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Bu büyük taraftara,
büyük ekran yakışır.

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Yeni sezona, yeni heyecanlarla, yeni umutlarla ve tabii ki de büyük
hedeflerle başlıyoruz. Şüphesiz futbol takımımıza yaptığımız en önemli
takviyelerden birisi, eski futbolcularımız Guti Hernandez’i ve İlhan Mansız’ı
katmak oldu. Her ikisinin de takımımıza büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Bir sezon ara verdikten sonra tekrar şampiyonluk kupasını müzemize
kazandırmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi’nde de final oynama hedefimiz
ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Büyük
hedeflerimizin olduğu bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerken; mücadelenin fair-play çizgisinden hiç ayrılmamasını, hak edenin kazandığı bir
sezon yaşanmasını temenni ediyorum.
¡
115 yıldır yıldır şerefle, onurla ve gururla taşıdığımız formamızın, tüm
Beşiktaşlılar için önemi büyüktür. Bu nedenle 2018-19 sezonu formalarımızı hazırlarken Kartal Yuvası ekibimiz ve sponsorumuz adidas ile
titiz çalışmalar yaptık. Beşiktaşımız’a layık üç ayrı dizayndaki forma ile sizlerin huzuruna çıktık. Bu formaların
herbirini şahsen çok beğendim. Sizlerin de yeni
sezon formalarımızı beğendiğinizi umuyor;
tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz
gibi saygıyla, aşkla, hoşgörüyle, vicdanla,
yani Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde
değil, günlük hayatlarınızda da yeni
sezon formalarını üzerinizde gururla
taşımanızı temenni ediyorum.
¡
Son olarak, Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılık
duruşunu sadece bizlere değil, tüm spor
camiasına anlatan; aynı hassasiyeti, aynı
duyguyu ve aynı duruşu bizlere emanet
eden Onursal Başkanımız Süleyman
Seba’yı vefatının dördüncü yılında saygı
ve sevgiyle anıyorum.

Fikret Orman
En derin sevgi ve saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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BEŞİKTAŞ JK
2018 - 2019 SPONSORLARI

T H E O R I GINA L AME R I CA N B RAND

Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

Gelecek heyecan verici.
Vodafone KaraKartal Hareketi ile
Türkiye’nin dört bir yanından dokuz
çocuğu Beşiktaş’ın altyapısına kazandırdık.
Yolunuz açık olsun çocuklar!
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

Dergimizin bu sayısını aramızdan ayrılışının dördüncü yıldönümünde
Onursal Başknımız Süleyman Seba’ya ithaf ediyoruz.

Süleyman Seba'nın
izindeyiz
Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı özlemeyen Beşiktaşlı var mı?
Yıllar geçiyor ve ona olan bağlılığımız, sevgimiz tükenmiyor; bilakis her geçen
zamanda daha fazla onun değerlerine sarılıyoruz.
Süleyman Seba duruşunun önemi her geçen yıl daha da anlaşılıyor.
Dergimizin Ağustos sayısını Büyük Başkan’a ithaf ediyor ve
Seba’nın izinde olduğumuzu gururla bir kez daha belirtiyoruz.

B

eşiktaş’ın tüm sporseverlerce kabul edilen “o
farklı duruşu” kişiliğinde
cisimleştiren Onursal
Başkanımız Süleyman
Seba’yı sonsuzluğa uğurlayalı tam
dört yıl oldu. Herkes o gün gördü ki,
Süleyman Seba’nın cenazesi Siyah-Beyaz atan bir kalbin durmasına tüm
renklerin isyanıydı. Süleyman Seba’nın
cenaze törenindeki giz neydi? Birbirimizi ayrıştırmamayı mı özlemiştik?
Rekabetin zerafetini ve fair play
ruhunu mu özlemiştik? O, her alanda
rekabetin olması gereken ruhuydu.
Bizler, başarının ahlakla kazanılmasını
onun öğretileriyle yüreğimize kazıdık.
Onun yaşamı, “Kazanmak için her yol
mübahtır” sözüne verilmiş en ahlaklı
cevaptı.
Sadece yöneticisi olduğu kulübün
futbol takımına, 1980’lerle 1990’ların
başındaki “özel” ortamda
ısrarla ve inatla “fitbol”oynatmakla kalmayıp,
aynı zamanda kendi
hayatını da tam bir
“fitbol” üslubunda
yaşamaya devam
eden, o üslupla
detaylı ve derin bir
yaşam dersi veren
ve buralardan da
hiç değişmeden çekip
giden “En Büyük Baş-
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kan”ımızı vefatının dördüncü yılında
anıyoruz.
“Büyük Başkan” diye tezahürat
yapıldığında utanan ve bu tezahürat
bitsin isteyen “mütevazı adam”, “Stada
benim adımı vermek istiyorlarmış.
Baba Hakkı dururken, bu da nereden
çıkıyor” diyen “güzel ahlaklı insan”;
seni özlüyoruz...
Kişiliğinde cisimleştiği, hemen
herkesin ortak kabul ettiği bir gerçeklik
olan “Beşiktaşlı duruşu” kavramına dair
Süleyman Seba’dan bize kalan neydi?
“Sözde değil, özde Beşiktaşlılık” nasıl
olurdu? Yeni kuşaklara kimi değerler
nasıl taşınabilecek ve kuşaktan kuşağa
devam ettirilebilecek bir “iyi insan
ideali” hayata ne şekilde geçirilebilirdi?
Şüphesiz ki, bu soruları cevaplayabilmek, Onursal Başkanımız’ın bizlere
miras bıraktığı değerlere sahip çıkmakla, bu değerleri yaygınlaştırmakla ve
onun kişiliğinin yansımalarını
gerçekçi bir şekilde yurttaşlarımıza, Beşiktaşlılar’a aksettirmekle
mümkün olabilecektir. İşte biz de,
Seba’nın dördüncü
ölüm yıldönümünde onu anarken
tüm Beşiktaşlılar’a
ve futbolseverlere
bir kez daha başsağlığı
diliyoruz.
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“Sözü en büyük
garantiydi”

Bakınız, efsane futbolcularımızdan Metin Tekin, başkanımıza dair
hatıralarında bizlere neler söylüyordu:
“Başkanla en önemli buluşmalarımız
sözleşme imzalama dönemlerimizdi.
Öyle zamanlarda hep ‘Sen şeyi şey yap,
ben şeyi şey yapacağım Sarı’ derdi. O
zaman menajer falan yok. Bana
da 'Sarı' diye seslenirdi. O
zamanlarda ilk önce
transfer komitesiyle
görüşülür, anlaşılacak noktaya gelinmezse Başkan
Süleyman Seba
ile son konuşmayı yapardınız.

Benim de aynen öyle oldu. Komiteyle
belli bir noktada uzlaşamadık ve başkanla başbaşa geldik. ‘Ne oldu Metin?’
dedi. Ben de ‘Anlaşamadık’ dedim.
‘O zaman sen şeyi şey yap, ben de şeyi
şey yapacağım Sarı’ dedi ve imzayı
attım. Çünkü söylemek istediği şuydu:
‘Tamam, sen o imzayı at ben gerekeni
yapacağım.’ Başkanın birçok özelliği
söz verdiği zaman o işin artık bitmiş
olduğuydu. Biz hayatımız
boyunca boş mukavelelere imza attık.
Ne şanslıymışız ki
Süleyman Seba
gibi bir başkanın
önünde atıyorduk o imzaları...
Çünkü kendisinin sözü en
büyük garantiydi.
Bunu sadece ben
değil tüm oyuncular
bilirdi. O bir söz verdi
mi o iş mutlaka ve mutlaka
yapılırdı.”
Süleyman Seba bizim mahalle
abimizdi. Tüm gençler, Beşiktaşlılar,
mahalledeki hayranları onu sever ve
etrafında toplanırdı. Seba için bir
tanımlama yapacak olursak, önce
insandı...

“Kaybettiğimiz
değerlerin insanıydı”

Süleyman Başkan’ın en yakınındaki
isimlerden biri olan Anıl Cansızoğlu’nun ona ilişkin sözleri çok kıymetli:
“Belki günümüzde artık bazı değerler
ortadan yok oldu sanılıyor ama Süley-

Süleyman Seba dönemi
1984-1985 Sezonu:
Beşiktaş averajla 2. (UEFA)
1985-1986 Sezonu:
Beşiktaş averajla Şampiyon
(Şampiyon Kulüpler Kupası)
1986-1987 Sezonu:
Beşiktaş 2. (UEFA Kupası)
1987-1988 Sezonu:
Beşiktaş 2. (UEFA Kupası)
1988-1989 Sezonu:
Beşiktaş 2. (Kupa Galipleri Kupası)
1989-1990 Sezonu:
Beşiktaş Şampiyon
(Şampiyon Kulüpler Kupası)
1990-1991 Sezonu:
Beşiktaş Şampiyon
(Şampiyon Kulüpler Kupası)
1991-1992 Sezonu:
Beşiktaş Şampiyon
(Şampiyon Kulüpler Kupası)
1992-1993 Sezonu:
Beşiktaş averajla 2.
(Kupa Galipleri Kupası)
1993-1994 Sezonu:
Beşiktaş 4. (Kupa Galipleri Kupası)
1994-1995 Sezonu:
Beşiktaş Şampiyon
(Şampiyonlar Ligi)
1995-1996 Sezonu:
Beşiktaş 3. (UEFA Kupası)
1996-1997 Sezonu:
Beşiktaş 2. (Şampiyonlar Ligi)
1997-1998 Sezonu:
Beşiktaş 6. (Kupa Galipleri)
1998-1999 Sezonu:
Beşiktaş 2. (Şampiyonlar Ligi)
1999-2000 Sezonu:
Beşiktaş 2. (Şampiyonlar Ligi)

1947 yılında İnönü Stadyumu’nun açılışı sebebiyle İsveç’in AIK takımıyla yapılan maçta bu
stattdaki ilk golü atarak tarihe geçti. (Süleyman Seba, çömelenler soldan üçüncü)
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Süleyman Seba’nın 16 yıllık başkanlığı
döneminde, Beşiktaş her sezon Avrupa
Kupaları’na katıldı.

Hakkı Yeten’den sonra ikinci onursal başkan

Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunan Süleyman Seba, 1999-2000 sezonunda
futbol takımının aldığı kötü sonuçların ardından tribün ve muhalefetin tepkisi
sonrası 2000 yılı Mart ayındaki kongrede aday olmadı. Kongrede duygulu bir
konuşma yapan ve aday olmayacağını açıklayan Seba, uzun süreli başkanlığını
sonlandırdı. Kongre üyeleri, tarihimizin bir diğer önemli ismi Hakkı Yeten’den sonra
oy birliğiyle Süleyman Seba’nın da onursal başkan olmasına karar verdi.

man Seba son anına kadar bu değerlerden vazgeçmeyen bir kişilikti. Bir de
şöyle enteresan bir durum var. Süleyman Seba, geleneksel değerlere müthiş
bağlı bir insan. Ancak aynı zamanda
Cumhuriyet’in çağdaş değerlerine çok
değer veren bir insandı. Riyakar el öpmelere, riyakar saygıya hemen reaksiyon

gösterirdi. Bu şekilde yaklaşan herkese
‘yağcılık yapmayın kardeşim ne çektiysek bu gereksiz riyalardan çektik’ derdi.
Asla el öptürmezdi. El öpmem, ben
öptürmem anlamında bir duruşun sahibiydi. Mütevazı bir şekilde insanlara
‘senle aynıyım’ demek istiyordu aslında,
engin tevazuya sahip bir insandı.”

Süleyman Seba
döneminde
kazandığımız kupalar
5 Lig Şampiyonluğu
4 Türkiye Kupası
4 Cumhurbaşkanlığı Kupası
2 Başbakanlık Kupası
6 TSYD Kupası
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Çocuklar, Errol Flynn
ve sokak köpekleri...

1947 yılında İnönü Stadyumu’nun açılışı
sebebiyle İsveç’in AIK takımıyla yapılan maçta
bu stattdaki ilk golü atarak tarihe geçti.
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Yaşamının son anına kadar
Süleyman Seba’yı hiç yalnız bırakmayan Cemal Çavdar, Seba’nın
çocuklarla ilişkisine dikkat çekiyor:
“Süleyman amca ilginç bir insandı.
Örneğin çocuklarla ilişkileri de
çok güzel ve sıcaktı. Aynı zamanda
çocuklara o kadar saygılıydı ki, ayağa kalktığı bile olurdu. Dört-beş
yaşındaki çocuklara adamlarmışcasına davrandığına çok şahit olmuşumdur. Bir de Süleyman amcanın
şöyle bir özelliği vardı, benim tanıdığım en sinemasever insanlardan
biriydi. Beş-altı bin adet film arşivi
vardı. Sokak köpekleri ile bile çok
duygusal ilişkiler kurardı.”
Başkanımız Fikret Orman da
ölümünün dördüncü yılında Seba
ideallerine ve ona olan özlemine
dair şu duygusal sözleri söylüyordu: “Çok şanslıydım. Babamdan
ötürü bütün büyüklerimizi tanıdım. Babam, 1978’de beni Süleyman Seba’nın yanına götürmüştü.
Baba Hakkı, Mehmet Üstünkaya
gibi çok büyük Beşiktaşlılar’ı tanımak büyük şerefti. Allah rahmet
eylesin...”
Süleyman Seba’yı unutmayacağız, unutturmayacağız...

Kulübe kazandırdığı
tesisler
• Akaretler’deki kulüp binası ve plaza
• Fulya Stadı ve kamp tesisleri
• Yeşilköy Tesisleri
• Pendik Tesisleri
• Çilekli Tesisleri
• Beşiktaş Koleji
• Akatlar Spor Kompleksi
• Ümraniye Tesisleri arazisinin
alınması, alt yapısının tamamlanması
• Beşiktaş İnönü Stadı’nın
49 yıllığına kulübe devredilmesi

"Kendimize
ve Beşiktaş'a
güveniyoruz"
Onlar; Beşiktaş’ın yaşayan iki yaşayan efsane
futbolcusu... Ve onlar artık, Beşiktaş’ın iki
yardımcı antrenörü... Kara Kartal’da kariyerlerine
yeni bir sayfa açan Guti Hernandez ve İlhan
Mansız ile hem eski futbolculuk günlerini yad
ettik hem de Beşiktaş’ın geleceğini konuştuk.
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GUTI HERNANDEZ:

“Gerekirse acı çekeceğiz ama bize
ait olan o kupayı geri getireceğiz”
Antrenörlük tecrübem henüz çok
taze. Çok büyük bir hocayla çalışıyorum. Kulübe katacaklarım dşında
özellikle Şenol Güneş’ten alacağım,
öğreneceğim çok fazla şey olduğunun
farkındayım. Tabii ki hedefim, bir
takımın başında birinci antrenörlük
yapacak seviyeye çıkmak.

Röportaj:

Murat Arda

B

üyük bir heyecan içinde
Kara Kartal’ın tarihinde
iz bırakan iki eski futbolcumuz, yeni yardımcı
hocalarımız ile buluştuk.
Ben onlarla buluşmanın, onlar ise futbol hayatlarında yeni açtıkları sayfanın
heyecanını yaşıyordu. İşte bu iki spor
insanı ile zincirleme röportajımıza önce
Guti Hernandez ile başladık, İlhan
Mansız ile bitirdik...
Sevgili Guti, Real Madrid’in formasını on dört yıl aralıksız terlettin.
Kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi, bir
Süper Kupa, iki Kıtalararası Kupa
ve beş La Liga şampiyonlukları var.
Sonra, yine Madrid’in altyapı hocalığı derken şimdi Kara Kartal ile ikinci
kere, bu defa da hoca olarak buluşuyorsun. Duygularını alalım...
Yeni pozisyonuma alışmaya çalışıyorum. Yardımcı hocalarım, futbolcu
arkadaşlarımız, Şenol hocam, herkes
yardımcı oluyor ve yavaş yavaş takıma
adapte oluyorum. Eski günler güzeldi
ama nostaljik duyguların esiri olmamak lazım; artık yeni bir dönem var
önümde. Futbolculuk zamanı değil,
artık hocalık zamanı... Heyecan verici
bir süreci yaşıyorum şimdi.
Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olmak hakkında neler söyleyebilirsin?
Hedeflerin neler?
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Yaşam felsefeni nasıl özetlersin?
Futbolun dışında evli ve çocuklu,
sıradan bir aile yaşantım var. Tüm hayatım futbol ve ailemden ibaret...
Tüm vücudun dövmeler ile
kaplı... Dövmelerin neleri sembolize
ediyor?
Sol bileğimde çocuklarımın isimleri
Aitor ve Zaira yazıyor. Sol kolum ise
tamamen bir kompozisyonla kaplı.
Buradaki iki kelime dürüstlük ve saygı...
Benim için hayatın özelliğine denk iki
kelime. İki haç; babamla annem için.
Kız kardeşimin Arapça ismi de yazıyor.
Haçların hemen yanında Meryem Ana
ve Hz. İsa var. Daha üst tarafta her
erkeğin hayali olan bir huri yer alıyor
(gülüyor). Melek ve şeytanı temsil eden
666 sayısı da kompozisyonun içinde.

Bana göre hayatta öyle dönemler vardır
ki; bazen meleğizdir, bazen şeytan. Sağ
kolumda yine çocuklarımın isimlerinin baş harfleri var. Kelebekler de çok
sevdiğim hayvanlar. Dirseklerimdeki
iki yıldızı çocuklarım için yaptırdım
çünkü onlar benim hayatımın yıldızları. Ensemde “Friends for life” yazıyor.
Miami’de en yakın arkadaşımla birlikte
yaptırdık. Belimdeki dövme ise lotus
çiçeği.
Futbol yeteneklerinin ayırt edici
özelliklerinden bahsedebilir misin?
Doğal bir yeteneğim vardı. Beni
ben yapan doğal bu yeteneğimi saha
içinde farklı görme biçimlerine sahip
olmamla açıklayabilirim. Diğer futbolculara nazaran farklı bir bakış açısını
hep korudum. Fark yaratmak, önemli
olan budur. O yüzden uzun yıllar Real
Madrid formasını ve daha sonra Beşiktaş’ın formasını giyebildim.
Dünya Kupası bitti. İspanya sende hayal kırıklığı yaşattı mı?
İspanya, tüm İspanyollar gibi ne yazık ki bende de büyük bir hayal kırıklığı
yaşattı. Takımımızı destekledik ama

“Geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana
davranışları çok güzel. Uyum sürecimiz çok iyi.
Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit
geçiriyoruz. Seneler sonra Beşiktaş’ta ekibe tekrar
dahil olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu, Real
Madrid’de rahattım ama Şenol hoca ile A takım
düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir
deneyim oluyor.”

istenilen seviyeye gelemedik. Yine de
tebrik ediyorum İspanya Milli Takımı’nı. Verdikleri mücadele için onlara
müteşekkiriz.
Biraz daha geçmiş yıllara gitsek...
Futbola nasıl başladın?
Madrid’de bir kasabada büyüdüm.
Genel olarak çok güzel bir çocukluk
geçirdim. Hem annem hem babam çalışıyordu. Babam elektrikçiydi, annem
ise gömlek dikerdi. Ablamla beni hiçbir
zaman ekonomik olarak kötü duruma
düşürmediler. Çarkımızı döndürecek
bir standardımız hep oldu. Küçüklüğümden beri futbol oynamayı çok
seviyorum. Bu sebeple ailem de beni
teşvik etti. Onların yönlendirmesi ve
desteği, futbola başlamamda çok etkili
oldu. Öncelikle Torrejon de Arroz
takımında futbola başladım. Orada iki
sene oynadıktan sonra, dokuz yaşımda
Real Madrid’le antrenmanlara çıkmaya
başladım.
Real Madrid altyapısında hem
futbolcu olarak hem de hoca olarak
geçirdiğin dönemle ilgili neler söyleyebilirsin? Geçmiş tecrübeni şimdi
hoca olarak Beşiktaş’a aktarmak nasıl
olacak?
On yedi yaşıma kadar altyapının
tüm kategorilerinde oynadım. On sekiz
yaşındayken PAF Takım’a seçildim.
Yine aynı sene A Takım’a yükseldim.
On sekiz yaş altı ve yirmi bir yaş altı
İspanyol Milli Takımları’nda iki Avrupa
Şampiyonluğu yaşadım. On dört kez de
İspanyol A Milli Takımı’nda görev yaptım. Beşiktaş’a futbolcu olarak transfer
olana kadar da bildiğiniz gibi aynı
formayı giydim. Sadece altyapıda değil,
tüm Real Madrid kariyerimde sürekli
gelişme gösterdiğimi düşünüyorum.
Hayatımın en büyük bölümünü, hayatımın takımında geçirdim. Sonrasında
ise yine Madrid’te altyapı hocalığı derken, tüm bu tecrübelerimi Beşiktaş’ta,
hocalık disiplini ile harmanlayarak genç
arkadaşlarıma aktarmayı planlıyorum.
Bu süreç, benim için de değişik ve yeni
bir şey olacak.
Real Madrid’de takımının
şampiyonluklarında etkin roller
oynamıştın. Her ne kadar nostaljiye
kapılmak istemesen de o günlere dair
en unutamadığın şey neydi?
Real Madrid’e çok büyük yıldızlar
geldi, gitti. Luis Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Roberto
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Carlos... Hepsi, Real Madrid’in yıldızlar topluluğu olması nedeniyle, yeri
geldiğinde yedek kulübesinde oturdu.
Real Madrid tarihinde en çok süre alan
on futbolcu arasındayım. Orada isim
yapmış bir insan olmak, uzun yıllar top
koşturmak, bu denli büyük ve kaliteli
bir ekibin parçası olmak benim için her
zaman gurur kaynağı olacak.

“Beşiktaş’ın orta saha
oyuncuları hepsi çok
profesyonel. Onlara ufak
tefek yol göstermeye
çalışıyoruz ama onlara
zaten güveniyorum.
Sadece orta saha
oyuncuları değil; hepsine
katkı yapmaya çalışacağız.
İlhan Mansız’ın da,
benim de bu çorbada
tuzumuzun olacağını
düşünüyorum. Şenol hoca,
Şeref hoca, İlhan hoca
ve ben futbolcularımızla
birlikte uyumlu bir şekilde
hedeflerimize ulaşmak
için çalışacağız. İyi bir
çalışma metodu oluşturup
oyuncularımızdan en
yüksek verimi almamız
gerekiyor.”
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Tüm zamanlarında maç içerisinde
en unutamadığın anın hangisi?
Deportivo maçında Karim Benzema’ya ceza sahası içinde attığım topuk
pası olabilir. O dönemde “Tanrı’nın
topuğu” bile denilmişti o pas için.
Kaka bana pası verdiği zaman Karim’in
arkadan geldiğini gördüm. Aslında
normal olan topu kaleye şut olarak
göndermemdi. Ama o anda içgüdüsel
olarak arkadaşıma pas vermemin golü
kolaylaştıracağını düşündüm. Eğer
direkt kaleye vursam ve gol olsaydı
belki o anı şu an konuşmuyor olurduk.

Fark yaratmak derken bunu demek
istemiştim.
Real Madrid gibi Beşiktaş da
altyapısına önem veriyor. Bu duruma
dair neler söyleyebilirsin?
Gerek Beşiktaş gerekse de Real
Madrid gibi büyük kulüpler, her daim
kendi özkaynaklarından, kendi kalbinden futbolcular çıkarmalı ve takımlarına adapte etmeliler.
Ailene verdiğin önemi Madrid’de
oynarken formanın arkasına yazdır-

olması için çabalayacağız. Futbolculuk
hayatımın Real dışında önemi bir bölümünü burada geçirdim. Futbol bir skor
oyunu ve umuyoruz ki skorlar sonuçlar
iyi olur ve taraftarımız ile aramızdaki
sıkı bağlar hep korunur.
Futbolcularımızı nasıl değerlendiriyorsun?
Özellikle odaklandığım, Beşiktaş’ın
orta saha oyuncuları hepsi çok profesyonel. Onlara ufak tefek yol göstermeye
çalışıyoruz ama onlara zaten güveniyorum. Sadece orta saha oyuncuları değil,
hepsine katkı yapmaya çalışacağız.
İlhan Mansız’ın da, benim de bu çorbada tuzumuzun olacağını düşünüyorum.
Şenol hoca, Şeref hoca, İlhan hoca ve
ben futbolcularımızla birlikte uyumlu
bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için
çalışacağız. İyi bir çalışma metodu
oluşturup oyuncularımızdan en yüksek
verimi almamız gerekiyor.
Önümüzdeki futbol takvimini
nasıl değerlendiriyorsun?
Avrupa ön eleme turlarını geçip
gruplara kalacağız, bu potansiyelimiz
var ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş
olarak ligde iki sene üst üste gelen
şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş
bir şampiyonluğumuz var. Onu geri
almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri
getireceğiz.

“Avrupa ön eleme turlarını geçip gruplara kalacağız,
bu potansiyelimiz var ve kendimize güveniyoruz.
Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk
sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu
geri almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize
ait olan o kupayı geri getireceğiz.”
dığın “Guti Haz” ismi de ispatlıyor
gibi. “Haz” rumuzunun öyküsünü
anlatır mısın?
H, annemin soyadı Hernandez’in;
A, oğlum Aitor’un; Z, kızım Zaira’nın
baş harfleri... Aitor Bask ismi, Zaira ise
Arapça. İspanya’dayken küçük bir kız
çocuğu fotoğrafını imzalatmak için
yanıma gelmişti. İsmi Zaira’ydı ve çok
hoşuma gitti. İnternetten anlamına
baktım; tomurcuk veren çiçek demek.
Bunu da beğenince kızıma bu ismi verme kararı aldım. “Guti Haz”ın hikâyesi
işte böyle oluştu.
Beşiktaş’ta ikinci döneminde
nasıl karşılandın? İlk futbolculuk

dönemin ile şu anı nasıl kıyaslarsın?
Geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana davranışları çok sıcak oldu.
Uyum sürecimiz çok iyi geçiyor. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet yakın
ilişkiler içinde ve harika vakit geçiriyoruz. Seneler sonra Beşiktaş’ta ekibe
tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti.
Doğrusu, Real Madrid’de rahattım
ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde
çalışmak da benim için çok ilginç bir
deneyim oluyor. Futbolcu olarak görev
aldığım süreçte, Beşiktaş taraftarıyla
kısa bir süre forma giymiş olsam bile iyi
kaynaşmıştık. Oynadığım süre boyunca
Beşiktaş taraftarıyla birbirimizi çok
sevdik. Hala da öyle; bu sevginin kalıcı
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iLHAN MANSIZ:

“Yuvama tekrar dönmek
beni çok mutlu etti”

Ç

ok sevdiğimiz, futboluna
doyamadığımız efsane 26
numaramızdı o. Hem Beşiktaş’ta hem de Türkiye
Milli Takımı’nda oynadığı
futbolla adından söz
ettirdi. Beşiktaş formasıyla ligde elli sekiz maçta otuz altı gol attı.
10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya’da
dünyaya gelen efsane futbolcumuzun
annesi terziydi ve babası da fabrikada
işçi olarak çalışıyordu. Daha çok küçük
bir çocukken bile futbol topu onun en
büyük eğlencesiydi. Öyle ki, 3-4 yaşlarındayken dedelerinin oturduğu Eskişehir’deki köyde top oynarken oldukça
derin bir çukurun içine düşmesini hala
gülerek hatırlıyor... Aynı zamanda basketbol, güreş ve hatta buz pateni ile bile
ilgilenen İlhan Mansız “Yaptığım işi en
iyi şekliyle yapmak benim karakterimdir” diyor.
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Evet sevgili İlhan hoca; Guti’den
sonra sana da hoş geldin diyoruz. Beşiktaş’a hoş geldin demek biraz garip
kaçsa da takıma adaptasyon sürecini
ve “transferini” senin ağzından da
dinlemek istiyoruz.
Takıma gelme sürecim biraz
sancılıydı, futbolculuk dönemimdeki
gibi. Şenol hoca ile ilk yaptığımız fikir
alışverişinde daha çok son senelerde
neler yaptığımı anlattım. Sonrasında
on dört gün sonra Şenol hoca benimle

çalışacağını iletti ve çok mutlu oldum.
Şenol hoca ile zaten önceden de
yakındın?
Futbolcu-hoca ilişkimiz vardı daha
önce ve onun deneyiminden çok şey
öğreneceğime inanıyorum. İnsan hoca
olunca onun bakış açısını da daha iyi
anlıyor. Bana güvenenlere teşekkür ederim, bunu boşa çıkartmayacağım. Bizim
de kendimizi geliştirdiğimiz alanlar var,
onları futbolcularımıza aktaracağız.

“Saha içinde vuruş tekniğiniz belirli olmalıdır. Bazen
dışardan baktığınızda yanlış bir vuruş tercihi gibi
gözükse de maç içerisinde neticeye etki eden bir vuruşa
da dönüşebiliyor. O dengeyi iyi ayarlamak ve futbolcuya
güvenmek de gerekiyor. Çünkü her halükarda tercih
onların.”

Hocalık ve futbolculuk... İki ayrı
disiplin, iki ayrı hayat tarzı... Senin
futbolculuğunda en çok öne çıkan
yanın hırsındı, bunu hocalık serüvenine nasıl yansıtacaksın?
Öncelikle hocalık ile futbolculuk
dönemlerini birbirinden ayırmamız
gerekiyor. Çünkü birinde daha çok
fiziksel anlamda sahaya çıktığınızda
haftalarca yüklemiş olduğunuz performansınızı, kondisyonunuzu ortaya
sermeye çalışıyorsunuz. Hoca olarak
yine aynı hırs ile orada olacaksınız ama
bu defa bunu sahaya yansıtmanız pek
mümkün olmayacak. Burada önemli
olan tecrübelerinizi ve doğruları futbolcu arkadaşlarınıza yansıtabilmektir.
Gençlik formülünü açıklar mısınız? Hala fitsin ve görünümünü nasıl
koruyorsun?
Kendimi yakışıklı bulmam ama
kendimle barışık biriyimdir. Yaptığınız
işten mutlu olmaya çalışmalısınız. Eğer
işinize konsantre olur ve severseniz bu
da görünümünüze yansır diye düşünüyorum. Bir sporcu gibi yaşamaya
gayret gösteriyorum. Futbol oynadığım
dönemde kendimi tamamen futbola,
farklı bir spor yaparken de, örneğin buz
pateni yaparken kendimi ona adıyordum. Şimdi de kendimi tamamen hoca
olmaya adadım. Hayat felsefem, kendini mutlu edecek şeylere odaklan ve
basit şeylerden bile keyif almaya çalış.
Ne yaparsan en iyisini yapmaya çabala...

