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En büyük Beşiktaşlı...
İzindeyiz...

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Globalleşme politikalarımızı birer birer hayata geçiriyor ve 

bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Beşiktaşımız’ın stadı 
Vodafone Park’ın, 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahip-
liği yapması, sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok 
önemli bir gelişme... Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama 
sadece Türkiye şartlarında değerlendirmek bizim için yeterli 
değil. Bizim hedefimiz, dünyada söz sahibi olmak. Her geçen 
gün taraftar kitlemiz artıyor. Geçmişimizi, geleneklerimizi 
unutmadan büyümek için atılan her adım, sizlerin inancı ve 
desteğiyle yeni adımların cesareti olacak.   

¡
Tüm sporculara örnek olması açısından futbolcu evladımız 

Muhammed Öztürk’e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. 
Geçtiğimiz sezon UEFA Gençler Ligi’nde Napoli ile oynadı-
ğımız genç takım maçında Muhammed ile rakibi Gennaro 
arasında bir tartışma yaşanmış, ancak maçın ardından ikili 
birbirlerinden özür dileyerek sosyal medyada birlikte fotoğraf 
paylaşmışlardı. UEFA, Muhammed Öztürk ile Gennaro’nun bu 
davranışını “Respect Moment” (En Saygılı An) olarak belirledi 
ve ödüllendirdi. Maçların skorları ne olursa olsun, rakiplerimiz 
ya da başkaları ne yaparsa yapsın, uzun vadede kazanacak 
olan işte bu anlardır.

¡
Önümüzdeki günlerin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için çok 

daha güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimle inanıyorum. 
Bizim tek amacımız Beşiktaşlılar’ı mutlu etmek. “Efendi”lik 
içinde “vefa”yı unutmadan, her geçen gün daha fazla birlik ve 
beraberlikle bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere 
süreceğiz. 

¡
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk 

ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yıl dönümü 
heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün ilke 
ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yü-
rüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

 En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman 
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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K ara-kuru bir 
çocuk düşünün 
1940’lı yılların 
Türkiyesi’nde... 
Bu çocuk  

         Manisa’nın Sa-
lihli ilçesinde dünyaya gelir ve orada 
okur. Şimdiki çocukların sahip oldu-
ğu bilgisayarlar bir yana, televizyo-
nun bile olmadığı bir dünyada yaşar. 
Yolunu çizgi roman kahramanlarıyla 
değil, hayal gücünün sınırlarıyla be-
lirler. En keyif aldığı şey de okuldan 
arta kalan zamanlarında arkadaşla-
rıyla futbol oynamaktır. Şimdi böyle 
yazınca kimsenin gözünde ışıklı halı 
sahalar, formalı çocuklar, futbol top-
ları canlanmasın... Size anlattığımız 
çocuğun futbol oynayabilmesi için, 
boş bir arsa, kaleyi kuracak iki taş 
ve top niyetine yuvarlak herhangi bir 
araç yeterlidir. Bu çocuğun yeteneği 
de dillere destandır. Daha lise birinci 
sınıftayken okul müdürünün vasıta-
sıyla Gençlerbirliği isminde bir takım 
kurarlar. Bizim kahramanımız da 
parmak ısırtan futboluyla bu takım-
da kendisine yer edinir ve Mahalli Lig 
Şampiyonluğu’nu yaşadıktan sonra 
Balıkesir’e Amatör Şampiyon Ku-
lüpler maçına gider. Takım arkadaş-
larının ve rakiplerinin aksine cılız mı 

cılızdır. Kilosu altmıştan bir eksiktir. 
O gün seyirciler arasında olan Be-
şiktaşlı eski milletvekili Necmettin 
Önder’in hemen dikkatini bizim kara 
çocuk çeker, İstanbul’a gidince de 
Beşiktaşlı yöneticilere “Manisa’da 
şöyle bir çocuk var. Kara-kuru ama 
fevkalade kabiliyetli ve çok iyi işler 
yapan biri” diye anlatır. Necmettin 
Önder’in sözüne itimat eden yöne-
ticiler hemen harekete geçer ve eski 
kulüp müdürü Remzi Tosyalı, herke-
sin yeteneğinden övgüyle bahsettiği 
bu çocuğu almaya Manisa’ya gider. 
Ama o da ne!.. Çocuk ortada yoktur. 
Babası “Çocuk daha ufak, annesi 
bırakmıyor” der ve misafirleri elleri 
boş İstanbul’a geri gönderir. Ama 
gerçeği yıllar sonra kahramanımız 
anlatır: “Beni almaya geldiklerini 
duyunca babamın bağına kaçtım. 
Gelmek istemedim.” Neden diye me-
rak ettiğiniz değil mi? “İstemedim, 
çünkü İstanbul gibi bir yere, Beşiktaş 
gibi büyük bir kulübe gelmek beni 
korkuttu. ‘Becerebilir miyim?’ diye 
endişe ettim” diye açıklar o günkü 
ürkekliğini... Ama eğitim dönemi-
nin sonu geldiğinde kahramanımız 
matematik ve geometri derslerin-
den ikmale kaldığını öğrenir. Bü-
tünlemelere de girer ama başarılı 

Tarihimize ismini altın 
harflerle yazdıran efsane 

futbolcularımızdan 
birisiydi Ali İhsan 

Karayiğit... Ömrünün 
yarısından fazlasını 

kulübümüzde geçirdi, 
cebinde Beşiktaş’la ilgili 

binlerce anı biriktirdi. 

KARA BOMBA
Dergimizin bu sayısını, efsane futbolcumuz

Ali İhsan Karayiğit’e ithaf ediyoruz. 

Yazı:
Serpil Kurtay
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olamaz ve sınıfta kalır. Tekrar aynı 
sınıfı okumak da zor gelince hemen 
Beşiktaş’a telgraf çeker, “Gelin, beni 
alın” diye... Beşiktaşlı yöneticiler, 
bu telgraf üzerine hemen Salihli’ye 
gidip on yedi yaşındaki genci alır ve 
İstanbul’a getirirler.

Siyah Beyaz
günler başlıyor 

Apar topar İstanbul’a gelen genç 
futbolcu, hemen antrenmana çıkar. 
Takımda rahmetli Şükrüler, Yavuzlar 
gibi hep iri cüsseli futbolcular vardır. 
Onların şortlarını giydiği zaman, 
bizim cılız oğlanın bacağı şortun 
içinde incecik kalır. Hatta koşarken 
şort düşecek gibi olur. Fark ettiniz 
mi? Hikayenin bu kısmına kadar pa-
ranın lafı bile geçmedi. Günümüzde 
böyle bir yetenek keşfedilirse ve bü-
yük bir takıma gelirse ilk önce aldığı 
transfer ücreti yazılıp, çizilir. Ama 
bizim hikayemizde, daha doğrusu 
kahramanımızın hikayesinde böyle 
bir şey yok. Onun Beşiktaş’a geldiği 
sezon 1947-48... O zamanlar transfer 
ücreti diye bir şey yoktur... 

İlk maçına genç takımla çıkar. 
Hatta onun için “Şükrü’nün, Beko 
Ahmet’in karşısında oynayamaz. 
Hepsi kuvvetli, cüsseli, bu elli dokuz 
kilo” derler. Ama “Bilmeden etmeden 
karar vermeyin, denersiniz, olmazsa 
gönderirsiniz” diye tepki gösteren-
ler de çıkar. Mesela Baba Hakkı da 
ilk gördüğünde çelimsiz bulur ve 
beğenmez bu kara çocuğu. A takım 
formasını da ilk olarak İtalya’nın 
Triestina takımıyla yapılan maçta 
giyer. Beşiktaş o maçı 5-4 alır. O 
maçtan sonra devamlı takımda kalır, 

çelimsiz denilen çocuk bütün maç-
larda forma giyer. Doğuştan yetene-
ğe sahip olan bu çocuğun en önemli 
özelliği ise hava toplarına çok iyi 
çıkmasıdır. Hatta yanında oynayan 
Gündüz ondan 5-6 cm uzun olma-
sına rağmen hiç şansı olmaz, tam 
tersine yükselemediği için kafasını 
çarpar ve kahramanımızın dişlerini 
kanatır. İşte hikayemizin ilk defa 
bu kısmında paradan konuşacağız. 
Çünkü kahramanımızın bir özelliği de 
1950’de Türkiye’nin ilk profesyonel 
futbolcusu olmasıdır ve beş sene 
için 5 bin TL para alır.

Beşiktaş’ın çocukları 
O dönemin futbolcuları abi-kar-

deş gibi birbirini korur. Farklı ta-
kımlarda olsalar bile. “Ama bizde 
arkadaşlık çok daha fevkaladeydi. 
Siz bilmezsiniz, eskiden Akaretler’de 
kulüp binası vardı. Bütün günü-
müz orada geçerdi. Gece de orada 
yatardık. Futbolcular hep beraber 
yemeğe, sinemaya giderdik, kulü-
bün karşısındaki parka oturmaya 
giderdik” diye kahramanımızın an-
lattığı günlerde Beşiktaş’ın forma-
sını Nejatlar, Fahrettinler, Şevketler, 
Fevziler, Bülent Eseller terletirdi. Bu 
altı kişinin yediği içtiği ayrı gitmez. 
Mütevazılıkla kurdukları dostlukla-
rı, bağlılıkları takımın başarısını da 
her geçen gün artırır. Zaten Beşik-
taş halkıyla da iç içedir Beşiktaşlı 
futbolcular. Yemeklerini her zaman 
Beşiktaş’ta yer, alışverişlerini de 
yine Beşiktaş esnafından yaparlar. 
Öyle ki yeri gelir esnaf onlar da para 
bile almaz.

İdmanlarda cılız olduğu için sek-

Üç yıl üst üste İstanbul ve 1951 Türkiye Şampiyonu Beşiktaş’ın kadrosu.
Soldan: Süleyman Seba, Şevket, Bülent, Kemal, Şükrü.

Orta: Çaçi, Ali İhsan, Hüseyin.
Ön Sıra: Yavuz, Feyzi, Dr. Vedii.
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sen kiloluk futbolcuların yanında 
üç-dört tur attıktan sonra antrenör 
tarafından koşudan çıkarılsa da 
kahramanımız takımın en hızlı koşan 
futbolcusudur. Çünkü okul yıllarında 
yüz metre, uzun atlama ve yüksek 
atlamada okullararası yarışmalarda 
şampiyonluğa sahiptir. Zaten hayatı 
boyunca kendisine çok iyi bakmıştır. 
Sporculuk hayatında alkolle, siga-
rayla hiç alakası olmamıştır. Zaten 
bu mümkün değildir. Kulübün içinde 
yatıp, kalkarlar ve Arap Sadri’nin 
de gözleri her zaman üzerlerindedir. 
Arap Sadri, işe gitmeden önce her 
sabah futbolcuları kontrol eder ve 
onların bir yere kımıldamasına izin 
vermez. Zaten bir futbolcu Beşik-
taş semtinden çıktığı anda, haberi 
ondan önce kulübe gelir. 

 
Rakı karşılığı

ayakkabı tamiri
Yokluk yılları diye yazımızın 

başında söyledik. Ama gelin bir de 
hikayenin bu kısmına, Beşiktaş’ta üç 
yıl üst üste şampiyonluk da yaşayan 
futbolcumuzun sözleriyle tanıklık 
edelim: “O zaman para-pul yoktu. 
1950 senesinde kontrat yaptığımız-
da 250 TL maaşımız vardı. Maçlar-
dan sonra da galibiyetlerde prim 
filan verilmezdi. Bir gazinoya götü-
rüp, bir şeyler ısmarlıyorlardı. Yoksa 
şaşalı eğlenciler filan olmazdı. Zaten 
biz çok güçlüklerle top oynadık. Sa-
halarımız berbattı, çamur içindeydi. 
Toplarımız su yerdi, beş kilo olurdu. 

Unutamadıkları...
Türkiye’nin en iyi liberolarından 

biri olarak gösterilen başarılı fut-
bolcu, Siyah Beyaz formayı giydiği 
yıllar boyunca 273 maçta oynar ve 
on gol atar... Elbette bunların içinde 
unutulmayanlar vardır: 

“Federasyon Kupası maçını 
oynuyorduk. Gollerden birini Küçük 
Ahmet atmıştı. Bir tane de ben 
attım. O zamanlar, İnönü Stadı’nın 
Gazhane tarafında trübünler 
yoktu. Top bendeydi. Evvela sağ 
ayağımla Turgay’ı çalımladım, so-
lum pek yoktur ama sol ayağımla 
attığım golle Federasyon Kupası 
Şampiyonu olduk. O golümü unu-
tamam.”

“1950-51 sezonunda İsveç’le özel 
bir maç oynayacaktık. Bizden önce 
Almanya İsveç’i 4-0 yenmiş. Biz de 
İsveç’le oynamaya gittik. 1-0 iler-
deydik, fakat benim karşımda bir 
tane santrafor oynuyordu. Yerden 
çok ağırdı ama öyle yükseliyordu 
ki hava toplarını bir türlü alamı-
yorduk. Korner atılıyordu, ben de 
Eşref’e dedim ki; ‘Adamın ayağına 
bas da, ben belki topu alırım, gol 
atarız.’ Korner kullanıldı, adam 
yükseldi, top gol oldu. Döndüm 
Eşref’e ‘Hani adamın ayağına 
basacaktın’ dedim. ‘Valla bastım 
ama beni de havaya kaldırdı’ dedi. 
Ondan sonra Almanya’ya gittik, 
‘Bunlar İsveç’i 4-0 yendiyse, bizi 
haydi haydi yener’ dedik. Beşik-
taş takımından 6 kişi gitmiştik. 
Devlet Deniz Yolları’ndan Ulvi Yenal, 
kafile başkanımızdı. Gündüz abi de 
kadrodaydı ama ‘Gündüz zatürre 
oldu, oynamayacak’ dediler. Çengel 
Hüseyin de Deniz Yolları’nda me-
murdu. Ulvi Bey, Hüseyin’i çağırdı, 
‘Beşiktaş’ın kaptanısın, şimdi de 
milli takıma kaptanlık yapacak-
sın. Bu çocukları iyi idare et’ dedi. 
Maç günü Gündüz abi oynamaya 
karar verdi. Oyun başladı biz bir gol 
attık ve sonra 1-1 berabereyken ilk 
yarı bitti. Soyunma odasına gittik, 
afedersiniz Gündüz abi istifra etti. 
Herkes yorulmuş, ‘Öldüm, bittim, 
ben oynamayacağım’ diye bağırı-
yor. Çengel Hüseyin de oynamak 
istemiyor. Ben de ‘Oynamıyorum, 
Faruk sen oynayacaksın’ dedim. 
İzmirli Faruk, ‘Ağabey yapma, ben 
oynayamam’ diye ağlamaya 
başladı. Öyle bir henga-
me içinde ikinci yarıya 
çıktık ve 2-1 yendik. O 
gün soyunma odasın-
da çok komik şeyler 

oldu. Gelip görseydiniz, gülmekten 
ölürdünüz.” 

1954 yılında Beşiktaş’a Türkiye 
Milli Takımı’nı temsil etme hak-
kı verilir:  “Yunanlar’la yapılacak 
maçta temsil hakkı Beşiktaş’ın-
dı. Biz kendi on birimizle çıkmak 
istedik. Bizim genel kaptanımız 
rahmetli Arap Sadri vardı. Maç için, 
Galatasaray’dan kaleci Turgay’ı, 
sağbek Naci’yi aldı. Bir de sağa-
çıkta birini aldı ama şimdi ismini 
hatırlamıyorum. Talihsiz bir golle 
1-0 yenildik. Uzakta bir fual yapıldı, 
o top geldi gol oldu. Turgay pisi 
pisine gol yedi. Çok kaçırdık ve 
iyi oynamış sayılmayız. En büyük 
hatamız kendi bünyemizden takım 
çıkarmayıp, dışarıdan oyuncu al-
mamızdı. Ertesi gün İstanbul-Atina 
maçını oynadık ve 4-2 yendik.”
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Düzeltmeye çalışırlardı ama gene 
de top alnınıza filan gelince büyük 
ıstırap verirdi. Düşünüyorum da, bu-
günkü futbolcuları bizim oynadığımız 
sahalara sokalım, yemin ediyorum 
ki oynayamazlar. İnönü Stadı’nda 
maç oynarken bir ay düzgün sahada 
oynardık, sonra hep çamur olurdu. 
Zaten top şişmiş, bir de çamura 
girince kıpırdamazdı. Ayakkabı yok, 
forma yok... Formaların koltuklarının 
altı hep yırtık olurdu. Bir tane ayak-
kabımız olurdu ve ona gözümüz gibi 
bakardık. Sezon sonunda tamirci-
ye ayakkabımızı verirken, bir hafta 
sonra alabilmek için tamirciye büyük 
rakı götürürdük.” 

Fenerbahçe ve Galatasaray der-
bileri sonrasında da o yıllarda farklı 
görüntüler yaşanırdı. İnönü Stadı’n-
da alınan bir galibiyet sonrasında 
hemen önceden hazırlanan tabut 
rakibin bayrağıyla Beşiktaş’ta gez-
dirilirdi. Galibiyet kutlanacaksa da 
yenen ve yenilen takım oyuncuları 
hep beraber giderdi. Peki o yıllarda 

bu futbolcular maçlara nasıl hazır-
lanırdı: 

“Fenerbahçeli bir abimizin ‘Ma-
napalas’ isimli pansiyonu vardı, 
orada kalırdık. Maçlardan evvel, 
kulübe gelirdik ve iki pirzola yer, bir 
tas komposto içer, maça çıkardık. 
Kulübün bekçisi Ahmet abi vardı, 
yemeklerimiz o pişirirdi. Öyle kamp-
lar filan olmazdı. Zaten kulüplerin 
bünyesi onu kaldırmıyordu. Mesela 
sakatlıklarda kulüp biraz para ve-
rirdi, bizi otobüsle Bursa Kaplıcala-
rı’na gönderirdi. Hatta doktorumuz 
kaslarla ilgili sorun olduğunda, ütüyü 
bacağımızda gezdirirdi. Tedavimizi 
öyle yapardı.” 

Daha biriktirecek
anılar var

O, Beşiktaş’ın altın dönemine 
imza atan, altın çocuklarından biri 
oldu. Futbolu bıraktığında cebinde, 
sadece güzel anılar vardı. Anıla-
rını biriktirmeye devam etti. Spor 
yazarlığı, BJK Divan Kurulu derken 

önce BJK Genç Takım’ı çalıştırdı, 
ardından da Spaiç’in yardımcılığını 
yaptı. Öyle ki futbolculuk yıllarından 
kalma belindeki rahatsızlık olmasına 
rağmen Ahmet Fetgeri Spor Salo-
nu’nun sorumlusu olarak Beşiktaş’ın 
içinde olmaya devam etti. Zaten 
o belindeki rahatsızlık ne illet bir 
şeydi. Ömrünün yarısından fazla 
süresinde kulübün içerisinde olan 
bir kişi olarak yüzüncü yıl kutlama-
larına katıldığı günle ilgili tek derdi 
şuydu: “Kulüp olarak çok güzel bir 
organizasyon yapıldı, kim yaptıysa 
teşekkür ediyorum. Beşiktaş tari-
hinde böyle muhteşem bir kutlama 
olmadı. Belim ağrıdığından, sahneye 
genel sekreter İsmail Ünal’ın kolunda 
çıktım. O platformda daha diri, daha 
canlı yürümeyi, koşabilmeyi ister-
dim. Nasip değilmiş”... Kendisi uzun 
süre hastalıkla savaştı ama malesef 
bu savaştan galip çıkamadı. Futbol 
sahalarının “Kara Bomba”sı Ali İhsan 
Karayiğit, 18 Mart 2013 tarihinde 
aramızdan ayrıldı. ◊

Ali İhsan Karayiğit eşi Makbule hanım ile birlikte...
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Ryan Babel, futbolu bir sanat 
olarak gören, derinlikli düşünebilen 
ve yaptığı işe bir anlam katmaya 
çalışan ilginç bir sporcu. Futbol 

anlayışını, arkadaşlarıyla 
ilişkilerini, yaşadığı kırgınlıklarını 
ve sevinçlerini tüm samimiyetiyle 

anlattı.
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Röportaj:
Murat Arda

C ağdaş dü-
şünürlerden 
Roman Krzna-
ric, bir bireyin 
kendine dair  

           en uygun işi  
            nasıl seçmesi 
gerektiğine dair kafa yorduğu an-
lardan birinde Leonardo da Vinci’nin 
“Tecrübe efendimdir” lafını anımsı-
yor ve kendi kendine şöyle soruyor-
du: “Neden insan sadece tek bir işe, 
tek bir kariyere odaklansın ki? Çe-
şitli becerilerinizi hayata geçirirken 
bir ‘seri uzman’ da olabilirsiniz.” Aynı 
zamanda bir futbolcu, bir sanatçı, bir 
belgesel yapımcısı, bir entelektüel 
ya da bir gazeteci olmanız müm-
kündür diyen ve insanlara tek bir işe 
bağımlı kalmamayı öneren filozofun 
tüm tavsiyelerini hayata geçiriyor-
muş gibi görünen Ryan Babel’in “seri 
uzmanlıklarını” masaya yatırdık.

Biz Beşiktaşlılar entelektüel 
yanlarını ortaya seren futbolculara 
ayrı önem veririz. Sen de “Futbol, 
sadece futbol değildir” dercesine 
mevzuya bir derinlik katar gibisin. 
Beşiktaş takımının “içerideki ileti-
şim danışmanı” gibi emek harcıyor-
sun, harikulade sosyal medya işleri 
yapıyorsun. Bu konulardaki temel 
motivasyon kaynakların neler?

Gazetecilerin onlara verilen bir 
malzemeyi çarpıtmalarına katlana-
mıyorum. Takımdaki birçok arkada-
şım, özellikle içeriden bir nevi gaze-
tecilik yapmama ilk başta bir hayli 
şaşırdılar. Sosyal medyadan birçoğu 
haklı olarak korkuyor ve endişele-
niyordu. Ancak benim iyi niyetimi 
anladılar. Maksadım, televizyonlarda 
ahkam kesen yorumcuların, med-
yadaki dezenformasyonların önüne 
geçip takımı hakikaten içeriden 
yansıtabilmek. Böylelikle taraftar 
gerçekten de Beşiktaş’ın içinde nasıl 
bir arkadaşlık, dostluk olduğunu gö-
rebilecek diye düşünüyorum. Ukala 
bir yorumcunun ‘takımda şununla 
bunun arasında sorun var’ demesine 
karşı ‘Bakın işte biz şu ruh halin-
deyiz’ diyebiliyoruz. Beşiktaşlılar’ın, 

maçlara karşı bizlerin de duyduğu 
heyecana içeriden tanıklık etmeleri 
ve taraftarla ilişkilerimizin pozitife 
evrilmesine çalışıyorum. Çünkü ge-
leneksel medyada futbolculara karşı 
çok büyük bir önyargı var.

Peki ama bu sosyal medya serü-
veninin olumsuz bir yansıması ola-
maz mı? Mesela Abou’nun başına 
gelen hadiseye ne diyebilirsin?

Bu mesele çok yanlış anlaşıldı ve 
ben de buna dair gerekli açıklamayı 
yaptım. Abou’ya yapılanlara şahit 
olunca çok üzüldüm ve düzeltmek 
istedim. Çünkü biz tüm takım olarak 

“Ben küçükken 
Hollanda’da sokak futbolu 

çok popülerdi ve ben 
her gün okuldan sonra 

sokak futbolu oynardım. 
O zamanlar inanılmaz 
yetenekli çocuklar ile 

oynayarak yeteneklerimi 
geliştirmiş olmalıyım. 
Erken yaşta da Ajax 
Altyapısı’nda sonuca 

odaklı temel özelliklerimi 
oluşturduğumu 
düşünüyorum.”
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Abou’yu çok seviyoruz, özellikle 
Atiba ile ben ona çok yakındık ve 
uzun zamandır görüşememiştik. 
Porto maçı bizim için bir fırsat oldu 
ve soyunma odasında Abou’nun bizi 
ziyarete gelmesini Beşiktaşlı taraf-
tarlar ile paylaştım, hepsi bu. Porto 
medyası ise “Abou Porto’nun mağlu-
biyetini kutladı” yazınca bu haksızlı-
ğa kendi sosyal medya hesabımdan 
yazdıklarımla karşı çıktım. Kulübü-
mün onayıyla bu yanlış anlaşılmanın 
önüne geçmeye çalıştım.

İnsanlar Beşiktaş’taki arkadaşlık 
ortamının sahiden de örnek olduğu-
nu görebiliyorlar böylelikle...

Kesinlikle. Ben buraya ilk geldi-
ğimde zaten çok iyi bir takımdaşlık 
olduğunu görmüştüm. Benim tek 
yaptığım bunu taraftara da yansıt-
mak.

Peki oynadığın mevkiye gelelim; 
çocukluğundan bugüne ulaştığın 
futbol evrimini nasıl değerlendiri-
yorsun?

Ajax’ın altyapısında forvet olarak 
başladım. Sonra sola kaydım, sağda 
da oynadım. Milli takımda da, Li-
verpool’da da sol kanat, sağ kanat, 
forvet arkası her yerde oynadım ve 
oynarım. Teknik direktörüm bana 
nerede ihtiyaç duyarsa görevimi 
yaparım.

Kariyer gelişimine dair neler söy-
leyebilirsin?

Bazı insanların benden beklenti-
leri farklı oldu. Benim seçtiğim yol 
bazılarını şaşırtmış olabilir. Benim 
kararlarım doğru muydu, yanlış 
mıydı bunu tartışmıyorum. Önemli 
olan şu anda mutlu olmam. Olmak 
istediğim üst seviyede top oynaya-

“Eskiden futbolun daha 
çok estetik yönüne, 

eğlence tarafına, göze 
hoş gelen yanlarına 

daha çok önem vermekle 
eleştirilirdim. Ama zaman 

içerisinde bunu, seyir 
zevki yüksek bir futbol 
anlayışı ile sonuç odaklı 

olmak arasında bir 
dengeye oturtabildiğimi 

düşünüyorum.”
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“Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki serüvenim 
ilginçti. Taraftarın bize tepkisi inanılmazdı. 
Üzerimize terlik bile attılar, hatta biri benim 
omzuma geldi, ben de geri fırlattım. Belki 
profesyonelce değildi ama neticede biz de 
insanız, hayvan değiliz, saygı bekliyoruz. 
Nasıl bir futbolcuya tükürme, ayakkabı 
fırlatma, saldırma hakkını kendilerinde 
bulabiliyorlar ki? Beşiktaş’ın taraftarı da 
çok duygusal ve maçlarda üzerimize onlar 
da müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak 
nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar ve 
asla bize bir saygısızlık yapmadılar.”
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biliyorum, benim için mühim olan bu. 
Her zaman doğru bildiğimi yapmaya 
çalıştım ve hiçbir pişmanlığım yok. 
Beşiktaş’ta huzurluyum ve keyfim 
yerinde.

Önümüzdeki döneme dair neler 
söyleyebilirsin? Şampiyonlar Ligi 
değerlendirmeni alalım.

Öncelikli hedefimiz geçen sezon 
kazandığımız başarının üzerine çıka-
bilmek. Şampiyonlar Ligi’nde grup-
tan çıkabilmeyi umuyoruz. İyi baş-
ladık, özgüvenimiz arttı. İyi bir kura 
ile daha da ileriye gidebiliriz. Futbol 
kalitemiz giderek artıyor, kadro 
derinliğimiz var ve Real Madrid, 
Barcelona gibi iyi takımlarla rekabet 
edebilecek güçte olduğumuzu düşü-
nüyorum. Daha uzun bir yolumuz var. 
Ritmimizi buldukça başarı da bizi 
bulacaktır. Sadece şansa, kaliteye 
ve özgüvene bağlı bu...

Yeteneklerini nasıl geliştirdin? 
Bugünkü Babel haline gelebilmeni, 
en çok hangi dönemine borçlusun?

Amsterdam günlerime ve ço-
cukluğuma borçluyum. Ben küçük-

“Futbolu bir sanat olarak ele almamız 
gerektiğine inanıyorum. Beşiktaş’ta 

bu potansiyel var. Barcelona, Real 
Madrid ayarındaki takımların en 

büyük özellikleri bana göre 
oyuncuların birbirlerini

çok iyi tanıması,
yeteneklerinin farkında

olması ve saha içinde
muazzam

dayanışmalarıdır.”

“Dışarıdan bakıldığında 
çok renkli hayatlar gibi 
gözükse de futbolculuk 

mesleği aslında çok 
meşakkatli bir iştir. 

Futbolcu olmak hakikaten 
kolay değildir, Beşiktaş 
olarak bazen haftada 
iki maç oynadığımız 

oluyor. Bununla birlikte 
aynı zamanda çok 

sıkı antrenmanlar da 
yapıyoruz. Beşiktaş 
taraftarını aslında 

Liverpool taraftarına 
benzetiyorum; onlar da 
iyi günde kötü günde 

takımlarını yalnız 
bırakmıyorlar. Buna devam 
etmelerini umut ediyorum. 
Çünkü en az yüzde yirmi 

itici bir kuvvet verir 
taraftar desteği.”



20
Ekim
2017

21
Ekim
2017

ken Hollanda’da sokak futbolu çok 
popülerdi ve ben her gün okuldan 
sonra sokak futbolu oynardım. O 
zamanlar inanılmaz yetenekli ço-
cuklar ile oynayarak yeteneklerimi 
geliştirmiş olmalıyım. Erken yaşta 
da Ajax Altyapısı’nda sonuca odaklı 
temel özelliklerimi oluşturduğumu 
düşünüyorum.

O zamanlardan bu yana futbol 
anlayışında değişimler oldu mu?

Eskiden futbolun daha çok este-
tik yönüne, eğlence tarafına, göze 
hoş gelen yanlarına daha çok önem 
vermekle eleştirilirdim. Ama zaman 
içerisinde bunu, seyir zevki yüksek 
bir futbol anlayışı ile sonuç odaklı 
olmak arasında bir dengeye oturta-
bildiğimi düşünüyorum. 

Birleşik Arap Emirlikleri macera-
na dair neler anlatabilirsin?

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
serüvenim ilginçti. Oranın en büyük 
takımlarından birinde oynama-
ya gitmiştim. Şöyle bir sistemleri 
var; üç ya da dört yabancı oyuncu 
oynatabilirsin ama biri mutlaka As-
ya’dan olmak zorundadır. İki maç üst 
üste puan kaybettiğimiz zamanları 

yaşıyorduk. Biri derbiydi ve sonra bir 
maç daha kaybettik. Taraftarın bize 
tepkisi inanılmazdı. Üzerimize terlik 
bile attılar, hatta biri benim omzu-
ma geldi, ben de geri fırlattım. Belki 
profesyonelce değildi ama neticede 
biz de insanız, hayvan değiliz, 
saygı bekliyoruz. Futbolculuk 
hakikaten kolay bir mes-
lek değildir, çok çalışı-
yoruz. Bizim yaptığımız 
ağır antrenmanları herkes 
kaldıramaz. Ama o dönemde 
kötü gidişattan yabancı futbolcu-
ları sorumlu tutmaları ve bizi günah 
keçisi ilan etmeleri anlaşılır gibi bir 
şey değildi. En büyük taraftar grup-
larından biri aleyhimde kampanya 
başlatmıştı. Ancak yönetimin bana 
sahip çıkacağını düşünüyordum. 
Onlarsa bana “Seni istemiyorlar” 
demişti. Ben de bu durumu sosyal 
medyada protesto ettim. Sonuçta 
beni B takımına gönderdiler. Birkaç 
ay sürmesine rağmen yine de ilginç 
bir deneyimdi. Anlayamadığım şey 
şu, nasıl bir futbolcuya tükürme, 
ayakkabı fırlatma, saldırma hak-
kını kendilerinde bulabiliyorlar ki? 
Beşiktaş’ın taraftarı da çok duygu-
sal ve maçlarda üzerimize onlar da 

müthiş bir baskı kuruyorlar. Ancak 
nerede duracaklarını çok iyi bili-
yorlar ve asla bize bir saygısızlık 
yapmadılar.

Quaresma, Cenk, Talisca üç-
lüsünü ve ileri hat ile ilişkini nasıl 
değerlendiriyorsun?

Tüm bu oyuncular çok yetenekli 
ve takımdaki diğer arkadaşlarımız-
la da giderek birbirimizi tanıdıkça 
daha etkileşimli bir oyun ortaya 
sereceğimizi düşünüyorum. Fut-
bolu bir sanat olarak ele almamız 
gerektiğine inanıyorum. Beşiktaş’ta 
bu potansiyel var. Barcelona, Real 
Madrid ayarındaki takımların en 
büyük özellikleri bana göre oyun-
cuların birbirlerini çok iyi tanıması, 
yeteneklerinin farkında olması ve 
saha içinde muazzam dayanışma-
larıdır.

Futbolcu olmaya dair neler söy-
leyebilirsin? Son olarak Beşiktaş 
taraftarına mesajlarını alalım...

Dışarıdan bakıldığında çok renkli 
hayatlar gibi gözükse de futbolcu-
luk mesleği aslında çok meşakkatli 
bir iştir. Futbolcu olmak hakika-
ten kolay değildir, Beşiktaş olarak 
bazen haftada iki maç oynadığımız 
oluyor. Bununla birlikte aynı zaman-
da çok sıkı antrenmanlar da yapı-
yoruz. Beşiktaş taraftarını aslında 
Liverpool taraftarına benzetiyorum; 
onlar da iyi günde kötü günde ta-
kımlarını yalnız bırakmıyorlar. Buna 
devam etmelerini umut ediyorum. 
Çünkü en az yüzde yirmi itici bir 
kuvvet verir taraftar desteği. ◊

Aynı zamanda bir “Sosyal Medya Uzmanı” olan Babel, röportaj sonrası Murat Arda ile
 selfi yapmayı ihmal etmedi.
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2016-17
sezonunda Süper Kupa, Türkiye 

Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları 
yaşayan Siyah Beyazlılarımız, 

2017-18 sezonuna da Süper Kupa 
şampiyonluğuyla başladı.

SÜPER KUPA
ŞAMPİYONU

BEŞİKTAŞ
MOGAZ
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E rkekler Hentbol 
Süper Kupa Final 
maçında Beşiktaş 
Mogaz, Beykoz Be-
lediyespor’u 28-26 

mağlup etti. Camiamızın ve taraftar-
larımızın gururu olan Beşiktaş Mogaz 
Takımımız, on üçüncü Süper Kupa’yı 
da müzemize getirdi. 

Takımımız, 2010 yılına kadar 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Kupası adıyla oynanan Süper Kupa’yı 
1980 yılında ilk kez kazandı. Süper 
Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası 
şampiyonunun karşılaştığı Süper 
Kupa organizasyonunda Beşiktaş 
Mogaz Takımımız, her iki kupanın da 
sahibi olduğu için Türkiye Hentbol 
Federasyonu kararıyla Beykoz Bele-
diyespor ile rakip oldu.

2017 Süper Kupa finali heyeca-
nı, 13 Eylül Çarşamba günü saat 
19.30’da Ankara THF Spor Salonu’n-
da yaşandı. Mücadelenin onuncu 
dakikası 8-7 Beşiktaş Mogaz üstün-
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lüğüyle geçildi. Beykoz Belediyespor 
bu dakikanın ardından savunmaya 
ağırlık vererek, skoru lehine çevirdi ve 
devreyi 14-12 önde kapattı.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü 
sürdüren Beykoz Belediyespor karşı-
sında son on dakikaya girilirken öne 
geçen Beşiktaş Mogaz, maçı 28-26 
kazanarak üst üste dördüncü kez 
kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın 
ardından düzenlenen kupa töreninde 
şampiyon takımımıza kupasını Tür-
kiye Hentbol Federasyonu Başkanı 
Bilal Eyuboğlu ve Başkan Vekili Adem 
Ceylan verdi. Madalyaları ise Başkan 
Yardımcısı Ahmet Kıvrak ve Denet-
leme Kurulu Başkanı Salih Beşpar-
mak takdim etti. Ankara THF Spor 
Salonu’nda oynanan maç sonrasında 
Beşiktaş Mogaz Takımımız Süper 
Kupa’yı taraftarlarımızın coşkulu 
tezahüratlarıyla havaya kaldırdı.

