Büyük ekran keyfi için
büyük indirim!
Beko değişim kampanyası ile Beko Crystal TV’ler
1000 TL’ye varan indirim ve 36 ay taksit*
fırsatıyla!

4K UHD
Tek tuşla eğlence

Kampanya 30 Kasım 2018 tarihine kadar Beko mağazalarında geçerlidir. 1.000 TL indirim
Beko marka 65” Crystal TV’de (B65L 8752 5S) geçerlidir. Detaylı bilgi için Beko mağazalarına geliniz.
*36 ay taksit fırsatı anlaşmalı finans kuruluşlarının vereceği bireysel kredilerle Beko mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları
ve çalışanlarıyla hep birlikte bir bütündür. Destekle, sabırla, inançla, birlik
ve beraberlikle Beşiktaşımız’ın tüm hedeflerine ulaşacağından, tarihi başarılarımızın her alanda devam edeceğinden şüpheniz olmasın. Futbol takımımız, son haftalarda bize yakışmayan sonuçlar almış olabilir. Bunun bizim
birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermemeli, tam tersine daha
çok birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayın, lig uzun bir maraton. Bizler,
sevinmek için sevmeyen, bu yolda beraber yürümeyi şeref kabul eden ve
“Hep kol kola, bir gün değil, her gün Beşiktaş” diyen bir camiayız. Elbette
kötü sonuçları kabullenmeyeceğiz. Daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız ve inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracağız.
¡
Armasında ay-yıldız taşıyan tek spor kulübü olmanın verdiği sorumlulukla; 115 yıldır ülkemize ve halkımıza karşı üzerine düşen tüm
vazifelerini layıkıyla yerine getiren ve herkese örnek olan
Beşiktaşımız, 29 Ekim akşamı da Vodafone Park’ta
mazisine yakışır bir tarih yazmıştır. Binlerce
Türk bayrağıyla marşlara eşlik eden, futbol
takımımızın giydiği formanın kırmızısına
beyaz olan taraftarlarımızın ve tüm
milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı
bir kez daha kutlamak istiyorum.
¡
Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün en büyük eseri olan ve
Türk Milleti’ne armağan ettiği Türkiye
Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik
ve beraberlik içinde yaşatacağımıza
olan inancımızı tüm dünyaya bir kez
daha haykırıyoruz. Rahmet, minnet ve
özlemle andığımız Atatürk’ün ebediyete
intikalinin 80. yılında, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

Fikret Orman
En derin sevgi ve saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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BEŞİKTAŞ JK
2018 - 2019 SPONSORLARI

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?

1 BAŞKANIMIZIN MEKTUBU
8 DERGİMİZİ FARUK KARADOĞAN’A İTHAF EDİYORUZ
14 VODAFONE PARK’TA 29 EKİM COŞKUSU
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FARUK
KARADOĞAN'A
İTHAF
EDİYORUZ

18 GÜVEN YALÇIN: "HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
BEŞİKTAŞ'A GELDİM
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26 BEN OKURSAM, SEN OKURSAN, O OKURSA DEĞİŞİR DÜNYA
34 DUSKO IVANOVIC: “HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTEYEN
BİR KOÇ OLDUM”
41 EN BÜYÜK BEŞİKTAŞLI; RAHAT UYU
42 HİÇBİR ŞEYİ SEVMEDİK İNAN SENİN KADAR
46 JAPON SANATÇILARIN BEŞİKTAŞ SEVGİSİ
52 ÇELİKTEN DUVAR: TANER GÜNAY
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58 “SEMT TARİHİ İÇİNDE KULÜP TARİHİNİ AKTARMAYI
AMAÇLIYORUZ”
64 BOĞAZ’IN İNCİSİ VODAFONE PARK
66 BU SEVDA UZAK, SOĞUK, YÜKSEK, DİNLEMEZ
70 “BEŞİKTAŞ FELSEFESİNİ ÇOCUKLARIMA ÖĞRETEBİLMEK
GURUR VERİCİ”
73 KULÜBÜMÜZE KRİSTAL ELMA’DAN DÖRT ÖDÜL
74 ASTROLOJİK PORTRE: İLHAN MANSIZ
76 FUTBOLDA OLASI EKONOMİK SIKINTILAR
79 ŞİİR: SAĞLAM DEFANS
80 İLİŞKİLERİMİZDE EN ÇOK YAPTIĞIMIZ HATALAR
82 ESRA EROL: “BEŞİKTAŞ’IN İLKELERİNİ İLKE EDİNMİŞ BİR KADINIM”
89 SOSYAL BEŞİKTAŞ
90 DAĞ BİSİKLETİ SEZON FİNALİ
93 TOSFED YILDIZINI ARIYOR PROJESİ’NDE FİNAL HEYECANI
94 PERPA KARTALLARI BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ
96 TEKNOLOJİDE YENİLİKLER
100 MİNİ MİNİ KARTALLAR
103 AKTÜEL BİLGİLER
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BEŞİKTAŞ SPORTİF
ÜRÜNLER SAN. VE TiC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKRET ORMAN
İLETİŞİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANDAŞ TOLGA IŞIK
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
SERPİL KURTAY
GÖRSEL YÖNETMEN
A. KUBİLAY SAMYELİ
REKLAM GRUP BAŞKANI
HANDE GÜN
FOTOĞRAF
TUNCAY AÇAR • HASAN AVCI
RAHMAN SAĞIROĞLU
UFUK TUNCAELLİ
VALA SOMALI & BJK MÜZESİ

52
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KATKIDA BULUNANLAR
BETÜL ALAKIR • BİLGEHAN ARAS
FATMA ARSAN • MURAT ARDA
ALTUĞ ATALAY • HAKAN BAYHAN
NİHAT EVREN DERMAN
DİLAY DİLAVER • SELÇUK GENÇ
E. BURAK İZMİRLİOĞLU
ARDA KABAKLI • HANDAN
KALOĞULLARI • GÖKHAN KARAKAŞ
SELÇUK KAYNARKAN • BÜLENT
KUZUCANLI • VEDAT ÖZDEMİROĞLU
KAAN ÖZŞENLER • BARIŞ UZEL
SERDAR VATANSEVER • NİHAN VURAL
HALİL YAZICIOĞLU • MURAT YILDIZ
ADRES:
BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.
VİŞNEZADE MAH. KADIRGALAR CAD. NO: 1
VODAFONE PARK OTOPARK GİRİŞİ KAT: 1
BEŞİKTAŞ • İSTANBUL
TEL: 0 212 948 1903
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E- POSTA:
Editör: dergi@bjk.com.tr
Reklam: dergireklam@bjk.com.tr
Her türlü yayın hakkı saklıdır. Bu dergide yer
alan yazılı ve görsel materyaller, BJK Sportif
Ürünler San. ve TİC. A.Ş.’nin izni olmadan
kullanılamaz. Derginin tamamı ya da bir bölümü,
ilgili kişilerden izin alınmadan fotokopi dahil,
optik, elektronik ya da mekanik herhangi bir
yolla kopyanalamaz, çoğaltılamaz, basılamaz,
yayımlanamaz.

KALBİMİZDESİNİZ
VALA SOMALI • CEMİLE M. ÖZDEMİR
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Dergimizin bu sayısını unutulmaz futbolcularımızdan Faruk Karadoğan’a ithaf ediyoruz.

Altın madalyalı ilk Beşiktaşlı futbolcu

FARUK
KARADOĞAN

Ceyhan Gençlik’te futbola başlayıp, Beşiktaş’ta efsane olan unutulmaz
futbolcumuz... Yeşil sahalarda fırtınalar estiren “Rüzgar Çocuk”...
Ayakları titreyerek milli takım forması giyen ancak ay yıldızlı forma
ile kaptanlık onurunu yaşayan bir yıldız...

Yazı ve Fotoğraf:

Gençlerbirliği’ne transfer olan
Faruk Karadoğan’ın küçük
ayaklarından çıkan büyük
futbolun ününü artık herkes
duyuyordu. Ankara’da geçirdiği bir sezonun ardından
Faruk, kendisini “efsane”
haline getirecek Siyah Beyaz
renklerle tanışıyordu.

Yirmi yaşında en çok
milli olan futbolcu
1965 yılında Beşiktaş’a
transfer olan Faruk, yedi yıl
boyunca Beşiktaş’ta sol açık
mevkisinde oynadı ve yüksek
kondisyonu ile bu mevkinin
değişmez adı oldu. 1965-66 ve

Vâlâ Somalı Arşivi

C

eyhan Gençlik’te
bir yıl oynadıktan sonra ikinci
ligdeki Mersin
İdman Yurdu’na
transfer olan Faruk Karadoğan, oynadığı futbolla hem
Gençlerbirliği hem de genç
milli takım yetkililerinin dikkatini çekmişti. 1964 yılında
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Beşiktaş’ın Arsenal’i 2-0 yendiği maç öncesinde profesyonel A takım, Türkiye Şampiyonu Genç Takım ile birlikte...

1966-67 sezonlarında iki “lig
şampiyonluğu” yaşadı. Beşiktaş’ta oynadığı yüz yetmiş bir
lig maçında otuz dört gol attı.
On dört A, on bir ümit,
on iki amatör ve on beş kez de
genç milli olmak üzere toplam
elli iki defa ay yıldızlı formayı
giyen Faruk Karadoğan, Futbol Federasyonu tarafından
“Altın Madalya” ile ödüllendirilen ilk Beşiktaşlı milli futbolcu olmuştur. Ayrıca, otuz
beş defayla “Türk futbolunda
yirmi yaşında en çok milli
formayı giyme” ünvanını da
alan Faruk, ay yıldızlı formayı
sırtına ilk geçerdiğinde ise on
altı yaşındaydı. Genç milli takım ile ilk maçını Romanya’ya
karşı oynamıştır.
Yeşil sahaların ele avuca
sığmayan futbolcusu Faruk
Karadoğan, A milli takımda
11 numaralı formayı ilk giydiği günü “futbol hayatımın
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unutulmaz zafer günlerinden
biri” olarak nitelendirmektedir.

“Rüyalarım
gerçek oldu”

16 Ekim 1966 Pazar
günü... Türkiye Milli Takımı
Moskova’da Lenin Stadı’na
çıkıyor. Daha ilk dakikadan
itibaren ele avuca sığmayan
Faruk, bir yıldız gibi parlıyordu. 14’üncü dakikada Fevzi
ile golü bulan millilerimiz
ilk yarıyı 1-0 önde bitirerek ikinci yarıya başlıyor...
İkinci yarının 10. dakikasında Ayhan’ın attığı golün
hazırlayıcısı olarak Faruk
pay sahibi oluyordu. Maçın
ardından “Rüyalarım gerçek
oldu” diyen Faruk, “O günün
zaferini ömrümün sonuna
kadar unutmayacağım. Spor

hayatımda o günkü kadar
mutlu olacağımı sanmıyorum” diyerek sözlerini
tamamlamıştır.
1967 Akdeniz Olimpiyatları’nda Türkiye Amatör
Milli Futbol Takımı’nın
kaptanlığına getirilen Faruk,
Beşiktaşımız’ın ve milli

takımın yıllarca vazgeçilmez
futbolcusu olmuştur. 1972
yılında memleketinin takımı
olan Adanaspor’a gitmiş ancak 1974’te tekrar Beşiktaş’a
geri dönmüştür. Ancak, eski
formunda olmadığı için sadece özel maçlarda yer almıştır.

8 Kasım 1963... BJK-FB maçı (2-0)... Goller: Faruk ve Küçük Ahmet... Faruk Karadoğan’ın golü Fenerbahçe ağlarına giderken...

