iki sezonun şampiyonu ünvanıyla yeni sezona yine id-

dialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye’nin en iyi kadrosuna 
sahibiz. Transferlerimizde özellikle Beşiktaş ruhuna yakışır, 
hırslı, terinin son damlasına kadar sahada mücadeleyi bırak-
mayacağına inandığımız, maddiyattan ziyade huzura önem 
veren oyuncuları kadromuza kattık. Bir kez daha “Ailemize hoş 
geldiniz” diyor, her kararımızın camiamıza hayırlı olmasını dili-
yorum. Göreceksiniz ki, takımımızın başında olmasından gurur 
duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. 
Şüphesiz her başarı, daha önemli başarıları elde etme arzusu-
nu ve hedefini de beraberinde getiriyor. Tarihimizdeki üç sezon 
üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa’da da önemli zaferler 
elde edeceğimize gönülden inanıyorum.   

¡
Beşiktaş, Türkiye’nin sınırlarını aşmış, dünyada adından 

en çok söz ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. “Come to 
Beşiktaş” sloganıyla hazırlanan videolar bir buçuk milyardan 
fazla görüntülendi. Çin devlet televizyonu Vodafone Park’tan 
ve müzemizden canlı yayın yaptı. Yeri geldikçe sizlerle ayrın-
tılarını paylaşacağımız çok önemli projelerin de hazırlıkları 
içindeyiz. Köklerimizden, geleneklerimizden, ilkelerimizden 
taviz vermeden yol alırken tek arzumuz, birlik ve beraberlik 
içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan Beşiktaşımız’ın adını 
zirveye yazdırmak.  

¡
Üç yıldızlı formalarımızın satışında kısa sürede rekor ra-

kamlara ulaştık. Beşiktaş için bir kuruş bile harcayan tarafta-
rımızın Beşiktaş’ın başarısında payı vardır. Bu nedenle hepini-
ze çok teşekkür ediyorum. Ancak bir konuya dikkat çekmekte 
fayda görüyorum; asla rakiplerin tahriklerine kapılmayın, fair 
play kuralları içerisinde takımımızı destekleyin ve asla spor-
cularımızı sahada yalnız bırakmayın. Beşiktaş, taraftarıyla 
güzel, tribünleriyle güçlüdür. 

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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VÂLÂ SOMALI ARŞiVi’NDEN

A ydın’da 1940 
yılında doğdu. 
Küçük yaşlar-
da başladığı 
futbola,  

            İzmirspor 
formasıyla devam etti ve bu renkler 
altında büyük üne kavuştu. Onun 
santrfor oynadığı 1958-59 ve 1959-
60 sezonlarında İzmirspor, şampi-
yonluğa oynayan “üç büyükler” için 
bilhassa İzmir’deki karşılaşmalarda 
yenilmesi çok zor bir güç haline gel-
mişti. Güven Önüt’lü İzmirspor’u dur-
durmak olası değildi. Nitekim 1959-
60 sezonunda Beşiktaş Türkiye Ligi 
Şampiyonluğu’na adım adım yakla-
şırken, oynadığı otuz sekiz maçtan 
sadece ikisinde yenilgi ile tanışmış 
ve bu mağlubiyetlerin birini Fener-
bahçe’ye, diğerini de İzmirspor’a karşı 
yaşamıştı. 3-1’lik skorda İzmirspor’u 
zafere götüren gollerin ikisini Güven 
atmış ve takımını sırtlarken, Be-
şiktaş’ın da transfer listesinde yer 
almıştı. Böylece 1960 Temmuz’unda 
Siyah-Beyaz renklere geldi. 

Onun santrfor oynadığı 
1958-59 ve 1959-60 

sezonlarında İzmirspor, üç 
büyüklerin tozunu atmıştı. 

1960 yazı Temmuz’unda 
Beşiktaş’a transfer oldu. 

Kendine has çalımları, 
rakiplerini ekarte edişi, 
şık kafa golleri, isabetli 

pasları ve sert şutlarıyla 
dikkatleri çekti. Siyah-

Beyazlı forma altında iki 
Türkiye Ligi Şampiyonluğu 

yaşadı. 1960-69 yılları 
arasında 225 maçta 

oynayıp, 94 gol attı. 1962-
63 sezonunda 19 golle, 

“Beşiktaş’ın İlk Gol Kralı” 
ünvanına sahip olarak, 

ismini tarihe altın
haflerle yazdırdı. 

ILK GOL KRALIMIZ

GÜVEN
ÖNÜT

Dergimizi efsane futbolcumuz Güven Önüt’e ithaf ediyoruz.
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Filmleri aratmayan
transfer öyküsü

 Güven Önüt’le yaptığı röportaj 
sonrasında gazeteci Çiğdem Işık, 
onun Siyah-Beyazlı oluşunu Beşiktaş 
Dergisi’nde şu şekilde anlatıyordu: 

“Beşiktaş’ın Şenol’lu Birol’lu kad-
rosuyla şampiyon olduğu yıl... On 
sekiz maçta namağlup olarak Beşik-
taş İzmir’e gelir. Güven Önüt’ün attığı 
iki golle Beşiktaş 3-1 yenilir. İşte bu 
maçta Beşiktaş yönetiminin trans-
fer listesine giren Güven Önüt’ün, 
Siyah-Beyazlı takıma gelişi ise Türk 
filmlerine benziyor. Amatör milli maç 
için İtalya’ya giden golcü, dönüşte 
havaalanında Beşiktaş, Fenerbahçe 
ve Galatasaraylı yöneticiler tarafın-
dan karşılanıyor.

Uçaktaki milliler, havaalanında ilk 

şoku, iki bin, üç bin kişiyi karşıların-
da görünce yaşıyorlar. ‘Bu kalabalık 
kimin için geldi?’ diye birbirlerine 
bakarken, galibiyetten dolayı halkın 
orada toplandığını öğreniyorlar. Bu 
sırada transfer taarruzu başlıyor. 
Üç kulübün yöneticileri tarafından 
kolları çekiştirilen Güven Önüt, bu 
haliyle gazetelere bile haber oluyor. 
Ne yapacağına karar vermeye çalı-
şırken, Aydınlı hemşehrisi, Beşiktaşlı 
futbolcu Kaya Köstepen tarafın-
dan kendisine bir mektup uzatılıyor. 
Aceleyle mektubu açan Güven Önüt, 
gönderenin babası olduğunu anlıyor. 
Mektupta, babası tarafından Fener-
bahçe ve Galatasaray’ı geri çevirip 
Beşiktaş’a gitmesi isteniyor. Babası-
nın nasihatını dinliyor ve Beşiktaş’a 
imza atıyor. Ama ertesi gün baba-
sının gönderdiği mektupta ‘Hiçbir 
takıma imza atmadan İzmir’e gel, 
burada karar verelim’ diye yazdığını, 
mektubun Kaya Kösteben tarafın-
dan değiştirilip kendisine verildiğini 
öğreniyor.

Ama Beşiktaş’a attığı imza-
dan dolayı hiçbir zaman pişmanlık 
duymayıp, takım arkadaşı Kaya 
Kösteben’e bu uyanıklığından dolayı 
teşekkür ediyor.

Sıradışı santrfor Güven’in gol vuruşunun, Fenerbahçe ağlarıyla buluştuğu an...
Ziya Şengül ve Ercan üzüntü ile takip ediyorlar. Güven Önüt,

bu maçı unutamadığı anlardan biri olarak dile getirmişti. 

1960’lı yıllar... Bir Eskişehirspor maçında Güven’in röveşatasını Birol,
merakla takip ederken...    

Kendine has oyun stili, 
sağ-sol isabetli şutları, 

hava toplarındaki 
hakimiyeti ve golcülüğü 

ile, sadece Beşiktaş adına 
değil milli takım için de 

çok önemli bir santrfordu.

Fotoğraf: Şevket Uygun



Kaya Köstepen’in neden mektu-
bu değiştirdiğini merak edenler için 
açıklayalım. Beşiktaş yönetimi, Kaya 
Köstepen’i, hemşerisi olan Güven 
Önüt’ü ikna etmesi için görevlen-
diriyor. Kaya’nın sayesinde transfer 
gerçekleşiyor, Beşiktaş yönetimi de 
parayı veriyor. Evet, baştan da söy-

lediğimiz gibi Türk filmlerini andıran 
bu kaçırma operasyonuyla Güven 
Önüt Beşiktaş’a ‘Merhaba’ diyor ve 
1959’da başlayıp, 1969’da sona ere-
cek olan macera başlıyor.”

 

İlk on birin
vazgeçilmezi oldu 

Kendine has oyun stili, sağ-sol 
isabetli şutları, hava toplarındaki 
hakimiyeti ve golcülüğü ile, sadece 
Beşiktaş adına değil milli takım için 
de çok önemli bir santrfordu. 

Beşiktaş’a geldiğinde kısa bir 
müddet için diğer santrfor Şenol ve 
Birol ile de rekabet etmesi gerek-
mişti. Hatta yalnız onunla değil, Şe-
nol ile mükemmel bir ikili oluşturan 
Birol Pekel ile de mücadele etmek 
zorunda kalmıştı. Buna rağmen sık 
sık ilk on birde yer aldı ve 1962-63 
sezonunda rakip kalelere attığı on 
dokuz gol ile “Türkiye Ligi Gol Kralı” 

oldu. 
O “gol kralı” olmuştu ama Kadı-

köy sevdalısı bazı arkadaşlarının son 
maçtaki ihanetleri yüzünden şam-
piyonluk Galatasay’a kaptırılmıştı 
aynı sezon. Şenol ile Birol’un Fe-
nerbahçe’ye transfer olmalarından 
sonra kendini daha rahat hissetti 
ve takımına katkısı dikkat çekecek 
nispette arttı. Siyah-Beyazlı forma 
altında 2 Türkiye Lig Şampiyonluğu 
yaşadı. 1960 ile 1969 yılları arasında 
225 maçta oynayıp doksan dört gol 
attı rakip kalelere. 

 

Yokluk yılları 
 Güven Önüt kendi döneminin 

şartlarını şu cümlelerle anlatıyordu: 
“Ben Beşiktaş’a transfer olduğum 

zaman altı-yedi ay kulüp binasın-
da kaldım. Yağmur yağdığı zaman 
damdan su akardı. Sabaha kadar 
uyuyamadığım zamanlar olurdu. 

Siyah-Beyazlı forma 
altında iki Türkiye Lig 
Şampiyonluğu yaşadı. 

1960 ile 1969 yılları 
arasında iki yüz yirmi beş 

maçta oynayıp doksan 
dört gol attı

rakip kalelere...

Beşiktaş ile Galatasaray’ın 1962-63 sezonu final maçı öncesinde Beşiktaş seremonide...
Kaya, Şenol ve Biroll kadroda Güven Önüt, sol başta... 

İnönü’de tarihi bir an... Bir derbi öncesinde Türk futbolunun “Bombacı” 
Bekir Refet, başlama vuruşunu yaparken... Suat Mamat ve Güven Önüt,

o dev çınarı izliyorlar. 
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Yatağı kenara çeker, su akan yerlere 
leğen koyardım. Biz böyle şartlarda 
futbol oynadık. Böyle bir gecenin 
ertesi günü Galatasaray maçına 
çıktım ve görevimi yine en iyi şekilde 
yerine getirdim. Çünkü bizim hırsımız 
amatördü. Teknik direktörümüzü, 
yöneticimizi mahçup etmekten 
utanırdık.

Sizin futbol hayatınız hep toprak 
sahalarda geçti. Şimdi çim sahaları 
gördükçe özeniyor musunuz?

“Toprak bile değil çamurun için-
deydik. Size bu konuda bir anımı 
anlatayım. Şampiyonlar Ligi’nde 
Ajax ile yapacağımz maç için Ams-
terdam Olimpiyat Stadı’na gittik. Bir 
baktık sağbekte oynayan Yavuz maç 
esnasında oyundan kopmuş, yerdeki 
çimlerle uğraşıyor. Maçtan sonra 
‘Ne yapıyordun?’ diye sorduk. Topa 
vururken çimin bir parçası yerinden 
çıkmış. ‘Kıyamadım, onu düzeltiyor-
dum’ dedi. İşte biz çimlere basmaya 
bile kıyamazdık. Şartlar çok zordu 
tabii. İki tane duş var. Maç sonrasın-
da sıra beklerdik. Herkes birbirine 
‘Çabuk olun, şimdi sular kesilecek’ 
diye bağırırdı. Sonra formamızı öyle 
her yere bırakamazdık. Bir taneydi 
zaten. Ben eve götürür, hanıma yıka-
tır, ütületirdim.”

Gol kralı oldunuz, sayısız golle-
riniz var ama hangisini unutama-
dınız?

“Dolmabahçe’de Fenerbahçe’yi 
2-1 yenmiştik. İki golü de ben attım. 
O maçın yeri ayrıdır.”

 *
 Mükemmel futbolculuğunun 

yanı sıra mütevazı kişiliği ve cen-
tilmenliği ile de kalıcı izler bıraktı 
statlarda. Özel hayatında da tam 
bir Beşiktaşlı gibi yaşadı ve basına 
magazin malzemesi olmadı hiçbir 
zaman. Dünya döndükçe, Beşiktaş 
var oldukça o daima hatırlanacak ve 
futbol tarihimizdeki yerini ebediyen 
muhafaza edecektir. Nur içinde yat 
Güven Önüt... ◊
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Caner Erkin ile en 
son yaklaşık bir 
sene evvel rö-
portaj yapmış-
tık. Onun   

          mental ve  
fiziksel olarak aradan geçen dö-
nemde hangi aşamaları kaydettiğini 
merak ediyordum. Koltuk değnek-
leriyle yürüdüğü o meşum zamanlar 
geride kaldı artık. Fişşek, her za-
mankinden daha iyi durumda... Ger-
çekten de sakatlık sürecindeki son 
röportajımızda ileriye dönük vaat 
ettiği her şeyi adım adım hayata 
geçirdi. Caner Erkin ile çocukluğun-
dan bu güne tüm kariyerini mercek 
altına aldık.

Sevgili Caner, dolu dolu gülen bir 
adamsın. Bugün sana baktığımızda, 
aylar önceki Caner Erkin’e nazaran 
inanılmaz pozitif enerjiyle dolu bir 
futbol profesyoneli görüyoruz. Bu 
şen şakrak halin, içten kahkaha-
ların bizi de mutlu ediyor. Yaşama 
sevincinin bu denli yüksek olmasını 
neye bağlıyorsun?

“Bence hayat gülmeye de-
ğer... Yaşam felsefem şu: Ne kadar 
problemim olsa da hayat neşemi 
kaybetmemeye çalışıyorum. Yaşa-
ma sevincimi geri getiren en önemli 
unsur ise eşim Şükran’dır.”

Sakatlık sürecinden liglerin 
başladığı ve senin de ilk on birde yer 
aldığın bugüne büyük bir badire at-
lattın ama söz verdiğin gibi kendini 
çabuk toparladın. Tribünde takım-
dan ayrı, bir başına maç izlemek 
sana neler hissettiriyordu?

“Saha dışında maç izlemek benim 
için işkence gibi oluyor doğrusu. 
Tribünde dolaşırım öyle, yerimde du-
ramam. Takıma katkı yapamadığım-
dan sağa sola gezinip kendi kendime 
strese giriyordum.”

Ve Fişşek yeniden 
sahalara aşkla, sevdayla, 

hırsla geri döndü! Sakatlık 
süreci sona eren ve Kara 

Kartalımız’a büyük bir 
özgüvenle katkı sunan 

Caner Erkin, “Bir, iki, üç 
şampiyonluk yetmez, dört, 

beş, altı olsun” diyor.

Yazı:
Murat Arda

CANER ERKiN
GiBi
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Beşiktaş taraftarına duyduğu 
müthiş saygıyı saklamayan Ca-
ner’in, doktorunun “Yapmasan daha 
iyi olur” demesine rağmen sakatlan-
dıktan bir hafta sonra tribünde ta-
kımına destek olmak için yer alması 
birçok Beşiktaş taraftarını duygu-
landırmıştı. Ancak umuyoruz ki, bir 
daha takımına tribünde destek ver-
mek zorunda kalmaz. Çünkü ona sa-
hada daha çok ihtiyacımız var. Saha 
içini tercih ettiğinde de yine yerinde 
duramayan kişiliği, kendi dahil her-
kes ile uğraşan bir yapısı var. Caner, 
bu konuda rol yapmıyor. “Neysem 
oyum” kafasında bir futbolcu:

“Saha içinde kendi arkadaşlarım, 
hakem, rakip futbolcular; herkes ile 
kavga edebilirim. Ancak bu durum 
benim çirkefliğimden ötürü değil 
kesinlikle... Haksızlığa dayanamıyo-
rum sadece ve iyi bir futbol ortaya 
sermek istiyorum. Şenol hocayla bile 
tartışabilirim. Neyse ki o, tüm fut-
bolculara müthiş saygı duyuyor ve 
hepimizi sonuna kadar dinliyor. Evet 
sert görünüşlü biri ama futbolculara 
onun kadar değer veren bir teknik 
adama nadir rastlarsınız.”

*
Biraz geçmişe dönelim. Ezeli 

rakibimizde oynadığın dönemde 
antrenörünle bir sorunun olmuştu 
son haftalarda. Inter’de oynarken 
de benzer bir sıkıntı oldu. Beşiktaş’a 
geldiğinde ise huzuru, mutluluğu 
ve uyumu buldun. Bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsun?

“Eşim Şükran’ın gerçekten iyi bir 
Beşiktaşlı olması, onunla uyumlu bir 
çift olmamız ve Beşiktaş’taki arka-
daşlık ortamını çok önemsiyorum. 

Burada kendimi buldum.”

Hakikaten de neşeli bir insan-
sın. Babel de seninle çok uğraşıyor. 
Hatta şöyle demişti bir videosunda: 
Orta yapamadığımda sana veri-
yorum, together assist (gülüşme-
ler). Orta yapmak konusunda bir 
virtüözsün diyebilir miyiz?

“Babel de, ben de birbirimize çok 
takılıyoruz. Şaka yapmayı çok sevi-
yorum. Asist ve orta yapmak konu-
suna gelince çok mütevazı olama-
yacağım. Çünkü gol atmaktan çok, 
gol attırmayı daha çok seviyorum.”

*
“Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak 

istiyorum” diyen Caner Erkin, aşk 
hayatında yaşadığı büyük hayal 
kırıklıklarını şimdiki eşi Şükran Ovalı 
ile aşma yoluna girmiş, fanatik bir 
Beşiktaşlı olan kız arkadaşı ile 
birliktelikleri, Beşiktaş’ta kendisini 
yuvasında gibi hissetmesiyle uzun 
zamandır aradığı huzuru bulmuştu:

“Gerçekten de evde Şükran ile 
bazen Beşiktaş’ta antrenman es-
nasındaki ya da Beşiktaşlı futbolcu 
arkadaşlarım ile olan fotoğraflarıma 
bakıyoruz ve hakikaten de daha 
güler yüzlü bir adama dönüşmüşüm. 
Beşiktaş bana çok iyi geldi diyebili-
rim. Çok sevdiğim bir eşim var ve ar-
tık tüm kötü olayları geride bıraktım. 
Çok mutluyum.”

*
Peki eşi Şükran hanım ile Be-

şiktaş’a transfer olmadan önce 
“Beşiktaş taraftarı olmak” meselesi 
hiç gündeme gelmiş miydi? Ca-
ner o zamanları gülerek şu şekilde 
anlatıyor:

“Inter’den sonra o zamanlar sev-
gilim olan eşim Şükran ‘Eğer Gala-
tasaray ya da Fenerbahçe’de oynar-
san gene maçlarını izlemeye gelirim 
ama Beşiktaş formamı giyerek’ de-
mişti. En sonunda ona şöyle dedim: 
‘Böyle bir şeye gerek kalmayacak.’ O 
yüzden Şükran’ın benim Kara Kartal 
forması giymemdeki gururu bir baş-
kadır. Hayatımın anlamı olan Şükran 
tribünde olduğunda bana daha fazla 
şevk geliyor. Her maça gelsin, daha 
fazla konsantre oluyorum.”

Caner Erkin’e CSKA Moskova’da 
oynarken teknik direktör Arthur 
Zico ile olan tartışmasını hatırlıyor 
ve o durumu değerlendirmesini is-
tediğimde ise gülerek şöyle diyor: 

“Zico ilginç bir adamdı. Hem beni 
hem de kendi vatandaşları olan 
Brezilyalıları takımdan kesti. Halbuki 
bizi de severdi. Hala neden bizi kadro 
dışı bıraktığını anlayamadım. Bizle 
de gelip konuşmadı. Şenol hoca öyle 
biri değil, bizi anlamaya çalışıyor, 
dinliyor. Bu çok önemli.”

*
Caner’in çocukluk dönemleri, milli 

sporcumuzun aslında bugün Caner’i 
Caner yapan özelliklerinin şifreleri 
ile dolu gibidir. Yayınladığımız Caner 
Erkin kitabında, o dönemleri şöyle 
anlatmıştık:

Balıkesir’in şirin ilçesi, Ege’nin 
serin sularına ve Kazdağları’na sahip 
Edremit’te ilkokul ve ortaokul yılla-
rında hep okul bahçelerinde uyuya-
kalan sarı bir çocuktan bahsedilir. 
Okulun bahçesine tam hakim nok-
tadaki müdür odasından sert bakış-
larla sürekli top peşinde koşturan ve 

“Şampiyonlar 
Ligi elemelerinde 

gruptan çıkacağımızı 
düşünüyorum. 

Gidebileceğimiz yere kadar 
gideceğiz. Şampiyonlar 

Ligi’nden elenirsek 
UEFA’da yolumuza devam 

edeceğiz. Açıkçası ben 
Şampiyonlar Ligi’nde 

çeyrek final oynayıp, kırılıp 
geri dönmek yerine sonuna 
kadar gidip UEFA Kupası’nı 
kaldırmayı tercih ederim.”
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sonunda yorgunluktan bitap düşerek 
bir ağacın gölgesinde uyuyakalacak 
olan bu sarı çocuğu gözlemleyen 
müdür Celalettin bey, okul görevlisi 
hademe Halit beye talimatı verir:

“Çocuklar istedikleri kadar oy-
nasınlar burada. Akşama nasıl olsa 
bir ağacın kenarında uyuyakalacak 
kerata. Ben gelip alırım onu.”

“Geçenlerde taşın üstünde uyu-
yakalmıştı müdür bey. Ben boş sınıfa 
almasam, sabaha kadar taşın üstün-
de yatacak.”

Henüz onlu yaşlarının başında 
olan bu sarı kafalı çocuk, Caner Er-
kin, babasının görevli olduğu okulun 
bahçesinde ona “yoğun bireysel ant-
remanlar” yapmasını sağlamasından 
bir hayli memnundur.

Celalettin bey, okulun müdürü 
olarak, çocukların derslerden sonra 
da top koşturmalarına hoşgörüyle 
baktığı için Türk futbolu muazzam 
bir yeteneğe kavuşacaktır. Arsa-
ların yok olduğu, sokak aralarında 
futbol oynamanın artık çocuklarda 
nostaljik ve uzak, eski zamanlarda-
ki Siyah Beyaz film sahneleri gibi 
geldiği bu ergenlik yılları ona büyük 
avantaj sağlayacaktır. Caner Erkin, 
Edremit’teki okulların bahçesinde bir 
yıldız tozu olarak, babasının şahit-
liğinde parlayacak, annesi Gülşen 
hanımın tüm çekincelerine rağmen 
yavaş yavaş yükselen bir futbol 
yıldızına dönüşecektir.

“Bence hayat 
gülmeye değer... 
Yaşam felsefem 

şu: Ne kadar 
problemim olsa 

da hayat neşemi 
kaybetmemeye 

çalışıyorum. Yaşama 
sevincimi geri 

getiren en önemli 
unsur ise eşim 

Şükran’dır.”

“İki sene üst üste şampiyonluk 
elbette önemli ama yetmez. Ancak 
biz her sene şampiyonluğa oynamalı 
ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye 
bağlamalıyız.”
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Günümüze gelindiğinde sadece 
Türkiye’nin değil, belki de Avrupa’nın 
da en iyi sol ayaklarından birine 
sahip Caner. O, kaybetmeye taham-
mülü olmayan bir hırs küpü:

“Kaybetmeyi kimse sevmez ama 
ben nefret ediyorum. Kaybetti-
ğimizde çok öfkeli olurum. Kendi 
arkadaşlarım, hakem, rakip takım, 
herkesle tartışırım. Kazanma hırsımı 
kaybedersem futbola olan aşkım da 
bitmiş demektir, futbolu bırakırım. 
Bununla birlikte ben saha içinde 
hırslı, agresif, kaybetmekten nef-
ret eden biri olsam da saha dışında 
inanılmaz sakin, neşeli, çok hareketli 
bir yapıya sahibim.”

Caner’e kazanma hırsına dair bu 
sözleri ilk eski hocası ve ev arkadaşı 
Sebahattin Yenilmez sarf etmiş-
tir. Caner Erkin, ailesinden uzakta, 
kendisi gibi profesyonel futbolcu 
olma yolunda gurbet ellere gelmiş 
henüz çocuk yaştaki bir-iki arkadaşı 
ve hepsinin gözlemcisi olan hoca-
ları “Fişek Sebahattin”, Sebahattin 
Yenilmez ile işte burada tanışır. Alt 
yapıda hem hocaları hem ev ar-
kadaşları hem ağabeyleri hem de 
yoldaşları gibidir Sebahattin hoca 
ve bir özelliği vardır ki, onda da Ca-
ner’de olduğu gibi “deli öfkesi” vardır. 
Bir İzmir takımıyla maç yapmakta-
dırlar. 2-0 biten ilk devrenin sonunda 
Sebahattin hoca öfkeden çıldırmış-
tır. Genç futbolculara çok büyük bir 
tepki verir.

Manisaspor’un alt yapısında on 
beş yaşlarındaki ufaklıklar, ezilerek 
hocalarının öfke nöbetinin geç-
mesini beklerken birisi öne atılır ve 
“Hocam bir şey diyebilir miyim?” 
der. Soyunma odasını uzay sessizliği 
kaplar.

Sebahattin hoca, istemsiz bir 
şekilde yanıtlar: 

“Söyle...”
“Hocam, bize bağırma. Bana bı-

rak... Sakin ol...”
Yaş ortalaması on altı, on yedi 

olan takımın bu yaş olarak en ufak, 
ancak futbol potansiyeli olarak en 

“Asist ve orta yapmak 
konusunda çok mütevazı 

olamayacağım. Çünkü 
gol atmaktan çok, gol 

attırmayı daha çok 
seviyorum.”
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büyük taze delikanlısı, on beş yaşın-
daki Caner Erkin’in bu kararlılığı ve 
cesareti herkesi kendine getirir.

Maça çıkarlar, deplasmanda 
2-0’dan 2-3 öne geçerek büyük bir 
özgüven kazanırlar.

Caner’e eski ev arkadaşı ve 
hocası Sebahattin hocanın kapısını 
yıllar sonra Beşiktaş Dergisi olarak 
çaldığımızı söylüyor ve dediklerini 
aktarıyorum. Yenilmez, Caner’in ge-
leceğini işte o anlarda keşfetmiştir 
adeta:

“Saha kenarında bu ‘fişek gibi 
delikanlıyı’ izlerken, o iki golü attığı 
anda anladım onun büyük bir fut-
bolcu olacağını. Bu cesur yürekli fut-
bolcu, bambaşka bir kişilik, değişik 
bir adamdı.”

İşte, Beşiktaşlı Caner Erkin’in 
“Fişşek” lakabı da, Sebahattin hoca 
tarafından o maçta konulur ve bu-
güne kadar da ulaşır.

O zamanların küçük Caner’i, eski 
hocasının da dediği gibi, saha içeri-
sinde inanılmaz olgun davranışlarla 
farkını gösteriyordu. Oysa bugün, 
Caner Beşiktaş’ta neredeyse bir 
abi pozisyonuna geldi. Ancak o, bu 
durumu farklı değerlendiriyor:

“Abi kavramını çok sevmiyorum. 
Saha içinde hepimiz eşitiz. Elbette 
küçüklerime de, büyüklerime de say-
gılıyım ama gerek saha içinde gerek 
saha dışında eşitlikten yanayım. Her 
şeyi konuşabilmeliyiz. Saha içinde 
bana ‘abi’ değil, ‘Caner’ demelerini 
tercih ederim. Çünkü hepimiz aynı 
seviyelede futbolcularız. Hepsi milli 
takımdan kardeşim, arkadaşım, 
dostum. Bir yere geldiğinizde aynı 
konuları konuşabilmelisiniz.”

Henüz daha on beş, on altı yaş-
larındayken, sorumluluk üstlenen, 
irade gösteren, risk almayı seven bir 
karaktere sahip olan Caner Erkin, 
olgunluk zamanlarında da işte bu tip 
inisiyatif kullanma becerilerinin ona 
ve takımına kazandırdıklarını heye-
canla şu şekilde anlatıyordu:

“Geçtiğimiz sezondaki Rize 
maçında Adriano’nun golüyle galip 
geldiğimiz o anı hatırlıyor musun? 
Maç 0-0 devam ederken top bana 
geldiğinde birkaç rakip futbolcu 
arasındayken topu ileriye itelemiş-
tim var gücümle. İddia ediyorum, 
o noktada yüz futbolcuya sorsan 
çok azı ileriyi düşünürdü. Ben direkt 
Cenk’i düşündüm ve maçı kazan-
dık. O noktada risk aldım, çünkü 
topu kaybetsem belki de onlar bize 
gol atacak. Ama bu maçı almamız 
gerekiyordu ve bu golün oluşma-
sındaki payımdan dolayı çok mutlu 
oldum. Altın değerinde bir üç puan 
kazandık.”

*
Sence Beşiktaş taraftarının ayırt 

edici özelliği nedir?
“Taraftarımız nerede olursa olsun 

bana gerçekten itici bir güç veri-
yor. Ben de onlara oynadığım futbol 
ile ve sahada her şeyimi vererek 

karşılık vermeye çalışıyorum. Her 
şey onların mutlu olmaları için. Onlar 
bize tribünden ‘İlle de sen’ diye ba-
ğırıyorlar, ben de onlara buradan ‘İlle 
de siz’ diye sesleniyorum.”

*
Başına gelen musibetten artık 

tamamıyle sıyrılan Erkin’in yaşadığı 
sakatlık eğer yirmi yıl önce başına 
musallat olsaydı şu an Beşiktaşımız 
Caner Erkin’siz bir kadro oluşturmak 
zorunda kalırdı. Zira tendon kopma-
sı hakikaten de önemli bir sıkıntı. 
Örneğin, 1993 yılında efsanevi fut-
bolcu Marco van Basten, bu yüzden 
futbolu bırakmıştı. Ancak tıbbi geliş-
meler sayesinde günümüzde bu elim 
sakatlık bir sıkıntı olmaktan çıkıyor. 
Hatta Caner, otuz beş yaşında bu 
sakatlık ile yüz yüze kalan David 
Beckham’a dair şunları söylüyordu 
umutla:

“Beckham’ı bir hayli inceledim. 
O, otuz beş yaşında buna yakalan-
masına rağmen beş ay gibi kısa bir 
sürede sahalara geri döndü. Biraz da 
futbolcunun fizyolojik, psikolojik ya-
pısına bağlı diye düşünüyorum. Çok 
ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü 
bir yapım var maşallah. Elimden gel-
diği kadar güçlü dönmeye çalıştım 
ve üstüne koyarak devam edeceğim, 
göreceksiniz...”

Caner Erkin, kendisinin deyişiyle 
“sportif anlamda kavgacı” kişiliğe 
sahip. Bu durumun Beşiktaş tarafta-
rının ruh haliyle çok özdeşleştiğine, 
Quaresma gibi, kendisi gibi hırslı 
futbolcuların tribünde olumlu kar-
şılık bulduğuna inanıyor. “Beşiktaş 
tarihinde bu kadar kısa bir sürede bu 
kadar büyük bir kaynaşma çok sık 
görülen bir şey değildir” diyor, “Hele 
benim gibi ezeli rakiplerde de forma 

“Çok ciddi bir sakatlık 
geçirsem de güçlü bir 
yapım var maşallah. 

Elimden geldiği kadar 
güçlü dönmeye çalıştım 

ve üstüne koyarak devam 
edeceğim, göreceksiniz...”
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Ancak hakikaten de Caner ile 
Beşiktaş taraftarı, gerek diğer takım 
arkadaşlarını gerekse de tribünleri 
ateşleyen hırsı sayesinde çok kısa 
bir vakit aralığında bambaşka bir 
bağ kurdu. Öyle ki, bugün Caner’e 
göre iki yıl üst üste şampiyon olma-
mız yeterli değil:

“İki sene üst üste şampiyonluk 
elbette önemli ama yetmez. Ancak 
biz her sene şampiyonluğa oynamalı 
ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye 
bağlamalıyız” diyecek kadar Kara 
Kartal’ın bugününün ve yarınının 
hedeflerini saptıyor.

Quaresma gibi hırslı futbolcular 
deyince, acaba “topla oynamayı 
çok seven” Quaresma’nın ofansif 
yönüne alan açan Gökhan Gönül’ün 

tersine, bir bek olarak nasıl bir 
oyun anlayışı olduğu sorul-

duğunda gülerek şu yanıtı 
veriyor Caner:

“Ben pek geride kala-
mıyorum ya.” 

Hatta aynı zaman-
da çok iyi dostu 

olan Gökhan 
Gönül’e göre ‘Ca-

ner’in önünde bir değil, üç Quares-
ma olsa yine de ileriye çıkmaktan 
vazgeçmez.’ Günümüzde kanatlara 

destek olan bir bek, her takımın 
büyük bir eksikliğini kapatır ve ta-
raftarın sevgilisi haline gelmesi de 
böylelikle mümkün olabiliyor. 

Şu an tecrübe olarak da, psikolo-
jik olarak da doruk noktasını yaşıyor 
Caner Erkin. Diğer takımları Kara 
Kartal ile şöyle kıyaslıyor:

“Beşiktaş taraftarı o kadar farklı 
ki, ne yurt dışında oynadığım takım-
ların taraftarına ne Galatasaray’a ne 
de Fener’e benziyor. Birini sahiple-
nirlerse inanılmaz sahipleniyorlar. Ne 
yaparsa yapsın onu desteklemek-
ten vazgeçmiyorlar. Müthiş bilinçli 
bir taraftarımız var. Ancak şunu 
da söylemeliyim ki eleştiriden asla 
gocunmam. Eğer bir futbolcu kötü 
oynarsa elbete ki eleştirilmeli. Ancak 
futbolcunun kötü mücadele etme 
hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaş taraf-
tarının futbolcuları çok doğru yönde 
eleştirdiklerini düşünüyorum. Tribün 
hem kendilerini motive etme hem 
de takımı ileriye taşıma bağlamında 
gerçekten çok başarılı. Bu konuda 
Beşiktaş taraftarı, dünya çapında. 
Ben de bu takımın bir parçası olarak, 
inşallah futbolu da burada bırakarak 
Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum. 
Belki futbol anlayışı değişecek, 
endüstri farklılaşacak ama Beşiktaş 
taraftarı sonsuza kadar özel kala-
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cak. Bu sezon da şampiyonuz, buna 
kesinlikle inanıyorum.”

*
Peki ya Avrupa’daki şansımız ne 

olur? 
“Şampiyonlar Ligi elemelerinde 

gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. 
Gidebileceğimiz yere kadar gidece-
ğiz. Şampiyonlar Ligi’nden elenirsek 
UEFA’da yolumuza devam edeceğiz. 
Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi’n-
de çeyrek final oynayıp, kırılıp geri 
dönmek yerine sonuna kadar gidip 
UEFA Kupası’nı kaldırmayı tercih 
ederim.”

Peki, son sözlerini alalım...
“İlk geldiğimde Beşiktaş’ta his-

settiğim iyi bir aile ortamı oldu-
ğuydu. Hiç yabancılık çekmedim 
taraftar olarak da, camia olarak da. 
Tabii milli takımda da beraber top 
oynadığımız kardeşlerimin ve arka-
daşlarımın da burada olması benim 
uyumumu kolaylaştırdı. Kıymetli Be-
şiktaş taraftarına şunları söylemek 
istiyorum; sabırlı olun, son dakikaya 
kadar takımımızı destekleyin; biz de 
son ana kadar Beşiktaş için sava-
şalım.” ◊
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Özlüyoruz...Özlüyoruz...
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K ulübümüzün 
Onursal Baş-
kanı Süleyman 
Seba, vefatının 
üçüncü  

         yıldönümü olan 
13 Ağustos 2017 Pazar günü dü-
zenlenen törenlerle anıldı. İlk olarak 
Beşiktaş Akaretler Şairler Parkı’nda 
bulunan Süleyman Seba heykeli 
önünde taziye defteri açıldı. Taraf-
tarlarımız Seba’ya olan özlemlerini 
bu deftere yazdılar. 

Saat 17.00’de yine Akaretler’de 
bulunan eski kulüp binamızın önün-
de Süleyman Seba için anma töreni 
düzenlendi. Anma törenine; Ahmet 
Ürkmezgil (Genel Sekreter, Şan Ök-
ten Tesisi’nden Sorumlu, İcra Kurulu 
Üyesi), Berk Hacıgüzeller (Sayman, 
Mali İşler ve Finans, İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı, Akatlar Mehmet 
Üstünkaya Sosyal Tesisi’nden So-
rumlu), Candaş Tolga Işık (İletişim-
den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), 
Erdal Karacan (Amatör Şubeler, 
Süleyman Seba Tesisi’nden Sorum-
lu), Divan Kurulu Başkanımız Tevfik 
Yamantürk, Genel Koordinatörümüz 
Levent Çifter, Divan Kurulu Üye-
lerimiz, taraftarlarımız ile Seba’nın 
ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

“Kibar, nazik, sportmen
ve efendi”

Ahmet Ürkmezgil, törende yaptığı 
konuşmada şunları söyledi: “Bu 

kadar insanın Süleyman Seba için 
burada olması beni çok duygulan-
dırdı. Süleyman ağabey herkesin 
kalbinde, yüreğinde... Süleyman Seba 
çok farklı bir kişiliğe sahipti. Eşsiz 
bir insandı. Kibar, nazik, sportmen ve 
efendi tavrı Beşiktaşlılığının göster-
gesiydi. Her zaman gönlümüzde ya-
şayacak. Bundan sonraki senelerde 
onu anmaya devam edeceğiz.”

Divan Kurulu Başkanımız Tev-
fik Yamantürk, konuşmasında 
şu ifadeleri kullandı: “Süleyman 
ağabey nur içinde yatsın. Çok 
iyi bir insandı. Doğruları olan 
ve o doğrulardan dönmeyen 
bir insandı. Süleyman Seba ve 
Beşiktaş’a hizmet etmiş diğer 
vefat etmişlere Allah’tan rah-
met diliyorum.”

