Takımı maca
. taraftar,
formayı maca
. Beko hazırlar

www.beko.com.tr

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Hep birlikte futbol dolu günlere geri döndük. Önce UEFA Kupası 2.
Ön Eleme Turu’nda Avrupa sahalarına çıktık. Faroe Adaları ekibi B36
Torshavn’ı Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetimizle eledikten sonra,
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz’i
ve play-off turunda da Sırbistan’ın Partizan takımını eleyerek gruplara
kaldık.
¡
Ağustos ayı özellikle Beşiktaşımız için futbol dolu geçti. Ligde de üç
maçı geride bıraktık. Özellikle evimizde, Vodafone Park’ta oynadığımız karşılaşmalarda büyük taraftarımızın takımımıza pozitif destekleri çok önemli.
Haftalar ilerledikçe takımımızın, bütün Beşiktaşlılar’ın gururu olacağına hiç
kuşkum yok. Fakat henüz lig ve Avrupa maratonunun en başında olduğumuzu unutmamalıyız. Başarıya ulaşmak için daha önümüzde uzun bir yol
var. Bunun bilincinde olarak hareket etmeli ve sabırlı olmalıyız.
Tribünlerimizi her maçımızda aynı coşku ve aynı heyecanla
görmek istiyorum...
¡
Göreve geldiğimiz ilk günlerde kulübümüz
olağanüstü süreçlerden geçiyordu. Ama bizler
çok çalıştık ve bugüne kadar Beşiktaş tarihinde yapılmış toplam yatırımdan daha
çok yatırım yaptık. Marka değerimizi
yükseltmeye çalıştık ve yükselttik
de... Geçtiğimiz ay Divan Kurulumuz’da da dile getirdikten sonra
yönetim kurulumuz ile bir araya gelip
seçime gitme kararı aldık. Dinamik,
motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bir
yönetim kurulu oluşturmak gerektiği
inancındayım. Daha diri ve heyecanlı
bir yönetim kurulu ve elbette ki sizlerin
desteği bizi başarıya taşıyacak en önemli
etken olacaktır.
¡
Bu ay okulları açılan tüm yavrularımızın
da zihinleri açık, yarınları aydınlık olsun.

Fikret Orman
En derin sevgi ve saygılarımla,

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

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

Dergimizin bu sayısını, aramızdan ayrılan şampiyon
basketbol kaptanımız Battal Durusel’e ithaf ediyoruz.

Güle güle efsane kaptan
1974-75 sezonunda Beşiktaş’ın ilk basketbol şampiyonluğuna imza atan efsane
takımın efsane kaptanı Battal Durusel maalesef aramızdan ayrıldı. Basketbolu
bıraktıktan sonra da kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev alan değerli
büyüğümüzü sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyoruz.
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olan ‘teletekst’ dahi hayatımızda yoktu
o yıllarda. Başka hangi şekilde öğrenecektin ki o skoru?

Yapılmışı vardı!

Yazı:

Oğuz Taftalı

B

eşiktaşlılık, babadan
mirastır çocuğuna...
İstisnalar da yok değil...
Bu satırların yazarı olan
bendeniz, Galatasaraylı
bir babanın Beşiktaşlı oğluyum. Babam,
bana taraftarı olduğu takımın olmasa
da, en sevdiği spor olan basketbolun
sevgisini aşılamayı başarmıştı.
1980’li yılların başında doğan ve
basketbolu seven her çocuk gibi, eğer
maçlara da bir şekilde gidemiyorsan
skorları öğrenmek için tek şansın
TRT’de pazar geceleri yayınlanan ‘Spor
Stüdyosu’ isimli programda futbol maç
özetlerinin bitip sıranın “Ve şimdi Basketbol 1. Ligi’nde haftanın görünümü”
anonsuna gelmesiydi.
İlk lanse edildiğinde bize adeta uzay
çağı teknolojisi gibi gelen ve şimdi birçok kişinin adını bile ilk anda hatırlamakta zorlanacağı televizyon uygulaması, bir nevi ‘zamane haber portalı’

Spor Stüdyosu’nda ilk önce seçilmiş
en fazla bir-iki maçın özeti yayınlanır
ve sonra da haftanın toplu skorlarının
duyurulmasına geçilirdi.
İşte beklenen an!.. TRT’nin toplu
skorları duyurduğu ekran grafiğinde
gözlerim, üç hece sekiz harfli o büyülü
kelime: “Beşiktaş”ı ve o maçta yaptığımız skoru arardı ilkin. Hemen sonra
da içimde bir korkuyla rakip takımın
skoruna bakma faslı...
Eğer Beşiktaş’ın skoru rakipten
daha fazlaysa, kafamı gece yastığa rahat
ve gülümseyerek koyardım. Muhtemelen bizler, günümüzdekilere kıyasla,
küçük mutluluklarla yetinmeyi daha iyi
bilen çocuklardık.
Takımım maç kazanıyordu. Ama
konu şampiyonluğa gelince... Maalesef yakınından bile geçemiyorduk...
Çoğunlukla Efes, Eczacıbaşı ve az da
olsa diğerlerinin şampiyonluk kupa törenlerini izlemekle geçecekti çocukluk
yıllarım.
Peki biz hiç şampiyon olmamış
mıydık? Çocuk aklım daha bir bilinçlenmeye başladığında sorguladığım bu
bilinmezi babam yanıtladı: “Bir kez
olmuştunuz, 1975’te... Çok sağlam
takımdı. Hatta bir sonraki sene de şampiyonluğun ucundan döndüler.”
Ben doğmadan beş yıl önce tabiri
caizse ‘yapılmışı vardı’. Ama haliyle
buna ne tanık olabilmiş, ne de keyfini
sürebilmiştim.

Beşiktaşlılık
değerlerinin vücut
bulmuş hali

Uzun zaman sonra, 2017 yılının
bir mart günü kulübümüzün, benim de
düzenleyenlerinden biri olduğum bir
etkinlikte bu özel takımın oyuncularıyla
tanışma onuruna sahip oldum.
Tuttuğum takım adına en büyük
hayalimi gerçekleştirmeyi başarmış olan
insanlar o kadar değerlilerdi ki benim
için. Battal Durusel, Fehmi Sadıkoğlu,
Ahmet Kurt, Faruk Çağan, Zeki Tosun,
Ateş Çubukçu ve o gün çeşitli nedenle orada olamayan diğerleri... Hurşit
Baytok, Tom Davis, Osman Kerimol ve
rahmetli Altimur Tülmen... Kuşkusuz
rahmetli Abdullah İnce’yi de unutmamak gerekir. O sezon askerlik görevi
nedeniyle Beşiktaş kariyerine bir yıllık
Muhafızgücü takımı oyunculuğu arası
vermek durumunda kalmış İnce de o
yıllarda bu ekibin önemli bir parçasıdır.
Battal ağabeyle bu organizasyon
vesilesiyle sohbetimizi ilerlettik.
İsmi ile müsemma...Battal! Ve bir
o kadar kocaman, naif bir yürek... ‘Beşiktaşlılık’ değerlerinin vücut bulmuş
hali...
Hem “Beşiktaş” kelimesini her
duyduğunda hem de oyunculuk günlerinden bahsederken, hala gözlerinden
alevler çıkıyordu. Bu adam kimbilir
sahadayken nasıl hırslı ve azimliydi?
Karşısında rakip olarak durabilmek
nasıl da zordu?
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1974-75 sezonu
şampiyonu Beşiktaş

Sahada son ana kadar forma
aşkıyla, tutkuyla, tüm ruhuyla taraftar
için mücadele eden bir lider oyuncu...
Pota altında hız, güç ve mücadelenin
birleşimi... Savunmada rakibi caydıran
ve bitmek bilmeyen bir azim..
1968-69 sezonunda başlayan
Beşiktaş yolculuğu ve toplam on sezon
başarıyla terletilen Siyah-Beyaz forma...
Milli formayla sahaya çıkılan üç Avrupa
Şampiyonası...
1974-75 sezonunda kazanılan
şampiyonlukta önemli pay sahibi bir
Beşiktaş efsanesi... Beşiktaşım’ın efsane
kaptanı...
Bana o sezonu anlatırken ve ben
hayran hayran kendisini dinlerken
söylediği şu söz hala kulaklarımda,
gelecekte Siyah-Beyazlı asil formamızı
terleteceklere bir rehber gibi: “Kazanmak için iyi basketbol oynamak yetmez,
mücadele edeceksin, savaşacaksın. Biz
böyle şampiyon olduk. Hem iyi oynadık hem de sahada hep beraber kavga
ettik.”
2016-17’de Basketbol Süper Ligi
Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes’e
karşı oynadığımız serinin son maçını
yanyana izlemiştik Battal ağabeyle.
Kazanan bizim çocuklardı. O, bir kez
daha şampiyonluk yolculuğunun son
raddelerine gelebildiğimiz için öyle
gururluydu ki...
Yakındığı tek şey şuydu: “Eskisi
kadar Türk oyuncular yetişmiyor.
Sadece bizde değil, diğer takımlarda
da başrolde hep yabancı oyuncular.
Bu artık basketboldan aldığım keyfi
azaltmaya başladı.” Türk oyuncularımız
iyi performanslar gösterdiğinde apayrı
bir mutluluk duyardı.
Biz o şampiyonluk kupasını er ya
da geç tekrar müzemize götürüp, senin
bu kez başka diyarlarda gözlerindeki
o alevleri hissedene kadar biraz sabır,
sevgili Battal ağabeyim...
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“Beyaz Gölge” dizisinin tek kanallı
devlet televizyonunda adeta bir fırtına
gibi esip, basketbolun tartışılmaz bir
şekilde ülkenin ilk iki sporundan biri
olma yolunu açmasından beş yıl önce,
genç Türkiye 1. Basketbol Ligi’nin sekizinci sezonu olan 1974-75’te, olağan
akışı değiştiren bir şeyler yaşanacaktı.
Türkiye’nin ilk kurulan spor kulübü
olan, ancak Basketbol Ligi’nde o güne
kadar beşincilikten daha fazlasını
başaramamış olan Beşiktaş’ın basketbol
şube yöneticileri Emin Bengisu, Sedat
Kesen ve Coşkun Ergün kafa kafaya
verip gidişatı değiştirmek için harekete
geçtiler. Kimi o gün için kulübün bünyesinde olan kimiyse farklı takımlarda
forma giyen dokuz genç; Battal, Fehmi,
Ahmet, Hurşit, Zeki, Faruk, Osman,
Altimur ve aslen ülkemize Robert
Kolej’de İngilizce öğretmenliği için
gelmiş olan ABD’li Tom böylelikle bir
araya geldi.
Britanya Adası’nın müzik alanındaki medar-ı iftiharlarından Queen’in,
popüler takım sporlarında kazanılan
her şampiyonluktan sonra günümüzün
milyon dolarlık spor mabedlerinde
çalınması neredeyse yazılı olmayan bir
kural haline gelen “We are the champions” hit’inin yazılmasına henüz iki sene
daha vardı.
Dolayısıyla her biri Siyah Beyazlı
formayı gururla taşıyan bu gençlerin
1975 mart ayında bir cumartesi akşamüstü Spor Sergi Sarayı’nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında bu parça
menüye dahil olamayacaktı.

Ancak her şeye rağmen bu gençlerin
o gün başardığı şeyin değeri, bir sonraki
için tam otuz altı yıl beklemek zorunda
kalındığında çok daha iyi anlaşılacaktı.

Şampiyonlar anlatıyor

1974-75 sezonunda Beşiktaş’ın basketbolda ilk şampiyonluğu’na imza atan
ve isimlerini tarihimize altın harflerle
yazdıran “Efsane Takım” 2005 yılında
Beşiktaş Dergisi için bir araya gelmişti.
İşte bu söyleşiden alıntılar:

Ateş Çubukçu (Coach):

“Bizim dönemimizde bugünkü gibi
imkanlar yoktu. Ama yine de şampiyon
olmak gerçekten çok zordu. Beşiktaş
takımı olarak biz üst üste bir kaç yıl
şampiyonluğu kovalayıp 1974-75 sezonunda bunu gerçekleştirdik. Bizler o
günlerde bugünün amatörü olarak sayılabilecek sporculardık. Beşiktaşlılık ruhuyla kazanıldı şampiyonluk. Çok uzun
yıllar birlikte oynamanın avantajı da var
tabii o dönem için. Bugün parayla satın
alınamayacak bir ekip ruhu vardı bizde.
Şimdilerde durum çok daha farklı, daha
profesyonel bir bakış açısıyla oynuyorlar
basketbolcular. Bizler o yıllarda maçlara
günler öncesinden hazırlanırdık. Evden
bile birbirimizi arar taktikler verirdik.
Çok farklı konsantre olurduk maçlara.
Mesela bir Galatasaray maçına hazırlanırken kendi aramızda maçın 57-55
biteceğini söylerdik ve maç ona yakın
bir skorla biterdi. Skorun bu kadar
düşük olması o dönem için bizim taktik
gereği farklı bir basketbol oynamamızdan kaynaklanırdı.”

olduğumuz yıl başımızda değildi ama o
şampiyonluktaki en büyük pay onundu
kuşkusuz. Bizi yetiştiren bu kadar iyi
basketbolcular olmamazı sağlayan Cavit
ağabeye sonsuz saygı ve şükranlarımı
yolluyorum.”

Altimur Tülmen
(Forvet):

Fehmi Sadıkoğlu
(Guard):

Ahmet Kurt (Guard):

Battal Durusel
(Pivot):

Faruk Çağan (Forvet):

“Bizim o dönemdeki başarımızda
en büyük etken şuydu; o dönem yaklaşık on dört yıl boyunca bir arada oynamıştık ve çok iddialıydık. Bence zaten
başarının birinci şartı iddia. Takımdaki
tüm arkadaşlarım ayrı ayrı bir değerdi.
Hepsinin kendine has seyirciyi salona
çekebilecek özellikleri vardı. Bu hiç
kolay değildi o dönemler için. On dört
yıl boyunca sürekli zirveyi zorlayan bir
ekiptik ve en sonunda bir şampiyonluk
yaşattık Beşiktaşlılar’a. Biz her sene
Türkiye’nin en iyi müdafaa yapan takımı seçilirdik. Zaten takım birliğimiz de
oradan geliyor.”

“1974-75 sezonu basketbolda şimdiki gibi çok büyük paraların döndüğü
bir sezon değildi. O dönem için en
büyük rakibimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’dı. Eczacıbaşı daha yeni yeni
arkamızdan gelmeye başlamıştı. Teknik
Üniversite vardı. Takımda Ateş ağabeyin önderliğinde çok iyi maçlar çıkarıyorduk ve takımda herkes birbirine çok
yardımcı oluyordu. Bunun neticesinde
de şampiyonluk geldi. Biz o dönemde
basketbol oynarken ve şampiyonluk
kupasını kazanırken, şimdi bu kadar
değerli olacağını bilmiyorduk açıkçası. Paralar çok azdı, yeri geliyor daha
profesyonel oyuncularımıza öncelikle
paraların ödenmesini kabul ediyorduk.
Müthiş bir özveriydi bu..”

“Şimdi de çok zor şampiyon olmak,
o dönemde de çok zordu gerçekten.
Galatasaray’la çekişip şampiyonluğa
ulaşmıştık o sene. Ertesi yıllarda da müessese takımı Eczacıbaşı’yla mücadele
edip şampiyonluğun kapısından iki kez
dönmüştük. O yüzden ben müessese takımlarıyla başa çıkılmaz lafını kesinlikle
kabul etmiyorum. Doğru organizasyonla zor da olsa müessese takımlarını
alt etmek mümkün. Beşiktaş’la birlikte
kazandığımız bu şampiyonlukla herkese bir şeyleri ispatlamıştık. Bizim o
dönemki başarımızın altında kesinlikle
para yatmıyordu; inanmak ve Beşiktaş
ruhu yatıyordu.”

“Takımdaki en genç oyuncu bendim. O dönem gerçekten anlatmakla
bitmez. Beni Ateş ağabey götürmüştü
o takıma. En önemlisi de küçüklüğümden beri hastalık derecesinde sevdiğim
Beşiktaş’ta basketbolcu olma düşüncesi
o yıllarda çok heyecan vermişti bana.
İnanın takımda oynamadığım zamanlarda bile hiç küsmüyordum. Çünkü
herkesin de söylediği gibi tam bir
amatör ve gerçek Beşiktaşlılık ruhuyla
oynuyorduk. Bizim için Beşiktaş formasını taşımak bir onurdu. Şampiyon
olduğumuzda çok sevinmiştik. Ama en
üzüldüğümüz de ertesi yıl şampiyonluğu averajla kılpayı Eczacıbaşı’na kaptırmamızdı. Zaten sonra da basketbolda
Eczacıbaşı hegamonyası başlamıştı.
Ben kendimi şampiyon takımın bir
üyesi olduğum için inanılmaz şanslı
hissediyorum. Şimdiki oyuncularda o
dönemin amatör ruhunun kalmadığını
gözlemliyorum.”

“Bizim zamanımızda çok güç
koşullarda basketbol oynanıyordu. O
dönemlerde birbirimizi daha bir
hissederek oynardık. Kimin
hangi topu nereye atacağını
hisseder ve sonuçta sayıyı
yapardık. Para daima bizim
için ikinci plandaydı. Galatarasay’la çekişerek, Spor Sergi’nin
o müthiş atmosferinde kazanmıştık
şampiyonluğu.”

Osman Kerimol
(Forvet):

“Çok güzel yıllardı
bizim için. Burada
bizim için büyük emekleri olan Dr. Cavit Altunay’ı anmadan geçmek olmaz. Bizim şampiyon
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Efsanenin kaleminden
Battal Durusel’in Cumhuriyet
gazetesi Spor eki için, 18 Ağustos 2004
tarihinde kaleme aldığı yazıdır:
“Soğuk odada küçük gelen yatağımdan güçlükle kalktım. Bugün 2 Mart
1975. Galatasaray’la şampiyonluk maçımız var. Banyoda yüzümü yıkarken
aynada yüzümün şişmiş olduğunu
görüyorum. Bütün gece uyumamış,
rüyamda maçı oynamıştım.
Banyodan çıkarken ilerde
büyük odaları, büyük
yatağı olan sıcak
bir ev düşledim.
Mutfaktan
çay kokusu
geliyordu.
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Babamın karşısına oturdum.
‘Şampiyonlukta prim var mı!’ dedi. ‘Ne
primi baba, yenelim yeter’ diye cevapladım. ‘Eczacıbaşı, Efes’te oynayanlar iyi
paralar alıyorlar, size bir şey yok mu?’
dedi. ‘Sen değil misin bizi Beşiktaşlı
yapan’ dedim, kahvaltıdan kalktım.
Salona geçtim. Dual pikaba Zeppelin I’i koydum. Underground müzik
kulaklarımda yankılanırken şarj
eden bir pil gibi dolduğumu hissediyordum.
Black Sabbath,
Cream,

Pink Floyd derken kendime geldim.
Malzeme çantamı doldurdum. Best
Converse ayakkabılarım ayakkabılarım
iyice eskimiş, altları silinmişti... Evden
çıktım ve Ziverbey’den Kalamış’a yürüdüm. Kalamış’ta, Kozluca’nın büfesinde
Erol, Şansal, Hüseyin oturuyorlardı.
‘Ne oluyor bugün?’ diye sordular,
‘Yeneceğiz’ dedim. Öğlen olmuştu. Todori’de hafif bir yemek yedim. Garson
Aleko elinde şekerli bir kahveyle geldi.
‘Hadi paşam, bu sana doping olur, buraya galibiyetle dönün’ dedi. Taksi tutacak param yoktu. Dolmuşla Kadıköy’e
inerken ileride güzel bir arabam ve çok
param olmasını arzuladım. Kadıköy vapuruna bindiğimde maça giden birçok
tanıdık yüz vardı. Beşiktaş’tan üçdört kişi beraber Harbiye dolmuşuna
bindik. Maç havasını bulmuş, insanlar
Spor Sergi’ye giden yolda Radyoevi
önünden kuyruğa girmişti. Bir gün herhalde yetkililer buraya büyük bir salon
yapacaklardı! Spor Sergi’nin kapısında
amigo Şeref ‘Hadi koçum’ dedi, sırtımı
sıvazladı. Kaya ve Gökhan hakem
ikilisi maçı başlattığında her şeye hazır
olduğumu ve yeneceğimizi biliyordum.
Maçın sonunda hatırladığım, seyircinin korkunç uğultusu, bizim takımın
iyi oyunu, Galatasaray’ın direnişi ve
ABD’li Williams’dan yediğim darbelerdi. Ancak sonunda Beşiktaş, ilk Türkiye
Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.
Maçtan sonra Karaköy dolmuşuna
binmek için Harbiye’ye doğru yürürken ağrıyan kaburgalarıma ve soğuğa
rağmen mutlu ve gururluydum. Bugün
geçilmesi gereken yollardan geçiyorduk.
Umutluydum. İleride basketbol çok
büyüyecek ve basketbolcular çok büyük
imkanlara kavuşacaklardı. Dolmuş
Karaköy’e gelmişti. Cebimde kalan
son elli liralığı şoföre uzattım. Karaköy rıhtımında hava karanlık
ve soğuktu. Bense mutlu ve
umutlu...”

Takım arkadaşlarının vedası
Ahmet Kurt:

“Vay be Battal abim! Vay be büyük
Kaptan! Acelen neydi? Daha çok maçlara gidip, maç sonrası sofralar kurup
sohbetler edecektik. Köylere gidip kuş
sesleri dinleyecektik. Daha neler neler...
Ah be kaptan! Neredeyse kırk
yıldan fazla birlikteydik ama yeni yeni
keşfediyorduk bazı güzel yanlarını.
Sevecenliğini, birleştiriciliğini, romantikliğini yeni yeni görüyor, seni tekrar
tekrar seviyorduk.
Yirmili yaşlarda dokuz yaş büyük
farktı. İlk Beşiktaş’ a geldiğimde ben
yirmi, sen ise yirmi dokuz yaşındaydın. Çekinirdim senden. Rakiplerin
sertliğinden korktuğu kadar biz (ben
ve diğer guardlar) senin bakışlarından
korkardık. O ayağını göğsüne çeke çeke
yaptığın ‘cut’lara pas atarken tam avucuna isabet ettirmeye çalışırdık. Yoksa...
Hem topu tutmaya çalışmaz hem de
fırçayı atardın...
Neyse! Çok geride kaldı o günler.
Geldik bu yaşlara.

Son zamanlarda sen (çok zor oldu
ama) Bati Bati idin benim için. Ben
de ‘Pöti Pöti’ olmuştum senin için. O
kocaman yüreğini dostluğumuza açmıştım. Yalnız benim mi? Tüm eski basketbolcuların yakın dostu olmuştun...

Ah be Bati Bati! Kim bir araya
getirecek bizleri? Kim racon kesecek?
Kim ‘Aman kendinize dikkat edin’ diye
uyaracak bizleri baba sevecenliğiyle?
Büyük abiydin sen, büyük kaptandın,
baba kaptandın.
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Bir yere yazmıştım, yineliyorum:
‘Baba Kaptan’ lakabı kolay kazanılmaz.
Ben de Beşiktaş kaptanlığı yaptım ama
benimkisi senin yanında filika kaptanlığıydı. Elveda büyük Kaptan!”

Faruk Çağan:

“Deep Purple, Carlos Santana....
Bati’ciğimin olmazsa olmazlarındandı. Hey gidi Battal ağabeyim.... Ne
günlerimiz oldu senle. Yazılsa sayfalara
sığmaz. Sen benim için arkadaştan öte
bir ağabey, bir baba gibiydin. Şefkatliydin, vicdanlıydın, gerektiğinde
yumuşak gerektiğinde de serttin. Niye
bana bunu yaptın baba? Sen benim
için ölmezdin. Oldu mu yani? Kalan
hayatım sensiz çok daha boş geçecek.
Annenin koynunda rahat uyu benim
güzel ağabeyim.”

Fehmi Sadıkoğlu:

“Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Kan, ter, gözyaşı dökülen emeklerin
ürünü olarak ortaya çıkıyor. ‘Beşiktaş
savunması’ diye bir kavram yaratmıştık.
Emeklerimizi sonunda taçlandırmayı
başarmıstık. Ne mutlu bize ki, önce
yenilmez İTÜ’yü yenip 1973-74’te
Türkiye Kupası’nı, 1974-75’te de
çok fazlasıyla hak ettiğimiz Türkiye
Şampiyonluğu’nu kazandık. Ben
Battal’la Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne
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geldiği ilk günden kanka olmuştum.
Maçta her şeyimizi ortaya koyardık.
Geceleri hep beraber maça konsantre olup ne yapacağımızı planlardık.
Battal bir cengaverdi. Ama onun az
bilinen sevgi dolu bir ruhu vardı.
Doğa hayranıydı. Köpeği vardı. Onun
ölümüne çok üzülmüştü. Cenazesinde,
bize hep anlattığı ailesinden İsveç’te
yaşayan abisini Bilsel Battal’ı tanıdım.
Epey vakit geçirip bana küçüklüğünü
anlattı. ‘Battal her şeyi kendi başardı’
dedi. ‘Şahsına münhasır biriydi’ diye
devam etti. Arabayla giderken arabayı
durdurur ‘Bakın İspinoz ötüyor!’ derdi.
Yanı Battal henüz altı yaşlarında doğa
ile ilgileniyordu. Son güne kadar da
kuşlarıylaydı. Dinlenirken Uriah Heep,
King Crimson, Deep Purple dinlerdik.
Battal’ın inanılmaz bir müzik kalitesi

vardı. Battal, tüm güzellikleri, kalitesiyle az kimseye nasip olan sevgimizle yeni
bir yolculuğa çıkıp aramızdan ayrıldı.
Nurlar içinde huzurla uyusun.”

LORIS
KARIUS:

"İZ BIRAKMAYA
GELDİM"
İskandinav mitolojisinde, miğferinde Kartal kanadı
bulunan Altın Saçlı Thor’u çağrıştıran endamıyla
Beşiktaş’a bir geldi pir geldi Loris Karius. Ve gelir gelmez,
Beşiktaş’ta öyle bir “Sarı Fırtına” yarattı ki, Siyah-Beyaz
renklere Viking ruhunu katan bu sevimli futbolcumuz,
efendiliğiyle de hepimizin beğenisini kazandı. Kara
Kartal’ın yeni transferi Karius, dergimize kendisi
hakkında merak edilen her şeyi anlattı.
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Ufuk Tuncaelli, Rahman Sağıroğlu,
Ender Kartal

B

eşiktaş’ın fark yaratan
özellikleri malum...
Hiç tevazuya gerek
yok; Beşiktaş’ı ve
Beşiktaşlılığı üstün
kılan en büyük ayrıntılardan biri de
güzellikler ile müthiş uyuşan bir öz
kültüre sahip olması... Bu öz kültürü
Beşiktaşlılık değerleri oluşturur. Öyle
bir değerler bütünlüğüne sahiptir ki
Beşiktaş, en yerel tatlardan en evrensel
niteliklere; bir dünya kulübü olmanın
tüm vizyonlarına haizdir, kanatlarımız
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her yöne açıktır ve Beşiktaşlılık duruşu
tüm güzelliklerle doğal bir şekilde
örtüşür.
“Gel, ne olursan ol gel” dediğinde
yüzyıllar önce o büyük alim, sanki Beşiktaşımız için sarf etmiştir bu bilge sözleri ve bu deyiş sadece bize uyar. “Come
to Beşiktaş!” Başkası yaparsa bunu
sakil kalır, sırıtır. Lâkin ne güzel şeydir
Beşiktaş ve Beşiktaşlılık; zira Viking
Kartalı da bizimdir, “Hepimiz zenci” de
oluruz, motorları maviliklere de süreriz
ve -hiç kimse kusura bakmasın- yaratıcılıkta taraftar olarak da, kulüp olarak da
“diğerlerine” tur bindiririz.
Sadece ülkemizde mi, dünyada bile
en yaratıcı ve “farklı” spor kulüpleri arasındayız ve herkesi kıskandıran duruşumuz, gündemi sarsan “aksiyon”larımız
ile gururluyuz, çünkü biz Kara Kartallıyız! Kara Kartal deyince hepimiz yükseliyoruz tabii ki, lâkin biraz önce Viking
Kartalı mı demiştik, işte şimdi lafı oraya
getirme zamanı: Zira dünya futbolunun
önemli yeteneklerinden, kaleci Loris
Karius da artık Beşiktaşlı!
“Merhaba genç adam! Beşiktaşımız’a hoş geldin. Bu ne yakışıklılık?”
diyerek söze başlıyoruz. Olağanüstü
cool’luğu, müthiş zerafeti ve tumturaklı
bir Hollywood aktörünü kıskandıracak kadar “prezentabl” görünümüyle

“Hayat ve futbol içerisinde
benzer şeyler var;
güzel anlar, kötü anlar,
hatalar, olumlu-olumsuz
deneyimler ve güzellikler...
İşte tüm bunlar yaşamı
da, sporu da anlamlı
kılıyor. Hatalarımızla
ve iyi anlarımızla
bir bütünüz. Örneğin
Liverpool’un formasını
giyerken Şampiyonlar Ligi
finalinde belki şanssızdım
ama kaç tane kaleci
finale kadar gelebilmeyi
yaşayabilmiştir ki?”
gülümsüyor, teşekkür ederek “Önemli
olan kişilik” diyor ve yakışıklılığına dair
şu sözleri bizlere iletiyordu:
“Genellikle hep övgü dolu şeyler
duyuyorum. Bu beni sevindiriyor.
Şimdiye kadar yakışıklılığım başıma bir
bela getirmedi. Ancak elbette ki önemli
olan kişiliktir. Ve tabii ki Beşiktaş’a
yapacağım katkım görünüşümden daha
önemlidir.”

“Bazen şans yanınızdadır bazen
de şanssızlık yakanızı bırakmaz.
Ama önemli olan, tüm bunların
yaşamı ve futbolu oluşturan doğal
şeyler olduklarını idrak etmek ve
hep geleceğe odaklanmak. Eğer
geçmişe takılıp kalacaksanız
futbol size uygun bir meslek
değildir. Daima ileriye bakmak
gerekir. Hele bir kaleci için bu
daha da önemlidir. Pes etmemek,
dik durabilmek ve geleceğe
odaklanmak. Benim futbol
anlayışım bu şekilde...”
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Antik çağlardan fırlayıp gelmiş
gibi görünen fiziğiyle bir Prometheus
heykeli misali karşımda duran şu genç
delikanlı konuşurken her iki kulağının
arkasındaki dövmeler dikkatimi çekiyor
ve sözü dövmelerine getiriyorum:
“Ailem ile ilgili bir tanesi. Diğeri ise
‘Asla pes etmemek’ manasına geliyor.
Hayat çok zor ve sıkıntılar karşısında
yapman gereken her zaman yeniden
ayağa kalkmak ve dik durmak. Bu dövme de onu sembolize ediyor.”