Beşiktaş JK
Resmi Giyim
Sponsoru

ZORLU CENTER
AKASYA AVM
İSTİNYEPARK
EDWARDS KONAK PİER
EDWARDS KALAMIŞ MARİNA
GALERIES LAFAYETTE

ANKARA PANORA
İZMİR KONAK PİER
EDWARDS AKMERKEZ
EDWARDS LAND OF LEGENDS
EDWARDS OASIS ONLINE
WEPUBLIC
VODAFONE PARK

www.edwards.com.tr

Now Online

Vodafone Park’ta
29 Ekim coşkusu
29 Ekim günü Rizespor’u konuk eden Beşiktaşımız, Vodafone Park’ta
Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Tribünlere yirmi bin Türk
bayrağı konulurken, stada gelen taraftarlarımız, Vodafone Park’ı kırmızıbeyaza boyadı.
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B

eşiktaşımız, Rizespor karşılaşması
öncesinde 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için
stadyumda bulunan koltuklara
yirmi bin Türk bayrağı koydu.
Stada gelen taraftarlarımız,
bayrakları sallayarak görsel bir
şov yaparken, Vodafone Park,
ay-yıldıza büründü. Karşılaşma
öncesinde Cumhuriyet Bayramı
nedeniyle marşlar çalınırken,
taraftarlarımız da bayraklarla
marşlara eşlik etti. Futbolcuları-

mız da, günün anlam ve önemi
nedeniyle sahaya kırmızı formayla çıktı.
Başkanımız Fikret Orman da
bir mesaj yayınlayarak, Cumhuriyetimizin doksan beşinci yılını
kutladı: “Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk ile birlikte büyük
Türk ulusunun kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti’nin 95. yıl dönümü
heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı
Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin
ışık tuttuğu yolda azimle ve
kararlılıkla yürüyüşümüz süre-

cektir. Ülkemizin yüksek menfaatleri için, kurumsal ve sportif
olarak daha güçlü olma yolunda
kararlılıkla ilerlerken, milletimizi
gururlandıran kazanımlar elde
etme hedefimizi sergiliyoruz.
Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyor, gazilerimize minnetimizi
bir kez daha iletiyorum. 95 yıldır
ışıldayan, milletimizin geleceğini
aydınlatan Cumhuriyetimizin
ilelebet yaşamasını diliyor, Türk
ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”
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Güven
Yalçın:

“Hayallerimi
gerçekleştirmek için
Beşiktaş’a geldim”
18
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Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaşımız’a bu sezon başında transfer olan Güven
Yalçın, Siyah Beyaz formayla az süre alsa da, performansıyla gelecek adına ümit
verdi. Şimdiden taraftarlarımızın ilgi odağı olan genç hücum futbolcusu, Rizespor
karşılaşmasının ardından üçlü çektirerek, tribünlerimizle bütünleşti. Biz de Güven
Yalçın’ı daha yakından tanıyalım dedik ve kendisini dergimizin kapağına konuk ettik.

A

ilenin Türkiye’den Almanya’ya uzanan
hikayeni anlatabilir misin?
Babam ilk olarak on altı
yaşındayken Amsterdam’a
(Hollanda) gitmiş. İki sene orada
yaşadıktan sonra Düsseldorf ’a
geçmiş. Annem ise doğma büyüme Almanyalı. Orada tanışıp,
evlenmişler. Benden büyük bir
ablam var.
Baban Türkiye’nin hangi
şehrinden gitmiş peki?
Nevşehir’den gitmiş.
Nevşehir’i ziyaret etme şansın oldu mu?
Her sene gidiyorum. Babaannem ve dedem halen orada
yaşıyor. Onları ziyaret ediyorum.
Nevşehir, çok güzel bir şehir,
orayı çok seviyorum.
Futbola nasıl başladın?
Aslında yaşça biraz geç başladım sayılır. Düsseldorf ’da küçük
bir kulübe gittim önce. Bayer
Leverkusen’e gittiğimde altı-yedi
yaşlarımdaydım.
Bu süreçte en büyük desteği
kimlerden gördün?
Futbola başladığım yıllarda da, sonrasında da en büyük
destekçim ailem oldu. Annem ve
babam her antrenmanıma, her
maçıma gelirdi.
Türkiye’de birçok takımın
transfer listesinde olduğunu biliyoruz. Beşiktaş’ı tercih etme

sebeplerin nelerdi?
Evet, başka takımlar da
beni istiyordu. Milli
takıma geldiğimde
oradaki hocalarımla
ve Şenol Güneş’le
de konuştum.
Bana
güven verdiler. Büyük
bir takıma gitmek, kendimi orada
en iyi şekilde geliştirmek,
iyi oyuncularla antrenman
yapmak ve onlarla oynamak
istedim. Bunları en iyi yapabileceğim, hayallerimi gerçekleştireceğim kulüp Beşiktaş olduğu için
Beşiktaş’ı seçtim.
Almanya’da oynarken
Türkiye’ye transferin için ailen
nasıl görüş bildirdi?
Ailem her zaman olduğu gibi
bu kararımda da beni destekledi.
“Sen nerede oynamak istiyorsan,
arkandayız” dediler. Almanya’da
da başka opsiyonlarım vardı ama
ben Beşiktaş’a gelmek istedim.
Buraya gelmekle de gayet doğru
bir karar verdiğimi düşünüyorum.
Kendine örnek aldığın isimler kimler?
Cenk (Tosun) abiyi örnek alıyorum. Beşiktaş’a geldi ve birkaç
sene içerisinde büyük oyuncu
oldu. Buradaki başarısıyla da
İngiltere Premier Ligi’ne transfer
oldu. Benim gibi gençler için çok
güzel bir örnek kendisi.
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“Eskiden on numara oynuyordum. Sonra hocam
hızımdan dolayı beni kanada koydu. Sonra büyüdüm ve
vücudum da gelişti. Bu sefer forvete çekti o zamanki
hocam. Üç pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum ama
galiba en iyi forvet arkası, forvette oynuyorum.”
Sen de Cenk gibi Premier
Lig’de oynamak istiyor musun?
Ben İtalya Ligi’nde oynamak
istiyorum. Ligi çok beğeniyorum
ve bunun hayalini kuruyorum.
Ama Serie A zor bir ligdir,
serttir... Genelde genç futbolculara sorduğumuzda pek bu
cevabı almıyoruz. Senin özel
ilgin nereden kaynaklanıyor?
Futbolda çok pas yapılmasını
seviyorum. İtalyan takımlarının
taktikleri çok hoşuma gidiyor.
Forvet arkasında, santrfor
ve sol kanatta oynayabiliyorsun. Senin en sevdiğin mevki
hangisi?
Eskiden on numara oynuyordum. Sonra hocam hızımdan
dolayı beni kanada koydu. Sonra
büyüdüm ve vücudum da gelişti.
Bu sefer forvete çekti o zamanki
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hocam. Üç pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum ama galiba
en iyi forvet arkası, forvette
oynuyorum.
Altınordu ile oynadığımız
hazırlık maçında Şenol Güneş
genç isimlere şans verdi ve sen
bir gol attın. İlk golün ve sonrasındaki Ronaldovari sevincin
herkesin sempatisini toplamıştı. O an için ne söylersin?
Aslında gol attığımda nasıl
sevinirim diye öncesinde bir şey
planlamamıştım. Golü attıktan
sonra ilk aklıma o şekilde sevinmek geldi.
Çaykur
Rizespor’u 4-1
mağlup ederken
81. dakikada Adriano’nun
yerine oyuna girdin. Böylece
Vodafone Park’ta ilk resmi ma-

Doğum Tarihi: 18 Ocak 1999
Doğum Yeri: Düsseldorf, Almanya
Pozisyon: Forvet
Forma Numarası: 19
Önceki Takımı: Bayer Leverkusen Altyapısı
Boy: 184 cm
Sözleşme Başlangıç Tarihi: 1 Temmuz 2018
Sözleşme Bitiş Tarihi: 31 Mayıs 2022
Süper Lig Maç Sayısı: 2
Milli Maç Sayısı: 24
Milli Gol Sayısı: 7
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çında taraftarın önüne çıkmış
oldun. Vodafone Park’ta forma
giymek nasıl bir duygu?
Çok değişik gerçekten. O
atmosferi yaşamak inanılır gibi
değil. Binlerce kişi ayakta ve
sürekli tezahürat yapıyor.
O maçda oynadığın kısa
sürede Rizespor savunmasına
zor anlar yaşattın ama golü
bulamadın. Heyecanının etkisi
oldu mu?
Bir pozisyonda aslında net
bir fırsatım vardı. Rizespor’un
defans oyuncusu bana doğru
geliyordu. Çok da zaman yoktu,
hemen şut çekmek istedim. Ama
topa istediğim gibi vuramadım,
gol olmadı.
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Karşılaşmanın ardından
üçlüyü sen çektirdin.
Tam olarak nasıl yapacağımı
da bilmiyordum ama arkadaşım
hemen orada gösterdi ve yaptım.
Çok mutlu oldum.
Kariyerinde hiç kırmızı kart
görmemişsin. Bu durumu neye
bağlıyorsun?
Aslında forvet oynarsam daha
sert oynuyorum. Tam dokuz
numara oynarsam rakip savunma
oyuncularıyla daha çok boğuşuyorum. Böyle bir pozisyonda
bir sarı kartım var. Ama kanatta
oynarken, zaten topu ayağınıza
alıp ileri doğru gidiyorsunuz ve
bu sırada çok sert pozisyonlara
girmiyorsunuz.

“Vodafone Park’ta taraftarımızın
önünde oynamak, çok değişik
gerçekten. O atmosferi yaşamak
inanılır gibi değil. Binlerce kişi
ayakta ve sürekli tezahürat
yaparak maçı izliyor.”
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Peki İstanbul’a alışabildin
mi?
Geleli üç-dört ay oluyor.
Tesislerde kalıyorum. Tesislerin
bulunduğu Anadolu yakasına
biraz alıştım. Ama Avrupa yakasını gezemedim. Pek zamanımız
olmuyor. İnşallah oraları da
gezerim.
İstanbul gerçekten çok
büyük bir şehir.
Aslında benim geldiğim
Düsseldorf da çok küçük bir

şehir değil ama orada bir milyon
kişi var. Bu rakam Almanya için
büyük bir rakam. Ama tabii
İstanbul’la kıyaslayınca on beş
milyonun yanında az kalıyor.
Tesisler burada olduğu için
Ümraniye’yi gezdim, Kadıköy’e
de birkaç kez gittim. Ama karşıyı ya da ikinci köprü, üçüncü
köprü taraflarını hiç bilmiyorum. Orada da çok güzel yerler
varmış. Gerçi burada yaşayanlar
bile, birçok yeri görmediğini
söylüyor.

“Burada en iyi şekilde çalışıp, her antrenmana kendimi
yüzde yüz vermek, kendimi göstermek istiyorum. Daha
fazla süre oynayıp, formayı kapmalıyım. Hocam bana
şans verdiğinde hazır olmalıyım. Hedeflerim tabii ki
burada güzel seneler geçirmek. Cenk Tosun gibi olmak,
iyi yerlere gelmek istiyorum.”