“Seba’nın mirasının
değeri artarak
devam ediyor”

Okunan duaların ardından 
araçlarla Feriköy Mezarlığı’na 
hareket edildi. Feriköy Mezar-
lığı’nda yapılan anma töre-
ninde konuşan Berk Hacıgüzeller 
şöyle konuştu: “Üç yıl önce Onur-
sal Başkanımız Süleyman Seba’yı 
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz 
hala. Varlığı, bırakmış olduğu mi-
rasın ağırlığı sebebiyle üç yıldır hiç 
eskimeden devam ediyor. Türk sporu 
üzerinde de etkisi devam ediyor. Son 
zamanlarda diğer kulüplerin, diğer 

camiaların da Süleyman Seba’yla il-
gili sevgisi var. Bu Beşiktaş Camiası 
için övünülecek bir durum. Süleyman 
Seba’nın bırakmış olduğu mirasın 
değeri artarak devam edecektir. 
Tüm spor kamuoyuna mal olacaktır. 
Kendisi yaşamaya devam edecektir. 
Ruhu şad olsun.”

Erdal Karacan, Süleyman Se-
ba’nın emanetini daha yükseğe 
çıkarmak için mücadele ettiklerini 
ifade ederek şunları söyledi: “Onur-
sal başkanımızın vefatının üçüncü 
yıldönümünde kendisini özlemle, 
hasretle andık. Bıraktığı emane-
ti Beşiktaş yönetimi, camiası ve 
taraftarlarıyla birlikte en iyi şekilde 
yükseklere çıkarmak için mücadele 
etmekteyiz. Üç yıl sonra toplanan bu 
kalabalık çok özel kalabalık. Mekanı 
cennet olsun.”

Levent Çifter ise konuşmasında 
şunları dile getirdi: “Yönetim kurulu 
üyelerimiz gerekeni söyledi. Ama 
ben Süleyman abi zamanında en 
genç yönetici olarak çalıştım. Önce 
bize öğretti. Çıraktık sonra bizi kalfa 
yaptı. Sert gönümü altında neşeli 
biriydi. Yaş farkımıza rağmen Süley-
man abi ile yaşıtlarımızla yaptığımız 
esprileri yapabilirdik. Masasında 
oturmak keyifliydi.” ◊

Onursal Başkanımız 
Süleyman Seba’yı 

aramızdan ayrılışının 
üçüncü yılında andık. Bir 

kez daha onun öğretilerini 
hatırladık ve Beşiktaş’a 

kattığı değerleri sonsuza 
kadar yaşatma sözü 

verdik. 
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Efsane başkanımız Süleyman Seba’nın yaşamı bir animasyon filmine dönüştü ve 
paylaşım rekorları kırdı. Daha önce Zeki Müren, Müslüm Gürses gibi sanatçıların

yaşam serüvenini çizgi film formatında kitlelere sunan yaratıcı ekip Koff’un
kapısını Beşiktaş Dergisi olarak çaldık ve Süleyman Seba’nın

animasyonunun hikayesini yaratıcılarından dinledik.

dar sokaklı semtin 
genis yürekli çocukları 

seni hiç unutmadı
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ncelikle Sü-
leyman Seba 
başkanımızın 
harika ani-
masyonu için 
teşekkürler 
ve tebrikler. 

Senaryoyu kim yazdı? Oluşma aşa-
maları, yapım süreci hakkıda bilgi 
verebilir misiniz?

Senaryoyu; yönetmenimiz Gök-
han Okur, kendisinin koyu Beşiktaşlı 
dostu Özlem Beyenirsoy ve çırak 
yazarımız Özgür Öcalan beraber 
oluşturdular. İlk metinler Özlem 
tarafından kaleme alındı. Süleyman 
Seba’nın hayatına dair derinleme-
sine bir araştırma yapıldı. Hakkında 
yazılmış metinler ve verdiği röpor-
tajlar incelendi. Kendisini yakın-
dan tanıyan insanlarla konuşuldu. 
Kafamızdaki filmin süresi yaklaşık 
dört dakika idi. Bu dört dakikaya 
girmesi gereken ana hikayeler ve 
duygular belirlendi. Bu çalışmaların 
ardından dış ses metni on dört kez 
elden geçirilerek final haline ulaşıl-
dı. Sonrasında; karakter ve konsept 
tasarımlar hazırlandı. En başından 
beri sadece Siyah ve Beyaz’ı kulla-
nacağımızı biliyorduk. Bu iki rengi en 
etkili şekilde kullanabilmek adına 
pek çok eskiz çalışma üretildi. Filmin 
görsel diline dair içimize sinen bir 

stile ulaştıktan sonra storyboard 
hazırlandı ve animasyon üretimine 
geçildi. Bir yandan çizimler-animas-
yonlar yapılırken, diğer yandan ses 
stüdyosunda kayıtlar alındı. Filmin 
müziklerine dair çalışmalar yapıldı. 
Son aşamada ses tasarımı eklene-
rek film finalize edildi. Senaryo ya-
zım süreci beş hafta sürerken, görsel 
çalışmalar yaklaşık yedi hafta ve 
sekiz kişilik bir ekibin geceli gündüz-
lü emeği ile ortaya çıkartıldı.

Süleyman Seba animasyonu 
nasıl hayat buldu, arkasında kimler 
var?

“Seba” filminin arkasında elbet-
teki Koff Animasyon’un ekibi var; 
Gökhan Okur, Mustafa Özkan, Cem 

Demirpençe, Alper Ceviz, Tuğçe 
Varlıca, Sevde Şengün, Tuğçe Gizem 
Akkaya, Oğuzhan Güdek, Berkan 
Alkan.

Dışardan destek veren ses ta-
sarımcısı Burak Çambel ve tiyat-
ro sanatçısı Güray Dinçol’u da es 
geçmemek gerekir. Finansal olarak 
sadece Koff’un öz kaynakları ile 
üretildi bu proje. Anıl Cansızoğlu 
ve Kabataş Erkek Liseliler Derne-
ği; bizlere Seba’nın hayatına dair 
bilgiler paylaştılar ve filmin daha 
geniş kitlelere ulaşmasında katkıda 
bulundular. Kendilerine buradan bir 
kez daha teşekkür ediyoruz. 

Zeki Müren, Müslüm Gürses gibi 
starlardan sonra Süleyman Seba 

Röportaj:
Murat Arda
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temasını seçmek ilk kimin aklına 
geldi? Seba animasyonunda en 
zorlandığınız kısım neydi? Bununla 
birlikte Seba’nın en çok hangi yönü 
sizi etkiledi?

Aramızdan ayrılmış ve bu top-
lumun hafızasında kıymetli yerleri 
olan isimlere dair bir listemiz var. 
Süleyman Seba da listemizdeki 
isimlerden biriydi. Kendisini yakın-
dan tanımasak da sanki ailemiz-
den biri gibi hissettiren, samimi ve 
babacan bir algısı vardı üzerimiz-
de. Filmi yapmamızı tetikleyen bu 
his oldu. Ardından hayatına dair 
araştırma yaptıkça ve onu tanıdıkça 
çok doğru bir tercih olduğuna tekrar 
tekrar inandık. En zor kısım senaryo 
aşaması idi. Sınırlı süre içerisinde 
koca bir ömrü ve camiayı hakkıyla 
anlatabilmenin yükü vardı omuzla-
rımızda. “Şerefli ikincilikler” sözünün 
çıkış noktasını ve etkilerini nasıl an-
latmamız gerektiğine dair çok kafa 
yorduk. Seba’nın mütevazı ve dürüst 
hayatı bizi en çok etkileyen unsur 
oldu. Öylesine bir duruş sergiliyordu 
ki kendisi, onu bir süper kahraman 
gibi gerçek üstü bir anlatımla aktar-
manın doğru olacağını düşündük.

Bir animasyon filminde dramatik 
yapı normal filmlere nazaran daha 
mı zor oluşturulur yoksa daha mı 
kolay? Zorlukları ve avantajları 
nelerdir?

Her iki disiplinin de kendine has 
zorlukları var tabii. Örneğin 2D ani-
masyonlarda film içerisinde görünen 
bir saniyelik görüntüyü oluşturan 
yirmi dört kareyi tek tek çizmeniz 
gerekir. Avantajı ise hayal ettiğiniz 
sahneyi hayata geçirirken; ekipman, 
iş gücü vs. gibi etkenler bir yana, 
sahnenin sınırları, beyninizin yaratı-
cılığıyla doğru orantılıdır. Animasyon 
yaparken soyutluğun ve hayallerin 

sınırı yoktur. Normal bir filmde ise; 
hayal ettiğiniz sahneyi gerçekleş-
tirmek prodüksiyonun olanaklarıyla 
sınırlıdır. 

Emek verenler arasında Beşik-
taşlı olanların ve olmayanların 
Beşiktaş’a ve efsanevi başkanımıza 
bakış açıları nasıl anlatılabilir? 

Bizim ekip olarak motivasyo-
numuz, Süleyman Seba’nın duruşu 
ve eşsiz karakteriydi. Ekibimiz-
de, Süleyman Seba’nın başkanlık 
dönemine yetişememiş fakat onun 
hikayeleriyle büyümüş genç ar-
kadaşlar var. Bu yüzden Seba’nın 
hayatının dönüm noktalarını anlatan 
her sahnenin yorumlanışı ekip için 
çok heyecan vericiydi.

Yer yer Japon animelerini çağ-
rıştıran bir üslup görüyoruz. Hayran 
olduğunuz usta animasyoncular 
kimlerdir?

Japon animelerini çağrıştırma-
sını haklı buluyoruz. Hatta bilinen 
bazı anime sahnelerine gönderme 
yaptığımız kısımlar var. Bu bağlam-

da animelerdeki epik sahne anlayı-
şını seviyoruz diyebiliriz. Fakat usta 
animasyoncular dediğinizde yelpaze 
bizim için çok geniş ve aralarından 
birkaçını cımbızlayıp en iyisi budur 
demek inanın çok zor.

Animasyon ve çizgi film dünya-
da çok ileri bir seviyede. Normalde 
Türkiye’de hep geri olduğumuz dü-
şünülürdü ancak “Süleyman Seba 
Animasyon”da da görülebileceği 
gibi yurt dışından aşağı kalır ya-
nımız yok. Bu kültürün gelişmesine 
dair fikirleriniz nelerdir?

Koff olarak pek çok ticari ani-
masyon yapıyoruz. Ancak ticari 
projelerde bütçe, müşteri tercihleri 
ve zamanlama gibi unsurlar işin ya-
ratıcılığını ve kalitesini ister istemez 
bir çerçeveye sokuyor. Kendimiz için 
yaptığımız projelerde ise sonsuz bir 
özgürlük var. Seba filminin arkasın-
da; “Çok iyi iş çıkartmak, izleyeni 
hayran bırakmak” gibi motivas-
yonlar var. Ekip animasyona gönül 
vermiş, bu işi hakkıyla yapan insan-
lardan oluşuyor. Özgürlük ve moti-
vasyon birleştiğinde global kalitede 
işler üretmek mümkün oluyor. 

Koff nasıl bir oluşum? Reklam 
sektörü dışında sanatsal faaliyet-
lere yönelik projeleriniz olacak mı?

Koff; kaliteli iş üretmekten ödün 
vermeyen, butik bir stüdyo. Türki-
ye’de kendisi için iş üreten bir başka 
ekip yok bildiğimiz kadarıyla. Bu 
da yıllar içerisinde bizi takip eden 
kemik bir kitle oluşmasını sağladı. Şu 
anda müşterilerimiz için animasyon 
hizmeti veriyoruz, yavaş yavaş kendi 
ürünleri ile var olan bir stüdyoya 
doğru evrilmek amacımız. Özel ta-
sarım bir defterimiz var, daha fazla 
kullanıcıya ulaştırmak istiyoruz. 
Meraklıları www.challengebook.me 
adresinden inceleyebilirler. ◊

Koff Animasyon’un Süleyman Seba’nın ölüm yıldönümü anısına hazırladığı
animasyon filmi,    /koffanimation adresinden izleyebilirsiniz.
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V odafone 
Park’ta yeni 
transferimiz 
Alvaro Negre-
do için  

             4 Ağustos 
günü düzenlenen törene; Başkanı-
mız Fikret Orman, Berk Hacıgüzeller 
(Sayman, Mali İşler ve Finans, İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı, Akatlar 
Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisi’n-
den Sorumlu), Ahmet Cihat Ku-
muşoğlu (Basketbol, Akatlar Spor 
Salonu’ndan Sorumlu, İcra Kurulu 
Üyesi), Hüseyin Mican (Kartal Yuva-
ları, İcra Kurulu Üyesi), Candaş Tolga 
Işık (İletişimden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi), BJK Şirketler Grubu 
Genel Koordinatörümüz Gökhan 
Sarı ile basın mensupları katıldı.
 

Orman: “Bu senenin gol 
kralı Beşiktaş’tan çıkacak”

Düzgün karakterli bir futbolcuyu 
transfer ettiğimiz için mutlu oldu-
ğunu ifade eden Başkanımız Fikret 

“Bu aileye
katılmak harika”

Alvaro Negredo:

Negredo’yu Atatürk Havalimanı’nda taraftarlarımız sevgi tezahüratlarıyla karşıladı.
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Orman, şunları söyledi: “Mutlu bir 
gün bizim için. İşimiz taraftarlarımızı 
mutlu etmek. Negredo transferiyle 
taraftarlarımızın sevnçli olduğunu 
düşünüyorum. Negredo’ya ve değerli 
ailesine ‘Beşiktaş’a hoş geldiniz’ 
diyorum. İstedik bu transferi. Negre-
do da istedi. Bizde transfer karşılıklı 
istek ve arzu ile olur. Mali koşullar 
dışında gönül koşullarının da uyması 
önemli. Düzgün bir karakteri Beşik-
taş’a kazandırdığımız için mutluyum. 
Bu senenin gol kralı Beşiktaş’tan 
çıkacak. Bizde transfer için 
tek şart para değildir. Her-
kes Beşiktaş’a gelmek ister. 
Negredo’ya burada güzel günler 
geçireceksin dedim.”

“Burada oldu-
ğum için

çok şanslıyım”
Yeni transferimiz 

Alvaro Negredo, 
taraftarlarımızın 
kendisine mükem-
mel ilgi gösterdi-
ğini belirtti ve şu 
ifadeleri kullandı:

“Doğru bir 
yerde olduğumu 
hissettim. Taraf-
tarın bana ilgisi 
mükemmeldi. Saha 
içinde onların sevgisini 
karşılıksız bırakmamak 
için çok çalışacağım. 
Çok sıcak karşı-
landım. Futbola bu 
kadar aşkla bağlı olan 
çok az insan gördüm. 

Beşiktaş taraftarı dünyaya yayılmış 
şekilde. Beşiktaş ailesinin şampiyon 
olup daha da büyümesini istiyorum. 
Burada olduğum için çok şanslıyım. 
Önce Beşiktaş’ı şampiyon yapalım, 
sonra milli takıma bakarız. Rakam-
lara takılmak istemiyorum ama 
en iyi sezonumun üstüne çıkmak 
istiyorum.”

Aynı zamanda BJK TV Genel 
Müdürü Bülent Ülgen’in Gündem 

Özel programına konuk olan 
Negredo, Vodafone Park’ı çok 
beğendiğini belirtti. “Come to 
Beşiktaş” sloganını, sonrasında 
hazırlanan videoyu orijinal ve 

yaratıcı bulduğunu ifade 
eden Negredo, şöyle 
devam etti: “Bu aileye 
katılmak harika. Takım 

oyuncusu olmak isti-
yorum. Şampiyon ta-
kıma geldim, takıma 
katkı sağlamaya 
geldim. Burada ye-

niden şampiyonluk 
yaşamak istiyorum. 

Beşiktaş taraftarının 
bana gösterdiği mükemmel 
ilgiden dolayı buradayım, 
hatta birçok video izle-
dim. O videoları şu an 
düşündüğüm zaman bile 
tüylerim diken diken 
oluyor. İşlerin iyi gitme-
diği, skorun kötü olduğu 
zamanlarda da taraftar 
takımın arkasında. Her 
futbolcu böyle bir ta-
raftarı yanında görmek 

ister.”
İspanya’da “Canavar”, “Köpekba-

lığı” ve “Matador” lakapları olduğunu 
söyleyen Negredo, hedefinin şimdiye 
kadar attığı gollerin üstüne çıkmak 
olduğunu belirtti. Yeni transferimiz, 
kendi özelliklerinin sorulması üzerine 
ise şu cevabı verdi: “Sol ayakta 
iyiyim. Güçlü bir oyuncuyum. Güçlü 
oyuncular çok fazla üretken değil-
lerdir. Ben mümkün olduğu kadar 
sahada farklı şeyler yapmaya ça-
lışırım. Onun dışında yorumları size 
bırakıyorum.” ◊

ALVARO NEGREDO
KİMDİR?

20 Ağustos 1985 tarihinde 
İspanya’da dünyaya geldi. 186 

cm boyundaki forvet oyuncusu 
futbola ilk adımını Escuela 

Fútbol A.F.E’de attı. Ardından 
Rayo Vallecano’nun alt yapısında 
üç yıl geçiren Negredo, 2004’te 
Real Madrid Alt Yapıs’ına geçti. 
Almeria, Real Madrid, Sevilla, 

Manchester City, Middlesbrough 
ve Valencia takımlarında forma 

giydi. Kulüp ve milli takım 
kariyerinde toplam 424 maça 

çıkan Negredo
174 kez fileleri sarstı. 
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Y eni transferimiz 
Jeremain Lens 
için 7 Ağustos 
günü Vodafone  
Park’ta imza  

                         töreni yapıldı. 
Törene Başkanımız Fikret Orman, 
Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra 
Kurulu Üyesi), Candaş Tolga Işık 

(İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi) ile basın mensupları katıldı.

Lens ile birlikte takımımızın güzel 
bir sezon geçireceğini ifade eden 
Başkanımız Fikret Orman, şunla-
rı söyledi: “Biz Lens’i istedik. O da 
bizimle oynamayı çok istedi. Büyük 
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 
Güzel bir sezon geçireceğiz hep 

beraber. Bizim işimiz oyuncularımı-
zı mutlu etmek, onların da işi bizim 
tarftarlarımızı mutlu etmek. ‘Beşik-
taş ailesine hoş geldin’ diyorum. Jer-
main Lens’in annesi de burada ona 
da teşekkür ediyorum. Onlar da bu 
kararda destek oldular. Hep beraber 
güzel günler geçirmemiz umuduyla 
tekrar hayırlı olsun diyorum.”

“Beşiktaş’ta oynamak
bir hayaldi

Jeremain Lens:

GERÇEK OLDU”
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“En üst seviyeyi
hedeflediğim için
Beşiktaş’tayım”

Yeni transferimiz Jeremain Lens, 
ailemize katıldığı için çok mutlu 
olduğunu belirtti ve şu ifadele-
ri kullandı: “Çok teşekkür ederim. 
Beşiktaş ailesine katıldığım için çok 
mutluyum. Beşiktaş üst üste iki 
sezon şampiyon oldu. Üçüncü şam-
piyonluğu hedefliyor. Şampiyonlar 
Ligi’nde oynayacağız hep birlikte. 
Takımın bir parçası olarak buradaki 

başarıya katkı yapmak istiyorum. 
Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst 
seviyedeki hedeflerin bir parçası 
olmak istediğim için kararımı Beşik-
taş’tan yana verdim.”

“Hep hayallerimin
peşinden gittim”

İmza töreninden önce BJK TV 
Genel Müdürü Bülent Ülgen’in Gün-
dem Özel programına konuk olan 
Lens, Beşiktaşımız’a transfer olma 
sürecini ve gelecek planlarını şu 
ifadelerle anlattı: 

“Beşiktaş’ın oyuncusu ve bir 
parçası olduğum için çok mutlu-
yum. Ben hep hayallerimin peşinden 
gittim. Beşiktaş’ta oynamak da bir 
hayaldi. O hayalim de gerçek oldu. 
Şampiyon olmuş ve Şampiyonlar 
Ligi’nde oynayan bir takımdan bah-
sediyoruz. Rekabetin faydalı oldu-
ğuna inanıyorum. Kaliteli oyuncu-
larla rekabeti daha çok seviyorum. 
Burada elimden gelenin en iyisini 
yapacağım.

Beşiktaş gibi takımlarda bek-
lenti hep yüksektir. Türkiye ligini iyi 
tanıyorum. Kalitemi göstereceğimi 

düşünüyorum.”

“Sabırsızlıkla
Şampiyonlar Ligi’nde

oynamayı bekliyorum”
Gol atmanın da, gol attırmanın da 

kendisi içinaynı olduğunu ifade eden 
Lens, “Önemli olan takıma katkı 
sağlamaktır. Daha iyi pozisyonda 
arkadaşım varsa asist yapmayı ter-
cih ediyorum. Tam tersi pozisyonda 
ise kaleyi düşünüyorum” dedi. Yeni 
transferimiz, çok heyecanlı olduğu-
nu söyleyerek, “Uzun zaman önce 
Şampiyonlar Ligi’nde oynamıştım. 
Dünya Kupası ve Avrupa Kupası’nda 
maçlara çıktım ancak Şampiyonlar 
Ligi en üst seviyede. Sabırsızlıkla 
Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı 
bekliyorum” diye konuştu. ◊

JEREMAIN LENS
KİMDİR?

24 Kasım 1987’de Hollanda’da 
dünyaya geldi. 178 cm boyundaki 

orta saha oyuncusu; Nijmegen, 
AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, 
Dynamo Kiev, Fenerbahçe ve 

Sunderland takımlarında forma 
giydi. Kulüp kariyerinde 372 
maçta 94 gol atan Lens, 33 

defa giydiği Hollanda Milli Takım 
formasıyla yedi kez gol sevinci 

yaşadı.

Hollandalı futbolcu Jeremain Lens; 
yöneticilerimiz Umut Güner ve Şafak 

Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte kupa 
maçını oynayacağımız Samsun’a 
gitti. Jeremain Lens’i Çarşamba 

Havalimanı’nda taraftarlarımız, sevgi 
tezahüratlarıyla karşıladı.
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ilili futbolcu 
Gary Medel, 
Umut Güner 
(As Başkan, 
Futbol Transfer 
Komitesi Baş-

kanı, Vodafone Park’tan Sorumlu) 
ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu (Hukuk, 
Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, İcra 
Kurulu Üyesi) ile birlikte 11 Ağustos 
günü İstanbul’a geldi. Gary Medel’i 
Atatürk Havalimanı’nda taraftarları-
mız sevgi tezahüratlarıyla karşıladı.

12 Ağustos günü Vodafone 
Park’ta yeni transferimiz Gary Me-
del için yapılan imza törenine ise, 
Başkanımız Fikret Orman ile basın 
mensupları katıldı. Medel’in huzurlu 

ASIL OLAN 
TARAFTARDIR”

“Futbolcular gelip geçicidir
Gary Medel: 
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GARY ALEXIS MEDEL
KİMDİR?

3 Ağustos 1987’de Şili’de 
dünyaya geldi. 171 cm boyundaki 
defans oyuncusu; Boca Juniors, 

Sevilla, Cardiff City ve Inter 
takımlarında forma giydi. Kulüp 
kariyerinde 287 maçta yirmi gol 
kaydeden Medel, Şili Milli Takımı 

formasıyla seksen maçta beş 
gole imza attı. 

bir ailenin parçası olmayı seçtiğini 
ifade eden başkanımız Fikret Or-
man, imza töreninde şunları söyledi: 
“Bizim için mutlu bir gün. Hayırlı 
olsun. Camiamızla gurur duyuyorum. 
Aldığımız oyunculara başka takım-
lardan teklifler vardı ama oyuncular 
huzurlu bir ailenin parçası olmayı 
seçtiler. Takip ettiğimiz bir oyun-
cuydu. Medel de bize gelmeyi çok 
istedi. Transferde payı olan Medel ve 
eşine hayırlı olsun diyorum. Transfer 
komitemiz yine iyi çalışmalar yaptı. 

Transferin sonuna yaklaştık bizim 
açımızdan. İyi bir transfer dönemi 
geçirdik. Medel’in taraftarları-
mızla iyi ilişkiler içinde olacağını 
düşünüyorum. Sezon başında üç 
transfer yapacağız dedik. Beş 
tane transfer yaptık. Çok geniş 
kadromuz var. Oynayamayacak 

oyuncuların satışını yapacağız. İki 
tane on bir çıkartabilecek kadroya 

sahibiz.”
Yeni transferimiz Gary Medel, 

imza töreninde şöyle konuştu: “Baş-
kanımıza ve yöneticilerimize teşek-
kür ediyorum. Taraftarlara destekleri 
için teşekkür ederim. Benim için çok 
büyük bir transfer. Beşiktaş iki kez 
üst üste şampiyon oldu. Bu başa-
rıları devam ettirmek için burada-
yım. İlk on birde olunca kendimi iyi 
hissediyorum. 12 numaralı formayı 
giyeceğim.”

Yeni transferimiz Gary Medel, ay-
rıca Vodafone Park’ta BJK TV Genel 
Müdürü Bülent Ülgen’in Gündem 
Özel programına konuk oldu. Beşik-
taşımız’a transfer olma sürecini ve 
gelecek planlarını anlatan Medel, şu 
ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş, Türkiye’nin çok önemli 
kulübü. Devamlı büyümekte olan 
bir kulüp. Karar vermem kolay oldu. 

Birçok teklif vardı ama ben Beşik-
taş’ı seçtim. Hem defansta hem de 
orta sahada oynadım. Bütün mev-
kilerde kendimi rahat hissediyorum. 
‘Come to Beşiktaş’ videosu ve fikir 
çok ilginç, dikkat çekici. Ben birini 
arar mıyım bilemiyorum. Onu başkan 
ve yönetim bilir. Hedefim burada 
şampiyon olmak ve mutlu olmak. 
Hep beraber başarılar kazanmak 
istiyorum. Umarım gol atarım ama 
en önemlisi takımın kazanması. 
Futbolcular gelip geçicidir asıl olan 
taraftardır. Saha içinde agresif bir 
oyuncuyum. Bu özelliğimden dolayı 
çok kart gördüm ama artık tecrübe-
liyim.” ◊
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temsa.com

Her geçen yıl başarılarına bir yenisini ekleyen Beşiktaş, bu sene de başarılara 
TEMSA ile koşacak. Kara kartalı taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. 
Şampiyona mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılar dileriz.

Şampiyonlar bu sene de 
omuz omuza...

/temsaglobal /temsaofficial /temsa-global /temsaofficial /temsaofficial
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Y eni transferi-
miz Orkan Çı-
nar, Beşiktaş’a 
geldiği için çok 
mutlu oldu- 

           ğunu belirte-
rek, kimseyi mahcup etmeyeceğini, 
Beşiktaş formasının ve armasının 
hakkını sonuna kadar vereceğini 
vurguladı. 

Duygularının birkaç kelimede 
anlatılacak gibi olmadığını söy-
leyen Orkan, şöyle konuştu: “Ben 
hayatım boyunca çalıştığım yerlere 
yavaş yavaş gelmeyi başarıyorum, 
bu da çok güzel bir şey. Bu arada 
tabii ki buraya gelmek kolay olmadı, 
yanımda olan aileme, menajerlerime, 
hocalarıma teşekkür ediyorum. Beni 
beğenen, takıma katmak isteyen, 
bana bu şansı tanıyan Şenol ho-
cama da teşekkür ediyorum. Süper 
oyuncular var ve ben de heyecanlı-
yım. Ağabeylerimden öğreneceğim 
çok şey var. Çok mutluyum.” 

“Takıma yüzde yüzümü
her zaman vereceğim”
“Hiç kimse benim buraya geldi-

ğime pişman olmayacak, kimseyi 
mahcup etmeyeceğim, formanın ve 
armanın hakkını vereceğim” diyen 
Orkan, takıma her zaman yüzde 
yüzünü vereceğini söyledi ve şöyle 
devam etti: “Takım arkadaşlarım 
çok iyi onların yanında ben de daha 
iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü 
takımda çok zeki oyuncular var, çok 
güzel pas trafiği oluşuyor, onların 
arasında çok iyi katkı yapabileceği-
mi düşünüyorum.

“Şenol hocanın
her sözünü dinleyeceğim”

Şenol Güneş gibi bir teknik 

adamla çalışmanın her genç oyuncu 
için önemli olduğunu vurgulayan Or-
kan, onun elinde büyüyeceğine, ba-
şarılara ulaşacağına, onunla birlikte 
daha güzel şeyler olacağına emin 
olduğunu ifade ederek, “Elimden 
geleni yapacağım ve Şenol hocanın 
her sözünü dinleyeceğim” dedi.

Orkan, hedefinin takıma kat-
kı sağlamak olduğunu belirterek, 
“Şampiyonlar Ligi de heyecan verici. 
Her şeyin güzel olacağına eminim. 
Milli takım hedefim var. Benim için 
U-21 veya A milli farketmez, so-
nuçta milli takım forması her yerde 
aynı, her yerde sonuna kadar terimi 
dökerim. Beşiktaş taraftarı zaten 
çok büyük bir taraftar... Takımlarını 
çok seviyorlar, oyuncularına sahip 
çıkıyorlar. Bunlar da benim için çok 
önemli. Çünkü bir oyuncu için taraf-
tarının arkasında durmasından daha 
güzel bir şey yok. Çok güven veriyor, 
çok rahat hissettiriyor. Beşiktaş’ın 
ortamı aile gibi, ona da çok sevini-
yorum” diye konuştu. ◊

“Formanın ve
armanın hakkını 

veRECEGIM”

Orkan Çınar:

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Orkan Çınar, 29 Ocak 1996’da 
Almanya’nın Dortmund kentinde 

dünyaya geldi. On üç yaşında 
Füchse Berlin’den Borussia 

Berlin’e transfer oldu. 2011’de 
Wolfsburg’a gitti ve burada 
U-17 takımında forma giydi. 
Üç yıl sonra Almanya 2. Ligi 

ekiplerinden Greuther Fürth A 
takımında oynamaya başladı. 

2015’te Gaziantepspor’a
kiralık olarak gitti.
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ÜÇÜNCÜ 

YILDIZLA 

ÜÇÜNCÜ

SAMPIYONLUGA 
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İki sezondur üst üste şampiyonluğu 
rakiplerine bırakmayan futbol takımımız, 

bu sezona da iddialı başladı. “Come to 
Beşiktaş” sloganıyla başarılı transferler 

yapan Beşiktaşımız, sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da adından söz ettirdi. 

Yeni sezondaki ilk sınavında Türkiye Kupası 
Şampiyonu Konyaspor ile Süper Kupa mücadelesi 

veren ekibimiz, 1-1 berabere götürdüğü maçın 
doksanıncı dakikasında yediği golle kupaya 

uzanamadı. Ancak bu maçta Konyasporlu taraftar-
ların sahaya inerek çıkardığı olaylar, kupa törenine 

gölge düşürdü. Konya’nın beş, bizim bir maç ceza 
almamız nedeniyle de yetmiş gün sonra Dolmabahçe’de 

oynanan ilk maçta futbolcularımız sahaya taraftarlarından 
yoksun çıktı. Vodafone Park’da Antalyaspor ile oynadı-

ğımız ilk maçta 2-0 galip gelerek, lige başarılı bir başlangıc 
yaptık. İkinci haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yla 2-2 

berabere kaldık. 
(Beşiktaşımız’ın 26 Ağustos 2017 tarihinde Bursaspor ile 

oynadığı Spor Toto Süper Lig maçının ayrıntılarına dergimiz 
baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)

EYLÜL AYI MAÇLARIMIZ
4. HAFTA: K. KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ

5. HAFTA: BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR
6. HAFTA: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
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TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİ

06.08.2017

Hakemler:
Fırat Aydınus
Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Stadyum:
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Sarı Kart:
Ali Turan (Dk.45), Bourabia (Dk.60),
Adriano (Dk.90)

Gol:
Traore (Dk.33), Cenk (Dk.78), Skubic 
(Dk.90 Pen.)

BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO, PEPE, TOSIC, BECK 
(Dk.61 CANER), QUARESMA, BABEL, 
OĞUZHAN, ATIBA, TOLGAY (Dk.61 
NEGREDO), CENK

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Caner, 
Orkan, Necip, Negredo, Mustafa 

Teknik Direktör: Şenol Güneş

KONYASPOR:
SERKAN, ALİ (Dk.82 EZEKIEL), 
MOKE, FERHAT SKUBIC, ÖMER, ALİ 
ÇAMDALI (Dk.76 MUSA), MILOSEVIC 
(Dk.65 JONSSON), TRAORE, 
BOURABIA, FOFANA   

Yedekler: Abdülaziz, Selim, Jonsson, 
Hadziahmetovic, Vedat, Musa, 
Ezekiel

Teknik Direktör: M. Reşit Akçay

BEŞİKTAŞ
A. Konyaspor

1-2

Süper Lig şampiyonu Beşiktaşımız ve Türkiye Kupası 
şampiyonu Konyaspor, Turkcell Süper Kupa Finali’nde karşı 
karşıya geldi. Traore’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan 
Konyaspor’a cevap 77’de Cenk Tosun’dan geldi. 90. dakikada 
Skubic’in penaltıdan attığı gol, rakibe kupayı getirirken, 
Konyasporlu taraftarların sahaya inerek çıkardığı olaylar, kupa 
törenine gölge düşürdü. 

15. dakikada Beşiktaşımız karşılaşmanın en net pozisyonuna 
Cenk Tosun ile girdi. Oğuzhan’ın pasında rakibinden sıyrılarak 
ceza sahasına giren Cenk’in şutunu kaleci Serkan Kırıntılı 
kurtardı.

19. dakikada Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Quaresma, ceza 
sahasına içine girdi ve sağ ayağının dışıyla vurdu, top direğin 
yanından auta gitti.

24. dakikada hakem Fırat Aydınus, su molası verdi.
26. dakikada gelişen atağımızda Babel topu Cenk’e indirdi, 

Cenk’in şutu kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.
33. dakikada Fofana ceza sahası önüne kadar getirdiği 

topta boş durumda bulunan Traore’ye verdi. Traore’nin vuruşu 
filelerle buluştu. 1-0 

39. dakikada Babel’in ceza sahasından çektiği şutta top 
savunma oyuncusundan döndü.

42. dakikada yine Babel, ceza sahasında rakiplerini çalım-
layıp şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.

45. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan 
Ricardo Quaresma’nın ceza alanına gönderdiği ortasında, 
savunmadan seken topu önünde bulan Tolgay Arslan’ın ceza 
yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak 
kalenin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

45+1. dakikada Konyaspor’da Ali Turan, Adriano’ya yaptığı 
faul nedeniyle sarı kart gördü.

57. dakikada topu alan Fofana, Beşiktaş yarı sahasını geçti 
ve topu Ömer Ali’ye verdi. Ömer Ali’nin sağ çaprazdan şutu 
direğin hemen dibinden auta gitti.

61. dakikada Şenol Güneş iki oyuncu değişikliği birden yaptı. 
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BEŞİKTAŞ
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Tolgay ve Beck oyundan çıkarken yeni transferimiz Negredo ile 
Caner Erkin oyuna girdi. 

75. dakikada Fofana’nın ceza sahası dışından sert şutu 
yerden auta gitti.

78. dakikada Caner’in kullandığı taç atışında ceza sahası 
içinde topla buluşan Cenk Tosun, klas bir hareketle rakibinden 
sıyrıldı ve topu filelerle buluşturdu. 1-1

90. dakikada ceza sahası içinde Jonsson’un Pepe’nin 
müdahalesi sonrası yerde kalması sonucu hakem Fırat Aydınus 
penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skubic topu filelere 
gönderdi. 2-1 

90. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı! Negredo, kale 
sahasında kafa vuruşu yaptı, top kaleci Serkan’da kaldı kaldı.

Mücadele 2-1 sona erdi ve Konyaspor Süper Kupa’yı 
müzesine götürdü. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, maçın 
ardından yaptığı açıklamada, “Biz üzüldük. Bu sene Süper 
Kupa’yı kazanmak istiyorduk. Oyunumuz kaybetmeyi hak 
etmiyordu. Eksiklerimiz var. Rakibi tebrik ediyorum. Daha 
tempolu ve hızlı oynamak lazım” dedi. ◊

Olaylar geceye damga vurdu
Karşılaşmadan önce kapılar geç 

açılınca stat girişindeki arama nokta-
larının önünde iki kilometrelik kuyruk 
oluştu. İzdiham oluşmaması için x-ray 
cihazları devreden çıkarıldı ancak bu 
durum olaylara çanak tuttu. 77. dakikada 
Cenk’in attığı golden sonra sahaya giren 
bir Konyaspor taraftarı güvenlik güçleri 
tarafından dışarı çıkarıldı. Quaresma, 
sahaya atılan “kelebek” diye tabir 
edilen kesici aleti Aydınus’a verdi. Maç 
boyunca sahaya meşale ve torpil atan 
Konyasporlu taraftarlar sahaya girdiler 
ve futbolcularımıza linç girişiminde 
bulundular.
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TÜRKİYE SÜPER LİG

01. HAFTA / 13.08.2017

Hakemler:
Cüneyt Çakır
Bahattin Duran, Tarık Ongun

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Oğuzhan (Dk.12), Danilo (Dk.32), Celustka (Dk.45), El Kabir 
(Dk.45), Tosic (Dk.58), Angelo (Dk.63), Beck (Dk.90)

Gol:
Pepe (Dk.45), Cenk (Dk.64 Pen.)

2-0
BEŞİKTAŞ
Antalyaspor

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaşımız, ilk lig 
maçında Antalyaspor’u konuk etti. Seyircisiz oynanan 
maçta 45+4. dakikada Pepe ve 64. dakikada Cenk 
Tosun’un penaltıdan attığı gollerle rakibimizi 2-0 
mağlup ettik.

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak 
tamamlayan Beşiktaşımız, 2017-2018’e taraftarından 
yoksun bir başlangıç yaptı. Çünkü Atiker Konyaspor ile 
oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde yaşanan 
saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama 
cezası almıştık. İki yüz kadar Antalyasporlu taraftar 
ise, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.

2. dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaş-
tırmaya çalıştığı topu önünde bulan Caner Erkin’in 
vuruşunda top az farkla auta gitti.

7. dakikada Beşiktaş’ın sağ kanattan Caner Erkin ile 
kullandığı serbest vuruşta Antalyaspor defansı topu 
uzaklaştırdı.

8. dakikada Ricardo Quaresma ceza sahası içinde 
topla buluştu ancak Antalyasporlu futbolcular son 

anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.
9. dakikada Cenk Tosun, ceza sahası dışından 

şansını denedi, top kalecide kaldı.
12. dakikada Oğuzhan Özyakup, Salih Dursun’a 

yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.
20. dakikada Beck ceza sahası içi sağ çaprazdan 

vurdu, top kalecide kaldı.
23. dakikada Beşiktaşımız gole çok yaklaştı. 