“Kendimi yakışıklı
bulmam ama kendimle
barışık biriyimdir.
Yaptığınız işten mutlu
olmaya çalışmalısınız.
Eğer işinize konsantre
olur ve severseniz bu da
görünümünüze yansır diye
düşünüyorum. Bir sporcu
gibi yaşamaya gayret
gösteriyorum. Futbol
oynadığım dönemde
kendimi tamamen futbola,
farklı bir spor yaparken
de, örneğin buz pateni
yaparken kendimi ona
adıyordum. Şimdi de
kendimi tamamen hoca
olmaya adadım.”
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Guti ile birlikte geldin takıma,
neler söyleyebilirsin onunla mesai
arkadaşı olmaya dair?
Guti’nin de hem futbolculuk hem
hocalık tecrübelerinden yararlanacağım ve kendi tecrübelerimi de katıp
takımımıza faydalı olmaya çalışacağım.
İlk hocalık deneyimimde kendimi
olabildiğince geliştirmeye çalışacağım. Amacımız takımı en yükseklere
getirmek. Yalnız şunu da söyleyeyim;
hocalığın bu kadar keyifli olabileceğini
tahmin etmiyordum. Futbolcuyken bir
gün hoca olabileceğimi hiç düşünmemiş ve planlamamıştım. Ama yeniliklere açık olmak lazım. Guti de, ben
de, tüm emek veren teknik ekipler de,
hepimiz Beşiktaş’ın marka değerine
katkı yapmak için buradayız.
Öğrencilerini izlerken, örneğin
önemli bir pozisyon sonrası bir gol
kaçınca hayıflanıp “Orada ben olsaydım şöyle vururdum” diye aklından
geçiriyor musun?
“Ah ben olsaydım” demedim ama
yapmış oldukları seçimlere dair fikirlerimi söyledim. Sonuçta o anda karar
sadece ve sadece futbolcuya ait olur.
Zira çok kısa bir zaman zarfı içerisinde bir karar almak durumundadır ve
üzerlerine gitmek doğru olmaz. Ancak
gerektiği zaman fikir alışverişi yaparak,
daha iyiye nasıl ulaşabiliriz sorusuna
beraber cevap arayabiliriz. Saha içinde
vuruş tekniğiniz belirli olmalıdır. Bazen
dışarıdan baktığınızda yanlış bir vuruş
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ları Vodafone Park’ta çok özel anılar
yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok
da maziye takılmamak lazım. Geleceğe
odaklanmak gerekiyor.
Dünya Kupası maçlarını takip
ediyor muydun? Kimleri destekledin?
Tabii ki finalde Hırvatistan’ı
destekledim. Dünya Kupası’nda
küçük takımlara daha fazla bir sempati
beslerim hep. Kimse de Hırvatistan’ın
finale geleceğini beklemiyordu sanırım.
Sürpriz isimler öne çıktı. Belçika’nın
bir final oynamasını beklerdim. Çünkü
uzun zamandır birlikte oynayan, uyumlu futbolcuları mevcuttu ama olmadı.
İsviçre Milli Takımı’nı da yakından izliyordum; lakin orada da patlamaya hazır
diye düşündüğüm futbolcuların forma
şansı bile bulamaması ilginçti. Sonuçta
Dünya Kupası her zaman olduğu gibi
yine sürprizlerle sona erdi.

“İnönü Stadı’nda biz çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi
de günümüz futbolcuları Vodafone Park’ta çok özel
anılar yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok da maziye
takılmamak lazım. Geleceğe odaklanmak gerekiyor.”
tercihi gibi gözükse de maç içerisinde neticeye etki eden bir vuruşa da
dönüşebiliyor. O dengeyi iyi ayarlamak
ve futbolcuya güvenmek de gerekiyor.
Çünkü her halükarda tercih onların...

hala ilk günkü heyecanını kaybetmediği
gibi bu kadar deneyimli bir teknik adam
olmasına rağmen hala kendini yenilemeye ve geliştirmeye çalışıyor. Ondan
hepimiz çok şey öğreniyoruz.

Beşiktaş’a dönmek nasıl hissettiriyor? Şimdi yeni hikayeler yazma
zamanı ama en unutamadığın maç
hangisiydi?
Yuvama tekrar dönmek beni çok
mutlu etti. Gençlerbirliği kupa maçı
unutamadığım maçtır. 100. yıl şampiyonluğunu yaşadığımız tüm sezon
benim için çok önemliydi. Beşiktaş ile
çok ilk yaşadım; ilk defa Şampiyonlar
Ligi, UEFA Kupası...

Ülke futbol tarihinin milli takımlar bazında en büyük başarısına Şenol
hoca ile imza attınız. Senin de efsane
golün var ve İnönü’de iz bıraktın. Son
olarak neler söylemek istersin?
İnönü Stadı’nda biz çok güzel şeyler
yaşadık. Şimdi de günümüz futbolcu-

Son olarak takımımızın hedeflerine dair neler söyleyebilirsin?
Hem Avrupa’da hem de şampiyonluk mücadelesinde Beşiktaşlılar’ı mutlu
etmeye odaklandık. Tüm taraftarımızla
hep beraber bunu başaracağız.

Şenol hocanın en çok hangi yanını
önemsiyorsun?
Heyecanını ve spora olan tutkusunu
asla kaybetmemesini... Hocamız da
kendini yenilemeyi seven bir karakter. On altı sene geçti onunla en son
çalışmamızdan bu yana ve onun hala
çok heyecanlı olduğunu görmek çok
mutluluk verici. Çünkü futbol işinde
heyecanınızı kaybederseniz düşüşe
geçersiniz. Ama sevgili Şenol hocam
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Slovakya kampında
kuvvet ve dayanıklılık
adına yükleme yapılan
futbolcular oldukça
zorlu çalışmaların
üstesinden gelmeyi
başardılar.
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Slovakya kampı hergün
yapılan çift antrenmanla
yoğun şekilde geçerken,
aniden bastıran yağmur
ilginç görüntülere sebep oldu.

Slovakya’daki ilk etap kampında altyapımızdan
Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü,
Erdem Seçgin ve Ersin Destanoğlu yer aldı. Bu
futbolculardan Mertcan Açıkgöz, ikinci etap
kamp çalışmalarında Avusturya’da da yer
almayı başardı.

Futbolcularımız, aynı zamanda spor salonunda
kuvvetlendirme çalışmaları yaptılar.
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Takımımızın Slovakya kampının ziyaretçileri de
vardı tabii ki... Ülkemizin Bratislava Büyükelçisi
Hatice Aslı Üğdül, takımımızın antrenmanını izlerken
futbolcularımızla ve teknik direktörümüz Şenol Güneş ile
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Filip
Holosko da, takımımızın kampını ziyaret
eden isimler arasındaydı.
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Beşiktaşımız, kampın sonunda
iki hazırlık maçı daha yaptı.
Siyah Beyazlılarımız, Macaristan
takımlarından Siofok ile 1-1
berabere kalırken, ertesi gün
oynanan Gyor maçından ise 4-1
galip ayrıldı.

On bir günlük ilk etabın ardından iki gün izin
yapan takımımız, ikinci etap kamp çalışmaları için
Avusturya’nın Ehrenhausen kasabasında top başı
yaptı. İkinci etap kamp çalışmaları daha çok taktik ve
koordinasyon üzerine kuruluydu.
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Siyah Beyazlılarımız, ikinci etap
çalışmalarında daha çok hazırlık
maçlarında kendini görme fırsatı buldu.

Beşiktaşımız, Avusturya’da oynadığı ilk
hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile
karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar
ile geçilen mücadelede iki takımda gol
üretemedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
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Takımımızın kampında
özellikle salonda yapılan
çalışmalar futbolcuların
neşesini bir hayli
yükseltti.

Avusturya kampının ikinci
hazırlık maçında CSKA
Moskova karşısında etkili
olamayan Beşiktaşımız,
mücadeleden 4-1 mağlup
ayrıldı.
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Kampın üçüncü hazırlık maçında İngiltere
ekiplerinden Reading ile mücadele eden
takımımız, Oğuzhan Özyakup ve
Ryan Babel' in golleriyle 2-0 öne geçmesine
rağmen son dakikada yediği golle
mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
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Yirmi günlük kampın son maçında rakip
Rus ekiplerinden Krasnodar’dı. Mücadelede
etkili olan Siyah Beyazlılarımız’ın golleri,
Lens, Oğuzhan ve Negredo’ya yazıldı. Kara
Kartallar, rakibini 3-1 mağlup ederek, kampı
galibiyet ile noktaladı.
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Bu hayat bir maçsa
Her gün giy formanı
Beşiktaş gibi oyna

Kulübümüz’ün amblemini ve renklerini taşıdığı için şüphesiz en önemli
sembolümüzdür formalarımız... Aynı zamanda 115 yıllık gururu, asaleti, emeği,
alınterini de tarihten alıp bugünlere taşır... Her sezon öncesinde merakla bekleriz...
Hem yenilenmiş Beşiktaş hem de üzerimize giyeceğimiz yepyeni formalardır
bu merakın kaynağı... Yine gördük ki, her sezon olduğu gibi bu sezon da
Türkiye’nin en güzel formaları bizde...
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B

eşiktaşımız’ın 2018-19
sezonu boyunca kullanacağı formalar, “Bu
hayat bir maçsa, her gün
giy formanı, Beşiktaş
gibi oyna” sloganıyla taraftarlarımızın
beğenisine sunuldu. Uzun süredir
merakla beklenen forma setinde; beyaz,
kırmızı ve siyah-gri renkte formalar yer
alıyor. Kulübümüz ve adidas işbirliğiyle geliştirilen formalar, en ileri ve
en yenilikçi teknolojiler ile hazırlandı.
Formalarda yer alan ClimaCool® teknolojisi sayesinde, vücudun en çok ısınan
bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış
havalandırma kanalları ile iç ve dış hava
akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun
kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu
da futbolcuların vücut ısılarını doksan
dakika boyunca ideal seviyede tutarak,
dayanıklılıklarını artırıyor. 2018-19
sezonu Beşiktaş yetişkin formaları 189
TL çocuk formaları ise 139 TL’lik satış
fiyatıyla, adidas yetkili satış noktaları,
shop.adidas.com.tr/besiktas adresi, tüm
Kartal Yuvası mağazaları, kartalyuvasi.
com.tr ve kartalyuvasi.eu adresinde
taraftarlarımızın beğenisine sunuldu.
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Bir gün değil
her gün Beşiktaş!

Beşiktaş 2018-2019 sezon formalarının tanıtımı için dijital mecralarda lanse edilmek üzere, Alina Boz,
Mehmet Ozan Dolunay ve Doğaç
Yıldız gibi Beşiktaşlı ünlülerin yanı sıra,
farklı uluslardan dansçı ve oyuncuların
yer aldığı bir reklam filmi de hazırladı.
Tanıtım filmi, taraftarımız için kutsal
değeri olan Beşiktaş formasının gündelik hayattaki vazgeçilmez konumuna
vurgu yapıyor. “Bu hayat bir maçsa, her
gün giy formanı, Beşiktaş gibi oyna”
sloganıyla öne çıkan reklam filminde,
taraftarın kalbindeki, tutkuyu ve Beşiktaş sevgisini anlatan ögeler ön plana
çıkarken, Beşiktaş formasının hayattaki
yerine özel bir vurgu yapılıyor. Film ayrıca, Beşiktaş kültürünü bir yaşam tarzı
olarak yaşamanın farkını anlatırken,
formanın gündelik hayata tamamen
dahil olarak yeni nesil bir sokak modası
akımının da ateşleyicisi olarak konumlanmasını konu ediniyor. Taraftarın
sevgisine “Come To Beşiktaş” iletişim
stratejisinin devamı niteliğindeki bu

film, yine aynı kapsayıcılıkta, hiçbir ayrım yapmaksızın, tüm insanları küresel
bir marka olarak Beşiktaş’ın dünyasına
davet ediyor.

Fikret Orman:
“Saygıyla, aşkla, hoş
görüyle, vicdanla”

Yeni sezon formalarını çok
beğendiğini dile getiren Başkanımız
Fikret Orman ise şu açıklamaları yaptı:
“2018-19 sezonu boyunca sahalarda
oyuncularımızın üzerinde izleyeceğimiz formaların, kulübümüze, tüm yaş
gruplarında ve kategorilerde büyük
başarılar getirmesini diliyorum. Tüm taraftarlarımızın; tıpkı tanıtım sürecinde
dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoş
görüyle, vicdanla, yani Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç
günlerinde değil, günlük hayatlarından
da yeni sezon formalarını üzerlerinde
gururla taşımalarını temenni ediyorum.”

“Bir önceki sezonun
rekorunu kırmak
istiyoruz”

adidas, futbol takımımızın 201819 sezonu formaları için lansman
düzenledi. Bomontiada’da düzenlenen lansmana, İletişimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Candaş Tolga
Işık, Pazarlama ve Sponsorluklardan
Sorumlu Genel Müdürümüz Yardımcımız Umut Kutlu, Kartal Yuvası Genel
Müdürümüz Serdıl Gözelekli, adidas
Kıdemli Futbol Birim Müdürü Uğur
Yıldız ile davetliler katıldı. Lansmanda
konuklara kulübümüzün yeni sezon
formaları için çekilen reklam filmi
gösterildi. Mankenlerin yeni sezon
formalarımızla yaptıkları mini defilenin

Reklam Ajansı
: Muhabbet
Kreatif Direktörler : Emrah Karpuzcu
		 Kenan Ünsal
Yaratıcı Ekip
: Şadi Akbudak
		 Ahmet Faruk Kaval
Kreatif Stratejist : Sedcan Altundal
Ajans Prodüktörü : Okan Cezayirli
Müşteri İlişkileri : Türkü Yaka
Prodüksiyon Şirketi: Asitane
Yönetmen
: Deniz Özgün
Post-Prodüksiyon : Sinefekt
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ardından formaların tasarım süreci ve
hikayeleri hakkında konuklara bilgi
verildi. İletişimden Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Candaş Tolga Işık, BJK
TV’ye verdiği röportajda yeni sezon
formalarımızla ilgili şunları söyledi:
“Forma lansmanı sezonun başlangıcı.
Bizim için çok heyecan verici. Nasıl
başladığımız, önümüzdeki sezonun
nasıl gideceğinin de sinyallerini veriyor.
Formalarla ilgili tanıtım filmi hazırladık. Değişik bir şey olsun istedik. Yani
Beşiktaş'ın yeni yüzü Beşiktaş'ın enerjik
dinamik, gençlerle buluşan, genç
taraftarlarla birlikte hareket eden, statta
herkesin gördüğü o Beşiktaşlı profiliyle
tanıtım videosu çekmek istedik. Uzun
çalışma sürecinin ardından çok güzel
sonuçlar çok güzel geri dönüşler aldık.
Formaların hepsi çok güzel. Umarım taraftarlarımız da beğenir. Bizim her sene
forma satışında bir hedefimiz oluyor.
Her sezon bir önceki sezonun rekorunu
kırmak istiyoruz.”
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Formalarımızın satışa çıktığı ilk günden itibaren Kartal Yuvası mağazalarına akın eden
taraftarlarımız, yeni sezon formalarımıza yoğun ilgi gösterdi.

İç saha forması

Beşiktaşımız’ın iç saha forması olarak hazırlanan tasarımda
kulübümüzün beyaz ağırlıklı tarihi
forma geleneğinden ilham alındı.
Siyah detaylar ve adidas’ın üç bandı
bu formaya eşlik ederken, beyaz
bölümler ise Beşiktaş’ın asaletini
temsil ediyor. Beşiktaşımız’ın başarılarla dolu ve duygu yüklü efsanevi
90’lar dönemini yansıtan iç saha
formasında aynı zamanda, modern
çizgilerden oluşan tasarım unsurları
da yer alıyor. Beşiktaşımız’ın sezon
boyunca Vodafone Park’ta oynayacağı maçların büyük bölümünde
kullanılacak olan beyaz forma,
tribündeki taraftarların destekleri
ile birlikte, oyuncularımızın gücüne
güç katması için tasarlandı.

Deplasman forması

Bir sezonluk aranın ardından
sahalara geri dönen kırmızı renkteki
Beşiktaş forması, adidas’ın tango
konseptinde üretildi. Beşiktaşımız’ın uluslararası organizasyonlardaki büyük başarılarından
esinlenilerek üretilen formada, Siyah-Beyaz detaylar da yer aldı. Simetrik
görünümü pekiştiren
yuvarlak yaka ile
tamamlanan kırmızı
forma, uluslararası
organizasyonlardaki
maçlarda oyuncularımızın daha da fazla parlamasına destek olacak.

Üçüncü forma

Beşiktaş geleneğini günümüzün çizgileriyle buluşturan üçüncü
forma ise siyah ve gri tonların
birleşimiyle dizayn edildi. Uzun
yıllardır bir araya gelmeyen siyah ve
gri tonları aynı zeminde buluşturan
formanın detaylarında ise beyaz
çizimler kullanıldı. Yine yuvarlak
ve V yaka karışımında hazırlanan
tasarımın kadınlara özel versiyonu
da yarından itibaren Beşiktaş forma
koleksiyonunda yer alacak. Beşiktaşımız’ın 2018-19 sezonu üçüncü
forması, adidas’ın “Stadium to Street” mottosu kapsamında hayatın her
alanında kullanabilecek şekildeki
tasarımıyla taraftarlara sadece stadyumlarda değil yaşamlarının büyük
bölümünde de eşlik edecek.
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“Geleceğin KaraKartalları”
belli oldu
46
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Kulübümüz ve Vodafone ortaklığında hayata geçirilen, dünyanın ilk dijital scouting
(futbolda yetenek avcılığı) projesi “Geleceğin KaraKartalı”nda, yedi bölgede elemeleri
geçen otuz beş çocuk İstanbul’da kamp yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından aileleriyle
birlikte İstanbul’a gelen çocuklar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen üç
günlük kampın ardından Vodafone Park’taki final etkinliğine katıldı. Finalde yapılan
seçmelerle dokuz çocuk altyapımıza girme fırsatı yakaladı.
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T

ürk spor tarihinin en
büyük sponsorluk
anlaşmasına imza atan
Beşiktaş JK ve Vodafone tarafından Türk
futbolunun geleceğine katkı sağlamak
üzere hayata geçirilen “Geleceğin
KaraKartalı” projesi tamamlandı.
“Geleceğin KaraKartalı” için özel
olarak oluşturulan dijital sisteme dört
ayda tüm Türkiye’den toplam dört bin
beş yüze yakın video yüklendi. Yaklaşık
beş milyon kez izlenen bu videolar
için altmış binden fazla oy kullanıldı.
Yüklenen videoların oylanmasıyla yedi
bölgede en çok oy alan dört yüz altmış
çocuk bölge elemelerine katılma şansı
yakaladı. Bölgelerde kulübümüzün altyapı antrenörleri tarafından gerçekleştirilen birer günlük seçmelerin ardından
her bölgeden beş olmak üzere toplam
otuz beş çocuk İstanbul’daki kampa ve
büyük finale katılmaya hak kazandı.
Türkiye’nin dört bir yanından
aileleriyle birlikte İstanbul’a gelen

Projenin tanıtımı için
toplam on şehre gidildi,
otuz altı bin kilometre
yol kat edildi, beş yüz
bin çocuk ve ebeveyne
ulaşıldı.
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çocuklar, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde kayıtlarının alınmasının ve ihtiyaç
duyacakları malzemelerin verilmesinin
ardından kamp programı hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. İlk
antrenmanlarını antrenörlerimiz Ali
Çebi, Caner Kaya, Berkcan Biratan,
Hikmet Çapanoğlu, Sami Şenol,
Doğukan Aktaş, Caner Kaya ve Mutlu
Can Zavotçu’nun denetiminde yapan
çocuklar, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Beşiktaş Yüzüncü Yıl Belgeseli
izleyerek, kulübümüzün yakın tarihi
hakkında bilgi sahibi oldu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde
düzenlenen üç günlük “Geleceğin
KaraKartalı Yetenek Kampı”na katılan
çocuklara sağlık, spor, kültür, kişisel
gelişim ve Beşiktaş aidiyeti konularında
eğitimler verildi. Ayrıca sporcular, Vodafone Park’ta bulunan White Pepper’a
giderek burada kodlama eğitimi aldı.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat
Derneği ortaklığıyla düzenlenen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında
çocuklar programlama hakkında fikir
sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya
çıkaracak çalışmalar yaptı. Türkiye

Uslu, Enes Aslan, Osman Ege Şenzek
ve Elif Can, Beşiktaş JK altyapısına
girmeye hak kazandı.
Dokuz sporcuya madalyalarını
Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş JK
Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Metin Albayrak, Vodafone
Türkiye CEO’su Colman Deegan ve
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Engin Aksoy ve efsane futbolcularımızdan Metin Tekin verdi.

“Gençlerimiz için
aydınlık bir gelecek
hayal ediyoruz”

Yedi bölgede en çok oy alan dört yüz altmış çocuk bölge
elemelerine katılma şansı yakaladı. Bölgelerde Beşiktaş
JK altyapı antrenörleri tarafından gerçekleştirilen birer
günlük seçmelerin ardından her bölgeden beş olmak
üzere toplam otuz beş çocuk İstanbul’daki kampa ve
büyük finale katılmaya hak kazandı.
Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel’in de izlediği eğitim
yaklaşık iki saat sürdü. Eğitimde, genç
yeteneklere programlamaya giriş,
uygulama yapmak, hikâye oluşturmak
ve oyun yapmak gibi konularda bilgi
verildi. Vodafone Park’ta bulunan
Beşiktaş JK Müzesi’ni de ziyaret eden
çocuklara Beşiktaş JK Müzesi Müdürü
Canan Cürgen bilgi verdi.

Büyük final Vodafone
Park’ta yapıldı

Bölge elemelerini geçen sekiz-on
üç yaş arası otuz beş çocuk, İstanbul’da
üç gün kamp yaptıktan sonra büyük
final için Vodafone Park’ta sahaya çıktı.
Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaş JK
Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Metin Albayrak ve Vodafone
Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın
da izlediği çocuklar, yetenekleriyle göz
doldururken, Türk futbolunun geleceğine dair umut verdi. Sunucu Selim Yeğin
tarafından anons edilen genç yetenek-

ler, sporcu tünelinden geçerek sahaya
çıktı. Yirmi beşer dakikalık iki devreden
oluşan iki ayrı karşılaşma halinde oynanan final maçlarını Beşiktaş JK altyapı
antrenörleri yönetti. Karşılaşmalarda
genç sporcular tüm yeteneklerini sergilerken tribünlerden de tam not aldı.
Finale kalan otuz beş çocuğa sertifika ve
madalya verilirken, final maçları sonrası
yapılan değerlendirmeyle Metin Mer
Matur, Ege Dinç, Bora Gün, Batuhan
Türkcan, Mehmet Haydaroğlu, Berk

Vodafone Park mobil
uygulaması üzerinden ya
da geleceginkarakartali.
com sitesine dört ayda
tüm Türkiye’den toplam
dört bin beş yüze yakın
video yüklendi. Yaklaşık
beş milyon kez izlenen bu
videolar için altmış binden
fazla oy kullanıldı.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Orman, törende yaptığı
konuşmada şunları ifade etti: “Beşiktaş JK olarak gençlerimiz için sporla
dopdolu, aydınlık bir gelecek hayal
ediyoruz. Bu geleceği inşa etmenin en
önemli ve doğru yolu da geleceğin zeki,
çevik, ahlaklı sporcularını yetiştirebilmekten geçiyor. Bu amaçla çıktığımız
yolda, değerli yol arkadaşımız Vodafone
ile birlikte hayata geçirdiğimiz çok özel
bir projenin harika sonuçlarını bugün
hep birlikte yaşıyoruz. ‘Geleceğin
KaraKartalı’ projesi ile Türk sporunun,
Türk futbolunun geleceğine; bir yanıyla
mütevazı, bir yanıyla da çok önemli bir
ışık tuttuğumuza inanıyorum. Bugün
sahada olan kardeşlerimiz, gelecekte
hem kulübümüz hem de ülkemiz
için gurur kaynağı olacaklardır, buna
inancım tam. Elbette bu projeyi bir son
değil, başlangıç olarak görmek, sadece
Beşiktaş JK özelinde değil, tüm spor
ekosistemi nezdinde, geleceğin yıldızlarını keşfetmek, onlara el uzatmak
hepimizin birincil vazifeleri arasındadır
diye düşünüyorum. Görevli arkadaşlarımızın büyük bir özenle değerlendirerek seçtiği genç sporcularımızı ben
de yürekten tebrik ediyor ve bilişim
teknolojilerinin gücüyle spora farklı
bir katkı sağlayan kıymetli iş ortağımız
Vodafone’a da bu vesileyle içtenlikle
teşekkür ediyorum.”

“Beşiktaş’ın olduğu
kadar Türkiye’nin de
geleceği”

Beşiktaş JK Futbol Altyapı, Yapılanma ve Scouting’den Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Metin Albayrak,
gelecekten bir şey beklemek istiyorsak,
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öncelikle eğitimi ön plana almamız
gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:
“Bu proje ile hem bugünün dijital
dinamikleri hem de sporun önemli gereklerinden biri olan erken yaşta eğitim
konusunda, Vodafone’la örnek bir iş ortaklığına imza atmış bulunuyoruz. Geleceğin KaraKartalı, Beşiktaş’ın olduğu
kadar Türkiye’nin de geleceğidir. Genç
sporcularımızın; disiplin, centilmenlik,
tutku, mücadele ruhu ve spor ahlakı ile
uzun yıllar ülke futboluna ve elbette
Siyah Beyazlı camiaya hizmet etmesini
temenni ediyorum. Bu dönemden sonra
da Türkiye’nin sportif geleceği için
Beşiktaş JK çatısı altında hız kesmeden
çalışmaya devam edeceğiz. Sporda
eğitimi canlı tutmak, çocuklarımıza
yeni fırsatlar sunmak, anlık başarılardan

çok daha özel bir efordur. Bu vesileyle
projede emeği geçen herkese teşekkür
ederim.”

“Projelerimiz
devam edecek”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman
Deegan ise şöyle konuştu: “Vodafone
olarak, Türkiye’de gençlerin gelişimine
destek veriyoruz. Gençler, bir ülkenin en değerli varlıklarından biridir.
Beşiktaş JK ile işbirliğiyle hayata
geçirdiğimiz ‘Geleceğin KaraKartalı’
projesinde de dijital platformlarımız
sayesinde Türkiye genelinde sekiz-on üç
yaş arasındaki tüm gençlere geleceğin
başarılı futbolcuları arasına katılma
konusunda fırsat eşitliği sunmanın mut-

Final maçları sonrası Beşiktaş JK altyapı antrenörleri
tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Kocaeli’den
Metin Mert Batur, İzmir’den Ege Dinç, Diyarbakır’dan
Bora Gül ve Osman Ege Şensek, Ankara’dan Batuhan
Türkcan ve Mehmet Haydaroğlu, Manisa’dan Berk Uslu,
Sivas’tan Enes Arslan ve Niğde’den Elif Can, altyapımıza
girmeye hak kazandı.
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luluğunu yaşıyoruz. Projemizin, Türk
futbolu için örnek bir hareket olduğuna
inanıyoruz. Beşiktaş JK ile son derece
verimli ilerleyen bir işbirliğimiz var.
Bu kapsamda, ‘Geleceğin KaraKartalı’
projesini önümüzdeki yıllarda da devam
ettirmeyi arzu ediyoruz.”
Beşiktaş JK Altyapı Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörü Serkan
Reçber ise, “Bu bir bitiş değil, bir
başlangıç” diyerek, altyapıya giremeyen
diğer finalistlerin kendi illerine döndüklerinde oradaki spor okullarımıza
bila bedel devam edeceğini ve altyapı
hocalarımızın kendilerini takip edeceğini duyurdu.

Masa Tenisi Takımımız’ın tarihinde bir ilk

Çifte şampiyonluk
Balkan Kupası Şampiyonu Masa Tenisi Takımımız, hem süper ligde hem de Türkiye
Kupası’nda şampiyonluk kupasını kazanarak, camiamızı sevince boğdu. Ayrıca 18.
Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil eden takımımızın milli sporcusu İbrahim
Gündüz, bronz madalyanın sahibi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

A

ntrenörlüğünü Sabahattin Sabrioğlu’nun
yaptığı; Abdullah Talha
Yeğinler, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz ve
Hüseyin Gazi Yılmaz’dan oluşan Masa
Tenisi Takımımız, ligde Fenerbahçe ile
oynadığı ilk maçı 4-3 kazandı. İkinci
maçta rakibine 4-1 mağlup olan Siyah
Beyazlılarımız, puan farkıyla Türkiye
Şampiyonu oldu ve tarihinde bir ilki
gerçekleştirdi. Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal
Karacan ile birlikte kupasını alan masa
tenisçilerimiz büyük sevinç yaşadı.
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Türkiye Kupası da bizim

Masa Tenisi Takımımız, Türkiye
Kupası son 16 turunda ise İzmir Bş.
Bld.’yi 3-0 yendi. Çeyrek finalde İstanbul Bş. Bld.’yi 3-0 ile geçen ekibimiz,
yarı finalde Garanti Koza’yı büyük bir
çekişmeye sahne olan maçta 3-2 galip
geldi ve adını finale yazdırdı. Finalde
Fenerbahçe ile karşılaşan Siyah Beyazlılarımız, üstün bir oyun sonunda maçı
3-1 kazandı ve Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Masa Tenisi Takımımız, final
maçının ardından düzenlenen törenle
şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

mız kupalara doymuyor. Fenerbahçe’yi
yenerek Türkiye Kupası’nı kazandık.
İdari ve teknik ekip ile oyunculara
teşekkür ediyorum. Balkan Kupası’nı
kazandık. Oyuncularımızdan kurulu
milli takımımız, Avrupa Şampiyonu
oldu. Süper Lig’de şampiyon olduk.
Bize mükemmel bir sezon yaşattılar.
Hiç yabancı oyuncumuz yok. Türk
oyunculardan oluşan bir takımla kupaları kaldırdık. Akdeniz Oyunları ve
Olimpiyat Oyunları’nda oyuncularımız
ülkemize kupalar kazandırmaya devam
edecek. Camiamıza hayırlı olsun.”

“Bize mükemmel bir
sezon yaşattılar”

“Olimpiyatlarda da
başarılı olacağız”

Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal Karacan,
takımımızın başarılarıyla büyük bir
mutluluk duyduğunu ifade ederek,
şunları söyledi: “İnanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Masa Tenisi Takımı-

Masa Tenisi Takımımızın Antrenörü Sabahattin Sabrioğlu, zor bir
sezonu başarılarla geride bıraktıklarını
dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:
“Başkanımız Fikret Orman’a, Yönetim
Kurulu Üyelerimize ve Genel Koor-

dinatörümüz Levent Çifter’e teşekkür
ediyorum. Zor bir sezonu başarılarla
tamamladık. Balkan Şampiyonu, Süper
Lig Şampiyonu ve Türkiye Kupası Şampiyonu olduk. Oyuncularımı kutluyorum. En başarılı sezonlarımızdan birini
geçirdik. Camiamıza hayırlı olsun. İyi
bir takım kurduk, 2020 Olimpiyatları’nda da çok başarılı olacaklarına
inanıyorum.”