Trafikle aran nasıl?
Gerçekten çok fena (gülüyor). Ben sanırım burada hiç
araba sürmeyeceğim.
Türkiye Milli Takımı’nda
oynuyorsun. Almanya’yı da tercih etme şansın var. Bu konuda
ne düşünüyorsun?
U18’i Almanya milli takımında oynamıştım, bir maç yaptım.
Sonra U19 ve U21’de ise Türkiye
Milli Takımı’nı tercih ettim. Bu
aşamada karar vermeliyim. Artık
hangi milli takımda oynarsam
onda kalıcı olacağım. Ama ben
Türkiye’yi seçeceğim. Bana çok
güven veriyorlar. Yoluma böyle
devam etmek istiyorum.
Biraz da hedeflerinden bahseder misin?
Burada en iyi şekilde çalışıp,
her antrenmana kendimi yüzde
yüz vermek, kendimi göstermek
istiyorum. Daha fazla süre oynayıp, formayı kapmalıyım. Hocam
bana şans verdiğinde hazır olmalıyım. Hedeflerim tabii ki burada
güzel seneler geçirmek. Cenk
Tosun gibi olmak, iyi yerlere
gelmek istiyorum.
Taraftarın sana çok büyük
desteği vardı. Onlara neler
söylemek istersin?
Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Çok etkileyici bir taraftarımız
var. Bana olan destekleri için, her
şey için çok teşekkür ederim.
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Ben okursam, sen okursan

O OKURSA
DEĞİŞİR DÜNYA
“Çarşı Kadın”, bugüne kadar düzenlediği sosyal sorumluluk projeleriyle
binlerce çocuğun yüzünü güldürdü, güldürmeye devam ediyor. Topladığı
yardımları ihtiyaç sahibi okullara ulaştıran Çarşı Kadın, ayrıca Van
depreminde yıkılan öğretmenevinin yapımından, Soma faciasında babasız
kalan çocuklara moral gezisine kadar birçok organizasyona imza attı.
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Röportaj:

Serpil Kurtay

B

eş yıldır okullara
yardım gönderen
Çarşı Kadın’ın geçmişi aslında daha
eskiye dayanıyor.
Yıllardır kendi bütçelerinden
ve çevrelerinin desteğiyle bireysel yardımlar yapan, özellikle
“Çarşı” grubunun yaptığı bazı
yardımlara da ellerinden geldiğince destek olan bir grup kadını
Beşiktaşlılık bir araya getirdi.
Ancak yıllar içinde bu gruba
Fenerbahçeli, Galataraylı ya da
hiç takım tutmayan kadınlar da
dahil oldu. Çarşı Kadın’ın yıllar
içinde geldiği nokta şüphesiz
“Beşiktaş ne kadar bir spor
kulübü olsa da, Çarşı bu ülkenin vicdanıdır” sözlerini bir kez
daha teyit eder nitelikte. Kendi
görüntülerini hiçbir şekilde
sosyal medyada yayınlamayan
kadınlar, röportajımıza ortak
cevaplar verdiler ve hiçbir şekilde
isimlerinin yayınlanmasını istemediler. Bunun sebebini de şöyle
açıklıyorlar: “Kimsenin kahraman olma, bol alkış alıp takdir
görme gibi bir amacı yok. Biz sadece inandığımız ve sevdiğimiz
bir şeyi yapıyoruz. Ve depomuz
en sevdiğimiz adresimiz. Duvarlarımızda gülen çocuk yüzleri...
Daha kaç çocuğa ulaşabilirizin
derdindeyiz.” Neyse biz de lafı
çok uzatmayalım ve bir an önce
sözü yardımsever insanlara
bırakalım ve bugüne kadar neler
yaptıklarını öğrenelim:

kardeşimiz oldu. Bir kere gönüllü olarak yardıma geldi, geliş o
geliş... Arada gönüllü takipçilerimiz geliyor. Depomuz herkese
açık. Yeter ki iyi insan olsun.
Biz açıkçası yaptığımız yardımların ne bu kadar büyüyeceğini
tahmin edebiliyorduk, ne de bu
kadar çok çocuğa ulaşacağımızı. Kendi arkadaş çevremizle
organize olabilmek için grubu
kurduk. Üç okul, beş okul, yirmi
okul derken geçen yıl yüz elli beş
okula, ondan önceki yıl iki yüze
yakın okula ulaştık.
Peki toplamda kaç çocuğa
ya da okula ulaştınız?
Sayı vermemiz o kadar zor
ki... Yüzlerce okul, binlerce
çocuk... Arada mesela öğretmenlerle konuşuyoruz; Mardin’den,
Batman’dan öğretmenler diyor
ki; “Burada herkes Çarşı Kadın’ı
biliyor ve çok seviyor”. Yani
o kadar çok okula gönderim
yapmışız ki... Biz bu gönderimleri yaparken bu işin bu kadar
büyüyeceğini açıkçası tahmin

etmiyorduk. İyi de oldu. Orada
bir köy var uzakta gitmesek de,
görmesek de yüzü gülen çocuklar olduğunu bilmek bizi mutlu
ediyor.
Sadece çocuklara yardım
faaliyetleri mi yürütüyorsunuz
yoksa başka sosyal sorumluluk
projeleriniz de var mı?
Çocuklar ve hayvanlar konusunda inanılmaz hassasız... Köy
okulları ve hayvan barınakları,
bizim için çok önemli. Van depreminde yıkılan öğretmenevini
yaptırdık. Van için pop konserini yaptık, yirmi iki şarkıcı
sahneye çıktı. Van’a gittik. İşin
peşini bırakmadık. Hani hep
şöyle olur ya; bir felaket yaşanır
toplum acıda birleşir; herkes
elinde avucunda ne varsa verir
ama yapılanlar veya yapılacaklar
hep yarım kalır, unutulur. Biz
Van’da öğretmenevinin temeli
atılırken de, yapıldıktan sonra da
hep takibini yaptık. Öğretmenevinin fotoğraflarını yayınladık,
konsere katılan sanatçıları teker

Çarşı Kadın’ın kemik kadrosu kaç kişiden oluşuyor?
Şu an gönüllülerimiz ve
öğretmenlerimiz ile birlikte on
kadınız. Bir de Faruğumuz var.
Grubumuzdaki tek erkek artık
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teker ekleyip teşekkürümüzü
ettik. İnsanlar yapılanı gördü.
Bizim için güven çok ama çok
önemli.
Soma faciasından sonra da
güzel şeyler yapmışsınız...
Soma faciasından sonra ilk
bayram Soma’da yaşayan Sözer hocamız sayesinde maden
faciasında babalarını kaybetmiş
çocuklarımızla bir araya geldik.
Götürdüklerimiz babalarının
aldığı bayramlığın yerini tutmaz
ama yanlarında olduğumuzu hissetmelerini istedik. Sonrasında
da yüz on madenci çocuğumuzu
üç gün İstanbul’da ağırladık.
Dolmabahçe Sarayı’nı, Tarkan
konserine, Beşiktaş’ın tesisleri
götürdük ve tekne gezisi düzenledik. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çocuklarımızdan
gelen mesajlar bizi çok mutlu
etti. İnanılmaz mutlu ayrıldılar.
Az da olsa yüzlerinde tebessüm
oluşturabildiysek ne mutlu bize.
İhtiyaçları nasıl belirliyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz?
Genelde öğretmenler bize
ulaşıyor. Sınıftan çocukların
toplu bir fotoğrafını istiyoruz.
Bunu bir yerde yayınlamak için
değil, durumu daha net görebilmek için. Öğretmen kırtasiye
istiyor, bakıyoruz ayağında
ayakkabı yok. Kışın ortasında
terlik ile okula gelmiş. “Hocam
size bot da lazım sanırım. İhtiyaç
sahibi çocukların yaş ve ayak
numaralarını da yazın yollayalım” diyoruz. Veya mont ve bot
istiyor, “Kırtasiye ihtiyacınız da
var ” deyip kırtasiye listesi de
istiyoruz.
Arada hiç kötü niyetli
insanlar çıkmıyor mu? Çıkar
amaçlı istekte bulunan...
Olmaz mı? Bize destekte
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Yardımların toplandığı deponun girişinde yardım getiren kadınların el izleri bulunuyor.
“Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir” mantığından yola çıkan kadınlar,
binlerce çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

bulunup bir çift çorap gönderen
insana karşı bile büyük sorumluluğumuz var. Öğretmenden
emin olabilmek için bazı isteklerimiz oluyor tabii. Öğretmenin
kaydına bakıyorz. Gerçekten
ihtiyacı oldukları için mi istemiş,
yoksa öylesine mi? Bizim için her
zaman öncelik ayağında ayakkabısı olmayan, üzerinde montu
olmayan, kitabı defteri olmayan
öğrenciler. Bu da zaten gelen
fotoğraflardan anlaşılıyor.
Sizi diğer yardım gruplarından ayıran özelliğiniz nedir?
Sosyal medya üzerinden
“Hesap numaranız nedir, size
para göndermek istiyoruz”
diyenler oluyor. Çarşı Kadın’ın
asla bir yardım hesabı yok. Asla
para yollayamazlar. Bize sadece
ürün alıp yollayabilirler. Kendi arkadaşlarımız bile yardım
etmek istediğinde “Monta
ihtiyacımız var, bota ihtiyacımız
var, kırtasiyeye ihtiyacımız var.
Listemiz bu. Ya sen başka yerden
al yolla ya da bizim sürekli çok
uyguna aldığımız yerler var onun
numarasını verelim” diyoruz.
Ürün göndermek isteyenler,
arzu ederlerse depoya gelip kendi
ürünlerini belirlediğimiz okullar
için hazırlanan kolilere yerleştirebilir.
Kimlerin desteğini görüyorsunuz?
Beşiktaşlı yöneticilerden
Candaş Tolga Işık destek oldu.
Ve Çarşı grubu... Fenerbahçeli
Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal, bir ara Aziz Yıldırım’ın eşi
Gonca Yıldırım, Emir Sarıgül,
Demet Akalın zaten o bizim
canımız inanılmaz desteğini gördük. Hayko Cepkin, mesela Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısı Kanal
D’nin bir dizisinde kullanılmış.
Halil Sezai de telif hakkını Çarşı
Kadın grubuna bağışlamak isti-
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yorum demiş. Meğer bizi takip
ediyormuş. Kanaldan arayıp
ilettiler. Biz dedik para kabul
etmiyoruz ama kırtasiye ürününe ihtiyacımız var. Depomuza
kırtasiye ürünü alıp gönderdiler.
Yurtiçi Kargo sponsorumuz...
Köy okullarına kolilerimizi
ücretsiz taşıyor. Bunun dışında
Yeşil Kundura tam üç yıl boyunca bize bot yolladı. Ama maalesef
bu yıl iflaslarını açıkladılar. Bu
sene maalesef yok.
Takipçilerin desteği nasıl?
Onlar muhteşem. Öyle şeyler
yaşıyoruz ki, bazen gözlerimiz
doluyor. Ev kadınları atkılar,
bereler örüyor. Herbirini jelatinlerin içine koyup, içlerine notlar
yazıyorlar. Mesela biri şöyle bir
şey yazmıştı, öyle güzel özetlemişti ki yaptığımız işi: “Hiçbirinizi tanımasak da sizleri seven
bir sürü kadınız biz”...
Yardımlara katılmak iste-
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yenler ne yapmalı? Size nasıl
ulaşabilirler?
Instagram hesabımız var
“carsi.kadin1903”. Orada telefon
numaramız da var. Oradan bize
rahatlıkla ulaşabilirler. Bizi
sadece Instagram hesabımızdan
takip edebilirler.
İsminiz “Çarşı Kadın”
ama grubunuzda başka takım
taraftarı kadınların da olduğunu söylediniz. Yani kapınız
herkese açık...
Fenerbahçeli, Galatasaraylı
arkadaşlarımız var içimizde.
Ama hepsi biliyor ki, “Çarşı”
tüm takımların ve hatta Beşiktaş’ın bile üzerinde bir duruştur.
O duruşta da; iyilik, güzellik ve
vicdan vardır. Tuttuğumuz renkler farklı olsa da buluştuğumuz
nokta aynı; “O okursa dunya değişir”... Dünyayı değişteremesek
de en azından bir şeyler yapmak
için uğraştık deriz.
Önümüzdeki döneme
ilişkin başka nasıl projeleriniz
var?
Bu ülkenin en büyük sorunu
cehalet. Bizim en büyük hayali-

miz, her yıl ülkenin en ücra köşelerine okullar yaptırmak. Gündüz çocuklara eğitim verecek,
akşamları köy enstitüsü olarak
hizmet edecek. Sürekli bunun alt
yapısını yapmak için çalışıyoruz.
İnşallah hayata geçirebiliriz.

diğimiz botları eskir diye giymek
istemeyen çocuklar var. O kadar
çok şey var ki... Hepsini anlatsak
sayfalara sığmaz.