Pepe’nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
31. dakikada Babel ceza sahasında markaj altında 

şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.
36. dakikada Antalyaspor’da sakatlanan Sandro’nun 

yerine Zeki Yıldırım oyuna girdi.
38. dakikada Antalyaspor atağında ceza sahası 

içinde topa yükselen Maicon Marques kafayı vurdu. 
Top savunmadan döndü.

45+3. dakikada Ricardo Quaresma’nın vuruşunda 
top az farkla auta çıktı.

45+4. dakikada Beşiktaşımız, Pepe’nin attığı golle 
Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Caner Erkin’in 
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BEŞİKTAŞ:
FABRI, CANER, PEPE, TOSIC, BECK, ATIBA, OĞUZHAN (Dk.74 TOLGAY), BABEL, QUARESMA (Dk.82 
NECİP), TALISCA, CENK (Dk.87 NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Fatih, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Sedat, Negredo, Mustafa 

Teknik Direktör: Şenol Güneş

ANTALYASPOR:
BOFFIN, ANGELO, AYTAÇ, SALİH, CELUSTKA, CHARLES, SANDRO (Dk.38 ZEKİ), DANILO (Dk.62 
AYDIN), ETO’O, MAICON, EL KABIR (Dk.79 EMRE)   

Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, Musa, Zeki, Aydın, Yekta, Chico, Harun, Emre 

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ

%50
11
1
270
%73
3
4/14
18
2

ANTALYASPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%50
13
4

289
%78

3
4/16

24
1

M. Başakşehir

Akhisar Belediye

Gençlerbirliği

Alanyaspor

Göztepe

E. Y. Malatyaspor

Trabzonspor

Galatasaray

HAFTANIN MAÇLARI
Bursaspor

D. G. Sivasspor

K. Karabükspor

Kasımpaşa

Fenerbahçe

Osmanlıspor

A. Konyaspor

Kayserispor

1-0

1-0

1-1

1-3

2-2

3-1

2-1

4-1

kullandığı serbest vuruşta arka direkte 
Pepe’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu.

56. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı 
gerisinden vuruşunda top üstten auta çıktı.

64. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahası 
içinde yer kalması sonrası Beşiktaş penaltı 
kazandı. Topun başında geçen Cenk Tosun 
topu ağlarla buluşturarak takımımızı 2-0 öne 
geçirdi.

70. dakikada Salih Dursun’nun ceza sahası 
içinden vuruşunda top direğin dibinden auta 
çıktı.

90. dakikada Antalyaspor’un hızlı gelişen 
atağında Samuel Eto’o, fabri ile karşı karşıya 
kaldı ancak Fabri zamanında çıkarak topa 
müdahale etti. ◊

Süleyman Seba’nın vefatının üçüncü yıldönümü nedeniyle Vodafone 
Park’taki tribünlere değerli büyüğümüze ait görseller konuldu ve “Beşik-
taş’ı üzmeyin” mesajı da yer aldı. Oyuncularımız da maç öncesi üzerinde 

Süleyman Seba fotoğrafının bulunduğu ve “Kalbimizdesin”
yazan tişörtle ısındı.
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KASIMPAŞA

%65
15
4
544
%90
4
8/32
20
1

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%36
7
4

276
%81

4
7/18

15
2

Beşiktaşımız, ligin ikinci haftasında Kasımpaşa’ya konuk 
oldu. İki kere öne geçmemize rağmen, skoru koruyamadık ve 
maç 2-2’lik beraberlikle sona erdi. 

6. dakikada Kasımpaşa, köşe vuruşunda çerçeveyi bulamadı. 
Neumayr’ın ortasında Adem Büyük’ün kafa vuruşu farklı 
şekilde auta gitti.

7. dakikada Tosic’in harika pasında topla buluşan Cenk, ceza 
sahasına girdi ve arka direkte boş durumda bulunan Babel’e 
topu attı. Babel rahat bir şekilde topu filelere yolladı. 0-1

14. dakikada Tosic, Cenk’e yine güzel bir pas attı. Vücut 
çalımı ile rakibinden sıyrılan golcü futbolcunun şutunu 
Ramazan yatarak kurtardı.

24. dakikada Kasımpaşa’da Neumayr, ceza sahamız önünde 
topla buluştu. Alman futbolcunun ceza sahası dışından çektiği 
şut filelerle buluştu. 1-1

34. dakikada gelişen atağımızda Ryan Babel, sol kanatta 
bulunan Caner’e pasını  verdi. Caner’in güzel ortasında Talis-
ca’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçta bir kez daha öne 
geçtik. 1-2

45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Portekizli Pepe’nin 
kafa vuruşu auta gitti.

48. dakikada Kasımpaşa’da ilk golün sahibi Neumayr, 
uzaktan yine şansını denedi ama bu sefer Fabri rahat bir 
şekilde kurtardı.

54. dakikada Neumayr’ın kullandığı köşe vuruşunda 
Youssef’in kafa vuruşu direğin hemen üstünden auta gitti.

57. dakikada çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. 
Oğuzhan’ın derinlemesine pasında ceza sahası arkasına sarkan 
Babel kaleciyi çalımladı ancak kaleden uzaklaştı. Ceza sahası 

K. Karabükspor

Bursaspor

D. G. Sivasspor

Osmanlıspor

Kayserispor

Antalyaspor

Fenerbahçe

A. Konyaspor

HAFTANIN MAÇLARI
M. Başakşehir

Alanyaspor

E. Y. Malatyaspor

Galatasaray

Göztepe

Akhisar Belediye

Trabzonspor

Gençlerbirliği

1-0

1-0

1-1

1-3

2-2

3-1

2-1

4-1



44
Eylül
2017

45
Eylül
2017

TÜRKİYE SÜPER LİG

02. HAFTA / 18.08.2017

Hakemler:
Alper Ulusoy
Kerem Ersoy, Volkan Narinç

Stadyum:
RTE Stadyumu

Sarı Kart:
Talisca (Dk.31), Veysel (Dk.34), Tosic 
(Dk.39), Trezeguet (Dk.76), Youssef 
(Dk.90), Rangel (Dk.90)

Gol:
Traore (Dk.33), Cenk (Dk.78), Skubic 
(Dk.90 Pen.)

KASIMPAŞA:
RAMAZAN, SADIKU, YOUSSEF, 
VEIGNEAU, VEYSEL, POPOV, 
TREZEGUET, PAVELKA, NEUMAYR 
(Dk.78 MENSAH), ADEM (Dk.78 
RANGEL), MURILLO (Dk.63 EDUOK)   

Yedekler: Eray, Mert, Burak, Abdullah, 
Hasan, Ahmed, Mensah, Eduok, 
Rangel 

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

BEŞİKTAŞ:
FABRI, CANER, PEPE, TOSIC, 
BECK, OĞUZHAN (Dk.74 MEDEL), 
TOLGAY, BABEL (Dk.85 NEGREDO), 
QUARESMA (Dk.75 LENS), TALISCA, 
CENK
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, 
Medel, Fatih, Orkan, Lens, Necip, 
Negredo, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kasımpaşa 
BEŞİKTAŞ

2-2

içinde boş durumda bulunan Cenk’i gördü, Cenk’in boş kaleye 
vuruşu üstten auta gitti.

74. dakikada yeni transferlerimiz Lens ve Medel oyuna 
girerken Oğuzhan ve Quaresma oyundan çıktı.

79. dakikada taç atışından topu alan Trezeguet’nin ceza 
saha sahası dışından sert şutunda Fabri çaresiz kaldı ve maça 
bir kez daha eşitlik geldi. 2-2

85. dakikada Cenk Tosun’un sol çaprazdan yaptığı çok set 
şutu kaleci ramazan güçlükle kornere çeldi. ◊
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SOSYAL BESIKTAS

(173815)
4,4%

(63076)
1,6%

(3290782)
83,9%

(348780)
8,9%

Twitter %83,9 pay ile en 
çok konuşulan mecra 

olmuştur. 

#BeşiktaşınMaçıVar hashtag’i on bir 
saat kırk dakika TT listesinde kalmıştır. 

Tüm dünyada yayılan 
#ComeToBeşiktaş sloganı 
takımımızın global birçok 
hesaptan da ileti almasını 

sağlamıştır. Twitter’da 
ileti başına etkileşimde 
Beşiktaş Twitter hesabı 
Avrupa devlerini geride 

bırakmıştır. 

En fazla kullanılan emoji  
    olurken     ikinci sırada 

yer almıştır. Yeni transfer-
ler emojilerin dağılımında 

büyük pay sahibi
olmuştur. 

#ComeToBeşiktaş toplam 
451.007 kez paylaşılmıştır 
ve birçok takımdan daha 

fazla konuşulmuştur.

Beşiktaş Twitter’da ileti ve 
takipçi başına etkileşim-
lerde Avrupa kulüplerinin 
önünde yer almıştır. Ta-

kipçilerimizin iletilerimize 
tepki vermesi geçen aya 
göre dört katına çıkmıştır

#ComeToBeşiktaş has-
htag’i 234 binden fazla 

kullanılmıştır. 

Beşiktaşımız, Twitter’da 
ileti başına aldığı etkile-
şimde Avrupa devlerini 
geride bırakmıştır. İleti 

başına tam 5.610 etkile-
şim aldık. 

Yurt dışında da #Co-
meToBeşiktaş videoları 
olumlu tepkiler almış ve 
iki milyara yakın izlenme 

elde edilmiştir. 

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

TT listesinde besiktas TREND

15 TEMMUZ - 15 AGUSTOS 2017

#ComeToBeşiktaş yurt disi
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B üyükelçiliğin 
kabul odasında 
çayımızı alıp, 
Birleşik Krallık 
Ankara  

       Büyükelçisi 
Sayın Richard Moore’u beklemeye 
başladık. Gözümün ucuyla boynun-
da Siyah-Beyaz atkı ile salona giren 
kişiyi gördüğüm sırada içimden 
“Yok canım bu kişi sayın büyükelçi 
değildir” diyordum ki tam, aksanlı 
bir şekilde “Siyah!” diye bağırması 
ile dona kaldık! Evet, o Siyah-Beyaz 
atkılı kişi tam da oymuş. Sonrasın-
da da zaten, her yönüyle tam bir 
Beşiktaşlı olan büyükelçi Richard 
Moore’la sohbetimiz aynı samimiyet 
ve sıcakkanlılıkla geçti. 

Richard Moore kimdir, kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

Babam Dışişleri Bakanlığı’nda ça-
lışan bir diplomattı. Bu sebeple genç 
bir yaşta birçok ülkeyi ziyaret etme 
şansım oldu. Zaten Trablusgarp, 
Libya doğumluyum. Oxford Üniver-
sitesi’ni bitirdikten sonra, lisansüstü 
eğitim için Harvard Üniversitesi’ne 
gittim. 1987 yılında Dışişleri Bakan-

lığı’nda işe başladım. Bu sene otuz 
yılı dolduruyorum! 1989’da uzmanlık 
dili olarak Türkçe’yi seçtim ve 1990 
yılında altı aylık oğlum ve eşim ile 
birlikte Türkiye’nin yolunu tuttuk.  
1992 yılının Ocak ayında kızımız 
İstanbul’da dünyaya geldi. 

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Türkiye futbol hastası bir ülke. 

1990’da ilk geldiğimde tanıştığım 
her Türk’ün bana ilk sorduğu soru 
“Hangi takımı tutuyorsun” oldu. 
İngiltere’de Chelsea tabii tuttuğum 
takımımdı ama çoğu insan için bu 
yeterli değildi! “Bari burada bir takım 
tutayım yoksa bu iş olmayacak” 
diye düşündüm. Baktım Ankaragücü 
iyi gidiyor o sıralar... Sonra öğrendim 
ki Beşiktaş’ta bir İngiliz ekolü var; 
Gordon Milne, Alan Walsh, Ian Wil-
son, Les Ferdinand şeklinde. Kaderin 
cilvesi olarak, tam karar verecekken, 
Ankara’dan İstanbul’a tayin oldum ve 
Beşiktaş-Etiler civarında oturmaya 
başladım. Beşiktaş’ta oturup, Beşik-
taş’ı tutmamak mümkün mü?

Beşiktaş ve İngiltere arasında 
ortak değerler var mı sizce?

Birleşik Krallık Ankara 
Büyükelçisi Sayın Richard 

Moore’un adını sosyal 
medyada ve Beşiktaş 

ile ilgili haberlerde 
çokça duyuyoruz. Peki 
aslında Richard Moore 
ekselansları kimdir ve 

nasıl Beşiktaş taraftarı 
oldu? Bu soruların ve 

daha fazlasının yanıtlarını 
ondan dinleyelim dedik 

ve Ankara’ya misafirliğe 
gittik.

BEŞİKTAŞ’IN

RICHARD MOORE
Röportaj:

Andrew Simes 

Fotoğraf:
Hüseyin Türk

BÜYÜKELÇİSİ
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Tabii, fair play iki taraf için çok 
önemli bir hal almış. Ama özellikle 
Beşiktaş taraftarının mizah an-
layışını İngiliz mizahına çok ben-
zetiyorum. Maça sırtlarını dönüp 
yaptıkları tribün şovları mesela çok 
kendilerine has bir şey. Ben de maçı 
bırakıp taraftarları izliyorum bazen. 
Mizahın yanında sosyal sorumluluk-
larının olması da çok güzel. Çanak-
kale Savaşı anma törenine Beşiktaş 
renklerindeki kravatımı takarak 
giderim çünkü o savaşta Beşiktaş 
takımı birçok oyuncusunu yitirmiştir. 
Verdikleri savaşın ardından ülkeleri-
mizin tekrar dost olması, ortak tarih 
ve ortak değerlerimizin çok olduğu-
nu gösterir. Çok farklı değiliz.

Yeni stadımız dünyada örnek 
olarak gösteriliyor. Sizin görüşleri-
nizi alabilir miyiz?

Öncellikle böylesine güzel bir 
yapıya bir İngiliz firma Vodafone’un 
sponsor olması beni çok sevindirdi. 
Gerçekten çok özel ve güzel bir yapı. 
Sağ olsun Sayın Başkan Fikret Or-
man hep en iyi şekilde ağırlar beni. 
Sayın Abdullah Gül ve Sayın Hikmet 
Çetin ile birlikte maç izleme fırsatı-
mız oldu. Onlar da çok iyi Beşiktaşlı... 
Açılış maçının ardından stadın oto-
parkından ayrılırken, dağılan taraf-
tarların arasında bulduk kendimizi. 
Beşiktaş taraftarından hiçbir şey 
kaçmaz. Gördüler plakamı, hemen 
tezahürata başladılar, el salladılar. 

Unutamadığınız oyuncular ve 
maçlar var mı?

İlk geldiğimde Beşiktaş’ta oyna-
yan ve az önce bahsettiğim Ferdi-
nand, Wilson ve Walsh’u unutamam. 
Özellikle unutamadığım bir maçtan 
ziyade, unutamadığım bir süreç olan 
geçen sezon ön planda kaldı benim  

“Özellikle Beşiktaş 
taraftarının mizah 

anlayışını İngiliz mizahına 
çok benzetiyorum. Maça 

sırtlarını dönüp yaptıkları 
tribün şovları mesela 

çok kendilerine has bir 
şey. Ben de maçı bırakıp 

taraftarları izliyorum 
bazen. Mizahın yanında 
sosyal sorumluluklarının 

olması da çok güzel.”
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 için. Uzun bir ara şampiyon ola-
madık ve stadımız yoktu. Ama iyi 
başladık, ilk maçı aldık gerisi gelir 
diye düşündüm ve nitekim öyle oldu. 
Uzun bir aradan sonra rahat nefes 
alabildim. 

Son yıllarda Beşiktaş, Arsenal, 
Liverpool ve Chelsea gibi İngiliz ta-
kımları ile maç yaptı. Böyle anlarda 
aklınızdan neler geçiyor?

Ben bu maçlara elbette gittim. 
Öncellikle temsil amaçlı orada bu-
lunmam gerekiyordu ama duygusal 
olduğumu ve çelişkili duygularımın 
olduğunu görünce İngiliz takımın 
yöneticileri bir hayli şaşırdılar. 

Yurt dışındayken Beşiktaş’ı takip 
eder misiniz?

Her maça gitmem mümkün değil 

ama insanın aklı hep 
sevdiğindedir elbet. 
Gözüm gazetelerde ve 
internette hep Beşik-
taş’ı arar.

Soğukkanlı İngiliz 
taraftarları mı yoksa 
çılgın Türk taraftarları 
mı?

Maalesef çok fazla 
genellemeler hüküm 
sürüyor dünyada. 
Soğukkanlı Beşiktaş 
taraftarı bulmak, çılgın 
İngiliz taraftarı bulmak 

da mümkün. Bir yandan tabii genel 
bir çerçeve olarak bu genellemelerin 
doğru yanları var. İngiltere’de durum 
1980’lerdeki yaptırımlar sonrası 
biraz sakinleşti ama iki ülkenin in-
sanı adeta spora âşık. Mesela Fikret 
Orman ne kadar soğukkanlı gözükse 
de, onun yanındayken maç izleme 
şansım oldu ve şaşırdım! Bir otu-
rup bir kalkıyor. Yeri geldiğinde ben 
de biraz olsun çılgın olabiliyorum. 
Maçları izlerken televizyona bağırdı-
ğımda eşim Maggie bazen bana acır 
gibi bakar. Belki de ben seçimimi 
biraz daha Türk taraftarı olmaktan 
yana yaptım!

Spor yapıyor musunuz, ilginiz var 
mı?

Ragbi, golf ve kriket oynadım. En 
çok sevdiğim spor çim hokeyi oldu. 

 TWITTER’DA

   RICHARD MO
OR

E

“Son yıllarda Beşiktaş, Arsenal, 
Liverpool ve Chelsea gibi İngiliz 
takımları ile maç yaptı. Öncellikle 
temsil amaçlı orada bulunmam 
gerekiyordu ama duygusal 
olduğumu ve çelişkili duygularımın 
olduğunu görünce İngiliz takımın 
yöneticileri bir hayli şaşırdılar.”
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Okulumda futbol yoktu. Ama de-
ğinmeden edemeyeceğim, ragbideki 
saygıyı çok seviyorum. O sporda 
hakeme çok büyük saygı var. Ken-
disine hep “sir” diye hitap edilir ve 
taraftarlar asla ona küfretmez. Etse 
de, hakem dönüp “Sen ne diyorsun?” 
diye çıkış yapabilir. İngiltere’de ilginç 
bir laf vardır: “Futbol centilmen bir 
spordur, haydutların oynadığı. Ragbi 
haydutların sporudur, centilmenler 
tarafından oynanan”.

Beşiktaş ile ilgili ilginç veya ko-
mik bir anınız var mı?

Geçenlerde İzmir’den Aydın’a 
gitmiştik. Gelmemden dolayı bir 
caddeyi trafiğe kapatmışlar. Vali 
bey ile buluşmamıza girmeden önce 
sosyal medyaya bir göz attım. Ne 
göreyim, biri tweet atmış “On daki-
kadır trafik kilitli, polise sordum ne 
oluyor, ‘Beşiktaşlı Büyükelçi geçiyor’ 
dedi”. “Beşiktaşlı Büyükelçi” olarak 
anılmak hoşuma gitti.

Takımımızı nasıl buluyorsunuz?
Bir kere, şampiyon oluyorsak 

şikâyet etmemek gerek. Şenol Gü-
neş ve Fikret Orman çok iyi bir ikili 
oluşturdu. Huzur var takımda. Ama 
sanki bir İngiliz oyuncu alsak (gülü-
yor).

Yeni sezon için taraftarımız için 
bir mesajınız var mı?
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Üst üste üç şampiyonluk çok gü-
zel olur... Ama hani Avrupa da fena 
olmaz!

Beşiktaş için iddialaşma veya 
şakalaşmanız var mı elçilik çalışan-
larınız ile?

Aslında bir önceki sene şampiyon 
olduğumuzda ilk defa Birleşik Krallık 
Büyükelçiliği’nde bir takımın bayrağı 
asıldı. Ondan sonra bazı büyükelçilik 
çalışanları gelip bu sene şampiyon 
olmaları halinde kendi takımları-
nın bayraklarını asmak istediklerini 
söylediler. Adil bir istek olduğundan 
kabul ettim ama şükürler olsun ki 
bu sene de şampiyonluğu kimseye 
bırakmadık.

Sosyal sorumluluk olarak Türki-
ye’ye çok güzel bir yenilik getirdi 
eşiniz: görme engelliler için rehber 
köpekler. Bunun hakkında bir şeyler 
söylemek ister misiniz?

Öncelikle şunu belirtmem çok 
önemli; bu tamamen eşimin başarısı. 
Benim bu konuda destek dışında bir 
rolüm olmadı. Kendisi çok büyük bir 
iş yaptı. Maggie, arkadaşı Nurdeniz 
Tunçer ile birlikte Türkiye’de Reh-
ber Köpekler Derneği’ni kurdu ve 
iki buçuk senedir dernek çalışma-
ları için fon buluyorlar. Köpekleri 
eğitecek kişileri konuyla ilgili eğitim 
almak üzere İngiltere’ye yolluyorlar. 
Bu arkadaşlarımız buraya dönüp 
köpekleri eğitmeye başladılar ve son 
bir yılda on yedi köpeği mezun edip 
görme engellilere “gözler” kazandır-
dılar. İngiltere’de onlarca yıldır böyle 
bir uygulama var. Umarım bu proje 
büyür ve birçok kişiye umut olur. Bu 
konu hakkında daha çok farkındalık 
olur umarım.

Çoğu diplomat ve siyasetçinin 
tersine, sosyal medyada çok aktif-
siniz. 

Ben halk ile iç içe olmaya inanı-
rım. Yoksa ne istediklerinden haberi-
niz olmayabilir. Günümüzün gerçeği 
budur ve buna ayak uydurmak ge-
rek. Sosyal medya yüzünden insan-
larla daha samimi olup kaynaşma 
fırsatı bulabiliyorum. Özellikle benim 
pozisyonumdaki birisi açısından Bir-
leşik Krallık hakkındaki önyargıları 
kırmak için iyi bir fırsat. 

Tavsiye edeceğiniz bir kitap, bir 
film lütfen...

Elif Şafak’ı çok beğenirim. Özel-
likle “Baba ve Piç” kitabını beğen-
dim. Mevlana’yı okurum, İslam’a çok 
büyük katkıları oldu. Zülfü Livaneli 
ise tam bir Rönesans insanı. “Mut-
luluk” adlı eserini herkese tavsiye 
ederim. 

Türkiye ile ilgili en çok neyi sevi-
yorsunuz ve en çok neyi özleyecek-
siniz? 

Gerçekten kalbimle bunu söy-
lüyorum, Türkiye’yi çok seviyorum. 
Düşünün, henüz yirmilerimde, çocuk 
sayılabilecek yaşta geldim buralara. 
Kızım İstanbul’da doğdu. Bağlarımız 
çok kuvvetli, kesinlikle özleyeceğim 
Türkiye’yi; yemeklerini, farklı yerle-
rini, güzelliğini, insanlarını, misafir-
perverliklerini... Hepsini ve her şeyi 
özleyeceğim. Mutlaka döneceğim 
ve tabii ilk yapacağım şeylerden biri 
maça gitmek olacak.

Türk yemekleri ile aranız nasıl?
Ayran içerim. Rakı içerim. Onun 

dışında deniz mahsullerini seve-
rim. Adana mutfağı, acısı nedeniyle 

favorilerimdendir. Son yıllarda atak 
yapan Türk bira ve şarap sektörü, 
Avrupa’da bile büyük beğeni toplu-
yor.

Peki ya memleketten en çok neyi 
özlüyorsunuz?

Halimden memnunum aslında. Sık 
sık memleketi ziyaret etme şansı 
buluyoruz. Biraz daha ragbi ve kriket 
izleme, golf oynama fırsatım oluyor 
orada. Pub kültürünü, Twinings 
çaylarını ve Cooper portakal reçelini 
özlemiyorum desem yalan olur. ◊

“Çanakkale Savaşı 
anma törenine Beşiktaş 
renklerindeki kravatımı 

takarak giderim çünkü o 
savaşta Beşiktaş takımı 

birçok oyuncusunu 
yitirmiştir. Verdikleri 

savaşın ardından 
ülkelerimizin tekrar dost 

olması, ortak tarih ve 
ortak değerlerimizin çok 

olduğunu gösterir.
Çok farklı değiliz.”
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G eçtiğimiz 
sezon sonun-
da elde edilen 
zaferle üçüncü 
yıldızı forma-

mıza kazıyarak rüya gibi bir sezonu 
daha geride bıraktık. Uzun yıllar 
sonra iki sezon üst üste elde ettiği-
miz şampiyonluk sonrasında hedef 
yükseltmeye devam ediyoruz.

Üçüncü yıldız sonrası bu defa 
da üç sene üst üste şampiyonluk 
için kolları sıvadığımız bu sezonda 
inancımız, heyecanımız ve kendimize 
olan güvenimiz belki de her zaman-
kinden daha üst seviyede diyebili-
rim.

Sezon sonunda Boğaz’daki 
muhteşem donanmamızı ele aldığım 
çalışmam önceki sayımızda fiks-
tür formatıyla yayımlanmıştı. Tablo 
hakkındaki olumlu eleştiriler ve se-
rinin devamının istenmesi, Boğaziçi 
serüvenine devam etmeme vesile 
oldu diyebilirim. İstanbul’un güzellik-

leriyle taraftarlarımızın eşsiz göste-
rilerinin Boğaz’ın serin sularında bir 
araya gelmesi, yüzlerce kompozis-
yon için ilham kaynağı oldu.

Donanmamız Anadolu Hisarı’ndan 
Dolmabahçe istikametine doğru 
ilerlerken, en unutulmaz enstan-
tanelerden biri Beşiktaş sahilinde 
gerçekleşti. Sahilde donanmayı 
bekleyen on binlerce taraftarı-
mız, meşalelerle adeta semti sise 
gömerek, eşi benzeri zor görülür bir 
manzaranın tasarımına imza attı. 
Futbolcularımızı taşıyan büyük tek-
ne ve ona eşlik eden daha küçük öl-
çekli onlarca deniz aracı semtimize 
geldiğinde, kara ve deniz o sinerjiyle 
tek vücut olmuştu. Hem karayı hem 
de denizi detaylı görebilmem için, 
geleneksel açımın dışına çıkarak 
deniz seviyesinin bir hayli üstünden 
konuyu ele almaya çalıştım.

Son dönemlerde moda olan 
“Come to Beşiktaş” mottosuna 
da semtin üzerinde yer alan uçak 
pankartında yer vermeyi uygun 
gördüm. İstanbul’un değişkenliği gibi 
taraftarlarımız da sloganları, göste-
rileri ve mesajlarıyla kendini sürekli 
yeniliyor. Bu değişkenlikler de yeni 
tablolarım için bana ilham verirken, 
her bir resimde öncekinden daha 
üst seviyeye çıkma gayreti içinde 
oluyorum.

Daha nice yıllar şampiyonluk 
sonrasındaki coşkumuzu büyük bir 
heyecanla tuvale aktarmak  
dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

BOGAZ’IN
EFENDILERI

SEMTE
DOGRU
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Z onguldak’ın ilçesi 
Kozlu’da sabah 
saatleri, çocuk-
ların keyifli  
bağırışlarının  

       arasında ağaç-
tan yapılmakta olan bir kafeye 
minibüs yaklaşır. İçinden yaşları 
kırkın üzerinde emekçiler çıkar ve 
ustalarının direktifleriyle çalışmaya 
başlar. Bu emekçilerden birisi dikkati 
hemen çekmektedir. Üzerinde artık 
ilk bakışta anlaşılması zor bir Beşik-
taş forması vardır. 

Emekçi Beşiktaşlı’nın formasında 
arma artık yoktur, iyice yıpranmış ve 
kararmıştır. Ancak o Beşiktaş aşkını 
üzerinde taşımadan çalışamamak-
tadır ve forması ne kadar yıpranmış 
olsa da üzerinden çıkartmak iste-
mez.

Tatilini Kozlu’da geçirmekte olan 
Dijital Mecralar Yayın Yönetmenimiz 
Bülent Kuzucanlı’nın dikkatini çeken 
emekçi Beşiktaşlı’nın ismi Özdemir 

Gülenç... 
Kırk altı yaşında, evli ve dört ço-

cuk babası... İki yaşındaki en küçük 
çocuğunun ismini “Demir Kartal” 
koyarak Beşiktaşlılığını bu konuda 
da sergilemiş. Özdemir beye yeni 
sezon formalarımızdan birini hediye 
ediyor ve hikayesini merak ederek 
soruyoruz:

Bize kendinizi anlatır mısınız?
Türkiye Taşkömürü Kurumu 

(TTK)’nda çalıştım, yıllarca... “Kara 
zindan”, “kara maden” dediğimiz 
yerde... Zaten Beşiktaş sevdamız 
da oradan geliyor. Şu anda kırk altı 
yaşımdayım, emekliyim. Emekli 
olduktan sonra hayat devam ediyor 
diye tekrar çalışmaya başladım. Ar-
kadaşlarla kaynak, demir, oluk, çatı 
işleri yapıyorum. Beşiktaş olmazsa 
olmazımız. 

Dört çocuğum var, en küçüğü iki 
yaşında. Eşim de dahil bizim evde 
herkes Beşiktaşlı ama yine de espri 

Formasını üzerinden 
çıkarmayan, hayatı 

Beşiktaş olan Zonguldaklı 
bir emekçinin hikayesini 

okuyacaksınız bu 
sayımızda... Beşiktaş 

aşkını üzerinde taşımadan 
çalışamayan, forması ne 
kadar yıpranmış olsa da 

bir gün bile çıkartmak 
istemeyen Özdemir 
Gülenç’i tanıyınca 

eminiz bir kez daha 
“İyi ki Beşiktaşlıyım” 

diyeceksiniz.

Kara madenin Siyah’ı
Alın terinin Beyaz’ı

Röportaj:
Bülent Kuzucanlı
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olsun diye “Beşiktaşlı olmayan bu 
eve gelmesin” derim. Bizde Beşik-
taşlılık çok farklı bir şey. Maçlarına 
giderim. Çalıştığım için lig maçlarına 
çok olmasa da Avrupa maçlarına 
daha çok giderim. Yakın illere geldi-
ğinde de kaçırmamaya çalışırım. 

Formanız epey eskimiş. Kaç yıldır 
giyiyorsunuz? 

Zonguldak Beşiktaşlılar Derneği 
olarak, Olimpiyat Stadı’nda oynadı-
ğımız ve 2-0 yenildiğimiz Fenerbah-
çe maçına araba kaldırdık. Oraya 
giderken almıştım. Epey bir eskidi ve 
kirlendi. İşe giderken de, sivil yaşan-
tımda da hep Siyah Beyaz giyerim. İş 
yerinde her zaman forma üzerimde, 
şapkamız Beşiktaş, kalbimiz Beşik-
taş... 

Beşiktaş maçlarını izlerken neler 
hissedersiniz?

Her şeyden önce ben sporsever 
olarak maç ilerim. Niyetimiz zevk 
almak. Tek bildiğim Beşiktaş’tır. Be-
şiktaş’la yatar, Beşiktaş’la kalkarız. 
Beşiktaş maçını izlerken içimde 
çok büyük heyecanlar yaşarım. Ben 
her maça gittiğimde, “Ya ölürsem 
de bir daha bu stada gelemezsem, 
Beşiktaş’ı izleyemezsem” diye korku 
yaşarım. Duygulandığımız zaman da 
oldu, ağladığımız günler de oldu ama 
Beşiktaşlılık bambaşka. Hiçbir şeye 
değişilmez...

 
Beşiktaşlılık sizde nereden  

geliyor? 
Babamdan geliyor. Biz de çocuk-

larımıza aşılıyoruz, zincirleme devam 
ediyor. 

Vodafone Park’ı gördünüz mü? 
İşim yüzünden hiç gidemedim. 

Çocuğum da yeni doğdu, iki yıl oldu. 
Ama yakın zamanda gitmeyi düşü-
nüyorum. 

Bu forma iş yaparken sürekli 
üzerinizde mi? 

Tabii üzerimde... Bunun bir de 
siyahı var. Birini yıkattırıp diğerini 
giyiyorum. 

Zonguldak’ta Beşiktaşlıların çok 
olduğunu biliyoruz.

Bizim Zonguldakspor’un tribünü 
vardır. Tribünümüzün yüzde yetmişi 
Beşiktaşlı’dır. Tezahüratlarımızı da 
Beşiktaş’tan alıntılanan tezahüratlar 
yapıyoruz. Şu an çalıştığım ekip ar-
kadaşlarımın üçü Beşiktaşlı. Zongul-
dak’ta nüfus ortalamasına bakar-
san, en çok Beşiktaşlı’nın olduğu ildir 
belki de... 
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Çocuklarınıza Beşiktaş’ı nasıl 
anlatıyorsunuz? 

Oğullarımın ismi Enis ve İsmet, 
kızımın ise Eylül... Son doğan oğluma 
da “Demir Kartal” ismini koydum. 
Duvarları hep Kartal, Beşiktaş 
resimleriyle dolu. Onlara Beşiktaş’ı 
anlatmama bile gerek yok. Yaptığım 
hareketler onlara yol gösteriyor. 
Transfer haberlerini sıkı takip ede-
rim. Onlar da benden gördükleri gibi 
davranıyorlar. Ama tabii ki doğruyu, 
güzeli, sporseverliğin en güzel şeklini 
aşılamak gerekiyor. Konya maçında 
yaşananları gördük. Allah’tan Be-
şiktaş seyircisi sağduyulu davrandı 
da olaylar daha fazla büyümedi. Ben 
çocuklarımı şiddetten yana değil de, 
sporu spor gibi seyreden insanlar 
olarak yetiştirmek istiyorum. Ailemi 
alıp maça gittiğim zaman, çoluk 
çocuğumun kulağına kötü bir söz 
gelmesini istemiyorum. Beşiktaş 
gibi, Kartal gibi durmaları gerekiyor. 

Beşiktaş’ın son durumunu nasıl 
görüyorsunuz? 

Aboubakar’ın gitmesine çok üzül-
düm. İki sene daha üst üste Beşiktaş 
şampiyon olur diyorum. Hazır bir 
kadromuz vardı zaten, buna takviye-
ler de oldu. Başakşehir, Galatasaray, 
Fenerbahçe hafife alınacak takım-
lar değil ama yine de önümüzde 
kimse duramayacaktır. Şampiyonlar 
Ligi’nde de gidebildiğimiz yere kadar 
gitmek, UEFA Kupası’nı kaldırdığımı-
zı görmek isterim. 

Fikret Orman başkanlığında son 
yıllarda önemli bir değişiklik var. Bu 
değişimi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Ben açıkça söyleyeyim; ilk göreve 

başladığında Fikret Orman’dan o ka-
dar ümitli değildim. Çünkü başkanı-
mız sert görünümlü değildi. Ama za-
manla Beşiktaş’ı nerelerden nerelere 
getirdi. Borçlanma bitti, en sevindiri-
ci olay o. Saha içi olaylarına bakıyo-
ruz, tribün liderleri değişti. Beşiktaşlı 
olduğum için demiyorum, artık dün-
ya kabul etti; 5-0 da yenilsek yine 
takımımızı aynı sevgiyle tribünlere 
çağırıyoruz. Taş atmıyoruz, çakmak 
atmıyoruz. Fikret başkanla çok daha 
güzel yerlere geleceğimize inanıyo-
rum. Biz de taraftar olarak ürün alıp 
kulübümüze destek olalım ki, Fikret 
başkan da iyi şeyler yapabilsin. Ben 
isterim ki taraftarlar, araba anah-
tarlığı da olsa, beş liralık ürün de olsa 
alıp takıma destek olsunlar. Durumu 
iyi olanlar kombinelerini alsın. 

Son olarak neler söylemek ister-
siniz? 

Beşiktaşlı olmaktan gurur du-
yuyorum. Çocuklarıma da bunu 
aşılıyorum. Çocuklarımıza kesinlikle 
kini değil, sevgiyi aşılıyoruz. Beşik-
taş’ta kin yoktur, sevgi vardır. Diğer 
taraftarlara da mesajlarım var, şunu 
diyorum; futbol kardeşlik, dostluk-
tur. Biz Beşiktaş taraftarı olarak, 
bunlardan zaten nefret ediyoruz. 
Olmaması için de elimizden geleni 
yapacağız. İnşallah daha iyi günler 
bizi bekliyor. ◊

Şampiyon yeniden sahada,

3 yıldızlı nevresim takımı Taç’ta!
Orijinal lisanslı Beşiktaş Şampiyonluk 3 Yıldız ve Beşiktaş 3 Yıldız
nevresim takımı için belirtilen fiyat tüm Taç konsept mağazaları, 
Linens mağazaları, Kartal Yuvası mağazaları, www.tac.com.tr ve
www.kartalyuvasi.com.tr’de geçerlidir. Belirtilen fiyat tüm vergiler dahil
toplam satış fiyatıdır. Belirtilen fiyatlı ürünler stoklarla sınırlıdır.

132TL

Beşiktaş 
Nevresim Takımı

BJK 21x30cm_2.indd   1 07/08/2017   11:40
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T ürkiye İş Bankası 
Satranç Süper 
Ligi müsabaka-
ları 25 Temmuz-6 
Ağustos tarihleri  

        arasında yapıldı. 
Darıca Elit Otel’de gerçekleştirilen 
müsabakalara Beşiktaşımız ile on üç 
takım daha katıldı. 

Satranç takımımız, ligin ilk yarı-
sında yedi maç oynadı. Yedi maçta 
beş galibiyet, bir beraberlik ve bir 
mağlubiyet alan Siyah Beyazlı-
larımız, dördüncü sırada yer aldı. 
Takımımız ikinci yarı müsabakaları-
nın yapılmasıyla toplamda ise on iki 
maçta; on galibiyet, bir beraberlik ve 
bir mağlubiyet alarak şampiyonluğa 
ulaştı.

Satranç Takımımızın kaptanı 
Umut Atakişi, yaptığı açıklamada, 
“Çok mutluyuz. Altıncı kez şampi-
yon olduk. Zor bir lig oynadık. Favori 
takımları geride bıraktık. İyi bir takım 
olduğumuzu gösterdik. Camiamıza 
hayırlı olsun” dedi. 

Avrupa Kulüpler
Şampiyonası’ndayız

Altıncı kez şampiyonluğa ulaşan 
satranç takımımızın kupa töreninde 
Amatör Şubeler, Süleyman Seba Te-

sisi’nden Sorumlu Yöneticimiz Erdal 
Karacan ve Genel Koordinatörümüz 
Levent Çifter de yer aldı. Karacan ve 
Çifter, Siyah Beyazlılarımız’ı kutladı 
ve başarılarının devamını diledi.