Şampiyonlar Ligi
Öte yandan 2017-18 sezonunda 

ülkemizi VELUX EHF Şampiyonlar 
Ligi’nde temsil eden Beşiktaş Mogaz 
Hentbol Takımımız, D Grubu’nda 
mücadele ediyor. Grubumuzda HC 
Metalurg, HC Motor Zaporozhye, 
Montpellier Handball, Chekhovskie 
Medvedi ve Sporting CP takımla-
rı bulunuyor. Siyah Beyazlılarımız, 
Şampiyonlar Ligi ilk maçından 26-30 
mağlup ayrılırken, HC Metalurg ile 
oynadığı ikinci maçta 27-31 galip 
geldi. ◊

Salon: Ankara THF Spor Salonu
Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim 

Özdeniz
Beşiktaş Mogaz: Hendawy (Taner 

Günay), Vrazalic 11, Pribak 2, Krs-
mancic 2, Tolga Özbahar 1, Nuic 4, 
Ramazan Döne 2, Buljubasic, Radoj-
kovic 4, Onur Ersin, Mehmet Demire-
zen, Tomic 2 

Beykoz Belediyespor: Burak Turan 
(Gökhan Şanlı-Murat Varlı), Alp Eren 
Pektaş 3, Arapovic, Okan Yalçıner, 
Nadri 6, Ömer Güldal 3, Çağlayan 
Öztürk 3, Ömer Mercan, Yakup Yaşar 
Simsar 4, Askari 5, Ozan Erdoğan, 
Ümit Kırkayak 1, Volkan Çalışkan 1, 
Refik Tuğyan

İlk yarı: 12-14
İki dakika cezası alanlar: Alp Eren 

Pektaş (3), Çağlayan Öztürk (Bey-
koz Belediyespor), Tolga Özbahar, 
Ramazan Döne, Buljubasic (Beşiktaş 
Mogaz)

Diskalifiye: Burak Turan, Alp Eren 
Pektaş (Beykoz Belediyespor)
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S amsun’da 19 
Mayıs 1919’da 
başlayan yeni 
ve bağımsız, bir 
Türk  

       Devleti kurma 
amacıyla yaşanan mücadeleler, 
savaşlar ve zaferler sonucunda 
Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kur-
tuluş Savaşı’nın inanç ve başa-
rısı nasıl Atatürk’ün eseri idiyse, 

Cumhuriyet de yine onun eseri idi. 
İleriki yıllarda bunu şu sözleriyle 
belirtti: “Benim en büyük eserim 
Türkiye Cumhuriyeti’dir.”

Atatürk’ün en büyük eserinin 
94. yılını büyük coşku ve gururla 
kutlarken, başlattığı demokrasi 
mücadelesinde kendisinin yanın-
da olan ve şehit düşen kulübümü-
zün sporcularını da bir kez daha 
saygıyla anıyoruz. ◊

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan demokrasi mücadelesi, yine bizzat
Ulu Önder tarafından 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ile taçlandırıldı. 

İleriki yıllarda “Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti’dir” şeklinde Atatürk’ün
ifade ettiği Cumhuriyetimiz’in 94. yaşını kutluyoruz. 

En Büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz 94 yaşında... 

CUMHURiYET
YASASIN

“Ey yükselen yeni nesil! İs-
tikbal sizsiniz. Cumhuriyet’i 
biz kurduk, onu yükselte-
cek ve yaşatacak sizsiniz.”

Mustafa Kemal Atatürk
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Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 
Mart 1924 tarihinde TBMM üye-
lerine yaptığı konuşma: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin Saygıdeğer Üyeleri! 

Büyük Millet Meclisi’nin hayırlı 
ve bereketli elinin, Türk milletinin 
geleceğini yönetmeye başladı-
ğının beşinci senesini kutluyoruz. 
Bu vesileyle yüksek heyetinizi 
saygıyla selâmlarım.

Geçen sene Büyük Millet 
Meclisi, Türk milletinin gerçek 
arzularına uygun olarak devlet 
şeklini Cumhuriyet olarak ka-
rarlaştırdı. Cumhuriyet yönetimi, 
ülkemizin en uzak köşesine kadar 
büyük bir heyecanla ulaştı, kabul 
gördü. Millet; Cumhuriyet’in, Türk 
vatanını asırların kötü yöneti-
minden kurtaracak ve ülkeyi 
layık olduğu gelişme seviyesine 
ulaştıracak yegane yönetim şekli 
olduğunu anladı. Millet, Cum-
huriyet’in şu anda ve gelecekte 
her türlü tehlikeden korunmasını 
talep etmektedir. Milletin talebi, 
Cumhuriyet’in denenmiş, sınan-
mış ve olumlu sonuçları alınmış 
bütün esaslara bir an evvel ve 
tam anlamıyla geçilmesi şeklinde 
ifade edilebilir. Yüksek Meclis’in 
büyük bir önem vererek uğraştığı 
Teşkilat-ı Esasiye’de (Anaya-
sa’da), milletin talebini karşıla-
mak hepimizin görevidir. Diğer 
taraftan, hükümetin görevi, 
gelişmiş ve medeni yönetimin 
bütün gereklerini anlaşılır ve çok 
hızlı bir şekilde ülkemizin tama-
mında uygulamak, aksaklıkları 
gidererek geliştirmektir. 

Görevimizi, milletin arzularına 
uygun olarak yapabilmeyi bütün 
gönlümle temenni ederim.”

Türk Vatanının 
Kurtuluşu

Cumhuriyet’tir

“Benim naciz vücudum 
birgün elbet toprak 
olacaktır. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.”

Mustafa Kemal Atatürk
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iYi Ki
BEŞiKTAŞLIYIZ
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Süper Lig’in üçüncü haftasında taraftarıyla buluşma şansı 
yakalayan Beşiktaşımız, konuk ettiği Bursaspor’u 2-1 mağlup 
etti. deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 0-1 geçen Siyah 
Beyazlılarımız, ardından Porto’yu deplasmanda 3-1 geçerek 

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yaptı. 
Porto’yu yenen ilk Türk takımı olan futbol takımımız, ayrıca 

Porto’nun yenilmezlik serisine son verdi. Bu moralle Vodafone 
Park’ta Atiker Konyaspor ile Süper Lig maçına çıkan Beşik-

taşımız, rakibini 2-0 mağlup etti. Hakemin hatalı kararlarının 
damga vurduğu Fenerbahçe derbisinden haksız bir şekilde 2-1 

yenik ayrılan takımımız, yoluna gururla devam ediyor.

(Beşiktaşımız’ın 26 Eylül 2017 tarihinde RB Leipzig ile 
oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ayrıntılarına dergimiz 

baskıya girdiği için önümüzdeki sayıda yer vereceğiz.)

EKİM AYI MAÇLARIMIZ

01 Ekim 2017 Pazar 19:30 
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

13 Ekim 2017 Cuma 20:00
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ

17 Ekim 2017 Salı 21:45
MONACO - BEŞİKTAŞ

23 Ekim 2017 Pazartesi 20:00
BEŞİKTAŞ - M. BAŞAKŞEHİR

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:30
A. ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ
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TÜRKİYE SÜPER LİG

03. HAFTA / 26.08.2017

Hakemler:
Mete Kalkavan
Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Adriano (Dk.8), Barış (Dk.37), Agu (Dk.68), Beck (Dk.86), 
Ekoko (Dk.90)

Gol:
Tosic (Dk.18), Delarge (Dk.23), Atiba (Dk.64)

2-1
BEŞİKTAŞ

Bursaspor

Süper Lig’in üçüncü hafta maçında Beşikta-
şımız, konuk ettiği Bursaspor’u Dusko Tosic ve Atiba 
Hutchinson’ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Şampiyon 
tamamladığımız sezonun son haftasında 3 Haziran’da 
sahasında Osmanlıspor’u 4-0 mağlup ederek şampi-
yonluk kupasını kaldıran Siyah Beyazlı takımımız, 
seksen dört gün aranın ardından taraftarlarının 
önünde maça çıktı. Beşiktaşımız, sezonun ilk hafta-
sında Antalyaspor ile oynadığı maçı cezası nedeniyle 
seyircisiz oynamıştı. Taraftarlarımız, karşılaşmaya 
yoğun ilgi gösterdi.

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, son oynadığımız 
Kasımpaşa maçına göre ilk on birde iki değişiklik 
yaptı. Güneş, yedeğe çektiği Andreas Beck ile Tolgay 
Arslan’ın yerine Bursaspor karşısında Adriano Correia 
ve Atiba Hutchinson’a ilk on birde görev verdi.

5. dakikada Bursaspor’un atağında kalemiz büyük 
tehlike atlattı. Ceza sahası içinde topla buluşan 
Bursasporlu oyuncuya Pepe son anda müdahale etti.

13. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında Harun 
topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

16. dakikada Quaresma, ceza sahası dışından vurdu, 
top savunmadan döndü.

18. dakikada Beşiktaşımız, Dusko Tosic’in attığı golle 
öne geçti. Quaresma’nın kullandığı kornerde Atiba topu 
arka direğe gönderdi. Arka direkte topla buluşan Tosic, 
ağları havalandırdı. 1-0

23. dakikada Bursaspor, Delarge’ın attığı golle 
skoru 1-1’e getirdi. Bursaspor’un hızlı gelişen atağında 
Delarge, Stancu’nun pasında ceza sahasından topu 
ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Cenk Tosun’un vuruşunda top üst 
direkten döndü.

27. dakikada Adriano’nun ortasında Caner’in ceza 
sahası içinden kafa vuruşunda top kaleci Harun’da 
kaldı.

34. dakikada Ceza sahası dışında topla buluşan 
Anderson Talisca, çok sert vurdu ancak top üstten 
auta çıktı.

40. dakikada Ryan Babel’in uzaktan vuruşunda top 
kaleci Harun’da kaldı.

42. dakikada Caner’in sol kanattan yaptığı ortada 
önde yakalanan kaleci Harun topu son anda kornere 
yolladı.

52. dakikada Cenk Tosun’un yaptığı kafa vuruşunda 
top Bursasporlu oyuncudan döndü.
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BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO (Dk.79 BECK), PEPE, TOSIC, CANER, ATIBA, OĞUZHAN, BABEL, QUARESMA (Dk.85 
TOLGAY), TALISCA, CENK (Dk.72 NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Medel, Beck, Orkan, Lens, Tolgay, Necip, Sedat, Negredo, Mustafa 

Teknik Direktör: Şenol Güneş

BURSASPOR:
HARUN, TITI, BEHICH, BARIŞ, EKONG, BATALLA, AGU, BADU, DENİZ (Dk.66 EKOKO), STANCU (Dk.82 
JORQUERA), DELARGE (Dk.77 SİNAN)    

Yedekler: Muhammed, İsmail, Onur, Okoli, Bilal, Merter, Jorquera, Furkan, Sinan, Ekoko 

Teknik Direktör: Paul Le Guen

BEŞİKTAŞ

%36
4
2
205
%69
4
2/12
13
1

BURSASPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%64
18
8

452
%88

8
11/35

18
2

A. Alanyaspor

Galatasaray

E. Y. Malatyaspor

Göztepe

Kayserispor

M. Başakşehir

Akhisarspor

Gençlerbirliği

HAFTANIN MAÇLARI
K. Karabükspor

D. G. Sivasspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Osmanlıspor

A. Konyaspor

Kasımpaşa

Fenerbahçe

1-1

3-0

1-1

3-2

2-2

2-1

2-1

1-2

58. dakikada Tosic ceza sahasındaki Cenk’e 
harika bir pas attı. Cenk topu göğsünde 
düzeltip vurdu, top kaleciden döndü.

64. dakikada Beşiktaşımız, Atiba Hutchin-
son’ın attığı golle tekrar öne geçti. Quaresma 
kornerden ortaladı, Pepe ceza sahasında kafa 
vuruşu yaptı. Kaleciden dönen topu Atiba 
ağlara gönderdi. 2-1

69. dakikada Talisca ceza sahası dışı sağ 
çaprazdan sert vurdu, kaleci Harun topa sahip 
oldu.

73. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un 
yerine Negredo oyuna girdi.

79. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Adria-
no’nun yerine Beck oyuna girdi.

85. dakikada Ricardo Quaresma oyundan 
çıkarken,  Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. ◊
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KARABÜKSPOR

%51
16
7
245
%69
4
7/12
15
2

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%49
15
5

228
%67

3
5/16

20
1

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaşımız, Kardemir 
Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu 
Stadı’ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken,  
Beşiktaşımız, 78. dakikada Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Kalan 
dakikalarda başka gol olmayınca Siyah Beyazlılarımız sahadan 
üç puanla ayrılan taraf oldu. 

6. dakikada Beşiktaşımız, sağ kanattan atağa kalktı. Negre-
do’nun ceza sahası içine gönderdiği topa Talisca yatarak 
vurdu. Kaleye giden topu defans uzaklaştırdı.

10. dakikada yine Siyah Beyazlılarımız’ın atağında Negredo, 
ara pasında topu Talisca ile buluşturdu. Talisca’nın vuruşunda 
meşin yuvarlak kaleci Rybka’dan döndü.

13. dakikada Beşiktaşımız, ceza sahası önünden Caner 
Erkin ile serbest vuruş kullandı. Bu oyuncunun ceza alanına 
gönderdiği topa Pepe kafasıyla vurdu, meşin yuvarlak üstten 
auta çıktı.

25. dakikada gole çok yaklaştık. Sağ kanattan gelişen 
atakta Oğuzhan Özyakup, meşin yuvarlağı Babel’in önüne 
bıraktı. Kaleci Rybka’nın önde olduğu gören Babel, sağ 
çaprazdan topa aşırtma vurdu. Rybka’yı geçerek kaleye giden 
topu araya giren Dany, kafasıyla kornere çeldi.

27. dakikada Karabükspor korner kullandı. Ceza alanı içine 
düşen topa arka direkteki Papp vurdu. Kaleye giden meşin 
yuvarlağı kaleci Fabricio kontrol etti.

31. dakikada bu kez ev sahibi ekip net gol pozisyonuna girdi. 
Yatabare topu sağ kanattan aut çizgisine kadar sürdü ve ceza 
alanı içindeki Poko’ya aktardı. Bu oyuncunun pasında Tanase, 
topu kontrol etti ve kaleye vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda 
kaldı.

57. dakikada gelişen atağımızda hakem Ali Palabıyık, 
Yatabare’nin ceza alanı içinde eliyle topa müdahale ettiği 
gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 

58. dakikada penaltı atışını kullanan Oğuzhan Özyakup, sert 
bir vuruşla topu üstten auta attı.

67. dakikada Kardemir Karabükspor, Yatabare ile sol 
kanattan atağa çıktı. Bu oyuncunun pasında Seleznov topla 
buluştu. Bir süre topu süren Seleznov, ceza alanı hemen 
dışından plase vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden 
auta çıktı.

D. G. Sivasspor

A. Konyaspor

Fenerbahçe

Trabzonspor

Osmanlıspor

Bursaspor

Antalyaspor

Kasımpaşa

HAFTANIN MAÇLARI
Kayserispor

A. Alanyaspor

M. Başakşehir

Gençlerbirliği

Göztepe

Akhisarspor

Galatasaray

E. Y. Malatyaspor

0-2

0-2

2-3

3-1

0-2

3-0

1-1

3-2
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TÜRKİYE SÜPER LİG

04. HAFTA / 09.09.2017

Hakemler:
Ali Palabıyık
Cem Satman, Serkan Olguncan

Stadyum:
Dr.Necmettin Şeyhoğlu

Sarı Kart:
Tosic (Dk.5), Torje (Dk.56), Yatabare 
(Dk.57), Nounkeu (Dk.58), Necip 
(Dk.86), Caner (Dk.89)

Kırmızı Kart:
Tosic (Dk.68)

Gol:
Babel (Dk.78)

KARABÜKSPOR:
RYBKA, PAPP, KERİM, NOUNKEU, 
BARIŞ, CEYHUN, TORJE, TANASE 
(Dk.63 SELEZNYOV), POKO 
(Dk.83 İLHAN), GROZAV (Dk.55 
SKULASON), YATABARE   

Yedekler: Çağlar, Talha, Gaman, 
Hakan, İshak, Osman, Skulason, İlhan, 
Bliznichenko, Seleznyov 

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

BEŞİKTAŞ:
FABRI, CANER, PEPE, TOSIC, NECİP, 
OĞUZHAN, TOLGAY, BABEL, LENS 
(Dk.60 QUARESMA), TALISCA (Dk.83 
ATIBA), NEGREDO (Dk.71 MITROVIC)
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Adriano, 
Medel, Fatih, Orkan, Lens, Necip, 
Negredo, Mustafa

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Karabükspor 
BEŞİKTAŞ

0-1
68. dakikada ev sahibi takım Torje ile atağa kalmaya 

çalışırken bu oyuncuya Tosic müdahele etti. Hakem Ali 
Palabıyık, beşinci dakikadan sarı kartı olan futbolcumuza önce 
ikinci sarı kartı, sonra da kırmızı kartını göstererek oyun dışında 
bıraktı.

75. dakikada Kardemir Karabükspor sağ kanattan Yatabare 
ile atağa kalktı. Bu oyuncunun ceza alanı içine gönderdiği topa 
defans müdahale etti, meşin yuvarlak direğin dibinden kornere 
gitti.

79. dakikada Beşiktaşımız öne geçti. Oğuzhan Özyakup’un 
orta alandan attığı pasla ceza alanına hareketlenen Babel, hafif 
sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 
0-1

84. dakikada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekipte Torje, 
topu ceza alanı içindeki Ceyhun Gülselam’a pasını verdi. Bu 
oyuncunun kaleye vuruşunda Fabricio yatarak topu kontrol etti.

90. dakikada Kardemir Karabükspor’da Seleznov, sol kanatta 
topla buluştu. Bu oyuncunun uzaktan vuruşunda kaleci Fabricio 
topu güçlükle kornere çeldi.

90+2. dakikada Kerim Zengin sağ kanattan topu ceza 
alanımıza ortaladı. Seleznov’un kontrol ederek uygun durumda 
attığı şutta top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Babel ceza alanına girdi. Bu oyuncu kaleci 
Rybka’yı da geçerek sol çaprazdan topu kaleye gönderdi. Boş 
kaleye giden topa yetişen Torje, golü önledi. ◊



40
Ekim
2017

41
Ekim
2017

TÜRKİYE SÜPER LİG

05. HAFTA / 18.09.2017

Hakemler:
Serkan Çınar
Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Stadyum:
Vodafone Park

Sarı Kart:
Bourabia (Dk.32), Ferhat (Dk.37), Medel (Dk.42), Negredo 
(Dk.70), 

Gol:
Cenk (Dk.10), Quaresma (Dk.66)

2-0
BEŞİKTAŞ
A. Konyaspor

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaşımız, Vodafone 
Park’ta Atiker Konyaspor’u 10. dakikada Cenk Tosun ve 
66. dakikada Ricardo Quaresma’nın attığı gollerle 2-0 
mağlup etti. 

25 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’de 
düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’nde 
şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımımız, Vodafone 
Park’ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı. 
Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal 
medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, 
Cenk Tosun’un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde 
seremonide yer aldı.

Hafta içinde Porto’yu deplasmanda 3-1 geçerek 
Şampiyonlar Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yapan 
Beşiktaşımız, Atiker Konyaspor maçına zorunlu 
değişiklikler harici as kadro ile çıktı. Şenol Güneş, 
Tosic’in cezalı, Oğuzhan’ın ise sakat olması nedeniyle 
Medel ve Tolgay’ı sahaya sürdü. 

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest 
vuruşu kullanan Ricardo Quaresma’nın ceza alanına 
gönderdiği ortasında Bourabia topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Beşiktaşımız’ın sağ kanattan geliştirdiği 
atakta Adriano, ceza sahasına ortasını yaptı, kaleci 
golü önledi.

10. dakika Cenk Tosun’un attığı golle öne geçtik. 
Sol kanattan gerçekleştirdiğimiz atakta Caner Erkin 
ortasını yaptı, Cenk Tosun kafa vuruşuyla topu ağlara 
gönderdi. Cenk Tosun, Konyaspor’a karşı forma giydiği 

on maçta yedinci golünü kaydetti. 1-0
16. dakikada Anderson Talisca’nın rövaşatasında 

Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
24. dakikada Atiba’nın ceza sahası dışından 

vuruşunda top kalecide kaldı.
27. dakikada Konyaspor’un kulandığı serbest vuruşta 

Volkan ceza sahası içinde kafayla vuruş yaptı ancak 
top auta çıktı.

29. dakikada Andreson Talisca bir kez daha rövaşata 
denedi ancak top auta çıktı.

33. dakikada Adriano ceza sahası dışından sert ve 
düzgün vurdu, top kalecide kaldı.

37. dakikada Beşiktaş’ın hızlı geliştirği atakta 
Ferhat, Quaresma’yı ceza alanına girmek üzereyken 
düşürdü. Ferhat bu hareketi sonrası sarı kart gördü.

39. dakikada Talisca sağ çaprazdan serbest vuruşu 
kullandı, top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Adriano’nun 
yerine oyuna Necip Uysal girdi.

49. dakikada Ricardo Quaresma’nın ceza 
sahasından şutunda top kaleciden döndü.

54. dakikada Fofana’nın vuruşunda top Fabri’de 
kaldı.

57. dakikada Ricardo Quaresma’nın sol kanattan 
yaptığı ortada, topla ön direkte bulunan Cenk Tosun’un 
vuruşunu kaleci kornere çeldi.

59. dakikada Ricardo Quaresma’nın ceza sahası 
yayından vuruşunda top üstten auta çıktı.
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BEŞİKTAŞ:
FABRI, ADRIANO (Dk.40 NECİP), PEPE, MEDEL, CANER, ATIBA, TOLGAY, BABEL, QUARESMA (Dk.81 
LENS), TALISCA, CENK (Dk.69 NEGREDO)

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Orkan, Lens, Necip, Negredo, Mustafa 

Teknik Direktör: Şenol Güneş

KONYASPOR:
SERKAN, ALİ, MOKE, FERHAT (Dk.61 EREN), SKUBIC, VOLKAN (Dk.63 MUSA), ÖMER, MANYAMA, 
BOURABIA, EVOUNA, FOFANA (Dk.71 MILOSEVIC)    

Yedekler: Carlgren, Eren, Selim, Savaş, Jonsson, Milosevic, Vedat, Musa, Eze   

Teknik Direktör: M. Reşit Akçay

BEŞİKTAŞ

%36
4
2
205
%69
4
2/12
13
1

KONYASPOR
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%64
18
8

452
%88

8
11/35

18
2

Konyaspor

E. Y. Malatyaspor

Galatasaray

Akhisarspor

Osmanlıspor

M. Başakşehir

Göztepe

A. Alanyaspor

HAFTANIN MAÇLARI
Antalyaspor

Bursaspor

Kasımpaşa

K. Karabükspor

D. G. Sivasspor

Trabzonspor

Gençlerbirliği

Fenerbahçe

2-0

2-4

2-0

2-1

2-4

2-2

3-2

1-4

65. dakikada Ryan Babel’in ceza sahası 
yayı üzerinden vuruşunda top rakipten döndü.

66. dakikada rakiplerinin arasından müthiş 
sıyrılan Quaresma düzgün bir şutla topu 
ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun yerini 
Negredo’ya bıraktı.

79. dakikada Talisca’nın vuruşunda kaleci 
Serkan Kırıntılı topu çeldi.

81. dakikada Beşiktaş’ta Ricardo 
Quaresma oyundan çıkarken, Jeremain Lens 
oyuna girdi.

86. dakikada Tolgay Arslan’ın vuruşunda 
top önce rakibe sonra üst direğe çarparak 
kornere çıktı. ◊



42
Ekim
2017

43
Ekim
2017

TÜRKİYE SÜPER LİG

06. HAFTA / 23.09.2017

Hakemler:
Ali Palabıyık
Cem Satman, Serkan Olguncan

Stadyum:
Ülker Stadyumu

Sarı Kart:
Janssen (Dk.23), Oğuzhan (Dk.23), 
Mehmet (Dk.30), Atiba (Dk.36), 
Quaresma (Dk.41), Alper (Dk.77), 
Tosic (Dk.78), Babel (Dk.90), Negredo 
(Dk.90), Alper (Dk.77)

Kırmızı Kart:
Quaresma (Dk.43), Neto (Dk.45), 
Atiba (Dk.80), İsmail (Dk.88), 
Oğuzhan (Dk.90)

Gol:
Giuliano (Dk.20 P.), Janssen (Dk.86 
P.), Babel (Dk.87)

FENERBAHÇE:
KAMENI, HASAN (Dk.75 İSMAİL), 
ISLA, NETO, NEUSTADTER, OZAN, 
MEHMET E. (Dk.46 MEHMET E.), 
GIULIANO, VALBUENA (Dk.69 
ALPER), SOUZA, JANSSEN  

Yedekler: Volkan, Erten, İsmail, 
Şener, Mehmet T., Alper, Oğuz, Aatif, 
Fernandao, Soldado  

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ:
FABRI, CANER, PEPE, TOSIC, MEDEL 
(Dk.81 TOLGAY), ATIBA, OĞUZHAN, 
BABEL, QUARESMA, TALISCA (Dk.58 
NEGREDO), CENK (Dk.77 LENS)

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

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe 
BEŞİKTAŞ

2-1

Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisine hakemin 
hatalı kararları damga vurdu. Beşiktaşımız’ın ofsayt olduğu 
iddiasıyla geçersiz sayılan golü, verilmeyen penaltısı, havada 
uçuşan sarı ve kırmızı kartlar... Hakem Ali Palabıyık’ın verdiği ve 
vermediği kararlar çok tartışıldı. 

Şenol Güneş, derbi mücadelesinde geçen haftaya göre 
iki farklı isme yer verirken, Gary Medel’in de yerini değiş-
tirdi. Sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında görev 
alamayan Oğuzhan Özyakup ile kırmızı kart cezası sebebiyle 
forma giyemeyen Dusko Tosic, derbi mücadelesinde ilk on 
birde şans buldu. Derbi mücadelesinde taraftarlarımız, takımızı 
yalnız bırakmadı. Vodafone Park’tan otobüslerle toplu olarak 
Kadıköy’e gelen iki bine yakın Beşiktaşlı taraftar, kendilerine 
ayrılan bölümden takımımıza destek verdi. Caner Erkin’in 
dizlerinin üzerinde taraftarımızı selamlaması, Beşiktaşlılar’ı 
coşturdu. 

10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanatta topla 
buluşan hasan Ali Kaldırım ceza sahasına girdi ve vuruşunu 
yaptı ancak Fabri topu kornere çeldi.

15. dakikada Valbuena’nın kullandığı kornerde Neto’nun kafa 
vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

17. dakikada Beşiktaşımız, karşılaşmadaki en etkili olduğu 
pozisyona girdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Quares-
ma’nın şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.

18. dakikada Medel’in ceza sahası içinde Janssen’e yapmış 
olduğu haraket sonrası Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. Topun 
başına geçen Guiliano, topu Fabri’nin sağından filelerle buluş-
turdu. 1-0 

23. dakikada sahada çıkan tartışmadan dolayı Oğuzhan ve 
Janssen, hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandı-
rıldı.

31. dakikada Atiba ile net bir pozisyondan yararlanamadık. 
Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta Pepe, arka direkte 
topu ceza sahasına indirdi, topla buluşan Atiba’nın kafa vuruşu 
direğin birkaç santimetre yanından dışarı çıktı.

34.dakikada Beşiktaşımız, berbaerlik golüne çok yaklaştı. 
Talisca’nın uzak kale direğine doğru pasında topla buluşan 
Quaresma’nın şutu yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma, önce Valbuena’ya yapmış 
olduğu hareket sonrasında sarı, sonra da Mehmet Ekici 
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yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve 
takımımız on kişi kaşdı.

45. dakikada Cenk Tosun’un ceza sahasına yaklaştığı 
anda Neto’nun yapmış olduğu sert faul sonrasında hakem Ali 
Palabıyık kırmızı kartını gösterdi ve Fenerbahçe de on kişi kaldı.

61. dakikada Negredo, golünü attı ama ofsayt iddiasıyla 
hakem golü iptal etti. 

65. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun’un harika 
kafa vuruşunu kaleci Kameni kornere çeldi.

68. dakikada hakem Ali Palabıyık, teknik direktörümüz Şenol 
Güneş’i tribüne gönderdi.

71. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Hasan Ali, 
Cenk’in aşil tendonuna bastı. Lehimize mutlak bir penaltı 
verilmesi gerekirken, hakem “devam” dedi.  

74. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk ceza 
sahasına girdi ve içeri çevirdi. Ozan’ın dengesiz şutu direkten 
geri döndü. Beşiktaş’ta Cenk oyundan çıkarken yerine Lens 
girdi. Siyah Beyazlılarımız, son oyuncu değişikliğini de kullandı 
ve Medel yerine Tolgay girdi.

85. dakikada hakem Ali Palabıyık, Atiba’nın ceza sahası 
içinde topa elle müdahalede bulunduğunu söyledi ve penaltı 
kararı verdi. Atiba da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Topun 
başına geçen Janssen’in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0 

86’da Negredo’nun ceza sahasına indirdiği topta Babel topu 
filelere gönderdi. Bu golden sonra Oğuzhan’a hareketi sonrası 
İsmail Köybaşı direkt kırmızı kart gördü.

Maç sonu hakem Ali Palabıyık’a itiraz eden Oğuzhan 
Özyakup, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. ◊

Trabzonspor

A. Konyaspor

Gençlerbirliği

D.G. Sivasspor

K. Karabükspor

Kasımpaşa

Bursaspor

Antalyaspor

HAFTANIN MAÇLARI
A. Alanyaspor

Akhisarspor

M. Başakşehir

Göztepe

E. Y. Malatyaspor

Kayserispor

Galatasaray

Osmanlıspor

3-4

2-0

1-0

2-3

2-4

1-1

1-2

3-0

FENERBAHÇE

%57
13
2
372
%86
8
6/26
18
2

BEŞİKTAŞ
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%43
11
3

272
%82

5
4/9

22
3
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UEFA Şampiyonlar Ligi 
G Grubu ilk maçında 

Beşiktaşımız, deplasmanda 
Porto’yu 3-1 mağlup 
ederek Türkiye’de ve 

dünyada büyük bir 
sevinç yarattı. Kartal, 

Şampiyonlar Ligi’ne müthiş 
bir giriş yaparak, tarih 

yazdı. Porto’yu mağlup 
eden ilk Türk takım olan 

Beşiktaşımıza’a zaferi 
getiren muhteşem goller 

Talisca, Cenk Tosun ve 
Babel’den geldi..

B eşiktaş statsız 
geçen yılların ar-
dından yeni evin-
de şampiyonluğu 
göğüslemiş ve  

       bu harika stadı 
daha ilk senesinde Şampiyonlar 
Ligi ile tanıştırmıştı. Vodafone Park, 
şampiyon Beşiktaş’a yakışan bir se-

zon daha geçirip ikinci şampiyonluk 
kupasına da kucak açarken “Devler 
Ligi”nde de unutulmayacak maçlara 
ev sahipliği yapmıştı. Şenol Güneş’in 
öğrencileri Şampiyonlar Ligi deplas-
manlarında da Kara Kartal’a yakı-
şan futbolu oynamış bundan sonra 
yerinin bu sahne olduğunu tüm 
Avrupa’ya ispatlamıştı. Talihsiz veda 
ile yarım kalan hikaye UEFA Avrupa 
Ligi’nde de gururlandıran bir macera 
ile son bulmuştu. Ama Beşiktaş’ın 
daha yapacak çok işi vardı. Şenol 
Güneş ile gelen ikinci şampiyonlukla 
bir kez daha dev sahne Kara Kartal’ı 
bekliyordu...

Bu maçların daha çokları oy-
nanacak, bu gollerin daha çokları 
atılacak. Bu sevinçlerin daha çokları 
yaşanacaktı...

Büyük heyecanla beklenen grup 
kuraları çekildi ve Beşiktaş UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi 
Porto, Fransız temsilcisi Monaco ve 
Bundesliga’dan Leipzig ile birlikte G 
grubunda yer aldı.

İlk maçını deplasmanda oynaya-
caktı Kara Kartal...

Rakip ise Porto’ydu.
Ligde milli aranın ardından Kar-

demir Karabükspor mücadelesini 
oynayan Kara Kartal bu deplasman-
dan üç puanla dönmüş ve rotasını 
hemen Porto maçına çevirmişti.

Rakip Porto henüz kendi liginde 
yenilgi almamış olmasının yanı sıra 
kalesinde de henüz hiç gol görme-
mişti.

Siyah Beyazlılarımız, bu zorlu 
deplasmana çok iyi hazırlandılar ve 
12 Eylül Salı günü BJK Nevzat Demir 
Tesisleri’nden Sabiha Gökçen Hava-
limanı’na hareketle yolculuk başladı.

Kara Kartal yaklaşık beş saat 
süren uzun bir yolculuğun ardından 
Porto’ya vardı. Bu şehir ve Porto 
takımı özellikle iki futbolcumuz için 
çok farklı ve özel anılar barındırıyor-
du: Pepe ve Ricardo Quaresma...

Yazı:
Melike Saied

Fotoğraf:
Rahman Sağıroğlu
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PORTO
İSTATİSTİKLER

Topla Oynama

Toplam Şut

İsabetli Şut

Başarılı Pas

Pas Başarı

Korner

Orta

Faul

Ofsayt

%54
20

5
333

%77
11

7/27
15
0

Rakip takım taraftarları için de onlar çok özeldi. Ve bu iki 
dünya yıldızı Portekiz’e Beşiktaş arması ile gelmişlerdi.

Futbol takımı yorucu yolculuğun ardından oteline yerleşti ve 
akşamı bekledi.

Mücadele öncesinde teknik direktörümüz Şenol Güneş ve 
Portekizli savunmacı Pepe basın mensuplarının karşısına geçti. 
Ardından Siyah Beyazlılarımız, Şampiyonlar Ligi G grubu ilk 
maçında oynayacakları Porto mücadelesinin son antrenmanını 
Dragao Stadı’nda gerçekleştirdiler.

Bu son antrenmanın ardından Beşiktaş kaldığı otele döndü ve 
ertesi gün oynanacak maç öncesi kampa girdi.

Tarih 13 Eylül 2017...
Porto’da güzel bir gün... Özellikle Beşiktaş adına... Henüz 

bilinmiyordu ama bugün hem Porto hem Beşiktaş tarihine not 
düşülecekti. 

Artık geri sayım başlamıştı. Şenol Güneş’in öğrencileri kamp 
yapılan otelden Dragao Stadı’na yola çıkıyordu. 
Bu seyahatte Beşiktaş’ı hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan Temsa otobüsü Kara Kartal’a 
eşlik ediyordu...

Temsa eşliğinde gerçekleşen kısa 
yolculuğun ardından Beşiktaş Dragao 
Stadı’na ulaştı. Kara Kartalımız, Porto 
karşısına Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, 
Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Öz-
yakup, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk 
Tosun ilk on biri ile çıkacaktı. 

Belki taraftardan yoksundu 
Siyah Beyazlılarımız bu deplas-
manda ama tüm Beşiktaşlılar’ın 
ve Türk futbolseverlerin kalbi 
Porto’da atıyordu o akşam.

Beşiktaş’ın tarih yazdığı 
mücadele hakem Anthony 
Taylor’ın düdüğü ile Dra-
gao Stadı’nda başladı.

Beşiktaşımız, son 
düdük ile unutulmaz 
bir geceyi geride 
bıraktı. Şampiyonlar 
Ligi’nde sezonun ilk 
sınavını Talisca, 
Cenk Tosun ve 
Ryan Babel’in 
mükemmel 
golleri ile geçen 
Kara Kartal 
tüm camiamıza 
ve taraftarımı-
za büyük gurur 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

13.09.2017

Hakemler:
Anthony Taylor
Gary Beswick, Adam Nunn

Stadyum:
Estadio do Dragao

Sarı Kart:
Ricardo (Dk.10), Caner (Dk.68),
Andre (Dk.81)

Gol:
Talisca (Dk.13), Tosic (Dk.21 K.k), 
Cenk (Dk.28), Babel (Dk.86)

PORTO:
CASILLAS, RICARDO, FELIPE, 
MARCANO, TELLES, TORRES (Dk. 46 
OTAVIO), DANILO (Dk. 81 HERNANI), 
CORONA (Dk. 46 ANDRE), BRAHIMI, 
MAREGA, SOARES 

Yedekler:  Sa, Layun, Reyes, Herrera, 
Andre, Otavio, Hernani

Teknik Direktör: Sergio Conceiçao 

BEŞİKTAŞ:
FABRICIO, ADRIANO (Dk. 87 NECİP 
UYSAL), PEPE, TOSIC, CANER, 
ATIBA, OĞUZHAN (Dk. 65 MEDEL), 
QUARESMA (Dk. 73 NEGREDO), 
TALISCA, BABEL, CENK

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Medel, Lens, 
Necip, Negredo, Mustafa    

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Porto
BEŞİKTAŞ

1-3
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yaşattı.
Maçın ardından teknik direk-

törümüz Şenol Güneş de öğrenci-
lerinin azmi ve performansından 
memnundu. Onlarla gurur duyu-
yordu.