Yaşadığınız örnekleri,
çocukların ya da ailelerinin,
öğretmenlerinin tepkilerini de
anlatabilirseniz çok sevinirim.
Hayatında 10 TL’lik lastik
dışında ayakkabı giymemiş
çocuklar var bu ülkede. Botu
olmadığı için annesinin botuyla
okula giden çocuklar... Gönder-
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Ofisiniz
Hazır

• Prestijli Hazır Ofisler

• Sanal Ofisler

• Seminer Salonları

Workland Beşiktaş Esports takımlarına
sponsor olmaktan gurur duyar.

444 1 539
workland.com.tr

/

workland

/

worklandtr

• Toplantı Odaları

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?

“Her zaman daha fazlasını
isteyen bir koç oldum”
Bu sezon yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş Sompo Japan’ın başına
getirilen Dusko Ivanovic ile takımımızı mercek altına aldık. Oyunculuk
kariyeri gibi koçluk kariyeri de başarılarla dolu olan tecrübeli isim,
sorularımızı tüm içtenliğiyle yanıtladı.
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Röportaj:

Bilgehan Aras
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli • Hasan Avcı
Tercüme:

Irma Karakaya

B

eşiktaş Sompo
Japan, Tahincioğlu
Basketbol Süper
Ligi’nin son iki
sezonunda, önce
final oynadı, bir sonraki sezon ise
play-off ’lara dördüncü sıradan
girdi. Oldukça hareketli ve zorlu
geçen bu iki sezonda, taraftarımızda şampiyonluğa inandı.
Ancak bu sezon takım yeni bir
yapılanmaya gitti. Neredeyse
tüm oyuncuları yenileyen ve yerli
rotasyonunu da gençleştiren Beşiktaş Sompo Japan, koç olarak
da Avrupa’nın sayılı isimlerinden
biri olan Dusko Ivanovic’i takımın başına getirdi. Oyunculuk
kariyeri de başarılarla dolu olan
Ivanovic, Baskonia, Panathinaikos, Khimki ve Barcelona gibi
üst düzey takımları çalıştırdı.
Çok nazik ve bir o kadar da entelektül bir isim olan koç Ivanovic,
röportaj talebimizi yine büyük
bir tevazu ve nezaketle kabul etti.

zaman içinde birçok teklif aldım.
Açıkçası beni tatmin edecek ve
heyecanlandıracak teklifler değildi. Bu yüzden beklemeyi tercih
ettim. Ümidim, bana heyecan
katacak bir takımın başına geçmekti. Ara verdiğim bu yıl içerisinde sizin de söylediğiniz gibi
birçok turnuvayı ve maçı yerinde
izleyerek kendimi hazır tutmaya
çalıştım. Bu da beni basketbolun
heyecanı içinde tutmaya teşvik
etti.
Beşiktaş’ı tercih sebebiniz
neydi? Ayrıca takımı daha önce
izleme ya da takip etme şansınız oldu mu? Beşiktaş organizasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Benim bu teklifi kabul
etmemdeki en önemli etken,
yöneticilerin yaklaşımı oldu. El-

bette Beşiktaş’ın büyük bir kulüp
olduğunu biliyordum. Ancak
organizasyon hakkında hiçbir
fikrim yoktu. Görüşme esnasında yöneticilerin hırsı ve pozitif
yaklaşımları beni etkiledi. Basketbol tam anlamıyla budur işte.
Azim ve hırstır. Bana yaklaşım
bu olduğunda heyecan duyarım.
Samimiyetimle söyleyebilirim
ki bu heyecanı da yöneticilerde
gördüm.
Sezona Fenerbahçe gibi
bir derbiyle başladık. Maçın
büyük bir kısmı başa baş geçti.
Açıkçası bu sezona dair umutlanmamızı da sağlayan bir
maçtı. Fakat sonrasında gelen
Karşıyaka maçını takım biraz
zorlanarak kazandı. Hemen
akabinde gelen Telekom mağlubiyeti ise özellikle hücumda

“Benim sistemimde genellikle yedi oyuncu başroldedir.
Geri kalanlar da yardımcı rolleri paylaşırlar. Bu yüzden
önceliğim başroldeki oyuncuları belirlemek.”

Bir yıl kadar basketboldan
uzak kaldınız. Ancak biliyoruz
ki birçok turunuvayı ve maçı
yerinde takip ettiniz. Neden bu
kadar uzun bir arayı tercih ettiniz? Bu uzun aradan sonra tam
anlamıyla basketbola odaklandığınızı söyleyebilir misiniz?
Doğrudur, yaklaşık bir yıl
kadar ara verdim. Ancak bu
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etkisiz görünen takım için
oldukça endişe yarattı. Sizce
sorun nerede?
Çalışmalara geç başladığımız malumunuzdur. Oldukça
yeni bir takımız. Bu sebeple
birbirimizi tanımaya çalışıyoruz.
Fenerbahçe maçı bu açıdan iyi
bir sınav oldu. Lige baktığımda
sadece Fenerbahçe değil, Türk
Telekom, Anadolu Efes, Galatasaray, Banvit gibi takımlar bize
göre sistemleri daha oturmuş
takımlar. Onlara karşı çok daha
verimli ve atraksiyonel sistemler
kurgulamamız lazım. Maçlara
tekrar dönersek, açıkçası hücumda ciddi sıkıntılarımız olduğu
bir gerçek. Gerçi Fenerbahçe
maçında yeterince şut imkanı
bulabilseydik durumu lehimize
çevirebilirdik. Diğer maçlarda da
savunmada iyidik. Ancak hücum sorununu en kısa zamanda
çözmemiz gerekecek. Özellikle
doğru şutu bulmak konusunda
daha istekli ve akıllı oynamamız
gerekiyor. Oyunu hızlı oynamak

"İSTANBUL'DA
KEŞFEDİLECEK
ÇOK ŞEY VAR"
“İstanbul gerçekten çok
büyük bir şehir. Buraya
defalarca geldim. Ancak
içinde yaşayınca o büyüklüğü ve karmaşayı daha iyi
anlıyorsunuz. Tarihiyle,
kültürüyle ve yemekleriyle
şehir sizi hemen yakalıyor.
Burada keşfedilecek çok şey
var. Ama basketbol o kadar
hayatımın merkezindeki
gezmek için nasıl vakit
bulacağım bilemiyorum.”
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“Taraftarlar tek kelimeyle muhteşem. Beklediğimden
çok daha coşkulu bir taraftar kitlesiydi. Futbol
takımından da biliyorum. Birkaç maçına denk geldim ve
çok etkilendim. Eğer bizi de böyle desteklerlerse ekstra
bir güce daha sahip oluruz. Bu tutku bize Karşıyaka
maçında çok yardımcı oldu. Umarım böyle desteklemeye
devam ederler.”
konusunda da sıkıntılarımız var.
Takım biraz hantal. Bu sorunu
da sanıyorum antrenman temposunu artırarak çözmemiz
gerekecek.
Savunmada yardımlaşan ve
sert reflekseleri olan bir takım
hüviyeti var. Ancak hücumda
sayı üretmek konusunda sizin
de söylediğiniz gibi oldukça
sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.
İtalya Ligi MVP’si Jason Rich’in gelişi bu sıkıntılı duruma
bir çare olabilecek mi?
Söylediğim gibi savunmada
iyi bir ekip olduk. Yeni bir sistem
kurmaya çalışıyoruz. Elbette bu
sistemi kurmak zaman alacaktır.
Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Eğer sistemimiz tutmazsa
yenisini kurgulamak için zamanımız olmayabilir. Bunun da

farkındayız. Jason Rich kreatif
bir oyuncu. Umuyorum ki bu
yaratıcı özelliği bize çok şey
katacak. Hücum sorunumuza
kısa vadede çözüm olacaktır diye
düşünüyorum. Bunu da göreceğiz. Ancak tüm umudu da bir
tek oyuncuya bağlamadan takım
içinde çözüm üretmeye ve daha
fazla oyuncuyu kullanmaya çaba
göstereceğiz.
Mevcut kadroya başka
takviye yapmayı düşünüyor
musunuz?
Amacımız Beşiktaş Sompo Japan’ı daha iyi bir takım yapmak.
Eğer bunun için yeni transferlere
ihtiyaç duyarsak elbette yapmaktan çekinmeyeceğiz. Ancak
mevcut kadro ritmini bulursa
yeni bir taransfere gerek kalacağını sanmıyorum.

"FELSEFE
KİTAPLARI
OKUYORUM"
“Kitap okumak benim
için ayrı bir tutku. Aynı
anda birkaç kitabı birlikte
okuyorum. Bunu severek
yapıyorum. Daha çok felsefe
kitapları okuyorum. En son
bitirdiğim kitap sanıyorum
Yuval Noah Harari’nin
“Hayvanlardan Tanrılara Sapiens” kitabıydı.”

Dikkatimizi çeken bir durum var. Geçen yıllara oranla
tüm oyuncuları kullanmaya
çalışıyorsunuz. Herkese adil bir
süre dağılımı var. Bunu özellikle mi tercih ediyorsunuz?
Yani takımı tanımak açısında
mı tüm oyuncuları kullanmayı
tercih ediyorsunuz?
Çok haklısınız. Yeni bir
takımız. Benim de takımı maçta
tanımam önemli. Bu yüzden
her oyuncuya eşit yaklaşmaya,
hepsine şans vermeye, oyun
karakterlerini tanımaya çalışıyorum. Sezon ilerledikçe kimin
daha fazla şans bulacağını da bu
süreçte belirleyeceğim. Elbette
üst düzey maçlarda rotasyon
daralacaktır. Ancak oyuncularım,
şu anda verdiğim şansı göz önünde bulundurarak, daha verimli
olmanın yollarını bulmalılar. Benim sistemimde genellikle yedi
oyuncu başroldedir. Geri kalanlar da yardımcı rolleri paylaşırlar.
Bu yüzden önceliğim başroldeki
oyuncuları belirlemek.

Baskonia takımını adeta
yoktan var ettiniz. Sizinle başlayan çok büyük bir organizasyona dönüştü. EuroLeague’de
de çok başarılı oldu. Beşiktaş
için de böyle bir dönüşüm
mümkün mü ya da başarılı bir
organizasyon için ne yapılması
gerekiyor?
Baskonia’yı yoktan var ettiğim
abartılı bir ifade olur. Ben oraya
gitmeden önce de iyi bir takımdılar. Sadece benimle birlikte
oldukça üst bir seviyeye çıktılar.
O seviyelere ulaşmak için zamana ve güçlü bir maddi yapıya
ihtiyaç var. Ayrıca hedeflemeli ve
çok çalışmalısınız. Bu da sabırla
olacak şey.
Takım havasını bulduğunda
oldukça büyük bir destek veren
ve takımı yalnız bırakmayan
bir taraftar kitlesine sahibiz.
Çok tutkulu bir taraftardan
bahsediyoruz. Karşıyaka maçında da bunun bir örneğini
gördünüz sanırım. Siz nasıl
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buldunuz taraftarı?
Tek kelimeyle muhteşemdiler.
Beklediğimden çok daha coşkulu bir taraftar kitlesiydi. Futbol
takımından da biliyorum. Birkaç
maçına denk geldim ve çok
etkilendim. Eğer bizi de böyle
desteklerlerse ekstra bir güce
daha sahip oluruz. Bu tutku bize
Karşıyaka maçında çok yardımcı
oldu. Umarım böyle desteklemeye devam ederler.
Türkiye ligi son yıllarda
İspanya ve Rusya ligleri
ile birlikte Avrupa’nın
önde gelen liglerinden biri haline
geldi. Siz daha önce
takımlarımızı ve
ligimizi takip ediyor
muydunuz? Çok rekabetçi
ve zorlu bir ligimiz var.
Böylesine güçlü bir
ligde şansımızı
nasıl görüyorsunuz?
Bence
Türkiye,
İspanya ile
birlikte
Avrupa’nın
en iyi
ligi. Bunu son
“Yerli rotasyonumuz
oldukça kuvvetli ve
pozisyonları için
yeterli oyuncular.
Beklentim bu
isimlerin yabancı
oyunculara
yardımcı olmaları
değil, kendi
kimliklerini ortaya
koymaları. Bizi
ileriye taşıyacak
rolleri ortaya
koymalılar.”
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"OPERALARI TEK
GEÇERİM"
“Klasik müziği çok
seviyorum. Operaları ise
tek geçerim.”
yıllarda Avrupa kupalarında
yakaladığınız başarılarda görmek
mümkün. Çok tutkulu takımlara
sahipsiniz. Yıllar önce buraya defalarca geldim ve ilgiyi gördüm.
O zamanlarda takımlarınızın
başarıyı yakalayacağını öngörebiliyordum. Nitekim birçok takım
-buna Beşiktaş da dahil- Avrupa’da finallere çıktı, hatta kupa
kaldırdı. Şansımız elbette var.
Ancak daha önce de söylediğim
gibi biz çok geç bir araya geldik.
Bazı şeylere oldukça geç kaldık.
Ancak sabırla ve hırsla toparlamaya çalışacağız. İnanıyorum ki
Beşiktaş hak ettiği yere gelecek
ve taraftarın gurur duyduğu bir
takım olacak.
Son yıllarda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde favoriler arasında yer alıyorken umulmadık
sonuçlarla karşı karşıya kaldık.
Bu sezon hedefimiz nedir?
Türkiye ligi gibi zorlu bir ligin
yanında Avrupa’da başarı potansiyelimiz var mı sizce?
Henüz iki maça çıktık. Grubun gidişatı konusunda bir şeyler
söylemek için çok erken. Orada
da sabırla çalışacağız. Rakiplerimiz de güçlü ekipler. Onları doğru analiz edip sistemimizi ona
göre kurgulamamız gerekecek.
Yerli rotasyonumuz hakkında ne düşünüyorsunuz.
Kenan, geçen yıllara oranla
daha özgüvenli ve takım lideri
gibi. Kaptan Erkan Veyseloğlu