“Stuttgart altyapısı
kusursuzdu”

Almanya futbolunun son dönemlerdeki en popüler futbolcularından,
Beşiktaş’ın Cermen diyarından Siyah
Beyaz renklere bağladığı Karius’tan,
bilhassa Stuttgart’ın altyapısı dönemlerini anlatmasını rica ediyoruz:
“Gerek Stuttgart gerekse de genel
olarak Almanya futbol mantalitesinin
bir sporcunun gelişimi bağlamında çok
ileri düzeyde olduğunu söyleyebilirim.
Tesisler, insan ilişkileri, futbol zekası
konusunda Almanya üst seviyede bir
futbol ülkesi, altyapı kusursuzdur.
Benim de hem kişisel gelişimimde hem
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de sportif anlamda tüm kariyerim Almanya’daki sağlam altyapı kaynaklıdır.
Çocukluğumdan bugüne futbol algımı
geliştirmiştir Almanya’nın futbola
olan derinlikli bakış açısı; hocalarımızın kalitesi, antrenmanlar, sporcular
arası ilişkiler harikuladedir... Stuttgart
dönemimden başlayarak tüm kariyerim
boyunca Almanya’nın altyapısının bana
kattıkları çok büyük.”

“Her kaleci o gerilimli anla başa çıkabilmek için farklı
yöntemler geliştirir. Bir kaleci için en tuhaf anlardan
biridir penaltı anı hakikaten de, dezavantajlı görünen,
bir kaleci olarak sensindir, tüm stat sana odaklanır.
Tabii vuruşu yapan rakip futbolcu ile topa da odaklanılır
ama kalecinin pozisyonunun ve kaderinin en pamuk
ipliğine bağlı olduğu bir andır penaltı anı.”

“Liverpool taraftarına
minnettarım”

“İngiltere benim için geçmişte
kaldı. Liverpool taraftarına da teşekkür
etmek isterim, onlara minnettarım.
Zira kulüpten ayrılırken bana bir hayli
vefakâr davrandılar. Bu bir futbolcu
için çok önemlidir. Orada bir iz bırakabilmiş olmaktan dolayı mutluyum.
Ancak artık yeni bir sayfa açma zamanı.
Beşiktaş’ta iz bırakmak istiyorum. Bu
güzel ülkenin, Beşiktaş’ın bir parçası
olmaya odaklandım.”
Transfer sürecini, yönetim-taraftar çağrılarını nasıl değerlendiriyorsun?
“Her futbolcuyu mutlu edebilecek
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bir ortam var burada. Beşiktaş taraftarı
sosyal medyadan #cometobesiktas” diyerek beni de saflarına davet ettiğinde
çok duygulanmıştım. Eminim ki böyle
bir durumda her oyuncu güçlü duygular hisseder ve Beşiktaş’a dair daha
fazla aidiyet duygusu taşır. Beşiktaş’a
transferim yolunda beni motive ettikleri için sevinçliyim. Umarım ben de
sahada onları mutlu edebilirim. Tüm
bunların yanı sıra, yöneticilerimizin benim Beşiktaş’a transferim konusundaki
ısrarlı tutumu da şu an burada olmamı
sağladı. İyi ki de böyle oldu. Beşiktaş’ta
olmaktan dolayı sevinçliyim.”
Beşiktaş’taki ilk izlenimlerini
anlatır mısın? İlk antrenmanında
da seninle birlikteydik, futbolcu
arkadaşlarınla hemen kaynaştığını
gördüm ve senin adına mutlu oldum.
Beşiktaş’a dair şu andaki hislerini
alalım?
“Bu kadar büyük bir ilgi ile karşı
karşıya olacağımı doğrusu ummuyordum. Daha havalimanında uçaktan iner
inmez büyük bir sevgi seli ile karşıya
kaldım. Şaşırmıştım, çünkü böyle bir
şey ilk defa başıma geldi. Genç bir
futbolcu olmama rağmen böyle coşkulu

bir karşılama sonrasında kendimi mutlu hissettim. Sonra Beşiktaş’ın tesislerindeki ortamın da çok huzurlu olması,
tüm mevkidaşlarımın ve diğer futbolcu
arkadaşlarımın sevgiyle yaklaşması beni
çok olumlu etkiledi. Kendimi evimde
gibi hissettim. Büyük bir heyecan
içindeyim. Beşiktaşlı olmak çok güzel...
Herkes beni tanıyor ve sokaklarda ilgi
gösteriyor.”
“Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi” isimli ilginç kitaptan bahsediyorum Karius’a. Eserin içeriğinden
bağımsız olarak soruyorum kalecimize, zira asıl o meşum anı hep merak
etmişimdir: Nefesler tutulduğunda
kalecinin halet-i ruhiyesi nasıldır?
“Her kaleci o gerilimli anla başa
çıkabilmek için farklı yöntemler geliştirir. Bir kaleci için en tuhaf anlardan biridir penaltı anı hakikaten de,
dezavantajlı görünen, bir kaleci olarak
sensindir, tüm stat sana odaklanır.
Tabii vuruşu yapan rakip futbolcu
ile topa da odaklanılır ama kalecinin
pozisyonunun ve kaderinin en pamuk
ipliğine bağlı olduğu bir andır penaltı
anı. Bu arada ilginç bir kitaba benziyor,
bunu okuyacağım.”

“Vodafone Park
mükemmel bir atmosfer;
şu anda boş olmasına
rağmen çok etkileyici
buldum burayı... Taraftar
ile yeşil sahanın bu kadar
yakın olması çok iyi. Bu
stadın dünyanın en iyi
statları arasında olduğunu
zaten biliyordum. Şimdi
içinde olmak da harika...”
Futbol ve hayat... Şanssızlıklar ve
talih... Neler söyleyebilirsin?
“Hayat ve futbol içerisinde benzer
şeyler var; güzel anlar, kötü anlar,
hatalar, olumlu-olumsuz deneyimler ve
güzellikler... İşte tüm bunlar yaşamı da,
sporu da anlamlı kılıyor. Hatalarımızla
ve iyi anlarımızla bir bütünüz. Örneğin
Liverpool’un formasını giyerken Şampiyonlar Ligi finalinde belki şanssızdım ama kaç tane kaleci finale kadar
gelebilmeyi yaşayabilmiştir ki? Bazen
şans yanınızdadır bazen de şanssızlık
yakanızı bırakmaz. Ama önemli olan,
tüm bunların yaşamı ve futbolu oluşturan doğal şeyler olduklarını idrak etmek
ve hep geleceğe odaklanmak... Eğer
geçmişe takılıp kalacaksanız futbol size
uygun bir meslek değildir. Daima ileriye
bakmak gerekir. Hele bir kaleci için bu
daha da önemlidir. Pes etmemek, dik
durabilmek ve geleceğe odaklanmak...
Benim futbol anlayışım bu şekilde...”
Şu anda Vodafone Park’tayız.
Stadımızı nasıl buldun?
“Mükemmel bir atmosfer; şu anda
boş olmasına rağmen çok etkileyici buldum burayı... Taraftar ile yeşil sahanın
bu kadar yakın olması çok iyi. Bu stadın
dünyanın en iyi statları arasında olduğunu zaten biliyordum. Şimdi içinde
olmak da harika...”
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utbol takımımızın yeni
transferleri; Enzo Roco,
Umut Nayir, Dorukhan
Toköz ve Güven Yalçın
için Başkanımız Fikret
Orman’ın katılımıyla Vodafone Park’ta
bir imza töreni düzenlendi.
İmza törenine, Başkanımız Fikret
Orman’ın yanı sıra Basketboldan
Sorumlu Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu
Üyemiz Hüseyin Mican, Pazarlama
ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcımız Umut Kutlu ile
Kartal Yuvası Genel Müdürümüz Serdıl
Gözelekli de katıldı.
Başkanımız Fikret Orman, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Bugün bizim açımızdan güzel bir
gün. Dört pırıl pırıl arkadaşımızla sözleşme imzalıyoruz. Güven ile dört yıllık
anlaşma imzaladık. Güven’e ailemize
hoş geldin diyorum. Umut kardeşime
de hoş geldin diyorum. Dorukhan da
çok istikbal vaadeden bir arkadaşımız.
Onunla da üç yıllık anlaşma yaptık, ona
da hoş geldin diyoruz. Enzo, aramıza
Şili’den katıldı. Çok mutluyuz. Medel
ile beraber milli takımda oynuyorlar.
Beşiktaş’ta mutlu günler geçirmesini
diliyorum. UEFA ile olan finansal
anlaşmamız bitti. Elimizdeki bütçelerle
transferleri yapmaya çalışıyoruz. Bir
anda değil ama takımı yavaş yavaş gençleştireceğiz. Daha da genç arkadaşları
aramıza katmaya çalışacağız.”
İmza töreninde duygularını ifade
eden yeni transferlerimiz ise şöyle
konuştu:

Enzo Roco:

“Başkanıma teşekkür etmek istiyorum.
Burada olmaktan çok mutluyum.
Çimlere basmak için sabırsızlanıyorum.
Beşiktaş'ta her türlü forma rekabetine
açığım ve arkadaşlarımdan da dersler
alacağım. Hem Beşiktaş hem de Şili
Milli Takımı için çok iyi durumda
olmak zorundayım. Medel ne
pozisyonda oynarsa oynasın bütün
takıma ve taraftara güven veren bir
oyuncu. Benim özelliklerime gelirsek
çalışkan bir oyuncuyum, fiziksel
özelliklerim var ve en önemlisi takım
oyuncusuyum.”

Umut Nayir:

“Köklü, büyük bir camiaya geldiğimin
farkındayım. Bu kulübün tarihine altın
harflerle yazılan isimler gibi tarihe
geçmek istiyoruz. Geçmişte İlhan
Mansız, Cenk Tosun gibi çok büyük
forvetler benim mevkidaşım olarak
tarih yazadılar. Ben de kendi hikayemi
yazmak istiyorum.”

Dorukhan Toköz:

“Çok büyük futbolcularla oynayacağız.
Kulübe layık olmak için elimden geleni
yapacağım. Şenol Güneş hocamız da
zaten gereken desteği veriyor. Biz de
çok çalışarak takıma faydalı olabilmek
için elimizden geleni yapacağız.
Hem sağ bek hem de orta sahada
oynayabiliyorum. Pozisyon bilgimi
biraz daha geliştirerek orta sahada
oynayabileceğimi düşünüyorum.”

Güven Yalçın:

“Türkçe konuşmayı yavaş yavaş
öğreniyorum. Buraya geldiğin için
mutluyum, forma için savaşacağım.
Ben Oğuzhan ağabeyi de takımdaki
diğer ağabeylerimi de örnek almaya
çalışıyorum.”
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eşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
turunda B36 Torshavn’u 0-2 ve 6-0
gibi farklı skorlarla mağlup eden futbol
takımımız, 3. Ön eleme turunda ise
Avusturya temsilcisi LASK Linz ile
karşılaştı. İlk maçı evimizde 1-0 kazanan ekibimiz,
ikinci karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine rağmen play-off
turuna yükselen taraf oldu. UEFA Avrupa Ligi
play-off turunda Sırbistan’ın Partizan takımı ile
1-1 berabere kalan Siyah Beyazlılarımız, Vodafone
Park’taki maçta 3-0 galip gelmesini bildi. Bu skorlarla
gruplara kalan Beşiktaşımız, kura çekimine seribaşı
olarak katıldı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında
rakiplerimiz, Belçika'dan Genk, İsveç'ten Malmö
ve Norveç'ten Sarpsborg oldu. UEFA Avrupa Ligi
gruplarında ilk maçlar 20 Eylül Perşembe günü, son
maçlar ise 13 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu’nda perdeyi Akhisarspor’u 2-1 yenen Beşiktaşımız, ikinci hafta mücadelesinde Büyükşehir
Belediye Erzurumspor’u deplasmanda 3-1 mağlup
etti. Takımımız, ligde oynadığı son maçta ise Antalyaspor’a 2-3 yenildi.

EYLÜL AYI LİG MAÇLARIMIZ
4. Hafta

Bursaspor - BEŞİKTAŞ
5. Hafta

BEŞİKTAŞ - EY Malatyaspor
6. Hafta

Fenerbahçe - BEŞİKTAŞ
7. Hafta

BEŞİKTAŞ - Kayserispor
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B36 Torshavn
BEŞiKTAŞ

0-2

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ELEME TURU / 26.07.2018
Hakemler: Evgeni Aranovskiy
Serhiy Bekker, Semen Shlonchak
Stadyum: Gundadalur
Sarı Kart: Jacobsen (Dk.70), Mustafa (Dk.85)
Gol: Lens (Dk.8), Gökhan Gönül (Dk.26)
B36 TORSHAVN:
HENTZE, ERIKSEN, FAERO, MELLEMGAARD (Dk.41
HEINESEN), PETERSEN, MAGNUSSON, BROCKIE,
JACOBSEN (Dk.79 HUGIN SAMUELSEN), OLSEN, SAAG,
(Dk.60 PRZYBYLSKI), CIESLEWICZ
Yedekler: Askham, Ragnar Samuelsen, Hugin
Samuelsen, Heinesen, Johansen, Przybylski,
Gili Samuelsen
Teknik Direktör: Jakup Borg
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, ADRIANO, MEDEL, FATİH, GÖKHAN GÖNÜL,
CANER, BABEL, LENS (Dk.85 LOVE), TOLGAY (Dk.78
DORUKHAN), NECİP, LARİN (Dk.74 MUSTAFA)
Yedekler: Utku, Alpay, Orkan, Dorukhan, Negredo,
Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%20
3
2
112
%57
3
0/7
10
3
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Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%80
14
4
690
%91
8
6/40
12
0

U

EFA Avrupa Ligi 2. Ön
Eleme Turu’nda Beşiktaşımız, Faroe Adaları ekibi
B36 Torshavn’a konuk oldu.
Mücadeleyi Siyah Beyazlılarımız, ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-0
kazandı. Gollerimizi 8. dakikada Jeremain
Lens ve 26. dakikada Gökhan Gönül
kaydetti.
8. dakikada Caner’in sol kanattan
yaptığı ortada topu göğsüyle önüne indiren
Lens’in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top
ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Lens’in kullandığı köşe
vuruşunda topa ön direkte dokunan
Gökhan Gönül farkı ikiye çıkardı. 0-2
56. dakikada Larin ile verkaç yapan
Tolgay’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş
farklı şekilde auta gitti.
66. dakikada Adriano, ceza sahasında
rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ taraf dar
açıdan şutunu çekti, kaleci Gentze topu
kornere çedi.

BEŞiKTAŞ
B36 Torshavn

6-0

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ELEME TURU / 02.08.2018
Hakemler: Carlos Xistra,
Nuno Pereira, Nuno Manso
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Petersen (Dk.90)
Gol: Larin (Dk.31 - 61 - 79), Caner (Dk.43)
Oğuzhan (Dk.74), Love (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, ADRIANO, MEDEL, FATİH (Dk.46 OĞUZHAN)
GÖKHAN GÖNÜL, CANER, BABEL (Dk.77 LOVE), LENS
(Dk.62 GÖKHAN TÖRE), TOLGAY, NECİP, LARİN

U

EFA Avrupa Ligi 2. ön eleme
turunda Faroe Adaları’ndan
B36 Torshavn’ı ilk maçta 2-0
yenen Beşiktaşımız, ikinci
mücadelede de rakibini
6-0 gibi farklı bir skorla geçerek turladı.
Vodafone Park Stadı’ndaki karşılaşmada
rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen
takımımızın golleri Larin (3), Caner Erkin,
Oğuzhan Özyakup ve Vagner Love’dan
geldi. Siyah Beyazlılarımız, bu skorla Avrupa
kupalarındaki en farklı galibeyitini almış
oldu.
Futbol takımımız, yetmiş dört gün
sonra resmi bir karşılaşmada taraftarının
önüne çıktı. Son olarak Spor Toto Süper
Lig 2017-18 sezonunun 34’üncü haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden
Beşiktaşımız, sahadan 5-1’lik skorla galip
ayrılmıştı. Öte yandan Vodafone Park’taki
Torshavn maçına ilgi büyüktü. Taraftarlarımız takımlarını yalnız bırakmadı.
Eski teknik direktörlerimizden Carlos
Carvalhal de maçı tribünden takip etti.
Dünya Kupası’nda forma giyen Vida, Pepe
ve Quaresma, Torshavn maçının kadrosuna
dahil edilmedi.
31. dakikada Caner Erkin’in soldan

uzun pasında Lens şık bir topuk pasıyla
meşin yuvarlağı Larin’in önüne bıraktı.
Penaltı noktası gerisinde topu kontrol eden
Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı
filelere gönderdi. 1-0
43. dakikada sağdan ceza sahasına girip
çizgiye inen Lens’in pasında Caner Erkin
arka direkte gelişine vurarak topu ağlara
gönderdi. 2-0
61. dakikada Caner Erkin’in soldan
ortasına ceza sahası içinde yükselen Larin’in
kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 3-0
74. dakikada Caner Erkin’in soldan
ortaladığı topa ön direkte yükselen Oğuzhan
Özyakup kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı
filelere gönderdi. 4-0
79. dakikada Cyle Larin hat-trick
yaptı. Vagner Love’ın şık pasıyla sağdan
ceza sahasına giren Gökhan Töre topu altı
pasa çıkardı, Larin tek vuruşla topu filelere
gönderdi. 5-0
90+1. dakikada Caner Erkin’in pasıyla
ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan
Özyakup, rakibinden sıyrılırken Petersen’in
elle müdahalesi sonucu penaltı kazandı.
90+2. dakikada topun başına geçen Vagner
Love, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0

Yedekler: Utku, Alpay, Oğuzhan, Dorukhan
Gökhan Töre, Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
B36 TORSHAVN:
ASKHAM, ERIKSEN, FAERO, PETERSEN, MAGNUSSON,
BROCKIE, NIELSEN, HEINESEN, PRZYBYLSKI (HUGIN
SAMUELSEN), OLSEN, CIESLEWICZ (Dk.20 SAAG - Dk.71
JACOBSEN-)
Yedekler: Hentze, Ragnar Samuelsen, Hugin
Samuelsen, Johansen, Jacobsen, Saag, Gilli
Samuelsen
Teknik Direktör: Jakup Borg

İSTATİSTİKLER
%84
26
12
578
%91
11
9/37
6
0

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%16
1
1
70
%54
2
0/3
10
0
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BEŞiKTAŞ
Lask Linz

1-0

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU / 09.08.2018
Hakemler: Bartosz Frankowski
Marcin Boniek, Jakub Winkler
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Ramsebner (Dk.62), Ranfti (Dk.74),
Trauner (Dk.76)
Gol: Babel (Dk.6)
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, PEPE, MEDEL, GÖKHAN GÖNÜL, CANER, BABEL,
OĞUZHAN (Dk.80 LOVE), LENS (Dk.71 QUARESMA),
TOLGAY, NECİP, LARIN (Dk.88 NEGREDO)
Yedekler: Utku, Roco, Fatih, Quaresma, Dorukhan,
Negredo, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
LASK LINZ:
SCHLAGER, POGATETZ, ULLMANN, RAMSEBNER,
MICHORL (Dk.90 DOĞAN), TRAUNER, HOLLAND,
RANFTL, GOIGINGER, FRIESER (Dk.67 JAMNIG),
TETTEH (Dk.78 OTUBANJO)
Yedekler: Gebauer, Wostry, Wiesinger, Jamnig,
Benko, Doğan, Otubanjo
Teknik Direktör: Jakup Borg

İSTATİSTİKLER
%66
12
2
371
%77
9
8/25
8
2
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Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%34
7
1
140
%56
5
3/8
21
0

B

eşiktaşımız, UEFA Avrupa
Ligi 3. ön eleme turu ilk
maçında Avusturya Temsilcisi
Lask Linz’i Vodafone
Park’ta 1-0 yenmeyi başardı.
Takımımız, Linz karşısında aradığı golü 6.
dakikada Babel’le buldu.
4. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli
atağı takımımızdan geldi. Soldan Caner’in
içeri kestiği ortaya Lens istediği gibi
dokunamadı ve fırsat kaçtı.
6. dakikada Oğuzhan sağ kanattan çok
sert bir orta yaptı, kaleye paralel geçen ve
bel hizasında giden topa Babel arka direkte
kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Goiginger topla beraber
sağ çizgiye indi, pasını çıkardı ve kale
önündeki Tetteh topa dokundu fakat
istediği gibi vuramadı.
30. dakikada soldan kullanılan taç
atışının ardından Tetteh ceza sahası içinde
soldan pasını dışarı aktardı, Holland
cepheden şutu gönderdi, top az farkla
yandan dışarı çıktı.
45. dakikada üst üste köşe vuruşlarının
ardından Tolgay Arslan orta mesafeden çok
klas bir vuruşla önde olan kaleciyi avlamak
istedi ama top direkten döndü. 85. dakikada
LASK Linz çok tehlikeli geldi. Uzun süreli
paslaşmaların ardından gelen sert şutu
kalecimiz Tolga nefis bir şekilde çeldi.

Lask Linz
BEŞiKTAŞ

2-1

UEFA AVRUPA LİGİ 2. ELEME TURU / 26.07.2018
Hakemler: Evgeni Aranovskiy
Serhiy Bekker, Semen Shlonchak
Stadyum: Gundadalur
Sarı Kart: Jacobsen (Dk.70), Mustafa (Dk.85)
Gol: Lens (Dk.8), Gökhan Gönül (Dk.26)
B36 TORSHAVN:
HENTZE, ERIKSEN, FAERO, MELLEMGAARD (Dk.41
HEINESEN), PETERSEN, MAGNUSSON, BROCKIE,
JACOBSEN (Dk.79 HUGIN SAMUELSEN), OLSEN, SAAG,
(Dk.60 PRZYBYLSKI), CIESLEWICZ

B

eşiktaşımız, UEFA Avrupa
Ligi 3. ön eleme turu rövanş
karşılaşmasında Avusturya
temsilcisi LASK Linz’e 2-1
mağlup oldu ama bir üst
tura yükseldi. UEFA Avrupa Ligi play-off
turunda mücadele edecek takımımızın
rakibi Sırbistan’ın Partizan takımı oldu.
21. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Jeremain Lens’in şutunda
meşin yuvarlak auta gitti.
42. dakikada Oğuzhan Özyakup’un orta
sahada kaybettiği top sonrasında ev sahibi
ekip hızlı atak geliştirdi. Tetteh ceza sahası
dışından ara pasıyla topu Victor’a gönderdi.
Savunmada Roco’dan sıyrılan Victor’un
uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak
filelere gitti. 1-0
45. dakikada ceza sahasında topla
buluşan Holland, kaleci Tolga Zengin
ile karşı karşıya kaldı. Holland’ın yerden
köşeye vuruşunda top az farkla auta çıktı.

50. dakikada takımımızın geliştirdiği
atakta Quaresma’nın sağ taraftan yaptığı
ortada top LASK Linz savunmasından
döndü. Ceza sahasının dışından Tolgay
Arslan’ın vuruşunda top auta çıktı.
69. dakikada Pepe’nin savunmadan
vurduğu top yarı alanda LASK Linz futbolcularında kaldı. LASK Linz atağında ceza
sahasına giren Samuel Tetteh’in vuruşunda
meşin yuvarlak kaleci Tolga Zengin’den
döndü. Dönen topu tamamlayan Dominik
Frieser golünü attı. 2-0
90. dakikada Beşiktaşımız, Negredo
ile aradığı golü buldu. Caner Erkin’in sol
taraftan yaptığı ortada Pepe topu ceza alanı
çizgisinde ayağıyla indirdi. Negredo’nun
gelişine sert vuruşunda top filelere gitti. 2-1
90+2. dakikada Negredo kırmızı
kart gördü. 85. dakikada sarı kart gören
Negredo, 90+2. dakikadaki ikinci sarı
kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında
kaldı.

Yedekler: Askham, Ragnar Samuelsen, Hugin
Samuelsen, Heinesen, Johansen, Przybylski,
Gili Samuelsen
Teknik Direktör: Jakup Borg
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, ADRIANO, MEDEL, FATİH, GÖKHAN GÖNÜL,
CANER, BABEL, LENS (Dk.85 LOVE), TOLGAY (Dk.78
DORUKHAN), NECİP, LARİN (Dk.74 MUSTAFA)
Yedekler: Utku, Alpay, Orkan, Dorukhan, Negredo,
Mustafa, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%36
10
3
139
%47
1
0/7
10
3

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%64
7
1
387
%75
1
4/19
13
3
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Partizan Belgrade
BEŞiKTAŞ

1-1

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF / 23.08.2018
Hakemler: Ivan Kruzliak,
Tomas Somolani, Branislav Hancko
Stadyum: FK Partizan
Sarı Kart: Kosovic (Dk.38), Ivanovic (Dk.42),
Miletic (Dk.43), Caner (Dk.59), Tolgay (Dk.64),
Nikolic (Dk.80), Larin (Dk.90)
Gol: Gomes (Dk.14), Tolgay (Dk.15)
PARTIZAN BELGRADE:
STOJKOVIC, VALIENTE, MARKOVIC, ZDJELAR, MILETIC,
JANKOVIC (Dk.35 IVANOVIC), KOSOVIC (Dk.66 SCEKIC),
PANTIC, MILETIC, ZAKARIC, GOMES (Dk.74 NIKOLIC)
Yedekler: Kljajic, Scekic, Soumah, Enache, Smiljanic,
Nikolic, Ivanovic
Teknik Direktör: Zoran Mirkovic
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, ADRIANO, PEPE (Dk.76 ROCO), MEDEL, VIDA,
GÖKHAN GÖNÜL, CANER, QUARESMA (Dk.79 GÖKHAN
TÖRE), TOLGAY (Dk.89 GÜVEN), NECİP, LARIN
Yedekler: Utku, Roco, Oğuzhan, Güven, Dorukhan,
Gökhan Töre, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%45
8
2
265
%75
3
4/14
19
4
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Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%55
8
2
345
%82
5
6/24
19
2

B

eşiktaşımız, UEFA Avrupa
Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Partizan ile
deplasmanda 1-1 berabere
kaldı. Partizan Stadyumu’nda
oynanan mücadelede Beşiktaşımız’ın golü
15’inci dakikada Tolgay Arslan ile gelirken,
ev sahibin golünü 14’üncü dakikada
Ricardo Gomes kaydetti.
14. dakikada Pantic’in pası ile sol
kanatta topla buluşan Zakaric ortasını arka
direkte bulunan Ricardo Gomes’e doğru
yaptı. Ortaya iyi yükselen Gomes’in kafa
vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada sağ kanatta topu alan
Ricardo Quaresma, son çizgiye indi ve
ortasını Tolgay Arslan’a yaptı. Tolgay
Arslan’ın kafa vuruşunda top Partizan
ağlarına gitti. 1-1

36. dakikada sağ kanattan serbest vuruş
kullanan Caner Erkin’in ortasını uzaklaştırmak isteyen Nemanja Miletic’in ters
kafa vuruşunu son anda kaleci Vladimir
Stojkovic uzaklaştırdı.
39. dakikada köşe vuruşu kullanan
Quaresma’nın ön direğe doğru kestiği topa
Cyle Larin’in kafa vuruşu az farkla yandan
dışarı çıktı.
42. dakikada Gomes’in ceza sahası sağ
çaprazına girer girmez çıkarttığı şut Tolga
Zengin’den döndü.
51. dakikada Markovic’in pası ile
ceza sahasının içerisinde topla buluşan
Miletic’in çektiği şut farklı yandan dışarı
çıktı.
62. Gökhan Gönül’ün sağ kanattan
yaptığı ortaya Caner Erkin’in kafa vuruşu
yandan dışarı çıktı.

B

eşiktaşımız, UEFA Avrupa
Ligi play-off turunda 1-1
beraberlikle sonuçlanan ilk
maçın ardından Partizan’ı
evinde 3-0 mağlup ederek
gruplara kaldı. Siyah Beyazlılarımız’da
gecenin yıldızları 2 golle Pepe ve 2 asistle
Ricardo Quaresma oldu.
Şenol Güneş, Belgrad’da oynanan ilk
maçın kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Güneş, bir gün önce yapılan son idmanı
sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan
Tolga Zengin’in yerine genç kaleci Utku
Yuvakuran’a görev verdi. Yirmi yaşındaki
kalecimiz, böylelikle kariyerindeki ilk
Avrupa Kupası maçında görev yaptı.
13. dakikada sol kanattan Caner’in
ortasında arka direkte Quaresma bekletmeden kale önüne gönderdiği topa Larin’in
kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
37. dakikada ceza sahası dışından
Quaresma’nın kullandığı serbest vuruşta
kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa
vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Larin ile yaptığı verkaç
sonucu penaltı noktası yakınlarında topla
buluşan Oğuzhan’ın kaleciyle karşı karşıya
kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak
filelerle buluştu. 2-0
45+3. dakikada sağ taraftan Quaresma’nın ceza sahasına ortasında arka direkte

Larin’in kafa vuruşunda top üstten dışarı
çıktı.
46. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Pantic’in yaptığı sert vuruşta kaleci
Utku meşin yuvarlağı kornere çeldi.
57. dakikada sağ kanattan ceza sahası
içine giren Zakaric’in ortasında Pantic’in
gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak
direkten oyun alanına geri döndü.
59. dakikada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Larin, Gökhan Gönül’e
pasını aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında
topla buluşan Gökhan Gönül’ün kaleciyle
karşı karşıya kalarak yaptığı sert vuruşta
meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada sağ taraftan Gökhan
Gönül’ün yaptığı ortada penaltı noktası
üzerinde Oğuzhan’ın bekletmeden yaptığı
vuruşta top dışarı çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Caner’in kullandığı serbest vuruşta
kaleci Srojkovic topu son anda kornere
çeldi.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Quaresma’nın kullandığı serbest
vuruşta kale önünde Pepe’nin yaptığı kafa
vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0
87. dakikada sol taraftan Quaresma’nın
kullandığı kornerde arka direkte Vida’nın
kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci
Stojkovic’ten kornere gitti.