Gol kilidini Anderson Talisca 
açmıştı. İlginç bir tesadüftür ki bir 
sene önce tam da o gün başka 
bir Portekiz takımı Benfica’nın 
filelerini havalandırarak Beşiktaş’ın 
yüzünü güldürmüştü.

Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk 
Tosun bu maçta da sahnedeydi. 
Ve yine Şampiyonlar Ligi... Yine bir 
Portekiz takımı... Yine hafızalardan 
silinmeyecek harika bir gol...

Gecenin bir kahramanı da Ryan 
Babel’di. Kalitesi ve performansı 
ile her maçta sahanın her yerinde 
mücadele eden tecrübeli yıldız 
akşamın kapanış golünü filelere 
gönderdi.

Portekizli yıldız Pepe de, gecenin 
en iyilerindendi. Beşiktaşla çıktığı 
ilk lig maçında golle buluşan yıldız 
savunmacı ilk şampiyonlar ligi 
maçından da galibiyetle ayrılıyor-
du. Quaresma, eski takımına karşı 
çıktığı mücadelede performansıyla 

yüzleri güldürürken oyundan çıktığı 
sırada Porto taraftarından aldığı 
alkışla futbolun ne kadar güzel bir 
şey olduğunu gösteriyordu.

Porto’da futbolcuların sevinci bir 
yana İstanbul’da ve Türkiye’nin dört 
bir yanında Beşiktaşlılar galibiye-
tin coşkusunu yaşadılar.

Beşiktaşımız yalnızca Porto 
maçı galibiyeti ile tarih yazmadı o 
akşam. Porto’yu mağlup eden ilk 
Türk takımı oldu Kara Kartal. Talis-
ca, Cenk ve Ryan Babel ile Por-
to’nun gol orucunu bozdu... Rakip 
Porto sezonun ilk yenilgisini kendi 
evinde Beşiktaş mücadelesinde 
aldı. Ve  Şenol Güneş Porto maçı ile 
birlikte Beşiktaş’ı Devler Ligi’nde 
en fazla mücadeleye çıkaran tek-
nik direktör oldu. 

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi 
G grubu ilk maçında elde ettiği 
3-1’lik Porto galibiyeti ile grupta 
liderlik koltuğuna oturdu. O akşam 
bize anlattı ki Beşiktaş bu kadro-
suyla bu azmiyle bu coşkusu bu 
çalışkanlığıyla hocası yönetimi ve 
taraftarıyla  hafızalardan silin-
meyecek daha çok başarıya imza 
atacak. ◊

Maçtan dakikalar

Maça fırtına gibi başlayan Si-
yah Beyazlılarımız, henüz daha 5. 
dakikada olumlu sinyaller vermeye 
başladı. Talisca’nın pasında ceza 
alanı içinde sol çaprazda topla 
buluşan Babel, rakibini çalımlayıp 
topu kaleye yolladı. Top kornere 
çıktı. Dakikalar 13. gösterdiğinde 
ise bu mütevazı rakama büyük bir 
haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Zira 
Beşiktaşımız perdeyi “uğursuz” ka-
bul edilen 13. dakikada açmış oldu. 
Sağdan gelişen atakta Quaresma 
şık ortaladı. Talisca fiziksel avanta-
jını kullanarak topu aynı güzellikle 
filelerle buluşturdu ve Kara Karta-
lımız’a ilk golünü kazandırdı. 0-1

21. Dakikada ise Telles’in soldan 
kullandığı korner atışında ön di-
rekte Tosic, şanssız bir anındaydı. 
Kontrolsüz bir kafa vuruşuyla topu 
kendi ağlarımıza gönderdi. 1-1

28. dakikada Cenk Tosun yıllar 
yılı konuşulacak bir füze ile destan 
yazan Beşiktaşımız’da skoru tekrar 
lehimize çevirdi. Tüm dünya bu gole 
şapka çıkardı zira tam bir jenerik-
lik vuruştu, anlatılamaz yaşanır 
denilen cinsten bir ustalıkla Cenk, 
hünerini göstermiş oldu. 1-2. 

Bu dakikalardan sonra Beşik-
taşımız’ın özgüveni de iyiden iyiye 
artarak seyir zevki yüksek bir oyun 
ortaya koydu ve futbolcularımız 
çalan düdükle soyunma odasına 
giderek gururla ilk yarıyı tamamla-
mış oldu.

61. dakikada bu defa ustalığını 
gösterme sırası Fabri’ye geldi. Sol 
çaprazda topla buluşan Soares’in 
sert şutunda kaleci Fabricio, meşin 
yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. 

64. dakikada rakibimiz Porto 
gole bir hayli yaklaştı. Telles’in sağ-
dan kullandığı korner atışında topla 
buluşan Marcano’nun kafa vuruşu, 
kaleci Fabricio’yu geçti. Ancak 
Oğuzhan Özyakup, müthiş bir yer 
tutmuştu ve topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Hernani’nin 
ceza alanı önünden şutunda, top 
yandan auta gitti. Buna iki daki-
ka içerisinde yanıt vererek başta 
Beşiktaş çarşısı olmak üzere tüm 
dünyadaki Beşiktaş sevdalılarını 
sevinçten çıldırtan anı yaşadık. 
Sağ kanatta gelişen atakta adeta 
ders verircesine müthiş paslas-
malar neticesinde topla buluşan 
Negredo, Babel’e şık bir asist yaptı. 
Güler yüzlü Hollandalı skoru tayin 
etti: 1-3
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Porto zaferimiz 
manşetlerde
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Beşiktaşımız’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu 
ilk maçında deplasmanda Porto’yu 

3-1 yenmesinin ardından hem Türkiye 
hem Portekiz hem de dünya basını 

maçı manşetlere taşıdı. Portekiz basını, 
Cenk Tosun’u ise maçın adamı seçti. 

Portekiz’in tanınmış spor gazetelerinden 
Record, Beşiktaş’ın Porto deplasmanında 

aldığı galibiyetin ardından “Kartal’ın 
gücü Ejderha’yı yendi. Ejderha yetersiz 

kaldı ve teslim oldu” cümlelerini 
kullanırken, Portekiz spor gazetesi Abola 

da “Porto için acı son” manşetini attı. 
Ojogo gazetesi ise Beşiktaş’ın Porto’yu 
yenen ilk Türk takımı olduğunu yazdı. 

UEFA da “Beşiktaş Porto’nun yenilmezlik 
serisine son verdi” manşetini kullandı. 
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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



50
Ekim
2017

51
Ekim
2017

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



52
Ekim
2017

53
Ekim
2017

ATMAYA

HAYDi
VODAFONE
PARK’TA

Beşiktaş Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirdi!

TÜRKİYE’NİN İLK STADYUM TURU;
Beşiktaş JK Şeref Turu başladı.
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Başkanımız Fikret 
Orman’ın bizzat rehberlik 

ederek resmi olarak 
başlattığı Şeref Turu, 

özel tasarlanan rotası ile 
hem Beşiktaşlılar hem 

de tüm sporseverler için 
nefes kesici bir serüven 

niteliğinde... Şeref 
Turu ziyaretçileri için 
mabedimiz Vodafone 

Park’ın kapıları ardına 
kadar açık.

E miniz ki değerli 
taraftarlarımızın 
birçoğu, şu satırları 
okurken çoktan 
“Şeref Turu” atmış,  

     Vodafone Park’ın 
daha önce görülmemiş tüm alan-
larını görmüş ve Beşiktaşımız’ın 
stadının atmosferini tam manasıyla 
içlerine çekmiş olacaklar. Bu yazı ile 
Şeref Turu atmış ya da atmamış tüm 
Kara Kartallar’ı ve tüm sporsever-
leri Şeref Turu’nun ilk kutlu gününe 
götürüyoruz, ilk günün heyecanını 
başkanımız ile birlikte nasıl yaşadık 
sizlere aktarıyoruz... Beşiktaş JK 
Şeref Turu, sadece Beşiktaş taraf-
tarına değil, tüm dünya sporsever-
lerine kulübümüzce sunulan turistik, 
aynı zamanda kültürel bir artı değer 
olarak fark yaratacaktır. Beşiktaş 
JK Şeref Turu’nu, Beşiktaş Jimnas-
tik Kulübü’nce kentimize sunulan 
muazzam bir hizmet olarak görmek 
belki de en doğru yaklaşım olacaktır.

Vodafone Park’ı hiç
böyle görmediniz

Başkanımız Fikret Orman, Beşik-
taş’ın her atılımında olduğu gibi yine 
o her zamanki neşe ve coşkusunu 
dışa vurarak, bizzat rehberlik ya-
pıyordu bizlere ve tüm basın men-
suplarına... Başkanımızın nezaretin-
de, özel bir güzergâh kapsamında 
rehberler eşliğinde; “Basın Tribünü, 
Basın Locası, Yönetim Locası, Basın 

Yazı:
Murat Arda

Fotoğraf:
Ufuk Tuncaelli
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Toplantı Odası, Beşiktaş JK Soyun-
ma Odası, Misafir Takım Soyunma 
Odası, Yedek Kulübesi, Saha” gibi bir 
stadyumun en merak edilen bö-
lümlerini hep beraber dolaşıyorduk. 
Öncelikle altını çizmeliyiz ki, projeye 
konulan isim çok isabetli. Düşünenin, 
emektarlarının hepsine minnettarız 
zira Şeref Turu, dört dörtlük bir kon-
sept dahilinde Vodafone Park ruhunu 
bire bir yansıtıyor. 

Taraftarımıza bizzat açtığımız 
Şeref Turu, yani resmi manada ilk 
stadyum turunun daha ilk dakika-
larında hemen herkesin ortak fikri: 
Heyecan verici...

Fikret Orman neşe ile şunları dile 
getiriyor, soyunma odasında basın 
mensuplarına hitap ederken: 

“Aslında soyunma odaları fut-
bol takımlarının mahrem mekanları 
gibidir. Ancak biz de büyük dünya 
kulüpleri gibi şeffaf bir takımız ve 
Vodafone Park’ın merak edilen her 
alanını ziyaretçilerimiz artık geze-
bilecek. Umuyoruz ki tüm ziyaretçi-
lerimiz, stadyumumuzda Şeref Turu 
atmaktan büyük gurur duyacaktır.”

Ziyaretçilerin, tur kapsamında 
stadı sadece görmekle kalmadığı; 
green box teknolojisi ile farklı kom-
pozisyonlarda sevdiği futbolcularla 

fotoğraflarda bir araya gelme şansı 
yakaladığı enfes bir Kara Kartal serü-
veni Şeref Turu. 

Beşiktaşlılar ve sporseverler, tur 
bitiminde isimlerine özel tasarlanmış 
katılım sertifikasını ücretsiz olarak ve 
Quaresma, Talisca, Tosic ya da Oğuz-
han’dan kaliteli kağıda basılmış imzalı 
fotoğraflarını adlarına özel alabiliyor.

...Ve kutsal topraklara; sahaya 
iniyoruz hep beraber... 

Birçok basın mensubu ilk defa 
yeşil sahaya indiği için, bir iş yapıyor 
olmaktan ziyade “Beşiktaş’ın ma-
bedini geziyor olmaktan dolayı” bir 
hayli mutlular... 
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Başkanımız Fikret Orman, Beşik-
taş’ın “Unutulmaz 10 numaraları” 
duvarına bakarken “Oğuzhan, Olcay 
gibi 10 numaralar yok mu bu du-
varda?” diye soruyor. Rehberler ise 
onların da futbolu bıraktıktan sonra 
bu Şeref’li duvarda yer alacaklarını 
gururla söylüyorlar. Çünkü bu alan 
sadece Beşiktaş’a geçmişte hizmet 
vermiş ve artık futbolu bırakmış 
futbol emektarlana ait...

Başkanımız ışıldayan gözleriyle 
espriyi patlatıyor: “Ben başkanlığı 
bıraktıktan sonra benim de ismimi 
yazarsınız”...

Hep beraber kahkahayı basıp 
stadyumumuzun başka bir noktası-
na doğru tüm kâfile neşeyle ilerli-
yoruz.

Beşiktaş yeniliklerin
öncüsü

Beşiktaş JK Şeref Turu ile Türki-
ye’de sportif etkinlik ve turizm da-
lında yepyeni bir kategori yaratılmış 
olması hepimizi gururlandırıyor.

Herkesin malumu; dünyada birçok 
büyük kulüpte var olan stadyum tu-
runu Türkiye ile tanıştıran Beşiktaş, 
artık bir dünya takımı. Dolayısıyla 
dünyanın en büyükleri arasında ol-

mayı ve bu itibarı özenle sürdürme 
gayreti içindeki kulübümüz, dünya 
standartlarında hazırlanmış Beşik-
taş JK Şeref Turu ile tüm sporsever-
lere Beşiktaş’ı derinlikli bir biçimde 
tanıtma imkanı buluyor bu sayede.

İlklerin takımı Beşiktaş’ın, yeni 
sürprizler getireceği ve fark yarat-
manın da şampiyonluğunu kimselere 
kaptırmayacağı aşikâr...

İlk günden Şeref Turu’na 
yoğun ilgi

Beşiktaş JK Şeref Turu açıldığı ilk 
gün olan 8 Eylül’den itibaren tarafta-
rımız ve tüm sporseverler tarafından 
yoğun ilgi ile karşılanıyor. Şeref Turu 
atan ziyaretçilerin tur sonundaki 
yorumları ise başarılı bir iş ortaya 
koyulduğunun bir kanıtı niteliğinde. 
Yoğun duygu ve heyecan dolu geçen 
Şeref Turu’na katılan hemen herke-
sin ortak fikri ise kelimelerle çok da 
ifade edilemeyecek bambaşka bir 
deneyim olduğu yönünde...

Peki halkımıza açılan Şeref Tu-
ru’na nasıl iştirak edilecek, rebberle-
rimiz itina ile bizlere şunları aktardı:

“Pazartesi hariç haftanın her günü 
saat 10:00-17.30 arasında Şeref 
Turu’na katılabilirsiniz. Beşiktaş JK 

Şeref Turu, altı yaşından küçükler 
için ücretsiz olacak... Öğrenciler ve 
65 yaş üstü 15 TL’ye tura katılabilir. 
Tam bilet ise 25 TL olarak belirlendi.”

Beşiktaş JK Şeref Turu ve Beşik-
taş JK Müze gezisi olarak sunulan 
kombin biletlerin fiyatları ise indirimli 
için 25 TL, tam için ise 35 TL...

Beşiktaş JK Şeref Turu biletlerini, 
Vodafone Park’taki bilet gişesinden 
alabilirsiniz, ileri tarihli bilet satışının 
da yapıldığı gişeye gelmeden önce 
hem tur saatlerini hem de kalan kon-
tenjan sayısını www.serefturu.com 
adresinden kontrol edebilirsiniz. ◊

/serefturu

/serefturu

/serefturu

SOSYAL MEDYA

U-13, U-14, U-15, U-16 ve U-18 Kız Basketbol Altyapı takımlarımız ile U-11, U-12 ve U-13 Erkek 
Basketbol Altyapı takımlarımız, antrenörleri eşliğinde Beşiktaş JK Müzesi’ni gezdiler ve Vodafone 

Park’ta Şeref Turu attılar. U-12 Erkek Basketbol Takımımızın oyuncuları, ayrıca İstanbul Modern 
Müzesi’ni ziyaret etti. Siyah Beyazlılarımız, müze ziyaretinin ardından ‘Şaşırtan Yüzler’ eğitim 

etkinliğine katılarak keyifli bir gün geçirdi. 



56
Ekim
2017

57
Ekim
2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CLEAR DIKEY 21x30CM.pdf   1   14/02/17   09:41



58
Ekim
2017

59
Ekim
2017

U zun bir ara-
nın ardından 
camiamıza geri 
dönen Gökhan 
Keskin, iki yıldır  

         profesyonel 
olarak görev alıyor. Gökhan Keskin, 
Beşiktaş Futbol Akademi’deki ça-
lışmaları için “Bizim amacımız Türk 
futboluna, milli takımımıza futbolcu 
ihraç etmek... Tüm çalışmalarımız 
bu doğrultuda” şeklinde özetlerken, 
Türk futbolunun içinde bulundu-
ğu altyapı konusunada “Türkiye’de 
altyapıdan oyuncu yetiştirmek çok 
zor. Biz genç oyuncuları hem fiziksel 
hemde mental olarak Beşiktaş A Ta-
kımı’nda oynayacak şekilde yetiştir-
meye çalışıyoruz” diyor. 

Altyapı ve tesisleşme
İşin özüne dönecek olursak te-

sisleşme, Türkiye’de bu işin gerçeği... 
Ülkemizde büyük şehirler gençler 

için büyük şans, özellikle süper lig 
takımları yatırımlarıyla ön plana 
çıkıyor. Ve Beşiktaş... Gökhan Keskin 
Fulya’daki tesisleri ve projelerini 
anlatıyor: “Biz Fulya Hakkı Yeten 
Tesisleri’ni tamamen yeniledik. Yirmi 
beş oyuncumuz Fulya Hakkı Yeten 
Tesisleri’nde kalıyor. Bu oyuncuları-
mızın her türlü eğitim durumunu biz 
ayarlayıp, takip ediyoruz. Önümüz-
deki süreçte Ümraniye’de dört saha 
projesiyle Futbol Akademi’yi komple 
oraya taşıma gibi bir planımız var.”

Tabii ki sadece tesis değil, aynı 
zamanda profesyonel boyutta 
destek de büyük önem arz ediyor. 
Beşiktaş’ın efsanesi, “Futbol Aka-
demi’de çok yetenekli oyuncularımız 
var, bütün ekibimiz oyuncularımıza 
destek olmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Performans yaş seviye-
lerimiz olan U-21, U-19, U-17 Aka-
demi Takımı antrenörlerimiz birlikte 
hareket ediyorlar” diyor.

Yazı:
Gürler Akgün

Fotoğraf:
Ufuk Tuncaelli

Kadir, Ulvi, Gökhan üçle-
mesinin efsane yüzü Gök-
han Keskin, artık gençle-
rin yarınlarına umut ışığı 

oluyor. Futbol Akademi 
Sportif Direktörü Gökhan 

Keskin ile hem Beşiktaş 
hem de Türk futbol altya-

pısını konuştuk. 

“Şans verilmeyen her oyuncu 
kaybolmaya mahkumdur”

Gökhan Keskin:
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 Milli takımlar ve
yabancı kuralı

Türkiye’de futbol final çizgisi gö-
rüldükten sonra değerli... Bu yorumu 
açmak gerekirse, ülkemizde yabancı 
kuralı günümüzün en çok konuşulan 
konularından. Son yıllarda yapılan 
değişikliklerin etkisi, planlamalar 
üzerinde de önem arz ediyor. Ya-
bancı oyuncular, ister istemez ligin 
kadro kalitesini ve değerini artırır-

ken, altyapı tarafındaki yankıları 
nasıl oluyor? 

Gökhan Keskin ile yaptı-
ğımız röportajın bir de bu 
boyutu var. Milli takımlarda 
alt yaş kategorilerinde de 
görev alan bir antrenör 
kariyerine sahip olan 
Keskin’in konuya bakı-
şı şöyle: “Federasyon, 
Türk oyuncuyu son on 
beş-yirmi dakika oynat-

ma zorunluluğu getirmeli. 
Türkiye’de görev yapan 
antrenörler elini taşın al-

tına koymuyor. Büyük ta-
kımlarda bu durum daha da 

ön planda. Bu sistemde hocayı 
da suçlayamazsınız.” Tamamen 

haklı, bir de bu işin Anadolu’daki 
futbol kulüplerine olan yankısı var.

Ülkemizde futbol ateşini İstan-
bul odağında takip ediyor olsak da, 
Anadolu’dan çıkan birçok yetenek 
var. “Bütün takımların yaşadı-

ğı durum aynı. Sahada dokuz-on 
yabancı, kulübede üç-dört yabancı 
oyuncu var. Ortalamaya baktığınız 
zaman Türk oyuncuların çoğunu yurt 
dışından gelen gurbetçi oyuncular 
oluşturuyor” diyor Gökhan Keskin.

Gurbetçi oyuncuların doğdukları 
topraklardan ait oldukları vatana 
adım attıkları süreçten de bahse-
debiliriz. Uzun mesafeler futbolun 
birleştirici gücünü ön plana taşıyor. 
Gökhan hoca, Avrupa’da her yıl 
birçok turnuvaya izleyici sıfatıyla da 
katılıyor ve şu yorumu öne çıkıyor 
“Avrupa’da oynayan genç oyuncular 
daha fazla şans buluyorlar.”

Yazımızın kırılma noktasına gel-
dik. Benim gözlemimle altına imzamı 
atabileceğim en hassas nokta 
Gökhan Keskin’in ağızından dökü-
lüyor: “Şans verilmeyen her oyuncu 
kaybolmaya mahkumdur.”
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Uzun bir yol ve aileler
Heyecan büyük, malum herkesin 

hayali çocuğunun yıldız olması. İşte 
bu konuda çok önemli bir yorum da 
geliyor usta antrenörden: “Çocuk-
lar Beşiktaş’ta antrenmana çıktığı 
zaman ailesi çocuğunun futbolcu 
olduğunu sanıyor.  
 
 

 

Halbuki daha kat etmeleri gereken 
çok uzun bir yol var. Belli periyot-
larda oyuncu seçmeleri yapıyoruz 
ve yaş gruplarına göre bunu duyu-
ruyoruz. Antrenörlerimiz bu oyun-
cuları izleyip analiz ediyorlar. Daha 
sonra seçilen oyuncuları kendilerine 
bildiriyoruz. Bizim scout ekibimiz, 
belli zamanlarda gerçekleştirilen 
turnuvalara katılıyorlar. Beğendikleri 
oyuncularla etik dışı olmadan irti-
bata geçiyoruz. Biz mümkün olduğu 
kadar bütün organizasyonlara katı-
lıp, yetenekli oyuncuları kadromuza 
katmaya çalışıyoruz. Beşiktaş takı-
mının önü açık, bizimde amacımız o 
seviyeye oyuncu yetiştirmek.”

En büyük aşk, Beşiktaş 
Konuğumuz Gökhan Keskin 

olunca konu tabii ki ortak değerlerin 
buluştuğu noktaya çevriliyor. Be-
şiktaş’ı konuşmaya başlıyoruz ama 
odak noktamız bu kez Boğazın 
Efendileri’nin Avrupa yolculuğu ve 
kupa hayali: “Bu hayale kavuş-
mak için önce Türkiye Ligi’nde 
şampiyon olmanız gerekiyor. 

Bizim de hayalimiz bu. Neden 
Beşiktaş Avrupa’da kupa 

kaldırmasın? Bu hedefe 
doğru gitmek için doğru 

seçimler yapılmalı. İki 
sezondur çok iyi se-

çimler yapıyoruz.” 

Hikayenin bu noktasında yolculuk 
Süper Lig’e dönüyor: “Artık her kulüp 
para verip kadrosunu güçlendirdi. 
Türk futbolunun marka değerini 
yükseltmek için uğraşılıyor. Artık 
hiçbir maç oynanılmadan kazanı-
lamıyor. Bu sezon, her sezonkinden 
daha zor geçecek.” 

İnönü ruhunu yaşayan, yazının 
başında da belirttiğim gibi Kadir, 
Ulvi, Gökhan’ın Gökhan’ına bir de 
BJK Müzesi’ni soruyorum. Malum 
müzede bir de Gökhan Keskin köşesi 
var: “Böyle bir camiada öyle bir yere 
sahip olmak kolay değil. Biz o başa-
rıları hep birlikte yaptık. Bu camia-
nın unutulmazları arasına girdiysek, 
onun onuru ve gururu bize yeter.” 

Ardından mabedi, Vodafone 
Park’ı konuşuyoruz: “Muhteşem bir 
stadyum oldu. Seyirciler desteğini 
esirgemedi. Hem lig hem de Şampi-
yonlar Ligi’yle o stadyumda Be-
şiktaş’ın şaha kalkacağını düşünü-
yorum. Uzay üssü gibi teknolojiyle 
donatılmış bir yer. Orada oynamak 
bir ayrıcalık.”

Gökhan Keskin, yaşayan efsane... 
Onunla saatlerce konuşmak, sadece 
o havayı tenneffüs etmek bile gurur. 
Beşiktaş Futbol Akademi oyuncu-
larının şansını en büyük Beşiktaşlı 
Mustafa Kemal’in şiarıyla nokta-
landıralım: “Adım adım, iz bırakarak 
daima ileriye”... ◊
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Yazı:
Murat Arda

Ricardo Quaresma, 
Beşiktaş’a adım attığından 
bu yana öyle bir bağ kurdu 

ki Kara Kartal ile, büyük 
futbolcunun semtimizin 
kulübü ile kurduğu bağ, 

bugün efsaneleşmiş 
takımlar ve aynı oranda 

efsaneleşmiş futbolcuların 
o birbirinden asla ayrı 

düşünülemeyecek 
birlikteliklerini 

çağrıştırıyor. Livorno için 
Lucarelli nasıl mühim 

bir şahsiyetse, denklemi 
Beşiktaş’a uyarlarsak 

hiç şüphesiz bizim 
Lucarelli’miz de adıyla 

sanıyla şanlı Ricardo 
Andrade Quaresma 

Bernardo’dur!

R icardo Quares-
ma’yı niçin böy-
lesine bağrına 
bastı Beşiktaşı-
mız? Sadece o  

        müthiş trivela ve 
rabonaları mı? Attığı ve attırdığı klas 
goller sayesinde mi? Tabii ki müthiş 
yetenekleri asla göz ardı edilemez 
ama bir Beşiktaşlı için Q7 asla sade-
ce bir futbolcu değildir. 

Porto’dan müthiş bir zaferle 
dönen Beşiktaşımız’ın forması-
nı terleten futbolcular arasında 
Avrupa’da en çok gol atan futbolcu 
ünvanını elde etmek için Cenk Tosun 
ile tatlı bir rekabet halindeki “futbol 
sanatçısı” Ricardo sadece Beşiktaş-
lılar için değil; oynadığı tüm takımlar 
için, özellikle de Porto taraftarı için 
de salt bir futbolcu olmanın çok 
ötesine geçmiş, ikonik bir figür ha-
line gelmiştir. Porto maçında üstelik 
Beşiktaşımız galip olmasına rağmen 
rakip taraftarın tamamının Quares-
ma’ya gösterdiği sevgiden etkilen-
memek mümkün mü?

İşte Ricardo, şimdi de geç-
mişteki başarılarını bugün 
Beşiktaşımız’da aşma gay-
reti içerisinde. Kara Kartal’ın 
Avrupa’da en çok gol atan 
futbolcusu olma 
hedefi 

için ter döküyor.
Öncelikle Beşiktaşımız’ın gelmiş 

geçmiş zamanlarında; gurbette, 
Avrupa’da en skorer futbolcuları 
kimlerdi bir hatırlayalım. İşte Q7’nin 
önündeki iki isim:

İlk sırada Oktay Derelioğlu bu-
lunmakta. Rakip ağlara tam 14 gol 
yollamış Oktay. Bobo ise 12 golle 
onun peşinde. Şimdi bu rekoru egale 
etmek için bilenen çılgın futbolcu-
muz Ricardo’nun ise toplamda 11 
kez rakip fileleri havalandırdığı ma-
lum. Yani, Çingene’nin 4 gole ihtiyacı 
var. Şansı büyük. (Golcümüz Cenk 
Tosun ise toplamda 8 golle, 9 golü 
olan Pancu’yu geçmeyi hedefliyor.)

Kelimenin ansiklopedik mana-
sında “değişik” karakterli bir adam 
olan Ricardo, bugün insani ve sporcu 
olgunluğunun zirvesini yaşıyor artık. 
Her ne kadar bizlere “Kendime özgü 
bir karakterim var. Değişmek istemi-
yorum” diye haykırsa da değişimin 
ta kendisi aslında. Ama bu değişim 
müthiş bir ivmeyle ileriye doğru, iyi-

ye ve güzele doğru oldu.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Kulübümüz de  
bunun dibine kadar 

farkında ve bu yüzden 
Beşiktaş olarak futbol 
sihirbazı Ricardo Quares-

ma’nın sözleşmesini 2020 
yılına kadar uzattık. Bu 

durum, büyük bir ihtimalle 
Çigano’ya Beşiktaş’ın Avru-

pa’da en çok gol atan yabancı 
futbolcusu ünvanını getirmesi 

muhtemeldir, bunu da kayıda 
düşmüş olalım.

Bu yazıyı, Beşiktaşımız’ın Por-
to destanını yazdığı, yani Ri-

cardo’nun diğer evi Porto 
kulübü ile deplas-

manda oynadığı 
maçın hemen 

ertesi günü 
yazıyo-

rum. 
Aklıma, 

daha 
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önce Q7’nin Beşiktaş’a ve Porto’ya 
dair söyledikleri geliyor:

“Ben artık Kara Kartal’ın bir ev-
ladı gibi hissediyorum. Daha önce 
de söylemiştim; hayatımda hiç bir 
yerde Beşiktaş’ta olduğum kadar 
mutlu olmadım ben. Elbette Porto’yu 
da taraftarını da çok seviyorum ama 
Beşiktaş benim için çok kıymetlidir. 
Sonuçta Porto bana kapılarını açtı 
ve Beşiktaş’ta beni sahiplendi. Bu 
iki kulübün benim için yeri sonsu-
za kadar bambaşka olacak. Fikret 
başkana, Şenol hocama ve taraftar-
larıma minnettarım benim yanımda 
durdukları için. Sözleşmem 2020’ye 
kadar uzatıldı ve o dönemde ben 
de otuz yedi yaşımda olsam da 
göreceksiniz, her geçen yıl daha da 
coşkulu ve fiziki, psikolojik olarak 
üst seviyede bir 
Ricardo 
göre-

ceksiniz sahada. Hala antreman 
bittikten sonra sahada çalışıyorum. 
Taraftarımızın bana olan inancını ve 
sevgisini boşa çıkarmaya niyetim 
yok.”

Ona hiç şüphe yok Ricardo! Hele 
ki Porto’nun Dragao Stadı’nı dol-
duran tüm Porto taraftarının seni 
ayakta alkışladığını gördükten son-
ra, bu mevzuda daha ne söylenebilir 
ki, saygı duymaktan başka...

Peki acaba, futbol sanatçısı Ri-
cardo’nun bugüne gelindiğinde onun 
futbol karakterine en fazla katkı 
yapan hocalar hangisiydi? Mesela 
Şenol Güneş ile arası nasıl? Ricardo 
her ne kadar oyundan alınma ya 
da yedek kalmasına dair şu sözleri 
söylese de:

“Oyundan çıkınca da, yedek otu-
runca da çok üzülüyorum. Futbola 

benim kadar aşık insan zor bu-
lunur, buna inanıyorum. Ama 

Şenol Hoca’yı da tebrik 
etmek lazım, doğrusu 

beni iyi idare ediyor.”
Şenol hoca dahil 

gelmiş geçmiş tüm 
teknik adamlara 
saygıda kusur 
etmiyor:

“Şenol 
Güneş örnek 

alınacak 
bir insan. 
Beşikta-
şımız için 

en doğru teknik 
direktör. İkimiz de 

birbirimizden mem-
nunuz ki hayatta en 

çok sevdiğim şeyi sa-
hada ortaya koymama izin 
veriyor. Tüm teknik adam-

lara büyük saygı ve sevgi 
duyuyorum. Örneğin fut-

bola başlamama sebep olan 
ve kariyerimin temellerini 

atan kişi eski antrenörüm 
Boloni’ydi. Benim için 

bir diğer önemli 
antrenör de 

Adrian-

se’dir. O da benim futbolda ilerleme-
mi ve karakterimin oturmasını sağ-
layan kişidir. Ancak tüm bu saydığım 
hocalarla sınırlandıramam bana 
katkı koyan isimleri. Bugüne kadar 
çalıştığım tüm hocalarım benim için 
çok kıymetlidir.”

Bugün tecrübe ve olgunluk olgu-
larının ona “saha içerisinde optimal 
davranarak, yani enerjisini doğru 
kullanarak daha iyi pozisyon almak” 
gibi becerileri kazandırdığını söyle-
yen Ricardo, kendini zinde ve güçlü 
hissettiği sürece futboldan kopma-
ya niyetsiz görünüyor. Çünkü o, topa 
müptela bir futbol dehası. ◊
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Formalarımız
hem zafere hem rekora

kanatlanıyor
Beşiktaşlılar için formanın değeri, anlamı geçmişten bugüne çok farklıdır. 

Tek bir kelime ile özetleyecek olursak, bizim için forma “kutsal”dır. 
Maçlarda giyilen kıyafetin çok ötesinde anlamlar taşır; gururun, emeğin, 

asaletin simgesidir Beşiktaş forması. Her Beşiktaşlı için formayı ilk giydiği 
gün, anılarının en güzel yerinde saklıdır. Tribünlerimizin bir pankartında 

belirttiği gibi; beşikte başlayan forma aşkımız, mezara kadar devam 
eder. Beşiktaşımız’ın üçüncü yıldızla taçlandırdığı ve “Zafere Kanatlan” 

sloganıyla taraftarlarımızın beğenisine sunulan formalarımızın satışı tüm 
sezonlar içinde rekor sayıya ulaştı. 



66
Ekim
2017

67
Ekim
2017

F utbol takımları-
mızın 2017-2018 
futbol sezonunda 
giyeceği ve “Zafe-
re Kanatlan”  

     sloganıyla taraf-
tarlarımızın beğenisine sunulan for-
malarımız, iki ayda iki yüz bin satışa 
ulaşarak, tüm sezonların rekorunu 
kırdı. Beşiktaş Sportif AŞ Genel 
Müdürü Serdıl Gözelekli, hedeflerinin 
beş yüz bin satış olduğunu söyledi. 

Beşiktaşımız’ın üçüncü yıldızla 
taçlandırdığı yeni sezon formaları, 
beyaz, ince çubuklu ve gri renkli ola-
rak 12 Temmuz’da satışa çıktı. Daha 
ilk gün geçen yıla nazaran yedi kat 
daha fazla forma satışı gerçekleşti-
riliriken, bu rakam günden güne arttı 
ve rekor seviyeye ulaştı. Beşiktaş 
Sportif AŞ Genel Müdürü Serdıl 

Gözelekli, 2017-18 futbol sezonu 
formalarımızda, futbolun sadece 
maç günlerine ve stadyuma ait bir 
kavram olmadığı, Beşiktaş’ın aslında 
hayatımızın her alanı ve anında 
olduğu gerçeğiyle birlikte sokaklara, 
günlük hayata uygun tasarımları 
hedeflediklerini belirterek, “Tabii fut-
bolda başarı ve trend belirleyen bir 
kulüp olmak, önemli bir etken ancak 
sokaklarda diğer sezonlara oranla 
çok daha fazla Beşiktaş formasıyla 
gezen taraftar gördükçe bu tasarım 
dilinin meyvesini aldığımızı anlıyo-
ruz” dedi. 

Retro bir havaya sahip ancak 
modern geometrik desenlere sahip 
beyaz forma, bu beyaz formanın 
geometrik desenini omuzlarına taşı-
yan gri forma ve son yılların en ince 
çubuklarına sahip çubuklu forma 
arasında taraftarımızın satın alma 
kararını zorlayıcı tatlı bir rekabet 
söz konusu olduğunu kaydeden 
Gözelekli, şöyle konuştu: “Bu iç 

rekabetin getirmiş olduğu, taraf-
tarlarımızın birden fazla formaya 
sahip olma davranışını net biçimde 
gözlemleyebiliyoruz. Sportif başarı, 
Beşiktaş’ın her geçen gün yükse-
len marka değeri ve çok beğenilen 
forma tasarımlarının neticesinde 
sezona başladığımızdan beri Kartal 
Yuvası olarak neredeyse her hafta 
ek sipariş talebinde bulunduğu-
muz, Beşiktaş tarihinin forma satış 
rekorunu kıracağımız bir sezonun 
kokusunu çoktan almış bulunuyoruz. 
Henüz iki aylık süreçte iki yüz bin 
forma satışına ulaştığımız bu se-
zonda oldukça mütevazı bir hesapla, 
resmi ürün sponsoru ve tedarikçisi 
Adidas’ın kendi satışlarıyla birlik-
te beş yüz bin adet forma satışı-
nı hedefliyoruz. Avrupa pazarına 
açıldığımız ‘kartalyuvasi.eu’ sitemiz, 
artan kurumsal satışlarımız ve yeni 
dış pazarlarla birlikte bu rakamın 
kaçınılmaz olarak daha da artaca-
ğına inanıyoruz.”