1 Eylül 1957 tarihinde
Karadağ’da dünyaya gelen
Dusko Ivanovic, antrenörlük kariyerine 1997 yılında
Fribourg takımıyla başladı.
Deneyimli teknik adam;
Tau Vitoria, Barcelona,
Caja Laboral, Panathinaikos
ve Khimki takımlarını
çalıştırdı. Dusko Ivanovic,
2018-19 sezonu başında
Beşiktaş Sompo Japan ile
sözleşme imzaladı.

da geçen sezon bıraktığı yerden
devam ediyor. Özellikle dönen
topları toplama konusunda
hala çok hızlı ve arzulu. Geçen
yıl neredeyse hiç şans bulamayan genç Ömer Utku Al’a bu
yıl daha fazla şans tanınıyor.
Can Maxim Mutaf da, uzun bir
sakatlık sürecinden sonra bu
sezon daha öz güvenli şut atıyor. Duşan Cantekin ve Samet
Geyik, pota altında aktif rol
alıyor. Siz ne dersiniz?
Saydığınız oyuncuların kulüp
için ne ifade ettiğini çok iyi
biliyorum. Yerli rotasyonumuz
oldukça kuvvetli. Hepsi pozisyonları için yeterli oyuncular.
Milli takım içinde ciddi potansiyeli olan oyuncular. Benim
beklentim bu isimlerin yabancı
oyunculara yardımcı olmaları

değil, kendi kimliklerini ortaya
koymaları. Bizi ileriye taşıyacak
rolleri ortaya koymalılar. Açıkcası en büyük beklentim bu.
Antrenmanlarda oldukça
sert ve disiplinli bir koç olduğunuz biliniyor. Bu konuda
oldukça meşhursunuz. Siz antrenmanlarınız hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
Her zaman daha fazlasını
isteyen bir koç oldum. Felsefem,
tüm oyuncuların bu oyuna saygı
duyması ve yüzde yüz ile oynamaları. Bunun için antrenmanlarda oyuncularımı zorladığım
doğrudur. İstediğim performansı
alabilmek için bu çok önemli.
İlerlediğimizi görmek açısından
da anterenmanların önemi çok
fazla benim için.

“Her zaman daha fazlasını isteyen bir koç oldum.
Felsefem, tüm oyuncuların bu oyuna saygı duyması ve
yüzde yüz ile oynamaları. Bunun için antrenmanlarda
oyuncularımı zorladığım doğrudur. İstediğim
performansı alabilmek için bu çok önemli.”

Buducnost, Jugoplastika,
Girona, Limoges gibi takımlarda oynadınız. Özellikle Jugoplastika ile kazandığınız Avrupa
Şampiyonluğu! O dönemki
Naumovski, Kukoç ve Radja
gibi oyuncular bu spora çok şey
kattılar. Siz de o jenerasyonun
önemli bir parçasıydınız? O
yıllara dair neler söyleyebilirsiniz?
Harika yıllardı. En iyi zamanlarımdı diyebilirim. Jugoplastika
benim hayatımdı. 80’li yılların
belki de en iyi takımıydı. O takımın bir parçası olmak çok büyük
bir keyifti. Takım arkadaşlarım
ise sizin de söylediğiniz gibi daha
sonraki yıllarda çok büyük kariyerlere sahip oldular. Onları hala
çok özlüyorum.
Çok büyük oyuncularla
çalıştınız. Sizi en çok etkileyen
oyuncular hangileri oldu?
Çok büyük oyuncularla
çalıştım ancak isim vermek
istemiyorum. Hepsi benim için
çok özeldi. Hem karakter hem
de mantalite olarak çok kaliteli
oyunculardı. Birçoğuyla hala
görüşüyorum. Onlarla hala çok
gurur duyuyorum. Ancak lütfen
benden bir ilk beş yapmamı istemeyin. Geri kalanlar için büyük
bir haksızlık olacatır bu.

39

Kasım 2018

En Büyük Besiktaslı

RAHAT
UYU

E

n büyük Beşiktaşlı
Mustafa Kemal
Atatürk, 10 Kasım
1938 sabahı saat
dokuzu beş geçe
aramızdan ayrıldı. Onu ölümsüzlüğe uğurladığımız günün
yıldönümünde hepimize düşen
en büyük görevin, Atatürk’ü ve
en büyük eseri Cumhuriyet’i
anlamak, değerlerini her koşulda
korumak, Atatürkçü düşünceyi
benimsemek, Türkiye’yi aydınlık
yarınlara taşımak olduğunun
bilincindeyiz. Atatürk’ün sevgi
ve ilgi duyduğu, kader birliği
ettiği ilk spor kulübü olma onurunu taşıyan Beşiktaşlılar olarak
da, bir kez daha vurguluyoruz:
“Atam rahat uyu... İzindeyiz...”
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KASIM AYI MAÇLARIMIZ
03 Kasım 2018 Cumartesi 19:00

M.Başakşehir - Beşiktaş (Süper Lig)
08 Kasım 2018 Perşembe 20:55

Racing Genk - Beşiktaş (UEFA)
11 Kasım 2018 Pazar 20:30

Beşiktaş - DG Sivasspor (Süper Lig)
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:00

MKE Ankaragücü - Beşiktaş (UEFA)
29 Kasım 2018 Perşembe 23:00

Sarpsborg 08 - Beşiktaş (Süper Lig)
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Spor Toto Süper Lig Lefter
Küçükandonyadis Sezonu’nun
7. haftasında Atiker Konyaspor ile
2-2 berabere kalan Beşiktaşımız,
Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu.
Vodafone Park’ta Çaykur Rizespor’u
4-1’lik skorla geçen takımımız,
UEFA Ligi’nde ise şanssız sonuçlar
aldı. Siyah Beyazlılarımız, Malmö’ye
2-0, Racing Genk’e 2-4 yenildi.
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Japon sanatçıların
Beşiktaş sevgisi
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Japonya’nın medya alanındaki büyük temsilcilerinden Mainichi ile kulübümüz
arasındaki dostluk ve sponsorluk anlaşması sonrası, Türkiye ile bu kadim ülke
arasında daha güçlü bağlar yaratılacağını düşünüyoruz. Dergimize bu ay, “Beşiktaşlı
Japon sanatçılar”, Unveil Raze gitaristi Tsuyoshi Ikedo ve grubun plaklarının kapak
tasarımcısı Tara Fleming konuk oldu.

Röportaj:

Murat Arda
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

J

aponya’nın çalışkan, sıcakkanlı, saygılı ve mütevazı insanları geçmişten
bugüne Türkler ile hep
yakın ve samimi ilişkiler içinde bulunmuştur. Barış
Manço’nun Japonya’da verdiği o
efsane konserin hala konuşulma-

sı, yardımcı antrenörümüz İlhan
Mansız’ın Japonya’da geçirdiği
unutulmaz hatıralar bunlara
örnek olabilir. Gerek Türk filmlerindeki “Japon” imajı gerekse
de ülkeler arası ilişkiler bağlamında Japonya devleti ve insanı
bizde hep olumlu çağrışımlar
yapmıştır. Mainichi Gazetesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Mainichi-Sponichi Digital Project
Inc. CEO’su Takeo Iwasawa ve
beraberindeki temsilciler, Başkanımız Fikret Orman nezaretinde
stadımız Vodafone Park’ı ve
dergimizi ziyaret ettiğinde günlerce sosyal medya ve geleneksel
medyada Japon-Türk dostluğuna
dair yazılar çıkması da bunun
bir ispatı gibidir. Hal böyleyken
Japonya ve Japon kültürüne dair
her şey bugünlerde daha da çok
ilgimizi çeker oldu. Bu yüzden
de yeni nesil yükselişte olan

Japon heavy metal gruplarından
Unveil Raze elemanları Tsuyoshi Ikedo ve hem kendisinin eşi
hem de grubun plak kapaklarının tasarımcısı Tara Fleming ile
buluştuk. Beşiktaş Dergisi’nin
davetlisi olarak kendileriyle eğlenceli bir röportaj ve stat gezisi
gerçekleştirdik.
Sevgili Tara, sevgili Tsuyoshi, öncelikle duygularınızı
almak istiyorum. Beşiktaş
forması ikinize de o kadar çok
yakıştı ki… Vodafone Park’ı
nasıl buldunuz, neler hissediyorsunuz?
Tsuyoshi: Türk futbolunu
çok seviyorum, o yüzden Türkiye’ye her gelişimde maçlarını
heyecanla takip ettiğim bir
takımın stadını içeriden görebilmek harikaydı. İlk defa bu
kadar güçlü bir futbol takımının
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stadına ayak bastım.
O kadar özel bir havası ve o kadar köklü bir tarihi var ki etkilenmemek elde değil. Araştırdıkça
çok ilginç bulgulara rastlıyorum.
Tara: Gerçekten de tarif
etmesi zor bir duygu… Modern,
yenilenmiş bir stat olmasına
rağmen hem kulübün hem de
binanın tarihi iliklere kadar hissediliyor. Kollarını açmış, “Kim
olursan ol gel” der gibi bir havası
var.
Beşiktaş JK ile Mainichi arasında bir iş birliği var.
Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel alışverişi daha da
güçlendirmek istiyoruz. Bu
bağlamda sizin de fikirlerinizi
almak isteriz?
Tsuyoshi: Bir Japon olarak
Türkiye’nin yeri bende çok ayrı.
Türkiye ile çok sevdiğim futbol
sayesinde bağlantımızın güçlenmesi beni çok mutlu eder.
Tara: Kültür ve kişilik olarak
çok farklı özelliklere sahip iki
milletiz ama aslında o farklı
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özellikler birbirini çok güzel
dengeliyor. Birbirimizle yakınlaşıp birbirimizi anlayabileceğimiz
ortak paydanın futbol olması
çok mantıklı. Diller, takımlar,
insanlar farklı olsa bile dünyanın neresinde olursak olalım
gol anındaki duygularımız aşağı
yukarı aynı.
Mainichi Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Mainichi-Sponichi Digital Project
Inc. CEO’su Takeo Iwasawa da
Beşiktaşlılık kültürüne çabuk
ısındı. Tsuyoshi sen de Beşiktaş
mağazasından alışveriş yaparak
hızlı bir Beşiktaş taraftarı oldun. Taze bir Beşiktaşlı olarak,
bu kulüpte hoşuna giden ne
oldu?
Tsuyoshi: Dediğim gibi
Türk futbolunu takip ediyordum
ancak henüz taraftarı olduğum
bir takım yoktu. Beşiktaş’ın
futbolunu ve taraftarını çok sevdim ve ardından senin davetinle
buraya gelip stadı gördüğümde, o
duyguyu yaşadığımda Beşiktaşlı

Tara: “Gerçekten de tarif
etmesi zor bir duygu…
Modern, yenilenmiş bir
stat olmasına rağmen hem
kulübün hem de binanın
tarihi iliklere kadar
hissediliyor. Kollarını
açmış, “Kim olursan ol
gel” der gibi bir havası
var.”