BEŞiKTAŞ
Partizan Belgrade

3-0
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF / 23.08.2018
Hakemler: Ovidiu Hategan,
Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Miletic (Dk.42), Gomes (Dk.63),
Nikolic (Dk.80)
Gol: Pepe (Dk.37 / 69), Oğuzhan (Dk.45)
BEŞİKTAŞ:
UTKU, ADRIANO, PEPE, MEDEL (Dk.77 DORUKHAN),
VIDA, GÖKHAN GÖNÜL, CANER (Dk.87 GÖKHAN TÖRE),
QUARESMA, TOLGAY, NECİP (Dk.27 OĞUZHAN), LARIN
Yedekler: Ersin, Roco, Babel, Oğuzhan, Dorukhan,
Gökhan Töre, Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
PARTIZAN BELGRADE:
STOJKOVIC, VALIENTE, MARKOVIC (Dk.46 NIKOLIC),
MILETIC, SCEKIC (Dk.57 ENACHE), MILETIC, PANTIC,
ZAKARIC, GOMES, IVANOVIC (Dk.62 SOUMAH), KLJAJIC
Yedekler: Sehovic, Soumah, Enache, Smiljanic,
Nikolic, Ozegovic
Teknik Direktör: Zoran Mirkovic

İSTATİSTİKLER
%64
16
7
365
%82
11
10/30
7
4

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%36
4
1
177
%70
3
1/12
23
2
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BEŞiKTAŞ
Akhisarspor

2-1

SPOR TOTO SÜPER LİG / 1. HAFTA / 12.08.2018
Hakemler: Bülent Yıldırım,
Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Ömer (Dk.20), Fatih (Dk.28),
Caner Osmanpaşa (Dk.45), Lopes (Dk.51),
Medel (Dk.59), Vrsajevic (Dk.70), Necip (Dk.73),
Caner Erkin (Dk.90), Mustafa Yumlu (Dk.90)
Gol: Pepe (Dk.39), Babel (Dk.42)
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, PEPE, MEDEL, GÖKHAN GÖNÜL, CANER, BABEL,
OĞUZHAN, LENS (Dk.79 ADRIANO), TOLGAY (Dk.74
ROCO), NECİP, LARIN (Dk.63 LOVE)
Yedekler: Ersin, Utku, Adriano, Roco, Fatih, Quaresma,
Dorukhan, Gökhan Töre, Negredo, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
AKHİSARSPOR:
FATİH, VRSAJEVIC, LOPES, ÖMER (Dk.46 SERGINHO),
MUSTAFA, CANER, BİLAL, AYKUT (Dk.46 MANU),
SISSOKO, SELEZNYOV, LARSSON (Dk.68 BARBOSA)
Yedekler: Bora, Kadir, Barbosa, Eray, Güray, Onur,
Hasan, Josue, Manu, Serginho
Teknik Direktör: Safet Susic

İSTATİSTİKLER
%63
25
3
369
%80
12
13/39
17
1

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%37
9
3
182
%67
3
5/23
15
0

HAFTANIN MAÇLARI
Kayserispor

38

Eylül 2018

2-0

Antalyaspor

Göztepe

1-3

Y. Malatyaspor

A. Konyaspor

3-2

B Erzurumspor

M. Başakşehir

2-0

Trabzonspor

Fenerbahçe

1-1

Bursaspor

Ç. Rizespor

2-3

Kasımpaşa

Sivasspor

1-0

Alanyaspor

MKE Ankaragücü

1-3

Galatasaray

S

por Toto Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis Sezonu’nun
ilk hafta maçında Beşiktaşımız
sahasında Akhisarspor’u 2-1
yendi. Siyah Beyazlılarımız’a
galibiyeti getiren golleri Pepe ile Ryan
Babel kaydetti.
Geçen sezonun son haftasında
Demir Grup Sivasspor’u konuk ederek,
mücadeleyi 5-1 kazanan Beşiktaşımız,
yeni sezonu da taraftarlarımızın önünde
açtı. Taraftarlarımız, maç öncesi Onursal
Başkanımız Süleyman Seba lehine tezahüratta bulundu. Teknik direktörümüz
Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön
eleme turunda LASK Linz ile oynanan ilk
maçın on birini Akhisarspor karşılaşmasında bozmadı. Tecrübeli kalecimiz Tolga
Zengin, 496 gün sonra Süper Lig’deki bir
maçta şans buldu. LASK Linz mücadelesinde kadroda yer almayan Adriano
Correia ile Gökhan Töre, Akhisarspor
maçına yedek başladı.
15. dakikada gole yaklaştık. Lens’in
pasıyla müsait durumda topla buluşan
Gökhan Gönül’ün sağdan ortaladığı topa

kale önünde Larin vurdu, meşin yuvarlak
auta gitti.
18. dakikada Larin’in pasıyla kaleyi
cepheden gören bir noktada topla buluşan
Medel’in şutunda meşin yuvarlak
Akhisarspor savunmasına çarparak
direğin yanından kornere çıktı.
35. dakikada Gökhan Gönül’ün
sağdan ortasına yükselen Larin’in kafa
vuruşunda top auta gitti.
39. dakikada öne geçtik. Oğuzhan
Özyakup’un soldan ortasında topa iyi
yükselen Pepe’nin kafa vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
42. dakikada ikinci golü buldu. Sağ
kanatta Gökhan Gönül’ün pasında ceza
sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan
Lens’in ortasında Babel topu filelere
gönderdi. 2-0
48. dakikada Seleznov’un ceza sahası
sol çaprazından şutunda top kornere çıktı.
53. dakikada sol kanattan hızlı gelen
Manu’nun ortasında meşin yuvarlak Tolga
Zengin’i geçti, Seleznov kale ağzında topa
müdahale edemedi.
56. dakikada Akhisarspor’un golü

geldi. Orta sahada topla buluşan Seleznov
hızla kaleye yöneldi ve meşin yuvarlağı
filelere gönderdi. 2-1
62. dakikada direğe takıldık. Gökhan
Gönül’ün sağ kanattan ortaladığı topa
Babel arka direkte kafayla vurdu, meşin
yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
63. dakikada kalemizde büyük bir
tehlike yaşadık. Pepe’nin ayağının kayması
sonrasında topu kapan Manu, Necip
Uysal’dan sıyrılarak ceza sahasına girdi,
Akhisarsporlu oyuncunun şutunda meşin
yuvarlak yandan dışarı çıktı.
87. dakikada Caner Erkin’in soldan
kullandığı köşe vuruşunda Roco topa
kafayla vurdu, meşin yuvarlak direğin
yanından auta gitti.
90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup’un
pasıyla soldan ceza sahasına giren Vagner
Love kaleciyle karşı karşıya topa vursa da
Akhisarspor savunması meşin yuvarlağa
müdahale etti.
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BB Erzurumspor
BEŞiKTAŞ

1-3

SPOR TOTO SÜPER LİG / 2. HAFTA / 19.08.2018
Hakemler: Ümit Öztürk,
Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Stadyum: Kazım Karabekir
Sarı Kart: Adriano (Dk.68), Lens (Dk.74),
Güven (Dk.79)
Gol: Scuk (Dk.16), Gökhan Gönül (Dk.53),
Negredo (Dk.76), Quaresma (Dk.86 P.)
BB ERZURUMSPOR:
HAKAN CANBAZOĞLU, SCHWECHIEN, TOLGA, HAKAN
ARSLAN, LOMKAN, SUNU (Dk.66 ERHAN), TAYLAN,
ÖZER (Dk.84 THY), EMRAH, SCUK (Dk.74 KONE), MUNSY
Yedekler: İbrahim, Egemen, Acka, Auremir, Khubulov,
İbrahim, Sefa, Erhan, Kone, Thy
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
BEŞİKTAŞ:
TOLGA, ADRIANO, PEPE, MEDEL, VIDA, GÖKHAN GÖNÜL,
QUARESMA, BABEL, OĞUZHAN (Dk.37 CANER), NECİP
(Dk.72 LENS), NEGREDO (Dk.82 TOLGAY)
Yedekler: Utku, Roco, Fatih, Caner, Lens, Tolgay,
Güven, Dorukhan, Larin, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%38 Topla Oynama %63
9
10 Toplam Şut
3 İsabetli Şut 6
162 Başarılı Paslar 308
%66 Pas Başarı (%) %78
8
10
Korner
10/28
1/25
Orta
6
12
Faul
1
3
Ofsayt

HAFTANIN MAÇLARI
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Kasımpaşa

---

M. Başakşehir

Alanyaspor

0-2

MKE Ankaragücü

Galatasaray

1-0

Göztepe

Akhisarspor

1-1

Ç. Rizespor

Antalyaspor

3-3

A. Konyaspor

Yeni Malatyaspor

1-0

Fenerbahçe

Bursaspor

0-0

Kayserispor

Trabzonspor

3-1

Sivasspor

S

por Toto Süper Lig'de 2.
hafta mücadelesinde Beşiktaşımız, Büyükşehir Belediye
Erzurumspor'u deplasmanda
3-1 mağlup etti. Takımımıza
galibiyeti getiren goller Gökhan Gönül,
Alvaro Negredo ve Ricardo Quaresma'dan
geldi.
14. dakikada pas hatasında topu kapan
Emrah'ın ceza yayından vuruşunda top
Vida'dan döndü. Dönen topu karşılayan
Hakan'ın vuruşunda Tolga meşin yuvarlağı
son anda kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan kullanılan
köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan
karambolde Scuk, penaltı noktasının
gerisinden sert bir vuruşla topu ağlarımıza
gönderdi. 1-0
27. dakikada çalımlarla sol kanattan
ceza sahasına giren Emrah'ın kaleye paralel
olarak gönderdiği topu savunmamız
uzaklaştırdı.
31. dakikada ceza sahası gerisinde
kaleyi karşıdan gören noktada topla
buluşan Scuk'ın sert vuruşunda meşin
yuvarlak direkten döndü.
33. dakikada ceza yayı gerisinde
topla buluşan Babel'in vuruşunda meşin
yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.
34. dakikada hızlı gelişen

Erzurumspor atağında sol kanattan
Emrah'ın vuruşunda kalecimiz Tolga'dan
dönün topu Taylan tamamlamak istedi
ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı
gitti.
41'de ceza alanı içinde topla buluşan
Quaresma sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı,
kaleci Hakan üzerine gelen topu rahatlıkla
kontrol etti.
45+1'de defans arkasına gönderilen uzun topta Vida ve Adriano'nun
arasından topu alan Munsy ceza alanı sağ
çaprazından sert bir vuruş yaptı, top ters
taraftan auta çıktı.
47. dakikada Beşiktaşımız gole
yaklaştı. Sağ kanattan Quaresma'nın
kestiği topa kale önünde hareketlenen
Babel istediği vuruşu yapamadı.
48. dakikada ceza sahası içinde
Negredo hava topuna vurmak istedi.
Ancak Erzurumspor savunması izin
vermedi. Seken topa İspanyol golcü
yeniden hamle yaptı. Kaleci Hakan Canbazoğlu'ndan kritik bir kurtarış geldi.
53. dakikada ikinci yarıya iyi başlayan
Siyah Beyazlılarımız, üst üste kornerler
kazandı ve Erzurumspor kalesinde
tehlikeler yarattı. Kornerde topa çok iyi
yükselen Gökhan Gönül skordaki eşitliği
sağladı. 1-1

57'de orta alanda kazandığı topla
birlikte hızla içeri sokulan Medel, ceza
alanı ön çizgisinden aşırtma bir vuruş yaptı
ancak top kalenin üzerinden auta çıktı.
62. dakikada Erzurumspor'un sol taç
çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta
Emrah Başsan doğrudan kaleyi denedi, top
üst ağlarda kaldı.
76. dakikada Quaresma ceza sahası
içerisine doğru kat etti. İçeride Negredo'ya
doğru pasını gönderdi. Negredo çok kals
bir dokunuşla topu filelere gönderdi ve
Siyah Beyazlılarımız'ı öne geçiren golü
kaydetti. 2-1
84. dakikada Tolgay'ın ara pasıyla
savunma arkasına sarkan Lens, kalesini
terk eden Hakan'ı çalımlamak isterken
yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı
noktasını gösterdi. Topun başına geçen
Quaresma, top ve kaleciyi ayrı köşelere
gönderdi. 3-1
Lens, penaltı pozisyonunda yaşadığı
sakatlık nedeniyle bir kez daha yerde
kaldı. Hollandalı yıldızımız oyuna sekerek
devam etmek istedi. Ancak sakatlığı
nüksedince 90+2. dakikada oyun kenarına
gelmek zorunda kaldı. Oyuncu değişiklik
hakkımız kalmayınca Siyah Beyazlılarımız
bu dakikadan sonra oyuna on kişi devam
etmek zorunda kaldı.
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BEŞiKTAŞ
Antalyaspor

2-3

SPOR TOTO SÜPER LİG / 3. HAFTA / 26.08.2018
Hakemler: Halis Özkahya,
Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Bahadır (Dk.9), Celustka (Dk.30),
Doukara (Dk.62), Quaresma (Dk.66),
Nazım (Dk.71), Caner (Dk.74), Danilo (Dk.78),
Boffin (Dk.82), Salih (Dk.85)
Gol: Doukara (Dk.20 / 25), Negredo (Dk.26),
Yekta (Dk.33), Pepe (Dk.56)
BEŞİKTAŞ:
UTKU, ADRIANO, PEPE, MEDEL, VIDA (Dk.57 LARIN),
CANER, QUARESMA (Dk.90 GÖKHAN TÖRE), BABEL,
OĞUZHAN, TOLGAY (Dk.36 GÖKHAN GÖNÜL), NEGREDO
Yedekler: Ersin, Roco, Gökhan Gönül, Güven, Necip,
Dorukhan, Gökhan Töre, Umut, Larin, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
ANTALYASPOR:
BOFFIN, ANGELO, CELUSTKA, NAZIM, BAHADIR (Dk.64
SALİH), DOĞUKAN (Dk.66 DANILO), YEKTA, VAINQUEUR
(Dk.60 DROLE), HARUN, HAKAN, DOUKARA
Yedekler: Ferhat, Salih, Birkan, Musa, Osman, Danilo,
Mustafa, Chico, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

İSTATİSTİKLER
%74
28
10
513
%86
12
17/59
15
0

Topla Oynama
Toplam Şut
İsabetli Şut
Başarılı Paslar
Pas Başarı (%)
Korner
Orta
Faul
Ofsayt

%26
7
5
153
%66
1
0/3
19
3

HAFTANIN MAÇLARI
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Galatasaray

6-0

Alanyaspor

M. Başakşehir

3-1

Akhisarspor

A. Konyaspor

1-1

Bursaspor

Sivasspor

0-3

Kasımpaşa

Göztepe

1-0

Fenerbahçe

Kayserispor

0-0

Y. Malatyaspor

MKE Ankaragücü

2-2

Trabzonspor

Ç. Rizespor

0-0

BB Erzurumspor

S

por Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaşımız, Antalyaspor’a 2-3 mağlup oldu. Bu
skorla Siyah Beyazlılarımız’ın
ligde evinde kırk beş maçlık
kaybetmeme serisi sona erdi.
5. dakikada Tolgay Arslan’ın pasıyla
ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup,
kaleciyle karşı karşıya kaldı ama meşin
yuvarlağı yandan auta gönderdi.
8. dakikada Oğuzhan Özyakup’un
uzun pasında Babel altıpasın sol çaprazında topa gelişine vurdu, kaleci Boffin
gole izin vermedi.
10. dakikada ceza sahası sol çaprazında
serbest vuruş kullanan Quaresma, topu
doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Boffin
meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel
oldu.
14. dakikada sağ taç çizgisine yakın bir
noktadan serbest vuruş kullanan Quaresma’nın ceza sahasına gönderdiği top baraja

çarparak doğrudan kaleye gitti. Boffin’in
son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak
direkten döndü.
20. dakikada topla birlikte ceza
sahasına yönelen Hakan Özmert’in
aşırtarak savunma arkasına göndermeye
çalıştığı meşin yuvarlak savunmamızdan
sekerek Doukara’nın önüne düştü. Antalyasporlu futbolcu, sol çaprazdan topu
ağlara gönderdi. 0-1
24. dakikada Hakan Özmert’in ceza
sahası dışından çektiği şutta top Doukara’nın sırtına çarparak yön değiştirdi ve
filelerle buluştu. 0-2
26. dakikada Beşiktaşımız’ın golü
geldi. Oğuzhan Özyakup’un savunmanın
arkasına attığı uzun topta kaleci Boffin’in
yumruklayarak uzaklaştırdığı meşin
yuvarlağı Negredo, ceza sahası dışından
kafayla kalecinin üstünden aşırtarak
kaleye gönderdi. 1-2
33. dakikada Hakan Özmert’in

pasıyla topla buluşan Doukara soldan içeri
ortaladı, Yekta Kurtuluş arka direkte topu
filelerle buluşturdu. 1-3
47. dakikada gole çok yaklaştık. Ceza
sahasına gönderilen uzun topta Pepe meşin
yuvarlağı Negredo’ya indirdi. İspanyol
futbolcunun şutunda Boffin’den dönen
topa Gökhan Gönül sağ çaprazdan vurdu,
meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
55. dakikada Oğuzhan Özyakup’un
ceza sahası dışından kaleye gönderdiği
sert şutta, kaleci Boffin gole izin vermedi.
Boffin aynı dakika içinde Caner Erkin’in
ceza sahası sol çaprazından şutunda da
meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
56. dakikada Quaresma’nın sağdan
yaptığı ortaya iyi yükselen Pepe, kafa
vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-3
70. dakikada Quaresma’nın sağdan
ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, kaleci
Boffin gole izin vermedi.
80. dakikada Quaresma’nın pasıyla
sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül’ün
ortasında Babel topa müsait pozisyonda
kafayla vurdu, kaleci Boffin kaleye giden
topu kornere çeldi.
89. dakikada Gökhan Gönül’ün
sağdan yaptığı ortada topa yükselen
Pepe’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak
direkten döndü.
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MEGAN FOX:

Beşiktaş'ın
maçını
izlemek
istiyorum"
44
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Haber:

Barbaros Tapan
Fotoğraf:

Erman Alkış

Dünyaca ünlü oyuncu
Mega Fox da Beşiktaş’a
gönül veren isimler
arasında katıldı. Yeni
sezon formamızla
objektiflerimize poz veren
güzel oyuncu, Türkiye’ye
bir dahaki gelişinde
Beşiktaş maçı izlemek
istediğini söyledi.

U

nlü oyuncu Megan Fox,
Karga 7 Pictures’ın
yapımcılığını üstelendiği, mitolojik efsaneleri konu alan belgeseli
Myhts&Mysteries’in Troya Savaşı’nı
anlatan bölümünün çekimleri için geçtiğimiz günlerde ülkemize geldi.
Ünlü oyuncu ile Beşiktaş Kongre
Üyesi ve Beşiktaş USA Derneği Los
Angeles Temsilcisi Barbaros Tapan, özel
bir röportaj gerçekleştirdi. Hollywood
ünlüleri ile yaptığı röportajlarla tanıdığımız Tapan, güzel oyuncuya röportaj
sonrası Beşiktaş’ın yeni sezon formasını
hediye etti. Türk yemeklerini, Türk
kahvesini çok sevdiğini belirten ünlü
oyuncu Türkiye’ye bir dahaki gelişinde
Beşiktaş maçı izlemek istediğini söyledi.
İşte, Barbaros Tapan’ın Megan Fox’la
yaptığı röportaj:
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Megan Denise Fox
kimdir?
6 Mayıs 1986, Rockwood, Tennessee doğumlu, ABD’li oyuncu ve
manken... Beş yaşındayken tiyatro
ve dans dersleri almaya başladı.
On yaşındayken ailesiyle birlikte
Florida’ya taşındı ve orada eğitimine devam etti. On üç yaşındayken
oyunculuk ve mankenlik yapmaya
başladı. 1999 yılında Amerika
Mankenlik ve Yetenek yarışmasında
çeşitli ödüller aldı. “Confessions
of a Teenage Drama Queen” adlı
filmle üne kavuşmuş olan oyuncu,
“Hope & Faith” adlı televizyon
programıyla da ününü pekiştirdi.
“Holiday in the Sun” adlı filmle
magazin basınında Ashley Olsen’a
rakip gösterildi.
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Troya Savaşı belgeseli

“Belgeselde arkeolojideki son
gelişmeleri araştırıyoruz. Eski hikayeler,
mitolojik efsaneler ile ilgili ulaşılan son
bilgileri ve gelişmeleri keşfediyoruz.
Türkiye’ye de Troya Savaşı ile ilgili son
gelişmeleri öğrenmek için gittik. Neler
olup bittiğini, ulaşılan son bulguları
uzmanlarla konuştuk. Troya Savaşı, bir
gerçek mi yoksa kurgusal bir mitoloji
mi sorusuna cevap aradık.”

Türk yemekleri

“Ketojenik diyet yapıyorum o yüzden karbonhidratlı besinlerden uzak
durmaya çalışıyorum. Ne yedim! Çok
fazla kuzu eti yedim... Hatta normalin
oldukça üstünde kuzu eti tükettim
diyebilirim... Türkiye’de en çok hoşuma
giden şey, etin lezzeti ve doğal olmasıydı. Burada (Amerika’da) doğal et
bulmak için gerçekten çaba sarf etmek
zorundayız. Türkiye’de her şey çok
lezzetli ve doğaldı. Onun dışında Türk
baharatları da favorim...”

Türk kahvesi

“İstanbul’a ilk gittiğimde her sabah
Türk kahvesi içiyordum. Çok sert ama
çok da güzel bir tadı var. Servis ediliş
şekli ve minik olması da çok hoşuma
gitmişti. Artık kahve içmiyorum,
ıllar sonra ilk kahvemi tekrar bu sefer
gittiğimde Türkiye’de içtim. Sonra
bir hanım falıma baktı, söylediği her
şey pozitifti. Kötü bir şey söylemedi.
Yaptığım işle ilgili cesaret verici şeyler
söyledi. Hepsini belgeselde izleyeceksiniz.”

İstanbul

“İstanbul çok güzel bir şehir... Çok
yoğun, çok hareketli bir şehir. Nüfusu
çok kalabalık değil mi? Kaç milyon
insan var İstanbul’da emin değilim ama
New York’tan bile fazla insan yaşıyor
olabilir. Her yer çok kalabalık (gülüyor). İstanbul’da bana en ilginç gelen
şey tüm modern yapıların yanı sıra bir
bakıyorsun yüzlerce yıllık saray karşına
çıkıyor. İstanbul’da tüm yeni binaların
içinde bile eskiyi hissetmek mümkün
bu bana oldukça ilginç gelmişti.”

Ailesi

“En küçük bebeğim iki yaşına
girecek. O bizimle uyuyor. Genelde
05.30-06.00 arası uyanıyor. Onunla
kalkıyoruz. Biz kalktığımızda diğer iki
çocuğum zaten kalmış ve oyun oynuyor oluyorlar. Kahvaltımızı yapıp, iki
büyüğü okula bırakıyoruz. Sonra spor
yapıyoruz, öğlen yemeği yiyip bebekle
ilgileniyoruz. Akşam yemeği pişiriyoruz.
Akşam yemekten sonra çocuklara hikayeler okuyoruz, onlarla resim yapıyoruz.
Her normal aile gibi bir hayatımız var.”
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olvo Car Turkey, Beşiktaş JK ile imzaladığı
premium partnerlik
anlaşması kapsamında;
Beşiktaş JK’ya Volvo
dünyasını sundu.
Kulübümüz ile İsveçli Premium
otomobil üreticisi Volvo Car Turkey arasındaki partnerlik anlaşması
sonrasında Volvo marka otomobillerin
teslim töreni, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen özel bir organizasyonla gerçekleştirildi.
Törene; Başkanımız Fikret Orman,
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve
futbolcularımız ile Volvo Car Turkey
Genel Müdürü Sabri Sözen katıldı.
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Başkanımız Fikret Orman, törende
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Kulübümüzün küresel vizyonu
çerçevesinde uluslararası markalarla
gerçekleştirdiğimiz farklı kapsamlardaki iş birliklerine bir yenisini daha
eklemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda ilk aşamasını
tamamladığımız bu önemli iş birliğini
tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz bu
güzel birliktelikle taçlandırıyoruz.
Volvo Car Turkey 2019 sezonu sonuna
kadar, Beşiktaş JK Premium Otomotiv
partneri olarak ailemizin bir parçası haline geldi. Kulübümüz öz kaynaklarına
önemli bir destek olarak gördüğümüz
bu önemli iş birliğini, Volvo gibi dünya

çapında bir markayla gerçekleştiriyor
olmayı da ayrıca önemsiyoruz. Volvo
Cars’ın insan odaklı tasarım felsefesinin temellerinin, sade, abartıdan uzak
ve insana değer veren bakış açısıyla,
Beşiktaş JK’nın değerleriyle birçok
noktada örtüştüğünü düşünüyoruz.
Beşiktaş JK ve Volvo Car Turkey, bu süreçte en iyi şekilde birlikte yer alacak ve
her iki markanın da değerlerine yakışır
bu yol arkadaşlığını, tüm endüstrilere
örnek olacak biçimde hayata geçireceklerdir. Bugünden itibaren, Volvo
Car Turkey’in değerli katkılarıyla
yine birçok başarıya imza atacağımıza
inanıyorum.”
Volvo Car Turkey Genel Müdü-

rü Sabri Sözen, törende şu ifadeleri
kullandı: “Beşiktaş JK ile yaptığımız
ve 2018-19 sezonunda da devam eden
premium partnerlik anlaşmamız bizim
için çok değerli. İnsanı odağına alan bu
iki markanın buluşmasının ötesinde,
modellerimizi deneyimleyecek olan
spor insanları bizim için çok önemli
kişiler. Onların kullanımı için seçtiğimiz modeller XC60, XC90 ve S90.
Volvo XC90, güçlü donanımı ve üstün
güvenlik özellikleriyle segmentinin en
çok satan modeli. Güvenlik teknolojileri ve dinamizmi ile SUV tanımını
yeniden şekillendiren XC60 ise, geçen
sene sonbaharda gerçekleştirilen
lansmanından sonra sahip olduğu yeni

teknik özellikleriyle büyük satış başarılarına sahip olan bir diğer modelimiz.
S90, Volvo ailesinin bir diğer yeni nesil
temsilcisi. En son güvenlik teknolojilerinden, bulut tabanlı uygulama ve hizmetlere kadar, birçok teknolojiye sahip
olan Volvo S90 lüks sedan tasarımıyla
bizim en özel modellerimiz arasında
yer alıyor. Bu üç modelimiz de gelişmiş
güvenlik teknolojileriyle markamızın,
yeni nesil bir Volvo otomobil içerisinde
hiçbir ciddi yaralanmanın olmayacağı
ve hiç kimsenin hayatını kaybetmediği
bir geleceği hedeflediği 2020 vizyonuna bir adım daha yakınlaştıran ve taşıyan modeller. Bu açıdan bizim için çok
değerli ve büyük öneme sahip model-

lerimizi onların kullanımına sunmak,
bizler için büyük bir ayrıcalık.”
Geçmiş mirası çok güçlü iki markayı buluşturan bu vizyoner partnerlik
içeriğine göre; Volvo Car Turkey,
kulübümüz için Volvo modellerini
kullanımına sunuyor. Aynı iş birliği
kapsamında; Vodafone Park’ta yer alan
1903 Tribünü “Volvo 1903 Tribünü”,
1903 Lounge ise “Volvo 1903 Lounge” olarak isimlendiriliyor. Volvo Car
Turkey ayrıca, farklı otomobil modellerini Vodafone Park’ta özel alanlarda
sergiliyor. Volvo Car Turkey ek olarak;
sadakat programı Volvo Car Prime ile
de Vodafone Park’ta kullanıcılarına
özel ayrıcalıklar sunuyor.
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TÜRKİYE’NİN 200. SAYISINA ULAŞAN
İLK KULÜP DERGİSİ OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ.

200. sayısına ulaşan ilk spor dergisi Beşiktaş, kulübümüz gibi ilkleri, öncü
olmayı ve lider olmayı gururla sürdürüyor. Kulübümüzün ve camiamızın
sesini en nitelikli, ciddi ve tarafsız bir şekilde yansıtmak amacıyla 2000
yılında kurulan ve on sekiz yıldır aralıksız yayın hayatını sürdüren Beşiktaş
dergisi, Beşiktaşımız’ın ilkeleri ve geleneklerini tam 200 sayıdır aksatmadan
temsil ederek, geleceği bugüne, bugünü geleceğe taşımaya devam ediyor.
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H

ani “Neyleyim cebimdeki milyon doları, sen
şampiyon olmayınca”
diye başlayıp, devam
ediyoruz ya:
“Bazen sevinç, bazen keder
Beşiktaşlı olmak yeter”...
Bu tezahürat sadece Siyah-Beyaz
renklere gönül veren taraftarlarımızın
duygularını değil, 200. sayısını sizlere
hazırlamanın gururunu ve mutluluğunu
duyduğumuz dergimizde yaşananları
da özetler nitelikte... Dergimizi takip
edenler bilir... Tıpkı “Bazen sevinç,
bazen keder” dizesindeki gibi... Bazen
“Şeref ”imizle oynayıp “Hakkı”mızla
kazandıklarımız, bazen “şeref ” ve “hak”
kelimelerinin anlamından habersiz
olanların yaptıkları, bazen mutluluklarımız bazen hayalkırıklıklarımız yansıdı
sayfalarımıza...

Beşiktaşlı olmak,
Beşiktaş’a layık olmak

“Beşiktaşlı olmak, centilmenliğin
tribünlerden sahaya, sahadan tribünlere
yayılışıdır. Haksız rekabete karşı duruştur. Başarının sadece çalışmaktan, koşmaktan, yorulmaktan, düşünmekten,
kararlı davranıştan gelirse gerçek başarı
olacağını bilmek ve buna inanmaktır.”
“Yıl: 1”, “Sayı: 1” yazan “Temmuz 2000” Beşiktaş dergisi... İlklerin
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kulübü Beşiktaşımız’ın “Namağlup
Tek Şampiyon” sloganlı ilk dergisinde
böyle deniliyor. “Beşiktaş’a layık ve
Beşiktaş’a ait Beşiktaş dergisinin doğru
olanı Beşiktaş’a yakışır bir şekilde dile
getireceği” vurgulanıyor. Adeta bir
bayrak yarışı gibi... Her ne kadar 200
sayı boyunca dergimize emek ve destek
veren kişilerin isimleri değişse de, amaç
da, aşk da her zaman aynı... Beşiktaş
dergisinin en önemli amacı; kulübümüzün sesini, camiamıza ve spor kamuoyuna en doğru, nitelikli ve tarafsız bir
şekilde yansıtmak, Beşiktaş değerlerinin
bayrağını hep yüksekte tutmaktır.
Yayın ilkelerimize gelince; Beşiktaş’ın
nesilden nesile aktarılan ve hiç yara
almayan, hiç dejenere olmayan çok
önemli gelenekleri var. İşte o, hepimizin
bildiği ve yaşam tarzımız olan geleneklerimiz, Beşiktaş dergisinin de ilkelerini
oluşturmaktadır.

İlk forma, ilk heyecan

Basılı ilk sayıdan dijital 200. sayımıza kadar Beşiktaşımız’la adını özdeşleştiren futbolcularımızla ilk olarak
Beşiktaş Dergisi sayesinde tanıştık. İlk
röportajlarda, en özel açıklamalarda
öncelik hep dergimizin oldu. Yeri geldi
tesislerde, yeri geldi evlerinde, yeri geldi
sosyal hayatlarında onların yanında
olduk. Güncel tarihi hep beraber
tuttuk. Futbolculukları
döneminde de şimdi
yardımcı antrenörümüz
oldukları 2018 yılında
da dergimize konuk
olan İlhan Mansız, Guti
Hernandez’den tüm eski
efsane futbolcularımız;
Les Ferdinand, Ronaldo
Guiaro, Antonio Zago,
Daniel Pancu, Oscar
Cordoba, Federico
Giunti, John Carew,
Alan Walsh, Tomas
Sivok, Atiba Hutchinson, Fernandes, Delgado,
Quaresma... Ve daha
niceleri... Tarihimize
iz bırakan ve şu anda
formamızı hala terleten
futbolcularımız...
Örneğin; artık yaşayan efsane olmuş ve hala
kulübümüzün formasını
gururla giyen Ricardo
Quaresma, Beşiktaşlılığını ve takımına olan

sadakatini sadece Beşiktaş dergisine
anlatmış ve bu röportaj haftalarca Türkiye’de gündemi belirlemişti:
“Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım. Bir gün Beşiktaş beni istemezse
Türkiye’den ayrılırım ve kariyerime
başka bir ülkede devam ederim. Çünkü
Beşiktaş ile derin bağlarım var. Ve kimse
beni parayla satın alamaz.”
Yaşayan efsane olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Medel’i de es geçmeyelim. Şilili futbolcu dergimize şu ilginç
açıklamaları yapmıştı:
“Gözü kara bir futbol anlayışım
var. Sahaya çıktığında orası artık bir
yeşil saha değildir. Tribünlerde futbola
acıkmış olan binlerce taraftar var.
Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne
oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu
spora veren ve gerektiğinde tekmelere
kafa atabilecek bir futbol anlayışım var.”