Türkiye İş Bankası Süper Satranç 
Ligi’nde şampiyon olan takımımız, 
ekim ayında düzenlenecek Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası’nda yer alma-
ya hak kazandı. ◊

Satranç takımımız, 2016-2017 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi’nde
şampiyon oldu. Altıncı kez şampiyonluk kupasını müzemize kazandıran

sporcularımızı kutluyoruz. 

Satranç takımımız
Türkiye Şampiyonu
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A strolojik 
analizleri 
yaşam dina-
miği içinde 
birçok ko-

nuda derinlemesine bilgi edinmek 
için kullanabiliriz. Futbolcularımı-
zın astrolojik analizlerini yaparken 
benim önceliğim  
 
 

onların özel hayatlarına veya ki-
şilik haklarına saygı duyacak şe-
kilde, sadece sporcu kimlikleri ile 
sahaya aktardıkları karakteristik 
özelliklerini astrolojik sembolizm 
ile yorumlamaktır. Ancak bireysel 
olarak yapılan danışmanlıklarda 
kişinin kendi istekleri ve soruları 
doğrultusunda yapılan analiz ile 
astroloji kişinin sadece kendisi 
tarafından bilinçli bir yol harita-
sı olarak kullanılan çok değerli 
bir araç haline gelir. Yani aslında 
astroloji bize yarın ne olacağını 
söylemez. Bizim aslında nasıl bir 
karakteristiğe sahip olduğumuzu 
anlayıp, yaşam yolculuğundaki 
virajlarda nasıl tavır alabilece-
ğimizle ilgili farkındalık sahibi 
olmamızı sağlar.

Gökhan Gönül, 4 Ocak 1985 
tarihinde, Samsun, Bafra’da ha-
yata gözlerini açmış. Soğuk bir kış 

gününde Gönül doğduğunda, 
kişiliği ve karakteri temsil 

eden Güneş gökyü-
zünde toprak ele-

mentinden Oğlak 
burcunda 

ilerlemektey-
miş. Sert kış 

aylarının 
burcu olan 
Oğlak, 
astro-
lojide 
Satürn 
tara-
fından 
yöneti-

lir. Zorlu 
koşullara, 

azim ve 
çaba gerek-

tiren işlere yatkınlık veren Satürn 
kişileri genelde sorumluluk sahibi 
olmaları ve çalışkan yönleri ile ön 
plana çıkarlar. Sembolünde bu-
lunan Oğlak, inatçı doğası, azmi 
ve çabası ile en dik patikalara 
tırmanan sağlam yapıyı temsil 
eder. Toprak elementi fiziksel 
dünya ile direk teması simgeler, 
kişinin kendi duyularına ve pratik 
mantıklarına güvenmesini sağlar. 
Öz disiplinli ve sorumluluk duy-
gusu oldukça yüksek olur. Kişi her 
koşulda ayaklarını yere sağlam 
basarak hareket etmeyi tercih 
eder.

Gökhan Gönül’ün futbol 
kariyerine ve kişisel yetenekle-
rine baktığımız zaman yukarıda 
bahsettiğim özelliklerin birçoğunu 
bünyesinde barındırdığını rahat-
lıkla söyleyebiliriz. Gönül, daha 
altı-yedi yaşlarındayken ailesiyle 
beraber Bursa’ya taşınmışlar. 
Küçük yaşlardan itibaren futbol 
oynamaya merak salmış ve ilk 
olarak Bursa Yolspor seçmelerine 
katılmış. Önce kaleci olarak seçil-
miş, ancak hocası onun yetenek-
lerini fark ettikten sonra oyunda 
kalecilikten daha başarılı olaca-
ğını düşünmüş. Hatta henüz on üç 
yaşlarındayken bile onu kendin-
den yaşça büyük futbolcularla 
aynı takımda oynatmış, Gönül’ün 
çalışkanlığına ve sorumluluk duy-
gusuna güvenmiş. 

Gökhan Gönül’ün doğum hari-
tasında sorumlulukları, görevleri 
ve üzerine düşeni nasıl yaptığını 
anlatan Satürn gezegeni Akrep 
burcunda bulunuyor. Akrep burcu 
Zodyak’ta en dayanıklı ve güçlü 
burçlar arasında yer alır. Soğuk-Natal / 4 Jan 1985, Fri

samsun, turkey / Tropical / Whole Sign

GÖKHAN
GÖNÜL

ASTROLOJİK PORTRE:

Yazı:
Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog 

www.betulalakir.com
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kanlı, kararlı, tutkulu Akrep burcu 
özellikleri; sorumluluk ve görev 
gezegeni Satürn’e sağlam bir arka 
plan hazırlamış. Sonuç olarak 
bizim sahada görev adamı olarak 
bıkmadan, yorulmadan koşan, 
rakibe geçit vermeyen özellik-
leriyle tanımladığımız Gökhan 
Gönül profilinin temelinde aslında 
her krize dayanma gücüne sahip 
Satürn’ün bulunduğunu söyleye-
biliriz.

Tabii ki sahada sorumluluk 
sahibi olan bir Oğlak olması, onun 
aslında duygusal bir insan olma-
dığı anlamına gelmiyor. Gökhan 
Gönül’ün doğum haritasında iki 
kişisel gezegeninin Balık burcun-
da olması, onun aslında sevdiği, 
tutkuyla bağlandığı ve değer ver-
diği konularda çok duygusal bir 
tarafı da olduğunu gösteriyor.

Gönül’ün doğum haritasında 
sevgi gezegeni Venüs ile müca-
dele gezegeni Mars, Balık burcuna 
yerleşmiş. Sporcu haritalarında 
özellikle incelediğimiz Mars geze-
geni de Gönül’ün haritasında su 
elementinden Balık’ta yerleşmiş. 
Bu konum onu harekete geçiren 
ana etkenin bir şeyi yapmayı 
öncelikle duygusal olarak arzu 
etmesi olduğunu gösteriyor. İçsel 
olarak bütünleştiği her konuda 
enerjisini en yüksek seviyede 
ortaya koyabilir. Başarılı olma-
sı için bir amacı olması ve içsel 
olarak kendini o hedefe adaması 
yeterlidir. Beşiktaşımız’a transfer 
olduktan sonra söylediği şu cüm-
leler aslında gönül bağı kurduğu 
zaman nasıl motive olduğunu çok 
net bir şekilde gösteriyor: “Gel-
diğim ilk günden bu ana kadar 
taraftar her zaman bana des-
tek oldu. Hepsine canıgönülden 
teşekkür ediyorum. Büyük bir 
camiadan başka büyük camia-
ya geldim, beni kabul ettiler. Bu 
transferler, kabullenmeler kolay 
olmuyor. Ama şunu herkes bilsin 
ki, ben tekmeye kafa atan 
adamım. Beşiktaş’ta da 
bunu yapacağım, gere-
kirse Beşiktaş için de 
kanımı akıtacağım.”

Venüs’ün Balık 
burcundaki konumu 
da kişiye duyarlılık 
ve hassasiyet gibi 
özellikler getirir. 
Empati duygusu 
yüksektir, mec-
bur bırakılmadığı 

sürece kimseyi kırmamaya özen 
gösterir. Beşiktaşımız’a transfer 
sürecinde ve sonrasında gereksiz 
demagojilere girmekten özellik-
le kaçındığını birçok platformda 
gördük. Bir röportajında bu özel-
lğini şu şekilde ifade etmiş: “Bu 
tür konulara girmek istemiyorum. 
Ben bir şey söylüyorum, birileri 
cevap veriyor, ben ne söylesem 
üzerine bir cevap geliyor. Bir 
gazete, benimle röportaj yapmış 
gibi açıklama yapıyor, gazetesi-
ne yazıyor. Ben suskun kaldığım 
için bununla ilgili ben bu röportajı 
yapmadığım halde, başka yerler-
den bununla ilgili cevap geliyor. 
O yüzden bu konulara artık çok 
girmek istemiyorum. Ben artık 
Beşiktaş’ın oyuncusuyum. Buraya 
hizmet ediyorum, artık evim 
burası. Elimden gelen her şeyi 
yapmaya hazırım”

Gökhan Gönül’ün profesyonel 
futbol kariyeri 1999 yılında Bursa 
Yolspor’da amatör olarak başla-
mış, 2002 yılında Gençlerbirliği’ne 
transfer olarak 2007 yılına kadar 
profesyonel olarak futbol haya-
tına Ankara’da devam etmiştir. 
Daha sonra İstanbul’da transfer 
olduğu kulüpte dokuz yıl futbol 
hayatına devam ettikten son-
ra 2016 yılının Temmuz ayında 
Beşiktaşımız’a transfer olarak 
takımımızın sol kanat oyuncusu 
olarak hem Süper Lig’de hem de 
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları-
mızda başarılı bir sezon geçirmiş; 
sezon bitiminde 2016-2017  
 Türkiye 

Süper Lig 
Şampi-
yonluk 
Kupası’nı 
havaya 
kaldır-
mıştır. 
Türkiye 

Milli Takım 
kariyeri 

de 

2007 yılının Kasım ayında baş-
lamıştır, tüm kariyerinde altmış 
kez milli forma giyme şerefine 
ulaşmıştır.

Astrolojide Merkür gezegeni 
akıl, zeka, düşünce şekli ve kişisel 
ifadeyi sembolize eder. Gökhan 
Gönül’ün haritasında Merkür ateş 
elementinden, değişken nitelik-
teki Yay burcunda yer alıyor. Bu 
yerleşim yine onu diğer Oğlak ki-
şilerinden ayıran bir özellik oluyor. 
Aklından geçenleri hızlı, enerjik ve 
süretli bir şekilde ortaya koymak 
ister. Düşünce ve düşüncelerini 
uygulamaya geçirme sürecinde 
pratiktir, hedef odaklıdır. Gökhan 
Gönül’ün tekniği ve oyun zekası-
nın üst düzey olduğunu aklından 
geçeni sahaya yansıtırken çok 
rahat izleyebiliyoruz. Onu ha-
reketli ve pratik kılan bir diğer 
özelliği de Ay burcunun hava 
elementinden, değişken nitelikte 
İkizler burcunda bulunmasıdır. 
İkizler burcu, Merkür yönetimin-
de bir burç olduğu için Gönül’ün 
duygusal motivasyonun altında 
akıl, düşünce, zeka ve aklında-
kileri hayata pratik bir şekilde 
aktarabilme amacının yattığını 
söyleyebiliriz. 

Gökhan Gönül, Ağustos ayının 
ilk haftasında sağ kaval kemi-
ğindeki problemin ileride stres 
kırığına dönüşmesi engellemek 
ve iyileşme sürecini hızlandırmak 
için Sağlık Kurulu Başkanımız 
Dr. Sarper Çetinkaya tarafından 
ameliyat edildi. Başarılı futbol-
cumuzun hızlı bir iyileşme süreci 
içinde olduğunu ve kısa bir süre 
sonra takım ile çalışmara başla-
masının planlanlandığı da kulübü-
müz tarafından açıklandı. Gökhan 
Gönül’ün aşağıdaki sözleri bize 
hedeflerinde başarı olan bir Oğlak 
burcu kişiliğini özetliyor: “Geç-
tiğimiz sezon Avrupa Ligi Şam-
piyonluğu’nu alabilirdik. Burada 
kaldığım sürece Avrupa’da bir 
kupa kaldıracağıma inanıyorum. 
Bunu da buradaki ortamı bildiğim 
için söylüyorum. Çünkü Beşik-
taş’ta bu başarıyı yakalayacak 
her türlü olanak var. Bir de eğer 
Allah nasip ederse ve bana bu 
imkan tanınırsa, beş yıl daha 
burada oynarsam dördüncü 
yıldızı takıp futbolu bırakmak 
isterim.” Nice kupaları birlikte 
kaldırmak dileğiyle kendisine 
hızlı bir iyileşme süreci  
diliyorum. ◊
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Yazı:
Ufuk Pak

BJK Futbol Okulları Genel Koordinatörü ve Teknik Direktörü 

ufuk.pak@bjk.com.tr

P ortreler, anılar, zi-
yaret edilen yer-
lerden izlenimler, 
gözlemler, futbol 
okullarımızdan  

      son haberlerden 
sonra bu ayki yazımızın konusu bir 
süre ara verdiğimiz futbol dersle-
ri... Dersimizin konusu da; futbolda 
temel eğitimin önemi...

Hala maalesef çoğu yerde dile 
getirilen bir yanlış algı var: “Adam-
lar Avrupa’da futbola beş-altı  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yaşında başlıyorlar canım... Tabii ki 
bizden iyi olacaklar”. Maalesef bu 
yanlış algı da birçok kişiyi etkiliyor. 
Oysa ülkemizde de yıllardan beri bu 
yaş gruplarıyla önemli çalışmalar 
yapılıyor. Üstelik Beşiktaşımız’da 
mini minik, Yavru Kartal gibi adlarla 
altı-on yaş grubuna hitap eden ça-
lışmalar nerdeyse yirmi yıldan beri 
var. Dolayısıyla kendi insanımıza 
güveneceğiz. Diğer ülkelerin yaptık-
larını gözümüzde büyültmeyeceğiz. 

En küçük yaş gruplarında çalış-
malar sürekli oyun formatlarında 
olmalı. Top numarası, saha ebatları 
ve antrenman içeriğine çok özen 
gösterilmelidir. Tabii bir de antre-
nör faktörü çok önemlidir. Bu yaş 
grubunda görev alan çalıştırıcının 
çocuk eğitiminde de uzman olması 
gereklidir. Psikoloji, pedagoji alanla-
rındaki eğitimi, teknik, taktik bilgisi 
kadar, belki daha fazla olmalıdır.

Teorik yani sözel anlatımlar çok 
kısa ve anlaşılır şekilde yapılmalıdır. 
Çocuğun soracağı sorular net şe-

kilde cevaplandırılmalıdır. Dikkat 
ve konsantrasyon süreleri 

kısa olduğundan çalış-
malar akıcı, tempolu ve 
hep topla olmalıdır. Her 
çocuğu farklı birey olarak 

görmeli ve ona göre dav-
ranılmalıdır.

Çalışmalarda topa yat-
kınlık, topla koordinas-

yon çalışmaları, 

topla oyunlar, 
vücut koordinasyonları gibi 
temel konulara ağırlık veril-

melidir.
Altı-sekiz yaş ka-

tegorisinden sonra 
çocukta motorsal 
özellikler gelişmeye 
başlamıştır. Artık 
uyarıların, oyun-
sal egzersizlerin 
bilgiye dönüşme-
sine başlanmıştır. 
Ekip ruhunun 
da canlanmaya 
başladığı yıllara 
gelinmiştir. Ça-
lışmalarda pas, 
pas alışı, top  

 

sürüşleri, şut gibi teknik konuların 
işlenmesi hız kazanır. Doğru karar 
verme çalışmalarına da dikkat edil-
mesi çok önemlidir. Uygulama ve 
doğru karar verme arasındaki uyum 
gözlenir. Hatalar o anda düzeltilme-
ye çalışılmalıdır. 

Ekibe, kulübe, camiaya karşı 
aidiyet duyguları geliştirilir.

Antrenmanların sonunda mut-
laka 4x4,5x5 yaş ilerledikçe 6x6, 
7x7 gibi maç bölümü olmalıdır ve bu 
maçlarda değişik konular işlenme-
lidir. Örneğin; çevresel görüş, toplu 
git-gel, rakibe ve kendi arkadaşının 
durumuna göre pozisyon alma...

Sonuçta “altın öğrenme çağları” 
dediğimiz bu yaşlarda verilen doğru 
futbol öğretimi, eğitimi onun ilerki 
yaşlardaki futbol yaşamına büyük 
katkı yapar. Yapılan yanlışlıkların ise 
ileride düzelmesi çok zordur.

Bu yaşlarda özel  fiziksel ça-
lışmalara gerek yoktur. Çocuğun 
çalışma anındaki koşması, düşmesi, 
sıçraması ve rakibiyle çarpışması 
zaten doğal fiziki gelişmesine fayda 
sağlayacaktır. 

Son olarak şunu da belirteyim ki; 
tesisler, güzel sahalar, zeminler kuş-
kusuz çok önemli ve gereklidir ama 
orada yapılan doğru çalışmalar, 
antrenör kalitesi ve yeterliliği çok 
çok daha önemlidir. ◊

 
 
 

SPOR OKULLARI
 İRTİBAT  TELEFONLARI: 

0212 227 90 03
0555 555 1903
0507 842 1903



Kıbrıs’tan Kartal tezahüratı yükseldi
Ülkemizin doğal güzelliklerine sahip çıkmak için çabalayan TEMA Vakfı’nın İletişim Koordinatörü Cey-

hun Bayraktar, büyük Beşiktaşımız’ın sesini bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde duyurdu. Siyah Beyaz 
şanlı bayrağımızı alarak Girne Kalesi’ne giden genç Beşiktaşlı, “Yüreğim Beşiktaş aşkıyla çarpıyor. KKTC’nin 
simgelerinden Girne Kalesi’nin önünde atkımızı açmak ise gurur verdi. 7. yy’da Bizanslılar tarafından dün-

ya mirasına armağan edilen kale, 1570’te Osmanlı Devleti’nin himayesine geçmiş. Siyah Beyaz atkımızı 
açarken kaleyi ziyarete gelen turistlere takımımızı gururla tanıttım. Beşiktaş’ın bir kale gibi güçlü 

olduğunu ve büyük zaferler kazandığını anlattım” dedi.

Müzik festivalinin
en güzel melodisi

Hırvatistan’ın Split şehrinde uluslararası müzik festivaline giden Kerem Sezer,  
Beşiktaş bayrağını dalgalandırarak aşkını gösterdi. Kerem Sezer, insanların bayrağı 
görmesiyle “Beşiktaş, champion (şampiyon)” dediklerini ve Beşiktaş hakkında koyu bir  
sohbete daldıklarını söyledi. Kerem, gittiği her yere bayrağını da götürdüğünü belirterek, bu 
sayede takımından ayrı kalmadığını ifade etti.
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N e diyorduk; Beşiktaşlı 
olmak kendini Siyah 
Beyaz’a ait hissetmek-
tir. Semtinden yükselen 
tezahürata katılarak  

        yürümektir ağaçlı 
yoldan mabedine kadar. Bileğinde renktaş 

bileklik gördüğünde “Aynı tarafta mıyız” 
sorusunu sormak, “Evet ben de Beşiktaşlı-
yım, iyiden ve doğrudan tarafım” cevabını 
almaktır. Dünyada ilk kez bir taraftar gru-
bunun yaptığı farklı coğrafyaları takımının 
renkleriyle renklendirmeyi beceren Beşik-
taşlılar konuk oluyor yine sayfalarımıza.

BeşiktAŞK
Yavru Vatan’dan dünyanın en güneyine kadar



Dünyanın en 
güneyini kavurdu

Gezgin ve gazeteci Tuba Yağız, Arjantin’in hatta Güney 
Amerika kıtasının Antarktika kıtasına en yakın yerleşim yeri olan 

Ushua’da açtı bayrağımızı. Bir zamanların sürgün ve mahpus toprak-
ları şimdilerin turistik kenti Ushua, beyaz kıtaya gidenlerin mutlak uğrak 

yerlerinden. Yağız, “ Arjantinlilerce ‘El fin del mundo’ yani ‘Dünyanın en gü-
neyinde ki şehir’ denilen Ushua’ya Siyaz Beyaz renkler çok yakıştı” dedi. ◊

Hem Avrupa’nın orta yerinde hem zirvede
Avrupa kıtasının ortasındaki Avusturya’da yaşayan ve her fırsatta Beşiktaş sevdasını dağlara çıkartan Murat 

Naroğlu, yine zirvelerdeydi. Elbette kısıtlı malzeme alabildiği sırt çantasından ayırmadığı Siyah Beyaz atkımızla. 
2007 metre yüksekliğinde ki Hheukuppe Rax zirvesine çıkan Naroğlu, rüzgara rağmen karın erimesiyle güzel bir tır-
manışa imza attı. İnan Bulut adlı arkadaşıyla zirveye çıkan Beşiktaş sevdalısı, Hıdır Demirbilek’e poz verirken oldukça 
gururluydu. Brunn Vadisi’ne gittiklerinde yine Beşiktaş bayrağını dalgalandıran başarılı dağcıyı bu kez Ali Ekber 
Karabulut görüntüledi.

Londra’da BeşiktAŞK başkadır
Yine TEMA Vakfı’nda çalışan Deniz Gümüşlü, Beşiktaş aşkına Liverpool zaferi için İngiltere 

yolunu tuttu ve Londra Tower Bridge önünde açtı şerefli atkımızı. Deniz Gümüşlü, Liverpool 
seyahati için İstanbul Bahçelievler’den yoğun kar yağışı altında gece 01:00’de yola çıktığını, 
sabah 06:00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na varabildiğini, rötar nedeniyle sekiz saat 
havalimanında bekledikten sonra yorucu bir yolculuğun ardından Londra’ya ulaştığını 
belirtti. Gümüşlü “Beşiktaşlılığımı her zaman ve her yerde göstermek isterim. Çünkü  
Beşiktaş benim ayrılmaz bir parçam. Yine aynı sıkıntıları yaşayacağımı bilsem 
maça yine giderim” dedi ve ekledi: “Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş”.
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SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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şiktaş; Türk 
sinemasının 
doğal platosu 
Şenlikdede  

       Mahallesi ve 
sinemaya gönül ve emek vermiş 
Yeşilçam işçileri... Yaşam oyu-
nunda kesişen yollar, ağlayan 
parke taşları, kanatlanan yıldız-
lar... Varoluşun en büyük şaka-
sı: Semtin gediklisi sanatçılar 
Baykal Kent ve Bülent Kayabaş; 
Kemal Sunal’dan Yadigâr Ejder’e 

Memduh Ün’den Cenk Koray’a 
hepinizi özleyeceğiz... Ve hala ışı-
yan değerlerimiz; Fatma Girik’ten 
İlyas Salman’a; beyazperdeye 
ve tiyatro sahnelerine meftun 
tüm ruhlara, parıldayan ve artık 
nebula olmuş tüm yıldızlara saygı 
ve sevgi; bu semt size minnettar...

Zaman yolculuğumuz başlı-
yor...

Çocukluğumun Şair Nedim 
Caddesi, özellikle Şenlikdede 
Camii çevresi hala yüz yıllar ön-
cesinin Beşiktaş’ının izlerini taşır. Yıllar yılı sanata emek 

verenlere doğal plato 
olmuş bir müstesna 

semt... Büyük Beşiktaşlı 
yönetmen Memduh Ün’ün 

“Haydi çocuklar, siz şu 
tarafa geçin” diye biz 

çocuklara seslenmesi dün 
gibi aklımda... Beşiktaş’ta 

doğup büyürsen bir 
Yeşilçam filmine 

figüranlığın garanti! Kemal 
Sunal’ın mahallemizin “deli 

kalecisi”ne Şenlik Dede 
Parkı’nda şut çekmesi ve 

bir sanat semti Beşiktaş... 
Emeğin kalesi...

Sanat
besiktas

emek

Yazı:
Murat Arda
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Bu yüzden, doğrusu biz Beşik-
taş’ın çocukları biraz şanslıyızdır. 
Zira eski Türk filmlerinin çoğun-
da doğal set olarak kullanılan 
Vişnezade Mahallesi’nin bütün 
pasaklı çocukları; hepimiz, Kemal 
Sunal’lı, İlyas Salman’lı, Fatma 
Girik’li, Bülent Kayabaş’lı o muci-
zevi ve kıymetli filmlerin gönüllü 
figüranları olarak “oyunculuk” 
yapmışızdır ya da sağda sol-
da onlara hep denk gelmişizdir. 
Meraklı gözlerle daha önce renkli 
camdan ya da beyazperdeden 
seyrettiğimiz bu sanatçıları kanlı 
canlı görmek büyüleyiciydi.

Makarayı geriye sarmaya tam 
gaz devam ediyorum:

Sekiz yaşımdayım ve Akaret-
ler Sıra Evleri’nin tamamı birer 
viraneden ibaret. Hemen sıra-
evlerin arkasında, 56 adı verilen 
futbol sahamız var. İşte yine bir 
top oynama sonrasında Şair 
Nedim Caddesi’ne doğru ilerliyo-
rum sıra evlerin önü sıra... İleride 
solda, bir lokal var, Beşiktaşlı-
lar Lokali ve tesadüfen gözüm 
takıldı içeriye. Büyülenmiş gibi 
seyrediyordum içerisini, sanki 
en sevdiği çizgi filmi tek kanallı 
televizyonda rastgelmiş saf bir 
çocuk gibi.

Çünkü o filmlerde, tiyatrolar-
da izlediğimiz komik tombik abi 
Baykal Kent, birkaç metre ileride, 
bir masada tek başına rakı içiyor, 
bir yandan da inanılmaz keyif-
le, çalan şarkıya eşlik ediyordu. 
Şaşkınlıkla bu canlı televizyonu 
izlerken, benim ona kilitlendiğimi 
fark etmişti. Boşluğa bakarak 
söylediği şarkıyı, hiç istifini boz-
madan, bu defa da vitrinin önün-
de kendisine bakmakta olan, 

terli, pis, kısa pantolonlu, kırmızı 
suratlı, sarı kafalı ufaklığa, yani 
bana “göz kırparak” söylemeye 
devam ediyordu. Bir-iki saniye 
daha baktım, sonra utandım bir-
den. Ve hafif de korkarak Beşik-
taş pazarına doğru eve seğirttim.

Tam yirmi sene sonra, bu defa 
Bambi’de karşılaştık onunla, ya-
nımda arkadaşım Ümit Bozkurt 
vardı. Biz hafif alkollüydük, Bay-
kal Amca bayağı alkollüydü. O 
dönemde tanıştığı hemen herke-
se yapmaya alıştığı gibi, hemen 
vefasızlık ve benzeri yalnızlık 
anlatılarını sıralayıvermişti. Çok 
üzüldüm onun için ama elbet-
te ki belli etmedim. Bambi’den 
Ümit ile beraber çıktığımızda 
Baykal Kent de bizimle gelmişti, 
şaşırmıştık Ümit ile. “Çocuklar” 
demişti, “birkaç kadeh içmeye ne 
dersiniz?” 

Eve gideceğimizi söyledik 
amcaya, kilisenin duvarlarının 
hemen kıyısında, ağladı çocuk 
gibi. İçim yirmi sene sonra tekrar 
acımıştı, yalnızlık abidesiydi bu 
adamcağız ama yapabileceğimiz 
hiçbir şey yoktu.

Huzur içinde uyusun...
Onun çağdaşı ise, yine sine-

mamızda arka plan oyuncula-
rından biri, Beşiktaşlı bir abimiz; 
Bülent Kayabaş... Ve yine bir göz 
kırpış hikayesi... Zaman maki-
nesine atlayıp biraz daha geriye 
gidiyoruz... 1980’lere... Hattat 
Tahsin Sokak’ın tam karşısındaki 
Çatalçeşme Sokak’ta bulunan 
kahvehanenin önü o gün çok ka-
labalıktı. Kafamı aradan sokuş-
turuyorum.

İşte Bülent Kayabaş; simsiyah 
gür saçları, kara bıyıkları, o hep 
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mayhoş bakan gözleri ve ciddi bir 
komiklik ihtiva eden çehresiyle 
bir zamanlar ben olanımın karşı-
sında, yaşı en fazla otuz olmalı. 
Tavla oynuyor, bu çok net. Ama 
net olmayan, film çekimi mi yoksa 
gerçekten bir arkadaşıyla tavla 
mı oynuyor, “bir zamanlar ben 
olan” ufaklığa soruyorum. 
Kafatasımın içinden gelen 
yanıt belirsiz. Bülent 
Kayabaş ağabey ile ilk 
anım işte bu, taptaze “bir 
zamanlar ben olana” bir 
göz kırpıyor.

Nasıl da mutlu oldu-
ğumu anlatamam.

Bir film sah-
nesi mi çekili-
yordu?

Yoksa 
gerçekten 
bir arka-
daşıyla mı 
oynuyordu 
hatırlaya-
mamamın 
sebebi şu:

Bir 
zamanlar 
ben olan 
o küçük 
sarı şeytan, 
mahalle-
de çekilen 
filmlerin film 
olduğunu id-
rak edemiyordu 
ki... 

Aradan yıllar 
ve yıllar geçti, 
bir zamanlar ben 
olan o küçük ço-
cuk, ileri tarihler-
deki “bir zamanlar 

ben olan”, bu defa delikanlı haliyle, 
kendisine göz kırpan o büyük 
oyuncu ile ikinci bir hatıra yaşadı.

Yağmurlu bir akşamdı, genç 
adam araba kullanırken bir de ne 
görsün?

Taksi bekleyen bir Bülent Kaya-
baş; çocukluğunun “göz kırpan 

filmci abisi!”
Saçları hala gür; bı-

yıkları hala görkemliydi. 
Aralara biraz yorgun be-
yazlar karışmış ve azıcık 
da kilo almış ama işte o, 

göz kırpan abi!
Beşiktaş, Ihlamur Kasrı 

civarları.
Hemen pencereyi 

açıp sırılsıklam olan 
sanatçıya heye-
canla seslendi 
genç delikanlı:

“Bülent bey, 
Bülent bey, 
buyurun, sizi 
istediğiniz yere 
bırakayım!”

Kayabaş 
arabaya 
bindi ıslak 
ıslak, “Sağol 
çocuğum” 
dedi. Şişli’ye 
gidiyordu. Ha-
vadan sudan 
bir girizgah 
sonrası büyük 
sanatçıya 
şöyle dedi “bir 
zamanlar ben 
olan”, utan-
gaçca:

“Biliyor 
musunuz. Ben 
küçüktüm, 

Beşiktaş’ta yine bir film çekimin-
deydiniz ve siz bana göz kırpmıştı-
nız.” Sanki o anda yine o sarı kafalı 
ufaklığın ruhu içine girivermişti, 
gülüştüler.

...Ve yağmurda, Beşiktaş’tan 
Şişli’ye gidene kadar güzel bir mu-
habbet çevirdiler.

Aradan gene yıllar geçti.
Bir zamanlar ben olan o çocuk, 

delikanlı ve Kayabaş da çekildi 
sahneden.

Ve şimdiki ben bunları yazaca-
ğım:

“Memduh Ün, Bülent Kayabaş, 
Kemal Sunal, Yadigâr Ejder, Halit 
Akçatepe, Baykal Kent, Adile 
Naşit ve yaşayan ve yaşamayan 
diğerleri; varlığınız için teşekkürler, 
o güzel filmler için teşekkürler.”

O göz kırpışlar için de... Semti-
miz Beşiktaş’a kattığınız güzellik-
ler için de...

Bir ateş böceği huzuruyla, hepi-
nize güle güle... ◊
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A msterdam 
deyince birçok 
kişinin yüzün-
deki hınzırca  
gülümseme- 

            yi hissede-
biliyorum. Hollanda’nın başkenti 
olan Amsterdam, ilk başta küçük bir 
balıkçı kasabası olarak kurulmuş. 
Bu küçük balıkçı kasabası zamanla 
dünyanın, parasal yönden önemli ve 
en büyük kültürel şehirleri arasına 
girmiştir. Yaklaşık olarak iki buçuk 
milyon nüfusa sahip ve kanallarıyla 
ünlü olan bu şehir aynı zamanda 
UNESCO Dünya Mirası arasında-
dır. Dünyada en çok ziyaret edilen 
beşinci şehirdir ve yine dünyada iz 
bırakan Anne Frank, ressam Remb-
randt van Rijn, Vincent van Gogh, 
Baruch Spinoza gibi ünlü insanlar 
bu şehirde yaşayan kişiler arasında 
olmuştur. Amsterdam Schiphol Ha-
valimanı, dünyanın onuncu, Avru-
pa’nın ise dördüncü en büyük hava-
limanıdır. Yolcu transferi açısından, 
dünyanın en kalabalık havalimanları 
arasındadır. 

Kültürel zenginliğine kısaca 
değinecek olursak, kendi içinde 
barındırdığı birçok müzesi bulunuyor.  
Ama ben sadece Van Gogh ve Rijks 
müzesini gezdim, size de tavsiye 

ederim. Elbetteki kanallarıyla UNES-
CO Dünya Mirası arasında bulunan 
bu şehirde, kanal turu yapmayı da 
unutmamalısınız. Bisiklet dostu olan 
bu sevimli şehirde, bisiklet kazası 
yaşamamak için dikkat etmeniz ge-
rekiyor. Her yere bisikletleriyle giden 
şehir sakinlerinin, en çok şikayet 
ettikleri konu da dikkatsiz turistler...

Londra’dan on saatlik 
otobüs seyehatiyle 

ulaştığım Amsterdam’da 
yaşadığım maç gününü 

anlatacağım bu kez 
sizlere... Her ne kadar 

Feyenoord sezon sonunda 
şampiyonluğunu ilan 
edecek olsa da, kupa 

umudu taşıyan binlerce 
Ajax taraftarıyla birlikte 

Go Ahead Eagles 
maçına tanıklık etmek 

muhteşemdi. 

Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi

Amsterdam’da Ajax ile
başınızı döndüren bir maç günü
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Yirminci yüzyılın en
başarılı yedinci kulübü
Futbola gelecek olursak, bu güzel 

şehrin başarılı bir futbol kulübü 
bulunuyor; Ajax FC... Alt yapısı ile 
birçok lige örnek olan ve dünyada 
ünlü olan Jong Ajax Alt Yapısı yine 
bu kulübe aittir. Hatta Wesley Sne-
ijder, bu alt yapıda yetişen oyuncu-
lardan biridir. Kazandıkları kupaları 
düşünerek, kulübü ve alt yapısıyla, 
Hollanda’nın en başarılı takımı olan 
Ajax’ın, dünyanın en başarılı takım-
ları arasında olması tesadüf değil. 
Tüm başarılarını göz önünde bulun-
duran Uluslararası Futbol Tarihi ve 
İstatistikleri Federasyonu’na göre 
Ajax, yirminci yüzyılın en başarılı 
yedinci kulübüdür. 

Ajax’ın başarıları 
UEFA Kupa Galipler Kupası’nı 1, 

UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 4, 
UEFA Süper Kupası’nı 3, UEFA Av-
rupa Ligi Kupası’nı 1, UEFA Intertoto 
Kupası’nı 1, Hollanda Süper Kupası’nı 

8, Hollanda Kupa-
sı’nı 18, Kıtalararası 
Kupası’nı 2, Eredi-
visie Ligi Şampi-
yonluk Kupası’nı 33 
kez kazanarak adını 
tarihe yazdırdı. Gü-
nümüzde başarıları 
devam ediyor.

Geçmişteki, altın 
döneminden sonra 
Ajax’ı, kötü dönem-
ler bekliyordu. İlk 
tökezleme döne-

mini, 1940 ile 1965 yılları arasında 
Jack Reynolds’un emekliliğiyle ayrı-
lışıyla başlamıştır. Tarih bize, teknik 
adam önemini bir kez daha hatır-
latıyor. Kötü dönemlerin başlaması, 
teknik adamın gidişiyle başlasa da 
toparlanması da, yeni bir teknik 
adam ve kendi sistemini getirmesi 
ile başladı. Ne yazık ki ikinci tökez-
leme, gelecek yıllarda bir kez daha 
yaşanacak ve yine bir teknik adam 
tarafından toparlanma sürecine 
girecekti. Takımına gönül verenlerin 
unutulmadığı bu sektörde, güzel bir 
vefa örneği 2007 yılında bu takım-
da yaşanacaktı. Johan Cruyff’un 
anısına, doğum gününde giydiği 14 
numaralı forma, tıpkı Johan Cruyff 
gibi emekliye ayrılacaktı.   

Her takımın taraftar üzerinde 
algılanışı farklı oluyor. Beşiktaş’ın 
halkın takımı olarak anılması ve bu 
algıyı tüm taraftarın benimsemesi 
gibi... Ajax taraftarını da sadece, 
yahudi taraftarların oluşturdu-
ğu benimsenecek ve uzun bir süre 

bu algıyla devam edecekti, etti 
de. Bunun nedeni ise stadyumun, 
Amsterdam’da yahudilerin göç aldığı 
bölgede konuşlanmasından kay-
naklanıyordu. Hatta bu algı kulü-
bü oldukça rahatsız edeceğinden 
dolayı kulüp, konuyla ilgili açıklama 
yapmak zorunda kalacaktı.

Aynı ülkenin takımı olan Sparta 
Rotterdam ile Ajax arasında za-
man zaman çekişmeler yaşandı. İlk 
çekişmesi her iki takımın aynı olan 
forma renkleri, Ajax’ın hamlesiyle 
değişecekti.

Londra’dan on saat
otobüs yolculuğu

Stadyumu değerlendirecek 
olursak, üç stadyum değiştirdikten 
sonra, 1996 yılında 134 milyon do-
larlık yatırım ile hala oynadıkları 52 
bin 328 kişilik Amsterdam Arena’da 
maçlarını yapmaya devam ediyorlar. 
Ben de Londra’dan, takımıyla, altya-
pısıyla, konforlu stadyumuyla ünlü 
olan bu ülkeye/şehre doğru, yola 
çıkmak istedim. 

İlk ülkeler arası otobüs deneyimi 
yaşamak için indirimli olarak bul-
duğum (65 pound) otobüs bileti ile 
on saatlik bir yolculukla, Londra’nın 
soğuğundan kaçarak Amsterdam 
yolunu tuttum. Yazılarımı yazarak 
geçirdiğimden olsa gerek zamanın 
nasıl geçtiğini bile anlamadığım bir 
yolculuk oldu. 

Ve Amsterdam...
Dünyanın en şanslı insanlarından 

biri olduğumu, beni karşılamaya ge-
len arkadaşımı görünce bir kez daha 
anladım. Doğum günüme özel bu 
maç organizasyonu yapan, yaklaşık 
on yıllık arkadaşım, dostum Erkan ile 
kısa bir merhabadan ve sonraki he-
diyelerimin de böyle olmasını uma-
rak, eve geçtik.  Şehrin atmosferine 
uygun, harika bir şekilde yenilenmiş 
evde hızlıca valizlerimden kurtularak 
kendimizi dışarıya attık.

Bildiğiniz gibi Amsterdam sokak-
larında yürürken, hiçbir şeyi tecrübe 
bile etmenize gerek kalmadan başı-
nız dönebiliyor, benimki de öyle bir 
durumdu. Coffe shop’ları, Red Light 
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District, kanalları ve patatesleriyle 
ünlü olan bu şehre yedi ay önce gel-
diğim için Red Light District gezme-
ye gerek duymadan sadece evin ya-
kınındaki sokakları turladık. Sadece, 
kahve yapan kafe aradık. Manzarası 
en çok hoşumuza giden bir kafede 
mola verip, hayatımıza dair kaçır-
dıklarımızdan ve planlarımızdan 
bahsederek derin bir sohbete daldık. 
Sonrasında, harika peynir dükkanla-
rını turlayarak, dönüş yolunu tuttuk.  
Harika geçen birkaç günden sonra 
maç gününe geldik.