Yazı:
Serpil Kurtay



68
Ekim
2017

69
Ekim
2017

Formalarımızın tarihine 
yolculuk

Dilerseniz gelin hep birlikte an-
lı-şanlı formalarımızın tarihine bir 
yolculuk yapalım... Yıllardır Beşik-
taş’ın ilk renklerinin kırmızı-beyaz 
olduğu, Balkan Savaşı’nın kaybe-
dilmesinin ardından Siyah-Beyaz 
olarak değiştirildiği söylenir. Be-
şiktaş tarihi ile ilgili bir çok kaynak 
böyle yazmaktadır. Ancak 100. yıl 
belgeselinin hazırlanması sırasın-
da yapılan ayrıntılı araştırmalarda, 
kırmızı rengin kullanılmadığı, renk-
lerimizin her zaman siyah-beyaz 
olduğu yönündeki belgeler ağırlık 
göstermiştir:

Osman Paşa Konağı’nda baş-
langıçta ferdi sporlar yapıldığından 
herhangi bir forma rengine gerek-
sinim duyulmadı. Ancak sporcuların 
sayısı her geçen gün yeni katılımlar-
la artmaya devam edince, eğitimini 
Fransız mektebinde tamamlamış 
Mehmet Şamil Bey kurucular heyeti-
ni topladı. Okul günlerinde kullandığı, 
okulunun renklerini taşıyan rozeti 
yakasından çıkardı ve gösterdi: 
“Bizler de tıpkı bu rozet gibi bir rozet 
yaptırmalı ve kulübümüzde spo-
ra devam eden her azayı bu rozeti 
taşımaya mecbur tutmalıyız” dedi. 
Toplantıya katılanlar Mehmet Şamil 
Bey’in teklifini heyecanla kabul 
ettiler. Toplantının sonunda rozette 

yer alacak kulüp renkleri de karar-
laştırıldı. Tabiatın bütünüyle birbirine 
zıt iki ana rengi kulüp renkleri olarak 
seçildi: Siyah ve Beyaz...

İlk formamız
Beşiktaşımız’ın ilk ve 1920’li yılla-

rın sonuna kadar kullandığı forma-
lar, siyah-beyaz çubuklu ve göğsü 
iplerle kapanıp açılıyordu. Şort rengi 
olarak da beyaz kullanıyordu. 1930’lu 
yıllara gelindiğinde kolları ve yakası 
beyaz ve yine ipli olan siyah forma-
lar tercih edilmiş. Şortlar ise bu sefer 
düz siyah ya da beyaz olarak deği-
şiklik göstermiş. 1930’lu yılları an-
latırken Beşiktaş’ta futbol şubesini 
kuran Şeref Bey’in vefatından bir 
gün sonra oynanan Beşiktaş-Fener-
bahçe maçına değinmemek olmaz. 
1932-33 sezonunda İstanbul Amatör 
Ligi’nde şampiyonu belirleyecek bu 
son maçta, takım sahaya matemin 
simgesi siyah forma giyerek çıktı. 
Doğruluğu kanıtılanmasa da Be-
şiktaşlı futbolculara gayretlerinden 
dolayı “Kara Kartallar” lakabının ilk 
olarak bu maçta dile getirilmeye 
başladığı da ileri sürülür. Burada 
küçük bir parantez açalım, “Kara 
Kartal” benzetmesinin ilk kez 1940-
41 sezonunda Beşiktaş-Süleyma-
niye maçını izleyen Balıkçı Mehmet 
Galin tarafından dile getirildiği de 
söylenmektedir. 

Baba Hakkı’nın uğuru
1940-41’de takımımız, üst üste 

üçüncü defa İstanbul Ligi’nde “na-
mağlup” şampiyon olduğu maç da 
unutulmazlar arasında yerini koru-
yor: Şampiyonluk maçı seyredecek 
olmanın heyecanıyla binlerce kişi 29 
Haziran 1941’de Şeref Stadı’nı dol-
durur. Lider Beşiktaş’la, ikinci sırada 
yer alan Galatasaray’ın karşılaştığı 
bu maçta şapiyon olacak takım 
belli olacaktır. Büyük bir çekişme-
nin yaşandığı bu maçta sonucu 
belirleyen maçın tek golünü efsa-
nevi kaptanımız Hakkı Yeten atıyor. 
Beşiktaşımız’ın unutulmaz ismi olan 
ve disipline verdiği önem nedeniyle 
“Baba” lakabını alan Hakkı Yeten’in 
fotoğraflarına baktığımızda hep bir 
şey dikkatimizi çekiyor. Fotoğraflar-
da, Baba Hakkı’nın kendisine uğur 
getirdiğine inandığı için, formasının 
üzerine siyah-beyaz süveter giyerek 
maçlara çıktığını görüyoruz. 

Kara Kartal formalarda 
1950’li yıllardan 1980’lere kadar 

daha çok balıkçı yaka düz beyaz 
forma ile siyah şortlar daha çok ter-
cih edilirken, çubuklu Siyah-Beyaz 
forma da dönem dönem kullanılmış. 
1970’li yıllarla birlkte Beşiktaşımız’ın 
formalarının göğsünde “bir futbol 
topunu pençeleyen Kara Kartal” 
arması yerini alır. İlk kez 1971-72 se-
zonunda giyilen bu armalar Gündüz 
Kılıç tarafından yaptırılmıştır. 1976 
yılının yazında yapılan “Bir Kibrit de 
Sen Çak” kampanyasının ardından 
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futbol takımımız da Kartal logolu 
formalarla sahaya çıkarlar. 

Çubuklu formalar
1980’li yıllardan itibaren ince ya 

da kalın çubuklu formaların daha 
çok tercih edildiğini görüyoruz. Bu 
yıllarda efsaneleşen Rıza Çalımbay, 
Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz 
Uçar’ın maçlarını düşündüğümüzde 
gözümüzün önüne çubuklu forma-
larla gelmiyorlar mı? Belki de Beşik-
taşlılar’ın çoğunun çubuklu formaları 
daha çok sevmesinin nedeni bu 
yılların ve bu futbolcuların unutul-
mazlığıdır.

Formalar değişiyor
Sergen ve Şifo Mehmet’in de ta-

kıma katıldığı 1990’lı yıllarda Beşik-
taş’ın formalarında da büyük deği-
şiklikler görülmeye başlanıyor. Önce 
beyaz formanın üzerine omuzlardaki 
siyah bantlarla başlıyor değişim. 
Daha sonra bu bantlar, sağ omuz-
dan sola doğru bele kadar iniyor ve 

şortda da devam ediyor. Bu yıllarda 
takımımızın sık giydiği formalardan 
bir diğeri de, beyazın üzerine omuz 
kısımlarında kare siyah desenlerin 
olduğu formalar ve siyah şortlar...

Futbolculardan farklı giyinen 
kalecilerimiz ise, genelde renkleri 
değişse de düz renkli formalarla fi-
lelerini beklemişler. Bazı dönemlerde 
bu formalarda desenler ve çizgiler 
de kullanılmış. 

100. yıl ve nostalji
Daha önce nadir olarak kullanılan 

kırmızı ve gri renklerin, formalarda 
2000’lerde daha çok yer aldığını gö-
rüyoruz. 2000’li yıllar deyip de yakın 
tarihimizden bahsederken, hiç şüp-
hesiz en çok sözü kulübümüzün 100. 
yılında hazırlanan “Nostalji” ve “100. 
Yıl” formalarımız hak ediyor. “Nos-
talji” formasıyla yazımızın başında 
bahsettiğimiz ve genç Beşiktaşlı-
lar’ın fotoğraflardan tanıdığı göğsü 
ipli formamızı futbolcularımızın üze-
rinde görme şansını yakaladık. Yine 
bu yazıya sığdıramayacağımız kadar 
çok olan yedi yüz futbolcumuzun 
ismini “100. Yıl” formamızda gördük. 
Takımımız 100. yılında şampiyonlu-
ğu da bu formalarla Tüm Beşiktaşlı-
lar’a hediye etti. 

Geçmişten günümüze destan-
lar yazan nostalji formalarımız ise, 
Vodafone Arena’nın açılışına özel 
olarak 11 Nisan 2016 tarihinde sa-
tışa sunuldu. 1920’lerden 1990’lara 
sekiz parçalık eşsiz bir koleksiyonla 
taraftarımızın beğenisine sunulan 
formalar ile Baba Hakkı’nın, Sü-
leyman Seba’nın, Yusuf Tunaoğ-
lu’nun, Metin-Ali-Feyyaz’ın terlettiği 
formaların aynısını giyme şansı 
yakaladık. ◊
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i ki yıl üst üste kazanılan 
şampiyonluk sonrasın-
da, 2017-18 sezonuna 
yüksek özgüvenle giren 
takımımızın; yoluna  

        başarıyla devam  
ettiğini görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi 
grubunda oynadığı altı maçta yal-
nızca bir mağlubiyet alan takımımız, 
yoluna UEFA Ligi’nde devam etmişti.
Yarı finalin kapısından penaltı atış-
larıyla son anda dönmemize rağmen, 
sezon geneline baktığımızda gurur 
verici bir Avrupa sezonu geçirdiğimi-
zi söyleyebiliriz.

Bu sezon, geçen sezonki perfor-
mansımızın üstüne çıkacak nitelikte 
bir kadroyla yola çıktık. Tarihimiz 
boyunca altı kez Şampiyonlar Ligi 
macerası yaşadık ve birçok dünya 
devini dize getirdik. Geçen sezonki 
performansımızla zor yenilen, kolay 
teslim olmayan bir takım olduğu-
muzu kanıtlamış olduk. Şampiyonlar 
Ligi yıldızının yedinci kez Dolma-
bahçe’de santrada dalgalandığı bu 

sezonda, turnuva sonunda hangi 
sonuçlarla hangi dereceyi alacağı-
mızı tahmin etmemiz çok zor olabilir. 
Ancak emin olduğumuz konu, geçen 
sezon olduğu gibi zor teslim olan, 
rakibini hırpalayan ve inanan bir 
takımla mücadele edeceğiz.

Bu sezona muhteşem bir galibi-
yetle başlayan takımımız, Türk fut-
bol tarihine geçecek bir zafere imza 
attı. Daha önce hiçbir Türk takımının 
yenemediği Porto’yu deplasmanda 
3-1’le geçerek, Türk futbolu adına bir 
ilke imza attık.

Şampiyonlar Ligi tarihimizde-
ki onuncu galibiyetimizi Portekiz 
deplasmanında elde etmemizin 
yanı sıra, grubun favorisini kendi 
sahasında farklı yenerek bu sezonki 
iddiamızın seviyesini de turnuvadaki 
tüm takımlara göstermiş olduk.

Yüksek performansıyla takdir 
toplayan takımımızı sırtlayan taraf-
tarlarımız, geçen sezon Vodafone 
Park’taki performansıyla Avrupa’nın 
takdirini kazanmıştı. Tribün perfor-
mansıyla ve rakibin saha içindeki 
direncini zayıflatan yüksek volümlü 
sesiyle; geçen sezon olduğu gibi bu 
sezon da Şampiyonlar Ligi Şampi-
yonluğu’nu kimseye bırakmayacağı-
na inanıyoruz.

Türk medyasında “cazibe ve mut-
luluk merkezi” olarak adlandırılan 
stadımızda, bu sezon da nice zafer-
lere imza atacağımıza inanıyoruz.

Daha nice yıllar Şampiyonlar Ligi 
yıldızının Dolmabahçe’deki santra-
da zaferlerimiz için dalgalanması 
dileğiyle... ◊

Resim - Yazı:
Nihat Evren Derman

Bir Başkadır 
Şampiyonların 

Rüyası
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(30x40 cm tuval üzeri yağlıboya, 2017. Latif Ayaz özel koleksiyonu)
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emt bizim, aşk 
bizim” diyen-
lere...

Beşiktaş ve 
Beşiktaşlılık  
kültürü üzeri-

ne karalamam istendiğinde ismim 
olmadan yazmak istedim. Köşenin 
adı yeterli olsun istedim. Sağ olsun-
lar, dergimizin kıymetli yayıncıları 
kırmadılar.

Köşenin adını “Bu Semtin Çocu-
ğu-Aşk Bizim 1903” koyduk.

Çünkü ismin bir anlamı yok. Ka-
dın-erkek, genç-yaşlı, zengin-fakir, 
saraylı-arabacı, arabalı-arabasız, 
işçi-patron veya aklınıza gelen 
her bölenle, her ayrılan yönümüzle 
hepimizin tek ve en güzel kesişim 
kümemiz: Beşiktaş ve Beşiktaşlılık 
değil mi?

Üç büyükleri düşündüğümüzde 
Beşiktaş’ın bir ayrıcalıklı özelliği de 
bir semt takımı olması ve o semtin 
kendine özgü kültüründen beslen-
mesi diye düşünüyorum. 

Bu köşede yazmak istediklerim 
aslında Beşiktaşlılığı görünmeyen 
kaynağından besleyen o semt kül-
türünün gizli tarihini, yitirdiğimiz o 
semt değerlerinin birincil kişiler ve 
kaynaklarından, mümkün ise karşı-
laştırılmalı şekilde köşemizi sevenle-
re aktarmaktır. Belki burada yazılan 
çizilenler bir gün bu semtin geçmişi 
ile tarihine mal olmuş olay ve/veya 
kişileri araştıranlara bir dipnot olur. 

Çünkü inandığımız Beşiktaşlılık, 

günlük skorlar, haftalık maç so-
nuçlarına göre yükselip alçalan bir 
değerler bütünü değil; belki de kötü 
günde daha da şahlanan ve sahip-
lendiğimiz duygunun adıdır.

Yaratılmak istenen popüler spor 
kültürünün bir ara diline doladığı “iki 
büyük vardır” söylemini dikkate dahi 
almadan önce kendi içimizde “Feda”, 
birleştikçe “Gururlan”, duruşumuz-
la “Efendi”, değerlerimizle “Vefalı” 
küllerinden yeniden doğuşun adıdır: 
Beşiktaşlılık. 

Biz üçümüz, hatta dördümüz ve 
hatta hepimiz değerlerimizle varsak, 

Beşiktaşlılığın görünmeyen 
kaynakları ile doludur 

semtimizin her noktası. 
Bir semt takımı olmanın 

ayrıcalığını yaşayan 
Beşiktaşımız’ı besleyen 
tüm nüveleri, Beşiktaş 

kültürünün gizli tarihini, 
yitirdiğimiz semt 

değerlerinin birincil 
kişiler ve kaynaklarından 

karşılaştırılmalı aktarımını 
Beşiktaşlılar’a sunmak için 

“semtimizin bir çocuğu” 
tarafından hazırlanan bu 
köşenin en büyük amacı 
Beşiktaşlılık değerlerini 

geleceğe aktarmaktadır.

Aşk Bizim 1903
Yazı: 

Bu Semtin Bir Çocuğu
askbizim1903@gmail.com

Yürekten yüreğe, konuşulmadan aktarılan miras:

Beşiktaşlılık
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güçlü isek eşit şartlarda Hakkı’mızla 
oynayıp, Şeref’imizle kazanıyorsak, 
biz bu güzelliğe varız demektir: Be-
şiktaşlılık.

Tanımlarını yapmaya çalıştığımız 
Beşiktaşlılığın bu semtin çok kültürlü 
ve herkese örnek “saygı değerle-
rinden” var olduğunu yadsımamız 
mümkün mü? Ramazan’da iftarı-
mıza katıldığı için o gün oruç tutan 
Madam Araksi’ye, Paskalya’da çörek 
pişiren Zeynep hanım teyzelerin; 
bugün tribünlerimizde yansımalarını 
yaşamıyor muyuz? 

Yıllarını Beşiktaş’ın sokakların-
da ekmek dağıtarak geçirmiş Ali 
Çavuş’un yağmur çok yağdığında 
kendi üzerindeki yağmurluğu çıkarıp 
atının üzerini örttüğünü hatırlayan-
lar vardır. O yürek, Ali Çavuş ile öldü 
mü? Bunu görerek büyümüş ço-
cuklar, bugün Beşiktaş’ın parklarını 
sokak hayvanlarının cenneti yapan-
lardır. Siz onlar Abbasağa’da, Şenlik 
Dede’de, Şairler Parkı’nda birbirlerini 
gördüklerinde o zayıf ama onur-
lu ihtiyar ile çelimsiz atını anmaz 
mı sanırsınız? Bu semtin, yürekten 
yüreğe, konuşulmadan aktarılan bir 
mirası vardır. 

Bakmayın siz bugün her köşe ba-
şının americano’sundan frappe’sine, 
latte’sinden macchiato’suna gran-
de-vendi veya tall boy için yarışan 
kahveci dükkanları ile dolduğuna; bu 
semtin Naciye’nin Kahvesi’nde ince 
belli küçük çay bardağında demli 
Rize çayını paylaşıp az şekerli Türk 
Kahvesi’ne tavla atan delikanlıları 
da vardı. Hala varlar.

Mustafa Kemal, Anadolu’ya çıktı-
ğında bu semte ve takımına emanet 
ettiği annesi Zübeyde Hanım ve kız 
kardeşi Makbule Hanım’ın yerinde, 
bugün o gidişiyle kurduğu ve dün-
yaya örnek Cumhuriyet’in değerleri 
vardır. 

Şeref Stadı’nı herkes Beşiktaş’ın 
ilk futbol mabedi olarak bilir. Şeref 
Bey’in büyük hayalidir ve doğrudur 
ama bu semtin çocukları için aynı 
zamanda yüzmenin ilk kulaçlarının 
atıldığı, tarihte resmi olarak hiç yer 
almayan, bir semtin en büyük olim-
pik havuzudur. Birçok Kartal’ın ilk 
boğaz suyu ile tanıştığı bir havuz.

İnönü Stadı da, birçok taraftar için 
bir stadyumdur ve doğrudur ama 
Beşiktaşlılar için yüksek atlama, en-
gelli koşu, yamaç paraşütü ve dağa 
tırmanmayı da içinde barındırmıştır.

Yani Sosyal medyanın like ve 
paylaşlarından daha büyük bir şey-
dir: Beşiktaşlılık...

Ama tahmin edeceğiniz gibi 
hepimizin Beşiktaşlılık üzerine 
sayfalarca yazacakları olacaktır. 
Hatta sizlerden gelenleri de ara sıra 
köşemizi sevenlerle paylaşırız. 

Bu nedenle e-posta üzerinden 
duygularınızı paylaşmak isterseniz 
mail adresim: askbizim1903@gmail.
com üzerinden dilediğinizce iletişim-
de kalabiliriz.

Hatta ara sıra Köyiçi’nin yitirdiği-
miz eski mekanlarını, bugün faali-
yette olan ve Beşiktaş hafızasında 
yeri olan tarihi işletmeleri ve Beşik-
taş’ın hem semte hem kulübümüze 
mâl olmuş nevi şahsına münhasır 
kişilerini de yazabiliriz. 

Bilmem yitirdiklerimizi, mekanla-
rın bir kısmını hatırlar mısınız? Remzi 
Kaymak Meyhanesi, Cafe Korner, 
Güler Aile Kileri, Gençler Kıraatha-
nesi, Kartal Cafe, Şair Nedim Lokali, 
Moto Rest, Yumurcak-Mıstık-Yıl-
dız Sinemaları, Kanburun Bahçesi, 
Kadir Şeker’in Havuzlu Ocakbaşısı, 
Zeki Bilardo, Ortaköy’ün Salaş Çay 
Bahçeleri, Barbaros Cafeterya, Bas-
ketçiler, Çakır Lostra Salonu, Hamit 
Abi’nin Kahvesi, İdeal Spor, Çamlıca 
Spor, Panoroma Kaset, Akkoyun Ci-
ğercisi, Pando’nun Yeri, Golf Bilardo, 
Kral Meze Evi, 56 adlı sahamız ve 
daha niceleri; daha eskilerden yaz-
mak isteyenlerin de paylaşımlarını 

beklerim.
Ağaçlı yolda yürümek, Beşiktaş 

parklarındaki eski buluşmalar, ta-
raftar gruplarının ilk oluşum anıları, 
pankart hikayeleri, göz yaşartan da-
yanışma anıları, özellikle kişilerimize 
ve tarihi maç ile olaylarımıza bu ilk 
yazımda girmedim. Onlarcasını hep 
birlikte hatırlayacağımıza eminim. 
Her görüş ve özü insana dokunan 
paylaşımınızı mail adresime bekli-
yorum.

Bu arada hayat geçmişi anlata-
rak da geçmez. Biz geçmişimizden 
iyi, doğru, geleceğe değer katanları 
alıp Beşiktaş’ın bir dünya markası 
olması için kimsenin aklına gelme-
yen, hayata geçirmekte zorlandığı 
birçok projeyi gerçekleştirmeye de 
mecbur olduğumuzu unutmaya-
lım. Beşiktaş’ın başarı yakaladığı 
yılları iyi gözlemleyelim. Yönetimi, 
teknik heyeti, sporcusu ve taraftarı 
ne kadar aile olmuş ise, ne kadar 
kenetlenmiş ise başarısı o denli 
büyük olmuştur. Şükür bugün beş 
sene önceki bir çok olumsuzluğu 
inatla, emekle, özveri ve vizyonla 
aşmaya çalışan bir dönemi yaşıyor. 
Sorunlarımız yok mu? Elbette var. 
Kimin üç-dört kişilik ailesinde bile 
her şey istediği gibi? Beşiktaş da, 
milyonlarca kişilik bir ailedir. Beşik-
taşlılar birleştikçe gelirimizi arttıra-
cak, giderimizi azaltacak değerleri 
hayatımıza kattıkça bu borcu da 
azaltacağız. Biraz sabır ve birbirimi-
ze inanç ve destekle aşamayacağı-
mız engel yoktur. 

Şimdilik önce sağlık ile sonra Si-
yah ve Beyaz ile kalın. Ne demiştik? 

“Semt Bizim, Aşk Bizim 1903” ◊
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2016 ve 2017 
yıllarını şampi-
yonlukla taç-
landırmasının  

      ardından katıl-
dığı Şampiyonlar Ligi’nde başarılı 
sonuçlar alması ve Çin seyaha-
timizle başlayan dünyaya açılma 
hedefleri kısa sürede büyük yankı 
yaratarak tüm futbol dünyasının 
dikkatini üzerimize  
 
 

çekti. Yaz aylarının gündemi-
ni oluşturan bu büyük hedefler 
doğrultusunda, sayın başkanımız, 
yönetim kurulumuz ve transfer 
komitemiz de dünya yıldızlarını 
Beşiktaşımız’a getirmek üzere 
harekete geçtiler. İşte bu süreçte 
dünya yıldızı Pepe’nin transferi 
gündeme geldiğinde birçok kişi 
bu transferin mümkün olamaya-
cağı görüşündeydi. 

Real Madrid’in son on yıldır 
değişmez oyuncusu olan Pepe’nin 
ordan ayrılma kararı almasının 
ardından birçok Avrupa kulübü de 
bizim gibi onu transfer etmek için 
harekete geçmişti. Bu transfer 
söz konusu olduğunda bir astro-
log olarak ilk merak ettiğim nokta 
Pepe’nin doğum haritası oldu. 

Pepe’nin 26 Şubat doğumlu 
bir Balık olduğunu öğrendiğim-
de bu transferin gerçekleşme 
olasılığının çok yüksek olduğunu 
düşündüm. Çünkü Beşiktaşımız’ın 
da 1903 yılının Mart ayında ku-
rulduğu için Balık burcu ruhuna 

sahip duygusal bir takım 
karakteristiği taşıdığını 

biliyoruz. Astrolojide 
Balık burcu derin 

kalpten bağlılık, 
sevgi, em-

pati, sezgi, 
yaratıcılık, 
karşılıksız 
vermek, 
başka bir 
deyişle 
‘feda’ ile 
çok iliş-
kili sem-
bolizm 
taşımak-

tadır. Bu 
son cüm-

lede kul-
landığım tüm 

kelimeler aslında Beşiktaş takı-
mının ve taraftarının özeti gibidir. 
Pepe’nin de özünde duygusal bir 
Balık insanı olması, bu transferin 
gerçekleşmesi durumunda onun 
Beşiktaş’ın dokusuyla tamamen 
uyumlu olacağını ve takımımızın 
efsane oyuncuları arasında yer 
alacağının ilk sinyallerini verdi.

Asıl adı ‘Kepler Laveran Lima 
Ferreira’ olan Pepe, 26 Şubat 1983 
tarihinde Brezilya’nın Alagoas 
eyaletinin bir kasabası olan Ma-
ceio’da dünyaya gelmiş. Babası, 
ona Kepler Laveran isimlerini ünlü 
bilimadamları Johannes Kepler ve 
Charles Louis Alphonse Lave-
ran’ın anısına vermiş. Pepe’nin do-
ğum haritasında kişilik, karakter, 
yaşam enerjisininin kaynağını 
sembolize eden Güneş’in Ba-
lık burcunda olması onun derin, 
sevgi dolu, sezgisel, bir yapıda 
olduğunu; sevdiği ve değer verdiği 
konularda çok duygusal bir tarafı 
olduğunu gösteriyor. Sağ bile-
ğindeki Balık burcunun sembolü 
dövmesi onun astroloji ile ilgili bir 
yanı olduğunu da kanıtlar nite-
likte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Male / 26 Feb 1983, Sat / 12:00 PM BZT2 +3:00
Maceio, Brasil / Tropical / Whole Sign

Come to Beşiktaş

PEPE

ASTROLOJİK PORTRE:

Yazı:
Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog 

www.betulalakir.com
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Astrolojide Merkür gezegeni 
akıl, zeka, düşünce şekli ve kişisel 
ifadeyi sembolize eder. Pepe’nin 
haritasında Merkür zekanın ve 
dehanın burcu olan Kova’da bulu-
nuyor. Bu astrolojik pozisyon onun 
entelektüel zekasının çok yüksek 
olduğunu, aklını ve düşüncelerini 
ortaya koyarken hava elementin-
den Kova burcu etkisinde daha 
hümanist, objektif, rasyonel ve 
mantıklı yaklaşımlar içinde ol-
masını sağlıyor. Başka bir deyişle, 

kendisi duygusal bir balık 
burcu kişisi olduğu 

halde düşüncelerini 
aktarırken duygu-

larını işe karıştır-
mıyor, mantığını 
ön plana alıyor. 
Bir röportajın-
da kendisini en 
rahatsız eden 

şeyin saygı-
sızlık olduğunu, 

tüm insanların 
eşit olduğunu ve 
birbirlerine saygı 
duymaları gerek-
tiğini söylerken, 
Kova burcun-
daki Merkür’ün 
kelimelere 
nasıl yansıdığını 
rahatlıkla göre-
biliyoruz.

Mars geze-
geninin sporcu 
haritalarındaki 
önemini artık 
tüm okuyucu-
larımız biliyor. 
Enerji, irade ve 

kas gücünü 
sembolize 
eden Mars, 
Pepe’nin 
doğum 
harita-
sında 
çok 
güçlü 
olduğu 
Koç 
burcun-
da bu-

lunuyor. 

İşte özünde duygusal bir kişiliğe 
sahip olan Pepe’nin; konu futbola 
geldiğinde ne kadar cesur, güçlü, 
yetenekli, hedef odaklı ve işine 
kendini tutkuyla adayabilen bir 
yapıda olduğunu bize Mars’ın bu 
kuvvetli yerleşimi gösteriyor. 

Pepe’nin haritasında Koç bur-
cunda bulunan bir diğer gezegen 
de sevgi ve aşk gezegeni Venüs. 
Bir doğum haritasında Mars ile 
Venüs’ün yakın yerleşmesi o kişi-
nin tutkuları ile sevgisinin birlikte 
hareket ettiğini, başka bir deyişle 
sevdiği herşey için hiç düşünme-
den, dürtüsel bir şekilde harekete 
geçeceğini gösterir. Bu geze-
genlerin ateş elementinden Koç 
burcunda yerleşmesi de Pepe’de 
gördüğümüz gibi sıcak, sempatik, 
çekici ve aksiyona hazır bir tavırla 
gelen karizma olarak ortaya çıkar. 
Beşiktaş’a transfer olduktan 
sonra İspanyol basınına verdiği 
bir röportajda Pepe, “Beşiktaş 
taraftarı fantastik. Real Madrid’de 
oynarken kendimizi motive eder-
dik çünkü taraftarlar çok duygu-
sal değildi. Beşiktaş taraftarı ise 
harika, futbolcuyu çok iyi mo-
tive ediyorlar”’ derken, onun için 
duygusal motivasyonun ne kadar 
önemli olduğunu vurguluyor.

Pepe’nin Ay burcunun da 
Aslan olması; alkış ve beğenilme 

duygusunun onun hoşuna 
gittiğini ve onu pozitif 
anlamda motive ettiğini 
gösteriyor. Özellikle 
taraftarlarımızın başlat-

tığı “Come To Beşiktaş” 
mesajları onu çok etkilemiş; 

kendisine ve ailesine gösterilen 
bu ilgi, istenme duygusu ona 
kendisini çok iyi hissettirmiş. 
Pepe’nin “Kariyerim boyunca 
futbolda kazanılabilecek her şeyi 
kazandım. Büyük takımlar be-
nimle ilgileniyordu, teklif yaptılar. 
İstenmek kendine özel hissetti-
riyor insanı. Beşiktaş’ın göster-
diği ilgi ve alaka çok önemliydi. 
Instagram’dan atılan mesajlar ve 
sırf bana değil, aileme gösterilen 
ilgi de çok etkili oldu. ‘Come To 
Beşiktaş’ mesajları beni çok etki-
ledi. Beşiktaş’ın stadını gördükten 
sonra da karar vermem çok kolay 
oldu” sözleri, bize Aslan burcunun 
takdir ve ilgiden ne kadar hoşlan-
dığını gösteriyor.

Aslen Brezilyalı olan Pepe, fut-
bola on iki yaşında Corinthians 

Alagoano Altyapısı’nda başlamış. 
Kariyerinin ilk profesyonel hamle-
sini on sekiz yaşındayken Portekiz 
ekiplerinden Maritimo’ya trans-
fer olarak yapmış. 2004 yazında 
Porto’ya transfer olan Pepe; 2007 
yılında 30 milyon Euro’ya Real 
Madrid tarafından transfer edildi. 
On yıl boyunca formasını giydiği 
Real Madrid ile iki yüz elliye yakın 
resmi maçta görev alırken burada 
üç La Liga, iki Kral Kupası, iki 
İspanya Süper Kupası, üç Şampi-
yonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası 
ve iki de FIFA Dünya Kulüpler 
Şampiyonası Şampiyonluğu ya-
şadı. Çift vatandaşlığı olan Pepe, 
milli takım tercihini Portekiz’den 
yana kullandı. Portekiz milli 
formasıyla doksana yakın maça 
çıkarken, 2016 yılında Avrupa 
Şampiyonluğu kazanan Portekiz 
Milli Takımı’nın da vazgeçilmez 
isimlerinden  biri oldu.

Pepe’nin doğum haritasın-
da sorumlulukları, zorlukları ve 
görevlerini nasıl yaptığını anlatan 
Satürn gezegeni Akrep burcunda 
bulunuyor. Akrep burcu korku-
suzluk, kararlılık, tutkulu olmak 
gibi özellikleriyle Zodyak’ta en 
dayanıklı ve güçlü burçlar arasın-
da yer alır. Bu özellikler sorum-
luluk ve görev gezegeni Satürn’e 
sağlam bir arka plan hazırlamış. 
Böylece sahada tam bir görev 
adamı olarak yer alan, bıkmadan, 
yorulmadan koşan, rakibe geçit 
vermeyen özellikleriyle ön plana 
çıkan Pepe’nin başarısının teme-
linde, doğum haritasında güçlü bir 
yerleşimde olan Satürn’ün bulun-
duğunu söyleyebiliriz.

Özetlemek gerekirse Pepe; 
ailesiyle vakit geçirmekten hoşla-
nan duygusal bir Balık olmasına 
rağmen, yaratıcı yönünü ortaya 
koyan, yaptığı işlerde beğenil-
mek isteyen, sorumluluk duygusu 
yüksek, mantıklı karar alabilen, 
tutkularıyla motive olan, insa-
ni yönü çok güçlü bir astrolojik 
portreye sahip. Tüm taraftarların 
hayranlığını kazanan, Kartal Yu-
vası’ndaki imza gününde tüm ta-
kım taraftarlarının saatlerce imza 
alabilmek için kuyrukta beklediği, 
dünya yıldızı Pepe’ye “Welcome 
to Beşiktaş & to our hearts fore-
ver” diyerek, takımımızda da nice 
kupalar kaldıracağı başarılı yıllar 
diliyorum. ◊
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Çin Başkonsolosu:
“En Büyük Beşiktaş-Zuìdà de bèi xī kè tǎ sī” 

最大的贝西克塔斯
Son yılların büyüyen ekonomisi ve gelişen teknolojisi ile dünya devleri arasına giren Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

İstanbul Başkonsolosu Qian Bo, Siyah Beyaz aşkımıza ortak olan diplomatlardan. Önümüzdeki yıllarda Asya ile 
Avrupa arasında müthiş bir ulaşım ağı inşa ederek tarihi İpek Yolu’nu canlandırmayı düşünen Çin için Tükiye son 
derece önem taşıyor. İstanbul’da kaldığı süre içinde karşısına en çok çıkan taraftar grubunun Beşiktaşlılar oldu-
ğunu söyleyen Qian Bo, “Tanıma fırsatı bulduğum Beşiktaşlılar takımlarına son derece bağlı ve ilginç insanlar. 
Türkiye’de bir takım tutsam Beşiktaş’tan başkasını düşünemem” diye konuşarak atkımızla poz verdi.

Aklım fikrim BeşiktAŞK
Dünya çapında ticaret yapan Caterpillar Deniz Motorları’nın 

Dubai Ofis Sorumlusu Özgür Üstüner, fanatik bir Beşiktaşlı. İs-
tanbul’daki görevinden terfi ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 
Dubai’ye giden Üstüner, “Bir süredir çok sevdiğim takımımdan ve 
semtimiz Beşiktaş’tan uzaktayım. Her zaman her yerde dillendir-
diğim Beşiktaş aşkımı burada da doyasıya yaşıyorum ama uzak 
kalmak beni üzüyor. Aklım ve gönlüm hep Beşiktaşımız’da” diye 
konuştu. 

H erkesi insan 
olduğu için 
değerli gören 
gözler tutar 
Beşiktaş’ı.  

        Her zaman  
doğrunun ve haklının yanında 

duran, ezilenlerin yanında saf 
tutanların takımıdır Beşiktaş. Bu 
yürekler kimi zaman Orta Asya’nın 
steplerinde kimi zaman Hollywo-
od Bulvarı’nda açar Siyah Beyaz 
sevdasını. Pasifik Okyanusu’nda 
giden bir gemidedir bazen de bu 

bayrak. Everest’e çıktığı da ol-
muştur gramın bile hesap edildiği 
dağcı sırt çantalarında. Bu ay da 
sevdalarını yanlarından ayırma-
yan taraftarlarımızla yine farklı 
coğrafyalarda dalgalandı bayra-
ğımız.

Sevdalı yürekler
sürgün dinlemez
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Tek başına ve iki tekerle Rusya’yı dolaştı
Motosiklet tutkunu ve Beşiktaş sevdalısı Şule Özürün Bendler, tek bayına çıktığı uzun soluklu seyahatlerle 

tanınıyor. Tek başına motosikletiyle çıktığı kıtalar arası seyahatlerle tanınan Şule Özürün Bendler, ilik bağışı-
na dikkat çekmek için Rusya’da ki Volga Nehri’ni dolaştı. İlik nakli bekleyen on beş bin kişiye umut olmak için 
Afyonkarahisar’dan motosikletiyle yola çıkan Bendler’e on bin kilometre boyunca motosikleti ve Siyah Beyaz 
atkısı eşlik etti. Bendler; “3 Tüp Kan Ver, Ümitle Bekleyenlere Hayat Ver sloganıyla motosikletimi sürerken 
Siyah Beyaz atkım hep benimleydi. Her gittiğim yerde de takımımı anlattım” dedi.