İşte Beşiktaşlılık bu!

Eski ve yeni futbolcularımızın
hayatından çıkaracağımız derslerin yanı
sıra bir de teknik direktörlerimizden
öğrendiklerimiz vardı. Şimdilerde Şenol
Güneş hocamızla yaşadığımız bu hisleri
daha önceki yıllarda Mircea Lucescu,
Mustafa Denizli hocalarımızla da
deneyimlemiş ve tüm bu süreçleri gururla dergimize taşımıştık. Takımımızı
şampiyonluğa taşıyan her üç hocamızın
tecrübesinin, bilgisinin sadece futbolla
sınırlı olmaması, söyleşilerden aldığımız keyfi de artırdı şüphesiz... Mesela
eminiz Lucescu’yla hayat felsefesi ve
dünya görüşü ile ilgili yapılan röportajda sürekli işaret ettiği “Savaş Sanatı”
kitabını birçok Beşiktaşlı edinmiş, bu
sayede bilgisine bilgi katma şansı bulmuştur. Onun döneminde şampiyonluk
yaşamasak bile, Slaven Bilic hocamızın
entelektüel duruşundan etkilenmemiş
sporsever var mıdır?

dil ayrımını çok ayıp buluyorum. Hele
ki insan ayrımcılığı falan, ayıptır, kabul
edilebilir şeyler değil.”
Yine şanlı İnönü Stadımız’da
yaşadığımız mutlu ve hüzünlü anlardan
“Stat Abi’ye”, Vodafone Park’a evrildiği
tüm süreçlere ışık tutmak, dergimizin
vazifeleri arasında oldu. Başkanımız
Fikret Orman, haklı gururunu en çok
stadımızın yenilenme aşamasında
işçiler ile birlikte poz verdiği sayımızda
yaşamıştı. Sadece başkanımız değil,
yöneticilerimizden taraftarımıza bu
gururu hep birlikte yaşadık ve takımımız sahamızdan uzak olsa da biz
dergimizin sayfalarına her ay mabedimizi aksatmadan taşıdık. Öyle ki, stat
inşaatında çalışmış işçilerden teknisyenlere, mühendislerden stadın kedilerine
kadar röportaj yapmadığımız Beşiktaşlı
kalmadı. Bazen stadın kendisini bazen
de emekçilerini kapağımıza taşıdık.
Vodafone Park’ı inşaat halindeyken
kapağımıza taşıdığımız sayımız da,
mabedimize pırıl pırıl kavuşma anımızı
belgelediğimiz nüshalarımız da hepimiz
için çok özel ve unutulmaz sayılarımız
arasına girdi.

Kazandık, kaybettik,
ağladık, güldük

Şenol Güneş’in bilge tavırları ise sadece
Beşiktaşlılarca değil, tüm sporseverlerce
takdir edilmiştir. Hocamızın, Kara
Kartal’a ilk geldiği zamanlarda Beşiktaş
dergisine verdiği röportaj, taraftar ile
Güneş’in nasıl bir ilişki kuracağına dair
ipuçlarını daha ilk başlarda içeriyordu:
“Devrimci bir yapısı olan Beşiktaş
görüyorum. Saygıdeğer, yaşam kalitesi
ve entelektüel kapasitesi çok yüksek,
yaratıcı bir taraftarı var. Etkilenmemek
mümkün değil. Ben de bu yapıya uyum
sağlamaya çalışıyorum. çArşı gibi ‘Her
şeye karşıyım’ demek istiyorum; elbette
doğruya karşı değiliz ama ırk ayrımcılığına karşıyız. İnsan insandır, ırk, din,

Bu dergiyi hazırlayan kişiler olmaktan öte, “Aşkımız renklere” diyen
taraftarlar olarak, Beşiktaşımız galip
geldiğinde de, mağlubiyet aldığında da
sizlerle aynı mutluluğu ve aynı üzüntüyü yaşayarak hazırladık sayfalarımızı...
Hatta yeri geldi mutluluğumuz, üzüntümüz iki kat daha arttı sayfalarda yer
alacak fotoğraflara tekrar tekrar bakıp,
yazdıklarımızı tekrar tekrar gözden
geçirirken...
Geçmişten bugüne unutamadığımız efsane maçlar; PFC Levski’yi 1-0,
Lokomotiv Moskova’yı 3-0, Sarajevo’yu 0-5, Dinamo Kiev’i 3-1, Slavia
Prag’ı 4-2, Lazio’yu 1-0, Chelsea’yi 0-2,
Athletic Bilbao’yu 3-1, Liverpool’u
ve Porto’yu 2-1 yendiğimiz maçlarda,
özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
grup maçlarında Türk takımlarına ait
tüm rekorları kırarak tüm Türkiye’nin
nefesini tuttuğu o müthiş anlarda
sanki bizdik golleri atan... En güzel gol
sevinci fotoğrafına yer verdiğimizde
biliyorduk ki, dergiye baktığınızda tıpkı
bizim gibi sizler de aynı sevinci tekrar
yaşayacak, belki de kesip duvarınıza asarak, defterinize yapıştırarak ölümsüz-

leştirecektiniz o anı... Cenk Tosun’un
Porto’ya attığı o efsane golü aklından
çıkarabilen var mı?
Peki ya derbi maçları... İlklerin
takımı olarak ezeli rakiplerimizin tarih
yazma şanslarına fren olmamızı, yenilmezlik unvanlarını ellerinden almamızı
“Tarih Yazar, Kartal Bozar” başlığıyla
sizlere sunmak herhalde “işimiz”den
aldığımız keyfin doruk noktalarıydı.
Keyif demişken, 200 yılın unutulmaz
şakaları da vardı... Taraftarlarımızın
Ortega ile ilgili Fenerbahçeliler’e kendi
elleriyle açtırdığı “Korkak Tavuk Ortega” pankartını sayfalarımızda görmek
nasıl da eğlendirmişti bizleri.
Bir de yazımızın başında sözünü
ettiğimiz “keder”ler vardı... Manisa’nın
Soma İlçesi, Eynez Mevkii’ndeki özel
sektöre ait maden ocağında 13 Mayıs
2014 tarihinde tüm Türkiye’yi yasa
boğan facianın üzüntüsünü dergimizin
kapağına taşımıştık. Üzüntüsünü halen
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yaşıyoruz. Soma’da canlarımızı yitirdiğimizde, Soma’da insanlık göçük altında
kaldığında bir spor dergisi olmamıza
rağmen duyarsız kalmadık. Beşiktaşımız, yönetimi ve taraftarıyla, tüm
sportif birimleriyle Somalı yurttaşlar
ile dayanışma içerisine girmiş, Beşiktaş
dergisinin o ayki kapağını da Somalı
madencilerimize ayırmıştık. İşçilerimizin yakınlarının ve tüm halkımızın
acısını bir kez daha paylaşıyor ve şunu
bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Beşiktaş, Türkiye’dir! Bir daha asla böyle
kederler yaşamamayı diliyoruz...

Şampiyon dergilerimiz

Onur dolu 115 yılı geride bırakan
Beşiktaşımız’ın 200. sayısını kutladığımız dergimiz, tarihi öneminin yanı
sıra haklı gururumuzun da sembolüydü
aslında... Mart 2003 tarihli sayımızda
gereksiz hamaset yerine “Beşiktaş neden
Türkiye’nin en sevilen takımı?” sorusunu dert edinmiştik. Ve bir kez daha
dile getirmiştik; çünkü Beşiktaş emeğin
karşılığıydı. Bir sonraki sayımızda “Nice
Yıllara Beşiktaş” diyerek eklemiştik;
“Ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene”...
Çok değil, birkaç ay sonra da
“Şampiyon” kapağıyla çıktı dergimiz
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piyasaya... Her ne kadar biz Beşiktaşlılar başarıya endeksli bir taraftarlık
anlayışına sahip olmasak da, anamızın
ak sütü gibi helal şampiyonluklarımızı
en güzel biz kutlamalıydık. “Böyle olur
Kara Kartal'ın düğünü” derken neyi
kast ediyoruz, bir de dergimizde göstermeliydik. Biz de hakkını vermeliydik,
sezon boyunca akıtılan terlerin, harcanan emeklerin... Yıllar sonra çocuklarımız ya da torunlarımız bu sayfalarına
baktığında, kendisini dev bayrağımızın
altında yürüyor gibi hissetmeliydi...
Şampiyonluk kupasının bir ucundan
onlar da tutmalı, söylenen şampiyonluk
şarkılarına eşlik edebilmeliydi... “Sergen
attı, şampiyonluk geldi” çığlığını duyabilmeliydiler kulaklarında... Üst üste iki
yıl şampiyon olduğumuz ve motorları
maviliklere sürdüğümüz o kutlu zamanlarımızı kapaklarımıza ve posterlerimize
taşıdığımız efsane sayılarımız ise en
unutulmazlar arasına girmekle kalmadı,
defalarca baskı yaparak hepimizin
mutluluğunu katladı.

Şampiyon kadromuzu
kitap yaptık

Bir kulüp dergisinin çok ötesine
geçme iddiasını taşıyan dergimiz yeri

geldi Kara Kartal’ın şampiyon takımının şampiyon futbolcularına ayrı ayrı
kitaplar hazırladı ve bu eserleri büyük
Beşiktaş taraftarına hediye etti... Geçmişte ve şimdi takımımızın şampiyonluğuna katkı sağlayan futbolcularımızı
kitaplaştırarak ölümsüzleştirmek de
Beşiktaş dergisine nasip oldu.

Efsanelerden öğrendik

Elbette, güncel tarihi gelecek nesiller için kaydederken, geçmişi yeni nesillere aktarmak da bizim için önemliydi.
Başta değerli yazarımız, büyüğümüz
Vala Somalı’nın katkılarıyla tarihimizin
acı-tatlı her olayını konu edinmeye
devam ediyoruz. Aramızdan ayrılsa da
hiçbir zaman unutmayacağımız değerli
büyüğümüzden öğrenelim, öğretelim
istedik... Bir de kimisini aramızdan
uğurlamanın acısını yaşadığımız efsane
futbolcularımızla yapılan röportajlar
vardı ki, bu satırları yazarken bile insanın boğazı düğümleniyor, gözleri doluyor. Hala Siyah-Beyaz ışığın sönmediği gözlerle ilk ağızdan dinlediğimiz,
sizlere ulaştırdığımız yaşanmışlıklar...
Süleyman Seba’dan Nazmi Bilge’ye,
Çengel Hüseyin’den Güven Önüt’e,
Kaya Köstepen’den Ali İhsan Karayi-

takımlarımızın ve sporcularımızın başarılarını, şampiyonluklarını, zaferlerini
sayfalarımıza taşıdık.
Peki sadece bu kadarla sınırlı mıydı
Beşiktaş dergisinin konuları? Beşiktaşlı
sanatçılarla birbirinden keyifli söyleşiler
yaptık. Dünya Kupası, Şampiyonlar
Ligi ve Olimpiyatlar’ın heyecanını
dergimize yansıtmak istedik. Semtimiz
Beşiktaş’ın tarihinden, bugününden
Siyah-Beyaz kareler bulduk. Bizim 10
numaralarımızdan girdik haberimize, dünya yıldızlarından çıktık. BJK
Nevzat Demir Tesisleri’ni tanıtırken,
bir baktık ki küçük bir dünya turu
yapmışız. Top toplayıcılarının geçmişte
neden “iki buçukluk” diye anıldığını
merak ettik, araştırdık... Madem tribünlerimizin de sesiydik, o halde nükleer
santrallerin zararlarının ne olduğunu,
Hasankeyf ’te neler yapılmak istendiğini tüm ayrıntılarıyla öğrenelim ve neye
“karşı” olduğumuzu bilelim istedik.
Bülent Kayabaş, Tarık Akan, Kemal
Sunal, Kazım Koyuncu, Barış Akarsu,
Aykut Oray gibi sanatçılarımıza ve hatta Michael Jackson’a, bir de dergimizin
sayfalarından “güle güle” dedik.

Kaç dergi okul
yaptırmıştır!

ğit’e, Şevket Belgin’den Faruk Sağnak’a,
Abbas Sakarya’dan, Gazi Akınal’dan
Vedat Okyar’a, Varol Ürkmez’den
Vedii Tosuncuk’a, Ahmet Özacar’dan
Ethem Karpat’a, Ulvi Güveneroğlu’dan
Zekeriya Alp’e, Coşkun Taş’tan Necmi
Mutlu’ya kadar bütün büyüklerimizden
aynı sözleri duyduk: “Ne güzel günlerdi... Çok özlüyorum... Bütün gençliğim,
ömrüm Beşiktaş’ta geçti. Hayatım eski
günleri düşünmekle geçiyor.”

Yeri geldi Makedonya’ya, yeri geldi
Ahmetçeli’ye, yeri geldi Moymul’a, yeri
geldi Karacabey’e yolu düştü dergimizin. Oradaki Beşiktaşlı kardeşlerimizi,
büyüklerimizi ziyaret etme ve onları sizlerle tanıştırma şansı yakaladık. Ama bu
ziyaretlerimizin en önemlisi şüphesiz
Şırnak’taki Beşiktaş Köyü’ne yapılandı...
Herkesin Beşiktaşlı olduğu bu köyde,
gülen yüzler karşılamıştı dergi ekibimi-

zi... Yeni doğan bebeklere “Kartal” ismi
veriliyor, genç kızlar en çok “Sergen’in
evlenip evlenmeyeceğini” merak ediyordu bu köyde... Bir de madalyonun
diğer yüzü vardı... Dünyaya gözlerini
ilk açtıkları andan itibaren yokluğun ne
demek olduğunu öğrenerek büyüyen
çocukların bir okulu bile yoktu. Ama
ne mutlu ki, dergimizde yer alan haber
camiamızda ve medyada büyük ses getirdi. Bir yandan taraftarlarımız yardım
kampanyaları düzenlerken, bir yandan
da kulübümüz geleceğin Beşiktaşlıları’nın yetişeceği okulun inşaatı için
çalışmalara başladı ve Beşiktaş İlköğretim Okulu’nun açılışı, haberimizden
bir yıl sonra yapıldı. Beşiktaş Köyü’nün
Beşiktaşlı çocukları okullarına kavuştu.

Teşekkürümüz sizlere

Buraya kadar “bizim” yaptıklarımızı anlattık... Buradaki “biz” kelimesi
elbette sadece mesai veren ve bir elin
parmaklarını geçmeyen insanı kapsamıyor. Bugüne kadar öneri sunan, eleştiri
getiren, satın alan, abone olan, okuyan,
okutan her bir taraftarımız “biz”i “biz”,
“Beşiktaş dergisi”ni “dergimiz” yaptı.
Hiçbir maddi karşılık beklemeden
yüzlerce taraftarımız Beşiktaş dergisinin
gönüllü yazarları kadrosuna katıldı...
Dergi sayfalarını süsleyecek fotoğrafları
çekmek için bayrak yarışına girdiler...
Böyle bir güçbirliği, iddia ediyoruz ki
yeryüzünde başka bir spor kulübünün
dergisine nasip olmamıştır.
Artık dergimiz Türkiye'nin ve
dünyanın her noktasındaki Beşiktaşlılara daha kolay ulaşabilmek için yoluna
dijital olarak devam edecek. Nice 200
sayılara birlikte imza atacağız...

Her branşın sesi olduk

Bildiğiniz üzere, kulübümüz
basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, güreş,
kürek, jimnastik, masa tenisi ve satranç
branşlarında aktif... Başkanımız Fikret
Orman’ın bir dünya kulübü olma vizyonunu her fırsatta gerçekleştirme fırsatı
bulan sporcularımız, bu güne kadar
“Beşiktaş” adını başarıyla taşıdılar ve
üstlerindeki formanın hakkını sonuna
kadar verdiler. Biz de büyük mutlulukla
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Takımlarımızın fikstürleri
belli oldu
Basketbol, voleybol ve hentbol takımlarımızın yeni sezon fikstürleri belli oldu. Tüm
takımlarımıza 2018-19 sezonunda başarılar diliyor, sporcularımızın yarıştıkları tüm
kulvarlardan kupalarla dönmelerini diliyoruz.

1. Hafta

Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan

2. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Pınar Karşıyaka

3. Hafta

Türk Telekom

Beşiktaş Sompo Japan

4. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

İBB

5. Hafta

Arel Üniv. B. Çekmece

Beşiktaş Sompo Japan

6. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Afyon BLD

7. Hafta

Gaziantep Basketbol

Beşiktaş Sompo Japan

8. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Galatasaray

9. Hafta

Anadolu Efes

Beşiktaş Sompo Japan

10. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Darüşşafaka

11. Hafta

Bahçeşehir Koleji

Beşiktaş Sompo Japan

12. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Banvit

13. Hafta

Trabzonspor

Beşiktaş Sompo Japan

14. Hafta

Beşiktaş Sompo Japan

Sakarya BŞB

15. Hafta

Tofaş

Beşiktaş Sompo Japan

Kadınlar
Basketbol Süper Ligi
13 Ekim’de başlayacak olan
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde
Kadın Basketbol Takımımızın
fikstürü şu şekilde:
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Tahincioğlu
Basketbol Süper Ligi
6 Ekim’de başlayacak olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde
Beşiktaş Sompo Japan Takımımız’ın fikstürü şu şekilde:

1. Hafta

Beşiktaş

Galatasaray

2. Hafta

Kırçiçeği Bodrum Basket

Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş

İstanbul Üniv.

4. Hafta

Hatay Bşb.

Beşiktaş

5. Hafta

Beşiktaş

Mersin Bşb

6. Hafta

Botaş

Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş

Canik Bld.

8. Hafta

Beşiktaş

AGÜ

9. Hafta

İzmit Bld.

Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş

Fenerbahçe

11. Hafta

Çukurova Basketbol

Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş

OGM Orman

13. Hafta

Adana Basketbol

Beşiktaş

1. Hafta

Beşiktaş Mogaz

İzmir Bş. Bld.

2. Hafta

M. Piyango

Beşiktaş Mogaz

3. Hafta

Beşiktaş Mogaz

Antalyaspor

4. Hafta

MYK Hentbol

Beşiktaş Mogaz

5. Hafta

Beşiktaş Mogaz

Karşıyaka Bld.

6. Hafta

Adıyaman Bld.

Beşiktaş Mogaz

7. Hafta

Beşiktaş Mogaz

Nilüfer Bld.

8. Hafta

Beykoz Bld.

Beşiktaş Mogaz

9. Hafta

Beşiktaş Mogaz

1955 Batman Bld.

10. Hafta

Hentbol Süper Ligi
Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın
Hentbol Süper Ligi’nde ilk yarı
fikstürü şöyle:

BAY

11. Hafta

Selka Eskişehir

Beşiktaş Mogaz

12. Hafta

Beşiktaş Mogaz

Göztepe

13. Hafta

Ahi Evran Üniversitesi

Beşiktaş Mogaz

Vestel Venüs
Sultanlar Ligi
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde
1. devre karşılaşmaları 3 Kasım - 26
Aralık 2018 tarihleri arasında, 2.
devre karşılaşmaları 13 Ocak - 10
Mart 2019 tarihleri arasında, playoff karşılaşmaları Mart/Nisan/
Mayıs 2019, Baraj Etabı karşılaşmaları ise Mart/Nisan/Mayıs 2019’da
oynanacak. Kadın basketbol takımımızın ilk yarı fikstürü şöyle:

1. Hafta

Fenerbahçe

Beşiktaş

2. Hafta

Beşiktaş

Vakıfbank

3. Hafta

Galatasaray

Beşiktaş

4. Hafta

Beşiktaş

Aydın Bş. Bld.

5. Hafta

Nilüfer Bld.

Beşiktaş

6. Hafta

Beşiktaş

Halkbank

7. Hafta

Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Beşiktaş

8. Hafta

Beşiktaş

Aczacıbaşı

9. Hafta

THY

Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş

Çanakkale Bld.

11. Hafta

Karayolları

Beşiktaş

1. Hafta

Beşiktaş

Bigadiç Bld.

2. Hafta

Bursa Bş. Bld.

Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş

Tofaş

4. Hafta

Düzce Bld.

Beşiktaş

5. Hafta

Beşiktaş

Konya Bş. Bld.

6. Hafta

İstanbul Bş. Bld

Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş

Bornova Anadolu Lisesi

8. Hafta

Seydişehir Bld.

Beşiktaş

9. Hafta

Beşiktaş

Anadolu Üniversitesi

10. Hafta

Alanya Bld.

Beşiktaş

11. Hafta

Beşiktaş

Eğirdir Elma

12. Hafta

Milas Bld.

Beşiktaş

13. Hafta

TFL Altekma

Beşiktaş

Erkekler Birinci Ligi
Erkekler 1. Lig’de 1. devre
karşılaşmaları 6 Ekim - 22 Aralık
2018 tarihleri arasında, 2. devre
karşılaşmaları 6 Ocak - 24 Mart
2019 tarihleri arasında, yarı final
mücadeleleri ve final müsabakaları ise Nisan 2019’da oynanacak.
Erkek voleybol takımımızın ilk yarı
fikstürü şöyle:
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Süleyman Seba’yı
kabri başında andık

O

nursal Başkanımız
merhum Süleyman Seba,
vefatının dördüncü
yıldönümünde Feriköy
Mezarlığı’ndaki kabri
başında anıldı.
Törene; Başkanımız Fikret Orman,
Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, Transfer Komitesi ve Hukuktan
Sorumlu Üyemiz Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Amatör Şubelerden Sorumlu
Üyemiz Erdal Karacan, Divan Kurulu
Başkanımız Tevfik Yamantürk, Genel
Koordinatörümüz Levent Çifter, Divan
Kurulu Üyelerimiz, Atletizm Takımımızın sporcuları ile Seba’nın ailesi,
yakınları ve sevenleri katıldı.
Başkanımız Fikret Orman, törende
yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Süleyman ağabeyi anmak, bizim için çok
önemli. Beşiktaş camiasına çok şeyler

kazandırdı. Centilmenliğini ve zerafetini tüm futbol camiasına gösterdi. Bize
çok şey öğretti. Allah rahmet eylesin.”
Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil, anma töreninde şu ifadeleri
kullandı:
“Onsuz yıllar zor geçiyor. Sadece
Beşiktaş’ın değil tüm spor camiasının
sevdiği, saydığı bir insandı. Sevildi,
saygı gördü. Çok özel, çok
zarif biriydi. Mekanı
cennet olsun.”
Törenin ardından
Başkanımız Fikret
Orman ile Yönetim
Kurulu Üyelerimiz,
Galatasaray Spor
Kulübü’nün kurucusu Ali Sami
Yen’in kabrini
ziyaret etti.
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Dünyanın en yüksek
dağ geçitlerine
Beşiktaş’ı taşıdı

Motositlekle ilgili her
türlü denemelerini ve
yolculuklarını Deneme
Tahtası isimli sosyal
medya hesaplarında
paylaşan Erkin Yeşil,
son Nepal seyahatinde
gittiği yerlerde Beşiktaş
atkısı açtı. Erkin Yeşil ile
projelerini, motosiklet
tutkusunu, yolculuk
tecrübelerini ve elbette
ki Beşiktaş’ı konuştuk.

60

Eylül 2018

Röportaj:

Serpil Kurtay

Ö

ncelikle Erkin Yeşil kimdir? Seni biraz yakından
tanıyabilir miyiz?
1977 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde okuduğum
yıllarda fotoğraf ve doğa sporları ile ilgilenmeye başladım. Üniversite yıllarında
gezilerime bütçe yaratmak için matematik dersleri vermeye başlamam ve bu işi
sevmemle, mezun olunca mühendislik
yapmak yerine öğretmenliğe yöneldim.
Bu sayede, motosikletle tanıştığım 2003
yılından beri her sene uzun yolculuklara
çıkma şansı buldum. Tüm bu süreçte
çeşitli dergi ve gazetelerde yazılarım, televizyon programlarında röportajlarım
yayınladı. Son iki yıldır ise öğretmenliğe ara verip, motosiklet ve yolculuk
deneyimlerimi paylaştığım Deneme
Tahtası isimli youtube kanalıma yoğunluk veriyorum.

Ne tür projeler hayata geçirdin?
Deneme Tahtası nasıl bir proje? Neler
yapıyorsun?
Merak ettiğim her şeyi #denemekgerek diye yola çıktım. Dolayısıyla çok
farklı alanlarda projeler gerçekleştirdim.
Yeni çıkan motosiklet modellerini incelemek, bunları test etmek için yolculuklar yapmak, en sevdiğim projeler... Aynı
zamanda gezgin söyleşileri, kamplar
düzenleyerek beni takip edenleri bir
araya getirmeyi de deniyorum. Ağustos
ayında ise çok daha farklı bir etkinlik
yaptım. Motosiklet mağazalarının kalbi
olan bölge Kadıköy Hasanpaşa’da etkinlik ve indirim haftası düzenledim. Yani
yaptığım projeler sadece sosyal medyada kalsın istemiyorum, aynı zamanda
buluşmalar düzenleyerek etkileşim
yaratmaya çalışıyorum. Beni en mutlu
eden proje ise kanserli çocuklar yararına
emek harcayan “Minik Kalplerin Umudu Olmaya Var Mısın” derneği yararına
Kocaeli’de düzenlediğim şenlikti. Birçok
motosiklet kulübünün katıldığı kamplı
etkinikte yaklaşık iki bin kişiydik.

Sapa diyebilirim. Aslında Asya aşığı
birisiyim diyebilirim.
Hangi motosikleti kullanıyorsun?
Bu motosikleti tercih etme sebelerin
neler?
Ağırlıklı olarak enduro tarzı, yani
beni her yola götürebilecek bakımı kolay, hafif motosikletler tercih ediyorum.
Fakat son yıllarda motosikletlerimin
hepsini sattım. Çünkü test motosikletleri kullanmak çok daha keyifli ve
masrafsız (gülüyor). Son yolculuğumu
CF Moto 650 MT ile Nepal’e yaptım ve
kullandığım motosiklet, gerek konfor
gerek sağlamlık açısından beni çok
mutlu etti.

Kaç ülke, kaç şehir gezdin? Seni
en çok etkileyen yerler nereleri oldu?
Gezdiğim ülkelerin sayısını gerçekten saymadım, muhtemelen kırkı
geçmiştir. Beni etkileyen yerler, şehir
merkezlerinden çok, doğal güzelliği
olan motosiklet rotalarına sahip bölgeler. Tacikistan-Afganistan sınırındaki
Wakhan Koridoru, Hindistan’ın kuzeyindeki Kaşmir Bölgesi, Nepal’in Çin
sınırındaki Mustang Vadisi, Vietnem’da

61

Eylül 2018

Aslında herkes ofislerden
kurtulup “gezgin” bir hayat sürmek
istiyor. Ama ilk gerekçe de ekonomik
sebepler oluyor. Sen bu durumu nasıl
aşıyorsun?
Otuz beş yaşıma kadar yoğun çalışıp
sonrasında bu yoğun hayatı bırakmayı
planlamıştım, neredeyse öyle de oldu.
Evliyim bir kızım var, hayat standartımızı korumaya çalışıyorum ama para
hırsı olan biri değilim. Düzenlediğim
etkinlikler, markalara ürettiğim içerikler, şu anda istediğim hayatı sürmeme
yetecek kadar bana imkan veriyor.
Herkesin konfor anlayışı ya da seyahat standardı elbette farklıdır ama
gezilerini daha ekonomik yapmaları
için insanlara verebileceğin genel
tavsiyeler var mı?
Yolculuklardaki en büyük masraf,
konaklamaya, yemeye ve içmeye gidiyor. Kamplı seyahat etmek ve sokakta
yemek yiyebilmek, yolculuğu çok daha
ekonomik hale getirecektir.
Özellikle son zamanlarda kendisini “gezgin” olarak ifade eden çok
fazla insan olduğunu görüyoruz. Bu
durumla ilgili düşüncelerin neler?
Bence gezginlik bir ruh halidir.
Birisinin çıkıp “Ben gezginim” demesi
bana tuhaf geliyor. Ünlü olma çabaları
maalesef sosyal medya yüzünden aldı
başını gidiyor.
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Erkin Yeşil, Vodafone Park'taki maçlarımıza kızı Asya ile birlikte gidiyor.

Gerek yurt dışında gerekse yurt
içinde onlarca ülke, onlarca şehir
var... Sen seyahat planını yaparken
önceliklerini nasıl belirliyorsun?
Tecrübe ve araştırma, bu konuda
gerçekten çok önemli. Zaman ve parayı
denk getirmek için epey okumak ve
benzer rotayı yapan kişilerden bilgi
almak gerekiyor. Ben de hala bu şekilde
yapıyorum.
Çantandan asla çıkarmadığın
olmazsa olmazların neler?
Yolculuklarda yanıma çok az malzeme alıyorum, çünkü hafif olmak çok
önemli. Örneğin son yolculuğum iki
ay sürdü ama yanımda yalnızca üç adet
tişört vardı. Ama olmazsa olmazlarım
var tabii: Fotoğraf makinem, plastik
kelepçe (cırt) ve ıslak mendil...
Seyahatlerinle ilgili tecrübelerini
daha sonra insanlarla bir araya gelerek paylaşıyorsun. Bu sırada insanlardan en çok hangi sorular geliyor? Bu
paylaşımların insanları cesaretlendirdiğini düşünüyor musun?
Deneme Tahtası’nın amacı zaten
deneyimlerimi paylaşmak ve insanlara ilham vermek... İnsanlar en çok
“yolculuklarda başıma bir şey gelirse”
kısmından çekiniyor. Bunun için
yolda karşısına çıkabilecek problemleri
çözmek yerine problemlerin çıkmaması için deneyimlerimi paylaşıyorum.