Maça doğru... 
Ajax-Go Ahead Eagles maçı için 

trenle çok hızlı bir şekilde stadyuma 
geldik. İndiğimiz istasyon, stadyum 
noktasında olması ve maç günlerin-
de daha yoğun olacağı düşünüldü-
ğünden olsa gerek geniş bir alana 
sahipti. Gerçi yeterli olup olmaya-
cağını dönüş yolunda anlayacaktım. 
Yaklaşık beş dakikalık yürüyüş ile 
etrafını pub ve kafetaryanın çev-

relediği büyük bir alana sahip olan 
Amsterdam Arena’ya geldik. Taraf-
tarlar açısından oldukça konforlu 
olan bu alanda rahatlıkla, alışverişi-
nizi yapabileceğiniz büyük bir store 
da bulunuyor. O kadar kalabalık ki 
arkadaşınızı kaybettiğinizde tele-
fonsuz bulamazsınız sanırım. Daha 
önce hiç görmediğim bir güvenlik 
tarzını gördüm. Oldukça büyük at-
lara sahip polisler vardı. Herhangi bir 
karışıklık anında, bu polisler atlarını 
arbededeki insanların üstüne sürü-
yor ve insanlar da dağılıp kavgalarını 
bitiriyorlarmış. Neyseki öyle bir an 
yaşanmadı. Önceki gözlemlerime 
dayanarak kıyaslama yapacak 
olursam, bu maç alanında daha çok 
güvenlik görevlilerini gördüğümü 
söyleyebilirim.

Yirmi günlük
bekleyişten sonra... 

Kısa bir tur ve bir içecek sonra-
sında stadyuma doğru ilerlemeye 
başladık. Gittiğim diğer ülke maç-
larındaki aynı görüntü vardı; yaş 
ortalaması büyük olan güvenlik 
görevlileri tarafından sadece tek 
bir kontrol noktasından geçerek 
stadyuma girdik. Kolaylıkla bul-
duğumuz, oldukça güzel noktada 
olan koltuklarımıza oturduk. Neden 
bilet bulamayıp, yirmi gün kulübün 
sitesinde iptal edilecek bilet sırasın-
da beklediğimizi, tribünlerin dolu-
luğunu görünce anladım. Erkan’ın 

sahadaki dördüncü sırada bulduğu 
biletin fiyatını nezaketsizlik olmasın 
diye soramadım ama sanırım 120 
euro civarındaydı. Stadyum içinde, 
alkollü/alkolsüz içeceklerinizi içebi-
leceğiniz, yemeğinizi yiyebileceğiniz 
ortamlar bulabilir hatta koltukları-
nızda da yiyip içebilirsiniz.

Maç heyecanlı başlamıştı, Hollan-
da Ligi’nin son maçlarıydı. Bu maç, 
takımı şampiyonluğa yaklaştıracak-
tı. Aynı gün rakipleri Feyenoord’un 
da maçı bulunuyordu. Dolayısıyla 
taraftarlar iki maçı birden takip 
ediyordu. Ajax-Go Ahead Eagles 
maçı 2-0 devam ederken, aynı za-
manda Feyenoord maçını takip eden 
taraftarların çığlık atarak ayağa 
fırlaması, saniyelik olarak ne oldu-
ğunu anlamaya çalışan oyuncuları 
durdurmuştu. İnanılmaz heyecanlıydı 
ve muhteşem bir görsel şölendi. Aynı 
anda çifte heyecan... Ve maç Ajax’ın 
4-0’lık galibiyetiyle bitti. Feyenoord 
da maçı kaybetmişti. Galibiyetin 
getirdiği heyecanla, kulüp güven-
liklerinin bile esprili şekilde taraftarı 
yönlendirmesi, ortamı daha da ke-
yifli hale getiriyordu. Yaklaşık yirmi 
dakika gibi bir sürede stadyumdan 
çıktık. 52 bin 328 kişilik stadyumdan 
çıkan birçok taraftarın tren istas-
yonuna yönelmesi, sıranın istasyon 
dışına kadar uzamasına neden oldu. 
Sanırım dördüncü trene binerek evin 
yolunu tuttuk. Bu organizasyon için 
arkadaşım Erkan Pınar’a buradan 
tekrardan teşekkür etmek isterim. ◊
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Bu ayki konuk-
larımız Pınar ve 
onun dünyalar 
tatlısı kızı Kay-
ra. Önce onları  

      tanıyalım...
Pınar: Merhabalar, adım Pınar Şan-
lı. Kırk yaşındayım. İngilizce öğret-
meniyim. İki çocuk annesiyim ve 
doğuştan Beşiktaşlıyım. Ameliyat 
sonrası maç izlerken Beşiktaş’ın 
attığı golden sonra sevinçten 
zıplayarak dikişlerini patlatan bir 
babanın kızıyım. Tahmin eder-
siniz ki genlerimde Beşiktaşlılık 
var. Eşim de Beşiktaşlı olduğu için 
çocuklarımız da doğuştan Be-
şiktaşlı. On yaşındaki oğlum da, 
kızım Kayra gibi sıkı bir Beşiktaş-
lıdır. Ablasıyla beraber coşkuyla 
maçları seyreder. Kayra bazen, bir 
kız olarak, başka takımın taraftarı 
olunamayacağını söyler. Zira kadın 

olmak bunu gerektirirmiş. Anne kız 
aynı takımın taraftarı olmak çok 
keyif ve gurur verici. Renklerinin 
yaşattığı coşkuyu paylaşabilmek 
ise paha biçilmez.
Kayra: Ben Kayra Şanlı. Ben de 
on beş yaşındayım. Öğrenciyim, 
küçüklükten beri dans ve baleyle 
de yakından ilgileniyorum. Ben de 
doğuştan Beşiktaşlıyım. 

Evdeki herkes Beşiktaşlı mıdır 
Pınar?
Pınar: Evimizde herkes Beşiktaşlı. 
Geniş olarak ailemize bakarsak da 
anneannemiz dışında herkes koyu 
birer Beşiktaşlı. Genellikle pazar 
kahvaltılarımızda ailecek bir araya 
geliriz. Kısaca hal hatır sorduktan 
sonra ilk mevzumuz Beşiktaş’ın 
o haftaki durumudur. Maç dep-
lasmanda değil de evimizde ise 
mutlaka aileden giden olmuştur ve 

Sevdamız var gönlümüzde, 
bir oluruz semtimizde,

biz Karakartalız.

Yazı:
Fatma Arsan

“Genlerimizde 
Beşiktaşlılık var”
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oradaki o andaki atmosfer hak-
kında coşkuyla bahsedililir.
Peki okuldakiler ne durumda 
Kayra?
Kayra: Sınıfımız on bir kişi maale-
sef tek Beşiktaşlı benim ama yine 
de sonuna kadar takımımı savunu-
rum. Kaldı ki iki sezondur diğerleri 
söyleyecek söz bulamıyor.

Maçları izler misiniz?
Pınar: Çocukluğumdan beri maç 
izlemeyi çok severim. Bir kadının 
maç izlemesi, futbolla ilgilenme-
si ve futboldan anlaması birçok 
erkeğe hatta kadına ilginç geliyor. 
Ben de bunu anlayamıyorum. Fut-
bol, Beşiktaş niye erkeklere mal 
ediliyor ki? Maç izlerken hele bir 
de ailecek izliyorsak komşularımız 
mutlaka durumdan haberdar olu-
yorlar. Ama yapacak bir şey yok. 
Bunun adı BeşiktAŞK.

Pek çok anne ve kızın bazen ayrı 
ayrı bazen birlikte paylaştıkları 
totem hikayeleri dinliyoruz keyif-
le. Sizde de böyle totem durumu 
var mı?
Pınar: Totemlere inanmam. Ne 
olursa olsun hep olumlu düşünüp 
takımıma inanırım. Sadece olumlu 
enerji gönderirim, eğer totemden 
sayılırsa bizdeki durum budur. 

Kadın olarak Beşiktaşlı olmak 
üzerine neler söylersiniz?
Pınar: Kadın olarak Beşiktaşlı 
olmak bence bir ayrıcalık. “Çarşı” 
gibi bir taraftar grubuna sahip bir 
takımı desteklediğim için şanslı-
yım. Toplumdaki her türlü ekono-
mik-sosyal konuya duyarlı bir grup 
Çarşı grubu ve üyeleri... Bir kadın 

olarak da ülkemizin bu tip sosyal 
gruplara çok ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum. Ve yine bir kadın 
olarak, maç öncesi Beşiktaş’ı, 
Çarşı’daki o atmosferi yaşamak, 
özgürce, kimsenin kimseye kötü 
niyetle yaklaşmadığı bir ortam... 
Bir kadın olarak kesinlikle Beşik-
taş’tan başka bir takım tutulmaz. 
Kayra şimdi çok heyecanlı, genç 
bir kız, zaman zaman çok fana-
tikleşiyor ama ileride takımına, ne 
olursa olsun takımına sahip çıka-
cak bir kadın taraftar olacaktır, 
inanıyorum.
Kayra: Takımımla gurur duyuyo-
rum ve en son diyorum ki sonradan 
Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı do-
ğulur. Takımın asilliği renklerinde 
gizli: Siyah Beyaz... ◊

“Genellikle pazar 
kahvaltılarımızda ailecek 
bir araya geliriz. Kısaca 
hal hatır sorduktan sonra 
ilk mevzumuz Beşiktaş’ın 
o haftaki durumudur. 
Maç deplasmanda değil 
de evimizde ise mutlaka 
aileden giden olmuştur ve 
oradaki o andaki atmosfer 
hakkında coşkuyla 
bahsedililir.”
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üç kupayla ta-
mamlayan ve EHF 
Velux Şampiyonlar 
Ligi’nde ülkemizi  

    temsil eden Be-
şiktaş Mogaz Takımımız, 2017-18 
sezonunun hazırlıklarına 24 Tem-
muz günü başladı. Süleyman Seba 
Salonu’nda antrenmanlarını sürdü-
ren ekibimiz, 11-16 Ağustos tarihleri 
arasında Makedonya’da Şampiyon-
lar Ligi’nde mücadele eden takım-
larla hazırlık maçları yaptı. Beşik-
taş Mogaz Takımımız, daha sonra 
Ukrayna’ya geçerek 21-25 Ağustos 
tarihlerinde yine bu ülkenin Şam-
piyonlar Ligi’nde mücadele eden 
takımlarıyla hazırlık maçı oynadı. 
Beşiktaş Mogaz, Eylül ayının ikinci 
haftasına kadar lig hazırlıklarını 
tamamlamış olacak.

Beşiktaş Mogaz, lig ikincisi Bey-
koz Belediyespor ile Süper Kupa’da 
karşılaşacak. Maç 13 Eylül Çarşam-
ba günü saat 18.00’de Ankara THF 
Spor Salonu’nda oynanacak.

“Taraftarımızın gücünü
hissetmek istiyoruz”

Kupalara abone olan Beşiktaş 
Mogaz Hentbol Takımımız’ın ba-
şarılı antrenörü Müfit Arın, sezon 
öncesi yaptığı değerlendirmede şu 
açıklamalarda bulundu: “Biz bütün 
rakiplerimize karşı her zamanki gibi 

Beşiktaş standardını koruyarak, aynı 
disiplin içinde mücadele edeceğiz. 
Yeni sezonda da yönetimimiz ve ca-
miamız her zamanki gibi yanımızda. 
Taraftarlarımızın da gücünü tribün-
lerde hissetmek arzusundayız. Yeni 
sezon herkese hayırlı olsun.” ◊

Bu sezon kırkıncı kuruluş 
yılını kutlayacak olan 

Beşiktaş Mogaz Takımımız, 
on kez üst üste şampiyon 

olup, Türkiye rekoru kırmak 
için hazırlıklarına başladı. 

Bu yolda ilerlerken, 
hepimizin kalbinde ayrı bir 

yeri olan, adına besteler 
yapılan antrenörümüz 
Müfit Arın’ın sizlerden 

bir isteği var: “Gücünüzü 
tribünlerde hissetmek 

arzusundayız”.

ŞAMPİYONLAR PARKEDE 

Hentbol Süper Ligi
2017-18 Sezonu Fikstürü

1. Hafta: BAY

2. Hafta: Merzifon Bld. - Beşiktaş Mogaz

3. Hafta: Beşiktaş Mogaz - MYK Hentbol

4. Hafta: Nilüfer Bld. - Beşiktaş Mogaz

5. Hafta: Beşiktaş Mogaz - Serik Bld.

6. Hafta: M. Piyango - Beşiktaş Mogaz

7. Hafta: Beşiktaş Mogaz - Bş. Bld. Ankara

8. Hafta: Beykoz Bld. - Beşiktaş Mogaz

9. Hafta: Beşiktaş Mogaz - Adıyaman Bld.

10. Hafta: Antalyaspor - Beşiktaş Mogaz

11. Hafta: Beşiktaş Mogaz - Aziziye Bld. Termal

12. Hafta: Göztepe - Beşiktaş Mogaz

13. Hafta: Beşiktaş Mogaz - Selka Eskişehir
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Büyük çizer Aptülkadir Elçioğlu ya da herkesin onu tanıdığı rumuzuyla “Aptulika” 
ile iç ısıtan bir Kuzguncuk sabahında buluştuk. İstanbul Kuzguncuk’taki Nail 

Kitabevi’nde gerçekleşen “Sait Faik’ten Kafka’ya Karikatür Sergisi”nde sanatçının 
yaptığı birbirinden etkileyici edebiyatçı portreleri arasında gezinti yapıp demli 

çayları art arda devirdik. Aptulika ile hayatı, Beşiktaş’ı ve sanatı konuştuk.

“Beşiktaşlılık ruhu
kaybolan değerleri 

temsil eder”
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A ptülkadir 
Elçioğlu ile 
dostluğumuz 
bir hayli eskiye 
dayanır. Rock  

           kültürünü 
karikatürler aracılığıyla yaşayan 
ve yaşatan, yıllarca geniş kitlelerle 
müzik yazılarını buluşturan Aptül, 
aynı zamanda iyi bir blues dinleyicisi 
olarak hala aktif çizerlik ve yazarlık 
serüvenine devam etmekte. Gerçek 
bir İstanbul beyefendisi, hümanist bir 
aydın, aynı zamanda babadan Be-
şiktaşlı olan Aptulika, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
mezun olduğu yıllardan bu yana be-
yaz kağıt ve mürekkep ile iç içe. Okul 
sonrası Gırgır ve Hıbır gibi mizah 
dergileri ile Cumhuriyet gazetesinde 
çizimler yapan Aptulika, rock tarihi-
nin unutulmaz grup ve solistlerinin 
portreleriyle tanındı ve Grup Perişan 
isimli çizgi kahramanları hazırladı. 

2009’dan beri Blues Perişan 
ismiyle kendi radyo programını ya-
pan Aptulika, yazar Ahmet Ümit’in 
romanını da başarıyla çizgiye 
uyarlamıştır. Çalışmaları politik 
karikatürden renkli kitap illüstras-
yonlarına kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsayan Aptulika, üzerine çok 
yakışan çubuklu formasıyla “Ba-
badan Beşiktaşlıyım” diyor ve Kara 
Kartal ruhunun, günümüze gelin-
diğinde kaybolmaya yüz tutmuş 
tüm güzelliklere eşdeğer olduğunu 
vurguluyordu:

“Beşiktaşlılık ruhu, kaybolan 
değerleri temsil ediyor. O semt ruhu, 
mütevazı insanlar, onurları ile yaşa-
yan insanlar ile Kara Kartal simgesi 
çok hakikatli örtüşüyor. Beşiktaşlı 
demek, bana göre ülkesini seven, 
yaratıcı ve üretken yurttaş  
demektir.”

Tam da Yaşar Kemal’in portresi-
nin önünde bu laflar daha da anlam 
kazanıyor. “Atlara binip giden güzel 
insanların beraber yâd ederken 
sergi salonuna geçiyoruz. En sevdi-
ğim yazarları, fotoğraflarından çok 
farklı halleriyle, “Aptulika” tarzıyla 
gözlemlemek benim için çok he-

yecan verici; üstelik aynı zamanda 
sevdiğim bir arkadaşım olan Aptül 
adına da sevinçliydim. Sergilediği 
tüm eserlere büyük bir ilgi olduğunu 
yakından gözlemledim. Yediden Yet-
miş yediye herkes merakla sergiyi 
geziyordu. 

Çizdiği edebiyatçı portrelerine 
dair o da bir hayli mutlu ve haklı 
olarak da gururluydu. Adeta kari-
katür ve mizahi çizim hazinesi olan 

sergiyi dolaşırken bir yandan da 
portrelerin hikayelerini bana tek tek 
aktarıyor. Aptülkadir Elçioğlu’nun 
ses tonundan dahi yaşadığı müthiş 
heyecanın etkisini hissetmemek 
elde değil:

“William Saroyan’ı çok okuyorum 
bu sıralar. Büyük bir kalem erbabı. 
Onun portresini çizerken bol bol 
Saroyan okuduğum için olabildiğin-
ce ruhunu da yansıtmaya çalıştım. 

Yazı:
Murat Arda

Fotoğraf:
Hakan Bayhan

“Beşiktaş denilince aklıma babam geliyor. O bir İstanbul 
tutkunuydu, öyle ki İstanbul dışına çıktığından bir 

günden fazla kalamazdı. Bu tutkuya eşlik eden iki şey 
daha vardı onun için. Bunlar da İstanbul’un iki semtiydi. 

Bir Vefa Liseli olan babam Vefasporlu ve de Beşiktaş 
Jimnastik Kulübü taraftarı; yani BJK’liydi. Babamın 

ölümünden sonra Vefalılığın ve BJK’liliğin ne kadar 
önemli bir şey olduğunu anlayacaktım.”
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“Amerika’dan gelen ve Sir Arthur 
Conan Doyle portresini edinen biri 

oldu. ‘Dünyadaki en büyük Sherlock 
Holmes biriktiricisiyim’ diyordu. O 
da gelip Sherlock Holmes’un yazarı 
Sir Arthur Conan Doyle’nun çizimini 

satın aldı.”
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Bu çizimlerin bazılarını yıllar önce 
bazılarını da yakınlarda oluşturdum. 
Beni en çok mutlu eden de şu oldu; 
neredeyse sergideki eserlerin çoğu 
satıldı. Demek ki sanata ilgi hala 
kaybolmamış.”

Amerika’dan, Avrupa’dan ve 
Türkiye’den yerli ve yabancı kolek-
siyonerlerin çıkıp eserlerini edin-
mesi biraz da şaşırtmış Aptülika’yı. 
“Demek ki böyle insanlar da varmış” 
diye düşündüğünü umutla anlatı-
yor: “Açıkçası bu beni daha fazla 
üretmek, yeni işler ortaya çıkarmak 
bağlamında motive etti.”

Yazar ya da çizer fark etmiyor; 

bir sanatçının en büyük özelliklerin-
den biri de imzası olmasa dahi onun 
özgün kalemini hemen ayırabilmek 
olmalı. Nasıl ki bir Picasso, bir Nazım 
Hikmet ya da Rembrant eserle-
rini isimleri anılmasa da tanımak 
mümkünse bir Aptulika karikatürünü 
de tanımak mümkün olabiliyor. Zira 
yıllar içinde ona has oluşan, değişik 
bir görme biçimine sahip Elçioğlu.

Aptulika bana edebiyatçı portre-
lerini tek tek anlatıyorken benim de 
adeta yaşamım gözlerimin önün-
den bir film şeridi gibi geçiyordu. 
Çocukluğumun yaşayan en büyük 
efsane çizeri, rockçı olmamda büyük 
paya sahip Aptulika’nın çizimlerine 
yakınen şahitliğin yanı sıra Türk ve 
dünya edebiyat tarihinde iz bırakmış 
büyük ustaları ziyarete gelmiş gibi 
hissediyordum.

Sait Faik, Stefan Zweig, Oğuz 
Atay, Julio Cortazar, Oktay Rı-
fat, William Saroyan, Ahmet Ümit, 
Henrik Ibsen, Jose Saramago, Orhan 
Pamuk, Panait Israti, Ernest Hemin-
gway ve daha onlarca sanatçı, Ap-
tülkadir Elçioğlu’nun o kendine has 
çizgileriyle sanatseverleri saygıyla 
kabul ediyordu bu mütevazı binada...

Sergiye dair şunları dile getiriyor 
Aptülika: “Okuduğum edebiyatçıla-
rın kendi dünyalarıyla ve çevreleriyle 
ilişkilerini çizgileriyle yorumladım. 
Eskiden dinlediğim rock gruplarının 
portrelerini ve çizimlerini yapar-
dım. Son zamanlarda ise okuduğum 
kitapların yazarlarını çiziyorum. Sait 
Faik’ten Kafka’ya sergisi işte bu 
gördüğün karikatür ve illüstrasyon-
lardan oluşuyor.”

Tabii ki konu yine dönüp dolaşıp 
Beşiktaş’a geliyor:

“Beşiktaş denilince aklıma babam 
geliyor. O bir İstanbul tutkunuydu, 
öyle ki İstanbul dışına çıktığından bir 
günden fazla kalamazdı. Bu tut-
kuya eşlik eden iki şey daha vardı 
onun için. Bunlar da İstanbul’un iki 
semtiydi. Bir Vefa Liseli olan babam 
Vefasporlu ve de Beşiktaş Jimnastik 
Kulübü taraftarı; yani BJK’liydi. Ba-
bamın ölümünden sonra Vefalılığın 
ve BJK’liliğin ne kadar önemli bir şey 
olduğunu anlayacaktım.”

Üniversite yıllarında ve çocuklu-
ğunda başka takımlara meylettiğini 
gizlemiyor Elçioğlu. Ama bu konuda 
sorumluluk annesindeymiş. Ancak 
Vefa taraftarlığını da önemsedi-
ğini vurgulamadan da edemiyor. 

“Beşiktaş bana babamı 
hatırlatır ve tabii bütün 
kaybettiğim güzellikleri 
hatırlatır. O kaybedilen 

İstanbul’un güzelliklerinin 
toplandığı, korunduğu 

bir yer gibidir benim için. 
Benim için stada gitmek 
İnönü Stadı’nda gittiğim 

konserlerdir.”



“Çocukluğum Kuruçeşme’de geç-
ti benim. Annemle denize doğru 
baktığımızda direkt Galatasaray 
Adası’nı görüyorduk. Mesela kar-
deşim Galatasaraylı’ydı ama hala 
bugün sorsanız Vefalıyım diyecektir. 
Çünkü o dedemin Vefa’daki evinden 
dolayı bugün bile Vefa taraftarlığı 
geçerlidir.”

Müjdat Gezen ile yaptığım röpor-
tajı anımsattı Aptül’ün söyledikleri. 
Zira büyük tiyatrocu Müjdat Gezen 
de Beşiktaş Dergisi için yaptığım rö-
portajda hem Vefa’yı hem Beşiktaş’ı 
desteklediğini söylemişti.

 
“Ben babamın ölü-

münden sonra içten 
içe kendimi BJK’li 
hissetmeye başladım. 
Ancak elli yaşından 
sonra kendimi artık 
iyiden iyiye BJK’li ola-
rak buldum.”

Peki şu an Be-
şiktaş’ın formasını 
gururla taşımanın en 
büyük sebebi nedir?

“Babamın Beşiktaşlı 
olmasının yanı sıra bir 
diğer önemli sebep 
de süphesiz ki Kara 

Kartal’ın dünyaca meşhur taraftar 
grubu Çarşı.”

Bir sanatçı gözüyle söyleyecek 
olursan Beşiktaş kelimesi sana 
neler çağrıştırıyor?

“Beşiktaş bana babamı hatır-
latır ve tabii bütün kaybettiğim 
güzellikleri hatırlatır. O kaybedilen 
İstanbul’un güzelliklerinin toplandı-
ğı, korunduğu bir yer gibidir benim 
için. Benim için stada gitmek İnönü 
Stadı’nda gittiğim konserlerdir. Ha-
yatımda sadece bir kere stadyumda 
saha içinde olmadan tribünde maç 

“Hayatımda sadece bir kere 
stadyumda saha içinde olmadan 
tribünde maç izlemiş biri olarak 
sadece futbol değil, Beşiktaş’ta 
olmak bile önemlidir. Şimdilerde 
çoğu kez Çarşı’ya gidip maç öncesi 
orada olmaya çalışıyorum. Bu ruh 
çok güzel doğrusu.”



izlemiş biri olarak sadece futbol de-
ğil, Beşiktaş’ta olmak bile önemlidir. 
Şimdilerde çoğu kez Çarşı’ya gidip 
maç öncesi orda olmaya çalışıyo-
rum. Bu ruh çok güzel doğrusu.”

Çocukken Beşiktaş’ın yanı sıra 
Vefa ve Galatasaray’a da sempati 
duyduğunu saklamıyorsun. O dö-
nemle bugünü kıyasladığında neler 
söyleyebilirsin?

“Çocukluğumda bir Metin Oktay 
vardı hep anlatılırdı. Daha sonra be-
nim tanıdığım efsane İngiliz antrenör 
Brian Birch’lü Galatasaray vardı. Lise 
yıllarımda Metin Kurt vardı. Onlar-
dan sonra aynı oranda sevdiğim 
Galatasaraylı hiç olmadı hatta hep 
gıcık olduğum isimler vardı. Ama 
Beşiktaşlı futbolculara hep kendi-
mi yakın hissettim. Kendi kendime 
şöyle dedim ‘Yahu be adam senin 
semtin hep Beşiktaş’tı.’ Ve böylece 
hayatımdaki tek dönekliğimi gururla 
yapacaktım.”

Tekrar sanata geri dönmeyi 
öneriyor ve Aptülika’ya sergiye 
gelen kişilerin nasıl bir profile sahip 
olduklarını soruyorum:

“Çok farklı insanlar çizimlerime 
ilgi gösterdi. Eski rockçı tayfadan 

tut, edebiyatseverlere kadar... Bir de 
beni ilk defa tanıyanlar ile buluş-
tum, örneğin Bakü’den gelen bir 
koleksiyoner vardı, ilginç bir insandı. 
Bununla birlikte, Amerika’dan gelen 
ve Sir Arthur Conan Doyle portre-
sini edinen biri oldu. ‘Dünyadaki en 
büyük Sherlock Holmes biriktirici-
siyim’ diyordu. O da gelip Sherlock 
Holmes’un yazarı Sir Arthur Conan 

Doyle’nun çizimini satın aldı.”
Önümüzdeki süreçte neler planlı-

yorsun, neler yapmak istiyorsun?
“Plak kapakları tasarlamak is-

tiyorum. Yetmişli yıllara dair afiş-
ler çizmek istiyorum. Bu eserleri 
kitaplaştırmak ve yeni sergilerde yer 
almayı düşünüyorum.”

Aptulika’ya teşekkür ediyor ve 
bu güzel semtten ayrılıyoruz. ◊
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Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog • www.serdarvatansever.net

Mutlu bir
ilişkinin on sırrı

1) İlişkinizi başka ilişkilerle kıyaslamayın
Günümüzde sosyal medya aracılığı ile birçok fotoğ-

raf ve videoya ulaşıyoruz. Başka birlikteliklerde daha 
fazla gezilen yerler, daha mutlu/romantik pozlar, maddi 
imkanlar gibi değişkenlik gösteren birçok kategoride 
fotoğrafların paylaşıldığı sosyal mecralarda gördük-
lerinizi ilişki hayatınızla kıyaslamayın. Ayrıca arkadaş 
ortamlarında konuşulan ilişki konularını kendi ilişkinizde 
aramamaya özen gösterin. Unutmayın ilişki dinamikleri 
benzerlik gösterse de kişilerin farklılıklarından dolayı 
senaryolar farklı olabilir.

2) Aceleye gerek yok
İlişkinizi, sonunda kupa olmazsa, 

koşmayacağınız bir at yarışına benzet-
meyin. Çünkü ilişkiler sonuçtan ziyade, 
süreç olarak yaşanan şeylerdir. Sonuç-
ları hızlıca bekleme eğilimi gösteriyor-
sanız ve kendinize engel olamıyorsanız 
bu acelenin kaynağını oturup konuş-
maya ve bir çözüm aramaya ihtiyacınız 
var demektir. Bu çift olarak problem 
çözme becerinizi geliştirecektir.

3) Doğru kavga edin
Yanlış okumadınız, doğru kavga 

edin diyorum. Çiftlerin çoğu, çok 
kavga ettikleri için problem yaşa-
dıklarını söylerler. Fakat asıl konu 
hiçbir zaman çözülemeyen konu-
lardır. Bu yüzden masaya yatırılan 
konuların çözümlenme biçimi kav-
gaların sayılarını belirleyecektir. Bu 
konuda uzman birinden destek alın.

4) Peri masallarına aldanmayın
Çevrenizde konuştuğunuz ve çoğunlukla sizlere bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini  

anlatan (benim gibi) insanların masalları andıran hikayelerini dinlemeniz ilişkinizden  
beklentinizi farklı bir boyuta taşıyabilir. Böylece kendinizi ve karşınızdakini zorlayabilirsiniz.

5) Mizah duygunuzu geliştirin
Mizah kullanmak ile karşındakini ciddiye al-

mamak üzerinde ince bir çizgi vardır. Bu çizgi-
ye dikkat ederek kullanacağınız bir mizahi dil, 
karşımızdakinin sizi dinlerken itiraz kalkanlarını 
indirmesine yol açabilir. Ayrıca paylaşımlarını-
zın akılda kalıcılığını artırarak sadece size özel 
bir iletişim yolunun oluşmasına destek olur.
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7) Kaliteli zaman geçirin
Kaliteli zaman, eşittir paylaşım yapılan 
zamandır (Zaman tünelimizde değil). Eli-
mizden düşmeyen telefonlar, karşısından 
kalkamadığımız dizilerden fırsat bulup, 
birbirinize prosedürel bir “Nasılsın?” dışında 
yapabileceklerimizin tümüdür. Bir şeyler 
paylaşmak için elektriklerin kesilmesini 
beklemeyin.

8) Zihninizin okunmasını 
beklemeyin

Karşınızdakinin bakışlarından anlam 
çıkarmak yerine kendinizi ifade ederse-
niz, yani anlatmayı seçerseniz daha iyi 
anlaşılacağınızı söyleyebiliriz (“Binlerce 
kez anlattım. Şimdi de anlamayacak 
nasıl olsa” diyenleri duyar gibiyim). Bu 
kısımda ise anlattıklarınızı nasıl ifade 
ettiğinizi tekrar gözden geçirin.

6) Onu önemsediğinizi hissettirin
İlişkilerimizin rutininde en çok unuttuğumuz şeylerden biri herhalde bu. Onu önemsediğinizi sadece 

kendi yolunuzla göstermek dışında onun yoluyla bunu yapmayı deneyin.

10) Korkularınızın esiri olmayın
Seven kıskanır veya kaybetmekten korkan 

insan seven insandır gibi düşünceleri bir kenara 
bırakın. Partnerinizi kaybetmek üzerine düşün-
düğünüz her saniye, korkularınıza ve buna bağlı 
öfke ve tedirginliklerinize körükle gitmenize 
sebep olabilir. Bu yüzden partneriniz tarafından 
aşırı kıskanç, kaybetmekten korkan tek taraf, 
şüpheci olarak gözükebilirsiniz. Geleceğe yönelik 
kaygılarınız sizi davranışlarınızla tam olarak 
korktuğunuz bir geleceğe götürebilir. Bu yüzden 
korkuları bir kenara bırakın ve anın tadını çıkar-
maya çalışın. 

Şu an telefonunuzda en çok arananlar listesinde duran kişiyi tekrar arayıp onu sevdiğinizi söyleyin. Eğer bu ai-
lenizden veya arkadaşlarınızdan biriyse önceki maddelere tekrar bakın ve ilişkinizde bunları uygulayın! Unutmayın 
ilişkide bulunduğunuz tek kişi eşiniz veya sevgiliniz değildir. ◊

9) Mutluluğu önce
kendinizde arayın

Bu öneriye kendinizle 
olduğunuzda yapacak 
şeyler bularak başlaya-
bilirsiniz. Kendinizi mutlu 
edebilecek stratejiye 
sahipseniz, karşınızdakini 
sizinle mutlu olması konu-
sunda teşvik edebilirsiniz. 
İlişkinin huzuru, kişilerin iç 
dünyalarında kendileriyle 
barışık ve problemlerle 
başa çıkabilir bir seviyede 
olması ile yakından bağ-
lantılıdır. Bu yüzden onsuz 
nefes alamadığınız bir 
ilişki yerine, onunla birlikte 
nefes alabildiğiniz daha 
güzel bir ilişki oluşturun.
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B eşiktaş Sompo 
Japan Takımımız, 
2017-2018 sezo-
nu çalışmalarına 
14 Ağustos günü  

      yaptığı antren-
manla başladı. 

BJK Akatlar Arena’da ve aynı 
zamanda Enka Spor Kulübü atle-
tizm pistinde antrenmanlarını yapan 
takımımız, aynı zamanda Acıba-
dem Sports’ta sağlık kontrolünden 
geçtiler. Earl Clark, Dj Strawberry, 
Erkan Veyseloğlu, Kenan Sipahi ve 
Sertaç Şanlı ile sözleşme yenilerken, 
Jon Diebler, Ryan Boatright, Maxim 
Mutaf, Samet Geyik ve Augusto 
Lima’yı kadromuza kattık. 

3 Eylül’e kadar hazırlıklarını 
İstanbul’da sürdürecek olan Siyah 
Beyazlılarımız, 4 Eylül’de kamp 
çalışmalarının ilk bölümü için Slo-
venya’ya gidecek. 13 Eylül’e kadar 
hazırlıklarını Slovenya’da sürdürek 
olan takımımız, bu süre içinde üç 
hazırlık maçı yapacak. 

13 Eylül’de Slovenya kampını 
sonlandırarak Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’a geçecek olan Beşiktaş 
Sompo Japan Takımımız, burada 
Partizan ve Mega Leks ile hazırlık 
maçı yaptıktan sonra 17 Eylül’de 
İstanbul’a dönecek. 

Takımımız 20-24 Eylül tarihleri 
arasında Antalya’da düzenlenecek 
olan Gloria Cup’a katılacak. Daha 
sonra İstanbul’a dönecek olan ekibi-
miz, son olarak 28-30 Eylül tarihle-
rinde İstanbul’da düzenlenecek olan 
TUBAD Basketbol Turnuvası’nda 
mücadele edecek. 

Lig fikstürü belli oldu
Beşiktaş Sompo Japan Takımı-

mız’ın 2017-18 sezonu Tahincioğlu 
Basketbol Süper Ligi fikstürü kura 
çekimiyle belli oldu. Polat Otel’de 
gerçekleştirilen kura çekimine Bas-
ketbol Şubesinden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Cihat Kumuşoğlu, 
Basketbol Şubesi Genel Menajerimiz 
Cengiz Üçyürek ve Beşiktaş Sompo 
Japan Takımımız’ın İdari Menajeri 
Murat Murtezaoğlu katıldı. 

7-8-9 Ekim tarihlerinde başla-
yacak olan 2017-2018 sezonunun 
ilk haftasında deplasmanda Trab-
zonspor MP ile karşılaşacak olan Si-
yah Beyazlılarımız, 9. hafta Anadolu 
Efes’i, 11. hafta (seyircisiz) GS Ode-
abank’ı ve 13. hafta da Fenerbahçe 
Doğuş’u konuk edecek. ◊

2017-18 sezonu Tahincioğlu
Basketbol Süper Ligi Fikstürü 

1. Hafta Trabzonspor MP - Beşiktaş Sompo Japan

2. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - Giresun BLD (Seyircisiz)

3. Hafta Tofaş - Beşiktaş Sompo Japan

4. Hafta Beşiktaş Sompo Japan- Uşak Sportif 

5. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Basketbol

6. Hafta Sakarya BŞB - Beşiktaş Sompo Japan 

7. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - İBB 

8. Hafta Banvit - Beşiktaş Sompo Japan

9. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes

10. Hafta Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan 

11. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - GS Odeabank (Seyircisiz) 

12. Hafta Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Japan

13. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe Doğuş

14. Hafta Eskişehir Basket - Beşiktaş Sompo Japan

15. Hafta Beşiktaş Sompo Japan - Demir İnşaat B. Çekmece

2016-17 sezonunda Spor 
Toto Basketbol Ligi hem 

normal sezonunu hem de 
play-off’larını ikinci bitiren 

Beşiktaş Sompo Japan 
Takımımız, yeni sezon 
hazırlıklarına başladı. 

Haber - Fotoğraf:
H. Hüseyin Avcı

Beşiktaş Sompo Japan sezonu açtı
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Hazır on yıl Real Madrid 
formasını giyen Pepe’yi 

transfer etmişken, 
biz de Madrid’e doğru 
bir yolculuğa çıkalım 
istedik. Beşiktaşlılar 

için bu kez İspanya’nın 
başkenti Madrid’in 

sokaklarını adım adım 
arşınladık, mutfağının 

tatlarına baktık ve 
dönerken almanız gereken 

hediyelikleri araştırdık. 

Yazı:
Adil Akbay

E trafındaki pek çok 
şehire göre daha 
geç bir dönemde 
kurulan Madrid’in 
hikayesinde  

    bölgeye gelen 
müslümanların etkisi büyük ve 
önemlidir. Hatta şehrin adının onlar 
tarafından söylenen “Mayrit” ya da 
“Magerit” kelimesinden geldiğini 
söyleyebiliriz. On birinci yüzyıl itibari 
ile hristiyanların eline geçen bölge, 
özellikle Altın İspanyol dönemi olarak 
bahsedilen on altı ve on yedinci 
yüzyıllarda gelişimini en üst seviye-
ye taşıdı. On dokuzuncu yüzyıldaki 
Napolyon işgali ve sonunda ortaya 
çıkan Dos Mayos isyanları ile başla-
yan hareketli tarih, arada yaşanan 
iki cumhuriyet ve diktatörlük rejimi 
ile 1975’e kadar sürüyor. Özellike 2. 
Dünya Savaşı öncesinde yaşanan 
iç savaş, hem ülkeyi hem de Mad-
rid’i derinden etkiliyor. 1975’te ülke 
tarihinin gördüğü en kötü dönemler-
den birini yaratan Franco’nun ölmesi 
ile ülke yeniden nefes alıp hareketli 
ve güzel günlerine doğru ilerlemeye 
başlıyor. Tabii ki Madrid bu gelişimin 
merkezi olarak yerini alıyor.