Tsuyoshi: “Dünyanın her yerinde tanınacak seviyeye
gelebilirsek çok mutlu olurum ama öncelikli hedefimiz
büyük rock ve metal festivallerinde ana sahnede
çalabilmek. Konserlerimiz çok coşku dolu geçiyor ve
giderek çoğalan bir hayran kitlemiz var.”

oldum. Hatırladığım kadarıyla
“Ben Beşiktaşlı olacağım” diye
bir karar vermedim, doğal bir süreçte kendiliğinden oldu. Farklı
bir ülkeden, farklı bir kültürden
olduğum halde bana aileden biri
gibi davranılması çok hoşuma
gitti.
Hemen bir BJK dövmesi
yaptırarak bunu geleceğe taşıdın (gülüşmeler)...
Tara: BJK dövmesi yaptırdı
adam yahu, daha ne olsun (gülüyor).
İki farklı kültürden gelen
iki insanın yolları nasıl kesişti
anlatır mısınız?
Tsuyoshi: Müzik sayesinde
tanıştık. Ortak ilgimizin olduğu
konulardan bahsederken zamanla yakınlaştık.
Tara: Klişe olacak ama internetten tanıştık. İkimizin de çok
sevdiği bir gitaristin videosunun
altındaki yorumlarda konuşmaya
başladık. Farklı ülkelerden olsak
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Tsuyoshi: “Bu dünyada
şimdiye kadar gördüğüm
en sıcakkanlı, en
yardımsever, en
eğlenceli millet Türk
milleti... Türkiye’den
her ayrılışımda insanını,
o enerjiyi ve rahatlığı
özlüyorum. Geri
dönüşümü iple çekiyorum.
O yüzden hiç değişmeyin,
hep böyle kalın.”
bile ilgi alanlarımız ve değerlerimiz çok benzediği için laf lafı
açtı, buraya kadar geldik.
İkinizin de punk, heavy
metal ve rock hayranı olmanızın yanı sıra hikayeniz nasıl
başladı?
Tara: Dört sene kadar önce
ben Japonya’ya taşındım. İkimiz
de gezmeye çok meraklı olduğumuz için farklı ülkelerden
olmamız bir engelden ziyade şans
gibi oldu.
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Unveil Raze grubunun müziğini nasıl tanımlıyor? Grup
ile yolunuz nasıl kesişti?
Tsuyoshi: Çift lead gitarlı
heavy metal, melodik metal core
tarzı bir müzik yapıyoruz ama
ballad denilebilecek şarkılarımız
da var. 2011 yılında vokalistimiz Ryo ile birlikte kurduğum
bir grup, tüm şarkıları kendim
yazıyorum.
Müzikal hedefleriniz neler?
Tsuyoshi: Dünyanın her
yerinde tanınacak seviyeye
gelebilirsek çok mutlu olurum
ama öncelikli hedefimiz büyük
rock ve metal festivallerinde ana
sahnede çalabilmek. Konserlerimiz çok coşku dolu geçiyor
ve giderek çoğalan bir hayran
kitlemiz var.
Japonya’da pop, rock ve heavy metal kültürü eskiden beri

çok güçlüdür ve çok sevilir.
Bunu neye bağlıyorsunuz?
Tsuyoshi: Pop ve rock fanları
çok olsa bile metal müzik her
yerde olduğu gibi daha underground kalıyor. 80’lerde
X-Japan, B’z gibi grupların sayesinde rock müzik underground
olmaktan çıkıp popüler kültürün parçası haline geldi. Yani
otuz sene önceden gelen ve
sürekli üzerine bir şeyler eklenen
bir altyapısı var.
Tara: Şu anda metal müzik
daha underground kalıyor demiş
olsak bile Babymetal, Coldrain,
Crossfaith gibi popüler grupları
dinleyen çok sayıda genç var.
Metal müziğin daha dinlemesi
kolay türleri Japonya’da gençler
arasında popüler diyebilirim.
Beşiktaş’a, Beşiktaşlılar’a
ve Türk insanına mesajınızı
alalım?

Tsuyoshi: Bu dünyada şimdiye kadar gördüğüm en sıcakkanlı, en yardımsever, en eğlenceli
millet Türk milleti... Türkiye’den
her ayrılışımda insanını, o
enerjiyi ve rahatlığı özlüyorum.
Geri dönüşümü iple çekiyorum.
O yüzden hiç değişmeyin, hep
böyle kalın.
Bu röportaj aynı zamanda
Japon gazetelerinde, Mainichi’de de yer alacak. Japon
insanına Beşiktaş ile ilgili nasıl
bir mesaj vermek istersiniz?
Tsuyoshi: Eğer futbolu
seviyorsanız Türk futbolunu ve
Beşiktaş’ı takip etmezseniz çok
şey kaçırırsınız. Japon futboluyla karşılaştıracak olursak farklı
bir havası, farklı bir heyecanı
var. Quaresma’nın trivela’larını
görmeden olmaz. En büyük
Beşiktaş!
Tara: Şampiyon Beşiktaş!

51

Kasım 2018

52

Yüz elliden fazla milli olmuş, 2011-12 ve 201213 sezonlarında Hentbol Süper Ligi’nin en iyi
kalecisi seçilmiş “çelikten duvar” Taner Günay,
geçtiğimiz sezondan beri Beşiktaş Mogaz
formasını terletiyor. Taner Günay ile Beşiktaş
Mogaz’ın Antalyaspor galibiyeti sonrasında bir
araya geldik ve çok keyifli bir röportaj yaptık.
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Röportaj:

Barış Uzel

Ü

lkemizde hentbol,
bir dönem “Ankara’nın Sporu”
olarak nitelendirilirdi. Bunun nedeni ligdeki takımlardan çoğunun Ankara takımı olmasından
dolayıydı. O dönem, hentbolun
Ankara’daki lokomotifi olan B.B.
Ankaraspor ile Beşiktaş’ın maçları içeride olsun dışarıda olsun,
her zaman çok çekişmeli geçmiştir. Çok uzun zamandır Beşiktaş
hentbolunu yakından takip eden
biri olarak rahatça söyleyebilirim
ki, bu rekabetin bu kadar doruğa
çıkmasının nedeni, biraz da B.B.
Ankaraspor’un kalecisinden
kaynaklanmaktaydı.
O yüzden, bize karşı oynarken, yaptığı kurtarışlar nedeniyle
kendisine tabiri caizse “gıcık” olduğum Taner Günay’ın Beşiktaş
Mogaz’a gelmesine çok sevinmiştim, çünkü “gıcık” olma sırası
artık rakiplerimize geçmişti.
Hentbol maçlarını takip eden
değerli okuyucularımız iyi bilir;
kaleciyle karşı karşıya kalınan
yüzde yüz gollük bir pozisyonda
veya yedi metre atışında kalecinin golü kurtarmasını müteakip,
hele de kalecinin uzun pasıyla
kontrataktan gelen gol, rakipte
moral bozarken, kendi takımının
moral ve motivasyonunu, artı
taraftarının desteğini en üst seviyeye çıkartır. İşte Taner Günay,

bu tipe örnek bir kalecidir.
Dile kolay, B.B. Ankaraspor’da son yedi yılı kaptan
olmak üzere on iki sezon geçirmiş, yüz elliden fazla milli olmuş,
2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Hentbol Süper Ligi’nin en iyi
kalecisi seçilmiş “çelikten duvar”
Taner Günay artık Beşiktaş Mogaz formasını terletiyor.
İşte Taner Günay ile siz değerli Beşiktaş Dergisi okuyucuları
için, Beşiktaş Mogaz’ın Antalyaspor galibiyeti sonrasında bir
araya geldik ve çok keyifli bir
röportaj yaptık.
Hentbola ne zaman ve nasıl
başladın?
Hentbola doğduğum büyüdüğüm Samsun’un Bafra ilçe-

sinde, 1998 yılında başladım.
O zaman Cumhuriyet Orta
Okulunda görevli beden eğitimi öğretmenim değerli Erol
Süleymanoğlu bu maceramın
başlamasında çok önemli bir
rol oynamıştır. Bir gün, başka
bir ders sırasında sınıftan içeri
giren Erol öğretmenim, sınıfın
en arkasında oturan öğrencilerin
ayağa kalkmasını ve ertesi gün
İlçe Spor Salonu’nda yapılacak
olan ilçe hentbol seçmelerine
gelmesini söylemişti. En arkada
oturanlardan biri de bendim.
Bir gün sonra salona gittiğimde
yaklaşık yetmiş kişilik bir grup
vardı. Ertesi gün o grubun sayısı
yirmiye düşürüldü ve aralarında
yine ben vardım. Yirmi kişilik takımla beraber Bafra Belediyespor
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“Beşiktaş, nereden bakarsanız bakın, başarılarıyla,
değişmeyen hedefleriyle, gelişen idealleriyle, heyecanını
hep diri tutan taraftarıyla, renkleriyle, A’dan Z’ye her
şeyiyle çok büyük bir camia. Sizi hem dışarıdayken hem
de içerdeyken etkileyen çok fazla şey var.”
Hentbol Takımı’nı ve okulumun
lise takımını oluşturduk. Bu iki
takım, altyapıda birçok başarıya
imza attı. Bunun sonucunda on
dört yaşımda yıldız milli olmamla beraber mili takım kariyerim
de başlamış oldu. On altı-on yedi
yaşlarımdayken de A takımla beraber profesyonel müsabakalara
çıkmaya başladım.
22 numaralı formayı giyiyorsun. 22 numaranın senin
için bir anlamı var mı?
Her ne kadar nüfus cüzdanımda doğum günüm 1 Kasım
1986 yazsa da, 22 Ekim 1986
doğumluyum ve ailem, yakın
çevrem doğum günümü bu tarih
olarak bilir. Formamdaki 22
sayısı, Ankaraspor’da beraber oy-
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nadığım ve çok sevdiğim Özkan
kardeşimin önerisiyle oldu. Yaklaşık on bir senedir 22 numaralı
formayı giyiyorum. Herhangi
bir şans ve uğura inanmıyorum.
Allah’ın nasip ettiğine inandığım
önemli bir sayı olduğu için iyi
hissettiriyor, motivasyonumu
artırıyor.
Uzun süre Beşiktaş’a karşı
oynayıp rakip kaleyi korudun.
Şimdi ise Beşiktaş Mogaz’ın
kalesindesin. Dışarıdan Beşiktaş'ı nasıl görüyordun, içeriden
Beşiktaş nasıl?
Beşiktaş, nereden bakarsanız
bakın, başarılarıyla, değişmeyen
hedefleriyle, gelişen idealleriyle,
heyecanını hep diri tutan taraftarıyla, renkleriyle, A’dan Z’ye her

şeyiyle çok büyük bir camia. Sizi
hem dışarıdayken hem de içerdeyken etkileyen çok fazla şey var
tabii... Öncelikle başkanımızdan
yönetimimize, teknik heyetimizden menajerlerimizden salonda
görevli abilerimize kadar herkes
aynı hedefle, samimiyetle ve tutkuyla işin içinde, Ayrıca “Beşiktaşım seninle ölmeye geldik” diyen
bir taraftar grubunun, sadece
kazanmak ya da kaybetmekle
ilgilenmediğini, tek gayelerinin
sevgi, destek, sahaya ve takıma
destek olduğunu görmemeniz,
anlamamanız mümkün değil.
Yeri gelmişken, hepsinin tek tek
yüreğine sağlık, iyi ki varlar, asla
eksik olmasınlar.
Yıllarca Beşiktaş Mogaz’a
karşı oynarken seni en çok zorlayan hentbolcu kimdi?
Kaptanımız Ramazan (Döne)
abi diyeceğim. Çünkü o sadece
benim değil, birçok kalecinin
belalısı oldu ve oluyor. Hayatı
başarılarla dolu kalpten oynayan
bir profesyonel...