Akdeniz Oyunları’nda
bronz madalya
Süper Lig ve Türkiye Kupası
şampiyonu Masa Tenisi Takımımız’dan İbrahim Gündüz, Talha
Yeğenler ve Ahmet Li, İspanya’nın
Tarragone şehrinde yapılan 18.
Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi
temsil etti ve bronz madalyanın
sahibi oldu.
Öte yandan Masa Tenisi
Takımımız’ın sporcuları İbrahim
Gündüz, Ziver Gündüz ve Talha
Yeğenler’den oluşan Nişantaşı
Üniversitesi Masa Tenisi Takımı,
Portekiz’de düzenlenen Avrupa
Üniversitelerarası Masa Tenisi
Şampiyonası’nda rakiplerini
geride bırakarak şampiyon oldu.
Kulübümüz tarafından yapılan
açıklamada, “Nişantaşı Üniversitesi formasıyla ülkemizi Avrupa’da
başarıyla temsil eden ve Camiamızı gururlandıran Masa Tenisi
Takımımızın sporcularını tebrik
ederiz” denildi.
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Uzak Asya’dan Siyah bir merhaba
(NĬ hăo)

你好
Yazı:

Gökhan Karakaş

Siyah Beyaz aşkımız, dünyanın en hızlı büyüyen
ekonomisi Çin Halk Cumhuriyeti’nde dalgalandı on bir
gün boyunca. Bavulumuzdan eksik etmediğimiz aşkımızın renkleri, Çin’in güney kentlerine yaptığımız seyahat
boyunca sık sık kendini gösterdi. Dünya futbolunu takip
eden, hatta ulusal futbol takımı ile uluslararası arenada
kendini gösteremeye çabalayan Çin’de Siyah Beyaz renklere
gösterilen ilgi, Beşiktaş’ın bilinilirliğinin her geçen gün
arttığını kanıtladı. Kulübümüzün marka tanıtımı için çok
faydalı geçen Çin kampı ve ziyaretlerinin, Uzak Asya’da
yaşayanlar üzerinde bıraktığı olumlu izleri görmek bana
gurur verdi.

Felsefeyi unutmadan modernleşen kent Shangai
Dünyanın en çok üretim ve ticaret
yapan, en hızlı büyüyen ve küresel satrançta dikkatleri her geçen gün üzerine
daha çok çeken Çin Halk Cumhuriyeti’nin, çekik gözlü ve çalışkan insanları
bir kez daha Beşiktaş ile tanıştı. İki bin
beş yüz yıl önce yaşayan ve doğu uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri
kabul edilen, Konfüçyüs’ün öğretilerinin halen saygıyla anıldığı Çin, derin
bir felsefe ve saygıyla karşıladı bizleri.
Son yirmi yılın kalkınma hamlesiyle
süper güç kavramını elde eden Çin’de
ilk durağımız, coğrafi konumu ve
kent dokusuyla İstanbul’a benzeyen
Shangai oldu. Yirmi milyon insanın
yaşadığı kentte bu kadar insanın aynı
anda nerede olduğunu düşünmeden
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edemiyoruz. Düzenli ve planlı büyüyen Shangai’deki ilköğretim çocukları,
Beşiktaş atkımızı açma teklifimizi heyecanla karşıladı. Hep birlikte atkımızı
tutmaya çalışan sempatik çocukların
Metropolitan Müzesi’ni gezdiklerini
öğrenince, tarih ve modernleşmeyi
doğru harmanlayan bir toplum olduklarını bir kez daha anladık. Metropollerde görülen yüksek gökdelenler ile
otantik ve geleneksel Çin mimarisinin
ayrıldığı yerin bir turizm merkezi
olduğunu gördüğümüzde bir kez
daha atkımızı dalgalandırmak istedik.
İspanya’dan gelen Esperanza Sanchez
kadar ülkelerinde hukuk eğitimi alan
DongSheng Haoxion ile Shuna Weijun
de atkımızı heyecanla kaldırdı.

Budist rahip
Beşiktaş atkısı ile
ilkleri yaşadı
Guangzhou kentindeki
tapınağa gittiğimizde ise binlerce
yıllık geleneklerini devam ettiren
Budistler’in, birbirlerine gösterdikleri saygı dikkatimizi çekti. Bir
Budist rahip, Beşiktaş atkımızı
tutarken bunu ilk kez yaptığını
söyleyince gururumuz katlandı.

Müzelerden caddelere
Beşiktaş sevdası
Taizhou kentinin şehir müzesinin rehberi Yichun
Baoyi, bağlı oldukları Guangzhou’da Beşiktaş’ın
kamp yaptığını bilenlerden. Yerel kıyafetleri ile
karşımıza çıkan kadın savaşçılar, Çing Hanedanlığı dönemindeki görsel şovlarını sergiledi. Uzun
mızrakları ve kılıçları ile her savaşa hazır olduklarını
kanıtlayan kadın savaşçılar, Beşiktaş atkımızla güzel
bir renk alışverişi sergiledi. İlginç arabasıyla atık toplayarak para kazanmaya çalışan Chunjia Ruisi, ilginç
oyuncak ayıları ile dolaşan Guangyu Deyang, Enhua
ve Dayu da Beşiktaş atkımızı Çin’de açma heyecanı
yaşayan insanlar oldu.

Beşiktaşlı başkonsolos
Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra Çin
Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya
başlayan Cui Wei, ilk görev yeri İstanbul’da çalışan bir diplomat. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Cui Wei, göreve başladığı ilk günlerde
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman’ı
ziyaret ederken, yirmi iki yıldır tanıdığı ülkemizdeki
takımlar içinde en çok Beşiktaş’ın kendisinde iz bıraktığını söyledi. Wei, “Beşiktaş taraftarının kendine
has duruşu, takımıyla kendisini özdeşleştirmesi ve
hayatı takımının renkleriyle görmesi beni hep etkiledi. İstanbul’da Beşiktaş gibi bir futbol takımına yakın
çalışmak ve taraftarının sürprizlerine tanık olmak
çok güzel” dedi.
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Dorukhan Toköz:

Beşiktaşımız’ın yeni transferlerinden
Dorukhan Toköz, 18 Ocak 1999’da
Almanya’da dünyaya geldi. Bayer
Leverkusen’in altyapısında forma
giyen genç hücum oyuncusu, U-19
Milli Takımı ile çıktığı altı maçta
üç gole imza attı. Dorukhan,
futbol takımımızın kampında
sorularımızı yanıtladı.

Röportaj:

Mert Közoğlu
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu

K

endini bir futbolcu olarak nasıl tarif edersin?
Ben çok yönlü oynarım, futbolu hem ofansif
hem defansif oynamayı
severim. O yüzden farklı farklı mevkilerde oynayabiliyorum. Ofansif olarak
kendimi geliştirmem gereken yönler var
ama şans, baht... Skora katkı yaptığım
oluyor. Mücadeleci, defansif, hırslı bir
oyuncuyum.

Uzaktan şutlarını gördük videolarda. Milli takım formasıyla gerçekten çok iyi gollerin var. Bu bir

56

Ağustos 2018

özgüvendir herhalde. Çünkü öyle çok
uzaklardan deneyen ve isabet ettiren
çok fazla görmüyoruz.
Ben uzaktan şutlarıma güveniyorum. Küçüklükten beri orta saha
oynuyordum ve hep uzaktan şut çalışıyordum. Defansif orta saha oynadığın
zaman kaleye çok yaklaşma şansın
olmuyor. O yüzden, sana şans geldiğinde oyunu karşı tarafa yani
rakip sahaya yıktığın zaman
belki uzaktan bir şut şansı
geliyor. Kendime güvenip
vurduğum zaman güzel
goller attım Allah’a şükür.

En beğendiğin golün hangisi?
Herhalde milli takımdaki golüm.
Sosyal medyada dolaşan gol...
Evet. O ya da Giresun play-off
maçında uzaktan attığım, ikisinden biri.
Zaten öyle çok abartılı gol atmadım.
Şenol hoca hem Türk futbolcuların hem yabancı futbolcuların değerine değer kattı. Bunu maddi anlamda
değil, performans anlamında söylüyorum. Bu konuda neler söylersin?
Şenol Güneş, seni nasıl karşıladı?
Zaten Beşiktaş’la anlaştığımızda da
bu yönden çok şanslı olduğumu biliyordum. Benim için de çok önemli bir
konu bu. Her futbolcunun bana kalırsa
bir eksiği vardır ve hoca bunu görüp de
eksiğini gidermek için çalışabileceğin
bence en iyi hocalardan biri. Belki de en
iyisi... O yüzden bazı eksikliklerim var
bunu hocamızla gidereceğim. Buraya
gelmemde zaten çok büyük artısı olan
bir konuydu. İlk imzayı attığım gün
odasına çağırdı, konuştuk. Bende ne
varsa iki katına çıkarmaya, onun verdiklerini almaya çalışacağım.
Vodafone Park’ı mutlaka gördün.
Beşiktaş taraftarını biliyorsun. Stadı
ve taraftarları düşününce nasıl hissediyorsun?
Yorulmazsın herhalde orada.
Git-gel yaparsın, koşarsın, her şeyi
yaparsın ama yorulmazsın.

Nasıl bir yere geldiğimin farkındayım.
Nasıl olacak? Desibel rekorları filan
var burada. Ben de çok heyecanlıyım.
Taraftarın bağırmasıyla, o arkadaki destekle zaten doksan dakika hiç durmadan koşacağıma, mücadele edeceğime
eminim.
Beşiktaş’ın bu sezonki hedefleri
hakkında neler söylersin?
Ligde zaten iki sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. Rekora gidiyordu,
talihsizlik oldu. Ama bence zaten yine
en büyük adayız. Şampiyonlar Ligi geçen sezon biraz daha yorucu oldu, biraz
daha eksiklerimiz oldu takım içinde
bence bu yüzden lige yansıdı. Ama bu
sene bence daha rahat yukarıya çıkabileceğimiz, Avrupa açısından da daha
rahat yukarıya çıkabileceğimiz bir sene.

Yani takım bence ikisini de kaldıracak
potansiyelde zaten.
Beşiktaş taraftarına nasıl bir mesaj vermek istersin?
Ben şuna inanıyorum, her insanın
yaptığı meslek ne olursa olsun kötü
günü olur. Ama bizim meslekte o
formayı kötü terletmeyeceksin. Bende
buradan o formayı kötü terletmeyeceğime söz veriyorum.

Futbol takımımız, 2018-19 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Dorukhan Toköz ile üç
yıllık, Güven Yalçın ile dört yıllık sözleşme imzaladı. As Başkanımız Umut Güner, Acıbadem
Sports’ta sağlık kontrollerinden geçen Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile bir araya gelerek
sözleşme imzaladı ve yeni transferlerimize başarılar diledi.
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Müjde, müjde size!

Ferdinand'dan
müjde size!
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Beşiktaşlılar’ın ilk siyahi sevgilisiydi, Les Ferdinand... Aynı zamanda İngiltere’den
Beşiktaş’a gelen ilk futbolcuydu... Futbolculuk kariyerinin ilk büyük çıkışını bir
yıl kiralık olarak oynadığı İstanbul’da yapan ve Türkiye’ye gelen en iyi yabancılar
arasında gösterilen Ferdinand, Beşiktaşımız’ın efsanevi isimleri Metin-Ali-Feyyaz
ile birlikte forma giydi. Siyah-Beyaz formayı otuz dört kez terletti ve rakip filelere
on altı gol gönderdi. Her golden sonra da tribünler ayağa kalktı: “Müjde, müjde size,
Ferdinand’dan müjde size”... Taraftarların “Ferdi”si Les Ferdinand’ı, yıllar sonra
İngiltere’de bulduk ve çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Yazı:

Andrew Simes

E

n başından alalım, kısaca
çocukluğunuzdan ve
futbola başlangıcınızdan
bahseder misiniz?
Londra’da Paddington’da doğdum, Notting Hill’de büyüdüm. Çok keyifli ve iyi bir çocukluğum
oldu, çok kozmopolit bir yerde yaşadım. Bir insan ne kadar farklı insanla
bir arada olursa o kadar dünyalı olur.
Beş yaşımdayken ebeveynlerim ayrıldı,
beni annem büyüttü. Okulu hep seven
biriydim. Tabii çoğu eski futbolcu aynı
şeyi söyleyecektir, şimdiki futbolculardan çok farklı şekilde öğrendik futbolu.
O zamanlar sokaklar güvenliydi ve ilk
topuma sokakta vurdum. Ondan sonra
tabii okul takımı, yerel genç takım
vs. Geçen sene feci bir yangın geçiren
ve haberlerden düşmeyen Grenfell binasına yakın taşındık genç delikanlıyken.
Bir süre orada oynadım. Ondan sonra
Londra’da Kıbrıslı Rumlar’ın kurduğu bir takım beni fark etti ve bir süre
AKNA’da oynadım. Oradan da Queen’s
Park Rangers’e geçtim. Çok ilginçtir,
QPR’ın evi Shepherd’s Bush’tur ve burası siyahi mahallesidir ama takımdaki
tek siyahi bendim. Belki bu yüzdendir
ki, Türkiye’ye geldiğimde, ligteki tek
siyahi olunca yabancılık çekmedim!

Beşiktaşımız’a transfer sürecinizi
ve sezonunuzu anlatır mısınız?
QPR’dan genç takım antrenörü Jim
Smith ile Gordon Milne yakın arkadaştılar. Beşiktaş’ın santrfora ihtiyacı vardı
ve bunu düşünür müyüm diye sordular.
Başlarda gayri ciddi olarak “Olur”
dedim. Çünkü işe yeni alınan eleman
gibi hırslı gözükmek istedim. Ama
ondan sonra anlaşmalar yapılınca, ciddi
olduklarını anladım! Gordon Milne
ile Londra’da bir otelde buluştuk ve
Beşiktaş ile ilgili planlarını anlattı. Bana
okuttuğunuz Alan Walsh ve Ian Wilson
ropörtajlarında yazıldığı gibi, Gordon
Milne’in çoğu insanın bilmediği bir
yönü vardı; futbolcuya bir rüya satmasını bilirdi. Evimden iki mütevazı valiz ile
çıktım. Annem kanser tedavisi olmuştu,
iyileşme sürecindeydi ama yine de onu
bırakmak zordu. Fakat bir erkeğin
adam olabilmesi için kendi ayaklarının
üstünde durabilmesi gerekir. Gitmemi ve bunu gerçekleştirmemi, en çok

annem istedi. Havalimanına geldiğimde
her yer taraftar ile doluydu, tavanda
bile taraftar vardı sanki. Çok komiktir,
kendime şöyle demiştim: “Acaba kimin
için geldiler? Biraz daha takılayım belki
meşhur birini görürüm.”
Türkiye’de bir sezona birçok gol
sığdırdınız. Ama Fenerbahçe maçında neredeyse takımın yarısını pazara
yollayıp Schumacher’i avladığınız
golünüzden söz edebilir misiniz?
Şöyle söyleyeyim, İngiltere Premier
Ligi tarihinde en çok gol atan sekizinci
oyuncuyum ama attığım en güzel gol
buydu. Hala arada internette izlerim.
Rivayete göre bir maçtan sonra
taraftarlar çok tepkiliydi ve bunun
nasibini siz de aldınız?
Kötü oynayıp bir maç kaybettik.
Taraftarlarımız bizden önce tesislere gelmiş ve bir hayli de öfkelilerdi.
Takım arkadaşlarım tesislerden çıkmak
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istemedi. Çünkü taraftarla göz göze
gelmek istemiyorlardı. Ben ise eşyalarımı toplayıp arabama doğru hareketlendim. Bana “Gitme, bekle” dediler ama
dinlemedim. Kafamı öne eğip arabama
doğru ilerlerken bilmediğim bir dilde ve
öfkeli seslerle bana bir şeyler söylediklerini fark ettim. Söylenenleri anlamadığımdan dönüp cevap veremedim ki
sanırım bu onları daha da öfkelendirdi.
Sonra üzerime koşanları görünce korktum ve arabayı bırakıp ben de koşmaya
başladım. Onlar arkamda, ben önde on
dakika boyunca durmadan koştuk. Eve
geldiğimde nefes nefeseydim. Sonra düşündüm ve onlara hak verdim. Çünkü
maçta bunun yarısı kadar koşmuş olsaydım, o maçı kesinlikle kazanırdık! Bana
koşmayı büyük Beşiktaş taraftarı öğretti
bunun için onlara minnettarım.

“Kendini sıkça
göstermezdi ortalıkta ‘The
Başkan’ (Süleyman Seba)
ama gördüğün zaman
hem sevinir hem kendime
çekidüzen verirdim. Onu
görmek bir ayrıcalıktı.
Gören futbolcu, diğer
futbolculara hava atardı.
Tercüman aracılığıyla
konuşurduk ve sanki
Türkiye’ye gelmekle ona
bir iyilik yapmışım gibi
davranırdı.”
Türk spor medyasını nasıl buldunuz? Maçlardan sonra neler yazılıp
çizildiğini takip ediyor muydunuz?
Açıkçası takip etmiyordum. Takım
arkadaşlarıma gidip “Bu gazete hakkımda ne yazıyor” diye surduğumda,
arkadaşlar İngilizcelerini geliştirmek
bir yana Türkçe gazete bile okumazlardı. Zaten iyi oynayıp oynamadığımı
bilirdim, başkasının bunu söylemesine
ihtiyacım yoktu. Ama yine kötü oynadığımız bir maç sonrası takım arkadaşlarıma gidip aynı gazeteyi gösterdim.
Manşette ben, “Ne diyorlar hakkımda?”
diye sordum. On sekiz kişilik kadroya
gittim ve tek tek makaleyi beş dakika
boyunca okudular, en sonunda “Boşver!” dediler. Matematiği sen yap, on
sekiz çarpı beş dakika... Hayatımdan 90
dakika çalındı!

60

Ağustos 2018

“Türkiye’ye çocuk olarak geldim, İngiltere’ye adam
olarak döndüm. QPR’a döndüğümde büyük hoca Peter
Reid antrenmanı izliyordu. ‘Les nerede’ diye sormuş.
‘İşte burada’ dediklerinde, ‘Bu ne olmuş böyle, harika bir
futbolcu olmuş’ demiş.”
Gordon Milne’in yönetimi ve
Süleyman Seba başkanlığı altında
oynamak nasıl bir duyguydu?
“The Başkan”dan başlamak gerekir.
Kendini sıkça göstermezdi ortalıkta
ama gördüğün zaman hem sevinir
hem kendime çekidüzen verirdim.
Onu görmek bir ayrıcalıktı. Gören
futbolcu, diğer futbolculara hava atardı.
Tercüman aracılığıyla konuşurduk ve
sanki Türkiye’ye gelmekle ona bir iyilik
yapmışım gibi davranırdı. Gordon
Milne de, benim için en büyük ilham
kaynağıydı. Beni futbolcu yapan odur.
Çok net bir şey söyleyeyim; eğer o
olmasaydı, şu anda bu ropörtajı yapıyor
olmazdık.
Beşiktaş size bir insan veya bir
futbolcu olarak bir şey kattı mı?
İkisine de kattı. Nasıl bir profesyonel olacağımı öğrendim, hem saha
içi hem saha dışı. En basitinden evimi
temizlemeyi ve yemek pişirmeyi öğrendim. Daha çok gençtim o zamanlar.

Annem bana hep “Bir kadın istemelisin
hayatında ama hiçbir zaman bir kadına
muhtaç olmamalısın” derdi. Türkiye’ye
çocuk olarak geldim, İngiltere’ye adam
olarak döndüm. QPR’a döndüğümde
büyük hoca Peter Reid antrenmanı izliyordu. “Les nerede” diye sormuş. “İşte
burada” dediklerinde, “Bu ne olmuş
böyle, harika bir futbolcu olmuş” demiş.
Türkiye’de yaşadığınız ilginç
bir anınız var mı? Unutmadığınız
birileri...
Alnıma ilk defa kurban kanı sürmeye çalıştıklarında neler olup bittiğini
bilmediğim için kaçmaya çalıştım ve
gözüme parmağı yedim! Kaldığım
otelin müdürü İlhan Onur vardı, maalesef yıllar önce hayatına son verdiğini
duydum. Çok yakın bir arkadaşımdı,
tüm gün beraber takılırdık. Heysel
olayı sonrasında, otelin güvenliği bana
dönüp “Siz İngilizler yok mu!” diye
çatmıştı, sanki ben suçluymuşum gibi!”
Böyle olaylar her yerde oluyor maalesef

“Deniz mahsullü yemekleri özlerim ama hep arayıp da
bulamadığım bir yemek var ki, Londra’da tüm Türk
lokantalarında sorarım ve bulamam: Sütlaç! Bazı takım
arkadaşlarım bana ‘Sütlaç’ Les diye takılırlardı, daha
çelişkili bir lakap olamazdı herhalde.”
ama biz İngilizler’in ne yazık ki adı çıktı
ve haber ajanslarımız daha çok düşüyor
bu konuların üstüne.
En sevdiğiniz yemek neydi?
Deniz mahsullü yemekleri özlerim
ama hep arayıp da bulamadığım bir yemek var ki, Londra’da tüm Türk lokantalarında sorarım ve bulamam: Sütlaç!
Bazı takım arkadaşlarım bana “Sütlaç”
Les diye takılırlardı, daha çelişkili bir
lakap olamazdı herhalde.
Aklınızda kalan bir tezahürat
var mı?
“Haydi Ferdi, zamanı geldi!” İngiltere’ye döndüğümde hala söylerdim
kendime. Bir de çok hoşuma giden, bir
tribün “Siyah” diye bağırıp, karşı tribünün “Beyaz” demesiydi. İki ses dalgası
arasında gidip gelen bir denizdeydim
sanki. O anda savaşa git deseler, gider-

dim. Bir maçtan sonra kaleci Zalad’ın
evine gittik. Hanımı korkudan bembeyaz olmuş. “Ne oldu” diye sorduk. -O
zamanlar stada yakın ev tutmuşlardı-,
maçtaki atmosferden ev sallanmış.
Kadıncağız deprem oluyor sanmış! Çok
motive ederdi taraftarımız.
Keşke kalsaydınız... Kırk yaşına
bile gelseydiniz, taraftar sizi isterdi.
Kalmak istedim. Antrenörümüz
Trevor Francis, çok saçma bir bonservis
istedi Beşiktaş’tan. O zamanlar için
bile duyulmamış bir rakam, amacı beni
satmamaktı. İkinci sezonumuzda ise
Don Howe antrenör oldu ve onun ile
kişiliklerimiz hiç ama hiç uyuşmadı.
Bilseydim böyle olacağını yüzde bin Beşiktaş’ta kalırdım. Zaten “The Başkan”
Türkiye Başbakanı’yla, o da Birleşik
Krallık Başbakanı Margaret Thatcher
ile Beşiktaş’ta kalmam ile ilgili konuş-
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muş. Tabii bu konuda yapabilecek pek
bir şey yoktu ama ertesi gün koskoca
Birleşik Krallık Parlamentosu’nda beni
konuştuklarında, “Lan ne oluyor ya!”
demiştim kendime.

Bir oğlum ve bir de kızım var. Rio
Ferdinand, Anton Ferdinand ve Kane
Ferdinand hepsi kuzenimdir. Ama
benim çocuklardan futbolcu olmaz,
yaşları biraz büyük artık. Rio’nun
çocuklarına dikkat edin ama!

“The Başkan (Süleyman
Seba) Türkiye
Başbakanı’yla, o da
Birleşik Krallık Başbakanı
Margaret Thatcher ile
Beşiktaş’ta kalmam ile
ilgili konuşmuş. Tabii bu
konuda yapabilecek pek
bir şey yoktu ama ertesi
gün koskoca Birleşik
Krallık Parlamentosu’nda
beni konuştuklarında, ‘Lan
ne oluyor ya!’ demiştim
kendime.”

Beşiktaş’ı takip ediyor musunuz?
Görüştüğünüz eski takım arkadaşlarınız var mı?
Şampiyonlar Ligi’nde tüm Türk
takımlarını takip ederim. Yani sadece Beşiktaş’ı! Rıza’yı gördüm, Ali ile
mesajlaştım, Şenol antrenör sertifikasını alırken görüştük. Ofisimdeyken
açarım interneti ve bakarım, birinci
değilsek, “Bu olmadı” derim kendime.
Toparlansınlar diye dua ederim. Bu aşk
hikayesi asla bitmez. Hayat arada başka
heyecanlar verebiliyor, insanın çocuğu
doğuyor mesela ama sonunda Beşiktaş’a
dönüyorum illa ki. Beşiktaş formam
hala duvarıma ilk sırada asılıdır.

Sonrasında İngiltere kariyerinizden bahseder misiniz?
QPR’dan en sonunda ayrıldım ve o
zaman dünya rekoru olan altı milyon
sterlin karşılığında Newcastle’a transfer
oldum. Burada iki sezonu ikinci bitirdik. Şampiyon olamamak üzdü bizi.
İngiltere’yi on yedi defa Euro 1996 ve
1998 Dünya Kupası’nda temsil ettim.
Armasında üç aslanlı o beyaz formayı
giymek inanılmaz bir duygu. Jübileme
doğru kraliçe majestileri beni “şovalye”
ilan edip “sir” ünvanı verdi. İlginçtir,
tören sırasında hayatını hiçe sayıp insan
kurtaran doktorlar, ambulans ekipleri,
askerler veya büyük sorumluluk sahibi
öğretmenler ile aynı kuyruktaydım.
Birisine döndüm dedim ki, “Sizin yanınızda ben neyim ki. Siz hayat kurtardınız, ben ise sadece futbol oynadım”.
Ambulans şoförü de dönüp “Olur mu
öyle şey. Zorlu bir günün veya haftanın
sonunda seni izlemek bize huzur ve
zevk veriyordu. Sen de bize yardımcı
oldun” dedi. Hiç unutmayacağım bir
andı.
Şimdilerde ne yapıyorsunuz?
QPR’da spor direktörüyüm. Antrenör lisanslarımı da aldım. Bir gün antrenör olmak isterim. Bakarsınız Beşiktaş’a
dönüşüm bu şekilde olur.
Peki aile yaşantınız nasıl? Futbol
fabrikası bir aileden geliyorsunuz...

İngiltere’de hiç Beşiktaşlı ile denk
geliyor musunuz?
Geçen gün kız arkadaşım ile bir
restorana gittik. Masamıza oturduktan
sonra mutfak kapısının penceresinden
bir sürü insanın bize baktığını fark
ettim. Tam yemekleri söyleyecekken,
yedi-sekiz kişi mutfaktan çıktı ve Beşiktaş tezahüratlarına başladı. Herkes bir
panik, ben sırıtıyorum. Nasıl bir sevgi
gösterdiler anlatamam. Kız arkadaşıma
neler olup bittiğini anlatınca, bana
“Otuz seneden sonra hala seni hatırlıyorlar mı” diye sordu.
Şu sıralar Türkiye’de malzemeci
Süreyya’nın filmi çok konuşuluyor.
Orada öğrendik ki, Süreyya hastayken evinde ziyaret etmişsiniz onu.
Bundan biraz bahseder misiniz?
Anlıyorum insanlar stada geldiklerinde futbolcuları izlemek ister. Ama
o futbolcular oraya gelinceye kadar
sahnenin arkasında birçok kahraman
var ki, onlar olmadan biz olamayız. O
kişilere değer verilmesi gerekiyor.
Hiç Türkiye’ye döndünüz mü
ziyaret için?
Birkaç sene önce bir konferans
için gelmiştim ve çok ilginç bir gün
yaşadım. Bir şoför tuttum, eskiden
oturduğum Etiler’e gittik. Geçerken
“Bak eskiden burası tarlaydı. Şurada
şu bina vardı” diye anlattım, gözlerim
yaşardı. Şoför “Ağlama, beni de ağlatacaksın” dedi! Sonra bir öğrendim ki,

stadın müdürü değişmemiş. Sağ olsun
gece yarısında bana Vodafone Park’ı
açtı ve mabedi görme fırsatım oldu.
Dakikalarca sessizlik içinde oturdum,
on numaralı bir koltukta... Stat boştu
ama kulaklarımda sağır eden bir gürültü vardı. Ta ki biri omuzuma elini
koyup “Haydi gidelim” deyinceye kadar
kaldım oracıkta.
Kariyerinize dönüp baktığınızda,
en çok kimlerle beraber oynamaktan
zevk aldınız? İzlemeyi en çok sevdiğiniz futbolcular kimlerdir?
Ray Wilkins aklımı okurdu. David
Ginola ile çok iyi anlaştım. Alan Shearer forvette en iyi partnerimdi. Peter
Beardsley ile beraber oynamaktan çok
büyük zevk aldım. Tabii Gascoigne’u
da unutmamak lazım. Ama Ali’leri,
Zeki’leri, Rıza’ları da çok özlüyorum.
Marco van Basten ve eski Ronaldo’yu
izlemeyi çok severdim.
Türkiye’den en çok neyi özlüyorsunuz?
Beşiktaşlı Les Ferdinand olmayı...
Son olarak, taraftarlar için bir
mesajınız var mı?
Bunu en sona sakladım. Hazır mısınız? Müjde, müjde size! Ferdinand’dan
müjde size!