Meydanları, parkları, müzeleri, ta-

rihi sarayları, kiliseleri, özellikle pazar 
yerleri ve yemek kültürü ile kendinizi 
gayet mutlu hissedeceğiniz şehirler-
den bir tanesi Madrid. Pozitif enerji-
nin üst seviyede olduğu bu kalabalık 
şehir, sahip olduğu enerjiyi sizinle 
paylaşmak konusunda da oldukça 
cömert. Bu enerjiyi nereleri görerek 
ve neler yaparak harcarız derseniz, 
listemiz aşağıda uzanmakta: 

KRALİYET SARAYI
Palacio Real de Madrid, her ne 

kadar kraliyet ailesi Madrid dışında 
daha mütevazı bir sarayda yaşasa 
da, onların resmi ikametgahı olan 
saray özellikle resmi törenlere ev 
sahipliği yapmakta. Aynı zamanda 
ziyaretçilere açık olan ve müze ola-
rak da gezilebilen saray etrafındaki 
avlu ve parklar ile Madrid’in en çok 
ziyaret edilen turistik noktalarından 
bir tanesi. Madrid’in Cordoba’lılar-
dan kalan tarihi sarayı Alcazar’ın 
yerine on sekizinci ve on dokuzuncu 
yüzyıl dönemlerinde yapılan sa-
ray, özellikle ana giriş bölümü olan 
Plaza de Armeria ile dikkat çekiyor. 
Plaza de Oriente, Campo del Moro 
ve Sabatini bahçeleri de sarayın 
etrafında görülmesi gereken yerler. 

MADRID
ISPANYA

,
NIN KALBI
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Sarayın içinde yaklaşık elli tanesi 
ziyarete açık olan toplam 3418 oda 
bulunmakta. Saray içinde yer alan 
en etkileyici bölümlerden biri tanesi 
de Kraliyet Savaş Müzesi. Aynı 
zamanda burada zaman geçirmiş 
olan liderlerin yaşam alanlarını da 
görebileceğiniz sarayı ziyaret etmek 
isterseniz gitmeden bir ön kontrol 
yapmanızı tavsiye ederim, zira dev-
let törenleri için kullanılmakta.

PUERTO DEL SOL
Şehrin en yoğun noktalarından 

biri olan bu meydan, on beşinci 
yüzyıl döneminde şehrin duvarla-
rı arasında yer alan kapılardan bir 
tanesi. Şehrin doğusunda yer aldığı 
için güneşin doğuşuna şahitlik eden 
kapı, ismini bu detaydan almak-
ta. Ayrıca şehre gelen tüm yolların 
birleşme noktası yani Madrid’in sıfır 
kilometre noktası. Bu detayı da 
meydanın en güzel binalarından biri 
olan Casa de Correos yani postane 
binasının önünde görebilirsiniz. 

Postane binasının kulesindeki 
saat her yılbaşı gecesi 12.00’yi gös-
terdiğinde şehir halkı bu meydanı 
dolduruyor ve yeni yıla girişi burada 
kutluyor. Postane binasının kulesin-
deki saat, özellikle yılbaşı gecesi öne 
çıkan bir detay. Yeni yılda kutlamalar 
yapılıp geri sayım yapılırken bu saat 
kullanılır. Ama meydanın en dikkat 
çekici detayı ise yaklaşık yirmi ton-
luk bronz bir heykel... Ortaçağlarda 
bölgedeki ormanlarda çok sayıda 
bulunan ve ağaçtan meyve yemeye 
çalışan ayı heykelinden bahsedi-
yorum. Orijinal ismi ile El Oso y el 
Madrono olan heykelin önünde bir 
hatıra fotoğrafınız olduğundan emin 
olun derim.

PLAZA MAYOR
Şehrin diğer meydanlarına göre 

en büyük farkı kapalı bir avlu şek-
linde düzenlenmiş olması. Etrafını 
saran ve en önemlisi The Casa de la 
Panderia olan dört katlı binalar, bu 
meydanı şehrin en farklı ve keyifli 
noktalarından biri haline getiriyor. 
Toplamda 237 balkona sahip bu bi-
naların arasında yer alan dokuz giriş 
kapısı meydana ulaşmanızı sağlıyor. 
On sekizinci yüzyılda büyük bir yan-
gın sonrasında yeniden düzenlenen 
meydan, yıllar içerisinde burada dü-
zenlenen festivallere, boğa güreşle-
rine, kurulan pazarlara ve hatta fut-
bol maçlarına şahitlik etmiş. Orijinal 
adı “Plaza del Arabbal” olan meydan 
Casa del Panderia’nın belediye 
binası olarak hizmet etmesinden 
dolayı Plaza del Mayor ismini almış. 
Meydan tarihi ve mimari özellikleri-
nin yanı sıra birazdan bahsedeceği-
miz İspanyol mutfağı adına en güzel 
tatları, en eski mekanlarda yeme fır-
satını da ayağınıza getiriyor. Burayı 
şehir turunuzun yemek saatlerinden 
birine denk getirmenizi de özellikle 
tavsiye ediyorum.
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ALMUNEDA
KATEDRALİ

Başkentin Toledo’dan Madrid’e 
taşınmasının ardından 2. Felipe yeni 
başkentine bir katedral yapılma-
sı konusunda çalışmalar başlatır. 
On altıncı yüzyıl itibari ile planları 
oluşturulmaya başlayan katedralin 
inşaatı ancak 1879 yılında başlar. 
Özellikle iç savaşın yarattığı süreç 
ve sonrasında ihmal edilmesi ile 
ancak 1993 yılında tamamlanır. Kra-
liyet sarayının hemen yanında yer 
alan katedralin yüksekliği yüz dört 
metre, genişliği ise yetmiş altı metre 
olarak planlanmış. Yeni Gotik stilin 
şehirdeki en güzel örneklerinden 
olan katedralin müzesini gezebilir ve 
hem bina hem de İspanya hristiyan-
lık tarihi ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

CIBELES MEYDANI
Şehrin en aktif üç ana cadde-

sinin kesiştiği ve aynı zamanda üç 
ana bölgeninin sınırlarını belirleyen 
bu meydanın en önemli detayı olan 
çeşme ve heykelde Anadolu’dan 
tanıdık bir karakter ile karşılaşa-
caksınız; Kibele... “Cibeles Çeşmesi” 
olarak bilinen bu anıt, şehrin simgesi 
haline gelmiş durumda ve heyke-
lin bulunduğu meydan Real Madrid 
taraftarları arasında kutlama yeri 
olarak sahiplenilmiş. Meydanın 
etrafında yer alan dört bina Cibeles, 
Buenavista, Linares ve Espana Bank 
binaları meydanı görsel anlam-
da destekleyen on sekizinci ve on 
dokuzuncu yüzyıl binaları olarak 
dikkatinizi çekecektir.

PLAZA ESPANA
Şehrin en eski iki gökdelenine ve 

İspanyol edebiyatının en bilinen ka-
rakterlerinden Cervantes heykeline 
ev sahipliği yapan bina, neredeyse 
Madrid’in merkezinde bulunuyor. 
1925-1930 arasında yapılan Cer-
vantes heykelinin önünde ise tabii 
ki yazarın en çok bilinen eserinin 
kahramanları bulunmakta; Don Kişot 
ve Sancho Panza. Meydanın simgesi 
olarak ise 1957 yılında yapılan iki 
gökdelenden biri olan Torre de Mad-
rid, yani Madrid Kulesi’ni belirtebili-
riz. Alışveriş caddesi olarak uzanan 
Princesa Caddesi, onun hemen 
üzerinde bulunan ve bahçeleri ile 
öne çıkan Palacio de Liria, İspanyol 
aristokrasinin hayatını ve özellikle 
İberya edebiyatını inceleyebilece-
ğiniz Cerralbo Müzesi ve 1970’te  
Mısır’dan getirilerek tekrar yapılan 
tanrıça İsis’e adanan Debod tapınağı, 
bu alternatiflerin en öne çıkanları.

PUERTO DE ALCALA
Şehrin ortaçağ döneminden 

kalan kapılarından bir tanesi. İsmini 
tarihi şehirlerden Alcala de Henares 
şehrine giden yoldan almakta. Neo 
klasik bir yapı olan bu anıtsal kapı, 
Berlin ve Paris gibi şehirlerdeki ör-
neklerinden daha eski olması ile artı 
bir özellik kazanmakta. Önündeki 
meydanda binlerce insanın katıldığı 
konserler ve aktiviteler yaşanırken, 
İspanya tarihini etkileyen suikastlere 
de sahne olmuş bu tarihi kapı.

ATOCHA
TREN İSTASYONU

Avrupa’nın önemli şehirlerini do-
laştığınızda tarihi tren istasyonları-
nın hem mimari hem de teknik özel-
likleri ile öne çıktığını görürüz. Bunun 
en önemli nedeni on dokuzuncu 
yüzyılda en güvenli seyahatlerin 
trenle olması, şehre gelen ziyaretçi-
leri ilk adımlarında etkileme isteği. 
Madrid’in en büyük tren istasyonu 
olan ve ismini yakınındaki Atocha 
Bazilikası’ndan alan istasyon, on 
dokuzuncu yüzyılda yapıldıktan kısa 
bir süre sonra bir yangında büyük 
zarar görüyor ve yeniden inşa edilir-
ken çelik konstrüksiyonlar konusun-
da ünlü Fransız mimar Gustav Eyfel 
de projeye dahil oluyor. İstasyon 
2004’te yaşanan terör saldırısı ile 
yakın tarihin en trajik olaylarından 
birine şahit oluyor. Bu saldırıda ha-
yatını kaybedenler için istasyonun 
içinde bir anıt bulunmakta.
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Hem Madrid seyahatinin hatıra-
sı olacak olması hem de eliniz boş 
dönmemek adına şehrin sokakla-
rında dolaşırken özellikle İspanyol 
kültürünün önemli bir parçası olan 
hediyeliklerle karşılaşacaksınız. 

El yapımı pelerinler, yelpazeler, 
şemsiyeler, ipek eldivenler, şap-
kalar, el işlerine ve dikişe meraklı 
iseniz yüzlerce çeşit yüksükler, 
flamenko aksesuarları, elbiseler ve 
şallar size klasik İspanyol hedi-
yelikleri olarak geniş alternatifler 
sunacak. Tabii ki yanınızda biraz 
da tadına bakabileceğiniz ürünler-
de götürebilirsiniz. 

Zeytinyağları, chorizolar, çikola-
talar, çeşit çeşit İspanyol şarapları 
Madrid sokaklarında aldığınız o 
güzel tatları yanınızda götürmenizi 
sağlayacaktır. Ve elbette futbola 
düşkünseniz, Real Madrid  
forması... ◊

REINA SOFIA MÜZESİ
1992 yılında İspanya Kraliçesi 

Sofia adına açılan müze, özellik-
le yirminci yüzyıl sanatı üzerine 
yoğunlaşmakta. Müze ağırlıklı olarak 
İspanyol sanatına ve sanatçılarına 
adanmış durumda. Müzede eserleri-
ne rastlayacağınız iki büyük İspanyol 
sanatçı ise Pablo Picasso ve Salva-
dor Dali. Müzenin en çok ilgi çeken 
parçası ise şüphesiz Picasso’nun 
1937’de Nazi uçakları tarafından 
bombalanan Guercina’yı anlattığı 
tablosu. Uluslararası sanatçıların 
eserlerinin de bulunabildiği müzenin 
en önemli kısımlarından bir tanesi de 
binlerce sanat kitabına sahip olan 
kütüphanesi. Prado Müzesi ile birlik-
te mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
müzelerden bir tanesi.

MADRID MUTFAĞI

HEDİYELİKLER

İspanya yemek konusunda klasik 
bir Akdeniz ülkesi olarak geniş ve 
lezzetli bir mutfak ile çıkar karşı-
mıza. Madrid bu çeşitliliği fazlası 
ile bulabileceğiniz şehirlerinden bir 
tanesidir. Öncelikle hafif atıştır-
malıklarla Madrid halkının özellikle 
kahvaltıda yedikleri ile başlarsak, 
“Tortilla de patata” yani patatesli 
omlet, “Pan con tomate” doma-
tesli ekmek ve özellikle İstanbul’un 
sokaklarından görsel 
olarak tanıdık 
gelecek olan 
çikolatalı 
“Chur-
ros” ve 
“Por-

ras”ları -ki tatlı niyetine de yiyebi-
lirsiniz- favoriler arasında sayabi-
liriz. Eğer “Denizden babam çıksa 
yerim” diyenlerdenseniz, babanıza 
dokunmanıza gerek kalma-
yacak. Çünkü arzuya 
göre ister haşla-
ma ister ızgara 
ister tava olarak 
sipariş opsi-
yonları bulunan 
karışık deniz 
ürünleri içeren “Ma- riscada”, 
deniz ürünlü “Paella de Mariscos” 
ve “Pulpo a feira” yani patatesli 
ahtapot sizi son derece mutlu ede-
cek. Plaza Mayor civarında yemek 
molası verirseniz de mutlaka de-
nemeniz gereken lezet “Bocata de 
calamares”, yani kızarmış kalamarlı 
sandviç. “Et olmadan olmaz” di-
yenlerdenseniz eğer, Avrupa’da çok 
fazla yerde karşınıza çıkma 

ihtimali olmayan 
ama İspanyol 
mutfağının ol-

mazsa olmazla-
rından olan Boğa 
kuyruğu yah-

nisi. Orijinal adı ile “rabo de toro” 
unutamayacağınız bir lezzet olarak 
hafızanıza kazınacaktır. Kilo ile et 

sipariş edilip “kendin pi-
şir kendin ye” formatı 
size yabancı gelme-
yecek, aksine mutlu 
edecek başka bir 

detay olacak Madrid 
restoranlarında. Ayrıca hem 

orada tadına bakmak hem de 
yanınızda getirip evinizde denemek 
için otuza yakın farklı yemeğe tat 
olan sucukları “Chorizo” da ilginizi 
çekecektir. Tabii ki bu güzel tatların 
yanında çeşitli şarapların tadına 
bakmak isteyeceksiniz ki bu konu-
da benim tavsiyem kırmızı seviyor-
sanız Torres Mas la Plana, beyaz 
için Torres Vina Esmeralda. Gene 
şarap üzerinden devam edersek 
“Sangria” ve alkolsüz ferahlatıcı-
lardan bahsedersek de badem sütü 
ile yapılan “Horchata” denemeyi 
isteyeceğiniz tatlar olacak. ◊

Not: Madrid fatihi büyük Beşiktaşlı 
Tayfun Altınbaş’a teşekkürlerimi  
sunarım.
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tamamladıktan 
sonra üç gün 
izin yapan Be-
şiktaşımız, 23  

           Temmuz günü 
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
toplandı ve Anadolu Jet’e ait Beşik-
taş armalı uçakla İspanya’ya gitti. 
Malaga’ya uçakla dört buçuk saatlik 
yolculuğun ardından ulaşan kafi-
lemiz, ardından bir saatlik otobüs 
yolculuğuyla Marbella’ya geçti. Tüm 
futbolcularımızın yer aldığı kampa 
Başkanımız Fikret Orman, yönetim 
kurulu üyelerimiz Umut Güner, Şafak 
Mahmutyazıcıoğlu ile Candaş Tolga 
Işık da katıldı. Kampta hazırlık maç-
larına çıkan takımımız, Real Vallado-
lid ile 2-2, Real Betis ile 1-1 berabere 
kalırken, Las Palmas’a 1-4 yenildi. 

İki efsane bir araya geldi
Türkiye Süper Ligi’nde kaleci 

olarak gol yememe rekorunu 1112 
dakikayla elinde bulunduran teknik 
direktörümüz Şenol Güneş ile La 
Liga’nın gol yememe rekorunu 1275 
dakikayla elinde bulunduran eski 
kaleci Abel Resino İspanya kam-
pında bir araya geldi. Aynı zaman-
da yardımcı antrenörümüz Miguel 
Montanana’nın da arkadaşı olan 
eski kaleci Resino, Şenol Güneş ile 
sohbet etti.

Öte yandan İspanya’nın Marbella 
şehrinde kamp çalışmalarını sür-
düren futbol takımımızda, teknik 
ekibimiz ile kampı takip eden medya 
mensupları arasında dostluk maçı 
yapıldı. Sekizer oyuncu ile yapılan 
maç 2-2 tamamlandı.

Başkanımız
gazetecilerle buluştu

Başkanımız Fikret Orman, İle-
tişimden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Candaş Tolga Işık ve Teknik 
Direktörümüz Şenol Güneş, kampı 
takip eden medya mensuplarıyla 
akşam yemeğinde bir araya geldi. 
Kamp otelinde yapılan yemekte 
Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri 
Süleyman Arat’ın da doğum günü de 
kutlandı. Takımımız, 31 Temmuz günü 
İstanbul’a döndü. ◊

Beşiktaşımız, sezon başlamadan önce Çin’in ardından İspanya’ya seyahat etti ve 
burada oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdi. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde 

hazırlık maçlarına da çıkan takımımızı başkanımız ve yöneticilerimiz yalnız bırakmadı. 

İspanya kampından notlar
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Beşiktaşımız’ın üçüncü yıldızı göğsüne takmasını sağlayan on beşinci 
şampiyonluğunun kutlamaları Ağustos ayında yapılan etkinliklerle devam etti.  

Antalya ve Kuşadası’nda yapılan balolara Başkanımız Fikret Orman da katılırken, 
Bodrum, Fethiye, Gelibolu ve İzmit’te düzenlenen etkinliklerde yöneticilerimiz yer aldı. 

Şampiyonluk coşkusu
tüm yurtta devam etti

Başkanımız Fikret Orman, An-
talya Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Nahit Tunador’un ev sa-
hipliğinde düzenlenen şampiyonluk 
balosunda Beşiktaşlılar ile bir ara-
ya geldi. Konuklara Beşiktaşımızın 
gündemine dair açıklamalarda 
bulunan Başkanımız Fikret Orman, 
daha sonra şampiyonluk pastasını 
kesti ve hatıra 
fotoğrafı  
çektirdi.

ANTALYA

KUŞADASI

BODRUM

Kuşadası’nda yapılan 
şampiyonluk balosunda 
Fikret Orman ile birlikte  
Hakan Özköse (Pazarlama ve 
Sponsorluklar, Dernekler ve 
Taraftar ile Pendik Tesisi’nden 
Sorumlu) ve Genel Koordina-
törümüz Levent Çifter, Ege 
bölgesinde faaliyet gösteren 
birçok Beşiktaş derneği ile 
Amerika Beşiktaşlılar Der-
neği Başkanı Ferruh Zor yer 
aldı. Şampiyonluk pastasının 
kesildiği gecede coşku, geç 
saatlere kadar devam etti. 

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği’nin organize ettiği 
şampiyonluk kutlamasına ise İkinci Başkanımız 
Ahmet Nur Çebi ve eşi, Genel Sekreterimiz Ahmet 
Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu Üyemiz 
Hüseyin Mican, Taraftar ve Dernekler Sorumlumuz 
Selçuk Kaynarkan ve çok sayıda davetli katıldı. 
Şampiyonluk kutlaması, çalınan marşlar ve tezahü-
ratlarla devam ederken bir taraftarımızın kız arka-
daşına evlilik teklif etmesi geceye renk kattı. Ahmet 
Nur Çebi, çiftin söz yüzüğünü taktı. Şampiyonluk 
kutlaması yakılan meşalelerle sona erdi.
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FETHİYE Fethiye Beşiktaşlı Taraftarlar 
Derneği Başkanı Özkan Toru-
noğulları’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen şampiyonluk balo-
suna, İkinci Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi ve eşi, Genel Sekrete-
rimiz Ahmet Ürkmezgil, Say-
man ve Mali İşlerden Sorumlu 
Üyemiz Berk Hacıgüzeller, Dış 
İlişkiler ve UEFA’dan Sorum-
lu Üyemiz Erdal Torunoğulları 
ile Taraftar ve Derneklerden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üye-
miz Hakan Özköse aileleri ile 
birlikte katıldı. Futbol Akademi 
Sportif Direktörümüz Gökhan 
Keskin, eski futbolcularımızdan 
Zeki Önatlı, Serdar Topraktepe, 
Baki Mercimek ile sanatçı-
lar Gökhan Tepe ve Birol Can 
gecede yer aldı. Balo sonunda 
marşlar ve tezahüratlarla Şam-
piyonluk pastası kesildi.

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Nihat Sek-
men’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonluk 
balosuna; Amatör Şubelerden Sorumlu Üyemiz Erdal 
Karacan, Genel Koordinatörümüz Levent Çifter ile 
dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Trakya’da bulu-
nan derneklerimizin de yer aldığı, sıcak bir ortamda 
geçen balonun sonunda günün anısına Erdal Kara-
can ve Levent Çifter’e plaket takdim edildi.

GELİBOLU İZMİT

İzmit Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oktay Ok’un ev 
sahipliğinde düzenlenen şampiyonluk balosuna; yöne-
ticilerimiz Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları ile der-
nek üyeleri ve davetliler katıldı. Kutlamada Hacıgüzeller 
ile Torunoğulları şampiyonluk pastasını kesti ve balonun 
düzenlenmesine katkıda bulunanlara plaket takdim etti.
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Trabzonspor’un 
50. yaşını kutlarız

Başarılar Mircea 
Lucescu

Çin devlet televizyonu CCTV, Beşik-
taş JK Müzesi’nden yetmiş iki dakika 
süren bir canlı yayınla kulübümüzün 
tanıtımını yaptı. 

Programın yapımcısı ve sunucusu 
Li Dajie, canlı yayın sırasında Beşiktaş 
JK  Müzesi’nin engelli dostu ve çocuk 
dostu müze özelliklerini izleyicileriyle  

paylaştı. Beşiktaş Köyiçi, Dolmabahçe 
Caddesi, Kartal Yuvası ve Vodafone 
Park’tan detay görüntülerin de yer 
aldığı canlı yayın yetmiş bin izleyici-
ye ulaştı. Yetmiş iki dakikalık yayının 
toplamda ise iki milyon Çin Halk 
Cumhuriyeti vatandaşına ulaşması 
bekleniyor.

“Türkiye Futbol Federasyonu Yö-
netim Kurulu, Mircea Lucescu ile A 
Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü 
için anlaşmaya varıldığını bildirdi. 
Beşiktaşımız’ı 100. Yılında Şam-
piyonluğa ulaştıran, kulübümüze 
önemli hizmetlerde bulunan Mircea 
Lucescu’nun A Milli Takımımıza bü-
yük katkılarda bulunacağına inancı-
mız tamdır. Eski teknik direktörü-
müz Mircea Lucescu’yu tebrik eder, 
ay-yıldızlı takımımızın başında nice 
başarılara imza atmasını diler, Türk 
futboluna hayırlı olmasını temenni 
ederiz.”

Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ FUTBOL A.Ş. NET KAR AÇIKLADI

ÇİN DEVLET TELEVİZYONU
BEŞİKTAŞIMIZ’I TANITTI

“Türk Sporu’na önemli katkılar 
yapan Trabzonspor 50 yaşında. 
Güzide kulübümüz Trabzonspor’a 
nice yaşlar dileriz.”

Beşiktaş JK

Son iki sezonu şampiyon olarak 
tamamlayan Beşiktaş Futbol A.Ş. sportif  
başarılarını finansal tablolarına da 
taşıdı. Mayıs 2017 faaliyet dönemi sonu 
finansal sonuçlarını açıklayan Beşiktaş, 
bu dönemde 4.7 milyon TL’lik net kar 
elde etti. 

Dünya kulübü olma hedefiyle adım-
larını günden güne sağlamlaştıran Be-
şiktaş, sahalardaki başarısını finansal 
tablolarında da sürdürüyor. Mayıs 2017 
faaliyet dönemi sonu konsolide mali 
tablolarını açıklayan Beşiktaş Futbol 
A.Ş., 583 milyon TL gelir ve 146 milyon 
TL brüt satış karı elde ederken, 4.7 mil-
yon TL net dönem karına ulaştı. On üç 
yıl aradan sonra ilk kez net kar açıkla-
yan Beşiktaş, ayrıca geçen mali döneme 
göre gelirlerini de yüzde 43 gibi önemli 

ölçüde artırma başarısı gösterdi. 
Beşiktaş’ın finansal sonuçları hak-

kında değerlendirmelerde bulunan Be-
şiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret 
Orman, “Mali disiplin hem büyüme hem 
de dünya kulübü olmanın en önemli 
şartıdır. Biz de ilk günden itibaren bu 
bilinçle hareket ediyoruz. Gösterdiği-
miz çabanın ve emeklerin meyvelerini 
toplamaya başladığımızı görmek büyük 
mutluluk. Beşiktaş’a yatırım yapan 
herkesin ortağımız olduğu bilincindeyiz 
ve onları mutlu etmek de bizim görev-
lerimizden biri. Hedeflerimiz doğrultu-
sunda ilerlerken benimle birlikte aynı 
özveriyle çalışan bütün yönetim kurulu 
üyesi arkadaşlarıma, profesyonel kad-
romuza ve büyük Beşiktaş taraftarına 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYIN
OLAYLARI

4
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Vodafone Park’ın 
fotoğrafçısı
Eles açıldı

KULÜBÜMÜZ, ŞEHİT TUNÇ UNCU’NUN 
AİLESİNE EV HEDİYE ETTİ

BJK-KABATAŞ VAKFI’NDAN
‘YILLARA YAŞAM EKLEMEK’ ETKİNLİĞİ 

Kulübümüz, büyük bir vefa örneğine 
imza atarak Vodafone Park yakınında 
meydana gelen hain terör saldırısın-
da hayatını kaybeden Kartal Yuvası 
personeli şehit Tunç Uncu’nun ailesine 
İstanbul Beylikdüzü’nden bir ev hediye 
etti. Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, 
İcra Kurulu Üyesi), şehit Tunç Uncu’nun 
annesi Kadriye Uncu’ya resmi işlemler 
sonrası evin tapusunu takdim etti. Mi-
can, “Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalı-
şanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve 
yönetim kurulumuzun Tunç Uncu’nun 

ailesine bir sözü vardı. O sözü yerine 
getirmeye çalıştık. Bir nebze olsun Tunç 
Uncu’nun adını bu evde yaşatmaya 
çalışacağız” diye konuştu. Anne Kadriye 
Uncu, evin Tunç Uncu’dan kendilerine 
bir hediye olduğunu ifade etti ve şunları 
söyledi: “Bu ev bize Tunç’tan hediye. O 
şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa 
bir evim oldu. Tunç’un odasını hazır-
layıp resimlerini koyacağım. Mekanı 
cennet olsun. Beşiktaş kulübüne çok 
teşekkür ediyorum, verdikleri sözü 
tuttular.”

BJK-Kabataş Vakfı; Sarıyer Belediye 
Başkanlığı, Darülaceze Başkanlığı, İzzet 
Baysal Huzurevi ve Y.B.R.M. Müdürlüğü, 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Film-san 
Vakfı, Beşiktaşlı Sporcular Sosyal Da-
yanışma Derneği, UNIBJK (Üniversiteli 
Beşiktaşlılar) ve HNC Danışmanlık-Yaşlı 
ve Engelli Hizmetleri ile birlikte Beşik-
taş ve Kabataşlı üniversiteli gençler ile 
büyüklerimiz arasında sevgi köprüsünü 
güçlendirmek amacıyla ‘Yıllara Yaşam 
Eklemek’ etkinliği düzenledi.

Vodafone Park’ta başlayan etkinliğin 
kokteyl bölümünde; Ahmet Ürkmezgil 
(Genel Sekreter, Şan Ökten Tesisi’nden 
Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi), BJK-Kaba-
taş Vakfı Genel Sekreteri Aydın Uz, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul 

İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay ve 
BJK-Kabataş Vakfı Genel Müdürü Rıza 
Küçükoğlu birer konuşma yaptılar. Ko-
nuşmaların ardından konuklar, Vodafo-
ne Park ve Beşiktaş JK Müzesi gezisinde 
bulundular.

Etkinlik, İstanbul Boğazı’nda Sarıyer 
Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla ye-
mekli tekne turu gerçekleştirilmesiyle 
devam etti.

Başkanımız Fikret Orman, 
Vodafone Park’ta bulunan Eles 
Fotoğrafçılık’ın açılış törenine 
katıldı. İşletmeciliğini Altay Altın ve 
Yıldırım Özkan’ın yaptığı Eles Fotoğ-
rafçılık’ın açılış kurdelasını Fikret 
Orman, hayırlı olması temennisiyle 
kesti. Eles Fotoğrafçılık’ın Vodafone 
Park’ta çektiği fotoğraflardan olu-
şan albümleri inceleyen Orman, bir 
süre Altay Altın ve Yıldırım Özkan 
ile sohbet etti. Açılış töreninde Be-
şiktaş TV’ye açıklamalarda bulunan 
başkanımız, taraftarlarımızın bu-
rada geçirdikleri güzel zamanların 
fotoğraflanmasını istediklerini ifade 
ederek, “Düğün, toplantı ve stat 
turlarında Eles Fotoğrafçılık hizmet 
verecek. Arkadaşlar işlerini gayet iyi 
yapıyorlar. Amacımız taraftarlarımı-
zı mutlu etmek. Hayırlı olsun” diye 
konuştu.

Vodafone Park, stat içerisindeki 
tüm profesyonel fotoğraf çalışma-
larını Eles Fotoğrafçılığa emanet 
etti. Hayatlarının en mutlu günlerini 
Vodafone Park’ta ölümsüzleştirmek 
isteyen gelin damatlardan, kulübü-
müzün kazandığı kupalarla beraber 
fotoğraf çekilmek isteyen çiftlere 
kadar tüm profesyonel çekimleri  
gerçekleştirecek olan Eles, drone 
ile video çekimi, taraftar fotoğraf 
çekimi, düğün hikayesi, green box 
fotoğraf çekimleri, statta evlenme 
teklifi organizasyonu gibi birçok 
farklı hizmeti de taraftarlarımıza 
sunuyor.
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Ali Sami Yen’in 
kabrine ziyaret

Genç Kız Futbol’da 
son 32’deyiz

BODRUM KARTAL YUVASI AÇILDI

ÜÇ YILDIZLI KADIN 
FORMALARIMIZ 

SATIŞTA

NAZMİ BİLGE’Yİ 
ANDIK

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Bodrum Kartal Yuvası mağazamızın 
açılış töreni, İkinci Başkanımız Ahmet 
Nur Çebi, Genel Sekreterimiz Ahmet 
Ürkmezgil, Kartal Yuvalarından Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican 
ve taraftarlarımızın katılımıyla yapıldı. 
Beşiktaş TV’nin canlı yayınladığı açılış 
töreninde konuşan yöneticilerimiz, üç 

yıldızlı formalarımızın satış rekoru kırdı-
ğına dikkat çekerek, taraftarlarımıza te-
şekkür ettiler. Pasta kesiminin ardından 
yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarları-
mız ile hatıra fotoğrafı çektirip mağa-
zamızdan aldıkları ürünleri imzaladı. 
Yeni mağazamızın adresi şöyle: Konacık 
Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 111/A2 

Büyük taraftarımızın, satışa su-
nulduğu günden itibaren yoğun ilgi 
gösterdiği üç yıldızlı formalarımız, 
şimdi kadın taraftarlarımız için hazır. 
Adidas ve Kartal Yuvası mağazalarında 
satışa sunulan kadın formamızı, www.
kartalyuvasi.com.tr adresinden de 
temin edebilirsiniz. 

Kulübümüzün efsane kaptanların-
dan Nazmi Bilge, vefatının dördüncü 
yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki 
kabri başında dualarla anıldı. Başkanı-
mız Fikret Orman’ın çelenk gönderdiği 
törene, genel koordinatörümüz Levent 
Çifter, Seçme ve Sicil ile Disiplin Kurulu 
üyelerimiz ile Nazmi Bilge’nin ailesi ve 
sevenleri katıldı. 

1972-1976 yılları arasında Yö-
netim Kurulu Üyeliği yapan, aynı 
zamanda Divan Kurulu Üyemiz Kaya 
Alemdar’ın, Beşiktaş RMK Marine Ta-
kımı oyuncularımızdan Deniz Acar’ın 
babası Halil Acar’ın, Divan Kurulu 

Üyemiz Yıldırım Alkoç’un vefatları 
nedeniyle kulübümüz tarafından 
başsağlığı mesajları yayınlandı. Mer-
humlara Allah’tan rahmet; ailelerine, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı 
dilendi. 

Yöneticilerimiz, Galatasaray Spor 
Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen’in 
kabrini ziyaret etti. Ahmet Ürkmez-
gil (Genel Sekreter, Şan Ökten Tesi-
si’nden Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi), 
Berk Hacıgüzeller (Sayman, Mali 
İşler ve Finans, İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı, Akatlar Mehmet Üstün-
kaya Sosyal Tesisi’nden Sorumlu) 
ve Erdal Karacan (Amatör Şubeler, 
Süleyman Seba Tesisi’nden Sorum-
lu), Onursal Başkanımız merhum 
Süleyman Seba’yı Feriköy Mezar-
lığı’ndaki kabri başında andıktan 
sonra Galatasaray Spor Kulübü’nün 
kurucusu merhum Ali Sami Yen’in 
kabrini ziyaret ettiler. Yöneticileri-
miz, Ali Sami Yen’in kabrine çiçek 
bıraktılar ve dua okudular.

Genç kız futbol takımımız, İs-
tanbul’da oynanan TFF Genç Kızlar 
Türkiye Şampiyonası grup maçla-
rında dört galibiyet alarak adını 
son otuz iki takım arasına yazdırdı. 
Siyah Beyazlılarımız, grubunda 
oynadığı dört maçı da kazanması 
bildi. Ekibimizin aldığı sonuçlar 
şöyle:
Beşiktaş:10 Tekirdağ Gençlik HS:1
Beşiktaş:3 Kireçburnu:0
Beşiktaş:9 Sakarya Anka BF:0
Beşiktaş:4 Kemer Futbol:1
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Beşiktaş Medya Grup Geleneksel Yılın 
Futbolcusu Kupası’nın bu yıl, onuncusu 
yapıldı. Kırk gazetecinin aday gösterdiği 
Atiba, Querasma, Oğuzhan, Talisca, Adri-
ano ve Cenk, sezon sonunda taraftar-
ların oylamasına sunuldu. 

Ankete bugüne kadar yapılan en çok 
katılım gerçekleşti. 24 bin 698 oyun 
yüzde kırk yedisini alan Atiba, “2016-
2017 sezonu yılın futbolcusu” oldu. 
Geleneksel Yılın Futbolcusu Kupası, 
Atiba’ya Beşiktaş Medya Grup Başkan 
Yardımcısı Onur Baştuğ tarafından 

verildi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 
düzenlenen törende ayrıca Beşiktaşlı 
ressamlar Nihat Evren Derman ve 
Buğurcan Baştuğ yaptıkları özel Atiba 
tablolarını hediye ettiler. Atiba bu sevgi-
ye layık olmak için çalışacağını söyley-
erek, Beşiktaş’ın müthiş bir taraftara 
sahip olduğunu vurguladı ve “Beşiktaş 
bu sezon da şampiyon olacak” dedi. 
Geçtiğimiz sezonlarda yılın futbolcusu 
kupalarını; Tayfur, Sergen, Bobo, Delga-
do, Tello, Querasma, Fernandes, Necip 
ve Oğuzhan almıştı.

Arjantin İstanbul 
Başkonso- 
losu’ndan 
müzemize ziyaret

CEP TELEFONUYLA
MAÇA GİRİŞ DÖNEMİ 

BAŞLADI

YILIN FUTBOLCUSU ATİBA’YA KUPA

FUTBOLCULARIMIZIN
DOĞUM GÜNLERİ KUTLANDI 

Futboldaki dünyada en kapsamlı 
maça giriş sistemi olan Passolig yine 
bir ilki gerçekleştirdi. Kulüp ve cihaz 
bağımsız olarak maça giriş sistemi; 
Passo Mobil, uygulanmaya başlandı. 
Passolig sahipleri artık Passo Mobil 
uygulaması ile maçlara cep telefonla-
rını okutarak giriş yapabiliyor. 2017-
2018 sezonunda ilk olarak dört büyük 
takımın stadyumunda uygulanmaya 
başlanan sistem, aşamalı olarak diğer 
statlarda da kullanılabilir olacak. 
Yeni uygulama Passo Mobil, Vodafone 
Park’ta düzenlenen basın toplantısında 

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar 
Sümer ve Passolig Genel Müdürü Cey-
hun Kazancı tarafından tanıtıldı. Passo 
Mobil uygulamasında yeni geliştirilen 
teknoloji ile bilet transferini  sani-
yeler içerisinde gerçekleştirebilecek 
olan kullanıcılar; Süper Lig ve TFF 1. 
Lig maçlarının canlı sonuçlarını takip 
edebilmek gibi birçok özellikten de 
faydalanabilecekler. Ayrıca uygulama-
yı yükleyen kullanıcılar, henüz satışa 
sunulmamış maç biletlerini de fikstür 
üzerinden takiplerine alarak, maç bileti 
satışa çıktığında bilgilendirilecekler.

Genel Koordinatörümüz Levent 
Çifter, Arjantin’in İstanbul Baş-
konsolosu Diego Alvarez Rivera ve 
oğlunu Vodafone Park’ta ağırladı.

Beşiktaş Müzesi’ni gezen ve Müze 
Müdürümüz Canan Cürgen’den 
detaylı bilgiler alan Başkonsolos 
Rivera, daha sonra Vodafone Park’ta 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkonso-
los Rivera, ziyaretten çok memnun 
kaldığını belirterek, “Müzeyi ve 
stadı oğlumla birlikte gezme imkanı 
bulduk. Beşiktaş’a misafirperver-
liklerinden dolayı teşekkür ederim. 
Avrupa’da birçok stadı gezdim. Real 
Madrid, Barcelona statlarını gez-
dim. Burası da gerçekten Avrupa’nın 
en iyi statlarından biri” dedi. 

Futbolcularımız Mustafa Pektemek’in, 
Tolgay Arslan’ın ve Alvaro Negredo’nun 
doğum günleri BJK Nevzat Demir tesis-
leri’nde kesilen pastalarla kutlandı. 

11 Ağustos 1988 doğumlu Mustafa 
Pektemek, 16 Ağustos 1990 doğumlu 

Tolgay Arslan, 20 Ağustos 1985 doğum-
lu Alvaro Negredo ve yine 20 Ağustos 
doğumlu Ali Naibi’ye, teknik direk-
törümüz Şenol Güneş, teknik heyetimiz 
ve futbolcularımız yeni yaşlarında 
mutluluklar diledi.
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Basketbol, Akatlar Spor Salonu’ndan 
Sorumlu, İcra Kurulu Üyemiz Ahmet 
Cihat Kumuşoğlu, Beşiktaş JK Basketbol 
Danışma Kurulumuz’un Basketbol Altya-
pı ve Akademi teknik ekibine Hatay Me-
deniyetler Sofrası’nda verdiği kahvaltıya 
katıldı. Ahmet Cihat Kumuşoğlu, yeni 
sezonda basketbol altyapı ve akademi 
takımlarımızda görev alacak teknik ekip 
personelimize başarılar diledi.