Bir sporcunun hayali olacak bir
şeye çok erken yaşta ulaştı. Yeterli
tecrübede olduğunu düşünüyorum. Takımımıza şu ana kadar
çok önemli katkı verdi. Bundan
sonra daha da iyiye gideceğini
umuyorum.

Kariyeri
1998-2005
Bafra Beldiyespor
2005-2017
B.B. Ankarspor
2017 - ...
Beşiktaş Mogaz

Beşiktaş’a transferinle beraber sen de Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya başladın. Şampiyonlar Ligi için ne söylersin?
Şampiyonlar Ligi ve Hentbol
Süper Ligi arasındaki farklar
nedir?
Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, eminim ki her hentbolcunun hayalidir. Yüksek mücadele
gücü, üst düzey ekonomisi,
yüksek bütçeler, üst düzey takım
ve oyuncular, seyirci desteği, dolu

tribünler, güzel salonlar, etkileyici atmosferi harika zeminler ve
sonucunda bunların hepsini yaşıyor olmak çok güzel tabii... Bu
platformu gördükten sonra Türk
hentbolu adına geliştirmemiz ve
değiştirmemiz gereken birçok şeyin olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Zorlu takımlara karşı
mücadele ediyor olmak ve hem
Türk Bayrağı’nı hem de armamızı
en iyi şekilde temsil ediyor olmak
gerçekten onur verici.
Takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl?
Takımda arkadaşlık ortamı
çok iyi. Zaten en önemli başarıları irdelediğinizde, sağlam temellere oturtulmuş takım arkadaşlığı
büyük önem arz ediyor.

Futbol kalecisi olmayı hiç
düşündün mü? Hentbole ve
futbol kalecileri arasındaki
ortak ve farklı özellikler nedir
sence?
Hentbolu ve hentbol kaleciliğini çok sevdiğim için futbol
kalecisi olmayı hiç düşünmedim. Zaten hentbol kaleciliği ile
futbol kaleciliği arasında amaç
ve psikolojik etkenler haricinde
teknik hiçbir benzerlik yok.
Hatta iki branşın temel kalecilik
davranışları ve antrenmanları da
çok farklı.
Futbol maçlarımızı takip
ediyor musun? Loris Karius
için düşüncelerin nedir?
Tabii ki futbol takımımızı
takip ediyorum, oynanan oyunu
çok başarılı ve akıcı buluyorum.
Lig sonunda da Allah nasip
ederse hem hentbolda hem de
futbolda şampiyonluğa ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
Loris Karius, sadece Türk futbolu için değil, dünya futbolu için
önemli bir kaleci. Geçen sezon
Şampiyonlar Ligi Finali oynadı.
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Diğer iki kalecimiz için
neler söylersin?
Karim, kendini hem kendi
kıtasında hem de Avrupa’da ispatlamış, önemli ve iyi bir kaleci.
Kendi adıma ondan öğrendiğim
şeyler olduğunu söyleyebilirim.
Arkadaşlığımız ve saha içinde kaleci bağımız da gayet iyi,
her zaman birbirimize destek
olmaktayız. Doğukan’ın geleceği parlak. İyi çalışır ve kendine
doğru hedefler seçerse, Allah’ın
izniyle de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş
Mogaz’ın kalesi her zaman emin
ellerde oldu ve olacak. Buna hiç
şüphem yok.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Herhangi bir şansa ya da
uğura inanmıyorum. Duamı
eder, Allah’ıma sığınır, çalışmalarımın karşılığı ne ise onu diler ve
sahaya çıkarım.
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Ailen maçlarını izler mi? Kısaca ailenden bahseder misin?
Annem ve babam memleketim Bafra’da yaşadıkları için,
canlı olarak çok az izleyebiliyorlar maçlarımı. Televizyondan
takip edebildikleri kadar... Buna
rağmen annem çok fazla düşüp
kalktığımdan dolayı maçlarımı
pek izleyemediğinden yakınır.
Babam elinden geldiğince takip
etmeye çalışır. Canlı verilen
maçlarımı izler. Eşim ve kızımsa
maçları sahada izlemekten keyif
aldıklarını söylerler ve içerdeki
çoğu maça gelmeye, destek olmaya çalışırlar. Her birinin varlığı,
duası ve desteği benim için çok
önemli. Onları çok seviyorum.
Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersiniz? Onlara bir
mesajın var mı?
Dediğim gibi yılmadan ve
sadece severek her maça, deplasman iç saha demeden gelmeye,
yağmur-çamur demeden takım-

larına destek vermeye çalışıyorlar.
Nelerden ve kimlerden vazgeçerek bin türlü fedakarlık ile
tribünleri dolduruyorlar. Onların
emeği, desteği, duası da bizim
için çok önemli ve bunu fazlasıyla yerine getiriyorlar. Her birine
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sezon sonunda onları yine
iki kupayı da alarak mutlu etmek
en büyük amacımız.

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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KARA KARTAL’IN İZİNDE BEŞİKTAŞ

“Semt tarihi içinde
kulüp tarihini aktarmayı
amaçlıyoruz”
Beşiktaş JK Müzesi Müdürü Canan Cürgen ile müzemizdeki gelişmeleri ve
“Kara Kartal’ın İzinde Beşiktaş” başlıklı yeni semt turunu konuştuk.
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Yazı:

Nihan Vural
Semt Turu Rehberi

B

eşiktaş JK Müzesi,
kulübün 115 yıllık
geçmişini, doğum
yeri Beşiktaş’ın
semt tarihi ve
Türkiye spor tarihi üzerinden
aktarmayı amaçlayan ‘akıllı bir
müze’... Yenilikçi teknolojinin
olanaklarından faydalanarak
anlatılan kulübümüzün öyküsünü Beşiktaş taraftarları, semt
sakinleri ve sporseverler bu etkileyici müzede yaklaşık iki saatlik
bir sürede bizzat deneyimleyebiliyorlar. Müze koleksiyonu ve
Şeref Turu etkinlikleriyle, tarihi
ve kültürel değerlerini taraftarlarına farklı deneyimlerle sunan
kulübümüz, bir ilke daha imza
attı ve şimdi de Semt Turu’yla
Beşiktaş sokaklarında kulüp geçmişinin izini sürerek yenilikçi
bir spor-kültür turuna imza atıyor. Beşiktaş JK Müzesi Müdürü
Canan Cürgen ile müzemizdeki
gelişmeleri ve “Kara Kartal’ın
İzinde Beşiktaş” başlıklı yeni
semt turunu konuştuk.

Beşiktaş JK’nın stadı Vodafone’un sponsorluğunda hazırlandı
ve pek çok dijital erişim olanağıyla donatıldı. Müzemiz de bu
içerik ve donanımdaki bir stada
uygun olarak, sergilemede yer
verdiği arşiv ve envantere dayalı
bilgi ve objelere ek olarak yeni
medya olanaklarından yararlanan, virtual reality (sanal gerçeklik), augmented reality (artırılmış gerçeklik) gibi teknolojilerle
sunulan, deneyim ve etkileşim
odaklı bir müze. Müzenin içinde
elliden fazla istasyonda bu tek-

nolojik olanaklarla Beşiktaş’ın
tarihine eğlenceli ve öğretici bir
yolculuk yapmanız mümkün.
Bildiğiniz üzere Beşiktaş
birçok ilke imza atan kulüp.
Peki müzemizin ilkleri nelerdir?
İlklerin takımı Beşiktaş JK’ya
yakışan “ilk” olma özelliklerimiz var; ilk tescilli spor müzesi olmasının yanı sıra, dijital
etkileşimi kullanan ve stadyum
turu düzenleyen ilk spor müzesi.
Çocuk ve engelli dostu olarak

Beşiktaş JK Müzesi için
‘akıllı müze’ ifadesini kullanıyoruz. Müze bağlamında ne
anlama geliyor?
Aslında ‘akıllı stat’ Vodafone
Park’ın nitelikleri ile uyumlu dijital uygulamalara yer verilen bir
müze hazırladığımız için ‘akıllı
müze’ ifadesini kullanıyoruz.
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Dolayısıyla taraftar, sporsever
müzeye bu mekanla ilgili bir bilinç, bir birikim, bir bellek ile geliyor. Müze bu belleği bir dizgeye
ve bağlama oturtarak taraftarın
kulübüyle, sporseverin ülkedeki
spor tarihi ile buluşacağı bir
sergileme sunuyor. Bunu, yani
objenin bilgisini müze bilimin
çağdaş sergileme tekniklerini ve
olanaklarını kullanarak veriyor.
Taraftarla ve sporseverle bağ
kurarak bütünleşmeye başladığımız bir yılı geride bırakıyoruz.
Tepkiler son derece gurur verici
bizim için.

bu donanım ve olanaklarla da
ilk olduğumuzu söyleyebiliriz.
Kulübümüzü doğduğu semtin tarihinden ve kimliğinden
bağımsız düşünmek mümkün
değil; kulübün değerlerine zemin
hazırlayan Beşiktaş semtimizin
tarihini bize hatırlatacak bir
semt turu hazırladık; Türkiye’de
hem taraftarı hem de sporseverler
için böyle bir spor-kültür turu
tasarlayan ilk müzeyiz.
Türkiye’de futbol taraftarının müze gezme alışkanlığı
nasıl?
Taraftarımızın 2001 yılından
itibaren bir müzesi vardı aslında. Dolayısıyla, Beşiktaşlılar’ın
bu yönde bir alışkanlığı var.
Fenerbahçe ve Galatasaray spor
kulüplerinin de tarihi miraslarını aktarıp anlattıkları bir
müze mekanları var. Fakat, asıl
mesele spor müzesi kavramının
ülkemizde yeni karşılık bulmuş
olması. İhtiyacını duyduğumuz
spor müzeleri ve kulüp müzeleri artarak çeşitlenirse, müze
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gezmek taraftar ve sporsever için
de tıpkı sanat müzeleri, arkeoloji
müzeleri gibi bir alışkanlık, bir
tercih, bir ihtiyaç olacak.
Taraftarlarımız müzeye
nasıl bir beklenti ile geliyor?
Nasıl buluyor müzeyi?
Avantajımız, müzemizin
taraftarca “mabet” olarak adlandırılan stadın içinde olması.

Müze ve semt ilişkisi nasıl?
Bu ilişkiyi müzemize nasıl
yansıttınız?
Semtin taşıdığı anlamı
müzede temsili olarak gösteriyoruz. Alt kat girişte, Arnavut
kaldırımlı döşemesi ile Köyiçi’ne
yaptığımız bir gönderme var.
Çünkü maç günü bizim toplanma yerimiz Köyiçi’dir. Beşiktaş
taraftarı semtte toplandığında
maça dair yaşadığı coşkuyu,
heyecanı beklentiyi birbiri ile
etkileşim halinde sosyal hayatın
içinde orada paylaşır. Yeme-içme
mekanlarını, meydanları doldurur. Bir kutlama havasında

geçer her şey, taşkın bir coşku
vardır orada. Stada, bu mekanın
içinden akarak geliyor taraftar.
Köy içinde başlıyor, ağaçlı yolda
kendine zemin buluyor. Oradan
stada gelen coşkulu bir kitle var.
Organik olarak stadın içinde
olduğumuz için müze olarak biz
bu enerjiyi, coşkuyu doğrudan
alıyoruz.
Müze sadece Beşiktaş futbol
tarihine değil, semtin tarihine
de bakıyor; onu da görselleştiriyor. Bir bayram günü semtte
çocuklar nerede ne yaparsa, Beşiktaş maçı için taraftar nerede
nasıl toplanırsa, ya da Atatürk’ü
andığımız 10 Kasım’larda semt
hangi duyguya bürünürse, deniz
ile kurduğu ilişki bakımdan
semt nerede duruyorsa, hepsinin
yansımalarını müzede görebiliyoruz. Ayrıca, semtlinin müze
ile kurduğu ilişkiyi pekiştirme
amacıyla “Kara Kartal’ın İzinde
Beşiktaş” başlığını taşıyan bir
semt turu hazırladık.