Dolmabahçe’de
Şampiyonluk
Turu

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

Y

eni sezon yeniden
yeşeren umutları ve
heyecanı peşinden
getirirken, bir sezonluk aranın ardından
yeniden şampiyonluk için sefere
çıktık.
Geçtiğimiz sezonlara Siyah
Beyaz renkli piyano tuşları gibi
bakarsak, akordu iyi ayarlanmış ve
adeta kulağın pasını silen iki tuşun
ardından bir detone tuş bastık.
Hatalı bir notanın ardından, bir
sonraki tuşa basmak için akort ayarlarımızı yeniden yapıyoruz...
Vodafone Park’ın açılışıyla gelen
hediye niteliğindeki iki sezonluk
şampiyonluk serüveniyle, torunlarımıza anlatacağımız harika anılara
sahip olduk. İnönü’nün inşaat ve
açılış dönemlerini yaşayanlara hep
imrenerek bakarken, çok daha derinlikli bir hikayeye sahip olduk. Yıkılış, inşaat süreci, açılış, şampiyonluk
ve bir şampiyonluk daha...
Üstü açık şampiyonluk otobüsümüzün tepesinde futbolcularımız,
semtimizde taraftarlarımızı selamlarken, Beşiktaşımız otobüsün güzergahı gibi her zaman önüne bakarak
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ileri doğru hareket etmekte, kimi
zaman birinci kimi zaman da beşinci
viteste... Dikiz aynasından geçmişine
bakarak referans alsa da, rotası her
zaman ufkun ötesini göstermektedir.
Otobüsün üstündeki futbolcular ve
teknik heyetin isimleri, yıllar içinde
değişse de, değişmeyen Siyah Beyazlı renkler ve armadaki duygudur.
Beşiktaşlılık da öyle değil midir?
Nesilden nesile isimler değişse de,
ne aidiyet duygusu ne de tutkumuz
değişir.
İnsanın aidiyet hissettiği bir
ruha ve duyguya dokunabilmesi ve
onun parçası olabilmesi bir ayrıcalıktır. Konu Beşiktaş ise bu ayrıcalığın
niteliği daha da artar. Geçtiğimiz
günlerde aramızdan ayrılan aile dostumuz Beşiktaşlı Baba Kartal Sacit
Soydemir’in hayat hikayesinde de,
Beşiktaş hep içinde ukde kalmıştı.
1960’ların başında efsane kalecimiz
Varol Ürkmez, Akçakoca’da milli takım kampındayken Gençlik Spor’la
oynadıkları hazırlık maçında Soydemir’i keşfediyor. Elinden tutup
Beşiktaş’a getiriyor. Dönemin teknik
direktörü Yugoslav Ljubisa Spayic,
hem A takım hem de altyapıyla
ilgileniyor. Genç Sacit, sağ halftaki
performansıyla beğeni topluyor.
Ancak babası futbolun, Maçka
Sanat Okulu’nda elektrik-eletronik
alanındaki eğitimine engel olacağını
düşündüğü için kulübe gitmesini
istemiyor. Soydemir mesleğinde
çok iyi yerlere gelse de, Beşiktaş’ın
kapısından dönmek, yüreğinde her
zaman bir eksiklik olarak kalmıştı.
Çocukları ve torunlarının da kendisi
gibi koyu Beşiktaş taraftarı olması 3
Temmuz’da aramızdan ayrılan Sacit
babamız için bahşedilmiş en büyük
hediyeydi. Kıymetli ailesine sabır ve
güç diliyorum.
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Shakira
Vodafone Park’ı
inletti
Latin Amerika’nın Kolombiya diyarından dünyaya
en büyük pop ikonu ihracı Shakira, Vodafone Park’ta
muazzam bir konser verdi.
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Yazı:

D

Murat Arda

aha konsere haftalar varken, organizasyon firması
BKM’nin yürüttüğü sıkı
çalışmaları gözlemliyor,
dolayısıyla etkinliğe dair
heyecanımızı da hep yüksek tutuyorduk
şüphesiz. Çünkü Vodafone Park’ta ofislerimizin hemen yanı başında, Beşiktaş
Dergisi ve BJK TV çalışanları olarak,
tüm organizasyon görevlileri ile adeta
yoldaşlık ediyorduk. Vodafone Park’ta
geçici bir ofis kuran BKM CEO'su
Zümrüt Arol Bekçe liderliğinde ve
BKM Genel Müdür Yardımcısı Gülçin
Salacan başta olmak üzere Meltem
Kazaz ile tüm ekibi, canla başla çalışıyor
ve konser organizasyonu denilen bu sıra
dışı etkinliğin aslında nasıl da meşakkatli bir iş olduğunu bizlere ispatlıyordu. En az sekiz aydır Shakira konseri
için hazırlanıyorlardı ve tüm gelişmelere birebir şahitlik etmek bizim için de
ilginç bir tecrübe oluyordu. Shakira gibi
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bir dünya yıldızını mabedimizde konuk
etmek biz Beşiktaşlılar için de gurur
vericiydi doğrusu...
Stadyumda koridorlarda tesadüfen
rast geldiğimiz kadim dostlar Bülent
Burgaç ve Siyabent Süvari’nin de bu
müthiş projede görev alıyor olduklarını
öğrenmek beni daha da mutlu etmiş-

ti. Çünkü yıllardan beri ülkemizde
gerçekleştirilen ve kültür hayatımızda
büyük izler bırakmış rock, pop ve metal
gruplarının efsane konserlerinde daha
önce pay sahibi olmuş bu dostlar ile,
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın
en güzel stadyumlarından biri olan
Vodafone Park’ta şimdi Shakira konseri

için bir aradaydık; bundan daha keyifli
bir an olabilir mi? Üstelik Vodafone
Park, daha konsere saatler varken bile
tabir-i caizse tıka basa Shakira fanları
ile dolmuş, Kara Kartal’ın coşkusuna ve
şampiyonluğuna şahitlik eden bu devasa stat, şimdi de dünyanın en büyük
pop starlarından Shakira’ya yarenlik
etmeye hazırlanmıştı.
Kolombiya’nın dünyaya yaptığı
en büyük pop-rock ihracı Shakira,
Vodafone Park İstanbul konserinde
rekor sayılabilecek sayıda izleyiciye
Whenever Whereever, Waka Waka
(This Time For Africa), Loca, She
Wolf, Hips Don’t Lie, La Tortura ve
-söylediği hemen tüm şarkılar birer
hit olduğu için ayrı ayrı yazmaya gerek
duymadığımız- tüm klasiklerini olağanüstü bir performansla sundu. Yalnız
belirtmeden geçemeyeceğim; hanım
kızımızı ilk tanıdığım parça olan ve
Arap-Gothic-Rocker imajıyla piyasada
kasırga etkisi yapan Ojos Asi adlı enfes
Latin-Rock şarkısını söylememesine
çok içerledim ve buradan seslenmek
istiyorum: “Eeey, Shakira, Latin-Rock
dönemine neden sırt çeviriyorsun?”
Neyse ki Estoy Aqui ile ağzımıza bir
parmak bal çalmayı ihmal etmedi bu
sevimli müzik insanı!
Ekonomik krize rağmen efsane
stadyum konserlerini özlemiş gibi
görünen İstanbullu müzikseverler, daha
önce Metallica, Bon Jovi, Anthrax,
Slayer, Accept, Michael Jackson,
Guns’n’Roses, The Cult, Alice In
Chains, Brian May ve Madonna gibi
devlerin konuk olduğu eski adıyla
tarihi İnönü Stadyumu, yeni adıyla
Vodafone Park’ı hınca hınç doldurdu ve
başkanımız Fikret Orman’ın vizyonuyla kulübümüzün bir amacını daha
gerçekleştirdi. Sadece sporun değil,
kültürün, sanatın ve hayatın da merkezi
bir stadyum olma hedefiyle Beşikta-

şımız, İstanbullular’a sunduğu harika
konukseverlikle yine farkını ortaya
sermiş oldu...
Lübnan asıllı Kolombiyalı Shakira,
aynı zamanda en iyi rock vokali Latin
Grammy ödülünün de sahibi olmuş,
milyonlarca plak satan kült bir figürdü
ve müzik tarihinde daha şimdiden
müthiş bir yer kaplıyor. İşte 11 Temmuz
2018 tarihinde de bizlere unutulmayacak bir gün yaşatarak Beşiktaş’ın
tarihinde Şeref ’li bir yere sahip; çünkü
o artık “Beşiktaşlı Shakira” bizim için,
tıpkı şanlı İnönü Stadyumumuz’a daha
önce konuk olan diğer rock ‘n’ roll
yıldızları gibi…
Teşekkürler Fikret Orman…
Teşekkürler BKM…
Teşekkürler Stat Abi…
Teşekkürler Shakira…

KİMLER GELDİ?
Metallica

Madonna

Guns N' Roses

Shakira'nın çocukları konser günü boyunca
Beşiktaş formalarını üzerlerinden çıkarmadı.

Michael Jackson
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New York, New York
her şey var da Beşiktaş yok
Öncelikle herkese mutlu yeni bir dönem başlangıcı, beraberinde gelecek yepyeni
zaferler ve mutluluklarla dolu geçecek çok güzel kocaman bir sezon olmasını dileriz!
Aynı zamanda kendimizin de dünyaya açılışını sizinle paylaşarak kutlarız ki, bu
Beşiktaşlı anne-kız yazarının Yavru Kartal tarafı artık üç yaşında! İşte böyle birkaç
güzelliklerle birlikte bu sezonun ilk röportajı da size yine uzaklardan New Jersey’den
geliyor! Beşiktaşlı Tuğba Şerbetçi (46) ve Ece Elif Şerbetçi (8) ile çok keyifli bir
sohbetle hep birlikte size “Merhaba” diyoruz!

Yazı:

Fatma Arsan

N

ew Jersey, Amerika’nın güzel yeşil
eyaletlerinden biri.
Siz de bu yeşil eyaletin
en yeşil semtlerinden
birinde yaşıyorsunuz. Kısaca tanıyalım mı Tuğba ve Ece Elif ’i?
Merhaba ben Tuğba Şerbetçi. Eşim
Serdar, sekiz yaşındaki kızım Ece Elif
ve kedimiz Lydia ile küçük bir çekirdek aileyiz biz. On yıldan biraz daha
fazladır Amerika’da yaşıyoruz. Burada

hiçbir akrabamız yok fakat bir sürü can
dostumuz var. Malum gurbette insan
birbirine bir başka kenetleniyor. Ece,
burada dünyaya geldi ve o üç yaşına
gelene kadar ben onunla evde kaldım.
Daha sonra özel bir okulda öğretmenlik yapmaya başladım. Ece şimdi sekiz
yaşında ve üçüncü sınıfa başlayacak.
Anne olmanın, dünyanın en özel en
güzel mutluluk verici bir sıfat olduğunu
dibine kadar hissettiren bir kızım ve
her an yanımda olan bir eşim olduğu
için Allah’a her gün binlerce kez şükür
ettiğim bir hayatım var.
Anne-kız olarak neler yaparsınız?
Sizin de Beşiktaşlı olma hikayenizi
anlatır mısınız bize ya da doğuştan
mı Beşiktaşlısınız? Eminim çok güzel
anılar birikiyordur gün be gün.
Anne kız birlikte çok şey yapıyoruz, özellikle de şu tatil zamanlarında.
Ece Elif, sanata çok meraklı. Evde işe
yaramaz gibi görünen her şey mutlaka
Ece’nin projelerinden birinde yerini
bulmuştur. Bu sanat işi epeyce vaktimiz
alıyor tahmin edersiniz ki... Bu arada
hareketten de vazgeçmiyoruz ve spor

“Bir gün erkek kardeşimle birlikte armut ağacının
tepesinde keyif yaparken ‘Hey çocuklar bakar mısınız,
bir şey sormak istiyorum’ diyen bir sesle keyfimizi
yarıda kesip ağaçtan atladık aşağıya. Abimin ilk tepkisini
dün gibi hatırlıyorum da ‘Aaaaaaa Beşiktaşlı Feyyaz
aaaaa’ olmuştu. Benim o anda kafamda yıldızlar uçuştu
bir anda ve tam da o anda aşık oldum! Erken ergenlik
durumları ve o günden sonra ben Beşiktaşlı oldum.
Gururla hep Beşiktaşlı kaldım.”
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olarak da yüzmeyi seçti. Dört yaşından
beri bu dalda ilgili fakat son zamanlarda futbola merak sardık ve sağlam bir
Beşiktaş taraftarı olduk. Elbette benim
etkimde kaldı. Çünkü babamız taraf
tutmaz, hatta futbolla pek ilgisi bile
yoktur.
Ben çok fazla maç izlemem ama
izlediğim zaman çok heyecanlanırım.
En büyük totemlerimdendir; oyun-

cunun kaleye yaklaştığını görünce
gözlerimi sıkıca kapatmak. İster inanın
ister inanmayın, bu her zaman çalışır, o
vakit gol olur!
Aslında ben çocukken bilinçsizce
başka bir takımı tutuyordum. Hangisi
olduğunu söylemeden üzerini bantlıyorum burada. Evdeki erkeklerin genel bir
etkisiyle olsa gerek diye düşünüyorum...
Hayatımın en güzel anılarındandır:
Orta okula gidiyordum ve Çamlıca’da
kocaman bir bahçesi olan bir köşkte
oturuyorduk.. Bir gün erkek kardeşimle
birlikte armut ağacının tepesinde keyif
yaparken “Hey çocuklar bakar mısınız,
bir şey sormak istiyorum” diyen bir
sesle keyfimizi yarıda kesip ağaçtan

“Neden bilmiyorum ama
ben bu kadar fanatik
değildim Türkiye’deyken
ama gurbette olunca daha
da çok fanatikleştim.
İmkan olsa maça bile
gideceğim o derece ki
hayatımda hiç stadyumda
maç izlemedim. Ve
eklemeliyim ki hem kadın
olarak hem bu toplumda
yaşayan bir birey
olarak Beşiktaşlı olmak
büyük bir ayrıcalık, çok
büyük ayrıcalık! Gurur
duyuyorum takımımla,
çok karizmatik.
Taraftarına bakın: oldukça
asil. Ya dünyadaki duruşu:
İnsanın koltuklarını
kabartıyor...”

atladık aşağıya. Abimin ilk tepkisini
dün gibi hatırlıyorum da “Aaaaaaa Beşiktaşlı Feyyaz aaaaa” olmuştu. Benim o
anda kafamda yıldızlar uçuştu bir anda
ve tam da o anda aşık oldum! Erken
ergenlik durumları ve o günden sonra
ben Beşiktaşlı oldum. Gururla hep
Beşiktaşlı kaldım.
Amerika’da olmak, burada yaşamak nasıl? Merak edenler için neler
söyleyebilirsiniz?
Amerika’da yaşamak, tüm zorlukları
aştıktan sonra oldukça keyifli bir hayat.
Keşke daha erken yaşlarda gelebilseydik diye hep düşünürüm. Malum belli
bir yaştan sonra hele hele kariyerini
yapıp bir düzene geçtikten sonra her
şeyi geride bırakıp yeniden bir şeyler
yapmaya çalışmak oldukça zor oluyor.
Yani benim için de hiç kolay olmadı
doğrusu. Ama oldu ve iyi ki de oldu.
Tek cümleyle özetlersem İlhan Şeşen’in
mısralarından: “New York, New York,
her şey var da İstanbul yok!”

zamanda da! En “Bittim yorgunluktan”
dediğimiz anlarda bile en az bir saat
mekik gibi dolanıp ortalık toplarız. Bu
yazıyı okuyan erkelerin şimdi “Hadi
canım” gibi şeyler dediklerini duyar
gibiyim. Hiç mütevazı olamayacağım
beyler, bu iş böyle!
Neden bilmiyorum ama ben bu
kadar fanatik değildim Türkiye’deyken ama gurbette olunca daha da
çok fanatikleştim. İmkan olsa maça
bile gideceğim o derece ki hayatımda
hiç stadyumda maç izlemedim. Ve
eklemeliyim ki hem kadın olarak hem
bu toplumda yaşayan bir birey olarak
Beşiktaşlı olmak büyük bir ayrıcalık,
çok büyük ayrıcalık! Gurur duyuyorum
takımımla, çok karizmatik. Taraftarına
bakın: oldukça asil. Ya dünyadaki duruşu: İnsanın koltuklarını kabartıyor...
Biz de koltuklarımız kabara kabara bu güçlü Beşiktaş duygusundan
aldığımız gaz, bu keyifli sohbetten
yüreğimizde kalan böylesi güzel bir
haz ile birlikte size binlerce kere
selam ediyoruz. Tekrar yeni sezonda
Beşiktaşımız’a başarılar dileyerek
şampiyonluk yazılarımıza kadar sizin
gibi bizim gibi nice Beşiktaşlı anne ve
kızlarımızla tanışmak üzere diyoruz..
Bir sonraki aya kadar hoşça kalın!

Erkek egemen bir dünyada, bir
kadın olmak, bir kadın olarak Beşiktaşlı olmak üzerine düşünceleriniz
neler?
Kadın olmak, anne olmak, tanrının
insana verdiği en özel sıfat bence. Tabii
ki de en zor olan... Ama “dağına göre
kar” derler ya hakikaten de öyle. Çok
güçlüyüz, gerçekten çok güçlüyüz...
Biz kadınlar -yüzdesi çok yüksek bir
şekilde- beş olayı düşünüp çözüme
ulaştırırken aynı anda üç olayın içinde
olup onları idare edebilen öyle güçlü bir
varlığız! Örnekse: bir yemek yapıyorsun, iki telefonda doktor randevusunu
onaylıyorsun, üç “Anneee, anneeeeee”
diye tepende dikilen bir organizmaya cevap veriyorsun. İşte biz... İşte
böyle güçlü ve böyle Beşiktaşlıyız aynı
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Beşiktaş RMK Marine
ikincilik kupasını aldı
Geçtiğimiz sezon Avrupa
Üçüncüsü olma başarısı
gösteren Beşiktaş RMK
Marine Takımımız,
Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi
Erdal Gügül Sezonu’nu
ikinci olarak tamamladı.

B

eşiktaş RMK Marine,
Tekerlekli Sandalye
Basketbol Süper Ligi
Erdal Gügül Sezonu’nu
41 puanla ikinci sırada
tamamladı. Takımımız, 19 galibiyet, 3
mağlubiyet aldı ve rakip potalarda 1601
sayı buldu.
Siyah Beyazlılarımız’ın Play-Off 2.
Turu’nda rakibi Engelli Yıldızlar oldu.
6 Haziran günü Süleyman Seba Spor
Salonu’nda oynanan karşılaşmadan
54-49, deplasmandaki mücadelesinden
ise 61-64 galip ayrılan ekibimiz, seride
durumu 2-0’a getirdi ve finale yükseldi.
Beşiktaş RMK Marine, finalde ise Süper Lig’in normal sezonunda oynadığı
iki maçta da mağlup ettiği Galatasaray
ile karşılaştı. Takımımız, ilk maçta
86-57, ikinci maçta 57-60 yenilince, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Erdal Gügül Sezonu’nu ikinci olarak
tamamladı.

Süleyman Seba Spor Salonu’nda
gerçekleştirilen kupa töreninde Siyah
Beyazlılarımız’a ikincilik kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk takdim
etti. Federasyon As Başkanı Nejat
Yeniatakan ile eski başkanı Demirhan
Şerefhan, oyuncularımıza madalyalarını
verdi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper
Ligi, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde
oynanacak maçlarla başlayacak.
Öte yandan sporcularımız Suphiye
Dağ, Yasemin Güler, Uğur Toprak,
Ferit Gümüş, Kaan Dalay, Deniz Acar,
Selim Sayak, Cem Gezinci ve Kaan
Şafak Tekerlekli Sandelye Basketbol A
Milli Takım kamplarına davet edildi.

Beşiktaş RMK Marine Takımımız
iftar yemeğinde buluştu
Beşiktaş RMK Marine Takımımız, Akatlar
No:1903 Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Kulüp Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter, Beşiktaş RMK
Marine Takımımız’ın Antrenörü Tacettin Çıpa, Bedensel Engelliler Şubesi Genel Menajerimiz Erdem
Göksel, teknik kadromuz ve oyuncularımız davette
yer aldı.
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Astrolojik Portre:

GÖKHAN TÖRE
Natal

Cologne, Germany

20 Jan 1992, Mon

Tropical

11:00 AM CET -1:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

G

ökhan Töre, Almanya’nın Köln şehrinde,
20 Ocak 1992 tarihinde doğmuş. 20 Ocak
günü Oğlak burcunun
son günü, Kova burcunun da ilk
günü olarak aslında farklı bir önem
taşıyor. Burç değişim günlerinde
doğan kişiler bir önceki burcun
özelliklerini tam anlamıyla taşır,
ancak bir sonraki burcun özelliklerini de hayatlarının ilk otuz yılında
öğrenirler.
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Whole Sign

Astrolojik analiz yaparkan önce
belli bir yer ve saat için gökyüzündeki gezegenin astronomik pozisyonlarını belirleriz. Bu pozisyonları 360
derecelik bir daire üzerine yerleştiririz. Daha sonra bu gezegenler
arasında matematiksel açı bağlantıları kurarız. Bir kişinin burcunun
ne olduğu tek başına hiç bir önem
taşımaz. Doğum haritasındaki tüm
yerleşimlerden ortaya çıkan karışım,
kişinin karakter ve mizacının özünü
anlamamızı sağlar.
Gökhan Töre için tam bir
Oğlak burcu dersek, hiç yanılmayız.
Çünkü Töre doğduğu gün Oğlak’ta
tam beş gezegen bulunmaktaymış.
Birçok gezegenin aynı burçta kümelenme durumları astrolojide önemli
bir güç dengesi olarak ön plana
çıkar, dikkat çeker.
Oğlak burcundan olan kişilerin
en bilinen özellikleri inatçı, kararlı,
hedef odaklı, azimli, çalışkan,
akılcı, mantıklı ve hırslı olmalarıdır.
Somut başarı hedefleyen Oğlaklar,
hedeflerine ulaşmak için her türlü
zorluğun altına girmeye hazırdırlar.
Kafalarına koyduklarını yapmak
isterler, bu amaçla gece gündüz de-

meden kararlı ve sabırlı bir şekilde
çalışabilirler.
Gökhan Töre’nin doğum haritasında yaşam enerjisini sembolize
eden Güneş Oğlak burcunun son
derecesinde bulunuyor. Bu konum onun aslında bu burcun tüm
özelliklerini zaten bildiğini ve asıl
hedefinin bir sonraki burç olan
Kova’nın orijinal, çabuk kavrayan
ve şaşırtarak uygulayan özelliklerini
hayata geçirmek olduğunu gösteriyor. Zaten Töre’yi futbol sahasında
gözümüzün önüne getirdiğimizde
sembolizmin ne kadar doğru çalıştığını da görebilirsiniz. Her iki tarafa
çalım atan Töre, top ayağında iken
adeta slalom yaparak ilerleyebilme
kapasitesine sahip bir futbolcu. Forvet hattının her yerinde oynayabilir,
kanatları dağıtıp, rakip futbolcuları
peşinde sürükleyebilir. Topu hızlı
taşıyabilme, çabuk karar verebilme
ve nokta atışla adrese teslim orta
açabilme yeteneklerine sahip. Ancak
Töre’nin en büyük şanssızlığı, ardarda gelen sakatlıklar sebebiyle uzun
soluklu bir lig performansından
uzak kalması dersek sanırım yanlış
bir yorum olmaz. Gökhan Töre’nin

Doğum haritasında Ay ile Kiron’un
aynı derecede birleşim içinde yer
alıyor oluşu, onun aslında yaralanma ve sakatlanma riskine oldukça
açık olabileceğine işaret ediyor. Tam
bu birleşimin karşısında Satürn’ün
olması da kendini disipline ederek
ve çalışarak bu durumu dengeleyebileceğini gösteriyor. Bu sebeple
kendisini riske edecek davranışlardan kesinlikle kaçınması gerekiyor.
En son yaşadığı sakatlık 9
Temmuz 2017 tarihinde sağ diz
kıkırdağının hasarlanması sebebiyle
olmuştu ve tekrar antremanlara
başlaması yaklaşık Ocak 2018’i
bulmuştu. Bu noktada astrolojik bir
bilgilendirme yapmakta yarar var.
9 Temmuz 2017 tarihinde Oğlak
burcunda çok güçlü bir Dolunay
gerçekleşti. Bu tutulmada Ay ile
sert etkilere sahip Plüton gezegeni
birleşimdeydi. Elbette her dolunay
herkesi aynı şekilde etkilemez,
ancak dolunay derecesine denk
düşen kişisel gezegenler varsa, işte
bu kişi için oldukça önemli etkileri
de beraberinde getirecektir. Zaten
Ağustos 2017’de de Kova-Aslan
burç ekseninde hem Güneş hem
Ay tutulmaları gerçekleşti. Kendisi
Kova burcu olan Töre için aslında
tutulmalar hiç kolay olmayan bir
süreci başlattı. Bir sonraki tutulmaların gerçekleştiği Ocak-Şubat
2018 tarihleri Gökhan Töre’nin
sahalara yeniden dönüşünü tam
anlamıyla sembolize ediyordu. Bu
yönde Töre’ye özellikle 27 Temmuz
2018 ve 11 Ağustos 2018’de yine
Kova-Aslan burçlarını etkileyecek
olak tutulmalarda dikkatli olmasını
öneriyoruz. Tutulmalar genellikle
bitiş veya başlangıçları temsil eder.
Gökhan Töre için bu Ağustos ayının, tüm sakatlıkları geride bırakıp
yepyeni bir enerjiyle tüm yeteneklerini sahaya aktaracağı bir dönemi
başlatmasını diliyorum.
Sporcu haritalarında Mars
gezegenini özellikle inceleriz. Mars
mitoloji de savaş tanrısı Ares olarak
geçer. Bir diğer adı da renginden
dolayı kızıl gezegendir. Töre’nin
haritasında kişisel motivasyonu,
iradeyi, fiziksel enerjiyi, kas gücünü
sembolize eden Mars gezegeni
çok güçlü olduğu Oğlak burcunda

bulunuyor. Bu konum kişiyi kararlı,
azimli, güvenilir, disiplinli, ısrarlı,
inatçı, kontrollü, sert ve güvenilir
kılar. Kararından asla geri dönmeyen bir tavır takınabilir, ikna
edilmesi zor olabilir. Oğlak burcunun sembolü gibi zirveleri hedefler
ve başarı için durmak bilmeksizin
çalışabilir. Temmuz 2009’da henüz
on yedi yaşındayken bir futbol
bloğunda yaptığı yorumda şöyle
demiş: “İyi bir profesyonel olmak
istiyorsanız antrenmandan iki saat
önce iyi bir kahvaltı yapmak, sonra
antremanda çok koşmak, sonra üç
saat dinlenmek, sonrasında iyi bir
ev yemeği, sonra duş ve diğer antremanı beklemelisiniz.” Bu cümleleri
onun genç yaşında bile ne kadar
disiplinli ve sistemli bir futbolcu
olduğunu gösteriyor.
Ay burcu ‘Aslan’ olan Töre için
başarısının takdir edilmesi çok
büyük bir keyif kaynağıdır. Kişinin
duygusal yaklaşımlarını, mutluluk
istek ve ihtiyacını anlatan Ay’ın ateş
elementinde Aslan’da yer alması
onun yakınındaki kişilerle birarada
olduğunda daha neşeli, doğal,
sıcak, güleryüzlü, cömert bir
yapıda olmasını sağlar. Hayata iyimser bir yaklaşım taşır,
kendini iyi hissetmekten ve
kaliteden hoşlanır. Doğal
bir şekilde ilgi odağı haline gelir, eleştiriyi belli
bir doza kadar kabul
edebilir. Çünkü gururu
çok önemlidir. Yalana,
arkadan iş çevrilmesine ve
sahtekarlığa hiç tahammülü yoktur;
böyle durumlarda tepkilerini kontrol etmesi zor olabilir.
Oğlak burcundaki gezegenler
arasında akıl gezegeni Merkür, Töre’nin çok güçlü bir konsantrasyona
sahip olduğunu, metodik düşünme
tarzı ile en karmaşık durumlarda
bile akılcı davranışlar içinde olabileceğini gösteriyor. Tabii burada zeka
gezegeninin hemen yakınlarında
bulunan Uranüs ve Neptün’e bir
vurgu yapmak durumundayım.
Onun bireysel zekasının, asi tavrının, şaşırtan hareketlerinin sebebi
işte bu üç gezegenin çok yakın açı
içinde bulunmalarıdır. Gökhan
Töre’nin müthiş futbol tekniği,

çok üst seviyedeki oyun zekası, dar
alanda ve kısa mesafede çok hızlı
olması rakiplerini şaşırtıyor. Topla
hareketlendiği zaman ceza sahasını
hedefliyor ve dikine oynayarak
hedefe odaklanıyor. Bunların
hepsi Oğlak burcunun özellikleridir.
Ayrıca sağlam, kuvvetli ve dayanıklı
bir yapıda; tekme, itme gelse bile
kendini kolay kolay yere bırakmıyor.
Beşiktaşımız’ın 2018-2019
lig sezon öncesi yurt dışı hazırlık
kampına yedi kilo vererek oldukça
formda katılan Gökhan Töre, hazırlık maçlarında da performansı ile
göz doldurdu. Bu yıl kendisine gücünü ve yeteneklerini sahaya
rahatça
aktaracağı
başarılı
bir sezon
diliyorum.
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Kazananlar, kaybedenler
kaybederken kazananlar
Fransa hariç, G-7 diye tanımlayabileceğimiz dünya devlerinin boynu bükük ayrıldığı
Rusya’da aslında ne oldu? Wimbledon yönetiminin FIFA’ya yaptığı ukalalığın bir
benzeri neden Kırkpınar’dan gelmedi? Burnumuzun dibinde oynandığı halde
katılamadığımız turnuvada gurur duyacak neler bulabildik?
Tekmili birden bu komplo teorilerinde...

D
Yazı:

Ali Kayalar
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ünya Kupası başlamadan evvel, paranoyak
duygularla kağıdı kalemi
elime alıp, “Acaba bu
sene oyunun şifrelerini
çözebilecek miyim?”, “Uluslararası gizli
ajandanın sırrına erebilecek miyim?”
diyerek masanın başına oturdum. Açılış
maçını diplomatik kriz yaşayan Rusya
ve Suudi Arabistan’ın oynaması, beni
zaten huylandırmıştı. İngiltere Milli
Takımı’nın, ülkenin gizli servisinin
ajanlarını zehirlemekle suçladığı Rusya’nın milli takımı ile ileriki turlarda
karşılaşma olasılığı neydi? ABD, başkan

seçilmesinde Rus parmağı iddiaları
altında ezilen Donald Trump’ın ricası
üzerine mi Okyanus’u geçmeyip Panama Kanalı’nda boğulmuştu? İleriki
turlardaki olası İsveç-İsviçre eşleşmesi
Türkiye’deki izleyicilerin kafasını karıştırmak için önceden mi tasarlanmıştı?
Fransa, bir sıcak top-soğuk top hilesi
sonucu mu bu kadar kolay bir gruba
düşmüştü? Maradona, niye turnuva
öncesi kendisine yeni bir veliaht ilan
etmedi ve eskilerini destekledi? İtalyanlar, turnuvaya kalamadıkları halde
sinsice hala gizli favori olabilir miydi ve
bir ayak oyunuyla ikinci turdan itibaren

top başı yapabilir miydi? Sıcaklar
paranoyamı iyice azdırmak üzereydi ki
düdük çaldı ve çok renkli, güzel golü
bol, öyküsü bol, kaçıranlar için V.A.R.
tekrarlı bir turnuva başladı.