Yıldız Kız Futbol Takımımız, Türkiye 
Şampiyonası 2. Kademe maçlarını Nevşe-
hir’de oynadı. Siyah-beyazlılarımız, Fatih 
Vatan Spor’u 3-1 ve ALG Yenikent Spor’u 
3-0 yenerek adını son sekiz takım arasına 

yazdırdı. Türkiye Şampiyonası final maç-
ları, 8-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir 
Atatürk Yan Saha’da oynandı. Takımımız, 
Çeyrek finalde Fomget Gençlik Spor’a 1-2 
mağlup olarak, şampiyonaya veda etti. 

U-21 Takımımız, ligin 1. haftasında 
Antalyaspor’u 1-0 yenerek, yeni sezona 
galibiyetle başladı. BJK Nevzat Demir 
Tesisleri’nde oynanan maçta Siyah Be-
yazlılarımız’ın tek golünü Muhammed 
Öztürk attı. 

Voleybol
takımlarımızın
lig fikstürleri

KADIN BASKETBOL TAKIMIMIZIN
LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

KUMUŞOĞLU, BASKETBOL AKADEMİ
TEKNİK EKİBİYLE BULUŞTU

YILDIZ KIZ FUTBOL TAKIMIMIZ
ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

U-21 TAKIMIMIZ GALİBİYETLE BAŞLADI

Kadın basketbol takımımızın 
2017-2018 sezonu Bilyoner.com KBL 
fikstürü belli oldu. Abdi İpekçi Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilen törene 
Basketbol Şubesi idari Menajerimiz 
Murat Murtezaoğlu ve Dış İlişkiler 
Sorumlumuz Can Köken katıldı. Kadın 
Basketbol Takımımız, 7-8-9 Ekim 
tarihlerinde başlayacak olan Bilyoner.
com KBL 2017-2018 sezonunun ilk 
haftasında Girne Üniversitesi’ne konuk 
olacak. Siyah-beyazlılarımızın fikstürü 
şu şekilde:

1. Hafta Girne Üniversitesi - Beşiktaş 
2. Hafta Beşiktaş - Canik BLD
3. Hafta AGÜ - Beşiktaş 
4. Hafta Beşiktaş - Galatasaray 
5. Hafta Fenerbahçe - Beşiktaş 
6. Hafta Beşiktaş - OMG Orman
7. Hafta Mersin BŞB - Beşiktaş 
8. Hafta Beşiktaş - Bornova Becker
9. Hafta İstanbul Üniv. - Beşiktaş 
10. Hafta Beşiktaş - Adana Aski 
11. Hafta Beşiktaş - Yakın Doğu
12. Hafta Hatay BŞB - Beşiktaş 
13. Hafta Beşiktaş - Botaş

2017-2018 Voleybol Sezonu 
Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar 
Ligi fikstürleri Ankara Volley Hotel 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
kura çekimi sonucunda belli oldu. 

Kadın voleybol
1. Hafta: Beşiktaş - İlbank
2. Hafta: Eczacıbaşı - Beşiktaş
3. Hafta: Beşiktaş - Vakıfbank
4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
5. Hafta: Beşiktaş - Seramiksan
6. Hafta: Bursa Bş. Bld. - Beşiktaş
7. Hafta: Beşiktaş - Halkbank
8. Hafta: Beylikdüzü Vol. - Beşiktaş
9.  Hafta: Çanakkale Bld. - Beşiktaş
10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. Hafta: Nilüfer Bld. - Beşiktaş

Erkek voleybol 
1. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
2. Hafta: Beşiktaş - İstanbul Bş. Bld.
3. Hafta: Halkbank - Beşiktaş
4. Hafta: Beşiktaş - J. Kula Bld.
5. Hafta: TKD K. ENJ. T. G. - Beşiktaş
6. Hafta: Beşiktaş - Arkas Spor
7. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
8. Hafta: Beşiktaş - Maliye Piyango
9. Hafta: Ziraat Bankası - Beşiktaş
10. Hafta: Beşiktaş - İnegöl Bld.
11. Hafta: A. Bld. Yüntaş - Beşiktaş
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Jimnastik takımı 
menajerimiz 
Tuğçe Bayra 
evlendi

ERDEM GÖKSEL:
“ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ”

ATLETİZM SONUÇLARI

Beşiktaş RMK Marine Takımımız’ın 
genel menajeri Erdem Göksel, son iki 
senedir şampiyon olan Beşiktaş RMK 
Marine Takımımız’da on iki kişinin 
sözleşmesinin yenilenerek, güven 
tazelediklerini belirtti. Göksel, internet 
sitemize yaptığı açıklamada, şöyle ko-
nuştu: “Yine şampiyonluğun en büyük 
adayı Beşiktaş RMK Marine Takımımız-
dır. Rakiplerimiz yine bu hıza ulaşa-
madı. Rakiplerimizi izliyor ve gereken 
transferleri düşünüyoruz. Antrenö-

rümüz Tacettin Çıpa, idari menajeri-
miz Handan Karatekin, masörümüz 
Gökhan Kesen, mekanikerimiz Ekrem 
Bektaşoğlu ve oyuncu kadromuzla 
bu yılda şampiyonluğun en büyük 
adayıyız. Bize her zaman destek olan 
Başkanımız Fikret Orman’a, yönetim 
kurulu üyemiz Erdal Karacan’a, genel 
koordinatörümüz Levent Çifter’e Koç 
Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı 
Rahmi Koç’a ve Koç Holding’e teşekkür 
ediyorum.”

Atletizm takımımız, Bursa’da 6-7 Temmuz tarihlerinde yapılan Türkiye Kulüp-
lerarası Süper Atletizm Bayanlar Ligi’nde 168 puan toplayarak dördüncü oldu. 
Sporcularımızdan Kadriye Aydın ikincilik, Zeliha Uzunbilek, Tuğba Aydın, Kübra 
Çelik ve Yaren Baş üçüncülük elde etti. 

Jimnastik takımı menajeri-
miz Tuğçe Bayra, İzmir’de kıyılan 
nikahla dünya evine girdi. Tuğçe 
Bayra’nın nikah şahitliğini genel 
koordinatörümüz Levent Çifter yap-
tı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar 
dileriz.

Masa tenisinde 
milli takımı
temsil ettik

Masa Tenisi Erkekler Balkan 
Şampiyonası’nda milli takımı temsil 
eden Beşiktaş Masa Tenisi Erkek 
Takımımız oyuncularından Talha 
Yeğenler, İbrahim Gündüz ve Ziver 
Gündüz U-21’de Balkan Şampiyonu 
oldu. Ayrıca Karadağ’da 2-5 Ağustos 
tarihleri arasında yapılan şampiyo-
nanın ferdi müsabakalarında Talha 
Yeğenler birinci, İbrahim Gündüz 
ikinci ve Ziver Gündüz üçüncü oldu. 
Çiftler müsabakasında ise Talha 
Yeğenler, İbrahim Gündüz birinci-
liği kazanan oyuncularımız olarak 
kürsüye çıktı.
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Şehit polisin 
mezarına ziyaret

Samsun
derneğimizden 
taziye ziyareti

DERNEKLERİMİZDEN YARDIM KAMPANYALARI

KARTALLAR GELENEKSEL SÜRÜŞÜNÜ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Fethiye Beşiktaşlılar Derneği, “İlko-
kul Çağındaki Çocuklarımızın Ayakları 
Üşümesin Kampanyası” adıyla okullara 
yardım kampanyası düzenledi. Kam-
panya çerçevesinde, Döğer Ali Hilmi 
Yonca Döğerli İlkokulu - Ortaokulu 
(Seydikemer - Muğla), Sarıbelen İlkoku-
lu - Ortaokulu (Kaş - Antalya), Kayacık 
Bozalan İlkokulu (Seydikemer - Muğla), 
Bozyer Şehit Ali Galip Met İlkokulu 
(Fethiye - Muğla), Üzümlü İlköğretim 
Okulu (Fethiye - Muğla), İncirköy İlko-
kulu (Fethiye - Muğla), Kaya İlkokulu 
(Fethiye - Muğla) okullarına kışlık bot, 
ayakkabı ve spor malzemeleri gönde-
rildi.

Denizli Beşiktaşlılar Derneği de, 
düzenledikleri yardım kampanyasıyla 
Denizli ve Aydın’da hasta olan iki taraf-
tarımızın ihtiyaçlarını karşıladı. Denizli 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Abdur-
rahman Tüfekçioğlu ve dernek üyeleri, 

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, 
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir 
ve Denizlispor teknik direktörü Yusuf 
Şimşek’i ziyaret ettiler.

Denizli Beşiktaşlılar Derneği ise, 
düzenledikleri yardım kampanyasıyla 
Denizli ve Aydın’da hasta olan iki taraf-
tarımızın ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca 
Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Abdurrahman Tüfekçioğlu ve dernek 
üyeleri, Denizli Belediye Başkanı Osman 
Zolan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt 
Demir ve Denizlispor Teknik Direktörü 
Yusuf Şimşek’i ziyaret ettiler.

Kartallar Beşiktaş Motosiklet Kulübü, 
dördüncü geleneksel sürüşünü gerçek-
leştirdi. İzmir başta olmak üzere Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden Eski Foça’ya 
süren dernek üyeleri, üç gün boyunca 

Eski Foça sokaklarında motosikletleri 
ile gezerek, güzel görüntüler oluşturdu-
lar. Ayrıca yapılan toplantıda, derneğin 
bu seneki faaliyetleri, sürüşlerin tarih-
leri ve güzergahları belirlendi. 

Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği 
yöneticileri, geçtiğimiz Aralık ayında 
stadımızın yakınında gerçekleşen 
hain terör saldırısında şehit düşen 
polis memuru Hamit Şahin’in 
mezarını ziyaret etti. Dernek yöneti-
cilerimiz ve şehidimizin babası 
Yılmaz Şahin, Arnavutköy, Dursun-
köy Mahallesi’ndeki mezara çiçekler 
bıraktılar.

Samsun Beşktaşlılar Derneği yö-
neticileri, Turkcell Süper Kupa’da 
A. Konyaspor ile oynadığımız maç 
öncesi geçirdiği trafik kazası sonucu 
hayatını kaybeden taraftarımız Ser-
hat Kılınç’ın ailesine taziye ziyare-
tinde bulundu.
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Kimdir o tek adam deseler
Onun adıdır
Hakkıdır

Sanmayın bizim tarihte 
Hem Galatasaray’a hem Fener’e
En çok gol atan Beşiktaşlıdır

“Ana hakkı eşikte taşta
Baba Hakkı Beşiktaş’ta”
Halk arasında yaygındır

Her yenilgide yürüyerek dönelim eve

Vedat Özdemiroğlu

HAKKI
YETEN
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Z onguldak’ın Ereğli 
ilçesinde Karade-
niz Ereğli Beşik-
taş Taraftarları 
Derneği’nin  

       yedinci gelenek-
sel sünnet şölenini gerçekleştirdi. 
Renkli görüntülere sahne olan ve elli 
çocuğun sünnet ettirildiği şölende 
çocuklara forma, bisiklet ve çeşitli 
hediyeler hediye edildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Be-
şiktaş Taraftarları Derneği önünden 
şehir turuna çıkan çocuklar, daha 
sonra hazırlıkların yapıldığı amfi 
tiyatroya geldi. Ailelerin ve davet-
lilerin alkışları ile sahneye çıkan 
çocuklar, erkekliğe ilk adımlarını 
atmanın sevinci ile sevdiklerine el 
salladı. Etkinliğe, Ahmet Nur Çebi (II. 
Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya 
Taşınmazlardan Sorumlu, Ümraniye 
Nevzat Demir Tesisleri’nden So-
rumlu) Karadeniz Ereğli Kaymakamı 
Nazım Madenoğlu, Karadeniz Ereğli 
Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdü-
rü Fahri Küçük, yanı sıra çok sayıda 
üye ve çocukların aileleri, davetli 
katıldı.

“Mutluluk, gurur
bir arada”

Açılış konuşmasını yapan Kara-
deniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları 
Derneği Başkanı Tarkan Adik, elli 

çocuğu sünnet ettirme-
nin mutluluk ve gururu-
nu yaşadıklarını belirtti. 
Karadeniz Ereğli Bele-
diye Başkanı Hüseyin 
Uysal da, derneğimizin 
yaptığı projelerle adını 
duyurduğunu vurgula-
yarak, “Çocuklarımı-
zın parlayan gözlerini 
görmek bizleri de mutlu 
ediyor” dedi.  

İkinci Başkanımız Ah-
met Nur Çebi de yaptığı 
konuşmada, Karadeniz 
Ereğli’de çocuklarımı-
zın erkekliğe ilk adımı 
attıkları güne vesilesi olan derneği-
mizi kutladığını belirtti. Çebi, “Bizim 
Beşiktaş derneklerimiz Anadolu’nun 
her tarafında aktif. Biz Beşiktaşlılar 
sportif faaliyetlerde koşarken, der-
neklerimiz de halkımızın ve milleti-
mizin yanında sosyal çalışmalarla 
adından söz ettiriyor” dedi. 

Karadeniz Ereğli Kaymnakamı 
Nazım Madeoğlu da, yaptığı konuş-
mayla derneğimize teşekkür etti. 

Sünnet Şöleni, sünnet duasının 
yapılması ve sünnet pastasının 
kesilmesinin ardından İkinci Başka-
nımız Çebi’nin sünnet çocuklarına 
forma hediye etti. Ço-
cuklara  ayrıca protokol 
üyeleri ve Karadeniz 
Ereğli Elif Lions Kulübü 
Başkanı Yeşim Erimez 
Koşma ve üyeler tara-
fından bisiklet ve çeşitli 
hediyeleri takdim edildi. 

İkinci Başkanımız 
Ahmet Nur Çebi, Amfi 
tiyatroda düzenlenen 
sünnet şöleninin ar-
dından İstanbul’da hain 
saldırı sonrasında şehit 
düşen Beşiktaş Kongre 
üyesi Emniyet Müdürü 
Vefa Karakurdu’nun 

babası Erdal, annesi Sabriye Kara-
kurdu’nu evinde ziyaret etti. Anne 
ve Baba ile sohbet eden Çebi, daha 
sonra şehit Vefa Karakurdu’nun 
mezarını ziyaret ederek dua etti. 
Çebi Beşiktaş taraftarları Derneği 
Başkanı Tarkan Adik, yönetim kurulu 
üyeleri ve beraberindekiler daha 
sonra akşam yemeğinde bir araya 
geldi. İkinci Başkanımız Ahmet Nur 
Çebi, programın sona ermesinin 
ardından ilçeden ayrıldı. 

Öte yandan Karadeniz Ereğli Be-
şiktaş Taraftarları Derneği tarafın-
dan bu sene sekizincisi düzenlenen 
geleneksel kan bağışı kampanyasın-
da 113 ünite kan bağışı toplandı. ◊

Ahmet Nur Çebi (II. Başkan, İcra Kurulu Başkanı, Fulya Taşınmazlardan Sorumlu, 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu), Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları 

Derneği’nin bu yıl yedincisini düzenlediği toplu sünnet törenine katıldı.

Minik Kartallar’ın
renkli sünnet şöleni
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A. Cenk Sözer 
(Başkan)

Asil Üyeler: 

Bülent Ay

Şenol Konuk

Didem Başdemir

Cengiz Özkılıç

Özhan Caymaz

Mert Berberoğlu

Onur Sürenoğlu

Eray Gönen

Bora Demir

Uğur Subaşı

Ali Atılım Kahraman

Eren Erdem

Erol Can

Cenk Altunayar

Gürcan Sav

KUSADASI 100. YIL
BesıKTasLILAR

DERNegı

“Derneğimiz, Kuşadası ve çevresinde Beşiktaş birlik ve beraberliğini üst 
düzeye çıkartmak, dayanışmayı kuvvetlendirmek, kulübümüzün duruşunu 
tüm spor branşlarında göstermek için 2001 yılında kurulmuştur. Yeni yöne-
tim kurulu olarak bir buçuk senelik geçmişimizde sadece bölgemizde değil, 
tüm Türkiye’de hatta dünya BJK dernekleri arasında yer bulmaya çalış-
mıştır. Hedeflerimiz arasında toplumu ilgilendiren her türlü sosyal etkinlik 
içinde yer almak vardır. İçinde bulunduğumuz dönem dikkate alındığında iki 
sene üst üste şampiyon olmuş takımımızın balosunu Sayın Fikret Orman’la 
beraber yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

“Amacımız, Beşiktaş JK’nın varoluşuna ve yarattığı kurumsal değerlere 
bağlı kalarak, bulunduğumuz bölgede Beşiktaş ismini zirvede tutmak, kulü-
bümüzün tanıtımını yapmak ve genç nesillere Beşiktaş aşkını aşılamaktır.

Camiamıza hizmette en iyi ve güzeli vermeye dernek sorumluluğunun 
bilinciyle elimizden geldiğince çalışarak, üyelerimizin katkılarıyla örnek bir 
dernek olmayı amaçlamaktayız. Beşiktaş çatısı altında bir araya gelen 
kişilerin ve grupların, Beşiktaş ve Beşiktaş Camiası’na hizmet etmelerini 
sağlamada köprü görevinde bulunmaktayız.”

KURULUŞ

YÖNETİM KURULU

MİSYON
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• Üç yıldır kapalı olan derneği aç-
mak için çalışmalara başlandığında 
19 Mart 2016’da resmi olmasa da 
“Teröre Hayır” yürüyüşü ve Atatürk 
anıtına çiçek bırakma etkinliği ya-
pıldı. Akabinde dernek lokali tutulup 
yeni yere taşınıldı. 
• Üye sayısı seksen-doksanlar-
dan kısa süre içinde binlere ulaştı. 
Sosyal medya ve haberleşme ağı 
bulunmayan derneğin kısa süre 
içinde Facebook, Twitter, Instagram 
ve web sayfası kurulup üye ilişkileri 
hızlandırıldı. Şu anki Facebook kul-
lanımında BJK dernekleri arasında 
en iyi olan Kuşadası Beşiktaşlılar 
Derneği bununla yetinmeyip hep 
üstüne koyma peşindedir.
• 8 Mayıs 2016 tarihinde Anneler 
Günü Etkinliği düzenlenmiş, sade-
ce Beşiktaşlı annelerin değil, diğer 
tüm takımların annelerinin gönül-
leri fethedilmiştir. Dernek standına 

ziyaretler binleri aşmıştır.
• 2015-2016 sezonunda kazanılan 
şampiyonluk sonrası, bölgede abi 
durumunda olan Kuşadası Beşik-
taşlılar Derneği, Selçuk ve Söke’yi 
de yanına alarak müthiş bir müzik 
ziyafeti ile sabahın ilk saatlerine 
kadar şampiyonluğumuzu kutla-
mıştır.
• 2016-2017 sezonunda defalarca 
lig ve kupa maçlarına gitmek için 
organizasyon düzenleyen dernek, 
yurt dışı Şampiyonlar Ligi ve UEFA 
maçlarında da dernek pankartını 
dalgalandırmıştır. 
• 19 Mart 2017 tarihinde bölgedeki 
tüm Beşiktaşlılar’ın katılımıyla Hil-
ton’da muazzam bir organizasyonla 
doğum günü kutlaması yapılmış, 
birlik ve beraberlik mesajı vermiştir.
• 2015, 2016 ve 2017 yıllarında resmi 
bayramlar ve etkinliklerin tümüne 
katılım sağlanmış, kaymakamlık ve 
belediyenin yanı sıra diğer dernek 
ve kuruluşların takdiri kazanılmıştır.
• 19 Mayıs 2017 tarihinde Kuşaadası 

Kaymakamı’nın özel davetlisi olarak 
Gençlik Yürüyüşü’ne altı yüz kişi ile 
katılım sağlanmıştır. Tek tip dernek 
tişörtü, yüzlerce Türk Bayrağı ve 
Atatürk posterleri ile BJK adı en 
üste yazdırılmıştır. 
• Kahvaltı organizasyonları ile yeni 
nesillere ulaşmak hedeflenmiş, 
onlarca Yavru Kartal Beşiktaşlı 
yapılmıştır. 
• 2016-2017 sezonu sonunda on 
beşinci şampiyonluğumuz, Türki-
ye’de tek olan on metreye on altı 
metre büyüklüğündeki simsiyah bir 
dev bayrağın altında 1903 meşale 
ışığında sabaha kadar kutlamıştır.
• 04 Ağustos 2017 tarihinde Baş-
kanımız Sayın Fikret Orman ve 
yöneticimiz Hakan Özköse’nin 
katılımıyla Ramada Resort  spon-
sorluğunda Ege ve İzmir’in en büyük 
müzik grubu Aegean Band eşliğin-
de şampiyonluk balosu yapılmıştır. 
Bizzat başkanımızın üçlü çektirdiği 
balo, bin seçkin davetli ile sabaha 
kadar sürmüştür. ◊

FAALİYETLER

VİZYON

“Yönetim kurulu ve başkanı 
sürekli gelişmeyi, evrensel kalite ve 
standartlarda hizmetler sunarak 
üyelerini memnun etmeyi amaç-
lar. İşte bu nedenle ülke içi ve dışı 
dernekler arasında güvenilirlik, de-
vamlılık ve saygınlık simgesi olmayı 
hedefler.”

KUŞADASI BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ        kuşadasıbjk        Kuşadası Bjk Derneği   Telefon: 0532 431 49 50

Kadınlar Denizi Mahallesi Kadınlar Denizi Caddesi Ahmet Cengiz Sitesi M Blok No:12  Kuşadası/AYDIN
 E-Posta: kusadasibjk09@gmail.com   •  info@kusadasibjk.com
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NOKIA
DEĞİŞİK İŞLERE 

İMZA ATIYOR

Dönüşümün öncüsü 
Lenovo

Bir zamanların en büyük mobil 
telefon üreticilerinden olan ve 
neredeyse tamamen teknolo-
ji kulvarından kaybolacakken 
yeniden yükselişe geçen Nokia 
firmasında değişik projelere imza 
atılıyor. Son dönemde gerçek-
leştirilen çeşitli ürün gamların-
da çözüm ortaklıkları ile ürün 
yelpazesini genişleten Nokia 
bir süre önce bünyesine kattığı 
Withings markası ile üretilmiş ve 
üretilmekte olan ürünlere marka 
imzasını atıyor. Çeşitli sağlık ta-
kip cihazları, akıllı saatler, kamera 
ürünleri ve daha birçok teknolojik 
çözümler sunan Withings imzalı 
ürünler aldığımız haberler doğrul-
tusunda artık Nokia markası ile 
hizmet vermeye devam edecek. 

Eğilebilir ekran teknolojisi üzerinde son birkaç yıl içerisinde oldukça bü-
yük ilerleme kat edildi. Özellikle monitör ve televizyon ürün gamında birçok 
teknoloji üreticisi eğik (curved) ekranlı ürünlerini satışa sundu. Son dönemde 
IBM altyapısı ile birleşip Lenovo markası ile dizüstü bilgisayar üretimi ya-
pıldığını bilmekteyiz. Kaliteye güvence ve performansı da eklemeyi başaran 
Lenovo, şimdi de dönüşümün öncüsü olma yolunda ilerliyor. Transform kon-
septi veya sloganı ile yola devam eden Lenovo en yeni ürünlerinde eğilebilir 
ekranlı dizüstü bilgisayar tasarımları ve hatta üretimleri aşamasında oldu-
ğunun sinyallerini vermeye başladı. 

Yazı:
Murat Yıldız
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Samsung Gear 360 kamera ürünü 
ile oldukça basit bir şekilde 360 
derece aynı anlık yayın gerçekleş-
tirebileceksiniz. Gear 360 ürünü-
nün yeni versiyonu ile karşımıza 
geçen Samsung bu ürün gamında 
ne kadar başarılı olduğunu da 
kanıtlamakta gecikmedi. Bir ön-

ceki modele oranla büyük gelişim 
sağlayan Gear 360 üzerinde yer 
alan iki tane geniş açı ile görüntü 
alabilen kamerası sayesinde tam 
360 deneyimi yaşatabiliyor. Tripod 
ayaklık bağlantı noktası ile sabit-
leme yapabileceğiniz gibi isterseniz 
elinizde de tutabiliyorsunuz. Üze-

rinde yer alan microSD kart yuvası 
sayesinde 256GB’a kadar depolama 
alanı sağlanabiliyor. Yeni USB-C 
tipi bağlantı arabirimi de eklenmiş 
olan cihazımızın çift kamera aktif 
ali ile 13 megapiksele kadar çözü-
nürlük sunabildiğini belirtmeden 
geçmeyelim.

360 derece açı ile yayın yapmak ister misiniz?

SONY XPERIA XZ 
PREMIUM

Kodak’tan yeni ürünler 

2017 Şubat ayında duyurulan 
Sony’nin Xperia serisi XZ Premium 
modeli hakkında merak edilenleri 
sizin için derledik. IPC LCD kapasi-
tif 5.5 inç dokunmatik ekranlı ciha-
zımızın 3840x2160 piksel çözünür-
lükte bir panele sahip olduğunu ve 
bu panelin de Corning Gorilla Glass 
5 teknolojisi ile kırılma, çizilme ve 
olası günlük kullanımlarda alabile-
ceği darbelere karşı oldukça daya-
nıklı olduğunu belirtmemiz gerekir. 
Bu anlamda birçok akıllı telefon 
kullanıcısının baş belası olan ekran 
hasarı bakımından çözüm yolu 
açtığını görmekteyiz. Çift SIM kart 
kullanılabilen Xperia XZ Premium 
modelinde işletim sistemi olarak 
Android 7.1 (Nougat) versiyonu yük-

lü olarak gelmektedir. Bu cihazda 
işlemci bakımından Octa-core 
olarak adlandırılan çift dört çe-
kirdekli işlemci kullanılmaktadır. 
Harici grafik işlemcisi olarak ise 
Adreno 540 tercih edilmiş. Olduk-
ça başarılı işler çıkardığını bildiği-
miz Adreno 540 grafik yongası ile 
birçok oyun ve uygulamanın en zor 
görüntüleme aşamalarında dahi 
zorluk yaşamayacaksınız. 19 me-
gapiksel birincil kamera ve 13 me-
gapiksel ikincil kamerası ile yüksek 
çözünürlükte HD fotoğraf vide-
olar çekebileceksiniz. 64GB dahili 
depolama alanı olan cihazımızda 
buna ek olarak 4GB Ram bellek 
bulunmaktadır. Parmak okuyucu, 
Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.1 ve C-Tipi 

bağlantı 
arabirimlerinin de 
yer aldığı Sony Xperia XZ Premium 
modelinde yüksek kalite ve dolgun 
özelliklerin bir arada bulunduğunu 
görmekteyiz.

Günümüzde her teknoloji üre-
ticisi markanın mutlaka tablet 
bilgisayar ürünü de bulunmakta. 
Bu hem rekabetçilik anlamında pi-
yasaya tutunabilmek hem de yeni-
likçi bir vizyona sahip firma imajını 
korumak için sanırım gerekli bir şey 
olsa gerek. Kodak firmasının da 
kısa bir süre önce satışa çıkardı-
ğı tablet bilgisayar ürünleri ile bu 
tarafta kendinden söz ettirmesi 
önem teşkil ediyor. Fakat ürünlerin 
yüksek performanslı birer tablet 
bilgisayar olduğunu söyleyemeyiz. 
Android 7.0 işletim sistemli iki tip 
tablet ürünü bulunan Kodak do-
nanım bakımından başarılı olmasa 
da yazılım bakımından dolu birer 
cihaz piyasaya sürmüş durumda. 
Özellikle fotoğraf işleri ile uğra-

şanlara hitab eden bu cihazlar 
teknoloji marketlerde yer almaya 
başladı bile. ◊
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D ağ bisikletinde 
ulusal şampi-
yonlar tek bir 
yarış sonucunda 
ilan edilir, bu  

       yarış sonucunda 
ülke şampiyonu belirlenir. Bu sene 
Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyona-
sı’nın 23 Temmuz’da, İstanbul Arna-
vutköy’de koşulacağı Nisan ayında 
açıklandığında bir heyecan kapladı 
içimi. Bir taraftan da bir tedirginlik... 
Çünkü 2016 yılında Arnavutköy’de 
koşulan yarış parkuru çok bana 
göre değildi. Yokuşçu yapım gereği, 
dik ve uzun çıkışlar olan parkurlar-
da mevcut rakiplerime karşı daha 
avantaj sağlayabildiğim için nispe-
ten daha düz olan bu parkurda iyi 
bir performans sergileyememekten 
çekiniyordum. Her Beşiktaşlı gibi te-
miz bir şampiyonluk tek hedefimdi. 

Yarıştan bir gün önce parkuru 
görmeye gittiğimde yıkılmıştım. 
Parkur geçen yılki parkurdan bile 
daha düzdü. Yapacak bir şey yok. 
Elimden geleni yapacaktım. Antren-
manımı yaptım, eve gidip dinledim, 
bol karbonhidrat, bol sıvı ve çok 
güzel bir uyku çektim.

Yarış sabahı 08:00’de Arnavut-
köy’e ulaştım. Kırk beş dakikalık 
ısınma antrenmanından sonra ilk 
beşte yer alacağı garanti sporcular 
olarak start noktasında ilk sırada 
yerimizi aldık. Değişik bir ortam var-
dır start noktasında, herkes rakip-
lerini tanımasına ve yarıştaki yerini 
tahmin etmesine rağmen hafif bir 
gerginlik, bir heyecan duyar. O an 

da yapılacak bişey yoktur aslında. O 
ana kadar yaptıklarınız ve yapma-
dıklarınız sizi finişe getirir. Futbol 
ya da basketboldaki şans faktörü 
bisiklet sporunda minimumdadır. 
Gücünüzü doğru, tekniğinizi düzgün 
kullanırsanız başarı gelir. Yapmanız 
ve yapmamanız gereken şeyler net-
tir aslında, ama bunların hepsinin 
ötesinde vücudunuzu ne kadar zor-
layabildiğiniz sizin pozisyonunuzu 
belirleyen en önemli parametredir.

Start’la birlikte yüksek tempoda 
nispeten düz giden parkurda üçün-
cü sıradaki pozisyonu koruyarak 
yokuşun başladığı noktaya geldik. 
Dört sporcu yokuşu teker tekere 
bitirip inişe geçtik. İniş bittiğinde 
Kocaeli sporcusu dörtlüden kopa-
rak önden tek başına atak yaptı. 
Arkasında biz üçlü bir ekip olarak ilk 
turu bitirdik. Yedi tur olacak yarışta 
ilk turu 10,5 dakikada atmıştık. Üçlü 
bir grup olarak kıyasıya mücadele 
ile ikinci turu da bitirdik. Üçün-
cü turda sıra ile ataklar gelmeye 
başladı. İki rakibim de yokuşta arka 
arkaya atak yaptı ama ikisinin de 
arkasından ataklara karşılık verdim. 
Atak yapmaya niyetim yoktu. Yokuş 
çıkışlarında çok enerjik gözüküyor-
lardı. Doğal bir şekilde kopmalarını 

bekleyecektim. Beş tur boyunca 
üçlü ekip olarak kopmadan ilerledik. 
Altıncı turda yokuşta diğer ikiliden 
koptum. Yokuşun sonunda aramızda 
elli metre fark oluşmuştu. Teknik 
inişi olanca hızımla inerek farkı aç-
maya çalıştım. Düzlükte İnegöl spor-
cusu beni yakaladı. Düzde bir atak 
çekerek onu kopartmayı başardım. 
Son turdaydım ve son yokuşa baş-
lamıştım, arkama şöyle bir baktım, 
rakiplerimi göremedim. Önümdeki 
rakibimi de göremiyordum. Yarışı 
ikinci bitireceğim diye düşüncele-
re dalarak yokuşu tırmanıyordum. 
Tam yokuşu bitirirken rakibim beni 
yakaladı ve teknik inişe benden 
önce daldı. Rehavet beni bitirmişti. 
İniş bittikten sonra beş yüz metre 
düz yolun sonunda finiş vardı. Bu 
süreçte de rakibi geçemedim ve 
sonucunda Türkiye Şampiyona-
sı’nı 40+ yaş kategorisinde üçüncü 
olarak tamamladım. Yaş 40+ olsa 
da tecrübenin sonu yok. Mücadeleyi 
son saniyeye kadar sürdürmezsen 
kaybetmeye mahkumsun. 

Biz Beşiktaşlılar olarak bu acıyı 
çok çektik. Rehavete kapılmak, maçı 
kazandık diye düşünüp gevşemek 
rakipten daha büyük bir tehlike-
dir. Hiçbir zaman unutmamamız 
gereken şey; maç son düdükle biter, 
yarış finiş çizgisi ile. ◊

Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası

Yazı:
E. Burak İzmirlioğlu

Bisiklet Sporcusu - Mühendis
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Beşiktaş’a özel Yandex Browser indir! 
İnternette her arama yaptığında sen de takımına destek ol!

browser.yandex.com.tr/bjk 
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D eğişen moto-
siklet ehliyet 
sistemi doğrul-
tusunda birçok 
kişi hangi sınıf  

       ehliyet alması 
gerektiği konusunda kararsız kalı-
yor.

Daha önceki yazılarımda hangi 
sınıf ehliyet, hangi motosikleti 
kapsıyor yazmıştım ama tekrar ya-
zıp bu doğrultuda sizlerin nasıl bir 
yol izlemeniz gerektiği konusunda 
size yardımcı olmaya çalışacağım.

A1
A1 sınıfı ehliyet; 125 

cc’ye kadar olan otoma-
tik (scooter) ve vitesli 
motosikletleri kapsa-

maktadır.
Vitesli olanını ter-

cih ederseniz, hem 
otomatiği hem de 
vitesliyi kullanabili-
yorsunuz. Otomatik 

olanı tercih ederse-
niz, sadece otomatik 

olanı kullanabiliyorsunuz.

A2
A2 sınıfı ehliyet; 600 cc’ye 

kadar olan otomatik (scooter) 
ve vitesli motosikletleri 
kapsıyor.

Vitesli olanını tercih 
ederseniz, hem oto-
matiği hem de vitesliyi 

kullanabiliyorsunuz. Otomatik olanı 
tercih ederseniz, sadece otomatik 
olanı kullanabiliyorsunuz.

A
A sınıfı ehliyet; 600 cc ve 

üzeri olan otomatik(s-
cooter) 
ve vitesli 
moto-
sikletleri 
kapsıyor.

Yirmi 
dört yaş 
ve üzeri 
olmak şartıyla, vitesli olanını tercih 
ederseniz, hem otomatiği hem 
de vitesliyi kullanabiliyorsunuz. 
Otomatik olanı tercih ederseniz 
sadece otomatik olanı kullanabili-
yorsunuz.

Ne yapmalı?
Biraz araştırma yapıp sürücü 

kurslarını arayan sürücü adayla-
rının kurduğu ilk cümle “A sınıfı 
ehliyet almak istiyorum. Fiyatları 
öğrenebilir miyim?” oluyor. Çünkü 
düşünceleri şöyle: “Almışken bir 
kere de en büyüğünü alayım ve bir 
daha hiç uğraşmayayım.” 

Sürücü kurslarının da canına 
minnet, en pahalısı o nasıl olsa! 
Adayın kabiliyeti var mı, el ayak 
koordinasyonu iyi mi, denge sorunu 
yaşıyor mu, hiçbiri sürücü kursunun 
umrunda değil.

Bu noktada motosiklet ehliyeti 
almak isteyen adayların yapma-
sı gereken şu: Öncelikle kurumun 
eğitim verip vermediğini araştırın, 
öğrenin. Daha sonrasında demo 
sürüşü yapmak istediğinizi söy-
leyin. Demo sürüşü sonrasında A1 
mi, A2 mi, A sınıfı ehliyeti mi,  
 vitesli motosiklet mi yoksa 

otomatik mi (scoo-
ter) alıp almama-

nız konusunda 
karar vermeniz 
sizin için daha 

sağlıklı ola-
caktır. ◊

Hangi sınıf ehliyet?

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 

www.besiktasmtsk.com

Deli oğlan
Barkın Bayoğlu

Motosiklet camiası için iyi 
işler yapmaya çalışan, motosik-
let dostu “Altın Elbiseli Adam” 
lakaplı Barkın Bayoğlu’nu kay-
betmenin acısını yaşadık.

Beşiktaş camiası olarak ken-
disine Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Mekanın Cennet olsun deli 
oğlan...

Beşiktaş’a özel Yandex Browser indir! 
İnternette her arama yaptığında sen de takımına destek ol!

browser.yandex.com.tr/bjk 
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görmediğimiz 
büyüklükte bir 
dolu afet ile karşı 
karşıya kaldık.  

      27 Temmuz’da 
yaşanan kısa süreli bu afette de en 
büyük hasarı tabii ki otomobilimiz 
gördü. Ve kısa süre içinde bugü-
ne kadar hayatımda hiç olmayan 
terimler ile karşılaştım. Dolu hasar, 
göçük tamiri, boyasız göçük düzelt-
me vb. Konu ile ilgili ulaşılabilir kay-
naklar çok sınırlı olsa da kısa sürede 
bir bilgi kirliliği kapladı her yanı. 

Neyse ki ben bu kirliliğe hiç takıl-
madım. Çünkü işinin ehli güvendiğim 
bir dostum vardı ve bana yardımcı 
olacağından emindim. Hatta kendi 
kendime dedim ki, belki bana da 
sizlerle paylaşmak için malzeme 
çıkar. Hem de ne malzeme çıktı, me-
rak ettiğiniz bütün soruları sordum 
ve sizlere aktarıyorum. AutoClub 
Genel Müdürü Turgut Yüksekdağ ile 
röportajımı müsadenizle bir dost 
ziyareti gibi anlatacağım: 

Üstad ne oldu 27 Tem-
muz’da ve sonrasındaki 
süreci anlatabilir misiniz?

İstanbul’un neredeyse 
tamamını etkileyen büyük 
bir afet ile karşı karşıya 
kaldık. Resmi olarak zararın 
ne kadar olduğunu tespit 
etmemiz mümkün değil 
ancak özellikle basında 
yer alan haberleri de göze 
alarak yaklaşık üç yüz bin 
otomobilin zarar gördüğünü söyle-
yebiliyoruz. İstanbul’da otomobillerin 
tek seferde en çok zarar gördüğü 
bir süreci yaşadık. Öncelikle ciddi 
bir cam problemi vardı ve aradan 
geçen süre içinde bu problem büyük 
oranda giderildi. Şimdi dolunun 
otomobil yüzeyine verdiği hasarla-
rın giderilmesi süreci başladı. Açık 
söylemek gerekirse önümüzde uzun 
ve yoğun bir çalışma süreci var. 