Tarihi
Mostar Köprüsü’nde

Kartal yürek
Giresun’un Tirebolu ilçesinde yaşayan Ruşen İsmai-

loğlu da gezmek için gittiği Bosna Hersek’te formamızı 
çıkarmayanlardandı. Mostar şehrini gezerken 1566 yılın-
da Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar hayrettin tarafından 

yapılan köprüyü gören İslamoğlu, “Hırvat ve Müslümanları 
bibine bağlayan bu köprü Beşiktaşımızın Türk futbolu için 

bir köprü olduğunu hatırlattı bana. Mostar halkı Türkler’i 
çok seviyor. Onların bu sevgisine layık olmaya çalışırken 

Beşiktaş sevdamızı da anlatma fırsatı buldum” dedi.

Pisa Kulesi önünde 
bir Beşiktaşlı

Evlerinden çok uzakta yol aldıkları maviliklerde çok 
şey düşünür denizciler. Geride bıraktıkları sevdalarını, 
yapamadıklarını ve şehirlerine döndüklerinde yapa-
caklarının hayallerini kurarlar. Akdeniz’i nakış nakış 
işleyen denizcilerden Şükrü Erdoğan da gemisinin 
pruvasında oturduğunda en çok ailesini ve Beşikta-
şımız’ı özleyenlerden. Babası yokken sünnet olan oğlu 
Ilgaz Emir’i çok özleyen Erdoğan, “Ben uzaklardayken 
sünnet olan oğlum da fanatik Beşiktaşlı. Hepimiz he-
yecanla takımımızı takip ediyoruz. Pisa Kulesi önünde 
verdiğim Kartal pozu tüm Beşiktaşlılar’ın şerefine 
olsun” dedi. ◊

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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E konomisiyle tüm 
insanların iştahını 
kabartarak, taraf-
tar üzerinde mistik 
bir etki yaratan  

    futbol... Büyük bir 
katma değere sahip olan, binlerce 
insana iş imkanı sağlayan, konu 
olarak üniversitelere girerek bu sek-
tör için uzman personel yaratan bu 

endüstrinin arka planında neler var? 
Nasıl çalışmalar yapılıyor?   

Öncelikle yakın zamanda atlat-
tığımız transfer dönemine kısaca 
değinecek olursak. 

Elde edilen gelirle ilk başta 
transferlere yatırım yapan kulüpler, 
bu gelirleri nerelerden elde ediyor?  
Neymar için 222 milyon Euro ödeyen 
Paris Saint Germain, yaklaşık olarak 
230 milyon Euro harcayan Man-
chester City ve şampiyonluk için 
dünyadaki diğer kulüplerle yarışa 
giriş yapmayı hedefleyen diğer 
kulüpler, bu gelirleri kazanmak için 
neler yapıyor?

En büyük gelir kaynaklarını sı-
ralarsak, ilk sıraya yayın gelirlerini 
koyabiliriz. Peki bu yayın gelirleri 
kulüpler üzerinde nasıl paylaşılıyor? 
Zaman zaman yayın gelirleri ile 
sponsorluk anlaşmalarının kıyasıyla 
yarıştığı bu yapıya bakacak olursak:

Kulüplerdeki
yayın gelirleri dağılımı

Kulüplerin en önemli gelir kaynağı 
olan yayın geliri dağılımını incele-
yen KPMG’den edindiğim bilgiye 
göre, rekabetin en yoğun yaşandığı 
ve Avrupa’nın en heyecan verici ligi 
olarak gösterilen İngiltere Premier 

Ligi’nde gelirin yüzde ellisi kulüplere 
eşit olarak dağıtılıyor. Yüzde yirmi 
beşi kulübün o sezonki performan-
sı, yüzde yirmi beşi ise yayından 
aldığı paya göre belirleniyor. Ligi üst 
sıralarda bitiren takımlar daha fazla 
gelir sağlayarak, kadrosunu güçlen-
dirme adına daha ciddi bir transfer 
bütçesine sahip oluyor.

Bundesliga’da, gelirin yüzde ellisi 
kulüplere eşit olarak dağıtılıyor. 
Kalan yüzde ellinin yüzde yetmiş 
beşi takımların sportif başarısına 
göre, son kalan pay da kulüplerin 
sezon sonunda aldıkları puana göre 
dağıtılıyor.

Fransa Ligi’nde de, İngiltere’ye 
benzer bir şekilde dağıtım yapılıyor. 
Yayın hasılatının yüzde kırk yedisi 
eşit olarak dağıtılıyor. Yüzde yirmi 
sekizi sportif performansa, yüzde 
yirmi beşi de kulübün statüsüyle 
orantılı olarak sahiplerini buluyor. 

La Liga’da gelirin yüzde ellisi 
eşit olarak dağıtılırken, yüzde yirmi 
beşi sportif performans, yüzde 
yirmi beşlik bölüm de statü olarak 
paylaşılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Real 
Madrid ve Barcelona’nın aslan payını 
aldığı İspanya Ligi’nde ise geçtiği-
miz sezondan itibaren daha adil bir 
dağılım söz konusu.

Yazı ve Fotoğraf:
Handan Kaloğulları

Spor ve Pazarlama Yöneticisi

FUTBOL 
ENDÜSTRİSİNDE 
TRANSFERLER, 

GELİR 
PAYLAŞIMI 
VE SPOR 

PAZARLAMA
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İtalya Ligi’nde de bu oran yüzde 
kırk eşit, yüzde otuz sportif perfor-
mans, yüzde otuz da statü olarak 
oluşuyor. 

Türkiye’de dağılım nasıl?
Türkiye’de ise dağılım şöyle: 

Havuzun yüzde otuz beşi katılım 
payı olarak on sekiz kulübe eşit 
bölünüyor. Yüzde kırk beşlik 
bölüm performansa (toplanan 
puana) göre dağıtılıyor. Yüzde 
dokuzluk pay ise ligde ilk beş 
sırayı alan kulüplere eşit 
olarak veriliyor. Kalan 
yüzde on birlik bölümü 
ise geçmiş şampiyonlar 
kasalarına koyuyor.

Spor pazarlama 
ve sponsorluk

gelirleri
Paralel kolda ise 

sponsorluk anlaşmalarının 
takip ettiğini söylemiştik. Bu 
anlaşmalarla birlikte, spor 
pazarlamanın önemi de bu-
rada devreye giriyor. Genelde, 
yayın gelirlerinin transferler-
de kullanıldığını, spor pazar-
lama gelirlerinin ise kulübün/
takımın işleyişindeki giderler 
olarak kullanıldığını söyleye-
biliriz.   

Belli başlı üç ligden kısa 
örnekler verererek, ana sponsor-
lukları yani en çok parayı veren 
sponsorları inceleyelim... 

Türkiye’de iki sezondur şampi-
yonluğu kimseye bırkmayan Be-
şiktaş’ın forma sponsorluğunda 
Adidas, göğüste Vodafone, sırtta 
Beko, kolda Kalde, şortta Coca Cola, 
stadyum isim sponsorluğunda ise 
yine Vodafone devam ediyor. Yaptığı 

spor pazarlama ve sponsonluk 
anlaşmalarıyla birçok kulübü 
geride bıraktığını söyleye-
bilirim.

Premier
League’den

iki örnek
Premier Le-

agu şampiyo-
nu Chelsea, 
forma spon-
sorluğunda 

Alman devi 
olan Adidas, 

göğüste Yokoho-
ma ve bir diğer 
sponsoru Cara-
bou enerji içeği ile 
devam ediyor. Yine 
bu ligde ikinci olan 
Tottenham Hots-
purda ise forma 
sponsorluğunda 
Amerika devi olan 
Nike ile devam 
ediyor. Göğüste ise 
AIA (The Real Life 
Company), oyna-

dıkları ülkelere göre 
de değişen iki bahis 

firmasıyla sponsorluk anlaşması 
bulunuyor.

Peki ya La Liga?
La Liga’da ise geçtiğimiz sezonun 

şampiyonu Real Madrid ise bu sezon 
forma sponsoru Adidas, göğüs-
te Emirates, Ipic ile devam ediyor. 
İkinci sıradaki Barcelona ise diğer 
ligleri kıskandıracak kadar sponsor 
anlaşmasına sahip. Fakat biz ana 
sponsorlarına bakacak olusak, for-
ma sponsoru Nike, göğüs sponsor-
luğunda Rakuten, kolda Beko, sırtta 
Unicef ile sezona hızlı başlamış 
durumda. Bir diğer anlaşmalarda ise 
marka iş birlikleri, lisansiye anlaş-
maları, reklam anlaşmaları, deplas-
mana yönelik reklam gelirleri geliyor. 
Bu adımları ve bireysel futbolcu imaj 
anlaşmalarını zaman zaman sizlerle 
paylaşıyor olacağım. ◊
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Hazır Ankara’ya ayak 
basmışken bizim gibi analı-

kızlı dostlarımızı daha da sık 
konuk etmeye doyamıyoruz. 
Zühal ve Gökçenaz’ı ziyaret 

ettik ama bu seferki biraz 
memleket kokusuyla, 
Balıkesir’in havasıyla 

birlikte bir misafirlik oldu.

Yazı:
Fatma Arsan

“Beşiktaş ve taraftarı
topluma örnek olmuş

bir düşüncenin lideridir”
ncelikle 
Zühal’i ve 
dünyalar tat-
lısı Gökçenaz’ı 
tanıyalım...

Ben Seda 
Zühal Akçay. 

Kırk beş yaşındayım ve Balıkesirli-
yim. Ankara’da yaşıyorum, sınıf öğ-
retmeniyim. Eşim subay. Sekiz yıllık 
evliyiz ve işte Gökçenaz adında bir 
kızımız var. Gökçenaz da bu sene 
artık yedi yaşında ve ikinci sınıfa 
geçti. Gökçenaz da, ben de koyu 
birer Beşiktaşlıyız. Ben, annem, ba-
bam, kardeşlerim hatta neredeyse 
tüm akrabalarım Beşiktaşlı olma-
sına rağmen, gelin görün ki eşim 
başka bir takımı tutuyor; ismi lazım 
değil! Ancak tabii ki de bu durum 
kızımı Beşiktaşlı yapmama engel 
olamadı, ne de olsa BeşiktAŞK bu, 
hiçbir aşka benzemez. Gökçenaz 
da bu şekilde, olması gerektiği gibi, 
koyu bir Beşiktaşlı olarak yetişti.

Peki siz ilk ne zaman Beşiktaşlı 
oldunuz ya da bunu hissettiniz?

Benim Beşiktaşlı olmam ilkokul 
çağlarıma rastlıyor. Gökçenaz’dan 
çok az daha büyükçeydim, sekiz 
yaşındaydım ve sınıf arkadaşları-
mın isteğiyle Beşiktaşlı oldum. İyi ki 
de öyle olmuş.

Herkesin gönlünden farklı şe-
kilde geçiyor ama size de sorsam; 
Beşiktaşlı olmanın sizdeki anlamı, 
size kattığı duyguları nasıl ifade 
edersiniz?

Beşiktaşlı olmak, hayatıma her 
anlamda çok şey kattı, katmaya da 
devam eder. Beşiktaş’ın kuruluşun-
dan bu yana ülkemize ve toplumu-
muza kattığı tüm değerler, bizim de 
savunduğumuz değerlerdi ve bunlar 
hiç değişmedi. Vatan ve millet sev-
gisine sahip, halkçı olmayı özüm-
semiş, Atatürkçü ve laikliği benim-
semiş bir takımı tutmaktan her 
zaman onur duymuşumdur. Beşik-
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taş ve taraftarı, bu topluma örnek 
olmuş ve olmaya devam edecek 
bir düşüncenin lideridir. Beşiktaş 
bir zümrenin değil halkın takımıdır, 
sosyal sorumluluğu en üst düzeyde 
yaşayan ve yaşatan bir takımdır. 
Başta rahmetli Süleyman Seba 
olmak üzere bu takımı efsaneleş-
tiren tüm sporcuları ve yöneticileri 
saygıyla sevgiye anıyorum. Ben 
gençliğimde Metin, Ali, Feyyaz’lar-
la görkemli şampiyonlukları ve 
muhteşem maçları izledim, yüreğim 
onlarla atardı. Kızım da Beşiktaş’ı 
iki yaşından beri tanıyor ve seviyor. 
En büyük isteğim onun da bir gün 
sporla buluşması ve Beşiktaş’ta 
oynayan bir sporcu olmasıdır.

Gökçenaz’la ne güzel, ne canlı, 
ne taze Beşiktaş anıları vardır... 

Henüz konuşmayı yeni öğren-

mişti ve Beşiktaş marşını söyleme-
ye başlamıştı. 

Şimdi Beşiktaş’ın maçı olduğu 
zaman o da benimle birlikte çok he-
yecanlanıyor ve birlikte koltuklarda 
zıplayarak sevincimizi yaşıyoruz. 
Kızım Gökçenaz da Beşiktaş taraf-
tarı olmaktan gurur duyuyor, hatta 
eve Siyah Beyaz bir kedi almayı bile 
istiyordu. Gelecekte de iyi bir Be-
şiktaşlı olacağını ümit ediyorum.

Bütün maçları izliyor musunuz?
Beşiktaş’ın maçlarını kaçırma-

maya çalışıyorum ancak Avrupa 
maçlarında yaşadığım heyecan iki 
katına çıkıyor, kalbim duracak gibi 
oluyor bazen. 

Ve o ara ekranı bırakıp ara ara 
bakıyorum televizyona; sabit otura-
mıyorum çünkü çok acayip bir his 
bu. 

Totemler peki?
Ben toteme pek inanmasam da 

şunu biliyorum olumlu düşündük-
çe kazanıyoruz ve inanmadığım 
zaman, “Ya olmazsa” dediğimde 
kaybediyoruz. O yüzden hep pozitif 
düşünmeye çalışıyorum. Kaybedin-
ce o gün bütün günümüz mutsuz 
geçiyor, hiçbir şeyden zevk ala-
maz oluyoruz. Ancak kazanınca 
her şey mükemmel tabii ki... Kızım 
da artık büyüdü ve şimdiye kadar 
canlı olarak statta maç izlemedi 
ama bundan sonra gidebileceğim 
tüm maçlara onu da götüreceğime 
eminim. Ne de olsa artık gerçek bir 
Beşiktaşlı olmanın zamanı geldi. 
Evet, neticede Beşiktaşlı olmak 
ayrıcalıktır, kızımla beraber en çok 
söylediğimiz gibi; Beşiktaş sen 
bizim her şeyimizsin... ◊
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Psikolojin ve
vücudun için spor yap!

C ok basit bir 
denklem ile 
başlayalım 
yazımıza, eğer 
bir bilgisaya- 

          rınız varsa ve  
          kabloların-
dan yeteri kadar elektrik enerjisi 
alabiliyorsa doğru çalışır, fakat 
elektrik kabloları yeteri kadar 
enerjiyi merkeze iletemezse cihaz 
problem çıkartacaktır. Aynı şekilde 
damarlarımızı bilgisayar kablolarına 
benzetirsek, beynimize ve organla-
rımıza kanın doğru ve dengeli iletil-
mesi beden ve ruh sağlığı açısından 
muhteşem dengeyi yakalamamızın 
en önemli sırrıdır. Dolaşım sistemi-
mizin sağlıklı çalışması, beynimizi 
de kan aracılığı ile besleyerek, onun 
daha iyi çalışmasına, istediğimiz 
zaman istediğimiz bilgileri bize 
sunmasına ve daha geç yaşlanma-
sına olanak sağlar. 

Damarlarımızı, arasında küçük 
çakıl taşları olan bir boruya benze-
tirsek, borunun içinden geçen taz-
yikli su akışı çakıl taşlarını temizle-
yerek, suyun daha rahat geçmesini 
sağlayacaktır. Peki neden kan akışı 
önemlidir?

İyi hissetmemize sebep olan 
hormonlarımız kan aracılığı ile bey-
nimize iletilir. Eğer kardiyovasküler 

sistemimiz iyiyse bu hormonların 
iletimi daha kolay olacaktır. Bu sis-
temi sadece sağlıklı beslenerek ve 
spor yaparak geliştirebilirsiniz.

Hayatımızın her bölümü içinden 
çıkmak için kafamızı çalıştırma-
mız gereken olaylarla doludur. Bu 
olaylarda stratejik düşünebilmek 
ve çözüme kavuşabilmek için bey-
nimizin ihtimalleri canlandırması 
önceden planlama yapılmasındaki 
kilit süreçtir. Bu ihtimalleri planlar-
ken beynimizin düşünsel yetene-
ğine ihtiyacımız olduğundan spor 
yapmanın planlamaya faydaların-
dan da bahsedebiliriz. Biraz daha 
açmak gerekirse, herhangi bir spor 
dalında bir sonraki adımı planla-
mak performans içerisinde 
iyi veya kötü olduğumuzu 
belirler. Örnek olarak 
bir koşuda koşaca-
ğınız yeri planlama-
nız bile, beyninizin 
ihtimalleri planlama 
şekline faydası 
vardır.

“Sağlam kafa, 
sağlam vücutta 
bulunur” sözünü 

doğrular bir nitelikte sağlıksız bir 
vücudun bütünlüğü bozulacağı için 
psikolojinin de bundan etkilenece-
ğini söylemek yanlış olmaz. Yürür-
ken ayağınızın ağrıdığını, otururken 
midenizin yandığını düşünün bu 
durum, iyi şeylere odaklanmanızı 
engelleyecektir. 

Sizi sosyalleştirir
Sosyalleşmek insanın en temel 

ihtiyaçlarından birisidir. Bu yüzden 
akşam yürüyüşlerinde dahil olmaya 
karar verdiğiniz spor gruplarının, 
sizleri yeni insanlarla tanıştıracağı-
nı söyleyebiliriz.

Uykunuza
yardımcı olur

İnsan psikolojisin-
de uyku düzeni ve 

psikolojik  
 

Yazı:
Serdar Vatansever

Uzm. Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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sağlığın doğru oran-

tıda olduğunu söyleyebiliriz. Sporun 
uyku düzenine yardım ettiğini 
düşünürsek iyi hissetmemiz üzerine 
katkılarını da görebiliriz.

Özgüveninizi artırır
Vücut yapınızın değişimiyle 

birlikte, kendinizle alakalı vücut 
algınızda değişecektir. Bu sizin 
kendinize duyduğunuz saygıya 
katkıda bulunacak ve insanlarında 
bunu hissetmesini sağlayacaktır.

Depresyonu tedavi eder
Bu bilimsel araştırmalarla ka-

nıtlanmış hafif depresyon  geçiren 
hastalara düzenli sporun yaptı-
rılması bir süre sonra depresyon 
seviyelerinde azalmaya sebep 
olmuştur.

Mutluluk hormonları artar
Endorfin, melotonin ve dopamin 

gibi mutluluk hormonlarının salını-
mında artış sağlar.

Alzheimere yakalanma ihtimali-
niz %38 düşüyor!

Dolaşım sisteminizin sağlıklı ça-
lışması beyninizin daha rahat bes-
lenmesine ve güçlenmesini sağlıyor 
ve beyinde oksijenin artmasıyla 
hafızayı güçlendiriyor.

• Bol enerji verir.
• Spor yapmanın sizi yoracağını 

zannediyorsanız yanılıyorsunuz ak-
sine spor yapmak yorulma eşiğinizi 
yukarıya çekerek gündelik hayatta 
daha zinde kalmanızı sağlayacaktır.

Son ve en önemli noktalardan 
biriyse, spora ayırdığınız vakit 
kendinize ve geleceğinize ayırdığı-
nız vakittir. Üşenmeyin, harekete 
geçin! Kendinize bir şans verin. ◊
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Beşiktaşımız’ın 
dillerden düşmeyen ve 

taraftarlarımızın en 
sevdiği on dört marş, tek 

bir albümde toplandı. 
“Siyah Beyaz Marşlar”, 

Kartal Yuvası mağazaları 
ve kartalyuvasi.com.tr 

adresinde sizleri bekliyor.

A nlayamaz 
Kimse Bu Aşkı, 
Hadi Hisset, 
Gururlan, Sen 
Benin Her  

            Gece Efkâ-
rım, Şeref Bey Stadı Açılış Marşı, Tek 
Aşkımız Beşiktaş, Bir Gün Değil Her 
Gün Beşiktaş, Seninle Başlıyor, Gidi-
lecek Çok Deplasman Var, Beşiktaş 
Sensin Aşk, Tarifsiz Aşk, Beşiktaşım 
Geliyor, Sen Olmazsan Yaşaya-
mam ki, Feda... İşte en sevdiğiniz bu 
marşlara artık tek bir CD’de ulaşma 
imkanına sahipsiniz. Kulübümüz ile 
ZEO Müzik ve Görsel Medya Yapım 
Organizasyon Limited Şirketi tara-
fından büyük bir titizlikle hazırlanan 
“Siyah Beyaz Marşlar” albümüne, 
24.00 TL’den Kartal Yuvası mağaza-
ları ve kartalyuvasi.com.tr adresinde 
satışa sunuldu. 

114. yılımızda her gün biraz daha 
derin bir şuurla biliyoruz ki kökleri 

Şeref Bey, Süleyman Ağabey, 
Baba Hakkı ve nice efsanelerden 
oluşan bu çınarın yaprakları, Be-
şiktaş’ın gerek sportif gerek ahlâki 
anlamda ulusal ve uluslar arası 
başarıları ve her biri birer aşk şarkısı 
olan marşlarıdır.

Bu albümün hazırlanışı sırasında, 
tamamen Beşiktaş aşkından gelen

vefâ ile, “Beşiktaşımıza fedâ 
olsun” diyerek marşların bestelerini, 
sözlerini, düzenlemelerini ve edisyon 
haklarını hiç bir karşılık beklemeden 
kulübümüze veren sanatçı dostla-
rımıza Beşiktaş ve Büyük Beşiktaş 
Taraftarı adına teşekkürü borç 
biliriz.

Siyah Beyaz Marşlar albümü, yal-
nızca spordaki başarılarıyla değil,

aynı zamanda ahlâkı, duruşu ile 
en büyük gurur kaynağımız

Beşiktaş’ımıza aşkıyla güç veren 
fedakâr ve vefâkâr taraftarımıza 
armağan olsun. ◊

Siyah Beyaz Marşlarımız 
tek bir albümde
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Selâm Olsun...
“Bak evlât, burası kaybetme pahasına doğruluğun olduğu, 
kazanmak için çalışmaktan başka yolun rağbet görmediği, 

kazanmanın ya da kaybetmenin değil insan olmanın, insanca 
olmanın alkışlandığı yerdir” diyerek bizi Siyah ve Beyaz’a âşık 

eden babalarımıza... Ve elbette baba Hakkı’ya...

Selâm Olsun...
“Hasta adam Osmanlı” derken bize aç kurtlar; sağlıklı gençleri 

birer Kartal gibi karşılarına dikmeye azmeden, ömrünü 
Beşiktaş’a fedâ eden Şeref Bey’e...

Selâm Olsun...
Dosdoğruluğun ölümsüzlük iksiri olduğunu bize ve bizden 

olmayanlara belleten Süleyman Ağabey’e...

Selâm Olsun...
Arma ve forma aşkıyla imrendiren, malzemecisinden 

oyuncusuna, şerefli duruşun mimarlarına...

Selâm Olsun...
Beşiktaşlı olmanın doksan dakikayla başlayıp biten bir şey 
olmadığını bilen, vefâkâr ve fedâkâr varlığıyla göğsümüzü 

kabartan Büyük Beşiktaş Taraftarına...

Selâm Olsun....
Bu yapım sırasında eserlerini, yani evlâtlarını; karşılığında 

hiçbir şey beklemeden Beşiktaş ailesine katan Feridun 
Düzağaç’a, Hayko Cepkin’e, Hakan Altun’a, Mustafa Sandal’a, 
Ali Altay’a, Murat Başaran’a ve elbette can dost Birol Can’a...

Selâm Olsun...
Elinizdeki bu antolojik ve tarihsel çalışmanın vücuda 

getirilmesi sırasında bedenini, aklını, hatta çoğu zaman 
sabrını vakfeden kıymetli çalışma arkadaşlarımıza...

Selâm Olsun...
Desteklerini esirgemeyen, Beşiktaş Jimnastik Kulübü 

Yönetim Kurulu’na ve elbette güveni, yol açan tavrı için
Başkanımız Fikret Orman’a...

Selâm Olsun...

ZEO Müzik ve Görsel Medya Yapım Organizasyon Limited Şirketi



86
Ekim
2017

87
Ekim
2017

Belgrad; vizesiz olması,  
makul fiyatları, yürüyerek 

ya da bisikletle gezmeye 
elverişli yapısı, kültür-
sanat, yeme-içme ve 
eğlence sahnelerinde 

günbegün canlanan 
çehresiyle çok 
ideal bir rota... 

Y ugoslavya’nın 
parçalanışı ve 
kentin NATO 
tarafından 
bombalandığı  

           1990’ların 
ardından bir süre kendini toparla-
makla meşgul olmuş, son birkaç 
yıldır ise turistik ünüyle konuşulan 
bir şehir var karşınızda. Ortasın-
dan Sava Nehri’nin aktığı şehirde 
yüzyıllara uzanan tarihi doku, şehrin 
merkezi Eski Belgrad’da toplanmış. 
Nehrin öte yakasındaki Yeni Belgrad 
(Novi Beograd) ise sosyalist rejimin 
mimari izleriyle birlikte yeni eğlence 
kültürünün, uzun bisiklet yollarının 
yoğunlaştığı bölge. Gece ve gündüz 
uzun uzun dolaşın, zira Avrupa’nın 
en güvenli kentlerinden biri sayılı-
yor Belgrad. Ziyaretinizi Ekim ayına 
denk getiriyorsanız, Balkanlar’ın en 
köklü ve en saygın festivallerinden 
biri olan BEMUS (Belgrad Müzik Fes-
tivali) için bilet araştırabilirsiniz. 

BELGRAD KALESİ VE 
KALEMEGDAN PARK
Sava ve Danube nehirlerinin ka-

vuştuğu manzaraya nazır konumla-
nan Belgrad Kalesi, şehrin tarihini ve 
kimliğini yansıtan en önemli simge; 
bu nedenle kentteki ilk ziyareti hak 
ediyor. İkinci yüzyıldan on altıncı 
yüzyıla dek, Belgrad’ı egemenliği 
altına almış ve almak isteyen farklı 
medeniyet ve imparatorluklar tara-

BELGRAD
Canlı, dinamik ve köklü

Yazı:
Itır Yıldız
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fından defalarca saldırıya uğramış 
ve tekrar tekrar onarılmış. Romalılar, 
Avarlar, Hunlar, Slavlar; Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde Osmanlı 
İmparatorluğu ve ardından Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu’ndan 
izler taşıyan kalenin bulunduğu 
alanda günümüze dek muhafaza 

edilmiş iki Osmanlı mi-
marisi dikkat çekiyor: 

Sokullu Mehmet 
Paşa Çeşmesi ve 
Damat Ali Paşa 
Türbesi. Kalemeg-
dan Park ise adını 
tahmin edebile-
ceğiniz gibi kale 

ve meydan keli-
melerinden alıyor. 

Kalenin gerisinde, 
nehri tepeden gören 

yeşillik alan; heykel-
tıraş Ivan Meštrović’in 
Sırplar’ın Osmanlı ve 

Avusturya-Macaristan 
İmparatorlukları’ndan 

kurtulup bağımsızlılarını 
kazanmaları anısına 

1928’de yaptığı 
meşhur bir anıta da 

ev sahipliği ya-
pıyor. Pobednik, 
yani Zafer Anıtı, 
bir elinde güver-
cin, diğerinde ise 

kılıç bulunan, on 
dört metre uzunlukta, 
bronzdan yapılmış bir 
çıplak adam heykeli. 
Bir öğle sonrasını ve 
günbatımı zamanını 
buraya ayırın; civar-
daki kafe ve mar-
ketlerden yiyecek 
ve içeceklerinizi alıp 
kalede nehir man-
zarasına karşı keyif 
yapın.

CUMHURİYET
MEYDANI

Belgrad’da bulunduğunuz süre 
boyunca Cumhuriyet Meydanı’n-
dan (Trg Republike) geçmemeniz 
neredeyse imkansız. Kentte bir nevi 
buluşma adresi niteliğindeki mey-
dan; geçmişi on dokuzuncu yüzyıla 
uzanan at üstündeki Prens Mihailo 
anıtına ve sayısız restoran, kafe, bar, 
mağazaya ev sahipliği yapıyor. Se-
vilen tabirle, kentin kalbinin burada 
attığı söylenebilir. 

SAVAMALA BÖLGESİ
Belgrad’da biraz günümüz kent 

kültürüne dair keşfe çıkmak is-
terseniz, yine Sava nehri boyunca 
uzanan Savamala’da turlayabilirsi-
niz. 1. Dünya Savaşı öncesi ticaretle 
uğraşan, zengin bir kesimin yaşa-
dığı bölge, iki dünya savaşında da 
maruz kaldığı saldırılar nedeniyle 
tarihi yapılarını kaybetmiş ve uzun 
bir süre terk edilmiş bir muhit olarak 
varlığını sürdürmüş. 2007 yılı itiba-
riyle sanatçı kolektiflerinin, yaratıcı 
girişimcilerin mesken edindiği bir 
mahalle olan Savamala’da, harabe 
ve inşaat halinde olduğu izlenimi ve-
ren yapıların giriş ve ara katlarında 
bar, gece kulüpleri, kafeler açılmış. 
Duvarlarında ve binalarının dış 
cephelerinde renk renk graffitilerin 
yer aldığı sokaklar; yıkık dökük, kimi 
öylece bırakılmış kimi onarılan eski 
yapıların arasından sanat galerileri-
ne, antika dükkanlarına, masa san-
dalyesi boyalı, sofraları çiçekli minik 
kafelere çıkıyor. Buradaki barlarda 
takılabilir, kendinize Sırpların yerel 
içkisi ‘rakia’ ısmarlayabilirsiniz. 

SKADARLIJA
Belgrad’da denk gelip de “Ne-

reyi görmeliyim?” diye sorduğu-
nuz herhangi bir kent sakini size 
mutlaka “bohemian quarter”, yani 
bohem muhit diye vurgulamaktan 
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hoşlandıkları Skadarlija’yı önere-
cektir. “Bohem” ismiyle anılmasının 
nedeni, eskiden Belgrad’da yaşayan 
sanatçıların kendilerine ikametgah 
ve çalışma adresi olarak burayı 
seçmesi. Arnavut kaldırımlı, daracık 
sokaklardan oluşan, eski bir Belgrad 
mahallesi olan Skadarlija, yeme-iç-
me mekanları, tasarım ürünleri ve 
hediyelik eşya satan dükkanların 
yer aldığı küçük bir muhit. Zamanın-
da Alfred Hitchcock, Jimi Hendrix 
ve Catherine Deneuve gibi isimleri 
ağırlamış, geçmişi uzun yıllara daya-
nan restoranlarıyla övünüyor. Hatta 
mekanların duvarlarını, bizdeki usül, 
restoran sahibinin ünlülerle çektirdi-
ği fotoğraflar süslüyor. 

NİKOLA TESLA
MÜZESİ

Yirminci yüzyılın en önemli mu-
citlerinden biri olan Nikola Tesla’nın 
hayatına ve icatlarına odaklanan 
müze 1952’de kurulup, 1955’te halka 
açılmış. Dördü teknik, ikisi kişisel, 
üçü sanatsal olmak üzere dokuz 
farklı koleksiyonda toplanan eserler 
ve bilimsel çalışmaların en özel kıs-
mını, Tesla’ya ait orijinal plan, çizim, 
çalışmalar ve patentler oluşturuyor. 
Albert Einstein ve Mark Twain ile 
yazışmaları da en az icatları kadar 
dikkat çekici.

Yugoslavya’nın spor müsaba-
kalarındaki parlak geçmişinden 
miras olsa gerek, şehrin taşına 
toprağına sirayet etmiş bir spor 
ve futbol sevgisi var. Belgrad’ın 
futbol takımı Kızılyıldız Futbol 
Kulübü’nün (FK Crvena Zvezda) 
amblemini, ismini birçok sokağın 
duvarlarında görmek mümkün. 
Kulüp, 1991’de Avrupa Şampi-
yon Kulüpler Kupası’nı kazanmış 
olmasının haklı gururunu yaşıyor, 
kulübün mağazalarına adımınızı 
attığınızda bunu görüyorsunuz. 
Bir diğer Belgradlı futbol kulübü 
olan FK Partizan taraftarlarıyla 
yaptığımız kısa sohbetlerde ise, 
takımlarının 2014 UEFA Avrupa 
Ligi’nde kendi sahasında Beşik-
taş’a 4-0 mağlup olmasını halen 
unutamadıklarını öğreniyoruz.
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Skadarlija semti, merkezi olması 
ve içinde köklü “kafana”lar (resto-
ran) barındırması sebebiyle yemek 
molaları için tercih edilebilir. Tri 
Sesira, Šešir Moj, Dva Jelena, Zlatni 
Bokal en iyi adresler. 1864’ten bu 
yana hizmet veren Tri Sesira’da 
tütsülenmiş somon, karışık 
ızgara tabağı ya da kuru et, 
kaymak, biftek, peynir, 
çeşitli soslardan 
oluşan iki 
kişilik 
meze 
tabak-
larından 
mutlaka 
tadın; tarihi 
atmosferin ve 
canlı müziğin 
keyfini sürün. Ve-
jetaryen restoranı 
Radost ise vejetaryen olmayanları 
da oldukça mutlu edecek yaratıcı 
ve lezzetli bir menüye sahip. Meze 
tabakları, babagannuş, humus; üze-
rine mantar, ceviz, 
peynir, kırmızı 
şarap karışım-
lı bir sosla 
servis edilen 
quesadilla, 
vejetaryen 
burgerler 
Belgrad’dan 
ayrılmadan 
önce bura-
yı tekrar ziyaret 
etmenize sebep olabilir. 
Mekan, yemeklerini ödüllü Sırp şa-
raplarıyla eşleştiriyor tercih edenler 
için. Kalemegdan Park’a gitmeden 
önce yanınıza atırştırmalık al-
mak için, şehrin meşhur pastanesi 
Toma’ya uğrayın. Tatlı ve tuzlu her 
türlü unlu mamül ve hamur işini bu-
labilirsiniz, hatta seçerken kararsız 
kalmanız mümkün. ◊

ADA CIGANLIJA
İnsan eliyle bir kısmı karaya bağ-

lanarak yarımadaya dönüştürülmüş 
Ada Ciganlija, hem Sava Nehri hem 
Sava Gölü’ne bakıyor. Belgradlılar’ın 
yaz gelince “nehir sezonunu” açtık-
ları bölgede yan yana pek çok plaj 
ve restoran sıralanıyor. Su sporlarıy-
la ilgilenmek ya da bisikletle gezin-

tiye çıkmak için ideal bir durak.

ZEMUN
Şehrin 18. ve 19. yüzyıllardaki 

görünümüne en yakından tanık ola-
bileceğiniz Zemun ilçesi, Sava neh-
rinin diğer yakasında, Yeni Belgrad’a 
komşu; görüş açısında Danube nehri 
uzanıyor. Güzel bir havada ziyaret 
edilmesi önerilen Zemun, mimari-
si, şehrin işlek caddelerine kıyasla 
yavaşlığı ve taşıdığı ruhla biraz daha 
farklı bir portre çiziyor. Dar, yokuşlu 
sokakları; Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu dönemi ve önce-
sinden miras kalan kiliseleri, okul-
ları, postanesi ve ticari yapılarıyla 
özellikle mimariye düşkün olanların 
görmek isteyeceği bir yer. Zemun 
rıhtımında yürüyüp bisiklet sürebilir, 
rıhtım boyunca sıralanan mekanlar-
da takılabilirsiniz.