“Göç, çağdaş güzelliği ve
çağdaş zekâyı yaratır”

Futbolun nereye doğru yol aldığı
tartışmasında, zihin tetikleyici bir
turnuva geride kaldı. Bu sayede boş
gezenin boş kalfası sorularımı beynimden atıp yerlerine aklıselim futbol
insanlarının sorduğu, hakikatli soruları
ve onların yanıt önerilerini koyabildim.
Spor yazarı Kenan Başaran’ın Hürriyet’teki köşe yazılarında, incelik dolu
tespitlerine dikkat çektiği ve Meksika
86 yıldızlarından olan Jorge Valdano’yu
bu akıl isyanının başına koymak doğru
olur. Sıkıcı, kendi tabiriyle “klostrofobik” tiki taka yerine “doğal” oyunu
öneren kişi, “filozof ” lakabını yıllar
önce edinmiş bir futbol entelektüeli ise
iki kez düşünmek gerek. Valdano’nun
Luka Modric’in oyuna yaptığı -görünen
ve zor görünen- katkıları övdüğü yazısından şu bölüme bir göz atsanıza:
“Tuhaf bir biçimde, ebatları hala
yüz metreye yetmiş metre olsa da futbol
sahalarının daralır gibi göründüğü ve
top ayağına gelen herkesin sanki ceza
sahasıymışçasına telaşa kapıldığı bir
Dünya Kupası’nda, Modric hangi mevkide olursa olsun topa nefes aldırma,
doğru hızı kazandırma mucizesini icra
ediyor. Birden zaman ve mekanın hala
var olduğunu ve tüm bunları futbola
geri getirmek için aslında sadece yetenekli bir oyuncuya ihtiyaç duyduğumu-

zu keşfediyoruz. Futbol oynamayı bilen
birine.” (The Guardian, 11 Temmuz
2018)
Valdano’nun sıkı bir risk alarak bu
yazıyı Hırvatistan henüz İngiltere’ye
karşı yarı final maçını oynamadan
yazdığını da not edelim. Başaran’ın
kendisi de şampiyon Fransa’nın çok
kültürlülüğünü ön plana çıkardığı yazısında, Fransız filozof Edgar Morin’den
kritik bir alıntı yaparak turnuvanın
zihnimizde belirli bir yere oturmasını
bir cümle zarfında kolaylaştırdı: “Göç,
çağdaş güzelliği ve çağdaş zekâyı yaratır.
Gerçek ilerleme ırkların ve ulusların
karışımıyla mümkündür.”
Avrupa göçmen karşıtlığı
ile beslenen, aşırı sağ bir
rüzgarda savrulurken,
sahada kazanan

“Özgürük, eşitlik, kardeşlik”
oldu desek, futboldan gereğinden fazla şey beklemiş mi
oluruz?

Dünya Kupası,
G-7 ve BRICS
Yine final maçının
son düdüğünden
sonra Rusya ile
neredeyse aynı
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Kaybedenler

zaman diliminden fakat uzaktan, ta
vuvuzelalı Güney Afrika’dan aykırı
bir ses geldi. Kendisini “taraftar” diye
tanımlayan Tony Karon isimli gazeteci,
The New York Times’a yazdığı köşede,
2018 turnuvasının röntgenini politik
ve ekonomik kavramlarla oynayarak
çekti. İşi çok fazla ülke ismine boğmadan ve dilimiz döndüğünce özetlemeye
çalışalım.
Karon, dünya futbolunun ve dünya
kupalarının ağalarını G-7 ülkelerine
benzetiyor. Bu yedi büyüklerden İtalya
ve Hollanda zaten elemeleri geçemedi.
Arjantin ve İspanya büyük yıldızlarına
rağmen grup aşamasından hemen sonra
eve döndü. Dört yıl önce kendi evinde
yaşadığı utancı unutmak ve unutturmak
isteyen Brezilya, çeyrek finalde Belçika’ya elendi. Onları 2014’te 7-1 dağıtan
Almanya ise kazanmak zorunda olduğu
maçta Güney Kore’ye 2-0 yenilerek
Uzakdoğu’ya büyük bir mutluluk ve
umut bulutu gönderdi. Yarı finallere
gelindiğinde yedi büyükten sadece biri,
Fransa ayakta kalmıştı ki, bu bile çok
şey anlatıyor.
Yine Karon’a göre futbolun bir de
ekonomi tabiriyle BRICS denen, gelişmekte olan, yani devleşme potansiyeli
barındıran ama bazı sorunları henüz
aşamayan ülkeleri var. Ekonomide bu
liste Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
ve Güney Afrika şeklinde sıralanıyor
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ama yazara göre yeşil sahanın yükselen
yıldızları şöyle: Uruguay, İsviçre, Hırvatistan, Belçika, Kolombiya ve Premier
League’in büyüklüğüne ve büyüleyiciliğine bakmaksızın, uluslararası turnuvalardaki başarısızlık kaydı hasebiyle
İngiltere.
Politik alanda Avrupa’da küreselleşmenin bir milliyetçilik saldırısı altında
olduğunu söyleyen Karon, futbol
sahasında ise tam tersi bir sürecin
yaşandığını ve teknik bilginin demokratik bir biçimde yaygınlaşmasıyla alttan
gelenlerin yukarıdakileri artık daha
fazla zorladığını söylüyor:
“Taktiklerin küreselleşmesi ve Avrupa’nın elit liglerindeki kulüp futbolu,
mütevazı bireysel yeteneklerden kurulu
bir takımın (İzlanda gibi) Arjantin gibi
yerleşik bir güce nasıl kafa tutabildiğini
açıklamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca
taktiklerin, hocaların ve oyuncuların
göçü sayesinde küreselleşmesi, futbolun
G-20 kategorisinden ülkelerin, mesela
Senegal veya Japonya’nın, bir G-7 ülkesini yendiğine daha sık şahit olmamıza
yol açıyor.” (The New York Times, 17
Temmuz 2018)
Tüm bu teorik -dolayısıyla da sahaya çıktığında yanılma payı yüksek- oyunu anlama çabalarının ışığında, biraz
daha sıkıcılaşma riskini göze alarak,
2018’in kazananları kimlerdi, kimler
kaybetti, sıralamaya çalışalım.

• Beklentilerin çok altında kalarak
kıtanın küçük ülkelerine ilham verme
şansını kaybeden Senegal ve Nijerya.
• Tekrar etmeye gerek yok aslında
ama ağaç gibi devrilen Almanya.
• Almanya’nın politik tartışmalar
arasında kalan Türk kökenli oyuncuları.
• Birbirleriyle kıyaslanıp duran,
dünyanın en pahalı oyuncuları.
• Bir önceki maddede gizli özne
olmasına rağmen hakemi ve bizi kandırma girişimleriyle futbolu çirkinleştirdiği
için bir kez daha Neymar.
• İngiltere’nin kendisine bağladığı
umutları egosunu terbiye etmekte kullanamayan Raheem Sterling.
• Wimbledon Tenis Turnuvası
yıllardır aynı saatte başladığı için, olası
bir çakışmadan kaçınmak gerekçesiyle
FIFA’ya Dünya Kupası finali başlangıç
saatini değiştirtmeye çalışan ama başaramayan İngiliz yetkililer.
• Wimbledon’dan yüzyıllarca
eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin
657’ncisini kazanan fakat final maçının
son dakikaları Dünya Kupası finali
başlangıcıyla çakıştığı için pek çok kişi
tarafından televizyonda canlı izlenemeyen Başpehlivan Orhan Okulu.

Kaybederken
kazananlar

• Elbette devlere karşı verdiği çetin
mücadeleyle büyük saygı uyandıran
Hırvatistan.
• Hırvatistan’ın başarısının iç
politika malzemesi haline getirilmesine
karşı duran koç Zlatko Dalic.
• Yıllardır süren “altın nesil” beklentisinin hakkını veren Belçika.
• Ülkesi Fransa’ya karşı Belçika yedek kulübesinde yardımcı hoca olarak
ter döken Thierry Henry.
• Almanya’ya kibir dersi veren
Güney Kore.
• Grup aşamasından çıkmayı başaran tek Asya ülkesi olan Japonya.
• Hem turnuvaya büyük oranda “sorunsuz” bir ev sahipliği yapan hem de
sahada yer yer Sovyet dönemi rüzgarı
estiren Rusya.
• İran maçında yaşadığı kafa çarpışmasından sonra altı saatlik bir zamanı
hatırlamamasına rağmen beş gün sonra
Portekiz’e karşı sahaya çıkan, Kayserispor ve Galatasaray’dan da tanıdığımız
Nordin Amrabat.
• İtalya 90’da oyuncuyken Almanya’ya elendikten sonra söylediği “Futbol

Pepe

basit bir oyun. Yirmi iki adam, doksan
dakika boyunca bir topun peşinden
koşuyor ve sonunda hep Almanlar
kazanıyor” sözünden seve seve dönerek,
sözlerini önce “Almanlar bir şekilde
kazanıyor” ardından da “Almanlar artık
kazanamıyor” şeklinde güncelleyen
efsane İngiliz golcü Gary Lineker.

Kazananlar

• Fransa’da rüştünü ispat eden
Kylian Mbappe, finalist Hırvatistan’da
orkestra şefi Modric.
• Quaresma, Vida, Pepe, Tosiç,
Mitroviç... Koltuklarımızı kabartan
Beşiktaşlı oyuncular (Gidenlerin yolu
açık olsun).
• Cüneyt Çakır.
• Adını Dünya Kupası’nı oyuncu ve
hoca olarak kazananlar listesine yazdıran Didier Deschamps.
• Duran toplar.
• Bol bol penaltı çıkaran kaleciler.
• FIFA’yı, bir sonraki kupayı dünyanın kuzey yarımküresine göre yaz değil
kış mevsiminde oynatmaya ikna ederek,
klima masraflarından yırtan 2022 ev
sahibi Katar.

Quaresma

• Bizim için hiçbir Beşiktaşlı
oyuncunun değeri parayla ölçülmez
ama Vida tuttuğuyla, attığıyla, verdiği
güvenle, soğukkanlılığıyla bütün dünyadan transfer komitelerinin iştahını epey
kabarttı. Liverpoollu takım arkadaşı
Dejan Lovren’le final maçına kadar devrilmediler. Vida’nın güler yüzlülüğüyle
topladığı sempati de cabası.
• Yine Hırvatistan’ın Interli oyuncusu Ivan Perisic.
• Fransa’dan Benjamin Pavard.
Daha iki sene önceki Avrupa Şampiyonası’nı, arkadaşlarıyla birlikte “fan
zone” tabir edilen, stat dışlarındaki

Vida

alandan seyrediyordu. Takımı Stuttgart
o zaman ikinci ligdeydi. Dünya Kupası
performansından sonra Tayfun Korkut’un öğrencisi olarak kalıp kalmayacağı meçhul.
• Turnuva öncesinde Barcelona’nın
satış listesine koyduğu Kolombiyalı
stoper Yerry Mina.
• Birden bire bir hücum silahına
dönüşen Leicester Cityli İngiliz stoper
Harry Maguire.
Bakalım tüm bu yıldızlar ve yıldız
adayları, Katar 2022’de futbol dünyasının neresinde olacak ve yanlarına hangi
isimler eklenecek?

Değerlerini artıranlar

Sıra kazananlara gelmişken malum
meseleye de girelim. Büyük yıldızların
erkenden eve döndüğü turnuvada yüksek performanslar göstererek değerlerini artıranlar kimler oldu peki?
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Ofisiniz
Hazır

• Prestijli Hazır Ofisler

• Sanal Ofisler

• Seminer Salonları

Workland Beşiktaş Esports takımlarına
sponsor olmaktan gurur duyar.

444 1 539
workland.com.tr

/

workland

/

worklandtr

• Toplantı Odaları

Dünya Kupası’nın
ekonomik yansımaları
82
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Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

Fransa’nın kupayı
kaldırdığı dev
organizasyonun
dünyadaki sportif,
ekonomik ve pazarlama
yansımalarını net
rakamlarla inceledik.

N

efesler tutularak
beklenilen ve dünyada
en çok izleyiciye
sahip olan 2018 FIFA
Dünya Kupası, büyük
bir açılış ile başladı. Gerek karşılaşmalarıyla gerek haber değeri yaratan
konularıyla 15 Temmuz’a kadar sürdü.
Fransa’nın kupayı kaldırdığı bu dev
organizasyonda bizlere kalan tarafı
bu organizasyonun dünyadaki sportif,
ekonomik ve pazarlama yansımalarını
net rakamlarla incelemek olacak.
Bir ay içinde hayatın durarak,
birçok spor severin merkez noktası
haline gelen bu organizasyonun, kısa
tarihçesine bakalım. Dünya Kupası ilk
olarak 1930’da on üç ülkenin katılımıyla Uruguay’da düzenlendi ve Dünya Kupası’nı kazanan ülke de kendisi
oldu. Şu anda birçok ülkenin kıyasıya
yarışığı organizasyonun yapımı için yatırımlarını yapan Uruguay, hem sportif
başarı olarak hem de ülkesine küçük
de olsa ekonomik katkısıyla çifte kupa
kaldırmış oldu.
Tarihi boyunca büyük ilgi uyandıran kupanın televizyonda ilk yayını ise
1954 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla
1954 yılı itibariyle futbol, endüstri haline gelerek her yıl daha çok sponsorla-

ları; Coca-Cola, Wanda, Gazprom,
Hyundai-Kia Motors, Qatar Airways,
Visa, Hisense, Mcdonald’s, Budweiser’dır. Yıldız oyuncuların bu organizasyonda yer alması, markalarında
sponsor olma isteğini yükseltmştir.
On beş ana sponsorun, sponsorluk
bedelinin iki milyar dolar civarında
olduğu biliniyor. Bahislerin ise bu organizasyonda 3,3 milyar dolar olacağı
öngörülüyor.

rın ilgisini çekmeye başlamıştır.
Rusya, 2018 FIFA Dünya Kupası
organizasyonu için 19 milyar dolarlık altyapı yatırımı yaptı. Elbette ki
yatırımın önemli olduğu bu organizasyonda, yatırımların boşa çıkmaması
için organizasyon yönetiminin, gerek
pazarlama gerek operasyon gerekse
stratejik planlamada başarılı olup
alınlarını akıyla çıkmaları şart. Neden
şart olduğunu ve ülkeye katkılarını
daha iyi anlamak için rakamsal verilere
bakalım:
Bu organizasyonu tribünlerde
milyonlarca biletli futbol severin,
ekranlarının başında ise milyarlarca
kişinin izlemesi, markaların kendi aralarında sponsorluk yarışına girmesine
neden oluyor.
Dört yılda bir düzenlenen bu
organizasyonda sadece markalar
yarışmıyor. Kulüpler, futbolcular,
televizyon kanalları ve ülkeler de bu
yarışın içinde yer alıyor. Bu kadar çok
izleyiciye hitap eden organizasyonun
geliri olarak FIFA, 5,66 milyar dolar
bekliyor. Beklentinin bu kadar yüksek
olması, Rusya’yı pastadan pay alacak
en şanslı ülke konumuna yükseltiyor.
Nasıl mı? Ekonomisine yıllık üç milyar
dolarlık ve on bir kentiyle turizm
açısındadan da beş yıl boyunca yıllık
bir milyar dolarlık destek sağlayacağı
düşünülmektedir.
FIFA, pazarlama tarafında
düzenleme yaparak, 2004 yılında ana
sponsorluk sayılarını dokuzdan on
beşe yükseltmiş olup, spor pazarlama
gelirlerini artırmıştır. FIFA’nın, 2018
Dünya Kupası’nın en önemli sponsor-

Almanya

Rusya

Arjantin

İspanya

Fransa

Brezilya

Polonya

Arabistan

İsviçre

Uruguay

Senegal

Sırbistan

Panama

Kosta Rika

Belçika

Türkiye’ye katkısı
nasıl olacak?

2014 yılında TRT’de yayınlanan
altmış dört karşılaşma esnasında toplam, yüz otuz sekiz markanın reklamı
televizyonda yer aldı. Reklam katkısının küçümsenemeyeveğinin küçük bir
örneğini verelim:
Milyonların izlediği ve Almanya’nın kazandığı Dünya Kupası’ndan
sonraki gün, e-ticaret sitelerinde satışlar oralama yüzde yetmiş beş oranında
arttı. Doğru organizasyonla bizim
ekonomimize de canlılık getirecektir.
2022 FIFA Dünya Kupası’na ev
sahipliği ise paranın bol olduğu ülkelerden Katar’da yapılacak. Katar’ın, yatırım bütçesi, tam 62 milyar dolar! Bu
zengin ülke eminim turizm açısından
da oldukça büyük ilgi görecektir.
Bu organizasyonda forma üreticilerine de yer vermek istiyorum. Üreticilerden Adidas ve Nike, pastadan
büyük pay alsalar da, diğer oyuncular
da bu organizasyonda yer aldılar.
Sports Business Institute’nin hazırladığı çalışmayı aşağıda bulabilirsiniz.

Fas

İngiltere Hırvatistan

Japonya

Nijerya

İsveç

Mısır

İran

Kolombiya

Meksika

Avustralya Güney Kore Portekiz

Peru

Danimarka

İzlanda

Tunus
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 TEMMUZ 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

15 AĞUSTOS 2018

TREND

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda
19 saat gündemde kalarak dikkat çekmektedir. Sezon içine göre azalma olsa da
yine en popüler hashtaglerden olmuştur.
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

Kara Kartal emojisi Haziran ve Temmuz
aylarında da en fazla kullanılan emoji
olmuştur.

(83820)
1,6%

(409412)
7,8%
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER

(4544228)
86,9%

(149369)
2,9%

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

Dünya Kupası’nda boy gösteren
oyuncularımızın etkisiyle #WorldCup
hashtagi üst sıralarda yer bulmuştur.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

YABANCI HESAPLARDA BEŞİKTAŞ
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“Beşiktaşlı olmak,
insana iyi hissettirir”
Beşiktaşlı oyuncu Kemal Başar ile Vodafone Park’ta
buluştuk. Mabedi tavaf ettikten sonra adeta geçmişe
bir zaman yolculuğuna çıkarak Beşiktaş’ı, tiyatroyu ve
hayatı etraflıca konuşup, sohbetimizi ve çektirdiğimiz
çok özel fotoğraflarını dergimize taşıdık.
Murat Arda
Tuncay Açar

Röportaj:
Fotoğraf:

O

yuncu Kemal Başar, nasıl bir taraftardır? Ailede
diğer takımları tutanlarla ilişkileriniz nasıldı?
Babam da, amcam da
Fenerbahçeli’ydi ama şansıma çocukken
Haldun Boysan ile sıkı kankaydık. Haldun Boysan’ın eline doğmuş gibi oldum
ve bilirsiniz, o çok sağlam Beşiktaşlı’dır.
Aramızda sadece beş yaş fark olmasına
rağmen, o yaşlarda bu büyük bir farktı.
Haldun Boysan bir abi gibi beni kanatları altına aldı ve onun sayesinde bir
tribün bebesi oldum. Bana şu hayatta
yaptığı tek hayırlı şeydir (gülüşmeler).

yaşamıştık. Mehmet Ekşi daha sonra
kendini toparlayamadı. Bana göre çok
karakterli bir futbolcuydu. Fenerbahçe
oynanan oyun neticesinde hükmen
kazanmıştı. O olaylardan sonra Türkiye
Kupası’nda otuz seneye yakın yüzü
gülmedi Fenerbahçe’nin.
Nasıl bir spor anlayışınız var?
Gerçek sporcuların ve sporseverlerin hepsine saygı duyarız. Lefter, Can
Bartu ya da Metin Oktay; tuttuğu
takımlar farklıdır ama hepsinde onurlu
olmak, dik durmak gibi ortak özellikleri
vardır. Bana göre bugün tüm bu değerleri en çok Beşiktaş temsil ediyor.

Haldun abi mi yaptı sizi Beşiktaşlı? İlginçmiş...
Haldun Boysan, babamın tiyatrodaki yılmaz takipçisiydi ve İstanbul’daki
maçlara beni o götürürdü. Ama ben
onun kadar çılgın bir fanatik değilim
ya, o artık başka bir boyutta (gülüyor).
Babam Savaş Başar da futbolu çok
severdi. Fenerbahçeli’yde ama Beşiktaş’ı
tutuyoruz diye bize asla baskı yapmaz,
bilakis bizi desteklerdi. Demokrat,
centilmen bir insandı.

“Şeref’inle oyna,
Hakkı’nla kazan” ne kadar
güzel bir temennidir.
Beşiktaşlı olmak, insana
iyi hissettirir. Bugün
de başkanımızdan
teknik direktörümüze,
taraftarımızdan
futbolcularımıza
fark yarattığımızı
düşünüyorum. Yalansız,
dolansız, dürüst ve
sağlamdır Beşiktaş.”

Haldun abi ile tribünlerde en
unutamadığınız maç hangisidir?
Mehmet Ekşi’ye çok üzülürüm.
Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde
karşı karşıya gelmiştik yine Fener ile.
2-1 yenmemize rağmen garip olaylar
dönmüştü. Aslında Rıza’ya verilen bir
sarı kart vardı. Fenerliler’in Ali Cengiz
oyunu ile ikinci sarı kart Mahmet
Ekşi’ye çıkartılmış gibi tuhaf bir durum

Beşiktaş’a dair en çok neyi seviyorsunuz?
“Şeref ’inle oyna, Hakkı’nla kazan”
ne kadar güzel bir temennidir. Beşiktaşlı olmak, insana iyi hissettirir. Bugün de
başkanımızdan teknik direktörümüze,
taraftarımızdan futbolcularımıza fark
yarattığımızı düşünüyorum. Yalansız,
dolansız, dürüst ve sağlamdır Beşiktaş.
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Aslında babanızın izinden
gitmek, doğrunun izinden gitmek
değil mi?
Kesinlikle; babamın izinden gidiyorum. Çünkü babamın izinden gitmek değil aslında o doğrunun izinden
gitmektir mesleğinizde. Sanat mutlaka
ve mutlaka ultra özgür olmalı, sadece
özgür değil. Aynen bilim gibi. İki şey,
bilim ve sanat özgürlüğün de üstünde olmalı ki, insanlar düşünebilsin,
yaratabilsin, insanlık için bilimde çok
önemli, yepyeni buluşlar yapabilsin.
İnsanlık ileri gitsin.
Tiyatroda kullanılan dili de
eleştiriyorsunuz.
Evet, tabii. O tuhaf diksiyon
kuralları falan... Bugün dil, gelişen,
dönüşen bir olgu. Dilin de bir evrimi
vardır. Örneğin bugün, Shakespeare’i
okusanıza olduğu gibi, en iyi İngilizce’yi bilin, anlayamazsınız.

“Muhsin Ertuğrul’un üstüne bir kişi yoktur Türk
tiyatrosunda, ‘Ben daha büyük bir şey yaptım’ diyecek
olan. Şapkasını alıp giden tek Türk yöneticisidir, bir
devlet kurumunda. Çünkü adama alan kalmadı.”
Tekrar babanıza dönecek
olursak... Rahmetli babanız, sanat
hayatımızda büyük izler bırakmış
bir insandı. Onunla ilişkinizi nasıl
tanımlıyorsunuz? Savaş Başar, size
neyi miras bıraktı?
Babamdan ileri, oğlumdan geri...
Her zaman her evlat babasından ileri
gitmeye çalışır. Bu doğal bir şey, sadece
benim yaptığım bir şey değil. Baba meslekleri hep önemlidir. Genellikle baba
meslekleri seçilir erkekler tarafından,
biliyorsunuz. Bu da çok anormal bir şey
değil. Ben sıradan bir adamım, herkes
gibi. Her Türk gibi. Babam enteresan
bir adamdı.
Savaş Bey ile baba-oğul ilişkisini
aşan bir yakınlığınız vardı, değil mi?
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Bizim, babamla on dört yaşında
başladı arkadaşlığımız. Babam öldüğü
zaman yirmi bir yaşındaydım ben. O
zamana kadar çok derin bir arkadaşlık
yaşadık babamla. Büyük bir oyuncuydu.
Onun için düşmanı da çoktu. Devlet
Tiyatrosu’ndaki baskıcı düzene her
zaman karşı çıktı ve onun izinden ölene
kadar ben de gideceğim. Benim evladım
da gidecek. Baskıya rağmen, hayatını
Devlet Tiyatrosu’na adamıştı. Evet,
sinemada çok ünlü oldu. Evet, Colombo’nun sesiydi. Seslendirmenin en iyisi
ya da en iyilerinden biriydi. Sinemanın
en önemli karakter aktörlerinden
biriydi ama babamı var eden oyunculuktu. Babam gibi benim için de tiyatro
en önemlisidir. Onun izinden gidip,
doğruya yönlenmek önemli.

Hatta bilen de anlayamaz değil
mi, eski İngilizce’yi?
İngilizce bilen de anlayamaz. Çünkü İngilizce dili gelişti. E bizim dilimiz de gelişti. Hadi şimdi çok revaçta,
Arapça kelimeler kullanmak, “tekâmül etti” gibi. Ama durağan bir şey
değildir dil. Şimdi dil geliştiğine göre;
1941’de, Türk dil kurallarını Almanlar
belirledi. Böyle bir saçmalık olabilir
mi? Muhsin Ertuğrul buna direndi.
Muhsin Ertuğrul buna direndiği için
yeni kurulmuş Devlet Tiyatrosu’nda,
Türk tiyatrosunun peygamberi sayılmalıdır. Onun açtığı yolda yürüyenler
evrensel tiyatroyu yapabilir. Muhsin
Ertuğrul’un üstüne bir kişi yoktur
Türk tiyatrosunda, “Ben daha büyük
bir şey yaptım” diyecek olan. Şapkasını alıp giden tek Türk yöneticisidir,
bir devlet kurumunda. Çünkü adama
alan kalmadı.
Alan kalmayınca bırakıp gitmekten başka çare yok değil mi?
Nazilerden kaçan Yahudiler gibi...
Bu Yahudileri kapan ülkeler geliştiler. Atatürk de bunu gördü. Tiyatro
biliminde de, tiyatro bir bilimdir,
üniversitelerde okutuluyor ya, Carl
Ebert çok çok çok önemli, dönemin
tiyatro adamıydı. Carl Ebert geldi,
Musiki Muallim Cemiyeti konservatuara dönüştürüldü. Oradan da dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel’in büyük öngörüsüyle, ne büyük
adamlardır onlar...

Can Yücel’in de babası zaten.
Hamurları iyi.
Tabii... Hasan Ali Yücel, neler neler
yapmış bir adam. Devlet Tiyatrosu’nun
kurulması, Atatürk’ün verdiği görevle Hasan Ali Yücel’e kalmıştır ve o
devam ettirmiştir onu. Cüneyt Gökçer
büyük İngiliz müzikallerinin aynılarını
yapmayı yaratıcılık sanan bir adamdır.
Ama bunlar söylenmez, konuşulmaz.
Hocaların hocası derler ama bizde
saygı, bilgiye olur. Yaşa saygı tamam
ama insan yaşlandı diye sadece saygı
görmemeli. Eskiyi taklitle saygı birbirine karıştırılıyor. Devlet Tiyatrosu’nda
da karıştırılıyor.
Cüneyt Gökçer bir cumhuriyet kurumuna en büyük zararı vermiş kişidir,
bana göre. Babam da bütün bunları
düşünürdü ve -o büyük baskıda- bunları
onun yüzüne yüzüne söyleme cesaretini gösteren adam olduğu için Devlet
Tiyatrosu’nda 1960-85 arasında çok az
başrol oynayabildi. Türkiye’nin büyük
oyuncusu resmen ambargo yemiştir.
Sadece o değil, birçok büyük oyuncu
sıkıntı çekmiştir; Baykal Saran, Kerim
Afşar, Nurtekin Odabaşı, Fikret Tartan;
tüm bu isimler öteleniyorlar. Sadece
onun etrafında dolananlar falan, babam
hep bunlara karşı çıktığı için ve atak
bir adam olduğu için çok ağır sıkıntılar
çekti.
Baskının da böyle bir etkisi
var değil mi, dolaylı bir keyfi ya da
iyiliği?
Umurunuzda olmuyor. Siz mesleğinizi iyi yapmaya çalışın. Her mesleğini
iyi yapan insan son kertede parasını da
kazanır. Ancak paraya odaklandığınız
zaman para gelmez. Mesleğinizi iyi yap-

maya çalışın o para gelir. Hayatım boyunca ben para falan düşünmedim. Ve
hayatım boyunca da kötü yaşamadım.
Zengin miyim, fakir miyim bilmiyorum. Bak hemen biz seninle beş dakikada arkadaş olduk, niye? Birbirimize
kanımız ısındı. Aynı dili konuşuyoruz

çünkü. Bu olmasa, kanımız ısınmasa
birbirimizi sevmeyebilirdik. Bunlar
çok normal. Birbirimize numara yapmamıza gerek yok. İşte bu arkadaşları
biriktirmek, dostları biriktirmek, birbirinden faydalanmak, birlikte ilerlemek.
İşte gerçek zenginlik bu.
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Kemal Başar'ın babası, Türk Sineması'nın
unutulmaz isimlerinden Savaş Başar'ı
saygıyla ve sevgiyle anıyoruz.

Yönettiğiniz oyunlara dönelim.
Bir hayli üretkensiniz...
Yetmiş beş oyun yönetmiş bir
yönetmenim ben. Bunların dokuz
tanesi Avrupa’da. Büyük rock müzikallerinden tutun Shakespeare’lere kadar,
yüze yakın da rol oynadım. Birçok
festivalin, uluslararası festivalin seçici
üyeliğini yaptım. Sonra geldim elli
yaşına doğru tiyatromu kurdum. Bir
dünya tiyatrosu haline beş senede getirdim. Benim bunları söylemeye hakkım
var. Herkes oyuncuyum diye geziyor.
Çünkü oyuncular sendikası görevini
tam olarak yapmıyor. Siz “Ben mimarım” diye gezebilir misiniz? Gezemezsiniz. Peki Mimarlık Fakültesi’nden
mezun olmanız, mimar olmanıza yeter
mi? Yetmez. Şimdi konservatuardan
çıkmış herkes “Ben oyuncuyum” diyor.
Değilsin kardeşim. Teorisini öğrendin.
Değilsin daha. Görmedin pratikte
kendini. “Ben çok taklit yapardım”
diyen herkes kendini oyuncu sanıyor.
Oyunculuğun taklitle hiçbir ilgisi yok.
Kendin olman gerekir.
Önemli olan değer katabilmek
değil mi?

90

Ağustos 2018

Türk tiyatro üslubu diye bir şey var
mı dünyada? Yoksa utanmıyor musunuz, cumhuriyet ülküsü nedir, heykele
tapmak değildir. Atatürk heykeline
tapmak değildir. Atatürk ne demiştir?
“Bağımsızlık benim karakterimdir”.
Sen izinden gidiyorsan, bağımsız ol.
Bağımsız olursan sanatta ileri gidersin.
Genç tiyatroculara, sanat okullarında okuyan oyuncu adaylarına neyi
önerirsiniz?