Cesaret vermek, benim yapabileceğim
bir şey değil aslında.
Yolculuklarına tek mi çıkıyorsun?
Genelde tercihim tek ya da iki kişi
oluyor. Daha fazlası yolculuklarda karar
almayı ve hareket kabiliyetini kısıtlıyor.
Nepal yolculuğuna yakın arkadaşım
Can Küngör ile beraber çıktık. O da
benim gibi koyu bir Beşiktaş taraftarı
motosiklet tutkunu. Aynı zamanda çok
iyi bir yol ve maç arkadaşı.
O zaman gelelim Beşiktaş’a... Beşiktaşlılığın nereden geliyor? Maçları
takip eder misin?
Beşiktaşlılığım babadan geliyor.
Özellikle çocukluk dönemimde maçları
kaçırmazdım ve çok tutkuluydum.
Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuduğum dönemde çok iyi bir

grubumuz vardı ve sürekli tribündeydik. Bu sezon ise UEFA ön eleme maçlarının ikisinde de stattaydım, üstelik
kızımı da artık maçlara götürüyorum.
Son olarak Nepal'e kadar süren
uzun bir yolculuk yaptın. Seyahatinde
yanında bir de Beşiktaş atkısı vardı.
Yolda Beşiktaş atkısı açmak nereden
aklına geldi?
Aslında yolculuklarda kendi
fotoğraflarımızdan çok, doğa, manzara
çekiyoruz. Yakın arkadaşım ve koyu bir
Beşiktaşlı Gökhan Gültekin Karakaş’a
“Nepal’e gidiyorum” deyince Beşiktaş
atkısıyla fotoğraf çekmemizi o akıl etti.
Çok da güzel düşündü, çok güzel fotoğraflar ortaya çıktı. Dünyanın en yüksek
dağ geçitlerinden geçtik ve Beşiktaş
atkısını açtık. Üstelik insanların da çok
ilgisini çekti.
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Uzak ülke ABD’de dalgalanan

Siyah Beyaz sevda

Yazı:

Gökhan Karakaş

Bavullara doldurdukları eşyaların içinde en özel, en kutsalıydı Beşiktaş atkısı.
Sadece bir sembol değil, yüreklerindeki Siyah Beyaz aşkın anlatım tarzıydı bu atkı.
Bazen o atkı dünyanın en güney ucu, en kuru, en soğuk kıtası Antarktika’da açılır
ve yüreklerdeki sevgiyle erirdi buzullar. Siyah Beyaz sevdasını yürekleriyle dünyanın
faklı coğrafyalarına taşıyanlar, bazen de çöl sıcağında dalgalandırır bayrağımızı. Yakıcı sıcaklıkta sığınacak gölge bile aramadan gözlerini güneşe dönüp, kirpikleri yanana
kadar bekler o fotoğraf için. Dergimizin bu sayfalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyah Beyaz atkıyı dalgalandıran iki Kartal yürekliye ayırdık. Kaliforniya Kartalı
Abdo Koç, yılladır çektiği Türkiye hasretine mabedimiz Vodafone Park’a duyduğu
özlemini ekleyerek birbirinden ilginç işlere imza atıyor. On üç yaşındaki Ozan Kılıç
da, New York’tan başlayan ABD seyahati boyunca her fırsatta atkımızı dalgalandırarak yavru kartallıktan delikanlı kartallığa terfi ettiğini kanıtladı.

Karşınızda Kaliforniya Kartalı
Tam bir Anadolu çocuğu olan
Abdo, uzun yıllardır ABD’nin Los
Angeles kentinde yaşıyor. Antakya
Lisesi’ni bitirdikten sonra Los Angeles’taki amcasının yanına giden Abdo,
memleketinden on üç bin kilometre
uzakta bile sevdasını yaşatıyor. Büyük
Okyanus kıyısında yer alan ve “Melekler Şehri” olarak bilinen kentte
yaşayan Abdo Koç, adeta Beşiktaş
elçisi... Beşiktaş’ın her maçını izleyen
Abdo, sadece Huntington sahilinde
değil, tüm Kaliforniya eyaletinde
Beşiktaş’ın gönüllü tanıtım elçisi.
Gurbette yaşamanın zorluklarını ve
Türkiye özlemini gözleri dolu dolu anlatan Abdo, Beşiktaşımız’ın maçlarını
dünyanın pek çok faklı milletinden
insanla birlikte izlediklerini söyledi. Ülkesinden dokuz bin kilometre
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uzakta Siyah Beyaz bir sevda yaşadığını söyleyen Abdo Koç, şunları söyledi:
“Burada Beşiktaş’ı daha çok hissediyorum. Çünkü okyanusu izlerken İnönü
Stadı’nın kapalı tribününde olduğumu hayal ediyor, binlerce kilometre
mesafeyi hayallerimde kat ediyorum.
Herkes beni Kaliforniya Kartalı olarak
tanıyor. ABD’li arkadaşlarım bunun
nasıl bir sevda olduğunu sorduğunda
ise ‘Anlatılmaz, yaşanır’ diyorum. Vefa
kelimesinin karşılığı uzakta daha iyi
anlaşılıyor. Biz yenmek ya da şampiyon olmak için tutmuyoruz Beşiktaş’ı.
Yaşamak için Beşiktaşlıyız. Çünkü
ölümle yaşamı ayıran çizgi Siyah’la
Beyaz’ı ayıramaz ki.” Abdo Koç, bir
yıl bekleyerek, arabasına Hatay ilinin
plakası olan 31 ile biten “BJK 31”
plakasını taktırdı.

Hakkı’nla Şeref’inle
şampiyon ol ilkesini
benimseyen delikanlı Kartal
Bu yıl lise eğitimine başlamayı bekleyen on üç
yaşındaki Ali Ozan Kılıç da sevdasını uzak ülke
ABD’de dalgalandırdı. Gazeteci babası Hayati Kılıç
ve bankacı annesi Çiğdem Kılıç ile dayısı İlhan
Sezer’i ziyaret etmek için New York’a giden Ozan,
elbette ki Beşiktaş atkısından ayrılmadı. İlginç
gördüğü her manzarada atkısını sırt çantasından
çıkartan Ozan, karşılaştığı kişilere öğrenebildiği
birkaç İngilizce ile Beşiktaş’ı anlattı. “Türkiye’nin en
büyük futbol takımı Beşiktaş’tır” sözlerinin İngilizce karşılığı olan “Turkey's biggest football team
Beşiktaş”ı her yerde söyleyen Ozan, şöyle konuştu:
“Dedem Mehmet Ali Çapkın ve annem Çiğdem
Kılıç, çok iyi Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş sevgisini
bana dedem aşıladı. Doğduğum hastane odasında
dedem Beşiktaş tulumu giydirdi, yani doğuştan
Beşiktaşlıyım. Yedi-sekiz yaşlarımda İnönü Stadı’ndaki ilk maçıma Gökhan Karakaş amcam götürdü.
Büyük bir heyecanlan izledim maçı. Yaz tatili için
ailemle birlikte ABD’ye gittik. New York’un yanı sıra
Las Vegas’a ve Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon’a
da gittik. Buradaki yerli Kızılderililere Beşiktaş atkısı
hediye ettim. Hep bir ağızdan söylediğimiz “En
büyük Beşiktaş” sözleri, büyük kanyonda yankılandı.
Bu arada bölgenin simgesi Kartallar üzerimizde uçarak bizi selamladı. Çok heyecanlıydı. Beşiktaş atkım
sürekli yanımda. Gittiğim her yerde bayrağımızı
dalgalandırıyorum.”
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Zafer Sonrası
Dolmabahçe'de
Renklerin Şöleni
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(Tuval Üzeri Yağlıboya 50x70cm, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

B

oğaz'ın en güzel kıyılarından birine sahip
olan Dolmabahçe'nin
adını her duyduğum
zaman gözümün
önüne iki sembol gelir; Atatürk'ün
imzası ve Beşiktaş'ın logosu...
Dolmabahçe Sarayı'nın yanında,
camisi ve saat kulesiyle bütünlük
kazanan tarihi dokusu, bize yalnızca
mimari güzellikleri sunmaz. Manevi
değer açısından Türkiye'nin kalbi
olan Dolmabahçe'nin evimiz olarak
kabul görmesini de, bizim en
büyük şansımız olarak görüyorum.
Atatürk'le sembolleşen Saray'la adeta
komşu olmamızın anlamı ve değeri
de paha biçilemez.
Dolmabahçe, şehir planlaması
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açısından meydan olarak kabul edilmese de, her zaman birbirinden farklı duyguların ortak buluşma noktası
olmuştur. Özellikle mabedimizin
sınırları içinde bulunmasından dolayı, yıllar içinde sayısız mutluluğa ev
sahipliği yapmıştır. Kimi mekanlar
vardır, oraya giden kişiler o mekanı
onurlandırır. Örneğin Atamız yıllar
önce bir restoranda yemek yediyse ya
da Süleyman Seba bir lokali ziyaret
ettiyse bu mekanlar bu kişilerin isimleriyle anıldığı için anlam kazanır.
Kimi mekanlar da vardır, siz
oraya gittiğiniz zaman onur duyarsınız. Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği,
Sultanahmet Camii, Ayasofya ve
Vodafone Park gibi... Yalnızca oraya
adım atmanız, o mekanın havasını
solumanız bile sizi manevi anlamda
yüceltir.
Dolmabahçe'nin, her iki anlamda da değere sahip bir semt olduğunu düşünüyorum. Mekanın tarih
kokan ruhundan referans alıp, on
binlerce eşsiz Beşiktaş taraftarının
da anlam kattığı bu sinerji alanını
her dönem rengarenk görmekteyiz.
Bu renklerin tam karşılığı olmasa
da, paletimdeki yansımasını tuvale
aktarmaya çalıştım.
Büyük bir heyecanla resmettiğim Dolmabahçe temalı son iki
çalışmam, bana ilham kaynağı olan
taraftarlarımıza armağanımdır...
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Dünya Kupası ve
rakamlara yansıması
Taraftar harcamaları

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

G

eçtiğimiz sayıda size
FIFA Dünya Kupası’nın
tarihçesinden büyük
bir organizasyon haline
gelmesi için geçirdiği evreleri ve bu organizasyona katılan kulüp,
ülke, sponsor ve futbolcular adona, bu
organizasyonla birlikteki gerek ekonomik gerek şöhret gerekse pazarlama
değişimlerinden bahsetmiştik. Rusya,
on bir kentinde düzenlenen bu organizasyonla, bir aylık süreç içinde turizmin
renkli cenneti haline geldi ve ekmeğine
bal sürdü.
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Visa kart sahipleri, turnuva boyunca
maçların oynandığı stadyumlarda işlem
başına ortalama 23 dolar harcarken, bu
harcamalarda Rus taraftarlar başı çekti.
Onları ABD ve Meksikalı taraftarlar
takip etti. Bireysel olarak yapılan en yüksek ortalama harcama tutarları 68 dolar
ile stadyum içi logolu ürün alımları,
53 dolar ile Fan Fest alanından logolu
ürün alımları ve 13 dolar ile stadyum içi
yiyecek ve içecek harcamaları oldu.

En çok harcama yapan
on ülke

FIFA Dünya Kupası’nda maçların
oynandığı stadyumlarda Visa kartlarını
kullanarak en çok harcama yapan taraftarların ülkeleri:
• Rusya: 12 milyon dolar
• Amerika: 3 milyon dolar
• Meksika: 1,5 milyon dolar
• Çin: 1,1 milyon dolar
• Arjantin: 700.000 dolar
• Peru: 560.000 dolar
• İngiltere: 550.000 dolar
• Brezilya: 500.000 dolar
• Kolombiya:
420.000 dolar
• Avustralya:
400.000
dolar

ilgili her şeyi tartışmak üzere Twitter’a
geldi. En çok tweet, Fransa ve Hırvatistan finalinde atıldı.
#WorldCup’in en çok tweet atılan maçları sıralaması şöyle:
Fransa vs Hırvatistan
(#WorldCupFinal; 15 Temmuz)
Brezilya vs Belçika
(#BRABEL; 6 Temmuz)
Brezilya vs Meksika
(#BRAMEX; 2 Temmuz)

Stadyum içi harcama

Yüz yirmi üç ülkeden taraftarların
stadyumu doldurduğu 14 Haziran’daki
açılış maçı, aynı zamanda en yüksek
düzeyde harcamanın yapıldığı maç oldu.
1 Temmuz’da Rusya ve İspanya arasında
oynanan maç ise en çok harcamanın
yapıldığı ikinci maç oldu.
Oynanan altmış iki maçın genelinde
stadyum içi işlem başına ortalama harcama tutarı 19 dolar oldu. Rus taraftarlar
FIFA Dünya Kupası süresince stadyum
içinde ortalamada işlem başına 18 dolar
harcarken, yabancı taraftarlar yaklaşık 31
dolar harcadı.

Stadyum bazında en
yüksek harcama yapılan
beş stadyum

• Luzhniki (Moskova): 8,6 milyon dolar
• Saint Petersburg: 3,3 milyon dolar
• Samara: 2 milyon dolar
• Sochi: 1,9 milyon dolar
• Spartak (Moskova): 1,8 milyon dolar

Sosyal medyada
neler oldu?

Dünya Kupası sırasında yüz on
beş milyar tweet gösterimi gerçekleşti;
futbolseverlerin hangi olaylara tepki
gösterdiği, bir sonraki maçın sonucunu
tahmin etmesi, yaşanan sakatlıklar veya
tartışmalı anlar... Milyonlarca insan
#WorldCup ile

Fransa vs Arjantin
(#FRAARG; 30 Haziran)
Kosta Rika vs Brezilya
(#BRACRC; 22 Haziran)

En çok tweetleyen
ülkeler

En fazla tweet atan ülke Brezilya
oldu. Geçtiğimiz sezonlarda birçok kez
galip olan bu ülke, altmış dört heyecanlı
karşılaşmanın yaşandığı dönemde tweet
dünyasının da galibi oldu.
Brezilya
Japonya
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
Brezilya’nın Neymar, Jr. turnuvanın en
çok bilinen oyuncusu oldu.

Hakkında en fazla
tweet atılan takımlar
Brezilya (@CBF_Futebol)
France (@equipedefrance)
Arjantin (@Argentina)
İngiltere (@landland)
Portugal (@selecaoportugal)

Hakkında en fazla
tweet atılan marka veya
sponsorlar
Budweiser
Adidas

Coca-Cola
Nike
Apple

Facebook’ta en çok
konuşulan takımlar

Facebook’ta ise 383 milyon kişi, 2,3
milyar etkileşimde bulundu.
1. Brezilya
2. Arjantin
3. Fransa
4. Rusya
5. Meksika

Facebook’ta en çok
konuşulan futbolcular
1. Lionel Messi
2. Neymar Jr

3. Cristiano Ronaldo
4. Philippe Coutinho
5. Mohamed Salah

Dünya Kupası’nda
‘bin dolar’ rekoru

KPMG Football Benchmark, maç
bileti fiyatlarını analiz etti. 2018 Dünya
Kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması
bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçti. Rusya’da final
izlemenin en düşük maliyeti 455 dolar,
en pahalı bilet ise 1.100 dolardı.

Biletlere 11 milyon
talep geldi

2018 Dünya Kupası için satışa çıkarılan 3,1 milyon bilet için FIFA’ya 11
milyon adet bilet talebi gelirken, fiyatlar
2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya
Kupası’na göre yüzde on bir oranında
arttı. Birinci kategori fiyatları yüzde on
üç, ikinci kategori fiyatları yüzde on
dört ve alt kategori fiyatları yüzde altı
oranında artış gösterdi.
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Cavit Altındal
1921 ile 1927 yılları arasında ortahaf olarak yetmiş bir maçta yer aldı ve iki
gol attı. 1921-22 sezonunda “Pazar Ligi” ve 1923-24 sezonunda da “resmi ilk
İstanbul Ligi” şampiyonlukları onuru yaşadı, Siyah Beyaz forma altında...

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

S

ıçrama yeteneği ile hava
toplarındaki hakimiyeti
kadar, kontrol altına
aldığı meşin yuvarlağı
çok isabetli biçimde
arkadaşlarına aktarabilen bir beş
numara idi Cavit Altındal. Ayrıca
iki ayağını da ustalıkla kullanabilen, yeri geldiğinde şık driplingler
de yapan ve döneminin en iyi santrhaflarından biriydi geçmişte.
Türk futbolunun Osmanlı Dönemi’nde bir, Cumhuriyet Dönemi’nde bir olmak üzere, Beşiktaş’ın
iki İstanbul Ligi Şampiyonluğu’nda
onun da terini ve emeğini anımsamamak haksızlık olur doğrusu.

İstiklal Madalyalı
futbolcu

Osmanlı Dönemi’nin “ulus”
olarak zirveden iniş ve işgal yıllarında, Galatasaray, Altınordu, Pera
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ve Fenerbahçe gibi takımların etraflarına toplayıp resmiyeti olmayan
turnuvalar yaptıkları ve senede en
az üç-dört kulübün “İstanbul Şampiyonu” olduğunun iddia edildiği
dönemlerde, ülkenin asker kökenli
futbolcularından biriydi o... İstiklal
Harbi’nde, deniz subayı olarak
katıldı milli mücadeleye. Neticede “İstiklal Madalyası” hak eden
Beşiktaşlı sporculardan biri oldu.
Yazımızın devamında Cavit Altındal’ın Siyah Beyaz formayı giydiği
dönemle birlikte, kulübümüzün ve
futbol branşımızın tarihine de ışık
tutacağız, ayrıntılı olarak...

yacaksınız” şartını öne sürdüğü
için, Kartal Yuvası’nda “1908 İkinci
Meşrutiyet” ilanına kadar sürüp
giden zaman diliminde futbol
oyunu, faaliyet branşları arasında
yer almamıştı mecburen. 1908’de
Meşrutiyet İnkılabı ilan edilip halk
kısmen de olsa hürriyete kavuşunca hemen ardından “Cemiyetler
Kanunu” yürürlüğe girmiş ve resmi
kuruluşlarını ilan eden Beşiktaş,
Galatasaray, Fenerbahçe ve Vefa
gibi başı çeken kulüpler, sportif
faaliyetlerine daha bir çekidüzen
vererek saray hafiyelerinin takibinden, daha doğrusu bir deyimle
baskısından kurtulmuşlardı...

Osmanlı’da Beşiktaş
ve futbol

Mekteb-i Sultani’nin on
birinci sınıfında, 1905’te meydana
getirilen bir futbol takımı ile spor
dünyasına adımını atan Galatasaray, başlangıçta bu tek branş ile
azınlıklarla mücadeleye girişirken;
o dönemin 1903 doğumlu Beşiktaş’ı “boks, güreş, eskrim, aletli
jimnastik, halter ve atletizm”
branşları ile boy gösteriyordu. “Osmanlı Beşiktaş Terbiye’i Bedeniye
Mektebi” konumu itibariyle padişah 2. Abdülhamid’in de özel izniyle faaliyetini sürdürüyordu, baskı
rejimine takılmadan. Padişah,
futbolu yasaklamıştı Beşiktaş’a!
Padişah 2. Abdülhamid, “Osmanlı
Beşiktaş”ın sportif faaliyetlerine
izin verirken, “O İngilizler’in
oynadıkları ayak topunu oynama-

Yıl 1924... İstanbul Şampiyonluğu
yolunda Beşiktaş, Süleymaniye engelini
aşarken (3-1)

Cavit Altındal, iki ayağını da ustalıkla kullanabilen,
yeri geldiğinde şık driplingler de yapan ve
döneminin en iyi santrhaflarından biriydi geçmişte.
Cemiyetler Kanunu gereği
kulübün resmiyet kazanması sonucunda, padişahın futbol yasağının
ortadan kalkması ve Beşiktaş semtinin en popüler isimlerinden Şeref
Bey’in devreye girerek futbolu
branşlarımız arasına katması,
birkaç ay içinde gerçekleşmişti.
Yusuf Ziya Öniş, mensup
olduğu Galatasaray’da yetkileri ve
etkinliği itibariyle çok popülerdi.
İdareciliğini yaptığı topluluğu
her şeyin üstünde sayıyor, etrafına
topladığı ve bugün tarihten adeta
silinmiş birçok spor kulübünün
üzerinde kurduğu otorite sayesinde “İmparator” lakabı almıştı
mütareke ve işgal yıllarında...
Bunun yanında nedendir bilinmez,
Beşiktaş’tan hiç hoşlanmıyor ve
onunla aynı platformda mücadeleye
girmekten kaçınıyordu türlü bahaneler ileri sürerek. Beşiktaş’ın ilk
santrforu, genel kaptanı Şeref Bey
de en az onun kadar kendi camiası

içinde yetkili ve popüler olduğu
halde, müteaddit defalar “Cuma
Ligi’ne Beşiktaş da katılsın” isteği
ile kendisine başvurduğunda “Olmaz, bizim seviyemizde değilsiniz”
diyerek geri çevirip kompleksini
tatmin ediyordu ısrarla. Şüphesiz,
gerçek bu değildi!..

İlk resmi Lig
Şampiyonu

Cumhuriyet Türkiyesi’nde tam
bir resmi hüviyet içinde ve 1923
Ağustosu’nun otuzuncu günü
Ankara’da toplanan ilk kongre
ile spor ve teşkilatlanma resmi bir
kimliğe bürünerek hızla kalkınma yoluna girdi. Türkiye İdman
Cemiyetleri İttifakı (TİCİ)’nın
yeniden düzenlediği lig maçları
garip bir şekilde yapıldı. Hazırlanan fikstürde Beşiktaş, ikinci
kümeye atılmak isteniyordu. Bu
gülünç durum karşısında Beşiktaş,

lig maçlarına katılmadı. Nitekim
Beşiktaş’ın katılmadığı lig maçları
tamamlanamadı ve olaylar skandal
mahiyetini aldı.
Daha sonra Paris Olimpiyatları’na katılacak takımın belirlenmesi amacıyla 1924 senesinde
bir turnuva düzenlenmesi gerekti.
İstanbul lig maçlarını çıkmaza ve
rezalete götüren futbol heyeti yerini
yeni bir heyete bırakmaya mecbur
kaldı. Yeni heyetin düzenlediği
ve “İstanbul Lig Şampiyonu”nun
belirleneceği turnuvada Beşiktaş,
Ortaköy’ü 9-0, Beykoz’u 5-1, Süleymaniye’yi 3-1 mağlup ederek finale
yükseldi. Finalde Galatasaray’ı da
2-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmi ilk “İstanbul Futbol Ligi Şampiyonu” olma
şerefini kazandı.

İlk Türkiye
Futbol Şampiyonası

Yukarıda da değindiğimiz gibi
Şeref Bey, Galatasaray ve Fenerbahçe ile giriştiği futbol rekabetini
daha da ilerilere götürmek istiyordu
haklı olarak. Şimdi önünde daha
da önemli bir başka organizasyon

1921-22 İstanbul Pazar Ligi Şampiyonu Beşiktaş... Soldan ayaktaki futbolculardan dördüncü Cavit Altındal...
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İlk resmi İstanbul Ligi Şampiyonu Beşiktaş takımı, Taksim Stadı’nda...
Ayaktakiler (Soldan): Abdi, Bahattin, Şahap, Cavit, Edip, Faik, Hasan Oturanlar: Nafi, Refik, Sadri, Tevfik

Ülkenin asker kökenli
futbolcularından
biriydi o... İstiklal
Harbi’nde, deniz
subayı olarak katıldı
milli mücadeleye.
vardı Beşiktaş için... Başkent
Ankara’da yapılacak ilk Türkiye
Futbol Şampiyonası idi bu önemli şölen...
Beşiktaş, futbol tarihinde ilk
olarak Türkiye Futbol Şampiyonası’na 1924 yılında katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
resmi İstanbul Şampiyonu olması

nedeniyle Türkiye birinciliklerine iştirak hakkını kazanan
Siyah Beyazlılarımız, Ankara’da
yakasına yapışan talihsizlikler
neticesinde en iyi üç oyuncusu Fercani ve Hasan beyler ile
Cavit Altındal’a kadrosunda yer
veremedi.
Beşiktaş’ın İstanbul Şampiyonu olmasında birinci derecede
rol oynayan bu üç oyuncu, Harp
Okulu talebesi olduklarından
Genelkurmay Başkanlığı emriyle
Türkiye Şampiyonası’nda Harbiye ve Denizgücü takımlarında
oynamak zorunda kaldılar. Bu
nedenlerle Beşiktaş takımı, maalesef umulan başarıya ulaşamadı.
Harbiye takımında yer almak

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmi İstanbul
Şampiyonu olması nedeniyle Türkiye
birinciliklerine iştirak hakkını kazanan Siyah
Beyazlılarımız, Ankara’da yakasına yapışan
talihsizlikler neticesinde en iyi üç oyuncusu
Fercani ve Hasan beyler ile Cavit Altındal’a
kadrosunda yer veremedi.
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zorunda kalan Fercani ve Hasan
beylerden birer gol yiyerek son
maçında 2-0 mağlup olan Beşiktaş, “İlk Türkiye Futbol Şampiyonluğu”nu Harbiye takımına
kaptırdı.

Cavit Bey ve
sürpriz kaza

İlk resmi İstanbul Ligi
karşılaşmalarında, en az Fercani
ve Hasan Beyler kadar Beşiktaş’a katkıda bulunan ortahaf
Cavit bey, Başkent’te organize
edilen Türkiye Şampiyonası’nda
Beşiktaş’a karşı oynamadı sürpriz
bir olay neticesinde... “Başıma bir
kaza gelse de, Beşiktaş’a karşı Denizgücü’nde yer almasam” diye
düşünürken kampta bulunduğu
otelin anfisinde merdivenlerden
inerken ayağı kaydı ve gerçekten
feci şekilde sağ ayağı incinerek,
davul gibi şişti. Bu nedenle
Denizgücü-Beşiktaş karşılaşmasında yer almadı ve Denizgücü
takım kaptanını bu kazaya
inandırması hiç kolay olmadı
onun için...

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

Kartal Yuvası
en yüksekte olandır
Biz Beşiktaşlıyız...
Önemlidir bizim için Siyah-Beyaz...
Ve en az onun kadar da ‘Kartal’...
Sözlerimizde, şiirlerimizde, şarkılarımızdadır...
Kartal güçlüdür, cesaretlidir, asildir, tektir ve zirvededir...
Ne kadar özelliği varsa ‘Kartal’ın, Beşiktaşımız’a da o yakışır, o yaraşır...
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Beşiktaşlı olmanın en
önemli özelliklerinden
birisi, takımına olan
sonsuz bağlılık ve
sadakattir. Ayrıca
Beşiktaşlı, Beşiktaş’ı
her şeyden önde tutar
ve onun için erişilmez
ve kutsal olan birkaç
kavramdan bir tanesidir.
İşte Kartal da hayatını bu
özellikler çerçevesinde
sürdürür. Kartallar tek
eşlidir. Yaşamları boyunca
eş değiştirmedikleri
gibi her yıl, aynı yuvayı
kullanırlar. Yuvaları da
kolay ulaşılamayacak
yerlerdedir.
Kartal, üstün
özellikleriyle birçok
hükümdarlığın simgesi haline gelmiştir.
Eski Yunan İmparatorlukları’nda güneşi, ışığı, ışıklı
gökyüzünü ve Zeus’u temsil eder. Çünkü mitolojide ‘Kartal’ Zeus'un
kuşu olarak bilinir. Zeus'un devlerle olan savaşında ona yardım eder ve
kapısında bekçilik yapar. Müthiş hızı ve avcılığıyla yıldırıma benzetilir.
Yaşamının uzun yıllar sürmesi sonsuzluğu sembolize eder. Ayrıca gökyüzüne
yakın yerlerde kanat çırptığı için kutsal sayılırken, baştanrı Zeus’un ihtişam,
güç, bilgelik ve yücelik gibi özelliklerini taşıdığına inanıldığından Eski Yunan
krallarının da egemenlik simgesidir.
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İnsanoğlu ‘Kartal’ kelimesini birçok
kavram ve uygulama için kullanmıştır.
Bunların içinde en güncel olanlardan bir
tanesi de göz ameliyatlarında Wave Front
teknolojisi kullanılarak uygulanan ‘Kartal
gözü’dür. Kartallar çok yükseklerde
uçarken yerdeki çok küçük varlıkları
bile görüp avlayabilirler. Bilim adamları
da Kartalın gözlerindeki keskinliğe insan
üzerinde de ulaşabilmek için birçok
teknoloji geliştirmeye devam ediyorlar.
Ama bunun gerçekten gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği tıp dünyasını
meşgul eden sorulardan bir
tanesi...
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Amerika’daki yedi kızılderili kabilesinden biri olan
Lakota Kabilesi de ‘Kartal’ı kutsal sayan bir kültüre
sahipti. Öyle ki, söylencelerinden birinde bu kutsallığı
şu şekilde anlatmışlardır: “Kutsal Yaratıcı’nın
dünyanın bütün kuşlarını yarattığı ilk zamanlarda,
onların tüylerini bir çiçek demeti gibi çesit çesit
renklerle donattı. Sonra da her birine farklı farklı
şarkılar öğretti.Yaratici onlara her yeni günü güzel
şarkılarından oluşan koroyla karşılamaları talimatını
verdi. Ve bütün yarattığı kuşlar arasından lider olarak
KARTAL’ı seçti. O yaratılanlar içinde en yükseğe
uçabilen, en uzaği görebilendi ve Kutsal Yaratıcı’nın
habercisiydi. Lakota ulusu olarak bizler, bu nedenle
her zaman Dört Kutsal Törenleri’nde saçlarımıza
Kartal tüyü takacağız. İnancımız; onu tutmak veya
takmakla Yaratıcı’nın mesajlarını daha çabuk ve doğru
alabileceğimiz şeklindedir.Yaratici Kartal tüyü ile
bizleri en yüksek mertebeyle onurlandıracaktır. Bir
kişiyi Kartal tüyü ile karşılamak demek, onu minnetle
ve en büyük saygı ile karşılamak demektir.
Bu yolda Kutsal Yaratici ve Kartal yeni
Kartal tuyu sahiplerine isim vereceklerdir.”
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SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 TEMMUZ 2018

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

15 AĞUSTOS 2018

TREND

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 100 saat gündemde kalarak dikkat
çekmektedir. Tüm Twitter gündeminde
de 3. sıradadır.
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

Kara Kartal emojisi bu ay da en fazla
kullanılan emoji olmuştur.