AZİZ SAVA KATEDRALİ
Şehrin en güzel yapılarından biri 

olan Aziz Sava Katedrali’nin (Saint 
Sava Church), Balkanlar’ın en büyük 
Ortodoks Kilisesi olduğu söyleniyor. 
İnşasına 1935 yılında başlanıp, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında kesintiye 
uğrayan, Yugoslavya döneminde 
ise yasaklanan kilisenin dış cep-
hesi bitmiş olsa da iç kısımlarında 
inşaat sürüyor. Slavija Meydanı’na 
çok yakın mesafede konumlanan 
kiliseye şehir merkezinden yürüye-
rek ulaşılabilir. Gece ışıklandırması 
ayrıca görülesi. 

BELGRAD MUTFAĞI
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SOSYAL BESIKTAS

(195360)
5,7%

(57956)
1,7%

(2853649)
83,6%

(267990)
7,9%

Şampiyonlar Ligi’nin 
başlaması ile birlikte 
resmi hesaplarımızın 

etkileşimleri artmış olup, 
Twitter’da takipçi başına 

etkileşimde ilk sırada 
yer aldık. 

#UCL Beşiktaş ile bir-
likte toplam 153.853 kez 

kullanılmıştır.

Beşiktaş Twitter’da 
ileti ve takipçi başına 
etkileşimlerde Avrupa 

kulüplerinin önünde yer 
almıştır. Takipçi sayı-
mız da % 6,5 oranında 

artmıştır. 

Porto maçı sırasında ve 
sonrasında hakkımızdaki 
konuşulma ayın en yük-
sek miktarına ulaşmıştır. 

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi, 30 saat 
TT listesinde kalmıştır. Türkiye günde-

minde de önemli yer kaplamıştır. 

Resmi hesaplarImIzIn en beGenilen içerikleri

FUTBOLCULARIMIZIN en beGenilen içerikleri

TT listesinde besiktas TREND

15 EYLÜL - 15 EKIM 2017

#ComeToBeşiktaş yurt disi

En fazla kullanılan emoji      
 olurken,       ikinci sırada 
yer almıştır. Şampiyonlar 
Ligi’nde aldığımız Porto 
galibiyeti, ilk sıradaki 

emojinin kullanım oranını 
artırmıştır. 
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“Beni Gordon Milne 
Beşiktaşlı yaptı”

Evren Erler:

Çocuk yaşlarında başladığı tiyatro sanatına tam yirmi 
üç yıl Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nde yazar, oyuncu ve 

eğitmen olarak hizmet etmiş olan Beşiktaşlı Evren Erler ile 
buluştuk. İki yıl üstüste Sadri Alışık Sinema Tiyatro Oyuncu 

ödüllerinde hem komedi hem de dram dallarında ödüller 
alan oyuncu ile şanlı stadyumumuzda bir Şeref Turu atarak, 

hayatı, tiyatroyu, dizi setlerini ve Beşiktaşımız’ı konuştuk.
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T ersine dünya, 
Dava ve Kül-
hanbeyi gibi çok 
farklı müzikaller-
den tutun  

       çeşitli kabareler, 
okuma tiyatroları ve piyeslerde sah-
ne tozu yuttu. Yine sezonda Oyun 
Atölyesi’nde Kundakçı adlı oyunda 
oynayan Evren Erler bir Şenol Güneş 
hayranı. Sadece Güneş mi? Onu Be-
şiktaşlı yapan efsane teknik direk-
törümüz Gordon Milne’ye de özel bir 
sevgi besliyor:

“Beni Beşiktaşlı yapan teknik 
adamdır Milne.”

Hikayesini anlatıyor. Bir gün onun 
tüm tiyatro yaşamına yön veren 
kadim semtlerimizden Sarıyer’de 
rüzgarlı bir akşam yürüyüşü esna-
sında semtte trafiğe takılan talihsiz 
yurttaşlara bakıp yaya olduğuna 
şükrettiği anlardan birinde, Kartal 
bakışlı bir kişi ile göz göze gelir. Bir 
an birbirlerine kitlenirler:

“Bizim Sarıyer’in balık lokantaları 
çok meşhurdur, sanırım balık yeme-

“Orada durmuş, arabanın 
içinde trafiğin akmasını 

bekleyen Gordon Milne’ye 
kilitlenmişim. Bana 

sevgiyle el salladı. Henüz 
çocuk yaşlarındaydım 
ve Metin, Ali, Feyyaz 

fırtınasının deli gibi estiği 
zamanlardı. O an, ailemin 

tamamı Fenerli olduğu 
halde ben Beşiktaş’ı 

seçtim. Yani Gordon Milne, 
bir sıcak bakış ve samimi 

bir el sallayış ile beni 
Siyah-Beyaz renklere 

bağlamıştı.”

Yazı:
Murat Arda

Fotoğraf:
Ufuk Tuncaelli
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ye gelmişti. Orada durmuş, arabanın 
içinde trafiğin akmasını bekleyen 
Gordon Milne’ye kilitlenmişim. Bana 
sevgiyle el salladı. Henüz çocuk 
yaşlarındaydım ve Metin, Ali, Feyyaz 
fırtınasının deli gibi estiği zaman-
lardı. O an, ailemin tamamı Fenerli 
olduğu halde ben Beşiktaş’ı seçtim. 
Yani Gordon Milne, bir sıcak bakış 
ve samimi bir el sallayış ile beni Si-
yah-Beyaz renklere bağlamıştı.”

Kendisinden sonra iki kardeşinin 
de Beşiktaş’ı seçerek kendi ailesinde 
de “atadan kalma Beşiktaşlılık” ge-
leneğini başlattığını gururla söyle-
yen Erler, heyecanla sözlerine şöyle 
devam ediyor:

“Ancak Şenol Gü-
neş’in kesinlikle hakkını 
yemek istemem. Be-
şiktaş’a ve bu semtin 
ruhuna böylesine uyan, 
böylesine karakterli ve 
güzel bir insan nadir 
bulunur. Şenol Güneş’in 
Beşiktaş’a ne kadar çok 
yakıştığını herhalde ka-
bul etmeyen yoktur.”

Şenol Güneş’in hangi 
özellikleri seni cezbedi-
yor?

“Bir kere şunu hatır-
latmak gerek. Türkiye’yi 
dünya üçüncüsü yapan bir tek-
nik adamdan bahsediyoruz. Şenol 
Güneş’in kendine has duruşunu 
önemsiyorum. Temkinli, kucaklayıcı, 
kavrayıcı ve o ölçülü konuşmaları... 
Rakibe saygısı... Babalar dönemi 
Beşiktaşı’nın bir devamı gibi. Baba 
Hakkı’ların, Süleyman Seba’ların 
Şeref Bey’lerin duruşunu layığıyla 
sürdürüyor Güneş.”

Seneler önce ilk S.H.E.M.’de onu 
çocuk oyuncu olarak izleyenlerin 
birçoğu, Evren Erler’in tiyatroyu asla 
bırakmayacağından emindiler. Bu-
gün o, ödüllü bir oyuncu olarak hala 
ilk günkü heyecanı bırakmadığını 
söyleyerek bu durumu teyit ediyor:

“Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nin 
zamanın hızına direnemeyip o müt-
hiş tiyatro geleneğini bugün devam 
ettiremiyor oluşuna çok üzülüyorum. 
Ama yine de katkısı yadsınamaz 
değerler kattı, özellikle amatör Türk 
tiyatrosunun gelişimine. Böylesi bir 
gelenekten geldiğim için kendimi 
şanslı addediyorum. Günümüzde 
Sadece tiyatro yaparak yaşamınızı 

idame ettirmeniz mümkün görün-
müyor, bu gayet anlaşılabilir bir şey, 
fakat zamansızlıktan, mental yor-
gunluktan ya da başka bahanelerle 
tiyatro yapmayı bırakmış oyun-
cuların bizzat beslendikleri yerden 
koptuklarını ve tükenmeye doğru 
gittiklerini gözlemliyorum.” 

Tiyatronun bir oyuncuyu müthiş 
disipline ettiğini ve çok daha deney-
sel olanaklar sağladığını söyleyen 
Evren Erler, günümüzde Türk sine-
ması denildiğinde bir avuç evren-
sel kafalı yönetmen dışında Türk 
sinemasını temsil edecek bir yapının 
bulunmamasından şikayetçi:

“Şenol Güneş’in kendine has 
duruşunu önemsiyorum. Temkinli, 
kucaklayıcı, kavrayıcı ve o ölçülü 

konuşmaları... Rakibe saygısı... 
Babalar dönemi Beşiktaşı’nın bir 

devamı gibi. Baba Hakkı’ların, 
Süleyman Seba’ların Şeref 

Bey’lerin duruşunu layığıyla 
sürdürüyor Güneş.”
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“Sanırım ‘zaman’ işin niteliğini 
büyük ölçüde belirliyor, dizi sektö-
ründe emek veren büyük bir çoğun-
luk, yaptığı işe burun kıvırıyor ama 
inanın özellikle birinci bölümüne bir 
film projesinden daha fazla insan 
emeği ve zaman harcanıyor. Herkes 
işini düzgün yapmak ister, yeterki 
koşullar direncini kırmasın; hangi 
alanda çalışırsak çalışalım, layıkıyla 
yapmak etik bir değerdir.” 

Bu zamana kadar Leyla ile Mec-
nun, Diriliş Ertuğrul, Seni Kimler Aldı, 
Kalbimdeki Deniz gibi projelerde yer 
alan sanatçı, oynadığı farklı karak-
terlere dair şunları söylüyor:

“Aslında her kuşaktan bir ya da 
iki oyuncuya başka başka rolle-
ri oynama fırsatı verilir. Özellikle 
dizilerde genel resminiz neyi çağrış-
tırıyorsa, size o verilir; bu alanda pek 
fazla risk alındığını söyleyemeceğim. 
Belki de böylesi daha iyidir: sürekli 
aynı çizgideki karakterleri oynamak 
o alanda size kusursuz bir uzmanlık 
fırsatı sunabilir. Oyuncu olarak de-
neme şansınız sinema ve tiyatroda 
daha fazladır. Genel olarak dizilerde 
‘kötü’ diye nitelendirebileceğimiz 
rollere uygun görüldüm. Yine de 
bana anlatma fırsatı verilmiş her 
karakteri savunmak, daha doğrusu 

hak vermesem de onları anlamak ve 
diğer kötü karakterlerimden ayırmak 
için çabalamak zorundayım. Örneğin 
cumartesi günleri Fox’ta yayınlanan 
‘Kalbimdeki Deniz’ dizisinde oyna-
dığım ‘Şirzat’ karakteri için, güçlü ve 
durdurulamaz bir iradesi olan, baskın 
ve despotik arzular tarafından ele 
geçirilmiş, nefret ve tiksinti ile dolu 
bir insanı anlatmaya gayret ettiğimi 
söyleyebilirim.”

Evren Erler’e “peki önümüzdeki 
süreçte nasıl projeler seni bekliyor?” 
sorumuzu yöneltiyoruz. Heyecanla, 
“Bilmem, bakalım neler olacak? ” 
diyen oyuncu, “Anton Çehov’unda 
dediği gibi” diye ekliyor; “bizi çalış-

mak kurtarır.”

Beşiktaşımız’ın stadı Vodafone 
Park’ı turlarken yaptığımız bu soh-
betin sonuna geliyor ve Evren Erler’e 
Beşiktaş taraftarına son sözlerini 
soruyoruz:

“Tarihi şikayet edenler yazmaz, 
bunu bütün Beşiktaşlılar bilir. Derbi 
öncesi Pancu’nun Kadıköy Panteri 
olduğu 3-4’lük maçı hatırlatmak 
isterim. Ayrıca hediye ettiğiniz bu 
üç yıldızlı forma için size teşekkür 
ederim.”

Oyuncuya başarılar dileyip veda 
ediyoruz. ◊
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Fikret Orman’ın 
Ankara ziyaretleri

2019 SÜPER KUPA FİNALİ VODAFONE PARK’TA 

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ YAPILDIBaşkanımız Fikret Orman, 
Ankara’da temaslarda bulundu. 
Başkanımıza temaslarında As Baş-
kan, Kulüpler Birliği ve Federasyon 
Temsilcisi, Bolu-Gerede Tesi-
si’nden Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyemiz Deniz Atalay ile, Hukuk, 
Bakırköy Tesisi’nden Sorumlu, 
İcra Kurulu Üyemiz Şafak Mah-
mutyazıcıoğlu eşlik etti. Orman, 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Orman 
ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekci, Hakim ve Savcılar 
Kurulu (HSK) 1. Daire üyelerin-
den Mehmet Akif Ekinci ve HSK 
2. Daire üyelerinden Cafer Ergen 
makamlarında nezaket ziyaretleri 
gerçekleştirdi. 

UEFA Yönetim Kurulu, Nyon’da 
gerçekleştirilen toplandıda 2019 
yılında oynanacak Şampiyonlar Ligi, 
Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerine 
ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi. 
Beşiktaşımız’ın stadı Vodafone Park, 
2019 UEFA Süper Kupa finaline ev 
sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ve UEFA Av-
rupa Ligi’nde şampiyon olan takımları 
karşı karşıya getirecek olan mücadele, 
14 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak. 
Beşiktaşımız daha önce bu konuda 
bir başvuruda bulunmuş ve Vodafone 
Park’ı Avrupa Ligi ve de Süper Kupa 
finali için aday stat olarak göstermiş-

ti. Yapılan ön incelemede Vodafone 
Park Stadı her iki final için de barajı 
geçmişti. Vodafone Park, Avrupa Ligi 
finali için yedi, Süper Kupa finali için 
de dokuz stat arasında yer almıştı.

UEFA son olarak 2005 yılında Şam-
piyonlar Ligi finalini İstanbul’a verdi 
Milan ile Liverpool arasındaki final, 
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynan-
dı. O günden tam on dört yıl sonra 
İstanbul tekrar bir UEFA ogranizasyo-
nuna ev sahipliği yapacak. İstanbul ile 
birlikte Süper Kupa organizasyonuna 
şu şehirler adaydı: Tiran, Toulou-
se, Haifa, Astana, Belfast, Gdansk, 
İstanbul

Vodafone Park’ta düzenlenen bay-
ramlaşma törenine Başkanımız Fikret 
Orman’ın yanı sıra Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Metin Albayrak (Futbol 
altyapı, yapılanma ve scouting’den 
sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’n-
den sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü), 
Ahmet Cihat Kumuşoğlu (Basketbol, 
Akatlar Spor Salonu’ndan Sorumlu, 
İcra Kurulu Üyesi) ve Şafak Mahmut-
yazıcıoğlu (Hukuk, Bakırköy Tesisi’nden 
Sorumlu, İcra Kurulu Üyesi) ile; Be-
şiktaş RMK Marine, voleybol, hentbol, 
basketbol, atletizm, güreş takımlarımı-
zın oyuncu ve idarecileri kurullarımı-
zın üyeleri, kongre üyelerimiz katıldı. 
Bayramlaşma töreninde bir konuşma 

yapan Başkanımız Fikret Orman, “Be-
şiktaş, Türkiye’nin yükselen değeri ve 
parlayan yıldızı. Onun içinde her geçen 
gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi 
daha çok birbirimize kenetlemeli, daha 
çok birbirimize olan bağımızı kuvvet-
lendirmeli. Her zaferde de söylediğim 
gibi, Türkiye’nin en büyük camiası 
olan Beşiktaş, birlikte olduğu sürece 
alamayacağı hiç bir maç, başaramaya-
cağı hiç bir şey yoktur. Bu sene de tüm 
branşlarda şampiyonluklar elde etmek 
niyetindeyiz. Allah yardımcımız olsun 
diyorum ve hepinize iyi bayramlar di-
liyorum” dedi. Bayramlaşma töreni iyi 
dileklerin sunulması ve hatıra fotoğraf-
larının çekiminin ardından sona erdi.

AYIN
OLAYLARI
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Tüm emeklerin 
için teşekkürler 
Andreas Beck

Kürek
takımımızdan 
üçüncülük

DİVAN KURULU TOPLANTISI YAPILDI
BJK Divan Kurulu’nun 2017 yılı 3. 

Olağan Toplantısı, Vodafone Park Moda 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya 
Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Ku-
rulu Üyelerimiz, Divan Kurulu Başkanı-
mız Tevfik Yamantürk ile Divan Kurulu 
Üyelerimiz katıldı. Toplantının açılışının 
ardından saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Ya-
mantürk, toplantıda yaptığı konuşmada 
şu ifadeleri kullandı: “Önceki dönemler-
de üyelik kaydı silinen üyelerin durumu 
hakkında hukukçulardan görüş aldık. 
Buna göre, Divan Kurulu üyeliği düşen 
kişilerin geri dönüşünün sağlanabilece-
ği belirtildi. Biz de Divan Kurulu üyeliği 
düşmüş 388 değerli üyemizin haklarını 
iade etmek üzere kendilerine mektup 
yazdık ve bu kararı uygulamaya koyduk. 
Ülkemize hizmet etmiş, bir kenarda 
sessizce duran çok değerli üyelerimiz 
var. Tüzüğümüzdeki değişikliklerin ha-
yata geçirilmesi için önümüzdeki genel 
kurul toplantısına kadar gerekli hazır-
lıkların yapılacağını umut ediyorum.”

Yamantürk’ün ardından Denetim Ku-
rulu Başkanımız Feyyaz Tuncel kürsüye 
gelerek kulübümüzün mali durumu 
hakkında bilgiler verdi. Ardından bir 
konuşma yapan Başkanımız Fikret 
Orman, şunları söyledi:

“Bayram öncesi bu kadar büyük bir 
kalabalık beklemiyordum. Bu Beşik-
taş’ın büyüklüğünü ve Beşiktaş ailesi-
nin birbirine ne kadar bağlı olduğunu 
gösteriyor. 

Bu sezon Avrupa’daki deplasman 
maçlarımıza taraftar götürmeyeceğiz. 
Kulübümüzü yönetim seviyesinde tem-
sil edeceğiz. 

İyi bir transfer dönemi geçirdik. Bir 
bütçe ile kulübü yönetiyoruz. Mantıklı 
gitmeye çalışıyoruz. Yabancı sınırlaması 
var. Nokta atışlar yaptık.

Kulübümüze karşı oyunlar oynanıyor. 
Birçok olumsuzlukla karşılaşıyoruz. 

Samsun’daki Süper Kupa maçında 
tribünleri dolduran taraftarlarımıza te-
şekkür ediyorum. Sahaya inmediler ve 
Beşiktaşlı duruşu sergilediler. Bizi saha 
dışına çekmeye çalışıyorlar. Efendilik 
içinde kalmalıyız. Bu zor senede daha 
fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız 
var.

Üç buçuk senedir transferleri 
yönetim kurulu yapıyor. Olumlu veya 
olumsuz sorumluluk bize ait. Transfer-
ler yapılırken hocanın da fikri alınıyor. 
Herkes bir çizgi içinde çalışıyor. Bizim 
tek amacımız Beşiktaşlıları mutlu 
etmek.

Globalleşmemiz lazım. Rakipleri-
mizden yüzde otuz civarı daha fazla 
gelir elde ediyoruz ama Türkiye şartları 
artık bize yetmiyor. Dünyada söz sahibi 
olmak için dünya sponsorları bulma-
lıyız. Bunun için çok seyahat edeceğiz. 
Dünyanın her yerinde yüz milyonun 
üzerinde taraftarı olan bir kulüp olaca-
ğız. Siz bize inanın biz bunu yaparız.

Taraftar kitlemiz yüzde beş büyüdü. 
Bu araştırmaya on beş yaş altı kişiler 
dahil değil. Orada daha aktif olduğumu-
zu düşünüyorum.

Bu sene ‘Vefa’ sezonu yaşayacağız. 
Beşiktaş’a birçok katkı yapmış değerli 
insanlarımızı hazırlayacağımız proje-
lerle anacağız. Biz iyilikleri unutmayız. 
Bu ülkenin kuruluşundan bu zamana 
gelene kadar her aşamada Beşiktaşlı-
lar’ın emekleri var.

Benim için Beşiktaş başkanlığından 
daha büyük bir mevki yok. Tek derdimiz 
Beşiktaş’a hizmet etmek.

Bu sene Gazi Akınal tesisini açacağız. 
Tesisleşme konusunda frene basıyoruz. 
Her şey bir anda olmuyor.

Diğer kulüplerde net borç açıklanı-
yor ama bizde brüt borç açıklanıyor. 
Kamuoyu yanlış yönlendiriliyor.

Güzel günler yaşıyoruz. İnşallah ya-
şamaya devam edeceğiz. Allah üst üste 
üçüncü şampiyonluğu nasip etsin.”

“Futbol takımımızın geçtiğimiz 
iki sezonda kazandığı Süper Lig 
şampiyonluklarında büyük pay 
sahibi olan, sahada gösterdiği öz-
veriyle herkesin takdirini toplayan, 
karakteriyle ve davranışlarıyla 
taraftarlarımızın haklı sevgisini 
kazanan Andreas Beck ile yolla-
rımız ayrıldı. Andreas Beck’e tüm 
emekleri için teşekkür eder, bundan 
sonraki kariyerinde başarılar diler, 
hizmetlerinin daima hatırlanacağını 
belirtiriz. Saygılarımızla”

Beşiktaş JK

Sapanca’da düzenlenen Gençler 
Türkiye Şampiyonası Kürek Yarış-
ları’nda takımımız Deniz Küreği 
Erkekler Kategorisi’nde üçüncü 
oldu. Sporcularımızın elde ettikleri 
dereceler şöyle:

• Gençler Deniz Küreği Erkekler 
1x Göktürk Akyüz Finalde İkincilik

• Gençler Deniz Küreği Erkekler 
4x+ Göktürk Akyüz, Çağrı Demi-
rel, Taha Andırmak, Uras Durmuş, 
Dümenci: Yiğit Güngör Finalde 
Dördüncülük

• Gençler Deniz Küreği Erkekler 
2x+ Çağrı Demirel, Taha Andırmak 
Finalde Altıncılık
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Sedat Piroğlu 
vefat etti

Hasan Gündez 
son yolculuğuna 
uğurlandı

NESİNE.COM İLE SPONSORLUK 
ANLAŞMASI YENİLENDİ 

FİKRET ORMAN, GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİ

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Dünyanın önde gelen markaları ile iş 
birliği yapan kulübümüz, bu çerçevede 
mevcut sponsorları arasında yer alan 
nesine.com ile anlaşma yeniledi.

Başkanımız Fikret Orman ile kulübü-
müzün sponsorluk anlaşmasını yenile-
diği nesine.com’un CEO’su Halit Gülba-
kanoğlu, Vodafone Park’ta düzenlenen 
basın toplantısında bir araya geldi. 
nesine.com ile kazan-kazan modeli 
üzerine bir anlaşma yürüttüklerini ifade 
eden Orman, basın toplantısında şunları 
söyledi: “Taraftarlarımız maç bahislerini 

nesine.com üzerinden yaparlarsa bu 
bize kazanç olarak dönecek. Çok önem-
sediğim bir anlaşma. Taraftar üzerinden 
yapılan anlaşmalar, hem Beşiktaş’a hem 
taraftara yarıyor. Taraftarlarımızdan 
bu anlaşmaya sahip çıkmalarını rica 
ediyorum.” Gülbakanoğlu ise, “Bir spor 
kulübü ile bir bahis firmasının yaptığı 
en büyük anlaşmayı gerçekleştirdik. 
Üye olan kullanıcılar mutlaka tuttukla-
rı takımı seçsinler. Beşiktaş’ı seçenler 
bahis yaptıklarında Beşiktaş’a kazanç 
aktarılacak” dedi.

Başkanımız Fikret Orman, 19 Eylül 
Gaziler Günü sebebiyle, Ankara TSK 
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde 
tedavi gören gazilerimizi ziyaret etti. 
Rehabilitasyon Merkezi Komutanı Albay 
Gürbüz Koşar tarafından karşılanan baş-
kanımıza BEGİKAD Başkanı İlker Bayram 
ve dernek üyeleri eşlik etti. Merkezde 
tedavi gören yüz elliye yakın gazimizle 
yakından ilgilenen Orman, onlarla bir 
süre sohbet etti ve vatan sevgisiyle 
canlarını feda etmeyi göze aldıkları için 
kendilerine camiamız adına şükranlarını 
iletti. 

Divan Kurulu Üyemiz Ali Rıza 
Özgüven’in, Divan Kurulu 2. Başkanı 
Fethi Hinginar’ın kayınpederi Kadir 
Özdemir’in, Ankara Beşiktaşlılar Der-
neği Başkanı Hasan Gündez’in, Divan 
Başkanlık Kurulu eski üyemiz Atilla 
Ozgan’ın ablası Kongre Üyemiz Sevgi 
Ozgan’ın, Divan Kurulu üyelerimizden 

Muharrem Ulvi Demirel’in, Fenerbahçe 
Spor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol 
Şubesi Sorumlusu Hakan Dinçay’ın 
vefatları nedeniyle kulübümüz tara-
fından başsağlığı mesajları yayınlandı. 
Merhumlara ve merhumelere Allah’tan 
rahmet; ailelerine, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dilendi. 

Kulübümüzde Divan Başkanlık 
Kurulu Üyeliği ile Denetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve 
Beşiktaşımız’a değerli hizmetlerde 
bulunmuş Sedat Piroğlu vefat etti. 
Sedat Piroğlu’nun cenazesi, 30 
Ağustos günü Şakirin Camii’nde öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 
namazından sonra Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1935 yılında Bolu’da dünyaya 
gelen Sedat Piroğlu. İ.Ü. İktisat 
Fakültesi mezunuydu. Aynı fakül-
tede doktora yapan ve İngiltere’de 
bankacılık eğitimi alan Piroğlu, Ban-
kacılık ve otomotiv sektöründeki çe-
şitli şirketlerde üst düzey yöneticilik 
ve genel müdürlük görevlerinde 
bulunmuştu. Kulübümüzün Denetim 
Kurulu’nda on dört yılı başkanlık 
olmak üzere toplam yirmi yıl görev 
yapan merhum Sedat Piroğlu, 2007-
2017 yılları arasında Divan Başkan-
lık Kurulu üyeliği görevini yürüt-
müştü. Merhuma Allah’tan rahmet; 
Camiamıza, ailesine, yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ankara Beşiktaşlılar Derneği Baş-
kanı Hasan Gündez’in cenazesi, Bolu 
ili Mengen İlçesi Kadısusuz Köyü 
Yeni Camisi’nden öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze namazın-
dan sonra köy mezarlığına defne-
dildi. Başkanımız Fikret Orman’ın 
çelenk gönderdiği cenazeye, Bolu ve 
Ankara’dan gelen dernek başkanları 
katıldı.
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Beşiktaşlılığı ile bilinen ve geçtiğimiz 
ay dergimizde bir röportajı yer alan 
Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Rich-
ard Moore, Vodafone Park’ta Başkanımız 
Fikret Orman ile bir araya geldi. Moore’a 
Vodafone Park’ı gezdiren başkanımız, 
daha sonra Moore’a kongre üyelik kartını 
takdim etti ve forma hediye etti. Orman, 
“Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi 
Richard Moore, çok sevdiğimiz değerli 
bir dostumuz. Beşiktaş’a çok ilgisi var. 
Kendisini kongre üyemiz yapmak iste-
dik” dedi. Başkanımız Fikret Orman’ın 

kendisine inanılmaz büyük bir onur 
yaşattığını belirten Büyükelçi Rich-
ard Moore, konuşmasında şu ifadeleri 
kullandı: “Fikret Orman’a teşekkür 
ediyorum. İnanılmaz büyük bir onur 
yaşıyorum. Türkiye’ye geldiğim 1990’lı 
yıllarda bir takım seçmem gerekti ve ben 
de Gordon Milne’den dolayı Beşiktaşlı 
oldum. O zamandan bu zamana kadar 
Beşiktaş’ı izledim. Özellikle son iki se-
zonda aldığımız sonuçlardan dolayı çok 
mutluyum. Büyükelçi olarak en mutlu 
günümü yaşadım.”

Metin Albayrak (Futbol Altyapı, Yapı-
lanma ve Scouting’den Sorumlu. Fulya 
Hakkı Yeten Tesisleri’nden Sorumlu, 
Yönetim Kurulu Sözcüsü), No: 1903’te 
Futbol Akademi Sportif Direktörümüz 
Gökhan Keskin ve Futbol Akademi 
takımlarımızın teknik ve idari ekibi ile 
akşam yemeğinde buluştu. Etkinlikte bir 
konuşma yapan Albayrak, futbol akade-
mi takımlarımıza yeni sezonda başarılar 
diledi ve şunları söyledi: “Yeni sezonun 
iyi bir şekilde ve sakatlıksız geçmesini 
diliyorum. Birbirimizi ailelerimizden 
daha çok görüyoruz. Tesisin dışına 

çıkıp daha farklı bir ortamda bir araya 
gelelim istedim. Benim için çok keyifli 
bir akşam. Her türlü yeniliğe ve proje-
ye açığım. Hepimiz Beşiktaş’a hizmet 
ediyoruz. Altyapının Beşiktaş için çok 
önemli olduğuna inanıyorum. Beşiktaş’a 
yeni oyuncular kazandırmak için antre-
nörlerimize çok iş düşüyor. Altyapı için 
tüm gücümle çalışıyorum. Hep beraber 
kol kola verip daha çok çalışacağız.” 
Gökhan Keskin de, “Metin Albayrak’a 
çok teşekkür ediyorum. Albayrak’ın 
Beşiktaş için birçok önemli projesi var” 
diye konuştu.

ECA’nın yeni 
başkanı 
Andrea Agnelli

Kartal Yuvası ile 
Beşiktaş tarihine 
yolculuk

Katar
Büyükelçisi’nden 
Vodafone Park’a 
ziyaret 

BÜYÜKELÇİ RİCHARD MOORE
KONGRE ÜYEMİZ OLDU 

METİN ALBAYRAK, FUTBOL AKADEMİ
TEKNİK EKİBİMİZLE BULUŞTU

Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) 
başkanlığına Juventus Kulübü 
Başkanı Andrea Agnelli seçildi. 
İsviçre’nin Cenevre kentinde düzen-
lenen ve Beşiktaş Futbol A Takım 
Direktörü Ali Naibi’nin de katıldığı 
ECA Genel Kurulu’nda, İtalya Serie 
A takımlarından Juventus’un da 
başkanlığını yapan Andrea Agnelli 
başkanlık görevine getirildi. Ku-
rulduğu 2008 yılından beri birliğin 
başkanlığını yapan Alman Karl-He-
inz Rummenigge’ye teşekkür eder, 
yeni başkan Agnelli’ye başarılar 
dileriz.

Vodafone Park, Beşiktaş Cadde 
ve Köyiçi Kartal Yuvası mağaza-
larından 500 TL ve üzeri alışveriş 
yapan taraftarlarımız Beşiktaş 
JK Müze bileti kazanıyor. Hediye 
biletten yararlanmak için otuz gün 
içerisinde Beşiktaş JK Müze bilet 
gişesine ibraz etmeniz yeterlidir.

Katar’ın Ankara Büyükelçisi ve 
Kongre Üyemiz Salem Mubarak Al 
Shafi; çocukları Shafi, Mubarak ve 
Mohammed ile birlikte Vodafone 
Park ve Kartal Yuvası mağazamızı 
gezdi. Vodafone Park’ı çok merak 
ettiğini ve ilk kez gezme fırsatı 
bulduğunu söyleyen Salem Mubarak 
Al Shafi, “Çok güzel ve modern bir 
stat. Çok beğendim. Misafirperver-
liği için Başkan Fikret Orman’a çok 
teşekkür ederim” diye konuştu.
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Seba’nın 3D print 
heykeli Beşiktaş 
JK Müzesi’nde

Futbolcularımız 
Zafer Bayramı’nı 
kutladı

SEMT BİZİM DOST BİZİM 

MEHMET KANDEMİR, BURSASPOR MAÇINI 
VODAFONE PARK’TA İZLEDİ

AHMET NUR ÇEBİ, HAKAN DİNÇAY’IN 
CENAZESİNE KATILDI

Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş 
Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti. Ziyarette, Kartal Yuva-
sı’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz 
Hüseyin Mican ve Kartal Yuvası Genel 
Müdürü Serdıl Gözelikli yer aldı.

Kartal Yuvası’nın geçtiğimiz 29 Ha-
ziran’da başlattığı, “Semt Bizim Dost 
Bizim” kampanyası ile sokak dostları-
mıza yardım elini uzatmıştı. Kampanya 
ile Kartal Yuvası mağazalarında satışa 
sunulan evcil hayvan ürünlerinin sa-
tışından elde edilen gelir, hayvan ba-
rınak ve rehabilitasyon merkezlerine 
mama yardımı olarak aktarıldı. Orman, 
ziyartette şöyle konuştu: “Beşiktaş 
olarak bir kampanya başlattık. Sokak 

hayvanlarına destek için malzemeler 
aldık. Bu ay buraya yapıyoruz, önü-
müzdeki ay tekrar devam edeceğiz. 
Elimizden geldiğince toplumu ilgilen-
diren her faydalı olaya destek vermeye 
çalışıyoruz. Bugün de teslim etmeye 
geldik, hem de burayı görmüş olduk. 
Halkı ilgilendiren halkın duyarlı olduğu 
ve insani olan her konuda duyar-
lı hareket etmeye gayret ediyoruz. 
Bu sene de biliyorsunuz bizim Vefa 
senemiz. Toplumsal olaylarla alakalı, 
yardımlarla ilgili kampanyalar yapıp 
yardımlarda bulunacağız.” Hüseyin Mi-
can ise “Beşiktaş semtinde olduğumuz 
için ilk yardımı Beşiktaş Belediyesi’ne 
yapıyoruz” dedi.

Manisa’da yaşayan on yedi yaşında-
ki kemik erimesi hastası taraftarımız 
Mehmet Kandemir, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Hakan Özköse’nin davetlisi 
olarak futbol takımımızın Vodafone 
Park’ta Bursaspor ile oynadığı maçı 
izledi. Manisa Büyük Beşiktaşlılar Der-
neği Başkanı Barış Kartal’ın refakatin-
de babası ile birlikte Vodafone Park’a 
gelen Mehmet Kandemir ile Hakan 
Özköse yakından ilgilendi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı 
merhum Hakan Dinçay için Altunizade 
İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenle-
nen cenaze törenine katılan İkinci Baş-
kanımız Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile 
merhum Hakan Dinçay’ın ailesine baş-
sağlığı dileklerini iletti. Dinçay’ın ce-
nazesi öğle namazına müteakip kılınan 
cenaze namazından sonra Karacaah-
met Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Onursal Başkanımız Süleyman 
Seba, dijital ortamda yapılan hey-
keli ile Beşiktaş JK müzesinde ziya-
retçileri selamlıyor. İnönü Stadı’nın 
açılış maçında ilk golü atarak efsa-
neleşen, futbolculuğunun ardından 
uzun yıllar yöneticilikteki başarı-
larıyla da Beşiktaş’ın tarihine adını 
altın harflerle yazdıran Seba’nın, 
müzede yer alan odasına kendisi-
nin üç boyutlu modelle tekniği ile 
hazırlanmış olan figürü yerleştirildi. 
3D modelle olarak anılan bu üretim 
biçimi ile figürün yapım aşamasın-
da Süleyman Seba’nın her açıdan 
çekilmiş pek çok fotoğrafı kulla-
nılarak dijital ortamda üç boyutlu 
modelleme yapıldı ve el işçiliği ile 
son haline getirildi.

Kardemir Karabükspor ile 
deplasmanda oynayacağı maçın 
hazırlıklarına devam eden Futbol 
Takımımız, antrenmanı öncesi 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı Ay-Yıldızlı 
bayrağımızı açarak kutladı.
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MİLEYN’İN MEKTUBUNA FUTBOL TAKIMIMIZ 
YANIT VERDİ

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN, SEZONA HAZIR 

Almanya’da yaşayan dokuz yaşın-
daki taraftarımız Mileyn Marangoz, 
Beşiktaşımız’a olan sevgisini yazdığı 
mektupla sosyal medyada paylaştı. 
Futbol takımımız, Mileyn’in mektubu-
na kaptanımız Tolga Zengin imzalı bir 
mektupla cevap verdi. Beşiktaşımız’a 
olan sevgisini hafızalardan silinme-
yecek bir mektupla ifade eden minik 
taraftarımız Mileyn’e mektupla cevap 
veren futbol takımımız, kendisine ayrı-
ca imzalı forma gönderdi.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 
yeni sezon öncesinde Slovenya’da kamp 
yaptı. 