Ün zehirli bir şeydir. Genç oyuncu
adaylarına insan olmalarını, sıradan
insan olmanın keyfini yaşamalarını
öneririm. Eğer bir insan olduklarının
farkında değillerse o cam fanus içinde
boğulurlar. Zaten bu gençlerde oluyor.
Mesleğinde ileri gitmiş insanların
hiçbirinde bu olmuyor. Siz hayatınızı
sürdürüyorsunuz. Metroya otobüse
biniyorsunuz. Ben en ünlü zamanımda
da metrodayım, vapurdayım, onunla
şakalaşıyorum. Çünkü ondan, insanlıktan beslenmezseniz, oyuncu olarak
işiniz zor. Biz insanız, başka beslenme
kaynağımız var mı? O havaya girip
sadece ben odaklı yaşarsanız toplumu
kaçırırsınız, çağı kaçırırsınız.
Son sözlerinizi alalım?
Bu sene Beşiktaşımız ve sanat dünyamız için bereketli olsun. Şampiyonluk bizim, kupa bizim olsun.

YAZ SONRASI DAHA RAHAT
İŞE BAŞLAYABİLMEK İÇİN

7 PSİKOLOJİK
TAKTİK

Çoğumuz bulunduğumuz tatil ortamını, rahatlığını terk etmek
ve yeniden işe koyulmak için zorlanıyoruz. Hatta bunu kafasında kurup, tatillerini zihinlerinde erkenden bitiren bile var. Peki
bu geçiş bizi neden zorluyor? Bu geçişi yumuşatabilmenin ve işe
daha kolay adapte olmanın yolları var mı? Hadi başlayalım.

2

Yazı:

Serdar Vatansever

Uzman Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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Düşünce şeklinizi değiş
tirin. İsyan etmeye başla
dıysanız, işiniz size on kat da
ha zor
gelecek. Bilimsel bir ara
ştırmaya göre, kişiler gelec
ekte
yapacakları şeylerle ala
kalı
yakınmalarda bulunur
sa yedi
kat daha fazla zorland
ıkları
görülmüş.

3
Bir dahaki sene
için planlarınızı
yapıp, kazançlarınızı
şimdiden ayarlamak
sizi motive edecektir.

4

yaşamayın,
Çalışmak için
zıyı
çalışın. Bu ya
yaşamak için
iyi
en
ın
Avrupa’n
okuyanlar, illa
ek
rm
çi
tillerini ge
şehirlerinde ta larını hatırlaadık
zorunda olm
sevdiğiniz şeye
malılar. Çünkü arcayabiliyorpara h
biraz da olsa
yif
ze daha çok ke
sanız işiniz si
verebilir.

6

Üzerindeki miskin modu
aniden değiştirmek işine yarayacaktır. Üçten geriye doğru sayıp
sanki bir ışığı açarmış gibi iş
modunun düğmesine basabilir
ve öyle davranabilirsin. Çünkü
sen bu rolü oynamaya başlarsan
zihnin, buna vücudunla birlikte
eşlik edecektir.

7
Sosyal medyadan
uzaklaş! Senin işe dönmen
gereken zamanda insanlar
hala kalmak istediğin yerde olabilirler. Eğer sıkılıp,
üzülüp büzülüyorsan,
sosyal medyaya bakma!

5

Bulunduğ u
nu
keyif vermes z tatilin size bu kadar
inin sebebi,
tati
çalışma tem
ponuzdur. D l öncesi
ikkat edin,
eğer tatiller
den keyif al
ma
çülseydi, ça
lışan insanla derecesi ölrın daha kıs
zamanları d
ıtlı
a ols
göre daha ço a, çalışmayan insanlara
k keyif aldık
larını söyley
bilirdik. Yan
ei bir dahaki
tatilden key
alabilmeniz
if
için devam
etmen gerek
“Sonsuza k
ir.
adar burada
yaşayabilirim
diyen arkad
”
aşlarına ald
ırış etme!

Hayatımızda çalıştığımız ve dinlendiğimiz
dönemler tıpkı soğuk ve sıcak gibidir... Tatili
çekici yapan, çalışmadır. Çalışmayı çekici yapan
ise tatil... Yani hayat, bu ikisinin dengesi üzerinde geçmek zorundadır. Bu dengeyi kurarken
geçişleri kolaylaştırmak, hayatınızda boş bıraktığınız yerleri azaltacak, kendinizle daha çok
ilgilenmenizi sağlayacak ve daha verimli çalışmanıza sebep olacak. “İşini seversen, hayatın
boyunca çalışmazsın” demişler. Yani işinizin
sevebileceğiniz yanlarını araştırmak çalışma
alanınıza dönerken daha rahat hissetmenize
sebep olacak. Kendinizi hazırlayın!
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

ON NUMARA
Sergen sen on numarasın
Sergen sen son numarasın
Düdük çaldı hadi vur şuna
Golün tekrar ekrana gelsin
Dilerim bütün aslar da sana gelsin
Sergen sen Peter Pan’ı bilir misin
Orada ne diyorlardı bilir misin
“Peri tozu yetmez, kumaş boyası da lazım”
Sergen Türkiye candır Avrupa’yı boşver
Doksanda attın ya sen o golü boşver
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Taraftarlarımız
için önemli
bilgilendirme
Beşiktaşımız, bu sezon ligin yanı
sıra ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde
de temsil edecek. Tüm camiamız ile
birlikte başarılı bir sezon geçirmek için
var gücümüzle mücadele edeceğiz. Taraftarlarımıza da bu mücadele dönemi
sırasında önemli görevler düşecektir.
Her zaman yanımızda olan büyük taraftarımızın, yine takımımız ile tek bir
vücut olacağından eminiz. UEFA’dan
ceza alma ihtimalimiz nedeniyle,
geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon
da Avrupa deplasmanlarına taraftarlarımızı götürmeyeceğiz. UEFA Avrupa
Ligi deplasman maçlarımız için, taraftarlarımızın bireysel organizasyonlar
yapmamasını önemle rica ederiz.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun
bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK

TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI SPOR KULÜBÜ:
BEŞİKTAŞ JK
Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik
Bölümü’nün akademik denetiminde ve
raportörlüğünde, Türkiye İtibar Endeksi
tarafından bu yıl yedincisi gerçekleştirilen
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda
Genel Klasman dışında yirmi bir sektörün

en itibarlı markaları belirlendi. Buna göre
Beşiktaş JK, Türkiye’nin en itibarlı spor
kulübü seçildi. Ödül törenine kulübümüzü
temsilen, İkinci Başkanımız Ahmet Nur
Çebi ile Sayman, Mali İşler ve Finanstan
Sorumlu Üyemiz Berk Hacıgüzeller katıldı.

UNUTMAYACAĞIZ...
Bayramlaşma
töreni
Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, Disiplin Kurulu Başkanımız Yavuz Özeren, kurullarımızın ve
kongre üyelerimizin katılımıyla Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. Disiplin
Kurulu Başkanımız Yavuz Özeren,
“2018-19 sezonunun hayırlı olması ve
camiamıza yeni başarılar getirmesini
diliyorum” dedi.
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Aramızdan ayrılan değerli büyüklerimiz Mehmet Üstünkaya, Ahmet Şerafettin Bey, Şükrü Gülesin, Ethem Karpat,
Vedat Okyar, Yusuf Tunaoğlu, Cenk Koray ve Şan Ökten’in ölüm yıldönümlerinde

törenler düzenlendi. Sevgiyle ve saygıyla
andığımız büyüklerimizin Beşiktaşlılığını
ve Beşiktaşımız’a katkılarını unutmayacağız. Siyah-Beyaz renklerle birlikte onların
sevgisi de hep kalbimizde yaşayacak.

FUTBOL TAKIMIMIZ
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Başkanımız
Fikret Demirer'in
oğlunun
nikah şahitliğini
yaptı
Yönetim Kurulu Başkan Danışmanımız Fikret Demirer’in oğlu eski
futbolcumuz Mertcan Demirer ile
Çisem Ergün, Pendik Greenpark Hotel’de Başkanımız Fikret Orman ve
BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörümüz Gökhan Sarı’nın şahitliklerini yaptığı nikah töreniyle evlendi.
Nikah törenine başkanımızın yanı
sıra yöneticilerimiz Metin Albayrak,
Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Genel Koordinatörümüz
Levent Çifter, futbolcumuz Necip
Uysal ile çok sayıda davetli katıldı.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve
futbolcularımız, Acıbadem Hastanesi’nde
sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan
tetkikleri yapılan Güneş ve futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak
burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji
bölümlerinde muayene edildi. Sağlık
kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri
ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla
tamamlandı.

TEŞEKKÜRLERİMİZLE

Futbol takımımız, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken, maalesef geçmiş
yıllarda Beşiktaşımız'a büyük katkı sağlayan
bazı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda
kaldı. Başta bu takım için gözyaşı da döken
kalecimiz Fabricio Agosto Ramirez, defansımızın vazgeçilmezlerinden Dusko Tosic

ve Matej Mitrovic'in takımımızın şampiyonluklarına sağladığı katkılar asla unutulmayacak. Kulübümüz tarafından yapılan
açıklamalarda da Fabricio Agosto Ramirez'e,
Dusko Tosic’e ve Matej Mitrovic’e tüm
emekleri için teşekkür edilerek, bundan
sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Levent Çifter’in
mutlu günü
Genel Koordinatörümüz Levent
Çifter’in oğlu Ayberk Çifter, Beşiktaş
Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen
nikah töreniyle Yıldız Karyağar ile
evlendi. Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk, nikah şahitliklerini yaptığı Ayberk-Yıldız çiftini tebrik
etti ve mutluluklar diledi.

Demirören Holding Yönetim Kurulu
Başkanı, kulübümüzün Divan Kurulu
üyesi Erdoğan Demirören’in, Divan
Kurulu ve yönetim kurulu eski üyemiz
Şevket Emir’in, BJK-Kabataş Vakfı Genel
Müdürü Rıza Küçükoğlu’nun ağabeyi
Mustafa Küçükoğlu’nun, Divan Kurulu
Üyeleri Osman Çergel’in, Rafet Gözaydın’ın ve Necdet Erbaydar’ın, milli
basketbolcu ve basketbol milli takım eski
menajeri Doğan Hakyemez’in, Divan
Kurulu Üyemiz Kadri Gökhan’ın babası
Hüsamettin Gökhan’ın, kongre üyelerimiz Atilla ve Yüksel Kaleci’nin anneleri
Sebahat Kaleci’nin, eski futbolcumuz
Koray Avcı’nın annesi Kadriye Avcı’nın,
Divan Kurulu Üyemiz Koray Bayraktaroğlu’nun annesi Emine Bayraktaroğlu’nun, Erkek Basketbol Takımımız ile A

Milli Basketbol Takımı’nın eski kaptanı,
Divan Kurulu ve Basketbol Danışma
Kurulu Üyemiz Turhan Koray’ın annesi
Cavidan Koray’ın, Divan Başkanlık
Kurulu Üyemiz İlhan Gölvan’ın annesi
Melahat Gölvan’ın, kongre üyemiz Murat
Ersöz’ün, Divan Kurulu üyelerimizden
Şefika Ünal’ın babası ve eski genel sekreterlerimizden İsmail Ünal’ın kayınpederi
Adil Çarkçı’nın, Disiplin Kurulu Eski
Üyemiz Cevdet Fidan’ın annesi Belma
Fidan’ın, Türk futboluna futbolcu ve
teknik adam olarak uzun yıllar hizmet
eden Ümit Kayıhan’ın vefatları nedeniyle
kulübümüz tarafından başsağlığı mesajları yayınlandı. Mesajlarda merhumlara ve
merhumelere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığ
dilendi.
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FIBA EuroCup
FIBA Kadınlar EuroCup kura
çekimi, Almanya’nın Münih kentinde
gerçekleştirildi. 25 Ekim’de başlayacak
FIBA EuroCup’ta C grubunda yer
alan takımımızın rakipleri, Rusya’dan
Inventa Kursk ve Belarus’tan Tsmoki-Minsk oldu. Siyah Beyazlılarımız’ın
bir diğer rakibi ise Wisla Krakow-Olympiakos eşleşmesinin mağlubu olacak.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Antrenörümüz
Gökhan Güney
öğrencilerle
buluştu

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız,
2018-2019 sezonunda FIBA Şampiyonlar
Ligi’nde D Grubu’nda mücadele edecek.
İsviçre’de bulunan FIBA merkezinde yapılan kura çekimine kulübümüzü temsilen
Basketbol Şubesi Dış İlişkiler Sorumlumuz
Can Köken katıldı. Beşiktaş Sompo Japan
Takımımız, kura çekimi sonrasında D
Grubu’nda yer aldı. Siyah Beyazlılarımız’ın

gruptaki rakipleri, Neptunas (Litvanya),
Strasbourg (Fransa), Bologna (İtalya),
Olimpija (Slovenya), ASP Promitheas
(Yunanistan), Oostende (Belçika) ve
elemelerden gelecek olan (Torun, Estudianstes, Tsmoki Minsk, Norrkoping, Medi
Bayreuth) bir takım şeklinde oluştu. Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 grup maçları
9-10 Ekim tarihlerinde başlayacak.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın yardımcı antrenörü Gökhan
Güney, Açı Okulları’nda panele
katıldı. Genç sporcularını sorularını
yanıtlayan ve tecrübelerini aktaran
Gökhan Güney, basketbolun temel
hareketleri hakkında da bilgiler verdi.

U-13 Kız Basketbol
Takımımız lig
şampiyonu
U-13 Kız Basketbol Takımımız,
Pupa Gelişim Ligi finalinde Fenerbahçe’yi iki uzatma sonunda 66-63
yenerek şampiyon oldu. U-15 Basketbol Erkek Takımımız ise, İzmir’de
düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda
Galatasaray’ı 63-62 yendi ve Türkiye
üçüncüsü oldu. Sporcumuz Recep
Berke Ertan, şampiyonanın en iyi
forveti seçildi.
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U-18 KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
U-18 Kız Basketbol Takımımız, Ordu’da
düzenlenen Türkiye Şampiyonası final
maçında Galatasaray’ı 55-50 mağlup ederek
Türkiye Şampiyonu oldu. Karşılaşmada
Gülse Uğur (16), Yağmur Yıldız (10) ve
Aleyna Baday (5), en skorer oyuncularımız
olarak dikkat çekti. Öte yandan U-18 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda en iyi forvet
ödülünün sahibi, takımımızın oyuncusu
Elif Bayram olurken, en iyi Guard ödülü-

nün sahibi ise Gülse Uğur seçildi.
Şampiyon basketbolcularımız için
düzenlenen yemeğe, Basketboldan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Cihat
Kumuşoğlu, Basketbol Danışma Kurulu
Üyelerimiz Turhan Koray ve Celal Altıntaş,
Basketbol Altyapı ve Akademi Genel
Koordinatörü Serkan Arıca, U-18 Baş
Antrenörü Deniz Olgun, teknik ekibimiz
ve oyuncularımız katıldı.

Sporcularımıza
milli davet
Başantrenörlüğünü Ufuk
Sarıca’nın yaptığı A Erkek Milli
Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA
Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
kadrosuna takımımızdan Semih
Erden, yardımcı antrenör Arda Demirbağ, istatistikçi Sinan Çambel ve
masör Osman Seyhan Kesim davet
edildiler.
U-20 Erkek Hentbol Milli
Takımı’nın Ankara ve İstanbul’da
yaptığı kampa antrenörümüz Nesih
Çakar ile sporcularımız; Emre Bakır,
Doğukan Karatay, Doğukan Keser
ve Gökay Bilim davet edildiler.
U-18 Erkek Hentbol Milli
Takımı’nın Ankara’da yaptığı kampa
da antrenörümüz Yusuf Ali Kurt ile
sporcularımız; Doğukan Gök, Kaan
Sağır, Gökay Bilim, Ahmet Seha
Durna, Ahmet Şenel Şahin, Ferdi
Başboğa, Doğukan Keser ve Şevket
Yağmuroğlu ile U-20 Erkek Hentbol
Milli Takımı’nın Ankara’da yaptığı
kampa antrenörümüz Nesih Çakar
ile sporcularımız Emre Bakır ve
Doğukan Karatay davet edildiler.

VELUX EHF ŞAMPİYONLAR LİGİ
Üst üste beşinci kez VELUX EHF
Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından
katılacak Beşiktaş Mogaz’ın rakipleri, Viyana’da çekilen kurayla belli oldu. Kura
çekimine Kulübümüzü temsilen Beşiktaş
Mogaz Takımımızın İdari Menajeri Berk
Karahan katıldı. Siyah Beyazlılarımız,
C grubunda; Makedonya’dan Metalurg,
Danimarka’dan Bjerringbro Silkeborg,
Portekiz’den Sporting Lizbon, Rusya’dan
Chekhovskie Medvedi ve Slovakya’dan

Tatran Presov ile eşleşti. Beşiktaş Mogaz,
VELUX EHF Şampiyonlar Ligi’nde
ilk maçını ev sahibi olarak 12-16 Eylül
tarihleri arasında Tatran Presov ile
oynayacak.
Bu arada Amatör Şubelerden Sorumlu
Üyemiz Erdal Karacan, antrenörümüz
Müfit Arın, teknik ekibimiz ve oyuncularımız, 2018-19 sezonu öncesinde
No:1903 Akatlar’da düzenlenen yemekte
bir araya geldi.

Spor Toto Türkiye
Boks Ligi
Spor Toto Türkiye Boks Ligi 9.
hafta maçları Kayseri’de oynandı.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü Boks
Takımı ile karşılaşan takımımız, maçı
7-2 kazanarak puanını 27’ye yükseltti.
Galibiyet alan sporcularımızın isimleri şöyle: “Barış Arıcı, Emin Erdoğdu, Yunus Emre Batman, Hüseyin
Karslıoğlu, Zafer Elasan, Muhammed
Baki Yalçın, Mücahit İlyas”
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks
Şampiyonası’nda ise boksörlerimizden Ramazan Demir Türkiye İkincisi,
Emirhan Polat ve Muhammed Eşref
Özhan Türkiye Üçüncüsü olarak
milli takım kampına katılmaya hak
kazandılar.

GENÇ HENTBOL TAKIMIMIZ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Genç Hentbol Takımımız, Bursa’da
düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nın
finalinde M. Piyango ile karşılaştı. Maç

boyu üstün bir oyun ortaya koyan Siyah
Beyazlılarımız, karşılaşmadan 28-26
galip ayrılarak Türkiye Şampiyonu oldu.
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Güreşçimiz
Metin Karabıyık
Avrupa İkincisi
Güreş Takımımızdan Metin Karabıyık, Macaristan’ın Gyor kentinde
düzenlenen Avrupa Schoolboys Serbest Güreş Şampiyonası’nda yer aldı.
48 kg’da mücadele eden Karabıyık,
şampiyonayı Avrupa İkincisi olarak
tamamladı. Öte yandan 657. Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde sporcumuz Ufuk Yılmaz başaltı kategorisine
yükseldi.

11-13 Yaş Minikler Grekoromen
Stil Türkiye Grup Şampiyonası’nda
ise sporcularımız Sezgin Koşar 38
kg, Abdullatif Yılmaz 57 kg, Kaan
Manguş 52 kg ve Metehan Yetim Hallaç 80 kg’da birinci oldu. Ebubekir
Hiçyılmaz ve Erolcan Terzi ikincilik,
Yusuf Güzel ve Yakup Baykuşak üçüncülük elde etti.

ATLETLERİMİZ MADALYALARI TOPLADI
Atletizm takımımız, Eskişehir’de
düzenlenen Olimpik Deneme Yarışları’nda altı derece elde etti. U-18 Kadınlar’da
S.Simay Harman ikinci, Tuğçe Şahin
üçüncü; U-20 Kadınlar’da Raşide Altun
birinci, Yaren Baş ikinci; Büyük Kadınlar’da Kadriye Aydın birinci oldu.
İstanbul’da düzenlenen Turkcell
Türkiye U-20 Şampiyonası’nda atletimiz
Şilan Ayyıldız, 800 Metre yarışında ve
1500 Metre yarışında iki birincilik elde
etti. Gençler Balkan Şampiyonası’nda da
ülkemizi temsil eden Ayyıldız, 1500 Metre
yarışında Balkan Şampiyonu olurken, 800
Metre yarışında da ikinci oldu.
11. Aroma Akseki Dağ Koşusu Türkiye
Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Antalya’da yapıldı. Büyük Kadınlar kategorisinde 10.400 Metre parkurunda yarışan
sporcumuz Burcu Subatan, Türkiye İkincisi oldu ve 17. Avrupa Dağ Koşusu Şampi-

yonası’nda Büyük Kadınlar kategorisinde
ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Atletizm Takımımız, ayrıca İstanbul’da
düzenlenen 73. Cezmi Or Atletizm Şampiyonası’nda yer aldı. Sporcumuz Kadriye
Aydın, Yüksek Atlama dalında Türkiye
Şampiyonu oldu. Şilan Ayyıldız, 1500
Metre yarışında Türkiye İkincisi, Zeliha
Uzunbilek ise Çekiç Atma dalında Türkiye
Üçüncüsü oldu.
Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Küluplerarası U-16 Ligi Final Yarışması’nda
takımımız, 124,5 puan ile beşinci oldu.
Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması’nda takımımızdan Tuğba Aydın, Uzun
Atlama’da ve Üç Adım Atlama’da, Nurten
Mermer Disk Atma’da ve Kadriye Aydın
Yüksek Atlama’da Türkiye Şampiyonu
oldu. Zeliha Uzunbilek ikincilik, Büşra
Pekşirin üçüncülük elde etti.

BEŞİKTAŞLI PEHLİVAN
11-13 Yaş Serbest Stil Türkiye
Grup Şampiyonası’nda da Sezgin
Koşar 38 kg ve Metehan Yetimhallaç
80 kg’da birinci oldu.
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Beşiktaşımız’ın ve büyük taraftarının
her alandaki öncülüğü er meydanında da
tescillendi. Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda Kara
Kartal sevdalısı yağlı güreşçi Serhat Balcı
düzenlenen törenle üçüncülük kupasını
kaldırdı.

Beşiktaşlı Yağlı Güreşçi Serhat Balcı,
2001 Akdeniz Oyunları’nda birincilik madalyasına da sahip. Aynı zamanda 2005 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş, 2007 Avrupa
Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Beşiktaş’a gönül vermiş pehlivanımızı
Beşiktaş Dergisi olarak tebrik ediyoruz.

Armuttv, Twitch
Rivals’ta
şampiyon oldu
Beşiktaş Esports PUBG takımı
kaptanı Ahmet “ArmutTv” Tanık,
dünyanın önde gelen oyuncularının
yer aldığı Twitch Rivals turnuvasında
ortaya koyduğu başarılı performans
neticesinde şampiyon oldu. Kuzey
Amerika ve Avrupa bölgelerinden en
iyi oyuncuların kıyasıya bir mücadele
ortaya koyduğu ve toplamda yedi karşılaşmanın oynandığı turnuvada üç
maçtan birincilikle ayrılan ArmutTv,
genel sıralamada da ilk sıranın sahibi
olarak toplamda 7,750 $ kazanmayı
başardı.

DÜNYANIN EN İYİ KADIN ESPOR TAKIMI
BEŞİKTAŞ’TA
Geleneksel sporun yanı sıra elektronik
sporlarda da ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, Türkiye’de CS:GO sahnesine adım
atan ilk spor kulübü oldu. Beşiktaşımız
aynı zamanda bu hamlesiyle dünya çapında kadın CS:GO takımı kuran ilk spor
kulübü unvanının da sahibi oldu.
Kulübümüz, dünyanın en iyi kadın
CS:GO takımları arasında gösterilen
RES Gaming’in kadrosunu bünyesine kattı. Daha önce Dynasty Gaming
organizasyonu ile katıldıkları altı büyük
turnuvanın dördünü kazanmayı başaran
kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming’e çe-

virmişti. Takım, Kopenhag ve Katoviçe’de
düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve
üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında
da parlamaya devam etti. Kulübümüz
uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek
CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış
oldu.
Yeni sezonda uluslararası turnuvalarda
boy gösterecek Beşiktaş Esports Kadın
CS:GO takımı kadrosu şöyle: Zainab
“zAAz” Turkie, Julia “Juliano” Kiran, Petra “Petra” Stroker, Anastasia “Kr4sylya”
Khlobystina, Ksenia “Vilga” Kluenkova

Süper lig fikstürü
çekildi
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu fikstür çekimi,
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Riva’daki idari merkezinde yapıldı.
Fikstür çekiminde Kulübümüzü As
Başkanımız Deniz Atalay temsil etti.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13
Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk
hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto
Süper Lig’de ilk yarı 23 Aralık 2018
tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25
Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde
yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla
sona erecek.

BEŞİKTAŞ ESPOR TAKIMIMIZ
LİGDE İLK SIRADA
Yükselme Ligi 2018 Yaz Mevsimi ikinci
haftasında Team Cappadocia ile iki maça
çıkan League of Legends Takımımız, iki
karşılaşmayı da kazanarak birinci sıraya
yerleşti. Koç Feanor önderliğinde vadiye
inen Siyah Beyazlılar, yıldız nişancı HolyPhoenix’in hatasız Lucian oyunu ile seride
1-0 öne geçti.
İkinci maçta ise çok daha kuvvetli
bir Beşiktaş vardı. Danimarkalı yıldız

Godbro’nun en hakim olduğu şampiyon
Ekko ile oynadığı ikinci maç takımımız
adına rahat geçti. Taşıyıcıların neredeyse
skor vermediği maçta altın farkı dakikalar
geçtikçe yükseldi. Objektif kontrollerine
sahip olan takımımız, aldığı skorlarla da
aradaki farkı giderek üst seviyeye çıkardı.
25. dakikada inhibitör etrafındaki savaşı
da rahatça kazanan Siyah Beyazlılarımız
oyunu bitirdi.
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BEŞİKTAŞ AİLESİ’NE
HOŞ GELDİN
SERKAN REÇBER
Serkan Reçber, kulübümüzün altyapı
futbol planlama ve geliştirme direktörlüğü görevine getirildi. Beşiktaş Futbol
Akademi’de takımlar teknik koordinatörü
olarak görev yapan Sead Dost Halilagic
ise, bundan böyle Futbol Altyapı Koordinatörlüğü görevini yürütecek. Öte yandan
kulübümüz tarafından yapılan açıklamada,
yollarımızı ayırdığımız eski Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan
Keskin’e teşekkür edilerek, bundan sonraki
kariyerinde başarılar dilendi.

İlham veren
spor atölyeleri
Beşiktaş JK
Müzesi’nde
Beşiktaş JK Müzesi, çocukların
sporu ilham veren bir araç olarak
yeniden kullanmasını ve sporun etki
alanını geliştirmeyi amaçlayan atölye
çalışmaları kapsamında, yine önemli
bir etkinliğe imza attı. Müzenin 2018
Yaz Programları kapsamında, çağdaş
sanat ve teknikleri ile kendini ifade
etme biçimlerini, spor ve hareket
ile beden farkındalığını, müzik ve
ritim ile yeniden üretimi, ek olarak
takım çalışması ve yaratıcılığı öne
çıkarırken, sporu çocukların zihninde
farklı bir biçimde konumlandırılması
hedeflendi. Programla ayrıca “Spor
Yazarlığı ve Muhabirlik Atölyesi”
ile spor iletişiminde önemli bir yeri
olan bu mesleğin, müze çatısı altında
çocuklar ve gençlerle buluşturulması
amaçlandı.

AXİS Bayrampaşa
AVM Kartal Yuvası
açıldı
Lisanslı ürünlerimizi büyük taraftarlarımızla buluşturan Kartal Yuvası,
AXİS Bayrampaşa AVM mağazamızla hizmetinizde... Yeni mağazamızın
adresi şöyle: Topçular Mh. Osman
Gazi Cd. No: 2 Kat: 1 Dükkan
No:125 Eyüp/İstanbul
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FUTBOL AKADEMİ’DE YENİ SEZON
HAZIRLIKLARI
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ilk
Beşiktaş Futbol Akademi Takımımız,
geçen sezonun şampiyonu U-21 oldu.
2 Temmuz’da ilk antrenmanını BJK
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiren takımımızın antrenörü Yasin Sülün,
“Beşiktaşımız’ı en iyi şekilde temsil edip
şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon hem

bize hem de bizim grubumuzda olan
bütün takımlara umarım sakatlıksız bir
lig olur” dedi. U-19, U-17, U-16, U-15,
U-14 ve U-13 takımlarımız ise yeni
sezon hazırlıklarına BJK Fulya Hakkı
Yeten Tesisleri’nde başladı. Tüm Futbol
Akademi takımlarımıza yeni sezonda
başarılar diliyoruz.

BJK Futbol Okulları
seçmeleri
BJK Futbol Okulları Seçmeleri,
yüzlerce sporcu adayının katılımıyla
BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde
yapıldı. Futbol Altyapı, Yapılanma ve
Scouting’den Sorumlu Üyemiz Metin
Albayrak, Altyapı Futbol Planlama
ve Geliştirme Direktörümüz Serkan
Reçber, Beşiktaş JK Spor Okulları
Koordinatörümüz Tuğba Başer ile
futbol okullarımızın öğrencilerinin
velileri seçmeleri takip etti.
Toplam altı yüz elli öğrencinin
katıldığı BJK Futbol Okulları seçmelerinin ilk gününde 2004-07 arası
doğumlu, ikinci gün ise 2008-11 arası
doğumlu öğrencilerimiz seçmelerde
yer aldı. Yüz elli öğrenci, seçmelerin
ikinci ayağına katılmaya hak kazandı.

BJK Futbol
Okulları Türkiye
Şampiyonası
BJK Futbol Okulları Türkiye
Şampiyonası, kendi bölgelerinde
şampiyon olan; Balıkesir Futbol
Okulu, Antalya Futbol Okulu, Ordu
Futbol Okulu, Mersin Futbol Okulu,
İstanbul Yeni Bosna Futbol Okulu,
İstanbul Kurtköy Futbol Okulu,
Ankara Batıkent Futbol Okulu ve
Giresun Futbol Okulu’nun katılımıyla
BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde
yapıldı. 2007-08 doğumlu öğrencilerimizin yer aldığı şampiyonada, Antalya Futbol Okulu birinci, Balıkesir
Futbol Okulu ikinci, Mersin Futbol
Okulu üçüncü ve Yeni Bosna Futbol
okulu dördüncü oldu.