Car care sektörü olarak bu du-
rumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok büyük hasar veren bir afetti 
yaşadıklarımız. Can kaybı yaşan-
mamış olması en büyük tesellimiz. 
Bunun yanında car care sektörü 
olarak önemli bir artımız var. Yıllardır 
car care sektörünün otomotiv sek-
törünün önemli bir parçası olduğu-
nu söylüyorduk. Oto yıkama bizim 
işimiz içinde çok küçük bir alanı 
kaplıyor. Boyasız göçük düzeltme 
uygulamasının da içinde olduğu 
onlarca uygulamayı otomobil se-
verlerin beğenisine sunuyoruz. Kötü 
bir olayla da olsa yaptığımız işin 
değerinin biliniyor olması bizi mutlu 
ediyor. 

Bu saatten sonra çok önemli bir 
görev bizi bekliyor. Bu zorlu süreçten 
car care sektörü olarak alnımızın 
akı ile çıkmamız gerekiyor ki bugüne 
kadar bu sektöre büyük yatırım 
yapmış, emek vermiş, personel 
yetiştirmiş firmalar olarak bu büyük 
krizi iyi yönetebilelim.

Peki otomobil kullanıcılarının 
dolu hasarı ile ilgili ne yapması 
gerek?

Öncelikle bir hasar tespitinin ya-
pılması gerekiyor. Yaşanan süreçte 
gördüğümüz zarar gören otomobil-
lerin minimum yüz elli dolu hasarı ile 
karşı karşıya olduğu. Bu sayının yedi 
yüzün üzerine çıktığı otomobiller de 
mevcut. Dolu hasarı sonrasında çok 
fazla zaman kaybetmeden hasarın 
giderilmesi işlemine geçilmesi ge-
rekiyor. Otomobil üzerinde göçüğün 
çok fazla kalması paslanmalara yol 
açabilir. 

Kasko sigortası hasarı karşılıyor 
mu?

Birçok kasko sigortasının doğal 
afetlere karşı teminatı bulunuyor. 
Bu nedenle poliçe içeriğine bağlı 
olarak kasko sigortasının hasarı 
karşıladığını söyleyebiliriz. Ancak 
bugüne kadar hiç karşılaşılmayan 
büyüklükte bir olay olduğu için 
kasko şirketleri ile uygulama yapan 
firmalar arasında görüş ayrılıkları 
yaşanabiliyor.

Peki trafik sigortası bu hasarı 
karşılıyor mu?

Trafik sigortası karşı tarafa veri-
len hasarları kapsayan bir güvence 
olduğu için dolu hasarlarını karşıla-
mamaktadır. ◊

(ÖNÜMÜZDEKİ SAYI DEVAM EDECEK)

Dolu hasarından sonra
ne yapılmalı? 

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni
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Tarih: 02 Eylül 2017 
Saat: 12:00

Yer: Alaçatı Beach Resort
Fiyat: ¨131.00

MFÖ
Tarih: 02 Eylül 2017
Saat: 21:15
Yer: Bodrum Antik Tiyatro
Fiyat: 1. Kategori ¨166.50
2. Kategori ¨144.50
3. Kategori ¨122.25
4. Kategori ¨100.00
5. Kategori ¨83.25

Pascal Nouma
Tarih: 03 Eylül 2017
Saat: 23:00
Yer: Bodrum Club Pasha
Fiyat: ¨40.00

Turkcell Bodrum Caz Festivali
Tarih: 04 Eylül - 17 Eylül 2017
Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek büyük konserlerin yanı sıra, kulüp konserleri Off Gümüşlük’te yer 
alacak. Milta Marina, INA-Sualtı Araştırmaları Merkezi, Savra, Dibeklihan gibi Bodrum’un özel mekanlarında 
yer alan konserlerle ülkemizin önemli caz sanatçılarından bir bölümünü kucaklıyor. 
4 Eylül-22:00: Istanbul Funk Unit, Off Gümüşlük
5 Eylül-22:00: Eva Klesse Quartet, Off Gümüşlük
6 Eylül-22:00: Raci Pişmişoğlu MUS461, Off Gümüşlük
7 Eylül-22:00: BS Quartet, Kefi Beach & Suites
8 Eylül-21:00: Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızları Caz Orkestrası feat. Sibel Köse, Bodrum Kalesi
9 Eylül-21:00: Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Bodrum Kalesi
 10 Eylül-21:00: Karsu, Bodrum Kalesi
11 Eylül-19:30: Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Yıldızları Caz Orkestrası Konuk Solist: Ömür Göksel, Club Catamaran
11 Eylül-22:00: Ferit Odman Quintet, Off Gümüşlük
12 Eylül-20:00: Ayşe Sicimoğlu New Music, Su Altı Arkeoleji Enstitüsü • 12 Eylül-22:00: Çağıl Kaya, Off Gümüşlük
13 Eylül-22:00: Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo, Off Gümüşlük
14 Eylül-22:00: Önder Focan & Şallıel Bros, Off Gümüşlük
15 Eylül-22:00: Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan, Off Gümüşlük
16 Eylül-21:00: Jülide Özçelik Bodrum Konseri, Bodrum Kalesi
17 Eylül- 22:00: Jehan Barbur, Off Gümüşlük

Çeşme Reggae Festivali
Tarih: 08 Eylül 2017 
Yer: Çeşme Köy, İzmir
Fiyat: Kombine+Kamp ¨45.00
İki gün boyunca kamplı olarak gerçekleşecek festival, 
birbirinden güzel sanatçıları ağırlamaya hazırlanıyor. 
Konserlerin yanı sıra DJ performansları, reggae 
üniversitesi, perküsyon atölyesi ve yarışmalar da 
düzenlenecek.

Çadırını Kap Gel
Tarih: 08 - 10 Eylül 2017
Yer: Milyon Su Plajı, Erdemli, Mersin
Zeytinli Rock Festivali sonrası evlerine dönmek iste-
meyen festival gençliği için kamp, müzik ve eğlenceye 
devam anlamı taşıyacak organizasyon adeta uzatılmış 
gerçek bir rock tatili haftası olacak.
Fiyat: Tek Günlük ¨40.00, Kombine ¨80.00,
Kombine+Kamp ¨100.00

Tarkan
Tarih: 06-08-09 Eylül 2017
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi, İstanbul 
Saat: 21.00
Fiyat: Protokol ¨605.00 TL
1. Kategori ¨385.00
2. Kategori ¨302.50
3. Kategori ¨275.00
4. Kategori ¨247.50
5. Kategori ¨220.00
6. Kategori ¨192.50
7. Kategori ¨165.00
8. Kategori ¨137.50
9. Kategori ¨110.00
10. Kategori ¨82.50

AĞUSTOS
ETKiNLiKLERi

CSI London Sergisi 
Tarih: Eylül-Ekim 2017 
Yer: Ankara Podium Alışveriş Merkezi
Fiyat: Tam ¨23.00, Öğrenci ¨18.00
Kriminal olayların araştırılmasında bilimin ve 
teknolojinin sunduğu imkanları deneyimlemek 
adına sizleri Londra sokaklarına davet ediyoruz. 
Bir suç mahalindeki delillerin nasıl 
anlaşılacağını öğrenmek sizi diğer 
insanlardan farklı kılacak.
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Sibel Can
Tarih: 29 Eylül 2017 
Saat: 1:15
Yer: Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
Fiyat: 1. Kategori ¨166.50, 2. Kategori ¨144.50, 
3. Kategori ¨111.00, 4. Kategori ¨100.00, 
5. Kategori ¨83.25, 6. Kategori ¨66.50

Jay Jay Johanson
Tarih: 30 Eylül 2017
 Saat: 21:00
Yer: Container Hall, İzmir
Fiyat: ¨50.00

Kass Martin ve Steve Boedt 
Tarih: 15 Eylül 2017
Saat: 19:00
Yer: R&R Stüdyo, İstanbul
Fiyat: ¨112.00

Melih Baba ile Rock & Roll 
Tarih: 08 Eylül 2017 
Saat: 22:00
Yer: KadıköySahne, İstanbul
Fiyat: ¨45.00

Baba Zula 
Tarih: 13 Eylül 2017
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨38.50

Rock the City 
Tarih: 30 Eylül 2017
Saat: 13:00
Yer: Kozlu Bahçe, Eskişehir
Fiyat: ¨50.00 
Kozlubahçe’nin muhteşem atmosferinde Şebnem Ferah, 
Duman, Feridun Düzağaç, Adamlar ve Keti’nin performansla-
rıyla gerçekleşecek olan Rock the City, unutulmaz bir müzik 
şöleni yaşatmaya geliyor.

Vega 
Tarih: 30 Eylül 2017
Saat: 22:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨45.00

Yıldız Tilbe - Tan Taşçı
Tarih: 15 Eylül 2017 
Saat: 20:00
Yer: Winner İncek, Ankara
Fiyat: VIP Bistro 
¨170.00/Kişi Başı
Normal Ayakta 
¨30.00

Michael Kiwanuka
Tarih: 27 Eylül 2017 
Saat: 20:30
Yer: Zorlu PSM - Ana Tiyatro, İstanbul
Fiyat: Tam ¨120.00, Öğrenci ¨95.00

Erol Evgin
Tarih: 20 Eylül 2017 

Saat: 21:00
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi, İstanbul

Fiyat: Protokol ¨350.00
1. Kategori ¨225.00

2. Kategori ¨200.00
3. Kategori ¨160.00

4. Kategori ¨140.00, 
5. Kategori ¨125.00
6. Kategori ¨100.00

7. Kategori ¨80.00
8. Kategori ¨70.00
9. Kategori ¨60.00 
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Harrison 
Ford

A merikan sine-
masının “her 
tarakta bezi 
olan” yaşayan 
efsanesi, her  

          daim yakışıklı, 
her daim sempatik Harrison Ford 
abimiz, siz şu satırları okurken yet-
miş beş yaşını devirdi bile!

Kamçılı Adam’ın “Indiana Jo-
nes”u;

Yıldız Savaşları’nın “Han Solo”su;
Üniversitede felsefe okuyup ken-

disini ”sol tandanslı” tarif etmesi;
Buna rağmen hobi olarak maran-

gozluk yapması;
Yetmiş beş yaşında kulağına 

küpe takması bir yana...
O benim için en çok, kült ötesi 

yapım Blade Runner’ın karizma de-
dektifi Deckard rolüyle kıymetlidir.

Büyük oyuncu Harrison Ford’a 
sağlıklı ve upuzun bir ömür diliyor, 
Beşiktaşımız’ın müstesna dergisin-
de kendisini ayın kült sinema figürü 
olarak onurla takdim ediyorum... ◊

Yazı:
Murat Arda
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Yaşayan en önemli oyuncular ara-
sında gösterilen Cate Blanchett’i on 
üç farklı rolde izlediğimiz Manifesto, 
oyuncunun kariyerinde yepyeni bir 
zirve oluşturan bir film. Yirmi birinci 
yüzyılda sanat tarihine yön vermiş 
Pop Art, Fütürizm, Dadaizm, Dogma 
95, Pop Art, Minimalizm gibi tüm 
dünyada kabul görmüş manifestolar, 
Cate Blanchett’in canlandırdığı ka-
rakterlerde vücut buluyor. İki Oscar’lı 
yıldızı, birbirinden farklı aksanlarda 
bir haber spikerinden bir fabrika 
işçisine, bir borsacıdan bir öğretme-

ne, evsiz bir adamdan bir kuklacıya 
kadar uzanan on üç farklı karakterde 
izlemek başlı başına unutulmaz bir 
deneyim. Medya ve siyasetin hoşgö-
rü, saygı gibi değerlerin altını kazıdığı 
bir dönemde, Julian Rosefeldt ve 
Cate Blanchett’in beraber geliştirdi-
ği bu proje günümüz toplumu için bir 
çığlık niteliğinde. Dünya prömiyerini 
bu yıl Sundance’te yapan ve yönet-
menlik koltuğunda Julian Rosefel-
dt’in oturduğu Manifesto, 36. İstanbul 
Film Festivali’nde en çok izlenen film 
oldu. ◊

Merkezleri yok edildikten ve dün-
ya rehin alındıktan sonra, Kings-
man ajanları bir kez daha harekete 
geçmek zorundadır. Araştırmaları 
sonucu Amerika’daki bir casus 
teşkilatının varlığından haberdar 
olurlar. Statesman olarak bilinen bu 
teşkilat da kendilerinin teşkilatıyla 
aynı dönemde kurulmuştur. Bu iki 
elit teşkilat; acımasız, ortak düş-
mana karşı beraber hareket eder. 
Dünyayı kurtarmak Eggsy için artık 
bir alışkanlık haline gelmiştir.

2014 yılında gösterime giren 
“Kingsman: Gizli Servis”, aksi-
yon-macera ve komedi dalındaki 

başarılı çıkışına bir yenisini daha 
ekliyor. Asi genç Eggsy olarak 
ilk filmde karşımıza çıkan Taron 
Egerton ve karizmatik centilmen 
ajan Harry olarak tanıdığımız Colin 
Firth’ü tekrar geri döndüren filmde 
ajanların teknoloji uzmanı Ginger 
rolünde Halle Berry eşlik eder-
ken, Pedro Pascal Jack adında bir 
ajan, filmin kötü karakteri Poppy 
de ödüllü oyuncu Julianne Moore 
olacak. Channing Tatum devlet için 
çalışan gizli bir ajanı ve Jeff Bridges 
de ajanların yeni lideri olan Cham-
pagne adında bir karakteri canlan-
dırıyor. ◊

Filmin hikâyesi Shakespea-
re’in ünlü eseri Romeo ve Juliet’e 
dayanır. İstanbul’da geçen yapım 
olmayacak bir hayalin peşinden 
koşan üç kahramanın trajikomik 
öyküsünü temel alıyor. 

Galata amatör futbol takımında 
oynayan Enis ve Osman’ın planı 
takım arkadaşlarıyla birlikte bir 
banka soymak ve takımın ligden 
düşmesini engellemek için ön-

lerindeki son maçı kazanmaktır. 
Takımın antrenörü imam Yusuf’un 
ise bu plandan haberi yoktur. Maç, 
çıkan kavga sebebiyle yarıda kalır. 
Ancak Osman karşı takımın organ 
mafyası olan antrenörü Rüstem’in 
zorla alıkoyduğu Aslım’ı görür ve 
ona aşık olur. Zaman içinde banka 
soygunu planı gelişip işler karıştık-
ça Osman’ın Aslım’a olan aşkı da 
büyür. ◊

Yönetmen: Julian Rosefeldt
Oyuncular: Cate Blanchett

Yönetmen Matthew Vaughn
Oyuncular: Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth

Yönetmen Onur Ünlü
Oyuncular: Haluk Bilginer, Ahmet Mümtaz Taylan, Hazal Kaya

Manifesto

Kingsman: Altın Çember

Kırık Kalpler Bankası
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OTOSTOPÇUNUN 
GALAKSİ REHBERİ

Yazar: Douglas Adams / Yayınevi: Alfa

Ayın Kitabı

H er ne kadar azılı 
otostopçular işbu 
kitabın sinema 
versiyonundan 
yeterin- 

     ce hoşlaşmasa-
lar da doğrusu ben söz konusu filmi 
sinemada izleme şansı-
na erişmiş bir fani olarak 
beyazperde versiyonuna da 
geçer notu yapıştırmış ve 
sinemaseverlere izlemelerini 
salık vermiştim.

Türk ve dünya sinemase-
ver/kitap kurdu örgütünün 
anlayamadığı bir şeydir bu; 
kitap içeriği sinemaya uyar-
landığında artık o, başka bir 
sanat formuna dönüşmüştür. 
Dolayısıyla her daim ağızlara 
pelesenk olmuş “Ama kitabı 
daha iyiydi yeaa” çemkirme-
sinden vazgeçmemiz gerekir. 
Elbette ki doğası gereği, 
orijinal olduğu için kitap 
versiyonunun illa ki daha de-
taylı, daha işlenmiş olduğu 
ve derinlemesine okumalar 
yapabilenler için daha fazla 
haz kaynağına sahip olduğu 
aşikâr. Ama sinema sanatı 
bambaşka bir alan ve söz 
konusu işi de orijinal ki-
taptan bambaşka bir gözle 
değerlendirmek gerek.

Şu an elimde tuttu-
ğum devasa eser, Douglas 
Adams’ın insanlığa bıraktığı 
miras; Otostopçunun Galak-
si Rehberi, daha önce ayrı 

nüshalar halinde okuyucuya ulaş-
mış olan efsanevi kitap dizisinin beş 
kitap bir arada ve ciltli versiyonu... 
Doğrusu, Alfa Yayınları’nın yaptığı 
bu hizmet, takdiri hak ediyor ve bu 
yüzden bu kültlerin kültü 

eseri sevgili Beşiktaşlılar’a “Ayın 
Kitabı” olarak önermekten gurur 
duyuyorum.

Bu tuğla esanslı eserin kabaca 
mevzusu şu:

“Aslında Yerküre’deki can-
lıların tek bir kurtuluş yolu 
vardı: Gezegenin havaya 
uçmasından saniyeler önce 
Arthur Dent ve son on 
dört yıldır bu gezegende 
tıkılıp kalmış arkadaşı Ford 
Prefect bir uzay gemisine 
otostop çekmeyi başar-
mışlardı. Bu ikilinin yolları 
evrenin o ana dek gördüğü 
en güzel gemi olan Altın 
Kalp ile, iki kafalı ve üç kollu 
eski bir hippi olan Galaktik 
İmparatorluk Hükümeti’nin 
Başkanı Zaphod Beeb-
lebrox, paranoyak, zeki, 
ama kronik depresif robot 
Marvin ve yıllar öncesinden 
kısa bir anlığına gelen güzel 
bir kızla kesişecektir.”

Bununla birlikte kitabın 
alt metninde hem safiyane 
hem felsefi hem şapşalca 
hem derin evhamlar da 
mevcut: İyi de bizler neden 
doğduk? Neden ölüyoruz? 
Neden bileklerimize bu ka-
dar uzun süre dijital saatler 
taktık? Bütün soruların 
cevabı yıldızlara doğru 
başparmağınızı kaldırma-
nızda yatıyor. Ve yanınızda 
bir havlu bulundurmayı 
asla unutmayın.  ◊
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Avusturyalı yazar Robert Musil’in 
(1880-1942) Niteliksiz Adam 
başlıklı dev romanı, günümüzde 
modernizmin roman alanın-
daki birkaç başyapıtından biri 
sayılmaktadır. Kafka, Joyce 
ve Harmann Broch’la birlik-
te yirminci yüzyıl romanının 
kurucuları arasında yer alan 
Musil, 1921 yılından başlayarak 
ölünceye kadar Niteliksiz Adam 
üzerinde çalıştı. Romanın ilk iki 
kitabı 1930’da, üçüncü kitabı ise 
1933’te yayımlandı. Tamamlan-
madan kalan dördüncü ve son 
bölümün yayımlanması ise an-
cak aradan neredeyse yirmi yıla 
yakın bir süre geçtikten sonra 
gerçekleşebildi.

Niteliksiz Adam, gerçek an-
lamda bir çağ ve geçiş dönemi 
romanıdır. Yazar tarafından “İmp-

kralya” diye adlandırılan, gerçek-
te on dokuzuncu yüzyılın sonun-
da ve yirminci yüzyılın başında 
artık çöküş sürecine girmiş olan 
Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu’nu simgeleyen bir ülkede 
Musil, modernizm sürecindeki bir 
toplumun ve bireyin tüm çalkan-
tılarını sergilemeyi amaçlar. Bu 
çalkantılar, romanın başkişisi, 
yani “niteliksiz adam” olan Ulri-
ch’in kimliği aracılığıyla sergilenir. 
Ulrich, bir ayağıyla eskide, öteki 
ayağıyla yenide durmaktadır. 
Bütün sorun, onun bu geçiş 
konumunun doğal sonucu olan 
çelişkilerin üstesinden gelip ge-
lemeyeceği sorusunda odaklanır. 
Bu roman üzerine çok önemli 
bir inceleme kaleme alan Virgil 
Newmoianu’ya göre Niteliksiz 
Adam, dikkatli bir okura yalnızca 
bir geçiş dönemini değil, yakın 
geleceği de çok çarpıcı biçimde 
sergileyen başyapıtlardan biridir.

Yapı Kredi Yayınları bildiğim 
kadarıyla birinci ve ikinci ciltleri 
yayınladı ancak üçüncü kitabı 
hala Türk okura kazandırmadı. 
Ahmet Cemal’in kaybı sonra-
sında üçüncü kitapta da aynı 
lezzeti yakalayabilmek “nitelikli” 
çevirmenler sayesinde olacaktır 
diye umut ediyorum. ◊

Büyük kültür insanı, değerli 
eleştirmen ve yazar Ahmet Ce-
mal’i yitirdik. Bundan yıllar önce 
ilk yazdığım roman olan Pelin’i 
kendisine takdim edip, dilimi-
ze kazandırdığı Körleşme adlı 
eserin (Elias Canetti) bana 
nasıl da esin kaynağı oldu-
ğunu anlatmıştım. Mütevazı 
kişiliği, derin edebiyat bilgisi 
ve eleştirel kültürümüze 
kattığı değerler için kendi-
sine sonsuz teşekkür edi-
yor ve Ahmet Cemal’i 
saygıyla anıyorum. Bu 
ay, tanıtacağımız 
diğer kitap serisi 
Niteliksiz Adam’da 
ise tamamen Ah-
met Cemal’in alın 
teri var.

Yazar: Robert Musil / Çevirmen: Ahmet Cemal
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Niteliksiz Adam 1 ve 2

Doksanlı yılların muhteşem kel kafalı 
seksi anarşisti Sinead, yıllardır depres-
yon illetinden mustarip. En son bir otel 
odasından yaptığı sosyal medya yayı-
nıyla tüm hayranlarını endişelendirdi.

Ölüme çok yakın olduğunu söyleyen 
ve ruh sağlığını korumakta zorlandığını 
ifade eden şarkıcı, akla son zamanlarda 
peş peşe yitirdiğimiz depresif rockçıları 
getiriyor ne yazık ki...

Çağımızda psikiyatristlerin bile çoğu 
zaman yetersiz kaldığı bu meşum has-
talık, zengin, fakir, rock star, halk adamı 
ayırt etmiyor.

Doksanlar rock’ını temsil eden Chris 
Cornell’den sonra 2000’ler modern rock 
ve alternatif metalinin söz sahibi grup-
larından Linkin Park vokalisti Chester 
Bennington’ın da depresyon sebebiyle 
kendi yaşamına son vermesi bizleri ade-
ta dehşete düşürmüştü.

Sinead O’Connor da kelimenin ansik-
lopedik manasında dünyaya sesleniyor 
ve yardım çığlıkları atıyor.

Umuyoruz ki, bu yetenekli İrlandalı 
kendisini toparlayacaktır. ◊

MüZiKOMANi

Sinead 
O’Connor zor 

durumda

Ahmet Cemal’i 
yitirdik
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Otelimiz Ölüdeniz ile Kabak Koyu arasında, Kelebekler Vadisi Faralya’da.
Otelimizin deniz ve orman manzarası bulunmaktadır.

Fiyatlarımıza akșam yemeği ve kahvaltı dahil. İnternet erișimi ücretsizdir.

+90 (541) 606 1511
www.casarojafaralya.com
info@casarojafaralya.com
Kızılcakaya Mevkii, Faralya, Fethiye, Muğla, Türkiye

casarojafaralya
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“BESIKTAS
MUTLULUKTUR”
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O
rkan Çınar 
abimizle 
güneşli bir 
Kara Kartal 
gününde  

           BJK Nevzat 
Demir Tesisleri’nde bir araya 
geldik. Beşiktaşımız’a dair sor-
duğumuz tüm sorulara içtenlikle 
cevaplar veren Orkan abimizi 
çok sevdik. Onunla yaptığımız rö-
portaj ve çektirdiğimiz fotoğraflar 
çok eğlenceliydi. Beşiktaşlılar ile 
paylaşmaktan dolayı mutluyuz.

Beşiktaş’taki hedeflerin ne-
lerdir?

Takımda yerimi bulmak, 
ilk on bire girmek... Ama bu 
yavaş yavaş olacaktır. Hocama 
güvenmek gerek. Forma şansı 
verdiğinde iyi kullanmalıyım.

 
Kaç doğumlusun? Futbola 

nasıl başladın ve bu spordan 

beklentilerini anlatır mısın? 
Sonuçta çok genç bir yaşta 
Beşiktaş’a geldin...

1996 Dortmund (Almanya) 
doğumluyum. Genç olsam da 
buralara gelebilmek için çok 
çalıştım. Beş yaşımdan bu yana 
futbol oynuyorum. Beşiktaş’a 
bence tam zamanında geldim. 
Çünkü herkesten her şeyi kapa-
bilecek bir yaştayım. Umuyorum 
ki bu takımda nice şampiyonluk-
lar yaşayabilirim.

“Beşiktaş’ta herkes o 
kadar sıcak ve samimi 
davranıyor ki. Bazılarını 
zaten Almanya’dan da 
tanıyordum ve hepsiyle 

de aram şu anda çok iyi. 
Bence bizim takımdaki 
arkadaşlık ortamı tüm 
kulüplere örnek olmalı.
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“Beşiktaş’ın içine girince 
ne kadar büyük bir kulüp, 
büyük bir camia olduğunu 
daha iyi anlıyorsun. Daha 

önce Vodafone Park’ta 
Beşiktaş’a karşı rakip 
olarak oynamıştım ve 
inanın Beşiktaş’a karşı 
oynamak çok zor. Eğer 

rakipseniz taraftarın 
o baskısı sizi öyle bir 
yıldırıyor ki, hele ilk 

on beş dakika felaket 
oluyor. Neyse ki artık bu 
formayı giyerek gururla o 
taraftarın mutluluğu için 

çalışacağım.”

Futboldan başka diğer spor-
lar ile aran nasıldı?

Sadece futboldan zevk alabi-
liyorum açıkçası. Diğer sporları 
denedim ama hiçbiri futbol ka-
dar keyif vermedi bana.

Beşiktaş’a gelince neler 
hissettin?

İçine girince ne kadar büyük 
bir kulüp, büyük bir camia 
olduğunu daha iyi anlıyorsun. 
Daha önce Vodafone Park’ta 
Beşiktaş’a karşı rakip olarak 
oynamıştım ve inanın Beşiktaş’a 
karşı oynamak çok zor. Eğer 
rakipseniz taraftarın o baskısı sizi 
öyle bir yıldırıyor ki, hele ilk on 
beş dakika felaket oluyor. Neyse 
ki artık bu formayı giyerek, gu-
rurla o taraftarın mutluluğu için 
çalışacağım.

Beşiktaş’ta arkadaşlık nasıl?
Benim insani yapıma çok 

uyuyor buradaki ortam. Her-
kes o kadar sıcak ve samimi 
davranıyor ki. Bazılarını zaten 
Almanya’dan da tanıyordum 
ve hepsiyle de aram şu anda 
çok iyi. Bence bizim takımdaki 
arkadaşlık ortamı tüm kulüplere 
örnek olmalı.
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Gol denilince aklına ne gelir?
Gol attırırsam mutlu olurum, 

attıramazsam o gece zor uyu-
rum. Ama takımım galipse sıkıntı 
yok.

Beşiktaş’ın farkı nedir?
Anlatılması, diğer takımlarla 

kıyaslanması çok zor. Beşiktaş 
mutluluktur.

Taraftara mesajın nedir?
Henüz kendimi göstere-

medim. Kendimi göstermek 
istiyorum. Kendimi yeterince ka-
nıtlamadan çok iddialı mesajlar 
vermek doğru değil.

Teşekkür eder, başarılar 
dileriz. ◊



Başak Deniz Karaoğlu,BJK Ailesi’nin en taze üyesi... Ne mutlu ki gün
geçtikçe büyüyor, büyüdükçe çoğalıyoruz. Yeni kanlar, 
yeni canlar, en yeni fanatiklerle tazeleniyoruz. Gün 

12.0.07.2017... BJK Ailesi çalışanlarından Oğuz & Başak  
Karaoğlu çiftinin minik prensesi Başak Deniz Karaoğlu 
aramıza hoş geldi, umut ve mutluluk getirdi. Doğuştan 

fanatik klasiğimizi bozmuyor, prensesimizin  ilk pozunu asil 

renklerimizle, formamızla ölümsüzleştiriyoruz. Fotoğraflar 
için Melike Zeynep’e teşekkür ediyoruz. www.melikezeynep.comInstagram : Photographermelikezeynep
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KARTALLAR
mini mini
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Aren & Aras Mutlu...
Mutlu biraderler mutlu

olmasın da kim olsun? İkiz 
kardeşler, ikiz Yavru Kartal olmanın 

ve beraberce şampiyonluğa 
koşmanın keyfini işte böyle 

çıkartıyorlar.

Mina & Melisa Yıldırım...
Başarılı gazeteci Oktay Yıldırım’ın
iki prensesi, babaları gibi fanatik

Beşiktaşlı. Melisa ve kardeşi Mina’nın Beşiktaş 
sevdaları babalarının getirdiği imzalı formalarla 
daha da artıyor. Mina Yıldırım, “Daha doğduğum 

gün Beşiktaş tulumu giydirmişler bana. Hep 
Efendi Beşiktaş’tan bahsediyorlar.
Ben de babam, dedem, ablam ve
amcam gibi Beşiktaşlı olmaktan

çok mutluyum” dedi.



Cengiz Yürekli...
Beşiktaşlı doğan 

bir yürekli Kartal... 
“Agu”dan önce 

“Kara Kartal” diye 
haykırıyormuş.
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KARTALLAR
mini mini

Bulut Ocak...
Arkadaşımızın Beşiktaşımız’a 
mesajı şöyle: “Bu sene de biz 
şampiyonuz. Kimse boşuna 

heveslenmesin.”

Zeynep Duru Gürz...
Dişi Kartallarımızdan Zeynep, 

harikulade kara saçlarıyla 
deklanşörlere işte böyle 

gururla Kartal selamı
veriyor.
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Onur Eren...
Adana’da yaşayan Onur, babası 

Haluk Eren gibi doğuştan Beşiktaşlı. 
Özellikle okulda arkadaşlarına sürekli 

Beşiktaş’ı anlatan Onur, “Üçüncü 
yıldızımızı taktığımızda yani şampiyon 
olduğumuzda beni kimse tutamadı. 

Hayatım boyunca
parlayacak yıldızım

Beşiktaş” dedi. 

Melis & Ceylin Toprak...
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan on iki 
yaşındaki Ceylin ile dört yaşındaki kardeşi 
Melis Toprak, aileden Beşiktaşlı olmanın 
haklı gururunu yaşayanlardan. Arif Can 

Poyraz Ortaokulu öğrencisi Melis, “Okulda 
Beşiktaşlı olmanın mutluluğunu derslerime 
de yansıtıyorum. Yeni stadyumumuzda maç 

izlemek için de sabırsızlanıyorum” dedi. 



AKTÜE L

Yazar: Behiç Ak 
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı 

Kentin daralttığı yaşamlarda, 
hayaller çatılara yuvalanır!

Evden okula servisle gidip giden 
Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. 
Başka bir dünyanın mümkün oldu-
ğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki, 
apartman arkadaşı Ceren’in peşi sıra 
çatı katına, bambaşka bir “gezege-
ne” çıkana kadar. Şairler, hikâyeler, 
canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot 
bile çatıya kaçmıştır! Üstelik, eski bir 
seyir defteri, yepyeni maceralar ve 
düşünceler gizlemektedir.  ◊

Sevimli 
Emojiler

· İnsanlari parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür. 

· Aynı parmak izi gibi her insanin dil izi de farklıdır. 

· Hamam böcekleri yaklaşık 250 milyon yıldır hiçbir değişime uğramamışlardır. 

· Balinanın derialtı yağından sabun, güzellik kremi, margarin elde edilir. 

· Vampir yarasaları hayvanların kanını emer ve günde bir çorba kaşığı kanla doyar. 

· Yunusların beyni insanlarınkinden büyüktür. 

· İnsan, ömrü boyunca 20 kg toz yutar. 

· Kibrit kutusu kadar bir altın, bir tenis kortu büyüklüğüne kadar inceltilebilir.

İLGİNÇ
BİLGİLER

“The Mojicons” 
internetin emojiler 
dolu, perde arkası 
sahnelerini anlatıyor. 
Emojiler, e-postalarda 
ve mobil mesajlaşma-
da düzenli  
olarak kullandığımız 
sayısız ifadeler. İronik 
olarak bu kısaltılmış 
ifadelerin, Web’in 
nasıl çalıştığı hakkında 
fikri bile yok. Gizemli 
bir dijital kötü adam, 
@ simgesini çaldı-
ğında tüm elektronik 

yazışmaları durdurur. 
Emojiler, sistemi onar-
mak için korkutucu 
ve tehlikeli bir mace-
raya girişirler. Tabii 
keşke sistemin ne 
olduğunu bilselerdi... 
İnternet; tüm sırlarını 
emojilere açarken, 
hem emojilere 
hem de on-
ları izleyen 
çocuklara 
heyecanlı 
anlar ya-
şatacak.



ÖNEMLİ NOT: Belgeler başvurudan en fazla 3 ay önceki tarihle hazırlanmış olmalıdır, daha eski tarihli belgeler kabul edilmez.

Tüzük gereği üyeliğinize karar verildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının ödenmesi 
gerekmektedir. Üyelik kabulünden önce söz konusu ücretlerin ödenmesi halinde üyelik başvurunuz reddedilirse yatırılan 
tutarlar, derneğimize bağış olarak kabul edilecektir. 

Aidatların son ödeme tarihi her yılın 31 Aralık günü saat 12.30’dur.

Size ulaşabilmemiz için, varsa adres ve telefon değişikliklerinizi en kısa zamanda kurulumuza bildiriniz. 

Tel: 0212 948 1903 (Dahili: 2301 - 2302)  Faks: 0212 948 99 99

ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER
1.
2.
3.
4.

1 adet noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti (veya vukuatlı nüfus örneği) 
1 adet ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi
1 adet savcılıktan adli sicil belgesi (veya e-devletten alınan adli sicil belgesi) 
4 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Adı Soyadı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri - Medeni Durumu :
Doğum Tarihi (gün / ay / yıl) :
Uyruğu - TC Kimlik Numarası :
Tahsil Durumu - Kan Grubu :
En Son Bitirdiği Okul :
Mesleği :
Çalıştığı İş Yerindeki Ünvanı :
İş Adresi
 :
Ev Adresi :

İş Telefonu :
Cep Telefonu :
Ev Telefonu :
Faks :
E-Posta Adresi :

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, Beşiktaş JK taraftarı olduğumu, Dernekler Yasası, Türk Medeni 
Kanunu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü’nün aradığı derneklere üye olma şartlarını taşıdığımı, bu şartları 
taşımadığımın sonradan tespiti halinde üyeliğimin kendiliğinden düşmüş sayılacağını, Türkiye Profesyonel Spor 
Ligleri’nde takımları BJK ile aynı kümede bulunan diğer bir kulübe üye olmadığımı, sonradan böyle bir durumun 
ortaya çıkması halinde üyeliğimin askıya alınacağını ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tüzüğü hükümlerini aynen ka-
bul ettiğimi ve bu hükümlere aykırı davranmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                 İmza

5 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurul Üyesi olarak yukarıda kişisel bilgileri belirtilen

............................................................................................................’yı üyeliğe takdim ederiz.

Adı Soyadı

1. ......................................................

2. ......................................................

Sicil No

..........................................................

..........................................................

İmza

..........................................................

..........................................................

Fotoğraf

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

ÜYELİK BAŞVURU FORMU



NOT: BJK TÜZÜĞÜ GEREĞİ, ÜYELİK İŞLEMLERİ TAMAMLANDIKTAN 1 TAM YIL SONRA SEÇME HAKLARINA SAHİP OLUNUR.

Üyelik Giriş Ödentisi 5.000.-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı 120- TL olmak üzere toplam 5.120.-TL Kulüp veznesine 
ödeme yapabilirler.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba
IBAN: TR98 0001 0022 4701 7966 1050 05

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba
IBAN: TR51 0013 4000 0009 8546 8000 98

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
IBAN: TR17 0006 7010 0000 0001 1556 44        Üyelik Giriş Ödentisi 5.000-TL ve Yıllık Üyelik Aidatı
120-TL olmak üzere toplam 5.120-TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Ziraat Bankası Ticari Şişli Şubesi 2247-1796610-5005 no’lu hesaba

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Denizbank Karaköy Şubesi 9027-985468-475 no’lu hesaba

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne ait Yapı Kredi Bankası Beşiktaş Şubesi 014-1155644 no’lu hesaba
annem / babam / eşim ........................................................ (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam
2.620 TL’yi yatırdığıma dair dekont ektedir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, annem / babam / eşim ........................................................................ (ismini yazınız)
BJK Genel Kurul Üyesi olduğu için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL 
olmak üzere toplam 2.620-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tahsil ediniz.

BJK Bonus Card sahiplerine 9 taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle, üyelik işlemlerinin bir an 
önce başlatılmasını isteyen başvuru sahipleri, 5.120 TL yerine banka masrafları ile birlikte 5.454 TL’yi 9 taksitte 
ödeyebilirler.                    5.120 TL (Tek Çekim)              5.454 TL (9 Taksit)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, üyelik giriş ödentisi 5.000-TL ve yıllık üyelik aidatı 120-TL olmak üzere toplam 
5.120-TL’nin aşağıda detayları verilmiş olan kredi kartımdan tercih ettiğim ödeme türü uyarınca tahsil ediniz.

     Peşin                                     Üyelik onay tarihinde                                ...../...../20...                               5.120-TL

Annem / babam / eşim ................................................................... (ismini yazınız) BJK Genel Kurul Üyesi olduğu 
için üyelik giriş ödentisinin %50’si olan 2.500-TL ve yıllık üye aidatı olan 120-TL olmak üzere toplam 2.620-TL 
Kulüp veznesine yatırılmıştır.

                                            İmza:

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

Kart Numarası :
Kart Cinsi :
Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka :
Adı Soyadı :

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli güven-
lik numarasıdır.)

CVV No:
(Kartın arkasındaki 3 haneli 
güvenlik numarasıdır.)

İmza:

İmza:

     4 Taksit                                 Tüm Kredi Kartlarına

Visa

Visa

Amex

Amex

Master

Master

Üyelik, giriş ücreti ve aidat tutarının tamamı ödendikten sonra onaylanır.

Üyeliğinizin kabul edildiği tarafınıza bildirildikten 30 gün içinde giriş ücreti ve aidat tutarının aşağıdaki ödeme 
şekillerinden birini seçerek ödediğinizi derneğe bildiriniz. 
Üyeliğe kabul edilenin anne veya babasının BJK Genel Kurul Üyesi olması durumunda alttaki bölüm doldurulur.

ÜYELİK ÖDEME FORMU         Tarih:..../.../201...
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