2017-2018 sezonu öncesi çalışmala-
rına 14 Ağustos’ta İstanbul’da başlayan 
takımımız, yurt dışı kamp çalışmaları 
için 4 Eylül günü Slovenya’ya gitti. 13 
Eylül’e kadar Slovenya Kranjska Gora’da 
kamp yapan Siyah Beyazlılarımız, hazır-
lık maçlarında karşılaştığı N. Novgo-
rod’a 81-80 mağlup olurken, B. Münih’i 

86-79 ve Helios Suns Domzale’yi 89-61 
mağlup etti. Oradan Sırbistan’a geçen 
takımımız, rakipleri Partizan’ı 85-78 ve 
Mega Bemax’ı 80-78 yendi. Ardından 
Türkiye’ye dönen ekibimiz, çalışmalarını 
baş antrenörümüz Ufuk Sarıca yöneti-
minde BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde 
sürdürdü. Ekibimiz, 20-24 Eylül tarihleri 
arasında ise GSA-Smart Casual 2017 
Basketbol Turnuvası kapsamında Antal-
ya’da üç hazırlık maçına çıktı. 

Futbolcularımız 
Hardline standını 
ziyaret etti

Basketbol
altyapıya kahvaltı 

Kadın basketbol-
da transferler

Futbolcularımız, Dusko Tosic ve 
Fatih Aksoy, Spor ve Aktif Yaşam 
Fuarı’nda bulunan kulübümüzün 
supplement sponsoru Hardline’ın 
standını ziyaret etti. Etkinlikte 
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness 
Şampiyonası Milli Takım Seçme-
leri’nde başarılı olan sporculara 
ödülleri verildi. 

Yeni sezon öncesi basketbol 
altyapı takımlarımızın oyuncularına 
moral olması için No:1903’te dü-
zenlenen kahvaltı organizasyonuna 
yöneticimiz Cihat Kumuşooğlu, bas-
ketbol danışma kurulu üyelerimiz, 
basketbol altyapı takımlarımızın 
idari ve teknik ekipleri ile basketbol 
altyapı takımlarımızda forma giyen 
sporcularımız katıldı.

2017-2018 sezonu öncesi 
transfer çalışmalarını sürdüren 
kadın basketbol takımımız, Birleşik 
Amerikalı forvet Bernice Mosby ile 
sözleşme imzalayarak kadrosunu 
güçlendirdi. 

Yine geçtiğimiz sezon takımımı-
zın kadrosunda yer alan ve başarılı 
performanslarıyla göz dolduran 
kaptan Esra Erden Atacan, Kübra 
Siyahdemir, Burçu Çiğil ve Sera 
Özelçi ile birer yıllık yeni söz-
leşme imzalandı. Bu arada kadın 
basketbol takımımızın oyuncuları 
Acıbadem Taksim Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçti.
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Geçmiş olsun
Ali Baran Erdal

Mustafa Gözen
Basketbol Turnuvası

Basketbol altyapı oyuncumuz Ali 
Baran Erdal’ın sol yüzük parma-
ğında, antrenmanda aldığı darbe 
sonucu üç kırık oluştu. Sporcumuz 
Ali Baran Erdal, Acıbadem Fulya 
Hastanesi’nde başarılı bir operas-
yon geçirdi. Basketbol Altyapı teknik 
ekibimiz ve takım arkadaşları Ali 
Baran Erdal’ı ziyaret etti ve oyuncu-
muza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birinci U-16 Kızlar Mustafa Gözen 
Basketbol Turnuvası, 16- 17 Eylül 
2017 tarihlerinde Süleyman Seba 
Spor Salonu’nda gerçekleşti. 
Türk basketboluna birçok oyun-
cu yetiştiren basketbol emekçisi 
Mustafa Gözen anısına düzenlenen 
Birinci U-16 Kızlar Mustafa Gözen 
Basketbol Turnuvası’nda Beşik-
taşımızın yanı sıra; Galatasaray, 
İstanbul DSİ Spor Kulübü ve İstan-
bul Üniversitesi Spor Kulübü U-16 
takımları karşı karşıya geldi. 
Cihat Kumuşoğlu’nun da (Basketbol, 
Akatlar Spor Salonu’ndan Sorumlu, 
İcra Kurulu Üyesi) izlediği ve Süley-
man Seba Spor Salonu’nda düzen-
lenen turnuvada U-16 Kız Basketbol 
Takımımız, İstanbul DSİ Spor’u 
75-26, Galatasaray ise İstanbul Üni-
versitesi’ni 87-49 yenerek adlarını 
finale yazdırdı. Turnuvanın üçüncü-
lük maçında İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul DSİ Spor’u 70-19 yenerek 
üçüncü oldu. U-16 Kız Basketbol 
Takımımız, finalde Galatasaray’a 
41-53 mağlup oldu ve turnuvada 
ikincilik elde etti. 
Maçların ardından Gözen ailesine 
ve şampiyon olan Galatasaray takı-
mına plaketlerini Cihat Kumuşoğlu 
takdim etti. Basketbol Danışma 
Kurulu Üyemiz Saruhhan Özel, tur-
nuva maçlarını yöneten hakemlere 
plaketlerini verdi. Turnuvayı ikinci 
bitiren U-16 Kız Basketbol Takımı-
mız’a plaketini Basketbol Danışma 
Kurulu Üyemiz Celal Altıntaş verdi.

GENÇ TAKIMIMIZA UEFA’DAN
‘RESPECT MOMENT’ ÖDÜLÜ 

KADIN FUTBOL TAKIMIMIZ SEZONU AÇTI

BEŞİKTAŞ RMK MARINE
YENİ SEZON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon UEFA Gençler 
Ligi’nde yer alan genç takımımızdan 
Muhammed Öztürk ile Napoli oyuncusu 
Gennaro, karşılaşma esnasında tartış-
mış, maçın ardından ikili birbrlerinden 
özür dileyerek sosyal medyada birlikte 
fotoğraf paylaşmışlardı. UEFA, Muham-
med Öztürk ile Gennaro’nun bu davra-
nışını ‘Respect Moment’ (En Saygılı An) 
belirledi ve ödüllendirdi. Genç takımı-
mızın Dış İlişkiler ve Organizasyon So-
rumlusu Cem Çadırcı, UEFA Gençler Ligi 
toplantısında ‘Respect Moment’ ödülünü 
ekibimiz ve oyuncumuz adına aldı.

Kadın futbol takımımız, yeni sezon 
hazırlıklarına antrenörümüz Mutlucan 
Zavotçu yönetiminde BJK Fulya Hakkı 
Yeten Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla 
başladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla 
başladıklarını ifade eden antrenörü-
müz Mutlucan Zavotçu, şunları söyledi: 

“Beşiktaş’ı en iyi şekilde temsil etmek 
istiyoruz. Geçen sezon şampiyonluğu 
son haftada kaybetmiştik. Bu sezon daha 
güçlü olacağız. Tecrübe kazandık. Sezo-
nu şampiyon tamamlamak istiyoruz.” 
Öte yandan kadın futbol takımımız, milli 
futbolcu Fatma Kara’yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş RMK Marine Takımımız, 
2017-18 sezonu hazırlıklarına 12 Eylül 
günü Süleyman Seba Spor Salonu’nda 
Antrenörümüz Tacettin Çıpa yönetimin-
de yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenörümüz Tacettin Çıpa, 
hedeflerinin şampiyonluk olduğunu 
belirtti ve şunları söyledi: “Çok uzun 
yıllar sonra yoğun geçen milli takım 
antrenmanlarından sonra çocukların 
bu sene biraz dinlenme şansları oldu. 
Ekimin son haftası başlayacak ligimiz, 
o zamana kadar da bugün bireysel 
antrenmanlar dışında takım antren-
manlarına da başlamış oluyoruz. Diğer 
takımlara göre avantajımız takımımız 
yüzde doksan oranında muhafaza ettik. 
Bir oyuncumuzu kaybettik, diğerleri 
takımımızda duruyorlar ve yeniden bir 
takım kurma telaşı içerisinde olma-
yacağız. Biz her zaman alıştığımız 
savunmamızı, hücumumuzu yapıp 
birbirine alışmış oyuncularla bu seneye 
diğer takımlara göre daha avantajlı bir 
şekilde gireceğiz. Geçtiğimiz senelere 
oranla play-off daha renkli geçmişti, 
bu seneki play-off sistemi biraz daha 
renkli olacak. Altı takım play-off`a 
kalacak, tabi ki öncelikli hedefimiz; ligi 

en üst sırada bitirip play-off`a avantajlı 
başlamak ve her zaman olduğu gibi 
şampiyonluk. Şampiyonluk parolası 
ile başlayıp inşallah seneyi şampiyon 
olarak tamamlayacağız.”

Öte yandan Beşiktaş RMK Marine 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı-
mız, 05-08 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Hatay İskenderun Spor Salonu’nda 
düzenlenecek Metin Alparslan Teker-
lekli Sandalye Basketbol Federasyon 
Kupasına katılacak. Turnuvaya katılacak 
takımlar şöyle: “Kardemir Karabükspor, 
İskenderun Engelli Spor, Güçlü Eller En-
delli Spor, Çanakkale Boğazgücü Spor, 
Engelsiz Gaziantepspor, Dörtyol Engelli 
Spor, Aydın Bş. Bld. Spor”
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Kamil Söz: ‘Lige 
iyi bir başlangıç 
yapmak istiyoruz’

Hüseyin Düzceler: 
‘Mücadeleci bir 
takım yaratmak 
istiyoruz’

Boks takımımızdan 
üç şampiyonluk

Kadın voleybol takımımızın antre-
nörü Kamil Söz, yeni sezon hazır-
lıkları hakkında internet sitemize 
açıklamalarda bulundu: “Takım 
toparlanıyor. Eczacıbaşı ile antren-
man yaptık. Eksiklerimizi görüyoruz. 
Yabancı oyuncular geç geldi. Takıma 
adapte olmaları süre alıyor. İlk 
maçımız İlbank ile olacak. Önemli 
bir maç. Geçen yıla göre takım çok 
değişti. Sıfırdan takım kurmamız 
gerekiyordu. Lige iyi bir başlangıç 
yapacağımızı düşünüyorum.”

Erkek voleybol takımımızın antre-
nörü Hüseyin Düzceler, yeni sezon 
hazırlıkları hakkında internet 
sitemize açıklamalarda bulundu: 
“Temmuz ayından beri çalışmalar 
yapıyoruz. Çok genç bir takımız. 
İşimiz çok zor. Sahada iyi oynamak 
istiyoruz. Sonuna kadar mücadele 
eden bir takım yaratmak istiyoruz. 
Sonuçlardan bağımsız güzel voley-
bol sergilemek istiyoruz.”

İstanbul Ferdi Boks Şampiyona-
sı’nda mücadele eden boks takı-
mımız, üç şampiyonluk toplamda 
dokuz derece elde etti. 49 kg’da 
Sedat Demir, 69 kg’da Yunus Emre 
Batman ve 91 kg’da Baki Yalçın’ın 
şampiyon oldu. Türkiye Boks Fe-
derasyonu tarafından düzenlenen 
Uluslararası 31. Ahmet Cömert Boks 
Turnuvası’nda ise sporcularımızdan 
Doğukan Ağbaba (91 kg) ikinci olup 
gümüş madalya alırken, Mustafa 
Öter (52 kg) ile Erol Yalçın (69 kg) 
bronz madalya kazandı.

HAKAN ÖZKÖSE BEŞİKTAŞ DERNEKLERİNİN 
BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Pazarlama ve Sponsorluklar, Der-
nekler ve Taraftar ile Pendik Tesisi’nden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan 
Özköse, yurt içi ve yurt dışında faaliyet 
gösteren Beşiktaş derneklerinin başkan 
ve üyeleriyle Akatlar Mehmet Üstünka-
ya No:1903 Sosyal Tesisi’nde kahvaltılı 
toplantıda buluştu. Hakan Özköse, sıcak 
bir ortamda geçen toplantıda dernek 
başkanları ve üyeleriyle fikir alışverişin-
de bulundu. Derneklerimizin geçtiğimiz 
ay gerçekleştirdiği faaliyetler ise şöyle: 

• Denizli Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Abdurrahman Tüfekçioğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri, metrobüs kazası 
geçirip felç olan taraftarımız Eyüp Can 
Özay’ı tedavi gördüğü Denizli’de ziyaret 
ettiler. Futbol Takımımızın Bursaspor 
ile oynadığı maçı Denizli Beşiktaşlılar 
Derneği’nin merkezinde dernek üyele-
riyle beraber izleyen Eyüp Can Özay’a 
yöneticimiz Hakan Özköse’nin hedi-
yesi ve Anbarlı Gümrüğü Beşiktaşlıları 
tarafından imzalanan Beşiktaş forması 
hediye edildi.

• Aksaray Beşiktaşlılar Derneği, 
şampiyonluk balosu düzenledi. Etkin-
liğe kulübümüzü temsilen Taraftar ve 
Dernekler Sorumlumuz Selçuk Kaynar-
kan katıldı. Dernek başkanı Bilgehan 
Coşkuner’in ev sahipliğinde düzenlenen 
kutlamada şampiyonluk kupamız da 

yer aldı ve misafirler Beşiktaş marşları 
eşliğinde şampiyonluğumuzu kutladı.

• 1903 Isparta Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Ziya Gür ve yönetim kurulu 
üyeleri, Isparta Özel Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Merkezi’nde kalan yaşlıları ziya-
ret etti ve çiçek verdi.

• Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Sadık Dizdaroğlu ve yönetim kurulu 
üyeleri, Alanya’ya gelen Hollandalı tu-
ristlere Beşiktaş forması hediye ederek 
Beşiktaşlı yaptılar.

• Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği 
Başkanı Nihat Sekmen ve yönetim 
kurulu üyeleri, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine akülü 
tekerlekli sandalye dağıttı.
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Bize arabacı derler
Onurdur arkadaş, desinler

Kapıcı derler alay ederler
İşçisin sen giyersin tulumları

Şoförsün derler kız vermezler
Kibirle kıvrananlar nasıl bilsin kıvancı

Halkın takımının malzemesi halka emanet

Yeri gelir emektar Süreyya Soner
Yukarda oynanan maçı

Soyunma odasında radyodan dinler

SÜREYYA SONER

Şiir:
Vedat Özdemiroğlu
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DUISBURG
BesıKTasLILAR

DERNegı

18 Ocak 2003 yılından itibaren hizmet vermekte olan Duisburg Beşik-
taşlılar Derneği, Almanya’daki en eski ve ilk resmi Beşiktaşlılar derneğidir. 

Ruhr Bölgesi, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan, 5.3 
milyonluk nüfusu ile Almanya’nın en büyük metropolitan yerleşim merkezi-
dir. Ruhr Bölgesi’nde Beşiktaşlılar’ın buluşma noktası olan Duisburg Beşik-
taşlılar Derneğimizin başkanlığını Yusuf Genç yapmaktadır.

“Derneğimizin öncelikli amacı bölgemizdeki Beşiktaşlılar’ın birbirleri ile 
tanışıp kaynaşması, sıcak bir aile ortamında Beşiktaşlı olmanın niteliklerini 
ve inceliklerini genç nesillere aktarabilmektir.

Derneğimiz sadece Duisburg’da değil, Türk nüfusunun yoğunluğunu oluş-
turdugu bütün Ruhr Bölgesi’ne ulaşmış durumdadır.

Duisburg Beşiktaşlılar Derneği felsefesini üstün kılan vasıflardan birisi 
de duyarlılık ve sosyal projeler niteliğine sahip olmasıdır. Temel değer ve 
ilkelerimiz doğrultusunda yüklenilen sosyal sorumluluk projeleri ile spor 
dışındaki faliyetler ile de gündemde kalmayı amaçlamaktayız.

Dernek yönetim kurulu, mühendis, mimar ve yüksek lisans eğitimi almış 
kişilerden oluşuyor. Camiamiza Avrupa’da hizmette her zaman çok çalışa-
rak, mümkün olduğunca geniş perspektifte yapabileceğimizin en iyisini ve 
güzelini vermenin bilinciyle, camiamızın ve üyelerimizin katkılarıyla Avru-
pa’da örnek, öncü ve güvenilir bir dernek konumunu sürdürmeyi ve bunun 
devamını sağlamayı hedef almaktayız.”

KURULUŞ

Yusuf Genç  
(Başkan)

Kağan Soydan
(Başkan Yardımcısı)  

Mikail Genç
(Başkan Yardımcısı)

Gürkan Asıl
(Genel Sekreter)

Burhan Açar
(Mali Işlerden Sorumlu,

Sayman)

Şengül Ulusoy 
(Kadın Kolları Sorumlu)

Caner Kücüker 
(Taraftarlar, Reklam Sponsor ve 

Pazarlama)

Uğur Taşdemir 
(Sosyal ve Kurumsal İlişkilerden 

Sorumlu)

Burak Güzelkabakci 
(Yedek Üye)

Zekeriya Yüksel
Türker Güzelkabakci

Mehmet Köse

YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

MİSYON VE VİZYON
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• Duisburg Beşiktaşlılar Derne-
ği, Avrupa ve Almanya’da bir ilke 
imza atarak, Almanya’da düzenle-
nen ramazan etkinliklerinde bir ay 
boyunca “Gurbette Aşk, Yüreklerde 
Beşiktaş” sloganı ile stand açtı ve 
gurbetçilerin odak noktası oldu. 
Dernek ayrıca açılan stand ile kulü-
bümüzün tanıtımı yanında, satılan 
resmi ürünler ile Kartal Yuvası’nın 
kasasına yüklü bir destekte bulun-
muştur.
• Bayram günü Kartal Yuvası’ndan 
temin edilen en değerli hediyeler ile 
derneğimiz, kanserli çocuklar klini-
ğine ziyaret gerçekleştirmiş ve otuz 
kanser hastası olan Türk, yabancı ve 
Alman çocukları sevindirmiştir. 
• Derneğin geleneksel hale getirdiği 
iftar progrmları her yıl tekrarlan-
maktadır.
• Derneğimiz, camiamıza destek 
olmak prensipine uyarak, dernek 
ürünlerini, atkıları ve bayrakları 
lisanslı ürün olarak Kartal Yuvası’n-
dan almakdadır.

• Duisburg Beşiktaşlılar Derneği’nin 
öncülüğünde gerçekleştirilen şam-
piyonluk kutlamalarına, Duisburg ve 
çevresinden yüzlerce taraftar katıl-
mıştır. Şampiyonluk maçı dernekte 
izlenildikten sonra, kent meydanın-
da yanan onlarca meşale ile şölen 
havası estirilmiştir. 
• Dernek, gençlerin günlük sosyal 
ve bütün sorunları ile ilgilenip gele-
ceğe emin adımlar ile yürümlerine 
yardımcı olmaktadır. Beşiktaş ve 
Türk tarihini öncelik alan sosyal fa-
aliyetler ile Avrupa ve Almanya’daki 
Türkler arasında en çok rastlanan 
uyum sorunu, dernekte tamamen 
yok edilmiş durumdadır.
• Derneğin üyelerden aldığı destek 
ve talepler doğrultusunda Beşikta-
şımız’ın son senelerdeki tüm Avrupa 
deplasmanlarına otobüs ve uçak 
organizasyonu düzenlemektedir.
• Duisburg Beşiktaşlılar Derneği, 
İstanbul ve Türkiye genelindeki Be-
şiktaş müsabakalarında, Avrupa’da 
memleket ve Siyah Beyaz’ın hasre-
tini çeken üyeleriyle organizasyonlar 
gerçekleştirmektedir. 

• Derneğin Kasim 2015’te mülte-
cilere yönelik düzenlediği “SİYAH 
soğuk günlerde, BEYAZ bir umut 
ol” yardım kampanyası ile birçok 
mağdur mülteci ailelerine yardım 
eli uzatılmış, giyim, gıda ve muhtelif 
yaşam malzemesi yardımında bulu-
nulmuştur.
• Derneğin engellilere yönelik pro-
jeleri Almanya ile sınırlı kalmayıp, 
Türkiye’de de ihtiyaç sahibi hasta 
ve engelli dostlarımıza da yardım eli 
uzatılmıştır. 
• Sadece futbolda değil, asil renk-
lerimizin Avrupa’da mücadele ettiği 
diğer spor ve amatör branşlarında 
da tam destek parolasını prenip 
edinmiş bulunmaktayız.
• Ayrıca geleceğimiz olan alt yapı 
futbol takımlarımızın bölgemizde 
katıldıkları turnuvalarda destekle-
yip derneğimizde misafir edip U11, 
U14 ve U19 takımlarımızı yemekte 
misafir ettik.
• Avrupa’da Beşiktaş ve Beşiktaş-
lı olmanın niteliklerini katıldığımız 
televizyon ve radyo programları ile 
sevenlerimiz ile paylaştık. ◊

FAALİYETLER
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Yeni ve pek fazla bilinmeyen bir 
teknoloji markası olan Essen-
tial, ilk akıllı telefon modelini 
geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde 
kullanıcıların beğenisine sundu. 
Firmanın kurucusu ve aynı 
zamanda da oldukça yaygın 
bir biçimde kullanılan Android 
işletim sisteminin yaratıcıların-
dan olan Andy Rubin, Android 
OS’yi Google’a devrettikten 
sonra teknoloji tutkunlarının 
karşısına bu defa Essential 
markası ile çıkmış oldu. Bilindi-
ği üzere Android dünya üzerin-
de en yaygın kullanılan mobil 
işletim sistemlerindendir. Ru-
bin’in Essential PH-1 akıllı te-
lefon modelinde de Android 7.1 

Nougat versiyonu yüklü olarak 
gelmektedir. Oldukça şık bir 
tasarıma sahip olan bu cihaz 
5.7 inç genişliğinde, 1312x2560 
piksel çözünürlüğünde, Cor-
ning Gorilla Glass 5 yüksek 
darbe dayanımlı, IPS LCD tipi 
bir ekranı bulunmaktadır. Son 
derece güçlü çift dört çekir-
dekli işlemcisi bulunan PH-1 
modelinde 128GB dahili hafıza 
ve 4GB Ram bellek yer almak-
tadır. Laser otofokuslu, led flaş 
aydınlatma özelliği bulunan 
çift 13mp birincil kamerasına 
ek olarak bir de 8mp ikincil 
kamera mevcuttur. HD yüksek 
çözünürlükte video ve fotoğ-
raflar çekebileceğiniz kame-
ralarının dokunmatik fokus, 
HDR. çekim, yüz denetleme ve 
panaroma gibi özellikleri de 
bulunmaktadır. Standart Wi-Fi 
ve Bluetooth kablosuz bağ-
lantı arabirimlerine ek olarak 
USB-C tipi kablolu bağlan-
tı birimi de mevcuttur. Dört 
farklı renk seçeneği ile satışa 
sunulan Essential PH-1 mo-
dellerinde 3040mAh kapasiteli 
batarya bulunmaktadır.

ANDROID’Lİ ESSENTIAL
PİYASADA

Bir zamanların yaygın oyun platformlarından olan atari yepyeni 
bir konsol modeli ile geri geliyor. Hakkında çok fazla bilgi verilmeyen 
ancak ürün adı olarak Ataribox kullanılacağını öğrendiğimiz bu ci-
hazda Ethernet aracılığı ile internet bağlantısı, USB, HDMI ve SD kart 
yuvalarının da bulunacağı düşünülmektedir. Fiziksel yapısı ve genel 
tasarım bakımından bizi eskilere götürüp Retro yaşatacağına inandı-
ğımız Atari firması Ataribox ile iyi bir işe imza atacağından eminiz.

Retro konsol
geri dönüyor

Yazı:
Murat Yıldız
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Dizüstü bilgisayar ürünleri tarafında genellikle uygun fiyat 
ile yüksek donanım özelliklerine sahip cihazlar üreten Acer, 
en yeni cihazlarından Aspire VX-15 ile bu 
alanda piyasayı kasıp kavuracak gibi 
görünüyor. Sade ve biraz da kaba bir dış 
görünüşe sahip olan bu cihaz donanım 
özellikleri ile ön plana çıkıyor. Tabii kırmızı 
keskin hatları ile oyun agrasifliğini bir giysi gibi üzerinde 
taşıdığı gözden kaçmaz bir gerçek. 15.6 inç gennişliğinde Full HD çözü-
nürlükte bir ekranı bulunan cihazımızın işlemcisi Intel marka Core i7 2.8GHz gücünde. 
32GB’a kadar yükseltilebilen ama 16GB Ram belleği bulunan VX-15 için son derece yeterli olacağını düşünmekteyiz. 
Dahili depolama birimi olarak 128GB SSD ve 1TB kapasiteli mekanik disk bileşimi kullanılmış. Grafik işlemci olarak 
harici GeForce GTX1050 modeli mobil ekran kartı tercih edilmiş. USB portları olarak tüm tiplere uygun port eklen-
meye çalışılmış. USB 2.0 , USB 3.0 ve USB 3.1 Type-C bunlara ek olarak SD kart okuyucusu ve ethernet portları da 
bulunuyor. Cihazın üç hücreli 4605mAh kapasiteli son derece güçlü bir bataryası var. Yaklaşık 2.5kg ağırlığındaki Acer 
Aspire VX-15 modeli ile en zor grafik aşamalarında bile rahat geçiş deneyimleri yaşayacaksınız.  

Eylül ayı içerisinde Steve Jobs 
Theater’da gerçekleştirilen bir 
tanıtım ile Apple’ın yeni ürün ve 
yazılım güncellemeleri hakkında 
bilgi verildi. Organizasyonda iPho-
ne 8, iPhone X, üçüncü seri Apple 
Watch, Apple TV 4K, iOS 11 ve 
watch OS 4 güncellemelerinden 
söz edildi. Heyecanla beklenen 
iPhone 8’in yanında sürpriz bir 
iPhone X ürünü vardı ki özellikleri 
ile izleyenleri mest etti. Tüm ürün 
ve yazılımlarda elbette gelişmeler 
var ancak iPhone X ürünü ile ilgili 
devrim niteliğinde ciddi yenilikler 
olduğunu görmekteyiz. Ön tara-
fının tamamı ekran cam ekran 
olduğunu gördüğümüz iPhone X 
modelinde Apple’ın istediği ve 
gerçekleştirdiği vizyon doğrultu-
sunda dokunmanıza, sesinize ve 
bakışlarınıza artık tepki verebi-
liyor. Süper Retina olarak adlan-
dırılan ve 5.8 inç boyutlarındaki 
ekranı ile gövde birleşimi yuvarla-
tılmış çevreselliği sayesinde varla 
yok arasında bir his veriyor. Ger-
çeğe en yakın OLED teknolojisi ile 
üretilmiş olan ekran panel bileşimi 
çok daha canlı ve parlak renkler 
sunabilmektedir. Cihazın arka 
panelinde de cam kullanıldığını 
belirtmekte fayda var. Ön kame-
rası ile Face ID yani yüz tanıma ve 
bu sayede cihaz kontrolü gerçek-
leştirme imkanı bulunuyor. Yapay 

öğrenme teknolojisi ile görünümü-
nüzde gerçekleşen değişikliklere 
adapte olabiliyor. Buna ek olarak 
TrueDepth özelliği sayesinde yak-
laşık elli farklı yüz kası hareketini 
algılayıp animasyonlu emojilerde 
karşılığını oluşturabilmektedir. Bu 
alanda da bir yenilik diyebilece-
ğimiz Animoji’li mesajlar gönde-
rip alabileceksiniz. Kablosuz şarj 
özelliğinin de entegre edildiğini 
öğrendiğimiz iPhone X modelinde 
kameranızın çekimler sırasında 
olağan üstü portre çekim özellik-
lerini deneyimlemiş olacaksınız. 
Optik görüntü stabilizasyonu da 
bulunan 12mp çözünürlük sağ-
layabilen çift arka kamerası ile 
kendinizi çekeceğiniz fotoğraf ve 
videoların gerçekliği içerisinde 
hissedeceksiniz. Saniyede 600 
milyara kadar işlem yapabildiği 
öne sürülen dört çekirdekli, nöral 
sistemli A11 Bionic işlemcisi ile 
Apple ile özdeşleşen ve kullanıcı-
larının da bildiği üzere size en sta-
bil çalışma ortamını donma ve ta-
kılma olmaksızın sunacaktır. Suya, 
sıçramalara ve toza dayanıklı 
olduğu belirtilen iPhone X hızlı şarj 
özelliği ile otuz dakikada yaklaşık 
yüzde elliye kadar şarj olabilmek-
tedir. Yakında ülkemizde de satışa 
sunulacak olan yeni Apple ürünleri 
ile inovasyonu yaşamaya devam 
edeceğiz. ◊     

Acer’dan yeni
oyun canavarı

Yeni Apple ürünleri tanıtıldı



112
Ekim
2017

113
Ekim
2017

Untitled-1   1 22/09/16   14:41



112
Ekim
2017

113
Ekim
2017

Alberto Contador’a veda

Yazı:
E. Burak İzmirlioğlu

Bisiklet Sporcusu - Mühendis

ı spanya’nın yetiştirdiği 
en başarılı profesyonel 
yol bisikleti yarışçısıla-
rından biri olan Alberto 
Contador Velasco  

      (Doğum: 6 Aralık 1982), 
yol bisikleti kategorisindeki üç bü-
yük bisiklet turu olan Fransa (Tour 
de France), İtalya (Giro d’Italia) ve 
İspanya (La Vuelta) turlarını kazan-
mayı başaran, ilk İspanyol bisiklet-
çisidir. Yer yüzünde bu üç turu da 
toplamda beş bisikletçi kazanmayı 
başarabilmiştir.

El Pistolero (silahşör) lakaplı 
bisikletçi, 2007 yılında Discovery 
Channel takımıyla Tour de France, 
2008 yılında Astana takımıyla Giro 
D’Italia ve Vuelta İspanya’yı, 2009 
yılında Tour De France’ı kazan-
mıştır. Her ne kadar Astana takı-
mıyla, 2010 Tour de France, Saxo 
Bank-SunGard takımıyla; 2011 Giro 
d’Italia‘yı kazanmasına rağmen 
bu unvanları, doping soruşturma-
sı sonucunda suçlu bulunmasının 
ardından elinden alınmıştır. Doping 
cezasının sona ermesinden son-
ra dönüş yapmış, 2012 ve 2014 
yıllarında Vuelta a España‘yı kazan-
mıştır.

Alberto Contador her ne kadar 
yaşayan efsane olarak görülse de, 
isminin doping soruşturmalarına 
katılması, o dönemki kariyerindeki 
başarılarının silinmesi, belirli bir süre 
bisikletten men cezası alması, biz 
bisiklet severlerin üzülmesine yol 
açmış ve cezasını çektikten sonar 
tekrar sahalara çıkmıştır. Alberto 
Contador, kendi adını taşıyan vakıf 
ve spor klübü ile gerek junior ve  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yirmi üç yaş altı sporcu yetiştirmesi 
gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde 
yoksul çocuklara bisiklet hediye 
etmek için bağışlar toplaması ile 
herkesin takdirini kazanmıştır.

2017 yılında Trek- Segafredo ta-
kımı ile katıldığı La Vuelta yarışı ile 
profesyonel bisiklet kariyerine son 
noktayı koyan Contador, yirmin-
ci etapta yaptığı atak ile Angliru 
etabını kazanarak emekliliğe göz 
kamaştırıcı bir zafer ile adım attı. 
Tur boyunca her fırsatta kaçmayı 
deneyen ama yirminci etaba kadar 
başarılı olamayan Contador, 117 
kilometrelik yarışın sonunda 
Angliru zirvesinde 2017 yılında 
ilk etap, kariyerinde ise son etabı 
alarak bizlere veda etti. Akılları-
mızda bir dans edasıyla tırma-
nışları ve kazındığı yarışlarda 
finiş çizgisini geçerken sergi-
lediği ateş etme hareketiyle 
zihinlerimizde anısı yaşaya-
caktır. ◊
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Beşiktaş’a özel Yandex Browser indir! 
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kolunu doğru 
pozisyonda 
tutmak, mo-
tosikleti- 

          nizle daha iyi 
hakimiyet kurmanızı sağlayacak-
tır. Peki doğru tutuş pozisyonunu 
nasıl ayarlarsınız? Hareket etmeden 
önce, sağ el iki parmağınızı (işaret 
ve orta) ön fren manetinin üzerine 
uzatıp hareket etmeye başlayaca-
ğınız zaman iki parmağınızı ön fren-
den gaz koluna alıp, elinizin ayarını 
bir daha bozmadan pozisyonunuzu 
ayarlayabilirsiniz.

Gözlem
Motosiklette gözlem, hayati 

önem taşır. Tüm algılarınızın açık 
olması gerekmektedir. İyi bir moto-
siklet sürücüsü olmanın temellerin-
den biri, iyi gözlemci olmaktır. Ayna 

ayarlarınızın iyi pozisyonda ayar-
lanmış olması çok önemlidir. Unu-
tulmamalıdır ki, tehlike her zaman 
önünüze çıkmaz, kimi zaman arka-
nızdan gelebilir! Motosiklet üzerinde 
yoldan başka bir şey düşünmemeye 
mutlaka dikkat edilmelidir. Kısa bir 
süre bile başka bir şey düşünmeniz, 
sizin bir anda herhangi bir tehlikeye 
karşı savunmasız yakalanmanıza 
sebep olabilir.

Pozisyon
Motosikletinizle seyir halindey-

ken çok şeritli yollarda mutlaka 
orta şeridi kullanınız ki herhangi 
bir olumsuzlukla karşılaştığınızda 
sağa veya sola kendinize kaçış alanı 
yaratabilesiniz.

Trafiğin yoğun olduğu yerlerde, 
genelde iki araç arasında kalma-
maya özen gösterin (Önde giden 
aracın tam arkasından gitmek, onun 
arkasından gelecek aracın durama-
ması halinde arada sıkışıp düşmeni-
zi engelleyecektir).

Aynı şekilde trafik ışıklarında 
durmanız gerektiğinde, trafik ışık-
larının en sağında, en sağı müsait 
değilse solunda, solunda da yer 
yoksa iki aracın arasında durabi-
leceğiniz şekilde pozisyon almanız 
gerekmektedir.

Sinyal
Sinyaller mutlaka kullanılmalıdır. 

Sinyal kullanmayan araç sürücüleri- 
ne dikkat edilmelidir. Özellikle kav-
şaklarda algılarınızın çok daha açık 
olması gerekmektedir. Yol girişini 
çıkışını kaçıran araç sürücüleri, ani 
manevralarla sağa, sola geçiş yapa-
bilir. Bu manevraları yaparken sinyal 
kullanmayı düşünemeyeceklerdir. 
Bu yüzden kavşak ve yol ayrımla-
rında uygun şerit seçilmeli, trafiğin 
akışına göre hız artırılmalı veya 
hız azaltılarak tehlike bölgesinden 
uzaklaşmak gerekmektedir.

Bir Kartal gibi yollarda iyi  
seyirler... ◊

Motosiklet sürücülerine öneriler

Yazı:
Mustafa Tekin

Motosiklet Başlangıç ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni 
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dolu felaketin-
de otomobille-
rimizin büyük 
hasar görmesi  

         üzerine dos-
tum AutoClub Genel Müdürü Turgut 
Yüksekdağ’ın kapısını çaldım ve 
öğrendiklerimi sizlere aktarmak 
istedim. Geçtiğmiz ay bu söyleşinin 
bir bölümünü yayınladık, kaldığımız 
yerden devam ediyoruz:  

Hasarın devlet tarafından karşı-
ladığı söyleniyor. Bu hakkımızı nasıl 
değerlendirebiliriz?

Basında bu konuda bir takım 
haberler çıktı ama detayları henüz 
paylaşılmadı. Şu ana kadar resmi bir 
açıklama yapılmadığı için bu konuda 
bir şey söylemek doğru olmaya-
caktır. Devletin yaşanan bu süreçte 
destek olması mutluluk verici olur.

Dolu hasarının kaskodan yapıl-
ması durumunda kasko poliçesinin 
hasarsızlık indirimi bozulur mu?

Kasko poliçesi kullanılacağı için 
otomobil sahibinin bir sonraki dönem 
hasarsızlık indiriminden faydalan-
ması mümkün olmayacaktır. Bunu 
bir istisna olarak gören kasko şirket-
leri olabilir. Bu durumda hasarsızlık 
indirimi bozulmadan da yapılabilir.

Uygulama sonrasında aracın 
değeri düşer mi?