BEŞİKTAŞ JK SPOR OKULLARI
2018 YAZ KAMPI
Spor okullarımızın 2018 Yaz Kampı
Oyuncu Tarama ve Futbol Şenliği, yurt içi
ve yurt dışı futbol okullarımızdan altı yüze
yakın öğrencimizin katılımıyla Antalya’da
gerçekleştirildi.
Spor okulu öğrencilerimiz yaz kampında; BJK Spor Okulları Koordinatörümüz
Tuğba Başer, BJK Spor Okulları İdari
sorumlusu Gökhan Ataş, Spor Psikoloğu
ve Organizasyon Sorumlusu Yeliz İçen,
Denetim Sorumlusu Serdar Uygun ve
Fulya Teknik Sorumlusu Tayfun Uzunkaya
tarafından hazırlanan programlar doğrultusunda hem yeteneklerini sergileme şansı
buldular hem de eğlendiler.
Öğrencilerimiz, yaş kategorilerine göre
lisanslı hakemlerin yönetiminde beş sahada
turnuva maçlarına çıktı. Öğrencilerimiz,
maçların ardından havuz, aqua park ve
animasyon aktivitelerine katıldılar.
Futbol akademi antrenörlerimiz; Ozan

Köprülü, Ekrem Köse ve Cem Özden
kamp boyunca öğrencilerimizin turnuva
maçlarında sergileyecekleri performansı
takip ettiler. Dört gece beş gün süren
kampta Spor Okullarımızın Organizasyon
Sorumlusu Psikolog Yeliz İçen tarafından
birim sorumluları ve antrenörlere spor psikolojisi konularından biri olan sporda geri
bildirim hakkında eğitim verildi. Kampımıza Rusya’nın Zenit takımında oynayan iki
minik sporcu misafir oldu.
Beşiktaş JK Spor Okulları birim sorumluları ve antrenörleri, öğrencilerimizin
müsabakalarının ardından kendi aralarında
keyifli bir turnuva yaptı. Öğrencilerimiz
antrenörlerine saha kenarında destek verdi.
Yaz kampının kapanış töreninde ise bazı
öğrencilerimizin doğum günü kutlanırken,
yetenekli sporcularımız sahnede hünerlerini sergiledi. Yaz kampı, öğrencilerimize
madalya ve kupa verilmesiyle sona erdi.

SPOR OKULLARI KIŞ DÖNEMİ
KAPANIŞ TÖRENLERİ
Spor okullarımızın kış döneminde
eğitim alan çocuklar, son kez kapanış
törenlerinde bir araya geldi.
Beşiktaş Futbol Okulları kış kapanış
töreni, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde yapıldı. Törende öğrencilerimiz
bir gösteri maçı oynadı. Öğrencilerimize
başarı belgeleri ve madalyaları takdim
edildi.
Süleyman Seba Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Beşiktaş Voleybol Okulları
kış kapanış töreni ve voleybol şenliğinde
öğrencilerimiz, yaş kategorilerine göre

müsabakalar yaptılar. Yine Süleyman
Seba Spor Salonu’nda düzenlenen Beşiktaş Basketbol Okulları kış kapanış töreninde, öğrencilerimize başarı belgelerinin
ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.
Afyonkarahisar Basketbol Okulumuzun
kapanış töreninde de, gösteri maçı oynandı ve öğrencilerimize madalyaları verildi.
Beşiktaş Akatlar Jimnastik Merkez
Spor Okulu kış kapanış töreninde çocuklar önce aileleri için mini bir gösteri
yaptı. Gösteri sonrası çocuklara karne ve
başarı belgesi verildi.
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FİKRET ORMAN’A ZİYARET
Başkanımız Fikret Orman, Vodafone
Park’ta Bursa Beşiktaşlılar Derneği’nin
yeni başkanı Bülent Fıçıcı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Orman, Pazarlama
ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üyemiz Hakan Özköse’nin
de yer aldığı ziyarette, Fıçıcı ve yönetim
kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde

başarılar diledi.
Ayrıca Başkanımız Orman ile Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Çankırı Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti. Orman,
daha sonra Çankırı Spor Okulumuz’u
ziyaret ederek yavru kartallarımız ile bir
araya geldi.

Denizli’de
ücretsiz İngilizce
dersleri
Denizli Beşiktaşlılar Derneği,
çocukların yazı verimli geçirmeleri
için ücretsiz İngilizce yaz kampı açtı.
13-18 yaş arası çocukların katıldığı
kampta kırk yabancı stajyer eşliğinde bir ay boyunca İngilizce eğitimi
verildi.

CAMİAMIZ İFTARLARDA BULUŞTU
Şampiyon yüzücü
Şevval Bilmiş
Kapalıçarşı Beşiktaşlılar Derneği
Yüzme Akademisi sporcusu 2007 doğumlu Şevval Bilmiş, katıldığı Edirne
Kırkpınar Yüzme Kupası’nda, 11-12
yaş 50 metre kelebek ve 200 metre
karışık dalda altın madalya alarak
turnuva şampiyonu oldu.
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Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler
ve Taraftarlardan Sorumlu Üyemiz Hakan
Özköse ve Suat Orman, Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği iftar davetine katıldı. Davette İstanbul’da bulunan on
derneğimiz de hazır bulundu.
Gönen Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği iftar davetine ise, Amatör Şubelerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal
Karacan ve civar dernek başkanları ile
üyeleri katıldı.
Ayrıca Karadeniz Ereğli Beşiktaş Taraftarları Derneği, Makedonya Beşiktaşlılar
Derneği, Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği,

Marmaralı Kartallar Derneği, 1903 Isparta
Beşiktaşlılar Derneği, Almanya Baden
Wüettemberg Derneği, Ordu Beşiktaşlılar
Derneği, Denizli Beşiktaşlılar Derneği, Çukurova Beşiktaşlılar Derneği ve 1903 Düzce
Beşiktaşlılar Derneği de iftar daveti verdi.
Öte yandan Tavşanlı Beşiktaşlılar
Derneği, Gediz Beşiktaşlılar Derneği ve
Kemalpaşa Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği,
Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere
erzak yardımı yaptı. Siirt Beşiktaşlılar Derneği ise Umutcan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çocuklara bayram
öncesinde giysi yardımında bulundu.

İzmir’de çocuk
festivali
Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği Başkanı Lütfi Demir ve dernek
üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında “İzmir Çocuk Festivali”
düzenledi. Yavru Kartallar’ın yoğun
ilgi gösterdiği festivalde, çocukların
ilgisini çeken birçok sürpriz etkinlik
düzenlendi.
Öte yandan Ankara Beşiktaşlı
Girişimci İş Adamları ve Kadınları
Derneği, şehit astsubay üstçavuş
Okan Taşan’ın oğlu Meriç Taşan için
bir sünnet düğünü düzenledi.

Azerbaycan
Milletvekili
Paşayeva’nın
Beşiktaş sevgisi
Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği
Başkanı Abdülkadir Öz ve dernek
üyeleri, Beşiktaş taraftarı olan Azerbaycan Meclisi Milletvekili Ganire
Paşayeva’yı ziyaret ederek kendisine
adı yazı olan forma ve plaket takdim
ettiler. Ayrıca, birlikte yapacakları
ortak projeler hakkında fikir alış
verişinde bulundular.

TARAFTARLARIMIZDAN
MUHTEŞEM ORGANİZASYON
Herkes yeni çıkacak formalarımızı sabırsızlıkla beklerken, Beşiktaşlılar muhteşem
bir organizasyona imza attı. Yirmi milletten
oluşan BeşiktAŞK WhatsApp Kartalları ve
İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nden yaklaşık
otuz beş bağışçı, “Eski sezonun formalarını nasıl değerlendirebiliriz” sorusunun
yanıtını aramak için İzmir Kartal Yuvası
yetkilileri ile görüştü. Mağazada satılmayan

tüm çocuk formalarını alan ve Afrika’nın
Malavi ülkesine yollayan taraftarlarımız,
burada hem çocukları giydirerek hem de
Beşiktaş sevgisini paylaşarak, “Siyah”larına
“Beyaz” dediler. Taraftarlarımız, bu projeyi
her sene farklı ülkelerde de devam ettirmeyi
düşündüklerini belirterek, Büyük Başkan
Süleyman Seba’nın “İyi insan olmadan, iyi
Beşiktaşlı olunmaz” sözünü hatırlattılar.

KARTALLAR, GELENEKSEL SÜRÜŞLERİNİ
GERÇEKLEŞTİRDİ
Kartallar Beşiktaş Motosiklet Kulübü,
beşinci geleneksel sürüşünü gerçekleştirdi.
İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli
illerinden Foça’ya süren dernek üyeleri,
üç gün boyunca kentin sokaklarında

motosikletleri ile gezerek, güzel görüntüler oluşturdular. Ayrıca yapılan toplantıda,
derneğin önümüzdeki dönem faaliyetleri, sürüşlerin tarihleri ve güzergahları
belirlendi.
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Kur

uluş
“Siirt Beşikta
şlılar Derneğ
yılında kuruld
i, 19.03.2015
u. Derneğim
iz kurulduğu
rihten itibaren
taSiirt ve çevres
inde Beşiktaşı
mız’ın bayra
ğını en iyi şe
kilde dalgala
mak için özv
ndırerili bir şekil
de çalışmakta
dır.”

SİİRT
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Ersan Kesici
(Başkan)
Özhan Arat
(Başkan Yardımcısı)
Cemal Varol
(Sayman)
Adnan Yıldız
(Genel Sekreter)
Zekeriya Türkan
(Basın Sözcüsü)
Yedek Üyeler:
Barış Akınay
Ahmet Kenan Akınay
Aydın Sevinç
Aziz Erdi Varol
Alaaddin Akınay

Denetleme Kurulu
Veysel Emir Tren
(Başkan)
Asil Üyeler:
M. Nezir Baykan
Gülşen Koyuncu
Yedek üyeler:
Fırat Özg ür
Maşaallah Ekinci
Rıdvan Pelen
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Misyon

“Derneğimiz, Siirt ve çevresindeki Beşiktaşlı sporseverleri bir araya
getirmek ve yetişmekte olan nesile spor
bilinci ve alışkanlığını kazandırmak,
bunların sosyal ve sportif faaliyetlerinin
etkinleştirilmesi ile geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve
kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak
amacı ile kurulmuştur.”
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de genç
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K
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cu olarak yetiştir
or
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iktaş
tkı sağlamak, Beş
ve gelişmesine ka
manevi
ü’nün maddi ve
Jimnastik Kulüb
r türlü desteği
gelişmesi için he
amacısağlamak temel
mızdır.”

Faaliyetler
• İlk dernek binamız küçük olduğundan dolayı 2015 yılı içerisinde
il merkezinde daha göz önünde yeni
bir yer kiralanarak, üyelerimizin daha
rahat ortamda maç seyretmelerini
sağladık.
• 2015’in Haziran ayında kulübümüzün Ankara’da düzenlediği iftar
yemeğine katıldık ve Başkanımız
Fikret Orman’a hediye takdim ettik.
• 2015’in Temmuz ayında dernek
üyelerimize iftar yemeği düzenledik.
• 2015’in Aralık ayında dernek
üyelerimizin katılımıyla Siirt Kızılay
Kan Merkezi’ne kan bağışında
bulunduk.
• 2016’nın Şubat ayında derneğimizde yapılan çekiliş sonucunda
iki arkadaşımıza forma hediye ettik
ve Beşiktaş maçını Vodafone Park’ta
izleme imkanı sağladık.
• 2016’nın Mart ayında Beşiktaşımız’ın 114. yılını güzel bir yemek
organizasyonuyla kutladık.
• 2016’nın Nisan ayında Beşiktaşımız’ın Vodafone Park açılışına
katıldık.
• 2015’in Mayıs ayında Beşiktaşımız’ın 14. Şampiyonluğunu coşkuyla
kutladık.
• Dünya Sigara Bırakma Günü’nde (2016-Mayıs) üyelerimizle
beraber farkındalık yaratmak için
KETEM’de sigara bırakma kampanyası düzenledik.
• 2016’nın Haziran ayında Avcılar Beşiktaşlılar Derneği ile baraber
ortak köy okullarına eğitim ve giyim

yardımını düzenledik.
• 14 Ağustos 2016’da Beşiktaş-Galatasaray Süper Kupa Finali’ni
üyelerimizle beraber Konya’da statta
izledik.
• 2017 yılı 8 Mart Dünya
Emekçiler Günü’nü emekçilere çiçek
takdim ederek kutladık.
• 14 Mart Tıp Bayramı’nı (2017)
sağlık çalışanlarıyla kutladık.
• 2017 yılı Mayıs ayında üçüncü
yıldız kazandığımız şampiyonluğumuzu Siirt Meydanı’nda büyük
platform kurarak, misafir sanatçılarla
beraber kutladık.
• 2017 yılı Ağustos ayında Siirt
Hz. Veysel Karani Rehebilitasyon
Okulu’nu ziyaret ettik. Engelli kardeşlerimize Beşiktaş forması ve top
hediye edip, moral ziyareti gerçekleştirdik.
• 6 Ağustos 2017’de Beşiktaş-Konyaspor Süper Kupa Finali’ni
dernek üyelerimizle beraber Samsun’da statta izledik.
• 2017’nin Eylül ayında Beşiktaşımız’ın maç günlerinde etkinlikler
yaparak, deplasmandaki ve Vodafone Park’taki maçlara üyelerimizle
beraber gittik.
• 2018’in Ocak ayında İstanbul
Perpa Beşiktaşlılar Derneği ile ortak,
Türk Telekom Engelli Okulu’ndaki
yüz engelli kardeşimize giyim, ayakkabı ve eğitim malzemesi yardımı
yapıldı.
• 2018’in Şubat ayında Batman’da düzenlenen Hentbol Türkiye

kupası maçlarında Beşiktaş Mogaz
Hentbol Takımımız’ı ziyaret edip,
onlara destek verdik.
• 2018’in mart ayında Özel
Büyük Umut Rehebilitasyon Merkezi’ndeki altmış engelli kadeşimize
giyim yardımı ve moral ziyareti
gerçekleştirdik.
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı (2018) nedeniyle
Siirt’in Baykan ilçesindeki Arınç
Ortaokulu’ndaki öğrencilerimize 23
Nisan yazılı kalem ve muhtelif yardımlar yapıldı, voleybol sahasına file
ve çizgi çalışması gerçekleştirildi.
• Yıl boyunca davet edildiğimiz
diğer derneklerimizin gecelerine
katılım sağlayarak, hep birlikte
omuz omuza hareket etmeye özen
gösterdik.
• 2018’in Mayıs ayında Siirt ve
çevresindeki köy çocuklarına yönelik
İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledik. Beşiktaş JK Müzesi’ni ziyaret
ettik ve Beşiktaş-Kayserispor maçını
tiribünden canlı izlettirdik.
• 2018’in Mayıs ayında Van
Beşiktaşlılar Derneği’nin açılışına
katıldık.
• 2018’in Haziran ayında Siirt’in
Kurtalan ilçesindeki Büyük Umut
Okulu’nda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize bayram öncesi
giyim yardımı yapıldı.
• 2018’in Haziran ayında vefat
eden dernek üyemizin iki engelli
çocuğuna yardım topladık ve ihtiyaçlarını giderdik.
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Yazı:

Murat Yıldız

Avengers
sevenler için
güzel bir
haber

Y

akın geçmişte önemli teknoloji üreticileri arasına girmek için ciddi hamleler
yapan OnePlus akıllı telefon modellerinde popüler adımlar atmaya devam
ediyor. Marvel’in Yenilmezler film
serisine atfen Infinity War filmi ile birlikte yeni Iron
Man versiyonunu kullanıcıların beğenisine sunulan
OnePlus 6 ile “special edition” işini geliştirerek
ilerletmeyi başardı. Biz teknoloji severler her ne
kadar donanım özellikleri gelişmiş cihaz ve
ürünleri tercih etmeyi ilke edinmiş olsakta
genellikle bu ilke fiziksel görünüm ve
tasarım etkenleri sayesinde tavize
uğrayabiliyor. OnePlus 6 modeli
için de çok fazla donanımsal
bilgi aktarmaktansa Iron
Man severleri etkileyeceğini düşündüğümüz görsel değişimin haberini
vermek
istedik.
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Ö

Modding tutkunları
RGB Ledler ile
renklenmeye
devam ediyor

zellikle oyun oynamayı ve çeşitli alanlarda performans
sınırlarını zorlamayı sevenler için masa üstü bilgisayar
düzenlemelerinde modding çok önemli yer tutumaktadır.
Kimileri toplama bilgisayar düzenlerken sessizliğe önem
verdiğinden buna uygun soğutucu fan seçer veya fansız bir
sistem kurmaya çalışır. Kimileri ise oyun ve aksiyon sahnelerini birebir
yaşayabileceği çeşitli aksesuar ve mod eklentilerinde renklere kadar
uyum ister. İşte bu renk uyumu için son dönemde RGB led yerleştirilmiş
klavyeler ve şeffaf camlı bilgisayar kasaları oldukça rağbet görüyor. Kasa
içi tüm donanımlarda hatta özellikle soğutucu fanlarda bile RGB ledli
olanların daha fazla tüketildiğini öğrendiğimiz bu süreçte Lian Li firmasının oldukça başarılı bir çalışması olan Bora 120 RGB ledli fanlarını
inceledik. Otomatik hız kontrol (PWM) özelliği sayesinde soğutma
sırasında 1900rpm yüksek hızlara kadar ulaşırken maksimum 29 desibel
gürültü üretiyor ve neredeyse fark edilemeyecek düzeyde sessizce çalışan
Bora 120 RGB ledli fanlar çift bilyeli yataklama sayesinde uzun ömür vadederek performans tutkunlarına ilerleyen kullanım süreçlerinde gizlice
maliyet koruması sunuyor.

Panasonic Lumix TZ100
kompakt fotoğraf makinesi

E

şsiz seyahat yoldaşı ve küçük boyut büyük macera sloganları
ile lanse edilen Lumix TZ100 fotoğraf makinesi ile Panasonic
firması gezgin ruha sahip fotoğrafçılara sesleniyor. Hepimizin
başına gelmiş tir mutlaka ve çoğu zaman hoş bir fotoğraf karesi olacağını fark ettiğimiz anlarda yanımızda iyi bir fotoğraf
makinesi olmayışından hayıflanmışızdır. İddialı olduklarını belirttikleri on
kata kadar zoom özelliği bulunması ve yüksek performanslı 1 inç sensörü
sayesinde seyahatlerinizde anlık çekilen yüksek kaliteli karelerle Panasonic Lumix TZ100 güzel hatıralar biriktirmenize yardımcı olacak. Cep
boyutunda bir tasarım ile üretilmiş olan bu cihaz sayesinde büyük fotoğraf
makinesi çantaları ve ek ağır ekipmanlar taşımanıza gerek kalmayacak. Yaklaşık 20.1 megapiksel çözünürlükte kayıtlar almanızı sağlayan TZ100 ile
4K yüksek çözünürlükte fotoğraf ve videolar çekmenize yardımcı olacaktır.
1 inçlik MOS sensörü sayesinde gündüz veya gece çekimlerinde, yüksek
veya düşük ışıkta daha fazla detay, daha çok renk ve daha yüksek netliğe lokal özellikleri sayesinde ek bir gereksinime ihtiyaç duymaksınızın ulaşabileceksiniz. Wi-Fi kablosuz data aktarım özelliği de
bulunan cihazımızın bir de 3 inç genişliğinde LCD dokunmatik ekranı bulunuyor. Post Focus özelliği sayesinde ise
çekim sonrasında da fotoğraf üzerinde herhangi bir
noktaya odaklama yaparak bu muhteşem görsel
zevki deneyimleyeceksiniz.

Şimdi de sahnede
BlackBerry Key2

H

em dokunmatik özelliğe sahip hem de klasik basmatik tuşları bulunan Key1 modeli ile her şeye rağmen özüne tutunmaya çalışan BlackBerry sanırım bunu başardı. Kısa bir süre önce Key2 modelini satışa sunan
BlackBerry firması Android işletim sistemli akıllı telefon üretimi aşamasında
oldukça zorlandığı gibi bir o kadar da ilginç işlere imza atmaya devam ediyor.
Sanki belli bir kullanıcı kitlesine hitap ediyormuş gibi bilinen BlackBerry telefon çeşitlerinde
yeniliklere ayak uydurabildiği gibi özüne de bağlılığını somut bir şekilde gösteriyor. 1080x1620 piksel
çözünürlüğe ve 4.5 inç genişliğinde bir IPS ekrana sahip olan Key2 modelinde dokunmatik ekrandan
ayrı ama onun da hemen alt kısmında fiziksel Qwerty klavyesi mevcut. Bolca mesajlaşan ve uzun yazışmalar
yapmak zorunda olanlar için oldukça kullanışlı olacağını düşündüğümüz bu ayırt edici özellik sayesinde
dokunmatik cihazda BlackBerry konforunu yaşamaya devam edeceksiniz. Android 8.1 Oreo işletim sistemi
yüklü olarak gelen bu akıllı telefonda çift dört çekirdekli güçlü bir işlemci bulunuyor. Buna ek olarak ise
6GB Ram bellek ve 64 veya 128GB dahili depolama birimi tercih olarak sunuluyor. 12 ve 8 megapiksel iki
kamerası bulunan cihazımızın USB 3.0, C-Tipi ve OTG bağlantı özellikleri de mevcut.
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RESMİ FİLO YÖNETİMİ SPONSORU

Bisiklette performans

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

Tüm bu programlar, belirli ücretler
karşılığında yapılan üyelik sistemi ile
size düzenli antrenman programları
sağlamaktadır. Bir nevi e-antrenör
diyebiliriz.
Antrenmanların verimli yapılabilmesi ve performansın takibi için
nabız, güç, kadans, hız ortalaması gibi
dataların takip edilmesi gerekmektedir.
Temel olarak antrenmanların amacı
gücünüzü ve dayanıklılığınızı artırırken
vücudunuzun ve kalbinizin daha az
zorlanmasını sağlayabilecek durumu
oluşturabilmektir.

P

erformanslı bisiklet sürüşleri için düzenli antrenman şarttır. Günümüzde
hobi amaçlı spor yapan
amatörlerin dahi teknik
destek alabilecekleri çeşitli platformlar
var. Sadece bisiklet sporu ile ilgilenenler
değil, koşu ve triathlon gibi dayanıklılık gereken sporlarda da aynı durum
geçerlidir. Trainerroad, trainingpeaks,
2peaks gibi internet siteleri belirli hedeflere ulaşmak üyelik sistemi ile çalışan
düzenli antrenman programı alınabilen
size antrenörlük yapacak birer araçtır.
Bunlara alternatif gene üyelik sistemi
ile çalışan Zwift isimli program ise hem
bir bilgisayar simülasyon oyunu hem
de çeşitli antrenman programı alınarak
performans geliştirici bir arayüzdür.

Şöyle anlatabiliriz; antrenmansız
bir bireyin yaptığı bir saatlik binişte
uygulayabildiği güç P, ortalama nabızı
H, bir saatte gittiği yol X ise, antrenmanlar sayesinde birkaç ay sonra aynı
yolda bindiği bir saatte uygulayacağı
güç dah fazla >P, ortalama nabızı daha
düşük <H ve gittiği yol ise daha fazla
>X olacaktır. Bu ortalama hıza da yansıyacak olup, ilk durumda tahmini 20
km/h civarında olan hız, antrenmanlar
sayesinde 25 km/h gibi bir hız ortalamasına rahatça çıkabilir.
Tüm bu dataların ölçülebilmesi
için öncelikle yol bilgisayarı (genelde GPS vs. dataları da gösterir) adı
verilen (Garmin, Polar, Suunto, Cateye,
Lezyne vb.) saatler kullanılabilir. Bu
cihazlar gerek nabız ölçümü yaptığı
gibi gerekse hız, kadans, geçilen km,
GPS gibi dataları da toplamaktadır.

Eğer powermeter (güç ölçer) kullanıyorsanız -ki günümüzde bastığınız her
pedalda gücünüzün ölçümü gelişimin
takibi ve antrenmanın verimli yapılması
için en gerekli datadır- bu cihazlar güç
bilginizi de güç ölçerden aldığı bilgiyi
size göstermektedir. Farklı mekanizmalar ile çalışan güç ölçerler (Garmin,
Stages, Quarq, Rotor, Power Tap, 4iii)
bulunmaktadır, pedalda, krankta ya da
arka göbekte bulunabilir. Temel prensip
binicini bastığı pedalda yarattığı gerilimi ölçerek watt ölçüsünde vermektedir.
Antrenmanların power datası üzerinden yapılması antrenmanın yoğunluğunun en verimli şekilde yapılmasını
sağlamaktadır. Belirli aralıklarla yapılan
performans testleri ile maksimum
gücünüzü görmek, binişlerde ya da
yarışlarda neler yapabileceğinizi süprize
bırakmamak için önemlidir.
Powermeter aynı zamanda uzun
binişlerde ve yarışlarda performansın
dengeli bir şekilde kullanılması için de
faydalı bir ekipmandır. Yani iki saat
sürecek bir biniş/yarışın aynı performansta gidilebilmesi için yol bilgisayarınızda sahip olduğunuz güç aralığında
gittiğiniz sürece gücünüzü tüketmeden
finiş çizgisini görebilirsiniz.
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Motosikletler
ne üretilen modellerdir. Kullanılan
malzemelerin hafif olmasına özen
gösterilir. Çok kısa saniyelerde hızlanan
bu motosikletler, asfaltta kullanılmak
üzere üretilmiştir. Kullanımım ve
oturuş pozisyonu olarak sürücüsünü
yorar. MotoGP yarışlarında kullanılan
motosikletlere en yakın motosiklet
modelleridir.

birçok insan tarafından tercih edilen
motosiklerlerdir. Dik oturuş pozisyonları sayesinde kullanıcısını çok fazla
yormadan, keyifli bir sürüş yapmasını
sağlar. Sele yüksekliği diğer motosikletlere göre daha yüksektir.

Yazı:

Mustafa Tekin
Motosiklet Başlangıç ve
İleri Sürüş Teknikleri Eğitmeni
www.besiktasmtsk.com

M

erhaba, yüreğini
Beşiktaş’a, ruhunu
motosiklete adamış
sevgili Beşiktaşlılar... Bu sayımızda
geçen sayıda yazdığım motosiklet modellerinin devamını sizlere aktaracağım.

Çıplak (Naked):

Manevra becerileri daha yüksek
olan motosikletlerdir. Yarış motosikletlerine yakın, granajsız asfaltta
kullanımı uygun olan bu motosikletler,
diğer motosiklet modellerini göre daha
fazla rüzgar alır.

Kros:

Tamamen arazi için üretilmiş, dağ,
taş, bayır vb. gidebilen motosikletlerdir.
Hafif seri ve çok dayanıklı motosikletlerdir.

Touring:

Touring motosikletler, kullanıcının
ve artçı olarak arkada oturan kişinin
rahatı ve konforu için tasarlanmış,
motosiklet performansı ikinci plana
atılmış motosikletlerdir. Genellikle
uzun yol yapanlar için tasarlanan bu
motosiklet modelleri, yakıt depolarının
büyüklüğü sayesinde uzun kilometreler
yol yapabilmektedir.

Süper sport (Yarış
Raicing):

Yüksek sürat, performans üzeri-

Klasik (Chopper):

Genellikle insanların bu tarz motosikletlere Harley Dawidson gözüyle
baktığı motosikletlerdir. Uzun bir
şasiye sahip, çok fazla metal görünüme
sahip, oldukça ağır motosikletlerdir.
Asfalt kullanımı için uygundur.

Enduro:

Asfaltın bittiği yerde, toprak
zeminde de gidebilen, uzun yol yapan,

**
Bu yazdığım motosiklet türleri, iki zamanlı ve dört zamanlı olmak
üzere ikiye ayrılır.
İki zamanlı motosikletler, çevreye
verdiği gaz salınımı nedeniyle çok daha
az üretilmektedir.
Bir motosiklet seçimi yaparken yüksek performans, rengi, görünümünün
dışında sizin kullanımınıza uygun olup
olmadığını profesyonel kişiler tarafından yardım alarak yapmanız çok daha
sağlıklı olacaktır.
Bir Kartal gibi yollarda iyi seyirler...
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Psikoteknik
değerlendirmeler nedir? (2)
tarafından desteklenmiştir.

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

B

aşta ticari araç sürücüleri
ile yapılan ve gelecekte
binek oto sürücülerini de
kapsayacak “psikoteknik”
değerlendirmeleri üzerine
ALG Psikoteknik Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Güzel ile yaptığım sohbetin
ilk bölümüne geçtiğimiz sayıda yer
vermiştik. Ali Güzel’in aydınlatıcı görüşlerini kaldığımız yerden yayınlamaya
devam ediyoruz:
Sizin yaptığınız testler nasıl oluyor? Profesyonel bir kuruluş desteği
var mı?
Elbette var... Bizim yani ALG Trafikent Psikoteknik Değerlendirme Cihazı
Yazılımı TUBİTAK ODTÜ BİLTEN

Bu durumda
akademisyenlerle de iş
birliği içinde çalışmalar
yapılıyor sanırım.
Testlerin içeriklerinin oluşumu, üniversite
desteği ile akademisyenler
tarafından geliştirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı ve Türk
Psikologlar Derneği resmi
onayı ile, sistemin yasal
mevzuata uygun olarak
“sürücü ölçme-değerlendirme” alanında kullanılabileceği bildirilmiştir. Bu
alanda ülkemizde geliştirilen ilk ve tek
özgün sistem olup, tamamen yerli bir
yazılım ve donanım ürünüdür. Norm
değerleri, Türk sürücülerinden toplanan
verilerden oluşturulmuştur. Testler en
az bir saat sürmekte olup, katılımcının
hızına ve uygulanan test sayısına göre
bu süre değişebilmektedir. Test sonuçları hakkında ayrıntılı raporlama ve yazıcı
çıktısı alınabilmektedir. Ölçüm gücünü
artırmaya yönelik olarak bütün tepkilerin direksiyon ve pedallar aracılığıyla
verilmesi sağlanmıştır. Türkiye genelinde özel sektör ve kamuda kullanılan en
yaygın ALG Trafikent Psikoteknik test
sistemidir.

Güvenlik sistemi var mı? Mesela
teste girmesi gereken kişi, yerine bir
başkasını teste sokabilir mi?
Sistemimizde kişi güvenlik sistemi
bulunuyor. Teste giren kişinin gerçek
kişi olduğunu ispat sistemi ile teste
girmeden test almayı imkansız kılan
ve gerçek kişi yerine başka kişilerin
testi yapmasına ihtimal tanımayan test
esnasında sürücünün üç bilinmeyen
zamanda resimini çeken bir yazılım
barındıran, dünyadaki ilk psikoteknik
test cihazıdır. 15 Mayıs 2015 tarihinde
yayınlanan 2918 sayılı trafik yönetmeliğinin 79. maddesinin ek-4 sayılı cetvelinede bu güvenlik bataryası zorunlu
hale gelmiştir. Dolayısıyla artık teste
girmeden test sonucu almak mümkün
değildir.
Böylece; bir sürücünün, bir aracı
sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe
ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı
ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik
kurallarına uyma eğilimine sahip olup
olmadığı hakkında daha tarafsız, daha
bilimsel ve daha standart koşullarda
gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir. Psikoteknik değerlendirme merkezlerinde
psikologlar görev yapmaktadır.
Sizce başarının sırrı nedir?
Yaptığınız işe inanmanız ve sürdürülebilir kılmak için Ar-Ge’ye ciddi
yatırım yaparak geliştirmenizdir.
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Bu bir ilandır.