(50272)
196%

(216347)
8,4%
TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAGLER

(2184022)
84,4%

(106658)
4,1%

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

#Beşiktaş hashtagi en çok kullanılan hashtag olmuştur. Efsane başkanımız Süleyman
Seba da yapılan paylaşımlarla anılmıştır.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
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Astrolojik portre:

TOLGA ZENGİN
Natal

Artvin, Turkey

10 Oct 1983

Tropical

12:00 PM BAT -3:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

B

eşiktaşımız’ın 2013-14
sezonunda takımımıza
transfer ettiği Tolga
Zengin, 10 Ekim 1983
tarihinde Artvin’de
doğmuştur. Aslen Gümüşhane’lidir.
192 cm boyunda olan Tolga Zengin,
futbol hayatına 1995 yılında Trabzon İdmanocağı Kulübü’nde amatör
olarak başlamış. 1998 yılında Trabzonspor’un altyapısına girdikten
sonra 2003 yılında A takıma yükselmiş ve 2013 yılına kadar futbol
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Whole Sign

hayatını Trabzonspor’un kalecisi
olarak sürdürmüştür. Zengin bu
süre içinde toplam 110 maça çıkmıştır. Ayrıca 1998 yılından itibaren
milli takımda kendi yaş gruplarında
kaleyi korumaya başlamış; A milli
takım formasını ilk kez, 12 Nisan
2006 tarihinde Azerbeycan ile
oynanan dostluk maçında giymiştir.
Futbol hayatında kaleci mevkisinde
kariyerini devam ettirmekte olan
Zengin, bugüne kadar çıktığı toplam 253 maçta bir kırmızı, on sekiz
sarı kart görmüştür.
Tolga Zengin’in doğduğu gün
gökyüzünde kişilik ve karakter
temsilcisi Güneş, Terazi burcunda
ilerlemekteymiş. Duyguların temsilcisi Ay da Yay burcunda bulunuyormuş. Astrolojik doğum haritasındaki diğer gezegen konumlarına
baktığımda Terazi ve Yay burcunda
ağırlıklı olarak yerleşmiş gezegenler
dikkat çekici durumdalar. Karakter
ve mizaç analizinde gezegenlerin
bulunduğu burçların element ve
nitelikleri çok bilgi vericidir. Tolga
Zengin’in haritası ateş ve hava elementi ağırlığına sahip. Ateş enerjisi
kişiye heyecanlı, hareketli, canlı,

cesur, korkusuz, risk alan, kendine
güvenen, dürüst ve liderlik yeteneğiyle etrafını etkileyebilen davranışlar getirir. Hava elementi daha çok
zihinsellikle alakalıdır, kişiyi devamlı
bir arayış içine sokar, grup bilincine
açıklık verir, sosyallık ve arkadaşlık
ön planda yer alırken, duygular daha
geri plandadır.
Terazi burcunun tam ortasında
doğmuş olan Zengin için hayatta
en önem verdiği konuların başında
denge, huzur, objektivite ve mantık
geliyor diyebiliriz. Terazi burcu
kişileri akılcı, sosyal, arkadaşlık ve
ekip ruhuna önem veren insanlardır.
Tolga’nın haritasında akıl, düşünce
ve kendini ifade etmeyi temsil eden
Merkür gezegeni de Terazi burcunda
bulunuyor. Bunun sonucunda karşısındaki kişilerle iletişim kurarken
eşitlik ilkesi üzerinden hareket eder,
haksızlıklara karşı bir tavır sergiler.
Beşiktaş forması ile saha içinde ve
saha dışında her türlü haksızlığa
tahammül edemeyen bu tavrını en
açıkça ortaya koyduğu örneklerin
başında; 2018 yılında Türkiye
Kupası yarı final maçında teknik
direktörümüze yapılan saldırılara

verdiği tepki sayılabilir. Özetle Terazi kişilerinin hayatında dengeler çok
önemlidir, herhangi bir şekilde dengesini bozacak bir olay veya ortam
gelişirse hemen objektif ve akılcı bir
tavır ile durumu açıklığa kavuşturmayı tercih eder. Tabii Tolga Zengin
gibi doğum haritasında ateş elementi
de yüksek olan bir kişi için bu tavır
biraz daha fazla güdüsel tepkisellik
içerebilir. Beşiktaş’a transfer olduktan sonraki bir röportajında çok
mutlu ve huzurlu olduğunu, futbolu
Beşiktaş’ta bırakmayı istediğini
belirtmişti. 2017-18 sezonunda
takımızın kalesini Fabri korurken,
her zaman için önemli olan takımın
başarısı olduğunu vurgulamış, hiçbir
zaman şahsi hırslarını takım menfaatinin önüne geçirmeyen davranışlarıyla da takdir almıştır. Bu yaklaşımı
bile, denge ve uyumun kendisi için
ne kadar öncelikli olduğunu açıkça
vurgulamaktadır.
Tolga Zengin’in astrolojik
doğum haritasında dikkat çeken
bir diğer gezegen kümeleşmesi de
ateş elementinden Yay burcunda
bulunuyor. İlk dikkat çeken nokta,
kişinin duygusal tepkileri ve mutluluk ihtiyacını temsil eden Ay’ın
Yay burcundaki yerleşimidir. Bu
konum Tolga’nın coşkulu, iyimser,
idealist, hemen harekete geçen ve
tepkilerini içtenlikle ortaya koyan
davranışlarını aslında çok güzel izah
ediyor. Ateş elementinden olan Yay
etkisi kişinin inançları doğrultusunda kolay harekete geçebilmesine
olanak sağlar. Tabi aynı zamanda
beğenilmek, takdir edilmek kişinin
duygusal anlamda mutlu olması için
en önemli motivasyonları olarak
dikkat çeker.
Astrolojik doğum haritasında
Ay’a yakın duran gezegenlerin
etkileri ayrıca önemlidir. Tolga’nın haritasında Jüpiter ile
Uranüs konum olarak Ay ile
yakın etkileşim içindeler.
Şans ve ahlak gezegeni
olarak niteleyebileceğimiz Jüpiter’in Yay
burcundaki konumu
kişiyi dürüst, gururlu,
iyimser ve yüksek
adalet duygusu
içinde hareket etmeye

yönlendiren etkiler getirir. Uranüs
ise kişiye bireysellik, başkaldırmaya
ve beklenmedik tepkiler vermeye
eğilim getirir. Tabii bu yerleşimlerin
Yay burcunda olması Tolga Zengin’in özellikle haksızlıklar karşısında tepkilerini ortaya koymakta
zaman zaman aşırı reaksiyonlar
verebileceğine de işaret ediyor.
Röportajlarda kendisine
yöneltilen sorulara bile hiç
yan çizmeden direk, açık
ve net cevaplar veriyor.
Kendi deyimiyle
siyaseti sevmiyor
ama Cumhuriyeti,
laikliği ve özgürlüğü
çok seviyor, tam bir
vatansever.
Sporcu haritalarında ayrı bir önem
taşıyan Mars gezegeni
kişinin harekete geçme
prensibini, iradesini,
isteklerine ulaşmak için
nasıl motive olduğunu
gösterir. Tolga’nın Mars’ı
Başak burcunda bulunuyor.
Bu konum onun aşırı detaylara odaklanan, metodik, dikkatli
ve yarar sağlamaya yönelik
bir davranış tarzını
benimsediğini gösteriyor.

Beşiktaş’ta diğer genç futbolculara ağabeylik yapan kale bekçimiz
Tolga Zengin’in 2018-19 sezonunda
stadımız Vodafone Park’ta, taraftrlarımızın yüksek motivasyon veren
coşkulu tezahüratları eşliğinde başarılı kurtarışlar yapmasını diliyoruz.
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“Beşiktaş, beni özel bir aileye ait
ve gururlu hissettiren bir aşk”

E
Yazı:

Fatma Arsan

Bu ay sizleri yine içten,
gönülden bir anne kız ile
tanıştıracağız. Bizi vuran
en önemli özellikleri,
hayvan dostlarımızın ne
zaman nerede ihtiyaçları
varsa onların yardımına
yetişmeye çalışmaları
oldu. Ankara’da yolunuz
düşerse de Evrim’in, yine
aşk dolu Beşiktaş dolu
hayvan sevgisi dolu şirin
kafesine uğramayı
ihmal etmeyin!
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vrim Bolgül ve annesi
Müge Zeren’i tanıyalım
mı önce... Bize kendinizi
biraz anlatabilir misiniz?
Ben Evrim Bolgül.
Futbol ve Beşiktaş aşığı bir adamla
evliyim. Eşim Cenk Bolgül ile birlikte
Ankara’da yaşıyoruz. Özel bir şirkette mali işler müdürüyüm ama aynı
zamanda Cenk ile birlikte çok da şirin
bir kafemiz var. Basketbolcuyum ama
tabii ki sporun birçok branşına da ilgi
duyuyorum. Annem Müge Zeren,
Antalya da yaşıyor. Emekli, on altı tane
kopek besliyor ve anneanemle birlikte
mütevazı hayatlarına devam ediyorlar.
Meslektaşımdır annem. O da mali
müşavir. Futbol seven maç izleyen bir
annem vardır. Spor yaşantımı küçük
yaşlardan itibaren her zaman destekleyen, ben basketbol oynarken tüm
maçlarımı işinden izin alarak gelip
izleyen çok iyi bir taraftardır annem.
Sıklıkla hatırladığım anılarımdandır;
Antalya DSİ Basketbol takımındayken
İstanbul’a yıldız milli takım kampına
çağırılmıştım. Aileyle tek görüşme
şansımız günde bir telefonla sınırlıydı
ve o dayanamayıp da Antalya’dan kalkıp
İstanbul’a gelmiş, antremanımı izlemişti
yine bir seyirci gibi. Hep arkamdaydı
annem, hem maddi hem manevi!

Herkesin farklı bir Beşiktaşlı
olma hikayesi vardır. Siz Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
Gezi'de Çarşı’nın duruşu ve taraftar
ruhu beni çok etkiledi. Eşim Cenk de
koyu bir Beşiktaş taraftarıdır zaten. Ben
de bu camiada gerçekten, tüm varlığımla olmak istediğime karar verdim.

Beşiktaşlı olmak size de bir
ayrıcalık gibi geliyor mu?
Çarşı’da maç izlemeye gitmek,
maç günü sabahtan herkesin küçücük
bebeğinden yaşlısına kadar formalarıyla gezmesi, herkesin birbirini
tanıyormuşçasına selamlaşması, ortak
bir heyecanı, ruhu, sevgiyi paylaşması
kadın olarak bana çok özel ve duygusal geliyor. Ama Ankara’da böyle İstanbul’daki gibi Beşiktaşlılar’ın birlik
olup da maç seyrettiği ya da yaşadığı
bir semt yok maalesef. O çarşı ruhunu
bulamıyoruz ama Beşiktaşlılar birbirini buluyor. Ankara’da kışın soğukta,
evlerde bol bol maç seyrediliyor o
arkadaşlarla...
Beşiktaşlı olmak nasıl bir
duygu?
Beşiktaş, beni özel bir aileye ait ve
gururlu hissettiren bir aşk.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir kulüp
kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Maç izlemeye Beşiktaş’la başladım
aslında. Stat yenilenirken Ankara’da
oynadığı tüm maçlara gittik ve maça
gitmek zevke dönüştü. Öyle ki artık
İstanbul’a sadece maç izlemeye gider
olduk.
Totemleriniz var mıdır? Marşlarınız var mıdır aranızda özel...
Totemim yok. Yense de, yenilse
de Beşiktaş gönlümün şampiyonu. En

sevdigim tezahüratı paylaşmak isterim ama tüm stadın “Şişşşştt” yapıp
ardından derin bir sessizliğe gömülüp
bir anda tek nefes desibel sınırlarını
zorlaması en sevdiğim ama en sevdiğim tezahürat gerçekten de.
Peki unutulmayacak Beşiktaşlılık anılarınız neler?
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda
Brugge-Beşiktaş maçını izlemek için
işten izin alıp günübirlik İstanbul’a
geldik. Arabayı kilometrelerce uzağa
bırakıp koşmak zorunda kaldık.
Sonra da bir masal gibi geçen gecede
tekrar yola çıkmıştık. Sabah ise hiçbir
şey olmamış gibi kalkıp Ankara’da
işe gitmiştik. Bunu başka hangi güç
yaptırabilir ki (gülüyor)...

Bir de şirin mi şirin bir kafeniz
var...
Gökdelen ve AVM’lerin arasında
sessiz sakin bir sokakta gizlenmiş, çalışmaya, kitap okumaya, kedi sevmeye
uygun küçük sıcak bir kahve dükkanı
aslında burası; Red Eye Coffee Shop.
Evde üç kedimiz var, kafede de bir
sürü kedimiz var. Düzenli yemek
yiyorlar, yatıyorlar ve gelen müşterilerimize yarenlik ediyorlar. Kahvelerimizin yanında sadece ev yapımı
tatlılar servis ediliyor. Dediğim gibi
biz hayvan dostuyuz; bunu bilen ve
hayvan sever insanlar düzenli müşterilerimizdir. Diğer büyük bir kısmı da
öğrenciler, akademisyenler ve mahalle
komşularımız... Buralara Bahçelievler
3. Cadde’ye yolu düşen tüm Beşiktaşlılar’ı ağırlamaktan da onur duyarız!
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Her gün canlı bahise
ve ayda üç binden fazla
tek maça hazır olun!
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ddaa ve bahis oyunlarına
meraklı sporseverler için
Türkiye’de yepyeni bir dönem
başlıyor. Bahisseverlerin daha
fazla oyun çeşitliliği ile tanışacağı bu yeni dönemde Türk sporunu ve
sporseverini neler bekliyor? Bu değişim
ve yeni dönem, sektör ve kulüpleri nasıl
etkileyecek, neler değişecek; bahis sektörünün lider markası Nesine.com’un
Genel Müdürü Halit Gülbakanoğlu
değerlendirdi.
“1 Mart 2019’dan itibaren Türkiye
İddaa’da yepyeni bir döneme giriyor.
Avrupa’daki bahis siteleri ile ciddi
anlamda rekabetçi olacak seviyede bir
oyun kalitesi ve her gün canlı bahsin
olduğu, yüzlerce tek maçın bulunduğu
bir programla bahisseverlerin karşısına çıkacağız. Aynı zamanda ikramiye
oranlarında da bir artışın olacağını da
buna ekleyelim. Bu bizi hem çok heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor.
Yeni dönemde artık Türkiye de dünya
arenasındaki markalarla rekabet edebilecek seviyeye ulaşabilecek.”
“Yeni dönem, ciddi bir alt yapı
çalışması gerektiren ve sitelerin yeniden
kendini dizayn etmelerini zorunlu kılan
bir düzenleme aynı zamanda... Nesine.
com olarak şimdiden buna hazır olduğumuzu rahat bir şekilde söyleyebilirim.
Biz gerekli çalışmalarımıza çok önceden
başladık. Tüm hazırlıklarımızı sistemin
yayına geçeceği tarihe kadar tamamlamış olacağız.”
“Yıllardır Nesine.com olarak
Avrupa’da, Asya’da kısacası dünyada bu

iş nasıl oluyor, canlı bahis oynatamasak
da yurt dışını takip ettiğimiz için bahis
konusunda nelerin önemli olduğunu,
dünyada nasıl oynandığını biliyorduk
ve bunca süredir de buna hakimdik.
Zaten bu ufkumuzun açıklığından
dolayı bahissevere en iyi hizmeti sunmaya çalışan site olduk. İşte o yüzden
Türkiye’de canlı yayınları ilk getiren
bahis sitesi biz olduk. O nedenle sosyal
kupon paylaşım platformu Kupondaş
Nesine.com’da. Kullanıcı deneyimine ve
memnuniyetine en çok önem verdiğimiz aplikasyonlar o gerekçeyle Nesine.
com’da... İş geliştirme ve teknik kafa
olarak zaten hazırdık. Sonuç olarak
2019'un Mart ayında herkesin talep
ettiği, beklediği oyun kalitesiyle karşılarında olacağız.”
“Biz pazara giriş olarak ikinci ama
şu anda açık ara lider olan bir markayız.
Online’da iddaa oynayan her iki kişiden
birinin bahis yaptığı bir şirket olarak,
Avrupa ile rahatlıkla yarışabilen bir
ortama geçmiş olacağız. Bu yeni dönemde dışarıda oynamaktan vazgeçecek
olan kişiler, ‘Türkiye’de nereyi tercih
etmeliyim’ diye kendilerine sorduklarında, onlara ‘Türkiye’nin bahis sitesi
Nesine.com’da oynamalısınız’ diyebileceğiz. Çünkü müşteri odaklılığı üst
seviyeye çıkarmaya çalışan anlayışımız;
bizi Türkiye’de zirveye çıkardı. Hizmet
kalitemizi hep bu hedef doğrultusunda
oluşturduk ve yine aynı bakışla devam
edeceğiz. Bu farkı gören bahisseverlerin
bizi tercih edeceğini düşünüyoruz.”
“Sektörümüz gereği spordan para

“2019'un Mart ayında herkesin talep ettiği ve beklediği
oyun kalitesiyle karşılarında olacağız.”

İş birliği modeli
nedir?

“Gerçekleştirilen iş birliği
modelinde; kulübe ödenen sponsorluk bedelinin yanı sıra ücretsiz
üye olunan Nesine.com’da, üyelik
bilgilerinde takımını Beşiktaş
olarak güncellemiş olan her
üyenin yaptığı İddaa kuponundan,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne pay
aktarılıyor. Bu konuda taraftara
düşen en önemli şey; Nesine.
com’daki üyelik bilgileri altında
bulunan takım bilgisi alanında
mutlaka ‘Beşiktaş’ı işaretlemek, bu
alanı boş bırakmamak...”

“Yeni dönemde
kulüplerimiz de çok
kazançlı çıkacak.”
kazanan bir şirketiz. Hizmet felsefesi
olarak; herkesin bildiği, belki bir klişe
oldu fakat bunu her platformda aynı
şekilde anlatmaktan hep keyif alıyorum: ‘Türk sporuna ve sporseverine
kaynak yaratan projelerin öncüsü’ bir
markayız. Gerek sponsorluk gerekse
organizasyonlarımızla her dönemde
kulüplerimizin yanında oluyoruz.
Bu yeni dönemde de faaliyetlerimizi
daha da genişleterek yer almaya ve bu
konuda öncü olmaya devam deceğiz.
Yeni dönemin sektörümüze getireceği
büyük değişim ve hareketin, önümüzdeki yıllarda birçok kulübümüzün
başarı hikayelerine yansıyacağını
düşünüyorum.”
“Beşiktaş’la uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği modeli nasıl ki Siyah
Beyazlı camia için bir gelir modeli
oluşturmuş ise yeni dönem, sektörün
de büyümesiyle, kulübe olan katkıyı da
büyütecektir. Nesine.com’da Beşiktaşlı
üyelerin kupon yapması, Siyah Beyazlı
kulübe gelir oluşturuyorsa, aynı şekilde
bu yeni dönemde de Nesine.com’a yeni
katılacak Beşiktaşlı taraftarlar ile yine
işlettiğimiz gelir modeli devam ediyor
olacak.”
“Süper Lig’de yeni sezon boyunca
taraftar etkileşimini hedefleyen organizasyonlarımız yine devam edecek.
Taraftarı heyecanlandıracak yepyeni
oluşumlarla, Kara Kartal’a gönülverenlere keyifli anlar yaşatacağız.”
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Sabri Dino’nun
ayakkabıları,
Baba Hakkı’nın
hikayeleri
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Murat Arda
Hakan Bayhan

Röportaj:
Fotoğraf:

S

ahaya adım atar atmaz,
müthiş bir konuşmacı
olan Renan Bilek, tribünlere şöyle bir bakıp adeta
tirad yaparcasına beni
geçmişe götürüyordu:
“Küçükken radyoda Beşiktaş’ın
maçlarını dinlerken gol olunca taraftarın sesi ‘Ghhoaalll’ gibi, çok gizemli
gelirdi. Radyodan maç dinlemek büyüleyiciydi benim için. İlk defa abimle
maça, tribüne gittiğimde ise Beşiktaş
gol atınca ben sesime içgüdüsel olarak
‘radyo efekti’ vererek, böyle derinden
‘Ghhooaall’ diye bağırarak sevinince
abim kafama bi şaplak atıp, ‘Ne oluyor
ya’ dedi. Meğerse maçlarda normal
‘Golll’ diye haykırarak sevinildiğini o
an öğrenmiş oldum. Ben insanlar gol
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olunca radyodaki gibi ‘Ghoaall’ diye
haykırdığını zannediyordum (gülüşmeler).
Beşiktaş ile ilişkin nasıl başladı?
“Ben Beşiktaş Serencebey doğumluyum. Babamın çarşı girişinde, şimdiki
BKM olan eski Mıstık Sineması’nın
karşısında bir muhallebi salonu vardı:
Köşk Muhallebicisi... Muhallebici
çocuğuyum yani ama muhallebi çocuğu
değil ha, yakarım (gülüyor). Eski
Beşiktaşlılar çok iyi bilir Köşk Muhallebicisi’ni. Kandil dışında kandil simidi
satan ilk dükkandık. Paskalya yumur-

tası nedir hristiyan komşularımızdan
öğrenirdik. Ermeni, Rum, Türk; bir
arada Beşiktaş’ta mutlu mutlu yaşardık,
ortak paydamız çoktu. Beşiktaş semti,
Cumhuriyet Türkiyesi’nin güzel bir
örneğidir bence, hala da öyle... Ben de
semt çocuğuyum yani. Şeref Stadı’nda,
Çırağan’daki maçları değil ama idmanları çok seyretmişliğim vardır çocukken.
Rahmetli Baba Hakkı (Yeten) bizim
dükkana gelirdi zaman zaman. Babamın
Beşiktaş anılarını ben Hakkı Baba’dan
dinlerdim. Babam da ‘Hakkı baba, yapma anlatma çocuğa’ diye sitem ederdi.
Çok acayip anılardı çünkü.” (gülüyor)

“Şeref Stadı’nda, Çırağan’daki maçları değil ama
idmanları çok seyretmişliğim vardır çocukken. Rahmetli
Baba Hakkı (Yeten) bizim dükkana gelirdi zaman
zaman. Babamın Beşiktaş anılarını ben Hakkı Baba’dan
dinlerdim. Babam da ‘Hakkı baba, yapma anlatma
çocuğa’ diye sitem ederdi. Çok acayip anılardı çünkü.”

Ne anlatıyordu ki?
“Baba Hakkı ve babam ile ilgili çok
komik bir anım var. Baba Hakkı bizim
bu dükkana gelip şöyle derdi (Sesini
Baba Hakkı gibi yapıyor), ‘Senin bu
baban var ya, bir maçta geldi bizi kurtardı’... Babam da ‘Hakkı Baba, yapma
yapma, şunları çocuğa anlatma’ diye
şuna itiraz ediyor, ben de ona özenip
aynısını yapmayayım, efendi olayım
istiyor ama bak kendisi ne yapmış: Şeref
Stadı’nda bizimkiler 3-0 mağlupken
babam ve arkadaşları dayanamayıp
sahanın içine dalıp olay çıkartınca maç

tatil oluyor. Baba Hakkı bana bunu anlatınca hep babam huysuzlanırdı, bunu
hiç unutamıyorum.” (gülüşmeler)
Beşiktaş’ın en büyük farkı nedir?
“Şüphesiz her takım taraftarı kendi
takımının farklı bir takım olduğunu
söyleyecektir ama Beşiktaş, hem semtin
hem de buna bağlı olarak İstanbul’un
ruhudur aslında. Beşiktaş, farklı dinlerin, farklı kültürlerin, farklı ekonomik
yapıdaki insanların, Cumhuriyet ideolojisiyle harmanlanıp hemhal olduğu
bir semttir. Öyle ya da böyle bu ruh,

yöneticisinden sporcusuna taraftarına
kadar herkese, tüm yurda yayılır.”
Kadıköy Sound’ı nasıl piyasaya
sürdünüz?
“Kadıköy Sound kavramını Seattle
Sound’a nazire yaparcasına bir kafede
otururken biz uydurduk. Peki nedir bu
Kadıköy Sound? Hayata dair cümlelerin olur, Türkçe olur; işte bu Kadıköy
Sound idi. Taksim Sound daha çok
İngilizce rock ve metal eğilimliyken
biz rüyalarımızı Türkçe görüyoruz diye
Türkçe’de ısrar ettik. Tabii Barış Manço,
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Cem Karaca, Moğollar gibi Türkçe taş
gibi rock yapan örnekler de vardı bizim
önümüzde. Örneğin, İhtarname ilk
Türkçe Heavy Metal manifestosudur
bence. Cem abinin (Karaca) bazı şarkıları Psikedelik-Rock’ın enfes örneklerindendir... Ben bu arada Galatasaray
Lisesi mezunuyum, biz de Kadıköy
Sound’un Beyoğlu kanadı gibiydik,
ondan ben heavy metali de severim.”

“Atletizm sporu
yaptım ben, eski İnönü
Stadyumu’nda. Şimdi
biraz aşağıya indik
tabii, bir de tartan pist
(atletizm koşu alanları)
artık yok ama yine de o
ruhu hissedebiliyorum.
O dönemlerden kalan
en büyük anım şu;
antrenman yaparken
boş sahada ‘Bu hafta
Metin-Ali-Feyyaz burada
koştu, ne şanslıyım’ diye
düşünürdüm. Benim için
burası hala İnönü Stadı
gibi yani.”
Daha önce yolun bu stada başka
bir şekilde yine düşmüştü değil mi?
“Atletizm sporu yaptım ben, eski
İnönü Stadyumu’nda. (Eliyle gösteriyor) işte şuralarda koşardık. Şimdi
biraz aşağıya indik tabii, bir de tartan
pist (atletizm koşu alanları) artık yok
ama yine de o ruhu hissedebiliyorum.
O dönemlerden kalan en büyük anım
şu; antrenman yaparken boş sahada ‘Bu
hafta Metin-Ali-Feyyaz burada koştu,
ne şanslıyım’ diye düşünürdüm. Benim
için burası hala İnönü Stadı gibi yani.”
Maçları nasıl izlersin?
“İşler nedeniyle biraz ayağım kesildi
stattan. Şimdilerdeyse çekim için yaşadığım Adana’da arkadaşlarla toplanıp
maçları beraber seyrediyoruz. Uzaklardan Beşiktaş keyfi de bir başka oluyor.
Ama burada maç izleme tadını özlemiyor değilim. En son Metalist maçını
burada izlemiştim, 1-0 kazanmıştık.
Belki tribün kültürüm biraz zayıfladı
ama semt kültürüm hala çok güçlüdür. Beşiktaşlılık ruhunun tüm aileme

sirayet etmesi için kızım Nisan Deniz’in
nüfusa kayıtlı olduğu yerin Beşiktaş,
doğum yerinin de Kartal olması için az
ter dökmedik.”
Beşiktaşlı sanatçı sayısında artış
var. Bunu nasıl yorumlarsın?
“Kültür ve sanat dünyasında çok
Beşiktaşlı vardır. Düşünen aydınlık
insanların, halkçı takımıdır Beşiktaş.
Bu da normaldir çünkü Beşiktaş aynı
zamanda bir öğrenci ve aydın semtidir.
Bir geleneğin, bir kültürün temsilcisidir.
Mesela şunu hiç unutmam. Televizyonda bir programda Sabri Dino’nun kramponları hediye olarak
verilecekti. Abim
Dr. Kenan Bilek bu
yarışmayı kazandı ve
kramponlar bizim
oldu. Yıllar sonra
biz Beşiktaş Müzesi kurulurken, bu
kramponları müzeye
bağışlamıştık. Acaba
duruyor mudur?”

kramponları da buluruz.
(Müzeye gidiyor ve hakikaten de
Bilek ailesinin bağışladığı o kramponları
buluyoruz. Burada özellikle başta Zülal
Gök ve Damla Tunaoğlu olmak üzere,
müze müdürü Canan Cürgen ve tüm
müze emekçilerine teşekkür etmek isteriz.
Zira sergilenen materyallerin yanında kimlerin bağış yaptığını, soyadları
olsun olmasın muhakkak yazmışlar. Ne
demişler; “Söz Uçar, Yazı Kalır.” Ve biz
de böylelikle Sabri Dino’nun ayakkabılarının Bilek ailesi tarafından bağışlandığını keşfetmiş oluyor ve bu anı Renan
Bilek ile ölümsüzleştiriyorduk.)

Bence kesin
duruyordur. Haydi,
gidip bir “kültür
arkeolojisi” yapıp
Beşiktaş’ın tarihine
bir zaman yolculuğu
yapalım. Belki o
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Daha sakin olmak için

8

psikolojik
adım!

Yazı:

Serdar Vatansever

Uzman Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net
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Çoğumuz “Keşke hiç öfkelenmesek”
isteriz. Hatta bir psikolog olarak
trafikte karşılaştığım öfkeli insanların
yüzde doksanının en duygusal insanlar olduğunu ve duygularına yenik
düştüklerini düşünürüm. Çünkü öfke
de bir duygudur. Yemek yemek, su
içmek, tuvalete gitmek gibi doğal bir
ihtiyaçtır. Evet! Yanlış duymadınız!
Öfkeyi yönlendirmek, öfkenize engel
olmaktan daha kolaydır. Öfkenin
diğer bir özelliği ise tıpkı bir balon
gibi bir yerinden bastırırsanız diğer
yerden çıkma özelliğidir. Örneğin
o gün araçla işe gidiyorsunuz ve işe
geç kalmamanız gereken bir gün!
Saat yaklaştıkça trafikte değişimler
daha çok gözünüze batmaya başlıyor
ve durmadan çalan telefonunuz sizi
daha çok germeye başlıyor. Düşünün
hayatınızın en önemli kararlarını bu

2

Öfke, gene
llikle kork
alakalı bir
u ile
duyg udur.
İşe geç
kalma kork
usu
öfkeye dön , kontrolsüz
üşebilir. A
rtık
bunu biliy
orsunuz iç
inizden
kendinize
“Neyin olm
asından
çekiniyoru
m” diye so
run.

süreçte almanız, hayatınızın geriye
kalanını etkiler mi? Tabii ki! Öfkenin
hayatınızda nelere sebep olabileceğini kısa bir örnekle anlatayım. Sinek
küçük olsa da mide bulandırır. Akşam
yemeğindesiniz ve yemek yerken bir
sineği görüp mideniz bulandı, masadan aç bir şekilde kalktınız. Sabah aç
uyandığınız için hafif sinirlisiniz ve
acil işe yetişmeniz gerekiyor. O gün
aceleyle gittiğiniz işe, yolda bir kaza
olduğu için yetişemediniz. İş vereninizle bir tartışma yaşadınız ve işten
çıkartıldınız. Böylelikle ödenmesi
gereken borçlar ve geçindirilmesi
gereken bir aile eksik kalmış oldu.
Küçücük bir sinekten ailenizin hasar
almasına kadar gidebilecek etkiler
hayatımızda, biz farketmesekte varlar!
Hadi şimdi öfkemizle başaçıkabilmemizin yollarına değinelim:
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İnsan, öfke halinde
Bu savunmanın
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en güçlü silahı kişis
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On saniye kuralı...
Şu an cezaevlerinde bulunan insanlar, geçmişe
dönüp sadece on saniye
daha bekleyebilselerdi
belki de şimdi orada
olmayacaklardı.
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Gerçek, her zaman üç boyutludur: Senin bildiğin, karşındakinin gördüğü ve
gerçekte olan! Bu yüzden bizlerin bunu
algılayış biçimimiz, kızgınlığımızın
anahtarı olabilir. Birini size bağırıyor
olarak düşünün ve hemen kafasının
üstünde üç tane düşünce baloncuğu
oluşturun. Birincisinde, size çok kızdığı
ve kişisel olarak sizden hiç haz etmediği

8

Son olara
zaman bağ k, öfke her
ır
kendini gö ıp çığırmakla
stermez, su
smakla
da gösterir.
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lmayın. D
uyg ularınızı ifade
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yazarlığı ö
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yazsın. Diğerinde ise, evinde eşiyle çok
mutsuz olduğu ve bu yüzden kendi içerisinde halledemediği şeyler dolayısıyla
çaresizce çırpınışları olduğu yazsın. Diğer baloncukta ise, adamın kulaklarının
o kadar da iyi duymadığı ve sesinin bu
yüzden bu kadar yüksek çıktığı yazsın.
Hangi seçeneği görmek, sizi daha çok
öfkelendirir. Tabii ki birinci seçeneği...

Fakat unutmayalım ki, iletişimde her
zaman diğer seçenekler daha fazla baskın olabilir. Doğru yerden bakabilmek,
iyi iletişimin altın anahtarıdır. Bunu
yapabilmek, belirli bir zeka ve algılayış
biçimi gerektirir. Bu yüzden ilk önce
kendinize, sonra karşınızdakine bir şans
verin! Unutmayın hiçbir şeyin tek bir
sebebi yoktur.
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Divan Kurulu
Toplantısı yapıldı

D

ivan Kurulumuz’un 2018
yılı 3. Olağan Toplantısı,
Vodafone Park kuzey
tribününde bulunan
toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Toplantıya; Başkanımız Fikret
Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
Divan Kurulu Başkanımız Tevfik
Yamantürk ile Divan Kurulu Üyelerimiz katıldı. Toplantının açılışının
ardından saygı duruşunda bulunuldu
ve İstiklal Marşı okundu. Divan Kurulu
Başkanımız Tevfik Yamantürk, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri
kullandı: “Türkiye ciddi bir taaruzun
altında. Batı Türkiye’den bin yıllık
intikamını almaya çalışıyor. Türkiye’nin
bu durumunda karamsar bir tablo
çizmek istemiyorum. Benim işim doğru
gördüklerimi söylemektir. Düşündüğüm doğrulardan beni geri koyacak
bir şey göremiyorum. Ülkenin sıkıntılı
durumunda kendi işlerim için değil
ama Beşiktaş’ın durumu için dün gece
uyuyamadım.”