Otomobil yüzeyinde boya vb. 
bir işlem yapmadığımız için aracın 
değeri düşmeyecektir. Bununla bir-
likte uygulama öncesinde otomobil 
sahibinin, otomobilinin bir fotoğra-
fını çekmesi ve arşivinde bulunması 
satarken faydalı olacaktır. 

Uygulamalar nasıl yapılıyor?
Dolu hasarının giderilmesi uy-

gulamalarında önemli olan iyi bir 
ustalık, hassasiyet ve sabır... Bir ürün 
kullanımı olmadığı için otomobile za-
rar verilmesi çok mümkün değil ama 
özenli bir iş yapılmaması durumunda 
otomobil yüzeyinde göçüklerin gide-
rilmemesi, işin tekrarı gibi sorunlarla 
karşılaşılabilir. Göçük olan yüzeyin 
kullanılan aparatlar ile düzeltilmesi 
işlemi anlatırken basit görünmek-
le birlikte bir otomobil yüzeyindeki 
beş yüz göçüğün giderilmesi büyük 
ustalık isteyen bir iş.

Yeteri kadar personel var mı?
Maalesef bu kadar büyük ha-

cimli bir işi karşılayacak bir iş gücü 
mevcut değil. Bu nedenle yapılacak 
otomobillere uzun süreli randevular 
verilmek durumunda kalınıyor. Son 
dönemde yurt dışından gelen ustalar 
da oldu ama bire bir şahit olduğum 
için rahatlıkla söyleyebiliyorum 
birçok otomobil için düzeltilemez 
dediler. Bunda onların işçiliklerinin 
yeterli olmadığı kanısı yanında parça 

değişiminin onlar için çok daha 
düşük maliyetli olduğunu bu nedenle 
bu yolu seçtiklerini söyleyebiliriz.

Uygulamayı nerede yaptırmak 
gerekiyor?

Bu konuda seçenek çok fazla 
değil zaten. Pazarda bu işi yapan 
şirketler ve ustalar sınırlı sayıda. 
Ancak oluşan pazar sonrasında kısa 
süre içinde işi bilmeyen ama yaptığı-
nı söyleyen işletmeler de çıkacaktır. 
Bu nedenle güvenilir, garanti verebi-
len firmalar ile çalışmak mükemmel 
sonuç için ilk adım olacaktır.

Peki car care uygulamaları ile 
otomobili koruma mümkün olur 
muydu?

Bu büyüklükte bir hasarı ko-
ruyacak bir boya koruma hizmeti 
maalesef yok, keşke olsa. Bunun 
yanında otomobillere uyguladığımız 
PVC ve Poliüretan Şeffaf Kaplama 
uygulamaları ile hasarın etkisini 
en az yüzde elli azaltabilirdik. Bu 
uygulamalar esnek yapısı nedeni 
ile dolunun direkt kaportaya temas 
etmesinin önüne geçecektir.

*
Soruları ardarda sorunca üç çay 

içilene kadar bu sorulara cevap aldık 
almasına da asıl sormak istedikleri-
mi soramadım bile. Bilgiye bu kadar 
doymuşken dedim ki bir daha ziyaret 
eder, “car care” olayına gireriz. Yani 
dolu, kar, çamur yokken gözümüz-
den sakındığımız otomobilleri nasıl 
bakmalı ve korumalıyız? Hemen 
randevulaştık ve yanından ayrıldım. 
Ayrılırken de kendisinin de izniyle 
aşağıdaki irtibat numaralarınıda 
paylaşmak isterim.

AutoClub genel merkezinde ve 
önemli sayıda bayisinde tüm car 
care uygulamaları ile birlikte boyasız 
göçük düzletme hizmeti de veriliyor. 
Bu hizmetten faydalanmak isteyen 
otomobil severler 0 216 371 60 10-11 
numaralı telefonları arayabilirler. ◊

Dolu hasarından sonra
ne yapılmalı? (2)

Yazı:
Kaan Özşenler

İleri Sürüş ve Sportif Sürüş Eğitmeni
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Dany Brillant
Tarih: 06 Ekim 2017 

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

Fiyat: Protokol ¨500.00, 1. Kategori ¨330.00 
2. Kategori ¨275.00, 3. Kategori 220.00 

4. Kategori ¨192.50, 5. Kategori ¨165.00 
6. Kategori ¨137.50, 7. Kategori ¨110.00 

8. Kategori 82.50 TL
Fransızca şarkıların ve Latin ezgilerin 

vazgeçilmez ismi, dünyaca ünlü şarkıcı  
 Dany Brillant, Akdeniz ritimlerin- 
 den Fransız melodilerine  
      ve Porto Rico ezgilerine  
  uzanan geniş müzik  
  repertuvarıyla  
  ülkemize  
  geliyor. 

Notre Dame Quasimodo Müzikali
Tarih: 03 Ekim 2017 

Saat: 20:30
Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul

Fiyat: Tam ¨67.00, Öğrenci ¨57.00
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; “Notre Dame - Quasimodo Musical”, çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile 
Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç ile Pa-
paz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan danslarıyla goz dolduran Türkçe bir müzikal.

Fatma Turgut
Tarih: 06 Ekim 2017 
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨49.50

Nart Müzik Festivali 
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Nart Müzik Festivali, en sevilen sanatçıları Emex Otel’de müzikseverlerle 
buluşturuyor.
Fiyat: Kombine ¨120.00, Tek Gün ¨50.00
6 Ekim 2017 Cuma
Duman, Feridun Düzağaç, Yüksek Sadakat, Redd, Çamur, Entu
7 Ekim 2017 Cumartesi
Athena, Manga, Hüsnü Arkan, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Kolektif İstanbul, Nadas
8 Ekim 2017 Pazar
Mor ve Ötesi, Pentagram, Cem Adrian, Son Feci Bisiklet, Can Gox, Sattas, Yedinci Ev

Dream Theater
Tarih: 10 Ekim 2017  • Saat: 20:30 • Yer: Volkswagen Arena, İstanbul 
Fiyat: Sahne Önü ¨265.00, Turkcell Platinum Tr ¨175.00, Normal Ayakta ¨165.00
Progresif rock ve metal hayranlarının uzun yıllardır bekledikleri an nihayet gerçekleşi-
yor. Dream Theater, kariyerini tabiri caizse uçuran albümün 25. yıl turnesiyle İstan-
bul’da. Amerikalı grup bu konserde klasikleşmiş albümü “Images & Words”ü baştan 
sona çalmakla kalmayacak, kariyerinin farklı dönemlerinden en iyi parçalarını ve yirmi 
üç dakikalık efsanevi epiği “A Change of Seasons”ı da eksiksiz olarak icra edecek.

Rock Days 
Yeni gençlik festivali Rock Days, 7-8 Ekim tarihlerinde İzmir Arena’da, 
14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul Life Park’ta müzikseverlerle buluşuyor. 
Her iki şehirde de bilet fiyatları: 
Kombine ¨57.50, Tek Gün ¨46
İzmir
7 Ekim 2017 Cumartesi 
Duma, Pentagram, Adamlar, Eren Dutlu
8 Ekim 2017 Pazar 
Athena, Bülent Ortaçgil, Hey! Douglas, Tezgah, Gizle
İstanbul 
14 Ekim 2017 Cumartesi 
Teoman, Bülent Ortaçgil, Baba Zula, Hey! Douglas
15 Ekim 2017 Pazar 
Duma, Manga, Kurban, Sufle

AĞUSTOS
ETKiNLiKLERi

SesVersus 
Tarih: 01 Ekim 2017 
Saat: 20:00
Yer: Kayseri Kültür Sanat Merkezi
Fiyat: ¨36.00, ¨31.50
Kuruluşundan bu yana çok çeşitli projelerde, 
festivallerde yer almakla beraber kendisini 
hala yenileyerek ve geliştirerek çalışmalarına 
devam eden SesVerSus, TRT Ankara Radyosu 
Çoksesli Gençlik Korosu’nda birlikte 
şarkı söylemekten keyif alarak yola 
çıkmış, farklı meslek  
gruplarından oluşan  
şefsiz bir vokal 
topluluğudur.

Edirne Müzik Festivali
Tarih: 07 - 08 Ekim 2017
Yer: Buzhane Davet Bahçesi, Edirne
Fiyat: Kombine ¨78.50, Tek gün ¨45.00
Edirne’nin ilk müzik festivali Edirne Müzik Festivali’nde, 
Hayko Cepkin, Haluk Levent, Manga, Moğollar, Yeni 
Türkü, Cem Adrian, Jehan Barbur, Kalben, Manuş Baba 
ve Keti misafirlere müzik ziyafeti sunacak.
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Nükhet Duru
Tarih: 19 Ekim 2017 
Saat: 20:30
Yer: Bostanlı Suat Taşer 
Tiyatrosu, İzmir
Fiyat: 1. Kategori ¨78.00 
2. Kategori ¨67.00 Iggy Azalea

Tarih: 21 Ekim 2017 
Saat: 19:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP ¨350.00
Sahne Önü ¨160.00
Normal ¨80.00

Direc-t 
Tarih: 11 Ekim 2017 • Saat: 21:30 • Yer: Salon İKSV, İstanbul
Fiyat: Tam ¨45.00, Öğrenci ¨34.00

Bir Zamanlar Gazinoda 
Tarih: 11 Ekim 2017 
Saat: 20:30 • Yer: Kenter Tiyatrosu, İstanbul • Fiyat: Tam ¨67.00
Öğrenci ¨47,00 • Yazan: Haldun Dormen • Yönetmen: Ali Altuğ 
Oynayanlar: Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu, Ruhsar Öcal, 
Almila Uluer, Caner Tör, Murat Terzi, Murat Buyruk, Cansel Şanlı, 
Ece Arlı, Başak Burcu Ceylan, Fatih Aslan
Yıllar önce yaptıkları tüm oyunlarla izleyenleri kırıp geçiren, 
herkesin gönlünde taht kurmuş iki eski komedyenin şöhreti artık 
geçmişin tozlu sayfaları arasında kalmıştır. Geçmişte yaşanan 
tatsız bir olaydan dolayı bir gece yollarını ayırmışlar ve yıllarca bir 
daha asla görüşmemişlerdir. Fakat hiç beklenmedik bir anda gelen 
teklifle yeni bir proje için tekrar bir araya gelirler. Bakalım bu ilki 
eski dost aralarındaki husumeti çözüp tekrar özledikleri o şöhrete 
kavuşabilecekler mi?

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 
Tarih: 25 Ekim 2017 
Saat: 20:30
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon, İstanbul
Fiyat: Tam ¨89.50, Öğrenci ¨69.00
Ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla Ayhan Sicimoğlu & Latin 
All Stars sizlerle... Bolero’lar, salsa’lar, caca’lar ve özel sürprizlerle 
müziğe doyamayacağiniz harika bir gece sizleri bekliyor.

Ceza 
Tarih: 27 Ekim 2017 
Saat: 21:00
Yer: DasDas, İstanbul
Fiyat: Tam ¨56.50, Öğrenci ¨46.50

Hayko Cepkin & Moğollar
Tarih: 13 Ekim 2017 • Saat: 22:00
Yer: Sanat Performance Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: Balkon VIP2 (3 Kişilik Masa)¨299.00 TL
Balkon VIP1 (2 Kişilik Masa) ¨275.00 TL
Balkon VIP2 (2 Kişilik Masa)
¨199.00 TL,
Genel Satış ¨39.50

Lara Di Lara
Tarih: 18 Ekim 2017 
Saat: 21:00
Yer: KadıköySahne, İstanbul
Fiyat: ¨28.50

Beethoven ile Fazıl Say
Tarih: 24 Ekim 2017 
Saat: 19:00
Yer: İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve 
Sanat Merkezi, İstanbul
Fiyat: Tam ¨99.00, İndirimli ¨59.00

                      Anjelika Akbar
        Tarih: 14 Ekim 2017 
Saat: 20:00
Yer: İstanbul Deniz Müzesi
Fiyat: 1. Kategori ¨80.00,  2. Kategori ¨60.00, 3. Kategori ¨50.00
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artık gözden  
düşmüş sine-
ma artistleri, 
hele ki mes- 

           lekten iyice 
uzaklaşmışlarsa çoğu zaman insan-
da bir acıma hissi uyandırırlar.

Artık eski güzelliğinden haliyle 
çok uzak bir Brigitte Bardot’un ya-
pımcılar kapısını çalmaz olur...

Diri ve hep canlı duruşuyla hiç 
sönmeyecek bir yıldızmış gibi yıllar-
ca parıldayan Nick Nolte, gün gelir 

üçüncü sınıf bulvar gazetelerin-
de “Ne hale geldi” manşetleriyle 
sunulur; üzerinde yırtık pırtık bir 

tişört, yağlanmış saçları, salınmış 
göbeğiyle...

“Şöhretin bedeli” vardır. Bu bedel, 
daha çok “ünlü olmanın dayanıl-

maz çekiciliği”nin sarhoşluğu so-
nucunda insanı hasta eder ve 

milyonlarca dolara da sahip 
olsanız artık “majör dep-
resyon” kapınızı çalmıştır. 
İnsanlar, doğa, yaşam; her 
şey yavaş yavaş anlamını 
yitirir.

Çaptan düşmüş 
artistlerin tam tersine; 
daha işin başındayken 

dahi sinema dünyasın-
da “star sistemine” direnenler 

de yok değildir; önde geleni Jean 
Seberg’tir. “Siyah-Beyaz” yılları ha-
tırlayan ya da bizim gibi Siyah-Be-
yaz beyazperdeye aşık yeni nesil 
sinefillerce şan ve şöhret halisü-
nasyonuna direnen devrimci ruhlu 
sinema artistlerinden biri olarak 
hatırlanır. Belki bizim sinemamızdan 
da Tarık Akan’ı, Yılmaz Güney’i de 
örnek verebiliriz. Tüm bu adı geçen 
isimler, “onlara biçilen rollerin” dışına 
çıkmayı denediler, bedelini ödeye-
rek.

Bana göre günümüzde Hollywo-
od’da tüm bu yukarıdaki “sistemin 
dışına çıkan” isimlerin çağdaş tem-
silcisi ise Jim Carrey’dir.

Büyük aktör, hayranlarını şaşır-
tan bir hayat serüveni yaşıyor uzun 
süredir. Ün, para, şöhret; her şey var 
onda.

Ancak intihar etmiş bir sevgilinin 
travması, star sistemini sorguladığı 
derin bir ruhu ve sisteme karşı hiç 
bitmeyen bir eleştirel tavır da onun 
alameti farikası.

Kendilerine biçilen rollerin de-
ğil, bağımsız kişiliklerin ve onurlu 
hayatların peşindeki tüm bu bilge 
insanları saygı ve sevgiyle selamlı-
yoruz. ◊

Jean Seberg
Yazı:

Murat Arda

Süper starlıktan süper bilgeliğe;

Sıra dışı 
artistler
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Kırılgan bir genç kadın olan 
Chloé, depresyondadır. Sorunlarının 
üstesinden gelmek için gittiği psik-
yatristi Paul’a kısa süre içinde aşık 
olur. Aylar sonra birlikte yaşamaya 
başlayan ikilinin sağlıklı görünen 
ilişkileri, Chloé’nin, sevgilisinin ger-
çek kimliğine dair ondan bir şeyler 
sakladığını keşfetmesiyle gerilimli 
bir hal alır ve çift arasında bir köşe 
kapmaca başlar. ◊

Stephen King çatlağının zaten 
olağanüstü korkunç olan O’su-
nun yeni versiyonu vizyonda. Film, 
korku sevdalılarının çok iyi hatırla-
yabileceği gibi Maine’in küçük bir 
kasabasında yaşayan yedi çocuğu 
ele alıyor. Bu yedi arkadaş okulla-
rında dışlanan bir gruptur. Ancak en 
büyük sorunları bu değildir. Arka-
daşlar bir yandan hayatın getirdiği 
sorunlarla, bir yandan da ergenlikle 
uğraşırken, başlarına beklemedikleri 
bir bela daha açılır. Kurbanlarının 
korkularına göre şekle girebilen 
Pennywise, ürkütücü bir palyaço 
kılığında bu yedi çocuğa dehşet 

saçmaya başlar. Artık okuldaki 
sorunları, verecekleri hayatta kal-
ma mücadelesine oranla bir hayli 
önemsiz kalacaktır. ◊

Dağların sardığı bir bölgede 
yaşayan Mitsuha, hayatından çok 
da memnun olmayan liseli bir kızdır. 
Babası vali olarak çalışmakta ve 
seçim kampanyaları ile uğraş-
maktadır. Evde kendisi, kardeşi ve 
büyükannesi dışında kimse yoktur. 
Kırsal kesimdeki yaşamı onu bu-
naltmaktadır ve esas isteği Tok-
yo’nun muhteşem şehir hayatının 
bir parçası olmaktır. Diğer tarafta 
ise Taki vardır. Taki Tokyo’da yaşa-

yan, Mitsuha ile aynı yaşlarda bir 
gençtir. Günleri, Tokyo’daki herhan-
gi bir genç gibi hem arkadaşlarıyla 
vakit geçirip hem de çalışarak geç-
mektedir. Ancak bir gün, rüyasında 
kendini dağların sardığı bir kentte 
yaşayan bir kız olarak görecek-
tir. Mitsuha ise tam tersi, kendini 
Tokyo’da yaşayan bir erkek olarak. 
Birbirine yabancı bu iki genç, garip 
bir şekilde kendilerini, birbirlerine 
bağlanırken bulacaktırlar. ◊

Yönetmen: François Ozon
Oyuncular: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

Yönetmen Andy Muschietti
Oyuncular: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

Yönetmen Makoto Shinkai
Seslendirenler: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Ryô Narita

L’amant Double / 
Tutku Oyunu

It / O

Your Name / Senin Adın
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UMBERTO

ECO
Ayın Yazarı

1962 yılında yayımlandığın-
da dünya çapında büyük yankı 
uyandıran ve yapıt ile okur/izle-
yici arasındaki etkileşimin dina-
miklerinin öne çıkarıldığı Açık 
Yapıt, yirminci yüzyılın poetika 
literatürüne son derece önemli 
bir katkı...

Umberto Eco, bu çalışma-
sında müzik, edebiyat ve görsel 
sanat örnekleri üzerinden dö-
nemin avangard poetikalarının 
izini sürer ve bu tür yapıtlara 
eleştirel yaklaşımı olanaklı 

kılacak bir metodoloji önerir. 
Yelpazesini geniş tuttuğu bir bi-
limsel ve metodolojik zeminden 
yola çıkan Eco, avangard sanat 
estetiğinin belkemiğini oluştu-
ran “açıklık” kategorisi eksenin-
de sanat yapıtının anlamlan-
dırılma sürecini analiz eder. Bu 
çerçevede “çokluk”, “çoğulluk”, 
“çokanlamlılık” kavramlarına 
özel bir vurgu yaparak yapıtın 
anlamlandırılma sürecinde oda-
ğı “yaratıcı”dan okura/izleyiciye 
kaydırır. ◊

Yazar: Umberto Eco
Yayınevi: Can Yayınları

Açık Yapıt

ıtalya sadece futbola değil, 
düşünsel dünyaya da iz 
bırakan, azımsanmayacak 
sayıda filozof, sanatçı ve 
bilim insanını  

      insanlığa kazandırdı. Bun-
lardan, çağdaş zamanların en üretken 
yazarlarından birini, Umberto Eco’yu 

ayın yazarı olarak Beşiktaşlılar’a 
önermek istedik. Eleştirmen, düşünür, 
aynı zamanda Orta Çağ estetiği ve 
göstergebilim dalının da üstadlarından 
birisi olarak kabul edilen Eco, sıra dışı 
bir entelektüel olarak tüm dünyayı 
etkilemiştir. Zira İtalyan ustamız Eco, 
aslında çok yönlü bir bilimadamıdır 

aynı zamanda. İtalya’da, Bologna 
Üniversitesinde öğretim üyesi, semi-
olog, tarihçi, filozof, estetikçi, orta-
çağ uzmanı ve James Joyce üzerine 
derin araştırmalar yapmış biri. Geçen 
sene kaybettiğimiz Umberto Eco’dan 
kütüphanemize kattığımız ve sizlere de 
önerdiğimiz yapıtlara bir göz atalım. ◊
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Romancı geçmişi otuz yılı 
bulmayan Umberto Eco henüz 
hayattayken kendini “genç” bir 
romancı olarak niteliyor ve “Genç 
Bir Romancının İtirafları”nda, 
felsefeci ve kuramcı olarak arka-
sında bıraktığı uzun kariyerinden 
çok ‘genç bir romancı’ olarak 
geçirdiği yıllara bakıyordu. 

Eco bu iki alanı birlikte 
kullanmasının kurmaca yapıt-
larındaki verimli sonuçlarına 
eğiliyor. Kurmaca ile kurmaca 
dışı arasındaki sınırı araştırıp bu 
sınırın etrafında keyifle, eğlene-
rek ve eğlendirerek, zekice yak-

laşımlarla dolaşıyor. Okuru kendi 
yaratıcı yöntemlerinde gezintiye 
çıkarıyor ve kendi roman dünya-
sını nasıl yarattığının ipuçlarını 
veriyor. Ortaçağ uzmanı, felsefe-
ci ve çağdaş edebiyat alanında 
yetkili bir isim olan Umberto 
Eco, kurmaca yapıtlardaki hayali 
kahramanlara ve gerçek hayat-
taki algılanmalarına da değişik 
bir açıdan yaklaşıyor. Günümü-
zün en seçkin yazarlarından olan 
Umberto Eco’nun yaratıcılığının 
arka planını merak edenler için 
eğlendirirken bilgilendiren bu 
küçük kitap tam bir hazine. ◊

Aynı zamanda sir Sean Con-
nery üstadımızın başrolünde 
olduğu ve bana göre olağanüstü 
başarılı bir ortaçağ filmi uyarla-
ması da olan Gülün Adı, Eco’yu 
tüm dünyada meşhur yapan bir 
eserdir. Bu dev romanıyla bir 
anda dünyanın dört bir yanın-
da ünlenen Umberto Eco’nun 
bu ilk romanı, 1980’de İtalya’da 
ilk yayımlanışından bu yana 
sayısız basım yaptı ve dünyanın 
pek çok diline çevrildi. Dünyada 
olağanüstü bir ilgi uyandıran bu 
romanın yankıları hâlâ sürüyor. 
Filmi de büyük yankılar uyan-
dırdı. Bu romanın başarısında, 
kuşkusuz, yazarın ortaçağ konu-
sunda derin ve dolaysız bilgisinin 

büyük payı var. Tam anlamıy-
la ve her bakımdan ortaçağ 
dünyasını yansıtmakla birlikte 
Gülün Adı kesinlikle çağdaş bir 
roman; çağdaş romana yepyeni 
ve uzun soluk getiren özgün bir 
roman. Bir anlamda ortaçağda 
geçen, Hıristiyanlık düşüncesini 
tartışan tarihsel bir roman, bir 
anlamda da ustaca kurulmuş 
polisiye ve sürükleyici bir öykü. 
Ve en önemlisi olağanüstü bir dil 
ve benzeri az bulunur bir sanat 
yapıtı. Bu ünlü romanı İtalyan-
ca aslından başarıyla Türkçe’ye 
çeviren Şadan Karadeniz’in titiz 
ve uzun çalışmasını da burada 
hayranlıkla belirtmemiz  
gerekiyor. ◊

Yazar: Umberto Eco
Yayınevi: Kırmızı Kedi

Yazar: Umberto Eco
Yayınevi: Can

Genç Bir 
Romancının 
İtirafları

Gülün Adı

Bundan tam otuz yıl önce NWOBHM 
adlı bir akım dünya pop müziğinin sey-
rini değiştirdi. Açılımı “İngiliz Heavy Me-
tali’nin Yeni Dalgası” olan türün öncü-
lerinden Def Leppard, İngiltere bilboard 
müzik listelerine ambargo koyup popun 
egemenliğini sarstı (Söz konusu türün 
diğer öncüsü Iron Maiden ise daha çok 
sert kanlı çocuklarca tercih edilir ve pop 
piyasasına daha mesafeli olagelmiştir).

Def Leppard yayımladıkları Hyste-
ria plağı ile, tam otuz yıl evvel, Büyük 
Britanya’da tüm müzik listelerine bir 
numaradan yerleşerek müzik tarihini 
değiştiren gruplar arasındaki yerini sağ-
lamlaştırdı. Öte yandan rockçıların bir 
bölümü “metali poplaştırdıkları” gerek-
çesiyle topluluğa sırtını döndü ama ne 
gam; “Sağır Leoparlar” çoktan eleştiri-
lere kulaklarını tıkamıştı bile. Üstelik kız 
arkadaşını özleyen davulcularının trafik 
kazasında bir kolunu kaybedip çolak ol-
masına rağmen; dünyanın çolak davul-
culu tek grubu ünvanını da aldılar.

Hysteria albümünün otuzuncu yılı 
şerefine yeni edisyon plak formatında 
ve CD Box olarak Hysteria’yı yeniden 
piyasaya süren efsane grup şu sıra-
lar Güney Amerika turu için yollarda... 
Sonra Avrupa, derken... Kendi kendimizi 
gaza getirmeyelim, büyük rock grupları 
uzun zamandır tur programlarına “yalnız 
ve güzel ülkemizi” almıyor maalesef. ◊

MüZiKOMANi

efsanesi 
dünyayı turluyor
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Ben
Batuhan Kartal Nemli,
2003 doğumluyum.

Büyükçekmece Anadolu Lise-
si’nde okuyorum. Basketbolu 

çok seviyorum. Spor
Akademisi’nde
okuyacağım.

Ben
Zeynep Adalı,

Tekirdağ Aka Koleji’nde
okuyorum. 2007 doğumluyum. 

Büyüyünce Bale öğretmeni 
olacağım, dans etmeyi

çok seviyorum.
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atih Aksoy abi-
mizle BJK Nevzat 
Demir Tesisle-
ri’nde buluşmak 
üzere yola çıktık.  

  Tesislere geldi-
ğimizde o kadar heyecanlıydık 
ki, çünkü ikimiz de buraya ilk 
defa geliyorduk. Birçok futbolcu 
abimiz de tesislere girerken bize 
selam verdi, çok eğlendik ve 
Fatih abimizi çok sevdik. İşte ken-
disiyle yaptığımız röportaj:

Tesislere saat kaçta gelirsin?
Antrenmanlarımız şu sıralar 

saat altıda oluyor. Ama biz yine 
de olabildiğince erken geliyoruz. 

Çünkü biz biraz daha genç olan 
futbolcuların biraz daha çalışma-
sı her zaman daha iyi olacaktır. 
Kendimizi yetiştirmeliyiz. Sağ 
olsun Dolu hocamızla perfor-
mans antrenmanları yapıyoruz 
ve her geçen gün daha da hazır 
hissediyoruz kendimizi.

Daha büyük futbolcular daha 
mı az antreman yaparlar?

Tam tersine daha çok çalışan-
lar da oluyor. Belli bir seviyeye 
gelseler de futbola açlıkları var. 
O yüzden biz gençler de onları 
görünce daha fazla çalışmamız 
gerektiğini anlıyoruz. Örneğin bir 
Ricardo Quaresma çok büyük 
bir oyuncu. Bazen biz duşumuzu 
alıp evimize giderken onun hala 
salonda antrenman yaptığını gö-
rünce profesyonellik bağlamında 
ondan çok şey öğreniyoruz.

Kayseri’ye müthiş bir gol 
attın. O an neler hissettin?

Gol atınca yaşanan sevinç 
hakikaten de tarif edilemez. Gol 
atan futbolcular hep bu tip şeyler 
söylediğinde şaşırırdım. Ama 
gerçekten de öyle oluyormuş.

“Ricardo Quaresma 
çok büyük bir oyuncu. 
Bazen biz duşumuzu 
alıp evimize giderken 

onun hala salonda 
antrenman yaptığını 

görünce profesyonellik 
bağlamında onlardan çok 

şey öğreniyoruz.”
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İlk ne zaman geldin Beşik-
taş’a? Burada mutlu musun?

2013 yılından beri Beşiktaş’ta-
yım. İlk altyapıda U17’ye transfe-

rim olduğunda çok mutluydum 
şimdi de A takımdayım ve çok 
mutluyum. Anadolu’da her 
futbolcunun hayalidir Beşiktaş’ta 
oynamak. Burada atacağımız 
adımlar çok önemlidir.

Şimdiye kadar hangi mevki-
lerde oynadın?

İlk sağ açık, sonra orta saha, 
şimdi de stoper oynuyorum. En 
çok stoper oynamaktan mutlu 
oluyorum. Her ne kadar Şenol 
hocam bazı hazırlık maçlarında 
beni sağ bekte de denese de 
ben stoperken daha rahat edi-
yorum.

Beşiktaş’ta arkadaşlık ortamı 
nasıldır?

Her takım futbolcuları bir klişe 
olarak arkadaşlık iyi der... Ancak 
bu Beşiktaş’ta bir klişe değildir; 
yabancı, yerli tüm futbolcular 
bize abilik yapıyor. Düşünsenize 
Şenol hoca kupayı Süreyya abiy-
le kaldırabiliyor. İşte Beşiktaş’ın 
farkı buradadır.

En çok hangi futbolculara 
daha yakınsın?

Necip abi ve Atınç abi altyapı-
dan beri idollerim. İlk Atınç abiyle 
oynamıştım ve bu iki futbolcuyu 
kendime örnek alıyorum.

“Gol atınca yaşanan 
sevinç hakikaten de 

tarif edilemez. Gol atan 
futbolcular hep bu tip 
şeyler söylediğinde 

şaşırırdım. Ama gerçekten 
de öyle oluyormuş.”



136
Ekim
2017

137
Ekim
2017

Küçükken bu günlere ge-
lebileceğini hiç hayal ediyor 
muydun?

İlk futbola başlarken mesle-
ğim olacağını düşünmemiştim. 
Babam “Okulunu aksatma” 
derdi. Ben de spor olsun diye 
başlamıştım. Ama mesleğim 
oldu. Açıkçası hiç düşünme-
miştim ama ilerleyen zamanda 
hayallerimin üstüne çıktım.

Baban artık ne düşünüyor?
Babam gurur duyuyor ama 

bana pek yansıtmıyor. Hatta 
babam oynadığım maçlarda ilk 
muhaletefeti yapıyor. Futboldan 

da anladığı için hemen beni 
eleştiriyor (gülüşmeler).

Futbol dışında hangi sporları 
seversin?

Basketbol izlemeyi, masa 
tenisi ve satranç oynamayı çok 
severim.

Beşiktaş taraftarının farkı 
nedir?

Yenildiğimizde bize sahip 
çıkmaları çok güzel. Bir de genç 
futbolcuları seviyorlar, hep bize 
destek oluyorlar, sağ olsunlar.

Çok teşekkür ediyoruz. ◊



Başta takım lideri Doruk Sebe (lakabı Dodo’ymuş) olmak üzere tüm aile bireyleri, bu sayımızda Beşiktaş Dergisi için forma koleksiyonlarını sergilediler. İşte dergimize mankenlik yapan Dodocular, işte Beşiktaş’ıngüzel taraftarı!

KARTALLAR
mini mini
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Berke Demirgil,
05 Ocak 2017 doğumlu... Ailesi 
bizlere Berke’nin bol gülücüklü 

bir fotoğrafını yollamış. 
“Yavru Kartal yuvasında uyur” 
yazan body de kendisine çok 

yakışmış. Arkadaşımıza buradan 
öpücüklerimizi gönderiyoruz. 

Mustafa Aybars 
Karabudak;

Beşiktaşlı Karabudak 
sülalesinin son ferdi olan 
Mustafa Aybars şimdiden 

maçlarda gülücükler 
saçıyor.

139
Ekim
2017

Adil Reda 
Durmuş,

30 Mayıs 2017 tarihinde 
yani Beşiktaşımız’ın on beşinci 
şampiyonluğuyla dünyaya geldi. 
BJK Vize Departmanı Sorumlusu 

Salih Durmuş ve eşi Şerivan Durmuş, 
daha şimdiden oğullarını gerçek 
bir Beşiktaşlı olarak yetiştiriyor. 

Beşiktaş marşlarında Kartal 
yapmayı bile öğrenen Reda’ya 

uzun ve sağlıklı bir ömür 
diliyoruz. 



Sinan Güneş,
Babası Hüseyin ve annesi Emine 

Güneş gibi fanatik bir Beşiktaşlı olan 
on iki yaşındaki Sinan, “Okulda futbol 

oynarken mutlaka siyah beyaz formamı 
giyiyorum. Necip abi gibi atakları hızla 
kesen, Talisca gibi son vuruşları yapan 

bir futbolcu olmak istiyorum. Her zaman 
Beşiktaşk yanımda” dedi.

KARTALLAR
mini mini
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Oğuzhan Sarp Kocaoğlu,
10 numaralı ismiyle 

gönlümüze taht kurmuş bir 
Yavru Kartal.

Yusuf Özkul,
Beşiktaşlı doğan koca 
yürekli fanatik Yusuf 

Şampiyonluk Bizim Kupa 
Bizim Diyor.
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Batı Ege Yıldırım,
Türkiye’nin en genç karting yarışçılarından. Henüz 
dokuz yaşında. Babası Burak Yıldırım gibi yüreği 

Beşiktaş sevdasıyla dolu olan Ege, İtalya’nın Sienna 
şehrinde yapılan şampiyonada hem Türkiye’yi hem 

de Beşiktaşımız’ı temsil etti. Süratli kullandığı 
küçük otomobille yarı finale çıkmayı başaran 

Ege, “İki büyük  hayalim var. Birincisi Formula 1 
şampiyonu olduğumda Beşiktaş forması ve bayrağı 
ile kupayı kaldırmak, ikincisi kaptanımız Oğuzhan 

ile tanışmak” dedi. 

Deren Uzkurt bir,
Demir Uzkurt ise beş yaşında iki Yavru 

Kartal... Birbirlerini çok seven iki kardeş, 
Adana’da yaşıyor. Babaları her fırsatta 
soluğu Vodafone Park’ta alırken Yavru 

Kartallar’ın mesajı çok açık, net: “Baba, 
bizi de yuvaya götür!” 



AKTÜE L

Yazar: Hakan Bayhan
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları

Maceraperest Kerem’in “Bahçe-
deki İncir Ağacı” ile başlayan serü-
veni “Karıncalar Ülkesine Yolculuk” 
ile devam ediyor. Serüvenciler 
yolda çoğalır. Tam da beklendiği 
gibi, Kerem Kaninda’ya giderken 
yalnız değil bu kez; dostları da 
yanında.

Her serüven gibi onlarınki de 
merak ve neşe ile başlıyor; dost-
luklarla harmanlanıyor, tehlikelerle 
sınanıyor. Evin güvenli duvarlarını 
aşmak çocukları korkutsa da; dö-
nüşte yeni dostluklar, deneyimler, 
hikâyeler olacak yanlarında. Yol-
lara düşmenin büyüsü biraz daha 
yayılacak gövdelerine, hayatı biraz 
daha saracak kolları.

Hiçbir hikâye durduk yere mutlu 
sonla bitmez! Hikâyenin sonunda 
onlar da iyi ile kötü arasında 
kalacak. Bakmak ile denemek 
arasında bir seçim yapacak. 
Seçmek yetmez; emek gerekecek, 
dayanışma gerekecek. Ama... 
Ama bazen çarçabuk, bazen yıllar 
sonra: İyilik daima kazanır! Hele 
de çocukların okuduğu  
bir dünyada... ◊

KARINCALAR
ULKESINE
YOLCULUK

My Little 
Pony Filmi

· Altı yüz tane bitki cinsi et yiyendir. 

· Altmış yaşında, insanlar tat alma duyularının yüzde ellisini kaybederler. 

· El tırnakları, ayak tırnaklarından dört kat daha hızlı büyürler. 

· Gülmek için on yedi, surat asmak için kırk üç

adaleye ihtiyaç vardır. 

· Beynin yüzde seksen beşi sudur. 

· Eskimolar buzdolaplarını yiyeceklerin donmaması için kullanırlar. 

· Fare, bir deveden bile daha fazla süre susuz kalabilir.

İLGİNÇ
BİLGİLER

Karanlık bir güç, Ponyville ve arkadaşlarını 
tehdit eder. Bu güç onları Equestria dışında yeni 
arkadaşlıklar edinecekleri, yeni zorluklarla kar-
şılaşacakları; arkadaşlığın sihirini 
kullanarak evlerini kurtarmaya 
çalışacakları bir maceraya 
sürükler.



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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