AĞUSTOS
ETKiNLiKLERi
Mika Tajima: Esir ve Alacakaranlık
Tarih: 01-19 Ağustos 2018
Saat: 10:00
Yer: Borusan Contemporary, İstanbul
Tarih: 02 Ağustos 2018
Fiyat: Tam ¨ 10.00, İndirimli ¨ 5.00
Saat: 20:00
İlk olarak Mika Tajima: Esir. Japon-Amerikalı sanatçı
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Mika Tajima’nın eserleri Borusan Contemporary ve
Fiyat: VIP ¨ 66.00, Genel Giriş ¨ 33.00
New Museum iş birliği ile Perili Köşk’e taşınıyor.
Alacakaranlık sergisi ise Borusan Çağdaş Sanat
Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden bir
Tarih: 02-03-04-05 Ağustos 2018
seçkiyi sanatseverlere sunarken,
		
Yer: Dalaman Kayacık Sahili, Muğla
1985 yılında aramızdan ayrılan
		
Fiyat: Kombine + Kamp ¨ 130.00, Kombine ¨ 100.00,
şair ve ressam Metin Eloğlu’na
		
Günlük ¨ 50.00
selam veriyor.
			*
Tarih: 16-17-18-19 Ağustos
Yer: Erdemli Milyon Beach, Mersin
Fiyat: Kamp + Kombine ¨ 140.00, Kombine ¨ 110.00, Günlük ¨ 50.00
Milyon Yapım’ın franchise verdiği ilk festival olan Milyonfest Dalaman’da ardından
da Mersin Erdemli’de gerçekleştirilecek. Türk rock müziğinin en önemli sanatçı ve
gruplarını bir araya getirecek olan festival dörder gün sürecek.
Festivalde, Hey Dougles, Yeni Türkü, Umut Kuzey, Athena, Manga, Ceza, Adamlar, Gündoğarken,
Melek Mosso, Gülçin Ergül, MFÖ, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Kurtalan Ekspres, Can Gox,
What Da Funk, Mor ve Ötesi, Selda Bağcan & Boom Pam, Mabel Matiz, Ezhel, Fatma Turgut, Pera,
Sattas yer alıyor.

Ogün Sanlısoy

FEST

The Chainsmokers
Tarih: 03 Ağustos 2018 • Saat: 16:30 • Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP Lounge, sürpriz ve özel ikramlarıyla ¨ 748.00
Golden Circle ¨ 385.00
Standart - Tam ¨ 165.00
Öğrenci ¨ 135.00

Tarih: 04 Ağustos 2018
Saat: 18:00
Yer: Kafes, İstanbul
Fiyat: ¨ 225.00

Mark Eliyahu
Tarih: 03 Ağustos 2018 • Saat: 21:00
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul
Fiyat: Protokol ¨ 440.00, 1. Kategori ¨ 302.50
2. Kategori ¨ 275.00, 3. Kategori ¨ 220.00
4. Kategori ¨ 192.50, 5. Kategori ¨ 148.50
6. Kategori ¨ 138.50
7. Kategori ¨ 120.00
8. Kategori ¨ 90.00
9. Kategori ¨ 60.00
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Tarih: 03-04-05 Ağustos 2018 • Yer: Erikli Plajı, Edirne
Fiyat: Kamp+Kombine ¨ 130.00, Kombine ¨ 100.00, Günlük ¨ 50.00
Deniz, kum, güneş ve birbirinden güzel konserlerle Erikli’nin en güzel günlerinin tadını
çıkarmaya, doyasıya eğlenceye ve unutulmaz anlara hazır mısınız? Trakya Müzik Festivali
kapsamında Kenan Doğulu, Duman, Teoman, Haluk Levent, Manga, Manuş Baba, Yeni
Türkü, Moğollar, Ceylan Ertem, Cem Adrian, Halil Sezai, Adamlar, Son Feci Bisiklet, Can
Kazaz, Oğuzhan Uğur ve İkiye On Kala sahne alması kesinleşen isimler oldu.

Deniz Tekin
Minor Empire
Tarih: 10 Ağustos 2018 • Saat: 18:00 • Yer: Eşkel Sahili, Bursa
Fiyat: Kombine + Kampı ¨ 56.50
Kombine ¨ 45.00, Günlük ¨ 23.00
“Hayattan kaçmak için değil, hayatı kaçırmamak için
yola çık” sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen festival,
Eşgel sahilinde binlerce müzik ve doğa severi ağırlamaya
hazırlanıyor. Manuş Baba, Can Bonomo,Cem Adrian
Adamlar, Pera, Eda Baba, Piiz,Sattas Gazapizm ve daha
birçok sanatçının sahne alacağı festival üç gün sürecek.

Tarih: 23 Ağustos 2018
Saat: 20:30
Yer: Holly Stone
Performance Hall, Antalya
Fiyat: ¨ 40.00

Fazıl Say Resitali
Tarih: 10 Ağustos 2018 • Saat: 21:00
Yer: Ayvalık Amfitiyatro, Balıkesir
Fiyat: 1. Kategori ¨ 134.50
2. Kategori ¨ 102.00
3. Kategori ¨ 67.50

Zeytinli Rock Festivali
Tarih: 29-30-31 Ağustos, 1-2 Eylül 2018
Yer: Zeytinli Dalyan Sahili, Balıkesir
Fiyat: Kamp+Kombine ¨ 175.00, Kombine ¨ 150.00
Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali,
birbirinden başarılı dört yılı geride bıraktı ve Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yerli müzik festivali
halini aldı. Geçtiğimiz yıl beş gün boyunca yetmiş
beşten fazla sanatçıyı ve iki yüz binden fazla müzikseveri buluşturarak, Türkiye müzik festivali tarihine
damga vuran Zeytinli Rock Festivali, 2018 yılında da
efsane bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.

Liam Gallagher
Tarih: 14 Ağustos 2018 • Saat: 14:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 624.00, Sahne Önü ¨ 364.00,
Normal Giriş ¨ 172.00

Ayhan Sicimoğlu
& Latin All Stars

Barış için
Müzik Orkestrası

TTarih: 18 Ağustos 2018
Saat: 22:00
Yer: Jolly Joker, Antalya
Fiyat:
Sahne Önü Bistro ¨ 169.50
Bistro ¨ 113.00
Ayakta ¨ 56.50

Mary Jane
Tarih: 30 Ağustos 2018 • Saat: 22:00
Yer: Hayal Kahvesi Atakent, İstanbul • Fiyat: ¨ 34.00
İzmit’in yetiştirdiği en önemli gruplardan Mary Jane rock grubu
Hayal Kahvesi Atakent sahnesinde sizlerle... Bas gitar ve vokalde
İlker İnce, gitarda Arda Atılgan, davulda Ömer Yiğit Ünal ve vokalde
Begüm Yiğit’ten oluşan rock grubu 2000 yılından bu yana canlı
müzik hayatını sürdürerek, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir fan
kitlesine ulaşmış ve yurt dışı Avrupa turnelerinde de sahne alarak
varlığını güçlendirerek devam etmektedir.

Tarih: 15 Ağustos 2018 • Saat: 16:00
Yer: ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu, İstanbul
Fiyat: ¨ 13.00

Selda Bağcan
Tarih: 19 Ağustos 2018
Saat: 21:00
Yer: Bodrum Antik Tiyatro, Muğla
Fiyat: 1. Kategori ¨ 165.00, 2. Kategori ¨ 132.00, 3.
Kategori ¨ 110.00, 4. Kategori ¨ 88.00,
5. Kategori ¨ 66.00
Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan
Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar ve Rolling
Stones dergisi’nin “100 Yılın En İyi 100 Kadın
Vokali” listelerinde kendine yer bulan
Seldan Bağcan, orkestra eşliğinde
sevenleriyle buluşuyor.
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Seni unutmayacağız
sol ayaklı cadı avcısı!

Yazı:

Murat Arda

D

aniel Day-Lewis’i sevmeyen var mıdır? Oynadığı
tüm rollere en organik uyum sağlayan, hakikaten
büyük bir artisttir o. Daniel Day-Lewis filmi izlerken bir film evreni içinde olduğunuzu unutursunuz.
New York’un New Amsterdam olduğu kadim
zamanlara sürükler sizi bu keskin bakışlı adam ya da İrlanda Kurtuluş Örgütü’ne sempati duyan, altmışlı yılların puslu havasını
soluyan esrik bir Britanya yurttaşı gibi hissetmeniz olasıdır onun
bir filmini izlerken...
Bazen Orta Çağ’da cadıların hışmına uğrayan bir yiğit köylüye
derinlemesine empati yaparsınız, bazen “pasif direniş” için atar
kalbiniz ve “var olmanın dayanılmaz hafifliği”ni sonuna kadar size
duyumsatır bu büyük aktör ve “son mohikan”ın yiğitliğini bağrınızda taşıttırır size ve bir bakmışsınız ki, aslında sinemadasınız;
sadece Daniel abimiz sizi efsunlamış!
Ancak tüm bu saydığım hissiyatlar artık geride kaldı...
Zira; Cadı Kazanı, Gandhi, Manzaralı Oda, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Sol Ayağım, Son Mohikan, Masumiyet Çağı,
Babam İçin, New York Çeteleri, Jack ve Rose’un Şarkısı, Kan
Dökülecek, Nine ve Lincoln’de başrol oynayan, üç Oscar ödüllü
Daniel Day-Lewis oyunculuğu bıraktı!
Üstelik tek bir gerekçe sunmadan...
Ona, saygı duymak dışında bir kelam etmek mümkün değildir...
Seni unutmayacağız sol ayaklı cadı avcısı!
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Yüz
Yönetmen Malgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz,
Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol
Polonya’da yaşayan Jacek, dünyanın en büyük İsa heykelinin
inşaatında çalışmaktadır. Yaşadığı korkunç kaza sonucu Jacek’in
yüzü paramparça olur. Hemen ameliyata alınan Jacek’e Polonya’nın ilk yüz nakli uygulanır. Geçirdiği operasyondan sonra yeni
yüzüne kavuşan Jacek, yaşantısına geri döndüğünde bir şeylerin
ters gittiğini hissetmeye başlar. Yeni yüzüyle birlikte yeni bir
kimliğe bürünmüştür.

Mary Shelley
Yönetmen: Haifaa Al-Mansour
Oyuncular: Elle Fanning, Maisie Williams, Douglas Booth, Tom Sturridge
Son dönemin yükselen yıldızlarından
Elle Fanning “Frankenstein’a hayat veren
yazar Mary Shelley” rolünde. Gerçek
hayatı da yarattığı ölümsüz karakter Victor
Frankenstein kadar fantastik ve ilgi çekici
olan Mary Wollstonecraft, 1800’lerin
ilk çeyreği Londra’sında henüz on yedi
yaşındayken dönemin en gözde romantik
şairi Percy Shelley’e aşık olur. İki edebiyat

tutkununun sarsıcı ve kural tanımayan
aşkı, yaşayacakları kişisel trajedilerin de
etkisiyle Mary’nin yazma arzusunu ateşler.
Dünyanın ilk bilim kurgu romanı olarak
nitelenen, kuşaktan kuşağa bir korku
klasiği olarak aktarılan “Frankenstein ya
da Modern Prometheus”, zamanının çok
ötesinde bir eser olarak modern çağa karşı
romantik bir başkaldırı başlatır.

123

Ağustos 2018

AYIN KİTABI

DORIAN GRAY'iN
PORTRESi
Portresi edebiyatın kuşkusuz
en büyük klasik eserlerinden
biri... Fakat Dorian Gray’in
Portresi’ni bu kadar büyük ve
zamansız kılan, ahlaka, yargılara, güzelliğe, sanata, gençliğe,
toplumsal normlara ve korkularımıza dair söyledikleri...
Ressam Basil
Hallward’ın
güzelliğiyle
büyüleyen
genç

B

u ay dergimizde Dex Yayınevi’nin adeta özel olarak
“Beşiktaşlılar okusun”
diye bizlere yolladığı enfes kitaplar, okuma iştahı
veren eserler olarak
dikkat çekiyor. Ayın müstesna kişiliği
olarak seçtiğimiz büyük sanat erbabı
Oscar Wilde ve “Dorian Gray” ile
başlıyoruz okuma turumuza...
Klasik edebiyatın en afili ismi Wilde’ın yazdığı, özenli kapağıyla değişik
bir tasarımla okuyucuya sunduğu bu
eser, “korku serisi”nin diğer kitapları
gibi Mevlana’nın “Bir yandan korkun
bir yandan umudun varsa iki kanatlı
olursun, tek kanatla uçulmaz zaten”
sözüyle okuyucuyu selamlıyor.
Oscar Wilde’ın “Okuyan herkes
baş karakterde kendi günahını görecek” dediği tek romanı Dorian Gray’in
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Dorian Gray’in portresini yapması ve
bu portrenin genç adamın hayatını
ele geçirişini anlatan “zamansız” bir
başyapıt.
“… Gençliğiniz sürerken tadını
çıkarın. Can sıkıcı şeyleri dinleyerek,
umutsuz başarısızlıkları gidermeye
çalışarak ya da hayatınızı cahiller,
sıradanlar, bayağılar için tüketerek altın
günlerinizi boşa harcamayın; bunlar
çağımızın sağlıksız hedefleri, sahte idealleri. Yaşayın! İçinizdeki harika hayatı yaşayın!
Hiçbir şeyi ziyan etmeyin.
Hep yeni heyecanlar
arayın. Hiçbir şeyden
korkmayın…”

MÜZİKOMANİ

Operadaki Hayalet
Yazar: Gastron Leroux
Yayınevi: Dex
Dergimizde okumanızı önereceğimiz diğer kült eser ise şu anda
eş zamanlı olarak şarkı versiyonunu The Nightwish’ten dinlediğim
The Phantom Of The Opera... Hemen herkes; bu kitap ve/veya
yüzlerce tiyatro, film uyarlamalarından en az birine şahit olmuştur
diye düşünüyorum. Sibel Tüzün bile bir versiyonunu seslendirirdi
konserlerde. Her neyse; gotik edebiyatın en büyük eserlerinden
Operadaki Hayalet’in tüylerimizi ürperten edebi çekiciliğinin
nedeni, bir hayaleti değil vahşete dönüşen bir aşkı anlatıyor olması
ve bunu yaparken okurları da tıpkı bir hayalet gibi hep arafta bırakması. Paris Operası’ndaki herkesi ürküten hayalet söylentisi, opera
sanatçısı Christine Daae’nin kayboluşu ile büyük bir trajediye
dönüşür...
“Şunu bil ki, tepeden tırnağa ölümden yaratıldım ben... Ve seni
seven, sana tapan ve seni asla ama asla terk etmeyecek olan bu kişi aslında bir ceset!”

Sinemayı Değiştiren
100 Fikir
Yazar: David Parkinson, Yeşim Burul (Çevirmen)
Yayınevi: Literatür Yayıncılık
Kadim yayınevlerimizden
Literatür’ün Taksim’deki ofisini Beşiktaş Dergisi olarak
ziyaret ettik ve kültür yayımcılığında artık bir ekol kabul
edebileceğimiz bu güzide
yayımevinin muhteşem kitaplarından kallavi bir seçkiyi
kütüphanemize kattık. Şu
anda sizlere tanıttığımız bu
kitap ise, başlangıcından bu
yana sinemayı şekillendiren
en etkili fikirleri anlatıyor.
Eğlenceli ve zekice hazırlanmış Sinemayı Değiştiren 100 Fikir, büyüleyici bir kaynak
olmasının yanı sıra sinemanın tarihine özlü bir bakış sağlıyor.
Sinemayı Değiştiren 100 Fikir, sinemanın gelişimini kronolojik sırayla gösteriyor; fikirleri, yenilikçi kavramları, çekim
tekniklerini, ekolleri, oyunculuk biçimlerini vb. ele alıyor.
Gişe rekoru kıran filmlerden sanat filmlerine, sessiz sinemanın
başyapıtlarından bilgisayar efektleriyle donanmış son dönem
medyatik yapıtlara uzanan “yedinci sanat” serüvenini içeriyor.
Özenle basıma hazırlanan Sinemayı Değiştiren 100 Fikir,
büyük boy ebadıyla kaliteli sanat kağıdına basılmış renkli ve
siyah beyaz çok sayıda resim ve fotoğraf içermektedir.
Literatür yayımevinin, benzer konseptteki diğer çağdaş
sanat disiplinlerine dair serinin diğer kitaplarını da şiddetle
tavsiye ediyorum.

Yüz yıllık bir çınar:

Müzeyyen Senar

Büyük sanatçı Müzeyyen Senar, yaşasaydı
tam 100 yaşında olacaktı.
Charles Bukowski ile birlikte adeta aynı
felsefeyi güden, yani “hiç ölmeyecekmiş
gibi düşünen ama yarın ölecekmiş gibi
yaşayan” bu yüce ruhlu hanımefendiye bir kulak verelim:
Kimseye etmem şikayet ağlarım
ben halime
Titrerim mücrim gibi baktıkça
istikbalime
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım
ikbalime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime...
Şarkılarında hem hüzün ve melankoliyi hem
aşk ve umudu aynı anda ihtiva eden Müzeyyen
Senar’ın yeri kolay kolay doldurulabilir mi?
Türk Sanat Müziği'nin naif kadını, Cumhuriyet
tarihinin divası, güzel sesli, güzel yürekli insan Müzeyyen Senar'ı 100. yaş gününde özlemle anıyoruz
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OGUZHAN ÖZYAKUP:

İsmim Emir Göl,
on iki yaşımdayım.
Şehit Murat Demirci
İlköğretim Okulu’nda
okuyorum. Büyüyünce
futbolcu olacağım.
Mevkim sağ bek...
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İsmim Yiğitcan
Korkmaz, ben de on
iki yaşımdayım. Doğa
Koleji’nde okuyorum.
Orta saha mevkisinde
oynayan bir futbolcu
olmak istiyorum.

O

ğuzhan Özyakup
ile BJK Nevzat
Demir Tesisleri’nde buluştuk ve
ayrıntılı bir futbol
muhabbeti yaptık. Oğuzhan
abimiz bize çocukluğundan bugüne futbola ve Kara
Kartal’a dair tüm tutkusunu
samimiyetle anlattı. İşte o
röportajımız:
Futbola başlama hikayeni
nasıl anlatırsınız?
Hollanda’da beş yaşımda
futbola başladım. Parkta, sokakta oynuyordum, Hollanda’da
amatör Türk takımı olan Zaanstad Türk Spor’a yazıldım. Sonra
Ajax ve Feyenoord ile birlikte
Hollanda’nın en büyük takımlarından biri olan AZ Alkmaar’da
profesyonel futbol hayatım
başlamış oldu.

Maça çıkmadan önce size
şans getiren neler yaparsınız?
Tekmeliklerimde annemin,
ablamın, ailemin isimleri yazar.
Maça çıkmadan önce dua eder
ve her zaman sağ ayağımla
sahaya çıkarım. Ama çok da
inandığım bir şey değil bu. Gene
de alışkanlık olmuş, uğur gibi bir
şey...
Maça nasıl konsantre olursunuz?
Takımın DJ’yi benim. Yabancı-yerli çok futbolcu olduğumuz
için her türlü şarkı çalıyorum
soyunma odasında... Çünkü hiç
kasmadan, maça rahat çıkmak
istiyoruz.
Futbola aileden mi yeteneğiniz var acaba?
Amcam ve babam Şekerspor’da Ankara’da, kuzenle-

Takımın DJ’yi benim.
Yabancı-yerli çok
futbolcu olduğumuz
için her türlü şarkı
çalıyorum soyunma
odasında... Çünkü hiç
kasmadan, maça rahat
çıkmak istiyoruz.
rim Trabzonspor’un altyapısında
oynadı. Biri kaleciydi. Hiçbirini
canlı izlemedim ama galiba
aileden yetenekliyim diye düşünüyorum (gülüyor).
Takımda en iyi arkadaşınız
hangi futbolcu?
En iyi Necip Uysal ile anlaşıyorum. Çünkü yıllardır onunla
birlikteyiz. Ama herkesle aram
iyidir.
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İleri öne doğru
oynamayı daha çok
seviyorum. 10 numara
da değil, defansif orta
saha da değil... Tam
aralarında... Orta
sahadan atak yapan
sekiz numara olarak
tam aralarında olmayı
daha çok seviyorum.
Sahada en rahat hissettiğiniz yer neresi? Hangi pozisyonu en çok seviyorsunuz?
İleri öne doğru oynamayı
daha çok seviyorum. 10 numara da değil, defansif orta saha
da değil... Tam aralarında...
Orta sahadan atak yapan sekiz
numara olarak tam aralarında
olmayı daha çok seviyorum.
En beğendiğiniz statlar
hangileri?
Biri İnönü, diğeri Vodafone
Park (gülüyor). İnönü’nün son
senesinde oynadım. Eskiydi
ama atmosferi farklıydı. Vodafone Park’ı da çok seviyorum tabii... Dünyanın en güzel stadına
sahibiz.
Maç bittikten sonra neler
yaparsınız?
Maçtan sonra genelde
eve giderim. Maçlar genelde
19:00’da başlar, sonrasında ma-
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çın değerlendirmesi, muhabbet
vb derken saat 23:00-00:00
olur. Evde dinleniyoruz.
Beşiktaş’ın altyapısındaki
futbolcularına bakış açınızı
anlatabilir misiniz?
Hepsini değerlendiremem
ama PAF takımımız çok iyi
gidiyor, geçen sezon şampiyon
oldular. Onları sıkı takip ediyorum.

akşam 19.30’a kadar çalışıyordum. Çift idman yaptığım
zamanlarda bisiklete binerek
tren istasyonuna geldiğim için
idmanlara giderken çanta ağır
olmasın diye tek şort ve forma
getirirdim.
Futbolda şans mı, eğitim
mi, çalışmak mı önemlidir?
Şansınızı siz kendiniz yaratırsınız. Ancak iyi bir öğrenci
olduğum söylenemezdi; okulu

hiç sevemedim... Ama futbolcu
olmayı hakikaten çok istedim
ben. Çok çalışmak gerekiyor.
Guti ve İlhan Mansız ile
çalışmak nasıl bir duygu?
Guti, örnek aldığım bir futbolcuydu. Onun gibi bir mentorun burada olması çok önemli.
Hepimize değer katacak bir
tecrübeye sahip, bizim için bir
şans... İlhan Mansız hocamız
da öyle...

Şansınızı siz kendiniz
yaratırsınız. Ancak iyi
bir öğrenci olduğum
söylenemezdi; okulu
hiç sevemedim...
Ama futbolcu olmayı
hakikaten çok istedim
ben. Çok çalışmak
gerekiyor.
Hollanda’da futbola başladığınız dönemleri biraz anlatır
mısınız? Örneğin idmana nasıl
giderdiniz?
Önce bisiklet ile yirmi dakika
kadar bir yolculuğum olurdu.
Sonrasında trene binerdim ve
en son metrobüs; sonra okuldan alırlardı beni. Tüm günüm
böyle geçiyordu. Kolay değildi
o zamanlar... Sabah 07.30’dan

137

Ağustos 2018

EN
DOĞA DÖNDÜR
iği
İsmi ile çektird
ok uyumlu
fotoğrafları ç
ız. Tam
bir arkadaşım
inde, baş
da doğanın iç
ceralarla
döndüren ma
alı!
o bir dağ Kart

ALYA MALK
OÇ

Milliyet Ga
zetesi’nin
magazin
servisi mü
dür yardım
cısı Abdull
Malkoç ile
ah
iletişimci Z
ehra Malk
kızları Alya
oç’un
, dünyaya
gözlerini a
açmaz tan
çar
ıştı Siy
Babasında ah Beyaz renklerle.
n Beşiktaş
dinleyerek
marşları
uyuyan, a
nne
Yuvası’nda
n aldığı giy sinin Kartal
silerle giyin
Alya, ailey
en
e büyük m
utluluk ge
Babası Ab
tird
dullah Ma
lkoç, “Kızım i.
öğreneceğ
ın ilk
i şey Karta
l
pozu verm
ek olacak”
diyor.
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L
EZGİ ADIGÜZE
Hem Kartal
selamı hem de
yeşil sahada top
koşturma keyfi...
Daha ne olsun?

AL
HİKMET KART
en Hikmet
Bir yaşına gir
bol
arkadaşımıza
kupalı,
şampiyonlu,
sezon
Beşiktaşlı bir
diliyoruz.

MUSTAFA A
YBARS KAR
ABUDAK
Beşiktaşım
ız’a ve aile
büyük şan
s getiren M mize
ustafa, 28
Mart 2017
tarihinde a
mcasının
hediye ald
ığı Beşikta
şz
kulağına s
öylenen ez ıbını ile
an, ismi ve
“En büyük
Beşiktaş”
fısıltısıyla
dünyaya g
ö
z
le
rini açmış.
Beşiktaşlı
Karabuda
k sülalesin
son ferdi o
in
lan Musta
fa
,
şimdiden m
açlarda
gülücükler
saçıyor.
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DEVRİM ŞAHİN

U-11 Akad
emi Takım
ımız’ın
oyuncusu
Devrim Şa
hin
Olimpiyat
Komitesi ta , Milli
rafından
“Davranış
Şeref Diplo
ması”
ödülüne la
y
ık
görüldü.
Beşiktaş-A
ltınordu m
açındaki
centilmen
davranışın
dan
dolayı ödü
le hak kaz
anan
arkadaşım
ızı tebrik
ediyoruz.

T
EGE BEREKE
irinci
Beşiktaş’ın kırk b
teyen
başkanı olmak is
n
Ege Bereket “Se
iz”
yoksan bir eksiğ
k
sloganı ile büyü
rına
Beşiktaş tarafta
seslendi.

AL
POYRAZ KART
al aşkı
İçimdeki Kart
iyen
bambaşka d
i Kartal
Poyraz, verdiğ
nı
pozuyla bu a
yor.
ölümsüzleştiri
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GÖKÇE DÖŞER
Daha yedi
aylık... Ama o,
kırk yıllık Kara
Kartallı gibi...
Verdiği pozlara
baksanıza...

BADE SEZ
ER

24 Mayıs
2012’de d
oğan Bade
fanatik bir
Sezer,
Beşiktaşlı.
Anaokulu
Bade’nin S
öğrencisi
iyah Beya
z sevdası,
Cihangir S
babası
ezer’den g
eliyor. Altı
Bade, gec
yaşındaki
e ninni yer
ine Beşikta
ş marşı ile
uyuyor.
Her maçı g
erek Voda
gerekse ev
fone Park’t
de kaçırm
ayan Bade a
Beşiktaş y
Se
enildiğind
e ise ağlam zer,
ne babası
asını
ne de baş
ka biri kes
Beşiktaş fa
ebiliyor.
natiği olan
B
a
d
e
’y
e en güze
hediye ise
l
Siyah Beya
z
renginde e
şyalar
oluyor.
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KİTAP

EVDE TEK BAŞINA
Yazar: Frank John Hughes
Çevirmen: Burcu Öcalgil
Yayınevi: Doğan ve Egmont Yayıncılık

HAYVANLARI TANIYALIM

SiYAM KEDiLERi
Geleneksel siyam kedileri,
insan canlısı ve insanın yanlarında
olmasını isteyen kedilerdir. Bir
kısım siyam kedisinin ilginç bir ses
tonuyla konuştuğu da sahipleri
tarafından iddia edilir. Koyu mavi,
badem gözlü bu güzel kediler
uzun ve ince bir kuyruğa sahiptir.
Genel olarak ince yapılı kedilerdir.
Uzun bacaklıdırlar ama kaslı bir
vücutları vardır. Patiler ince ve oval
biçimlidir. İnce ve uzun, kama
biçimli diye adlandırılan kafalarına
göre büyük kalan kulakları vardır.
Tüyleri kısa ve incedir. Color Point
olarak adlandırılan renktedirler.
Yani yüz, kulaklar, bacaklar ve
kuyruk koyu renklidir. Açık renkli
gövdeleriyle oldukça hoş bir kontrast oluşturur. Bununla birlikte bin
bir rengi mevcuttur ve bu renkler
arasında en çok rastlanılan ve
yetiştiriciler tarafından ilk kabul
edileni seal pointtir (vücudun koyu
renkli alanları oldukça koyu kahve,
gövdeyse açık renktedir). Bunun
dışında chocolate point, bule point,
lilac point gibi renkler de vardır.
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Sekiz yaşındaki Kevin McCallister ailesinin
ortadan yok olmasını diledi. Dileğinin gerçek
olacağını hiç düşünmemişti!
Bildiğin ve sevdiğin bu klasik filmin resimli
öykü kitabıyla eğlenmeye hazır mısın? Kevin,
soyguncuları evden uzak tutabilecek mi? Ailesi
yılbaşından önce eve dönebilecek mi? Kendini
savunmak zorunda kalan Kevin’a katıl ve beceriksiz hırsızlar, zekice hazırlanmış bubi tuzaklarıyla dolu maceraya ortak ol!

FİLM

Teen Titans GO!
To The Movies
Yazar: Aaron Horvath, Peter Rida Michail
Oyuncular: Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton
Süper kahraman ekibi Teen Titans'ın üyelerine göre; bütün
süper kahramanların kendilerine ait bir filmleri vardır. Fakat
durum bizim ekip için böyle değildir. Fakat grubun fiili lideri
Robin bu işi çözmeye ve yardımcı karakter yerine bir star olmaya kararlıdır. Ekip amacına ulaşmak adına; Hollywood’un
en gözde yönetmeninin dikkatini çekmek için birkaç çılgınca
fikirle beraber Tinsel Kasabası’na gelir. Ancak hayallerini
gerçekleştireceklerinden emin olan grup üyeleri, dünyayı ele
geçirmeye çalışan bir süper kötü tarafından yanlış yönlendirilir. İşler gitgide kötüye giderken süper kahraman ekibi, arkadaşlıklarının ve dirençlerinin sınandığı kimi olaylar sonunda,
Teen Titans'ın kaderini kendi elleriyle zorlaştıracaklardır...

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Fotoğraf

ÜYELİK BAŞVURU FORMU
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 kabul 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

Sicil No

İmza

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

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

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

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

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

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

ÜYELİK İÇİN ARANAN BELGELER
1. 1 adet noterden onaylı nüfus cüzdanı sureti (veya vukuatlı nüfus örneği)
2. 1 adet ikamet edilen mahalle muhtarlığından alınmış ikametgah belgesi
3. 1 adet savcılıktan adli sicil belgesi (veya e-devletten alınan adli sicil belgesi)
4. 4 adet renkli ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
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 ÖDEME FORMU

Tarih:..../.../201...

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.
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
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’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

4 Taksit

Tüm Kredi Kartlarına

...../...../20...

5.120-TL

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

Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Visa

Master

Amex

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

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

İmza:

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:

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
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.
Kart Numarası

:

Kart Cinsi

:

Son Kullanma Tarihi :
Alındığı Banka

:

Adı Soyadı

:

Visa

Master

Amex

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

İmza:

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

Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?