“Türkiye’nin en büyük
kulübü Beşiktaş’tır”

Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel, Divan Kurulu Üyelerimize
kulübümüzün mali durumu hakkında
bilgiler verdi. Divan Kurulu Toplantısında bir konuşma yapan Başkanımız
Fikret Orman, şunları söyledi: “Bugüne

kadar kaybettiğimiz değerli insanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Olağanüstü bir süreçte görev aldık. Şu
anda Türkiye olağanüstü bir durumda.
Döviz kuru nereye gidecek bilemiyoruz. Kriz bizim değil, Türkiye’nin krizi.
Göreve geldiğimizde borç zaten çevrilebilir değildi. Bizim yapabileceğimiz
Beşiktaş’ı büyütmekti. Bugüne kadar
Beşiktaş tarihinde yapılmış toplam
yatırımdan daha çok yatırım yaptık.
Marka değerimizi yükseltmeye çalıştık.
Burada bir başarı varsa o Beşiktaş’ın
başarısıdır. Ben ve arkadaşlarım Beşiktaş için çalışıyoruz. Herkes kendi işine
konsantre olmalı. Basındaki arkadaşlar,
medya üzerinden kulübü yönetmeye
çalışıyorlar. Taraftarlık bir camiayı
sevmek ve ona hizmet etmektir. Zor bir
süreçten geçiyoruz. Yeni bir yönetim
kurulu için seçime gitme kararı aldım.
İsteyen herkes aday olabilir. Çok radikal
kararlar alınmalı. Bunlar için yeni bir
yönetim kurulu lazım. Bugüne kadar
kimseye taviz vermedik. Hep bir çizgi
içinde kaldık. Türkiye’nin en büyük
kulübü Beşiktaş’tır. Çok konuşulacak
transferler yapabiliriz ama ülke gerçekleri farklı. Seçime gideceğiz ve daha
diri ve heyecanlı bir yönetim kurulu
oluşturacağız.”
Divan Kurulu Toplantısı, gündemdeki konuların görüşülmesi, dilek ve
temennilerin ardından sona erdi.
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Beşiktaşlılar candır.
Ama bazı Beşiktaşlılar
vardır ki, onlar hakikaten
Beşiktaşlılığı bir hayli farklı yaşar.
Onlar artık Beşiktaşlı olmaktan başka bir
şeye dönüşmüştür; Beşiktaş’ın ta kendisine
dönüşmüştür bana göre... İşte yirmi dokuz senedir
neredeyse hiç maç kaçırmadan tribünlerdeki yerini alan
Beşiktaş Kongre Üyesi Ender Kartal da, Beşiktaş’ı vücuduna
kazıyacak kadar Kara Kartal ile “bir olma” yolunda bir taraftar...
Medel’in efsane pozisyonunun dövmesini, tam da yerinde,
Vodafone Park’ta yaptırarak “Stadyumda bir enstanteneyi dövme
yaptıran ilk taraftar olarak” spor tarihine geçmiş oldu.
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Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli, Emrah Ozan

M

edel'i vücuduna
hem de stadyumumuzda, “olay yerinde” kazıdın, neler
hissediyorsun?
Kırk yedi tane formam var ve
sadece büyük başkan Süleyman abimizi
kaybettiğimizde “7 Seba” yazdırdığım
bir adet forma hariç hiç kimsenin adını
bile yazdırmadım. O pozisyon sırasında
her şey o kadar güzel giderken bir anda
o topun kaleye yönelmesi ve kesin gol
diye kahrolurken hiç beklemediğimiz
bir “fitbolcunun” geriden gelip fizik
kurallarına aykırı bir şekilde topu çıkarması efsaneydi. Sonrasında sevinçten
gözyaşı dökerken “Bu pozisyonun dövmesini yaptıracağım” dedim. Bu harika
fotoğrafı görünce de harekete geçtik.

çalıştığım için dünyaca ünlü birçok yönetmene Beşiktaş sevgisi aşılamışımdır.
Mesela Sherlock Holmes ve The Crown
dizilerinin yönetmeni Benjamin Caron
şampiyon olduğumuzda aramıştı geçen
sene...
Beşiktaşlılığın sana göre farkı
nedir?
Değerleri olan ve değerlerine sahip
cıkan bir kulüp olmamız en önemli fark.
Babam ilk gençlik yıllarında Şeref Bey’de
maç izlerken, “Diğer takımlar hep yeni
forma giyerdi, Beşiktaş ise eski yıpranmış formalarla maça çıkardı. Ben de
işçi olduğum için bana yakın Beşiktaş’ı
tuttum” diye anlatmıştı. Bizim Beşiktaşlılığımız işte bu duygularla başladı.
Metin Tekin beyin kanaması geçirdiği
gün bütün aile ağladığımız için misafirliğe gelen babamın iş arkadaşı “Ne oluyor”

diye sorduğunda babam “Metin Tekin
hastanede, o yüzden ağlıyoruz” diyememiştir. Deli zanneder diye düşünmesin
diye “Komşu aile trafik kazası geçirmiş,
sağ kurtulan olmadı” demişti o an
yaşadığımız acıyı tarif edebilmek için.
Yetmiş yaşında kanser hastası annem
bile her maçta “Beni niye götürmüyorsun” diye laf söyler bana. Neyse ki
yeni stadımız Vodafone Park’ta annem,
kardeşim birlikte maç izleme mutluluğunu yaşadık. Bütün arkadaşlarım,
sosyal çevrem Beşiktaşlı. Çok sevdiğim
abilerim ve kardeşlerimle oluşturduğumuz “Varsa Yoksa Beşiktaş” grubumuzda
sabah kalktıktan akşam yatana kadar
Beşiktaş, konuştuğumuz tek mevzudur.
Beşiktaşlılık tarif edilemez bir duygu,
anlatamam ama Beşiktaş olmasa ağzı
açılmış bir balon gibi savrulup yere düşer
ve sönerdik derim.

Hep tribünlerde, evimizde, deplasmanlarda görüyoruz seni. Unutamadığın bir tribün anını nakleder misin?
2001 yılında Ankara’da deplasmana
giderken üç gün önce işe başladığım için
izin alamayacağımı düşünerek patrona
amcam kaza yapmış diye izin alıp Ankaragücü maçına gitmiştim. Ankaragücü
taraftarı biz stada girmek üzereyken
saldırınca arbede çıktı ve o sıradaki
görüntüler televizyonlarda yayımlanınca
patron görmüş. Bana “Enderciğim, keşke
amcanı maç yerine doktora götürseydiniz” deyip kibarca işten kovmuştu.
Bununla birlikte ben film sektöründe
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

BEŞİKTAŞLI
Rıza’nla yaşa
Ziya’nla parla
Şükrü’nle var ol
Lütfü’nle sağ ol
Ali ol
Ulvi ol
Kadir bil
Metin kal
Şeref ’inle oyna
Hakkı’nla kazan
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Altyapı Kartalları
Prag’a uçtu
U-19 Akademi Takımımız, Çek Cumhuriyeti’nin Prag kentinde düzenlenen CeeCup
2018’de oynadığı maçların hepsin galibiyet alarak, adını namağlup bir şekilde finale
yazdırdı. Finalde Palmerias’e yenilen ekibimiz, bu seçkin turnuvayı ikincilikle
tamamladı.

Yazı:

Can Kaymakoğlu
Fotoğraf:

Svatopluk Samler
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017-2018 sezonunda
Elit U-17 Akademi Ligi
Şampiyonu olan takımımız,
2018-2019 sezonu öncesi
Avrupa’nın en prestijli özel

turnuvalarından olan Generali CEE
Cup’a katılmak üzere 25-31 Temmuz
tarihlerinde Prag’a gitti.
FIFA’nın onayladığı Adidas ve InStat’ın da sponsor olduğu bu seçkin turnuvaya Çekya’dan Slavia ve Sparta Prag,
İngiltere’den Everton, Brezilya’dan Palmeiras, Slovakya’dan FC Nitra, Bosna
Hersek’ten FK Sarajevo ve Romanya’dan
Academia Sport Team takımları katılım
gösterdi. U-19 Takımımız, Slavia Prag,
Academia Sport Team ve geçtiğimiz
sezonun şampiyonu Everton’un da bulunduğu B grubunda yer aldı. Turnuva
statüsü gereği iki grup liderinin final
oynayacağı turnuva, Çek Cumhuriyeti
Devlet Televizyonu ve turnuvanın resmi
resmi Youtube hesabından canlı yayınlandı. Turnuvaya Avrupa’nın önde gelen
kulüplerinden Ajax, Bayern Munich,
Juventus, Borussia Dortmund ve AC
Milan’ın scoutları yakından takip etti.

yunca takımımıza destek oldu. Everton
ilk golü 26. dakika da buldu ve 1-0 öne
geçti. İlk yarıda girdiği gol pozisyonlarımızdan yararlanamayan Siyah Beyazlılarımız, ikinci yarıya hızlı başladı ve 47.
dakikada Oğuzhan Akgün’ün şık golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda
baskılı oyununu sürdüren takımımız
karşılaşmadan bir puan ile ayrıldı.

Finale adımızı
namağlup yazdırdık

İlk gün, ilk maç,
ilk galibiyet

Futbol Akademi Antrenörlerimizden Ozan Köprülü’nün önderliğindeki
kafilemiz, 25 Temmuz Çarşamba günü
sabah saatlerinde Prag’a hareket etti.
Yaklaşık üç saat süren uçuşun ardından öğle saatlerinde Prag’a inen U-19
takımımız konaklayacağı otele geçti.
B grubundaki ilk maçını saat 18.00’da
Rumen ekibi Academia ile oynayacak
takımımız, maçın oynanacağı yirmi bin kapasiteli Evzena Rosickeho
Stadyumu’na vardıktan sonra ısınma
için sahaya çıktı. Son derece güzel bir
havada başlayan maça, U-19 takımımızın etkili oyunu damga vurdu. Üst üste
gerçekleşen ataklarımız sonucunda 22.
dakikada takım kaptanımız İlkay İşler,
Cenk Kuşku’nun güzel pasıyla topla buluşarak takımımızı 1-0 öne geçiren golü
attı. Skor avatajını eline alan ekibimiz
girdiği gol pozisyonlarından yararlanamasa da ilk maçından üç puan ile
ayrılmasını bildi. Turnuvayı takip eden
Scoutlar oyuncumuz Cenk Kuşku’yu
maçın adamı seçti.

Gurbetçi Kartallar’dan
büyük destek

Bir günlük dinlenme süresini konakladığı otelde geçiren U-19 takımımız,
turnuvanın sponsoru analiz firması InStat’ın sağladığı maç analizi raporlarını
inceleyerek bir sonraki maça hazırlandı.
Gruptaki ikinci maçında son şampiyon
Everton ile karşılacak takımımız, yapılan maç toplantısının ardından Evzena
Rosickeho Stadyumu’na hareket etti.
İlk maçında Slavia Prag’a 3-1 mağlup
olan İngiliz ekibi karşılaşmaya büyük bir
istekle başladı, ancak bu sefer Prag’da
genç kartallarımız yalnız değildi. Prag’da
yaşayan Türkiye vatandaşları ve Beşiktaş
taraftarlarından oluşan bir grup maç bo-

İlk iki maçında dört puan toplayan
U-19 takımımız, altı puanla liderliğe
oturan Slavia Prag ile finale çıkma mücadelesi vermek için maçın oynanacağı
Evzena Rosickeho stadına hareket etti.
Final için beraberliğin yeterli olmayacağının bilincinde olan takımımız,
karşılaşmaya etkili oyunuyla başladı.
Ancak ilk yarıda yakaladağı fırsatları
gole çeviremedi. Karşılaşmanın 65.
dakikasında Slavia Prag sağ kanattan
geliştirdiği etkili bir atakla 1-0 öne
geçti. Bu golün santrası ile başlayan
atağımızda Cenk Kuşku sol kanattan
götürdüğü topu harika bir pasla altı
pasın içindeki Ahmet Emin Aksakal
ile buluşturdu ve takımımız Ahmet’in
golüyle 1-1 beraberiliği yakaladı. Final
için kalan dakikalarda gol bulması
gereken Kara Kartallarımız Oğuzhan
Akgün’ün bitime iki dakika kala attığı
mükemmel golle 2-1 öne geçti. Kalan
dakikalarda gol olmayınca takımımız
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finale yükseldi, bitiş düdüğünün ardından futbolcularımız ve taraftarlarımızın
sevinci görmeye değerdi. Maçın adamı
galibiyet golünü kaydeden Oğuzhan
Akgün seçildi. Siyah Beyazlılarımız’ın
finaldeki rakibi A grubu namağlup
tamamlayan Brezilya ekibi Palmeiras
oldu.

Genç Kartallarımız
ayakta alkışlandı

Palmeiras maçı öncesi iki günlük
dinlenme sürecini yaptığı analiz toplantıları ve mini bir şehir turu ile geçiren
U-19 takımımız, final karşılaşması
için son hazırlıklarını tamamlayarak
karşılaşmanın oynanacağı Bohemians
takımının stadyumu olan Dolicek
Stadyumu’na geçti. Turnuvaya ağırlıklı
olarak yirmi yaşındaki oyuncuları ile
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katılan Palmeiras, maç öncesi teknik
ekibimizle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Maç karşılıklı pozisyonlar ile
başladı, ilk yarının son beş dakikasında
kalesinde üç gol gören ekibimiz, ikinci
yarıda istediği pozisyonlardan sonuç
alamadı ve karşılaşmadan 4-0 mağlup
ayrıldı. Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından birinde namağlup olarak

finale çıkan U-19 takımımız, taraflı
tarafsız herkesin takdirini topladı. Maç
sonrasında tribünleri dolduran Çek
taraftarlar, genç Kartallarımız’ı ayakta
alkışlayarak soyunma odasına uğurladı.
Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi
Ahmet Necati Bigalı, karşılaşmayı
tribünden takip ederek maç sonrasında
kafilemiz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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PRIZREN
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Emre Çabrati
(Başkan)
Xhafer Ahmetaj
(2. Başkan)
Visar Vermica
(Asbaşkan)
Valon Xhejlani
(Finansal Sorumlu Asbaşkan)
Adnan Bylbyli
Arif Renda
Burim Kabashi
Edon Kaçamaku
Erdogan Shipkovica
Fatih Llallo

Denetleme Kurulu
Durmiş Sipahi
Ertan Simitçi
İslam Kaymakçi

Fatih Muzbeg

Vizyon

Fitim Krusha
Flamur Smani
Gëzim Karjagdiu
Nazim Muyo
Ruhi Duraku
Semih Bilurdagi
Şefik Potokçi
Ziya Şega
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Misyon

“Prizren Beşiktaşlılar Derneği,
gençleri kötü alışkanlıklardan uzak
tutup sportif aktivitelere yönlendirmek,
Beşiktaşlılık ahlaki kurallarına yakışır tutum ve davranışlar sergilemek, fanatizmden kaçınarak fair play ruhuna yakışır
biçimde Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nü
ve değerlerini temsil etmek misyonuyla
kurulmuştur.”

a konuları
“Dernek çalışm
aliyet alanları
ve biçimleri ile fa
e ve taraftarlarıçerçevesinde üy
syal ve sportif
mız ile birlikte so
vermek,
alanlarda hizmet
ik Kulübü
Beşiktaş Jimnast
i Balkanlar’da
değer ve ilkelerin
ve sosyal
tanıtmak, sportif
olabilen
alanda söz sahibi
plum kuruluşu
örnek bir sivil to
açlarımızdır.”
olmak temel am

• Prizren şehrinin önde gelen Beşiktaşlı abilerimizin girişimiyle bizler
için büyük bir gurur olan derneğimizin kuruluşunu, görkemli bir akşam
yemeğiyle kutladık. (Mart 2013)
• Kuruluş aşamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri ziyaret edilerek,
teknik heyet ve futbolcularla tanışma
imkanımız oldu. (Mart 2013)
• Kosova seyahati sırasında
Beşiktaş Basketbol A Takımı’nın
Priştine ve Prizren’de yaptığı dostluk
maçlarında tribünde destek olduk,
maç ardından takımımızı derneğimizde ağırladık. (Eylül2013)
• Üyelerimize daha iyi hizmet
etmek adına birinci kuruluş yıldönümünde, yeni dernek lokalimize
görkemli bir kokteyl eşiliğinde
geçtik. (Mart 2014)
• Otuz beş kişilik taraftar
grubumuz ile ilk maç organizasyonumuzu Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla
Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirmiş
olduk. (Nisan 2014)
• Beşiktaşımız’ın Onursal Başkanı ve çizdiği yoldan yürüdüğümüz
Süleyman Seba’nın ebediyete intikal
ettmesiyle, büyük değerimiz ve
kaybımızı anmak için çok sayıda üye
ve taraftar katılımıyla derneğimizde
anma töreni düzenledik. (Ağustos
2014)
• Üyelerimiz ile birlikte Üsküp
gezisi, Üsküp’teki Beşiktaşlı taraftarlar ile tanışma ve birlikte maç izleme
organizasyonu gerçekleştirdik.
(Aralık 2014)
• Geleneksel olarak, her yıl
Ramazan ayının 19. iftarı ve 03.
sahurunu üyelerimiz ile birlikte
düzenledik.
• Kulübümüz ve derneğimizin
kuruluş yıldönümü olan 19.03

(Mart) gecesini üyelerimiz ve çeşitli
katılım
misafirlerin
üst düzey Faali
r ıyla
yetle
“Yıl Dönümü Gala Gecesi” ni geride
kalan beş yılda da gerçekleştirdik.
• İlk Avrupa kupası maç organizasyonumuz olan tarihi Liverpool
zaferine Olimpiyat Stadı’nda tanıklık etme fırsatımız olduk. (Şubat
2015)
• Seçimli ikinci genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Önceki başkanlar
ve kurucu üyelere takdimlerimizi
sunduk. (Mart 2015)
• Her yıl Ramazan aylarında ve
bayramlarda ihtiyaç sahibi ailelere
çeşitli yardım paketleri dağıttık. Bu
organizasyonlarımızı kendi irademiz
doğrultusunda kulübümüze sunulan
faaliyet raporları hariç, bugüne kadar
sosyal medya dahi hiç bir yerde
paylaşmayı uygun görmedik.
• Geleneksel olarak, derbi maçları öncesinde üyelerimiz ile birlikte
kahvaltı düzenlemekteyiz.
• T.C. Kosova Büyükelçiliği ziyaret edilerek, Türkiye ve Kosova arası
dostluk köprüsünde bizlerinde var
olduğunu bildirerek, ortak yapabileceğimiz çalışmaları görüştük. (Nisan
2015)
• 23 Nisan Kosova Türkleri Milli
Bayramı vesilesiyle futbol turnuvasına dernek olarak üyelerimiz ile
birlikte katılım gösterdik.
• Dernek Başkanımız Emre Çabrati ve yönetim kurulu üyelerimizden
oluşan bir heyet kulübümüze ve
başkanmıza makamında ilk resmi
ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. (12
Mayıs 2015)
• Arnavutluk’taki UEFA Avrupa
Ligi Skenderbeu maçında takımımızı yalnız bırakmadık. (Eylül 2015)
• Kulübümüzden, resmi olarak

muvafakiyet yazısı, lisansı aldık.
• Her yıla hazırladığımız sweat
shirt, t-shirt, atkı vs. gibi derneğimize özel ürünlerin tanıtım toplantılarını yaparak üyelerimizin beğenisine
sunduk.
• “19.03” kutlamaları çerçevesinde üyelerimiz arasında 1. Futbol
Turnuvası düzenledik. (Mart 2016)
• Vodafone Park’ın resmi açılış
törenine ve ilk maç olan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasına derneğimizi temsilen başkanımız katılım
gösterdi. (10-11 Nisan 2016)
• Taraftarlarımızla birlikte Prizren merkezi Şadırvan Meydanı’ndan
tarihi taş köprüsüne doğru şampiyonluk yürüyüşü ve kutlamaları
gerçekleştirdik. (Mayıs 2016)
• Yüzden fazla üyemiz ile Vodafone Park’ta Şampiyonlar Ligi maçı
seyretme imkanımız oldu.
• “19.03” yıldönümü kutlama
haftası çerçevesinde, üye ve taraftarlarımız arasında; futbol, basketbol,
tavla turnuvaları, çocuklar için bilgi
ve resim yarışmaları düzenledik.
(Mart 2017)
• Şampiyonluk kutlamalarında,
Prizren sokaklarında bir ilke imza
atarak, turistik tren ile şampiyonluk
turu attık. (Mayıs 2017)
• Üyelerimiz ile birlikte günü
birlik, Şeref Turu ve Beşiktaş JK Müzesi gezimiz oldu. (Kasım 2017)
• Beşiktaş muhabirlerini, çeşitli
dernek temsilcilerini, Beşiktaş’a
gönül vermiş çok sayıda Kosova
dışından misafirleri konuk ettik.
• Üyelerimize özel, her sezon
boyunca maçları dernekte izleyen
on dokuz üyemize ve gala gecesinde
03 üyemize özel çekilişlerle Kartal
Yuvası’ndan hediyeler verdik.
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Asus ROG Phone
akıllı telefon piyasasını
alt üst ediyor

Yazı:

Murat Yıldız

E

n başarılı teknolojik cihaz
üreticilerinden olan Asus,
uzun süredir
akıllı telefon
piyasasında bulunuyor. Diğer
tüm üretimlerinde
olduğu gibi cep
telefonu ürün
yelpazesinde
de her zaman
genişlemeyi hedefleyen Asus,
en son ROG
Phone modeli ile
alışılmışın dışında hareket
etmeyi bir kez daha başardı. Daha çok
oyun severler için tasarlandığı belirtilen
bu cihazın birkaç benchmark testinden
de oldukça yüksek puanlar ile çıkması
teknoloji takipçilerinin ilgisinden kaçmadı. Qualcomm firmasının ve
dünyanın en hızlı mobil işlemcilerinden
olan Snapdragon 845 işlemci modeli
tercih edilen ROG Phone'da 2,96GHz
hızında çalışabiliyor. Yüksek hızlarda
çalışabilen işlemcinin olağan bir biçimde
aşırı ısınması da normaldir. Fakat bu modelin özelliklerinden biri olan 3D Vapor

Sony PlayStation 5 yolda

D

ünyanın en iyi konsol oyun ve eğlence cihazı üreticilerinden
olan Sony firmasının PlayStation ürünü yeni modeli ile ilgili
bilgiler günden güne yayılıyor. Hakkında herhangi bir net
bilgi bulunmayan PlayStation 5 için söylenen en önemli
özelliklerden biri önceki modellerden çok daha göz alıcı bir
tasarıma sahip olacağı. Diğer yandan işlemci ve diğer grafik yongalarında
yüksek segmentteki AMD ürünlerinin tercih edileceği söylentiler arasında
yer alıyor. Geliştirilmiş sanal gerçeklik donanımları ve oyunları ile çok daha
ilgi çekici hale geleceğini düşündüğümüz PlayStation 5 her anlamda oyun
tutkunlarına daha iyisini sunacaktır. Microsoft Xbox ile büyük bir çekişme içerisinde olan Sony PlayStation için piyasaya çıkış tarihi net olarak
bilinmese de duyumlara göre önümüzdeki iki seneden evvel kullanıcının
beğenisine sunulma ihtimali yokmuş.

110

Eylül 2018

özel soğutma
sistemi sayesinde ısınma
olsada çabucak soğuyabiliyor. Diğer
yandan cihazımızın 10GB Ram bellek ile
desteklendiğini ve bu kapasitenin muadillerine göre fark yaratan özelliklerden
biri olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Dahili depolama seçenekleri olarak 128
veya 512GB model tercihleri de mevcut. 6 inç genişliğinde Amoled ekranda
2160x1080p çözünürlük sunabilen
cihazımızda 90Hz yenileme hızı ile çok
net görüntülere şahit olacaksınız. Grafik
destekleyicisi olarak Adreno 630 yongası
kullanılan Asus ROG Phone ile en ağır
mobil grafik ortamlarından, oyunlardan
ve 3D uygulamalarından son derece rahat
sıyrılabileceksiniz.

Metal 3D yazıcılar imalat
sektöründe çığır açıyor

T

üm imalat çeşitlerinde
öncelikle ortaya çıkarılacak ürün için bir tasarım
gerçekleştirilir. Ardından
üretimin ikinci safhası olan
numune çalışmaları veya deneme/kontrol
üretimleri yapılır. Artık globalleşen dünya
düzeninde ortak değerlerden söz edilirken
ticaretin ve özellikle de üreticilerin ortak
dili haline gelmeye başlayan 3D yazıcılar
ile tasarımlar rahatlıkla gerçeğe dönüştürülebiliyor. Bilindiği üzere plastik hammaddeli 3D yazıcılar, ülkemizde ve dünyada
oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya
devam ediyor. Fakat son birkaç sene içerisinde duyulan ve pek yaygınlaşmamış olan
metal 3D yazıcılar da gün yüzüne çıkmaya
başladı. Makine ve metal parça üretimleri
sırasında oldukça sık rastlanan standart
dışı tasarımlar ve özel imalat gerektiren
ürünleri artık ya birden çok safhada çeşitli
imalat yöntemleri ile yüksek maliyetlerle
ya da tek safhada uygun maliyetlerle 3D
yazıcılar aracılığıyla üretilebilmektedir.
Henüz yaygınlaşmamış olmasına rağ-

men ülkemizin metal üretim sektöründe
etkin rol alacağını düşündüğümüz metal
3D yazıcılar için bilinirlik gün geçtikçe
artacaktır. İstediğiniz sağlamlıkta ve özel
tasarımlarınız çerçevesinde üretimler
gerçekleştirebileceğiniz metal 3D yazıcılar
alternatif metal üretim teknolojilerine
göre 10 kat daha ucuz olduğu gibi döküm
ve mekanik işleme yöntemlerine göre ise
neredeyse 100 kat daha ucuz bir sistem
olduğu söylenmektedir. Kolay üretim ve etkili kontrol sistemi sayesinde tercih sebebi
olacak 3D metal yazıcılar özellikle atomik
difüzyon eklemeli imalat yöntemi ile metal
enjeksiyon kalıplama ve 3D baskı işlemlerinin tam birleşimi sağlanmaktadır. Bu tip
cihazlar otomatik versiyon kontrolü, gerçek zamanlı filo yönetimi ve bulut tabanlı
işbirliği olan en gelişmiş 3D yazdırma yazılımları ile kontrol ediliyor. Üretimi daha
basit hale getirmek için sıfırdan tasarlanan
kontrolör yazılımlarından biri olan Eiger
kontrol yazılımı plastik, metal ve kompozit
parçaları doğrudan internet tarayıcınızdan
yazdırmanızı da sağlayabiliyor.

Yeni Samsung Galaxy Tab S4 modeli tanıtıldı

O

ldukça başarılı tablet bilgisayar ürünleri
çıkaran Samsung firmasının en son tasarımlarından biri olan Galaxy Tab S4 kullanıcıyla bir
araya geliyor. Galaxy ailesinin diğer teknolojik
cihazları ile mümkün olduğunca tutarlılık sergileyen Tab S4 tablet bilgisayarı sınırları kaldıran çoklu görev özellikleri ile ön plana çıkacak gibi görünüyor. Evinizde
ve yolda geçireceğiniz yoğun yaşamınıza uyarlanan Galaxy
Tab S4 ile “multitask assistant” yani çoklu görev asistanı
ünvanını tam anlamıyla karşılayacağından hiç şüphemiz
yok. Üzerinde bir S Pen ile birlikte gelen cihazımızın gerçek
bir masa üstü bilgisayar performansını tablette deneyimleyeceksiniz. Klavye, mouse ve monitör bağlayabileceğiniz bu
üründe HDMI bağlantısı ile çoklu işlemler yapabileceksiniz. Görev çubuğu, çoklu pencere özelliği ve sürükle-bırak
gibi tanıdık hareketleri olan bir bilgisayar gibi çalışır. PC
benzeri bir deneyime sahip olmak istediğinizde, Samsung
DeX'i ekran üzerindeki Hızlı Panel ile başlatıp ve Android
uyumlu bir klavye ve fare ekleyebileceksiniz. Octa-Core
yani çift dört çekirdekli işlemcisi, 4GB Ram bellek ve
400GB'a kadar microSD depolama birimi desteği sunan bu
cihaz harikalar yaratmanız için sizi bekliyor.
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Uludağ performans
tırmanışı

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

B

isiklette tırmanış esastır!
Tırmanış ise bisikletçinin
gücünün ağırlığı ile oranladığında çıkan sonucun
gösterdiği kadardır. Tabii
burada bisikletin ağırlığı ihmal edilmeyecek bir parametredir.
Marmara Bölgesi’nin yol bisikleti için en popüler tırmanış rotaları
Uludağ ve Kartepe’dir. Kartepe, başka
bir yazımızın konusu olacak. Bugün
Uludağ tırmanışından bahsedeceğim.
Uludağ Performans Tırmanışı, bir hayal
ile başlayıp bu yıl patlama noktasına gelen, amatör ruhla organize edilen nefis
bir organizasyondu. Genç bir bisiklet
sevdalısı arkadaşın önce arkadaşları ile
başlattığı organizasyon, altı yıl içinde
neredeyse bine yakın bisikletçiyi bir
araya getirdi.

Bu yıl 4 Ağustos’ta altıncısı düzenlenen yarış, 1980 yılında Federasyon
Başkanlığı da yapmış bisikletin efsanelerinden olan ve geçirdiği felç nedeniyle
Kumla'da yatak tedavisi gören Yavuz
Çakır adına düzenlendi. Performans
Tırmanışı’na sekiz yüz elli bisikletçi
katılım gösterdi.
Yarış saat 08.30’da, Bursa Eker Meydanı’ndan yaklaşık 10 km önde, yarış
komiserinin aracının kontrolü ile nötral
olarak başladı. 43 km mesafe ve 1950
m tırmanış kat edilerek Uludağ oteller
bölgesinde finiş çizgisine ulaşmaya
çalışacak farklı yaş kategorilerindeki
sporcular, start verilmesi ile tırmanışa
başladı. Start verilmesi ile ilk grup ile
atağa kalktım. Hızlı ve yüksek tempoda
bir yarış olacağının farkındaydım ancak
40+ grubunda da rekabet diğer kategorilerden farksızdı. Hedefim iki saatin
altında bitirmekti, açıkçası kendimle
yarışmaya gelmiştim. İlk bir saat ortalama gücüm hedeflediğim değerdeydi
ancak ortalama nabzım hedef değerin
üzerindeydi, bu artan sıcağın etkisi ile
olduğunu düşündüğüm için tempomu
bir tık aşağı indirdim.
Milli Park kapısına geldiğimde 11
km kaldığını gösteren tabela bir nebze
rahatlatsa da kalan yolun eğiminin,
geçen bir saatte sergilediğim performansın üzerine yaraya tuz basmak gibi
bir şey olacağından emindim. Neyse
önceden incelediğim kadarıyla en
azından Kartepe kadar sert değil diye
düşünceler içerisindeyken ardı ardına
iki rakibim beni usul
usul geçti. Onları takip
etmeye çalışmadım bile.
Bu tarz uzun tırmanışlarda kendi temponda
gitmezsen bacaklara
girecek kramplar yüzünden yürüyemez hale
bile gelebilirsiniz.
Son jelimi patlattım, suyumdan derin
bir fırt çektim. “Saldır
Beşiktaşım oleeey!”

diyerek asıldım pedallara. Bu bacaklar
Mortirollo çıkmış, Stelvio tırmanmış,
Uludağ mı çıkamayacak diye iç motivasyon ve gaza geliş ile 1saat 57 dakikalık performans sonucu finişe ulaştım.
Her ne kadar ilk üçe giremesem de beşincilik de kötü bir sonuç değil sanırım.
Finişte sporcular için hazırlanmış köfte
ekmek ve ayranı hüplettikten sonra
2019’da daha da güzel bir organizasyon
beklentimizi organizasyona bildirerek
uçarcasına aşağı inişimizi gerçekleştirdik.
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Tehlikeli olan motosikletin
üzerindeki sürücülerdir

M

otosiklet
sürerken
bazen risk
almanızı
gerektiren
durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu
risk, büyük ölçüde sürücünün davranışı sonucu ortaya çıkan sebeplerden
doğmaktadır. Motosiklet tek başına
tehlikeli bir araç değildir; asıl tehlike
üzerindeki sürücüdür!
Risk faktörünü ortaya çıkaran
sürücüler, genelde tehlikeli sürmekten
keyif alanlardır. Diğer sürücülerin dikkatini çekmek için yapılan davranışlar,
güvenliğin gözardı edilmesi, motosiklet
üzerinde fazla özgüvenli olmak gibi...
Ki bu en büyük tehlikedir... Asla ama
asla ben bu işi çözdüm diye bir kavrama
bürünmeyin.

Yaş olarak genç sürücülerin sorun yaşama ihtimalleri daha fazla
olduğundan, bu kişilerin kendi
kendilerine değil, profesyonel
kişiler tarafından eğitim almaları
konusunda mutlaka yönlendirmelisiniz.
Trafik tecrübesi, motosiklet üzerinde çok etkilidir. Hiç
trafik bilgisi olmadan direkt
motosiklet üzerinde trafiğe çıkmak, arabayla trafikte yıllarını
geçirmiş birine oranla çok daha
tehlikelidir.
Motosiklet, bir ulaşım ve
keyif aracı olarak kullanılmalıdır.
Trafik içersinde asla limitleri
zorlamamalı, trafik kurallarına
uyularak sürülmelidir. Motosiklet
ile seyir halindeyken asla heyecan
yapılmamalı, soğukkanlılığınızı
koruyarak motosikletinizi sürmelisiniz.
Kafanız dalgınsa asla motosiklet
kullanmamalısınız. Eşinizle, arkadaşınızla tartıştınız, iş yerinde sorunlar
var, basit sağlık sorunları yaşıyorsanız
bile asla motosiklet kullanmayınız!
Bunların dışında olumlu olan özelliklerinizi geliştirmek adına elinizden geleni
yapın.
Hoşgörülü olun!
Acele edip, yanlış karar vermeyin!
Kendinizi ve başkalarını riske atacak şekilde motosiklet kullanmayınız,
kullandırmayınız...
Bir Kartal gibi yollarda iyi seyirler...
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Dünya Ralli Şampiyonası
Türkiye’de

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

T

ürkiye’ye sekiz yıl aradan
sonra dönen, dünyadaki
en zor ve en heyecan
verici şampiyona olarak
kabul edilen Dünya
Ralli Şampiyonası (WRC) 13-16 Eylül
tarihlerinde Muğla’da motor sporları
tutkunlarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye’de otomobil sporlarının
esaslarını belirleyen tek resmi yönetici
organ olan Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu (TOSFED)’in uzun uğraşları sonucunda, dünyanın en büyük
organizasyonu olan WRC’ye yeniden
dahil edilen Türkiye, otomobil sporlarına gönül veren yerli ve yabancı turistleri
Muğla’da ağırlayacak. On üç yarıştan
oluşan Dünya Ralli Şampiyonası’nın
onuncu ayağı olan “Rally Turkey”
dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları
izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar
yaşatacak.
Tüm dünyanın yakından takip
ettiği ve dünyanın en hızlı pilotlarının
ağırlanacağı organizasyon ile ilgili
konuşan TOSFED Başkanı Serkan
Yazıcı, Dünya Ralli Şampiyonası’nın

Türkiye otomobil sporlarına yeni bir
ivme kazandıracağına ve diğer büyük
organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacağına
değinerek, şunları söyledi: “Dünya Ralli
Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve
Güney Afrika’yı geride bıraktık. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye’nin
her kulvarda sergilediği prestijli duruşu
ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak.
Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası’na
sadece bir spor organizasyonu gözüyle
bakmamamız gerekiyor, organizasyon
ülke tanıtımı ve turizmi açısından da
büyük önem taşıyor.”
Yaklaşık olarak elli bin yerli ve
yabancı turistin sadece Dünya Ralli
Şampiyonası için bölgeye geleceğini
öngördüklerini belirten Yazıcı, “Dünya
Ralli Şampiyonası’nın bir sezonki yarışlarını bizzat organizasyona katılarak
beş milyona yakın seyirci takip
ediyor. Bir yıl boyunca
Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını
Youtube’dan yirmi beş milyon,
yüz elli beş
televizyon
kanalından
da 849
milyon kişi
seyrediyor. Bu
önemli
organizasyona ev
sahipliği
yapıyor
olmaktan
mutluluk
duyuyoruz” dedi.
896 kilometre uzunluğundaki par-

kurda, toplam uzunluğu 317 kilometre
olan on yedi özel etabı geçecek olan efsane pilotlar tozu dumana katacak. Denize sıfır koşulacak etaplarda izleyiciler,
doğal güzelliklere hayran kalacak. 15
Eylül Cumartesi günü 10:00-11:00 ve
15:00-16:00 saatleri arasında koşulacak
Datça etabının yaklaşık dört kilometrelik bölümü Sarı Liman koyundan tekne
ile takip edilebilecek.
Yine aynı gün 08:35-10:00 ve
13:25-15:00 saatleri arasında koşulacak
olan Yeşilbelde etabının yaklaşık üç
kilometrelik bölümü Malderesi Koyu
tarafından, iki kilometrelik bir başka
bölümü de Bördübet Koyu tarafından
tekne ile takip edilebilecek. Ayrıca deniz ve doğayla iç içe gerçekleşecek olan
şampiyonayı takip etmek isteyenler için
kamp yapma alanları da mevcut...
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Bu bir ilandır.

EYLÜL
ETKiNLiKLERi

Duman
Tarih: 01 Eylül 2018
Saat: 21:15
Yer: UNIQ Açıkhava Sahnesi, İstanbul
Fiyat: Tribün ¨ 83.25
Saha İçi Ayakta ¨ 67.00

İstanbul Blue Night Presents: Imagine Dragons
Tarih: 02 Eylül 2018
Saat: 17:00
Yer: KüçükÇiftlik Park, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 780.00, Sahne Önü ¨ 520.00, Normal Giriş ¨ 264.00

		

Destruction

Tarih: 09 Eylül 2018
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: ¨ 88.00
Thrash metalin en büyük gruplarından Alman efsanesi Destruction,
80’li yılların ortalarında kuruldu ve iki albümün ardından 90’lı yılların
başlarında sessizliğe büründü. Sekiz yıl aradan sonra The Least Successful
Human Cannonball albümünü çıkardı. Takvimler 2000 yılını gösterdiğinde
efsane vokalist Schmier gruba tekrar döndü ve aynı yıl yayınladıkları
All Hell Breaks Loose albümüyle tekrar zirveye çıktılar.
Peş peşe çıkardıkları albümlerle yerini sağlamlaştıran Destruction
uzun bir aradan sonra İstanbul’da...

Sattas
Tarih: 07 Eylül 2018
Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall
Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 77.00
Genel Satış ¨ 38.50

Damien Jurado
Tarih: 11 Eylül 2018
Saat: 21:30
Yer: Zorlu PSM
Turkcell Platinum Sahnesi, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori - Tam ¨ 80.00, Öğrenci ¨ 65.00
2. Kategori - Tam ¨ 60.00, Öğrenci ¨ 50.00

Hortus Trio
Tarih: 11 Eylül 2018
Saat: 20:30
Yer: Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 145.75, 2. Kategori ¨ 113.00,
3. Kategori ¨ 84.75, Minder - Tam ¨ 79.25,
Öğrenci ¨ 59,25
Çağdaş Avrupa’nın en eski barok orkestrası
Hortus Musicus’un şefi ve kemancısı Andres
Mustonen’in triosu ile birlikte vereceği konserde
Bachmüziğinden Balkan müziğine bir geçişe tanık o
lacaksınız. Mustonen’in eşsiz keman ezgilerine
kontrbasta Taavo Remmel, vokal, perküsyon ve
vibrafonda Anto Onnis eşlik edecek.
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Mercan Dede &
Hayko Cepkin
Tarih: 12 Eylül 2018
Saat: 21:00
Yer: IF Performance Hall, Ankara
Fiyat: ¨ 77.00

Evrencan Gündüz ve Uzaylılar

Milyonfest
Tarih: 13-16 Eylül 2018 • Yer: Milyon Beach Kilyos, İstanbul • Fiyat:
Kombine+Kamp - ¨ 120.00, Kombine ¨ 90.00
Milyon Yapım İstanbul’da bugüne dek yapılmış en büyük açık hava
müzik festivalini düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladı. Milyon
Beach’ Kilyos de bu yıl ilk kez düzenlenecek ve gelenekselleşmesi
planlanan dört günlük festivalde, üç büyük sahnede farklı türlerde
onlarca müzisyen sahne alacak. ‘Yüzdeyüz müzik ve eğlence’
sloganı ile yola çıkan festival, diğer festivallerinden farklı olarak
yabancı sanatçı ve grupları da ağırlayacak.

Tarih: 28 Eylül 2018 • Saat: 20:00
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul
Fiyat: VIP ¨ 77.00, Genel Giriş ¨ 38.50

Jax Jones - MBFWI Closing Party
Tarih: 14 Eylül 2018 • Saat: 23:55
Yer: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul
Fiyat: Kapı Satış ¨ 100.00,
Tam ¨ 80.00, Öğenci ¨ 55.00

Bilal Karaman:
Manouche a La Turco
Tarih: 15 Eylül 2018 • Saat: 19:30
Yer: The Primetime Cruise,
İstanbul
Fiyat: ¨ 168.00

Ezhel
Tarih: 29 Eylül 2018 • Saat: 22:00
Yer: Jolly Joker, Ankara • Fiyat: Bistro ¨ 169.50, Ayakta ¨ 68.00

Buika
Tarih: 16 Eylül 2018
Saat: 21:00
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul
Fiyat: 1. Kategori ¨ 185.00, 2. Kategori ¨ 135.00,
3. Kategori ¨ 105.00, 4. Kategori ¨ 65.00
2018 sonbaharında yeni albümünü yayınlayacak olan
aşkın tutkulu sesi Buika, 7. Uluslararası Klarnet Festivali
kapsamında hayranlarına yepyeni şarkılarını sunarken,
herkesin bildiği unutulmaz parçalarını da söyleyerek
sevenlerine muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

Kip Winger

Haluk Levent
Tarih: 30 Eylül 2018
Saat: 21:00
Yer: Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
Fiyat: 1. Kategori ¨ 78.50, 2. Kategori ¨ 67.50,
3. Kategori ¨ 56.00

Tarih: 19 Eylül 2018
Saat: 22:30
Yer: Dorock XL, İstanbul
Fiyat: ¨ 40.00
Kip Winger ilk kez Türkiye’de! 80’lerin sonu
ve 90’ların başında Glam Metal ve Progresif
Metal elementlerini birleştirerek popülerleşen
Winger’in vokali Kip Winger, eski grup arkadaşı
Cenk Eroğlu ile birlikte Dorock XL’da! Ülkemizin
Hard Rock & Glam Metal temsilcisi Gloryhole
80’lerin en sevilen şarkılarıyla geceye renk
katacak.
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Michael Haneke
Fatih Akın
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Yazı:

Ama güzel olan, anlamlı olan,
bazen kendini yeniden ortaya çıkarabiliyor. O da ülkenin her yerinde yeniden
popüler olmaya başlayan açık hava
sinemaları.
Beykoz Kundura Fabrikası’nda
deneyimleyerek çocukluğumuzun
lezzetli sinema izleme keyfini yeniden
yaşadığımız “açıkhava sinemalarının
yeniden yükselişi” fenomenini yılın
sinema olayı seçiyoruz.

Murat Arda

D

oğup büyüdüğüm Beşiktaş, bir sinema salonları
cennetiydi. Bugün Beşiktaş Kültür Merkezi olan
bina Mıstık Sineması,
Ortabahçe Caddesi’ndeki şu an Koton
mağazasının olduğu bina ise efsanevi
Yumurcak Sineması idi. Bugünün Leman Kültür’ü olan Yıldız Sineması’na
ise sadece “abilerimiz” müptela olurdu.
Ancak, biz Beşiktaş ahalisine tüm
bu güzellikleri sunan ve bugün şükranla andığım bu sinema salonları bir yana
Kambur’un Bahçesi bir yana idi...
Bugün, Dorock Eğlence Konsepti’nin işletmeyi eline aldığı, Beşiktaş’ın
Çarşısı’nın tam ortasındaki bu ilginç
alan, çocukluğumun en güzel zamanlarına ait görüntüleri beynime döşeyen
müthiş bir açık hava sineması idi.
Tahta sandalyelerinde çekirdek çitleterek, ağaçların arasında izleyeceğiniz
en kötü film, dimağınıza yazılacak bir
başyapıta dönerdi, yıldızların altında...
Sahi; o zamanlar yıldızlar da daha
net gözükürdü. Bazen, eski bir şarkıdaki gibi, “Keşke her şey eskisi gibi olsa”
diye bağırasım geliyor ama Heraklitos’un da dediği gibi: “Aynı nehirde iki
kere yıkanılmıyor.”

Eylülde açıkhava
sineması keyfi

Doğayla iç içe ve yemyeşil ortamıyla fark yaratan UNIQ İstanbul,
sinemaseverler için açık hava film
keyfini konforla buluşturuyor. Eylül
ayında da dünyaca ünlü yerli ve yabancı
ödüllü filmler sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. Festival
programında kısa film gecesi, korku
gecesi, animasyon gecesi gibi konseptlerle hazırlandı. Özenle hazırlanmış
zengin film seçkisinde Berlin, Venedik
ve Cannes gibi önde gelen festivallerde
gösterilmiş, Michael Haneke, Greta
Gerwig, Yorgos Lanthimos, Michel
Hazanavicius, Andrey Zvyagintsev,
Christian Petzold, Fatih Akın gibi
yönetmenlerin eserleri öne çıkıyor.
Festival kapsamında gösterilecek
İşe Yarar Bir Şey, Daha, Sofra
Sırları, Kelebekler filmlerinin
yönetmen ve oyuncuları
UNIQ İstanbul Açıkhava
Sahnesi’nde sanatseverlerle
buluşacak.

Yorgos Lanthimos
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AYIN YAZARI

SALÂH BİRSEL

T

ürkçe yazan en güzel
insanlardan birisi Salâh
Birsel! O kendine has
kelime yuvarlamaları
ve mizahi ve hınzır
üslubunu oluşturan özgün tarzı, sevgili
arkadaşım Ali Kayalar’ın görüşüne göre
“Bandırmalı” oluşundan. Ali, “Bayılır
onlar lafla oynamaya” diyerek, Birsel’in
sevimli laf hoptirikliklerine “çevre faktörü” opsiyonunu mıhlıyor. Editörlerin
en tatlısı, güzel insan ve çArşılı Zeynep
Atayman dostum ise lafı şöyle yapıştırıyor Birsel’e dair:
“Hiç kimselerin basmaya yanaşmadığı denemelerin padişahıdır o!”
Türk korku edebiyatının üretken
kalemlerinden Galip Dursun ise, güzel
isimli yazarımıza dair şu lakırdıyı
postalıyor: “Benim Türkçe’de en sevdiğim yazar olabilir. Değilse de Kemal
Tahir’le kapışıyordur. Çocuk yaşta Ah
Beyoğlu Vah Beyoğlu okuduktan sonra
iflah olmadığımdan sanırım. Salâh
Birsel kurgu dışı edebiyatın kralıdır
gözümde.”
Sonra ben, tekrar şöyle diyorum:
“Onun kelime oyuncuklarına ba-
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yılıyorum. Charlie Parker’la otelde
flörtleşmek isteyen, cilveli, hoş ama
biraz ‘endamlı’ bir siyahi afete Aygır
Fatma diyor. Allahım, Birsel yaşasaydı,
bu abinin elini öpmek isterdim. Bana
Birselesque stili yazıları çok nüktedan
geliyor.”
Ve soyadına kurban olduğum Zer-

rin Boratav perdeyi kapatıyor:
“Salâh Birsel’in şıkır şıkır bir anlatımı var.”
Böylelikle, sosyal medyada andığımız Birsel’i, Beşiktaş’ın da sayfalarına
işte böyle taşıyorum.
O güzel insan buna tanıklık etseydi,
sevimli sevimli gülerdi, eminim!

MÜZİKOMANİ

Frankenstein
Yazar: Mary Wollstonecraft Shelley
Yayınevi: Dex
Geçen ay sinemada Mary Shelley’in yaşam öyküsünü izlediğimi ortalık yere yazmıştım. Dex Yayınları bunu duymuş olmalı ki
bana bu hediyeyi, gökten zembille yolladılar. Müthiş bir film; ve
şimdi de filmin tözü olan kitap elimde duruyor. Bildiğiniz gibi,
Mary Wollstonecraft Shelley, bilim kurgunun başlangıcı sayılan
Frankenstein’ı, iki yüzyıl önce yazmaya başladığında henüz on
sekiz yaşındaydı. O günden beri, ceset parçalarından diriltilmiş bir
ucubenin hikayesini anlatan bu roman da, kanımızı dondurmaya
devam ediyor.
Kitabın konusunu bilmeyen yoktur ama gene üstünden geçelim:
Genç bilim insanı Victor Frankenstein yarattığı dev varlık
dünyaya gözünü açtığında, ondan iğrenir ve kaçar. Başıboş kalan
bu yaratık önceleri saf iyilikle doluyken, karşılaştığı tüm insanların
nefretine maruz kalınca yaratıcısından intikam almaya karar verir. Frankenstein, çirkinlikten
değil sevgisizlikten canavarlaştığımızı ve yarattığımız kötülükle yüzleşmekten kaçtıkça kötülüğün büyüdüğünü anlatan “lanetli” bir başyapıt.
Bir de depresif kızımızın yazdıklarından bir parça:
“Habisliğimin nedeni perişanlığım. Tüm insanlık benden nefret etmiyor mu? Benden
tiksinmiyor mu? Yaratıcım olan sen bile beni paramparça etsen sevinirsin; bunu aklından
çıkarma. Şimdi söyle bana, insanın benden esirgediği acımayı ben niye insana
göstereyim? Beni, elinin emeğini, buzlardaki o yarıklardan birine atıp yok
edebilsen buna cinayet demezsin."

Beat Kuşağıma
Ağıtlar
Yazar: Neeli Cherkovski
Yayınevi: Sub Press
Büyük Neeli Cherkovski,
birçok şiir kitabının yazarıdır. Anthology of L.A. Poets
(Charles Bukowski’yle birlikte)
ve Cross-Strokes: Poetry between Los Angeles and San Francisco kitaplarının editörlüğünü
yapmıştır. Cherkovski aynı
zamanda Lawrence Ferlinghetti
ve Charles Bukowski’nin biyografilerini ve eleştirel-biyografi
Whitman’ın Vahşi Çocukları
(yakında tüm eserleri de Sub
Press etiketiyle raflarda) kitaplarını da kaleme almıştır. Eserleri Berkeley’de California Üniversitesi Bancroft Kütüphanesi’nde saklanmaktadır. 1974’ten
beri ve halen San Francisco’da ikamet etmektedir. Baktığınız
bu kudsi eser, yazarın yerel kültür ve edebiyat ortamında çok
ses getiren ve Frisco’ya yeniden bir kıpırtı kazandıran ve bu yıl
yayımlanan son kitabıdır.

Taner
Öngür’den
yeni plak

Türkiye’de rock müzik ve modern
folk alanında en içten çalışmalara
imza atmış, özel ruhlu, güzel yürekli
kalender abimiz; büyük rocker Taner
Öngür, Saykodelize Edilmiş Türküler
adında bir plak yayımıyor. Albümün
dijital ve plak ön siparişi 03 Ağustos
itibariyle başladı. Dergimizin çıkış
tarihi olan 1 Eylül’de tüm dijital platformlarda da olacak; hatta 8-9 Eylül’de
Kadıköy Plak Günleri’nde Tantana
Records standında görücüye çıkacak ve 10
Eylül itibariyle seçkin plak dükkanlarında yerini alacak. Bu plağı edinmek her rock’n’rollcunun
vazifesidir diyor, Taner abimize nice nice plaklar
diliyoruz.
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YAVRU KARTAL
GUNLUGU

Ben Batu
Karasu. Dört
yaşımdayım. Alp
Burak Anaokulu’na
gidiyorum.
Büyüyünce pilot
olacağım.
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Ben Can
Baydan...
On dört
yaşımdayım...
Büyüyünce
futbolcu
olacağım.

Ben Kartal
Özgür Yaşar.
Dokuz yaşımdayım.
Uğur Okulları’nda
dördüncü sınıfa
gidiyorum. Büyüyünce
ben de futbolcu
olacağım.

H

arika bir Beşiktaş günü... Ailece
tuttuğumuz ve her
zaman tribünden
desteklediğimiz
takımımız Beşiktaş’ın futbolcuları
ile tanışacağımızı söylediklerinde çok heyecanlandık. Üstelik
sadece onlarla tanışmak değil,
onlarla top oynayabilecek, antrenmanları izleyebilecektik. Öyle
güzel bir gün geçirdik ki, sizlere
tüm Beşiktaş maceralarımızı
anlatmak için günlük tuttuk.
Tesislere geldiğimizde önce
Beşiktaş Dergisi’nden abilerimiz
bizleri basın odasına alıp bugün
neler yapmak istediğimizi sordu.
Biz, “Ricardo Quaresma, Pepe,
Caner, Medel, Necip, Babel,
Oğuzhan Özyakup gibi abilerimizi görebilecek miyiz?” diye
sorduğumuzda “Evet” dediler.
Hatta “Teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Başkanımız Fikret
Orman ile bile röportaj yapabilirsiniz, çünkü siz bugün Beşiktaş
Dergisi’nin muhabirleri olacaksınız” dediler. Çok mutlu olduk
ve tesislere giriş yaptık. Yeşil
sahada sadece biz ve meşhur
bıyıklı abimiz buluşmuştuk.
Beşiktaşımız’ın futbolcuları
gibi malzemecisinin de efsane
olduğunu biliyorduk. Süreyya
abi çok komik bir insan. Bizlere
zamanında kalecilik yaptığını,
eski sinema artisti Yılmaz Güney
ile kanka olduğunu anlattı. Biz
ona şu soruları sorduk:
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“Süreyya abi, artık niye
artistlik yapmıyorsun?”
“Bize Beşiktaş yetiyor evlat.
Burası film setlerinden daha
güzel”
“Süreyya abi, senin filmini izledik biz. Hani artistliğe
devam etmiyordun?”
“Ya o sayılmaz abi ya... Hadi
hadi, futbolcu abileriniz ile top
oynayın. Bak, Ricardo geliyor!”

Gerçekten de futbolcu abilerimiz bizlerin olduğu antrenman sahasına doğru gelmeye
başlamıştı. Biz, onlara doğru
koşmaya başladık hemen.
Başlangıçta en büyük
korkumuz yabancı futbolcu
abilerdi. Çünkü dillerimiz farklı
diye “Acaba anlaşabilir miyiz?”
diye çekiniyorduk. Ama Babel
abi yanımıza geldi ve bizimle
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konuşmaya başladığında çok
iyi anlaştığımızı gördük. Hatta
Ricardo abi sürekli bizimle uğraşıyor, formamızı çekiştiriyor,
saçlarımızla oynuyordu. Ricardo
abi ile yeşil sahada oynadık.
Ama bizden çok daha güzel
oynuyordu, o yüzden sıkıldık ve
tribünlerden onları seyretmeye
başladık. Belki birkaç numara
kaparız diye düşündük. Teknik
direktörümüz Şenol Güneş ile
de sohbet ettik. Şenol hoca, “İyi
birer futbolcu olmak istiyorsak
eğitimimizi aksatmamamız
gerektiğini” söyledi. O esnada
Başkanımız Fikret Orman da tesise geldi ve bizi yanına çağırdı.

Fikret Orman ile de bir röportaj
yaptık. Ama ona biz soru soracağımıza daha çok o bizlere
sorular sordu. Başkanımızı çok
sevdik. Çünkü çok güzel gülüyor
ve samimi.
“Başkanım, takımımız nasıl
gidiyor?” (Can Baydan)
“Bence çok güzel gidiyor.
Siz nasıl görüyorsunuz? İdmanı
izlediniz...”
“Umarız Beşiktaş bu sezon
şampiyon olur. Biz futbolcu
abilerimizi çok sevdik, çok
çalışıyorlar.”
“Harika o zaman, en çok

hangi oyuncumuzu beğendiniz?”
“Hepsini!... Ben küçükken
de sizinle bir kere buluşmuştum.” (Kartal Özgür Yaşar)
“Allah Allah... Kaç yaşındaydın bakayım o zaman?”
“İki.”
“Peki o yaştayken beni hatırlıyor musun?”
“Evet!”
“Atma...”

Başkanımız Fikret Orman o
esnada gülerek kafama şakacıktan bir şaplak attı. Böyle
büyük bir kulübün başkanının
bizlere bu kadar vakit ayırması
çok mutluluk vericiydi. Üstelik
bizlerle sürekli şakalaştı ve tüm
futbolcular ile oynamamıza izin
verdi.
Bugün yaşadıklarımızı mini
bir Beşiktaş Dergisi belgeseli
yaptık ve videosunu da hazırladık. Ricardo Quaresma ile,
başkanımız ile ve diğer futbolcu
abilerimiz ile şakalaşma anlarımız ve röportajlarımızdan bazı
bölümleri de o videoda izleyebilirsiniz... Umarım hoşunuza gider... Teşekkürler Beşiktaş Dergisi... Teşekkürler tüm futbolcu
abilerimiz ve başkanımız...
“En büyük Beşiktaş,
şampiyon Beşiktaş!”
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HARRIS AN
GUS
Ian Wilson
’un futbol
okuluna
giden yed
i yaşındak
i
Harris Ang
us, bir Beş
iktaş
sevdalısı...
A
n
nesi ve
babası ile
Türkiye’ye
tatile
geldiklerin
de oğullar
ının
antrenörü
nün Wilso
n
olduğunu
öğrenmele
ri
ile Kara Ka
rtal macer
ası
başlamış..
..
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NMAZ
AYŞE ERVA BA
an
Adapazarı’nd
nlı stadımızı
a
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ta
İs
n Ayşe Erva
ziyarete gele
iği minnoş
Banmaz, verd
zuyla
tipi Kartal po
Beşiktaşımız’ı
selamladı

İ
SEDA GÖKÇEL
Saçları ayrı,
gülüşü ayrı
güzel Seda’yı
sevgiyle
kucaklıyoruz...

KARTAL SIR
MA
“En sevdiğ
im iki
oyuncu va
r” diyor.
Biri Adrian
o, öteki ise
Ricardo Q
uaresma..
.
Adriano’yu
yakalamış
,
şimdi ise h
edefinde
Q7 varmış
.
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MEHMET EGE
NAMLI

Yeni sezon
da
Beşiktaşım
ız’ın
yanında
her maçta
tribünde...

T
EGE BEREKE
Beşiktaşımız’a
şampiyonluk
bereketi
getirmesi
dileklerimizle...

ÖMER DEVELİ
i
Yedi aylık min
Kartalımız
m
Bayburt’tan tü
Beşiktaşlılar’ı
selamlıyor...
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KİTAP

KİM KORKAR HAİN TİLKİDEN
Yazar-Çizer: Benjamin Renner
Yayınevi: BAOBAB
Tilkinin tek istediği çiftlikte korku salmak ve
karnını bir kez olsun tavukla doyurmaktır. Yırtıcı
bir hayvan olduğunu kanıtlamak için elinden
geleni yapar. Ancak işlerin pek istediği gibi gittiği
söylenemez, çiftlikte onu kimse umursamaz. Son
çare, kurtla hain bir plan yapan tilki, tavuğun
yumurtalarını çalıp, yumurtadan çıkınca civcivleri
mideye indirecektir. Fakat yumurtalar çatlayınca
işlerin sarpa saracağından habersizdir...

HAYVANLARI TANIYALIM

PANDA
Diğer bir adı bambu ayısı olan
pandanın ağırlığı 120 kg civarındadır. Pandalar çok tembel hayvanlardır. Karnını doyurmak için
günde 40 kg kadar bambu yemek
zorundadır. Dişleri bambunun sert
kabuklarına uygun olarak sağlam
ve keskin olmasına rağmen, yine
de bu uğraş yaklaşık on beş civarı
saatlerini almaktadır. Hayvanat
bahçelerinde yaşayan pandalar,
doğal ortamlarında yaşayan pandalara göre çok daha farklı beslenebilmektedirler. Örneğin çikolata,
meyve ve hatta tavuk bile yiyebilirler. Yemek yemediği zamanlar
pandalar sürekli uyur. Uyumadıklarında ise hiç aceleleri yoktur ve
çok yavaş hareket ederler. Bebek
panda bir buçuk seneden uzun
bir süre annesinin yanında kalır.
Ancak bu uzun dönemin sonunda
tek başına yaşamaya hazırdır.
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Luis ve Uzaylı Dostları
On iki yaşındaki Luis, oldukça yalnız bir çocuktur. Birlikte
zaman geçireceği hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi babası
Arnold Sunday de ona zaman ayırmamaktadır. Arnold,
saplantılı bir şekilde uzayda yaşamın olduğunu ispatlamaya
çalışmaktadır ve tüm gecelerini teleskopunun başında, tüm
günlerini ise uyuyarak geçirmektedir. Okulda da yalnız olan
Luis’in durumu okul müdürünün dikkatini çeker. Müdür Luis’in
ihmal edildiğinin farkındadır ve onun yatılı okula gönderilmesi
gerektiğini düşünür. Fakat bir gün Luis’in hayatı şaşırtıcı bir
şekilde değişir. Üç şapşal uzaylı Mag, Nag ve Wabo dünyadaki alışveriş kanalı NubbiDubbi’de satılan masaj matını
ararken Luiz’in kapısına çakılırlar. Luis, durum karşısında
oldukça heyecanlanır ve hemen onlarla arkadaş olur. Fakat
bu arkadaşlığı babasından saklar. Çünkü babası uzaylıların
tehlikeli olduğunu ve ilk görüşte şokla dondurulması gerektiğini düşünmektedir. Bir süre sonra yatılı okul müdürü gelir
ve Luis’i götürmek ister. Ancak Luis ve uzaylı arkadaşları bu
sırada ana gemi ile iletişime geçip uzaylıların kurtarılması için
plan yapmaktadır. Gezegeninden ayrılıp uzaylı arkadaşlarıyla
galaksiyi keşfetme fikri Luis’i fazlasıyla cezbetmektedir.

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?