önemli ve müzede mekansal karşılığını bulan çeşitli noktalardan
geçiyor; Çırağan’ın bahçesine
gidiliyor, Köyiçi’ne iniliyor, meşhur 56 sahasında soluklanılıyor,
ağaçlı yoldan yürünüyor. Öğle
yemeğinden sonraki bölümde ise
Beşiktaş JK tarihini hafızalarımızda canlı tutan Beşiktaş JK
Müzesi’ni ziyaret yer alıyor. Eylül
ayından beri düzenlediğimiz
bu tur, Beşiktaş JK ve taraftarı
için önem taşıyan fakat mekansal anlamda birbirinden kopuk
görünen referans noktalarını bir
araya getirerek semt tarihi içinde
kulüp tarihini aktarmayı amaçlıyor.

İstanbul gibi bellek mekanlarını kaybetmeye maalesef
yazgılı bir şehirde bu önemli
bir çabadır. Bu semt turu ile
ilgili bilgiye nereden ulaşabiliriz?
Beşiktaş’ın semt kimliği ile
örtüşen BJK değerlerini her
adımda yansıtacak ve kulübümüzün semt tarihinden ayrı
tutulamayacak 115 yıllık tarihini aktaracak bu yürüyüş rotası
bizim için de övünç kaynağıdır.
Taraftarımıza ve sporseverlere
olduğu kadar, hem müzemizin hem de stadın yer aldığı ve
kulübümüzün doğduğu semte
hediyemizdir. Taraftarlarımız
web sitemizde yer alan
(http://bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze) semt turu sayfasına
girerek detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca, misafirlerimize
yürüyüş esnasında bakabilecekleri bir fotoğraf albümü, tur
güzergahına göz atabilecekleri
bir harita ve eve döndüklerinde
yararlanabilecekleri bir okuma
listesi de hazırladık.
Hepsini bu sayfada tur
tarihleri ile bulabilirsiniz. Tüm
sporseverleri, semtlileri ve taraftarımızı Beşiktaş’ın tarihinde
derinleşmeye bekliyoruz

“Kara Kartal’ın İzinde Beşiktaş” nasıl bir semt turu?
Öncelikle, spor-kültür teması
altına yerleştirebileceğimiz bir
tur diyelim. Semt turumuz, iç ve
dış mekan ziyareti olmak üzere
iki bölümden oluşuyor. Sabahki
bölümde, tur güzergahı semtte
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

Boğaz’ın İncisi
Vodafone Park

S

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman
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tadımızın yeni çehresine büründüğü 2016
Nisan’dan bu yana,
Dolmabahçe bir çok
özel anıya ev sahipliği yaptı. Kimi zaman bu özel
anlara yerinde şahit olamasak da,
teknolojinin de yardımıyla sosyal
medyada stadımızla ilgili sayısız dokümana ulaşma şansımız
oluyor.
Kapılarını ilk olarak 1947’de
AIK Solna maçıyla açan İnönü
Stadı’na ait birçok dokümanı

arşivlerde görmekteyiz. Ancak
dönemin teknolojik yetersizlikleri, fotoğraf makinesi ve filmlerin
pahalı olması nedeniyle yeterli
sayıda ve açıda fotoğrafının çekilemediğini düşünüyorum. Stadın
altmış dokuz yıllık dönemi
boyunca çekilen fotoğraf ve video sayısının toplamı, henüz iki
buçuk yılını dolduran Vodafone
Park’ın doküman sayısını teraziye koysak, terazinin dengede
duracağını düşünüyorum.
Cep telefonları, tabletler ve

özellikle drone teknolojisi sayesinde stadımızın farklı açılardan
çekilmiş yüz binlerce görseline
kolayca ulaşma imkanımız oluyor. Eski fotoğraf makinelerinin
en büyük sorunlarından biri,
gece çekimlerinde ışıkları tam
olarak algılayamamasıdır. Eski
teknolojiyle ışıklı gece çekimleri
yaptığımızda, otuz altılık filmden en fazla beş-altı tane düzgün
fotoğraf elde edilirken, günümüz
teknolojisiyle firesiz ve çok daha
net görünüm elde ediyoruz.
Tabii ki bu gelişim, benim
gibi sanatçılara da ilham veriyor.
Örneğin, İnönü Stadı’nın yaklaşık kırk beş derece yukarı açıdan
görselini elde etmek için helikoptere binmemiz gerekirdi. Bu
nedenle İnönü’nün tepe açısından çok az görseli bulunuyor.
Yüksek mesafeden stada bakış
açısı, benim için adeta yıllardır
hasretle beklediğim bir özlemdi.
Belki de bu heyecanımı halen
koruduğum için stadın özellikle
deniz ve camiyle bütünleştiği
kompozisyonlarını her açıdan
tuvalime aktarıp gelecek nesillere
hatıra bırakmak niyetindeyim.
Bu son çalışmamı da bu doğrultuda ele aldım diyebilirim.
Ana tema stadımız olunca
genellikle semtimizdeki atmosfer
ve sinerjiden bahsederiz. Ancak
binlerce kilometre uzakta yaşamasına rağmen kalbi burada atan
dostlarımızı çoğu zaman unuttuğumuzu düşünüyorum.
Geçtiğimiz günlerde Fransa’da yaşayan Beşiktaşlı değerli
bir kardeşimle iletişime geçtim.
Strasbourg doğumlu Attila Bahar
kardeşim, henüz yirmi üç yaşında
olmasına rağmen, kulübümüze
artı prestij katmak adına birçok
önemli işe imza atmış. “Beşiktaş
JK France” adlı sosyal medya
hesabının iki kurucusundan
(diğer kurucu yirmi iki yaşındaki

Aurélien Çelik) biri olan Attila
kardeşimiz, 2015 yılında hayata
geçirdikleri “Beşiktaş JK France”
sonrasında Fransa’daki Beşiktaşlılar’ın sesi olması yanında, maç
organizasyonları için de faaliyetlerde bulunuyor.
Nisan 2017’de Lyon maçı
öncesi Olympique et Lyonnais
(yerel radyo), Ekim 2017’de Monaco-Beşiktaş maçı öncesi Radio
Diagonales-La Causerie ( yerel
spor radyo) iki kez canlı yayında
Beşiktaşımız’ı temsil etmişler.
Bunun yanı sıra, Fransa’nın en
ünlü medya kuruluşlarından
Le Monde, Lyon Capitale ve
Olympique et Lyonnais gazetelerinde 13 Nisan 2017’de özel
röportajları yayımlanmış. 19
Ağustos 2018’de deplasmanda
oynadığımız Erzurumspor maçı

öncesi Beinsports France spikeri
tarafından davet edilmişler ve görüşleri alınmış. Canlı yayında bu
iki kardeşimize teşekkür edilmiş.
Kartal Yuvası Avrupa ile ortaklaşa düzenlenen forma kampanyaları ve Fransa’daki Beşiktaşlı dostlarımızı tek kanat altında
tutmak uğruna adeta dernek gibi
çalışan “Beşiktaş JK France”ı
dergimizde anarak kendilerine
teşekkür etmek istedim. “Marifet iltifata tabidir” sözünden
yola çıkarak, yurt dışında kendi
imkanlarıyla Beşiktaş’ın sesini
duyurarak marifetlerini gösteren
Attila ve Aurélien kardeşlerimize
iltifatı esirgemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ne mutlu ki,
Beşiktaşımız’ın geleceği böyle değerli gençlere emanet; bembeyaz
ve aydınlık bir gelecek...
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Bu sevda
uzak, soğuk,
yüksek, dinlemez

Yazı:

Gökhan Karakaş

B

avullara doldurdukları eşyaların
içinde en özel, en
kutsalıydı Beşiktaş
atkısı. Sadece bir
sembol değil, yüreklerindeki
Siyah Beyaz aşkının anlatım
tarzıydı bu atkı. Dünyanın en
güney ucu Antarktika ya da
Sahra Çölü’nün sıcağında açıldı
Siyah Beyaz sevda. Taraftarımız
Yener Akı da, Afrika kıtasının
en yüksek zirvesi Kilimanjaro
Dağı’na çıkarken sevdasını yanında götürdü.

Özgür ve asi ruhtur
Beşiktaş

Kilimanjaro’ya çıkmak fikrinin geçen yıl bir arkadaşından
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geldiğini belirten pazarlamacı
Yener Akı, Beşiktaşlılık ruhunu
yansıtmak için yüksek bir tepede
olmanın kendisinde büyük
heyecan yarattığını söyledi. Otuz
altı yaşındaki Yener Akı, şöyle
anlattı heyecanını: “O zamana
kadar Kilimanjaro benim için
Ernest Hemingway’in Kilimanjaro’nun Karları romanından
ibaretti. Ernest Hemingway en
sevdiğim yazarlardan biri ve
Kilimanjaro’nun Karları da en
sevdiğim kitaplardan biri olduğu
için Kilimanjaro’ya tırmanma
fikri beni en baştan yakaladı.

Kilimanjaro’yu araştırdıkça bu
ilk kıvılcımı alevler sarmaya
başladı. Tanzanya’da Afrika’nın
en yüksek dağı, 5895 metre
yüksekliğinde. Nam-ı diğer:
Afrika’nın Çatısı. İnsanoğlunun
zirvesinde ayakta durabilidiği
en yüksek nokta. Etekleri muz
ve kahve bahçeleri ile sarılmış,
tepelerinde glasiyelerin (buzul
göllerin) olduğu, Afrika düzlüklerinde ortada tek başına kalmış, üç tane volkanik koniden
oluşan dağ. Kibo, Mawenzi ve
Shira. Afrika dilinde ‘Parlayan
Dağ’ diye isimlendiriliyor. Zirve

noktası Uhuru, Kibo kraterinde
yer alıyor. Yedi farklı rotadan
en kısa beş günde çıkılabiliyor.
Bizim seçtiğimiz zirve yolu yedi
günden oluşan Machame’ydi. En
güzel manzaların görülebildiği
rota olarak biliniyor. Beş buçuk
günde zirveye çıkılıp bir buçuk
günde iniş yapılıyor. Zirveye
ulaştığınızda orada sizin için
özel bir şeyi yapmak ve bunu fotoğraflamak bir gelenek. Benim
için ne olabilir dediğimde çok da
düşünmeme gerek kalmadı.”

maceralara çeken, içimizdeki
BeşiktAŞK olabilir. Belki de bu
yüzden Kilimajaro’ya çıkmak,
Afrika’yı görmek, Afrikalılar ile
tanışmak daha da çekici oldu.
Beşiktaşlılığın ruhunu yansıtan yerler, dünyalar olduğunu
düşündüm. Yanılmamışım” diye
konuştu.
On dört kişilik bir ekiple
zirveye çıktıklarını söyleyen
Yener Akı, “İki rehber, aşcı,
garson, taşıyıcılar... Bu kadar
kişiye gerek var mı diye soruyorsunuz tabii bu kadarı biraz fazla,

dört-beş kişilik bir fazlalığı var
ama Tanzanyalılar da bir dayanışma kültürü var. Dostlarını da
nasiplendiriyorlar. Halkın gelir
düzeyi çok düşük olduğu için
olduğu için gelir kapısı ortaya
çıktığında bunu paylaşmaktan
mutluluk duyuyorlar ve görev
biliyorlar. Aynı Beşiktaşlılar’ın
Van depreminden sonra gösterdiği dayanışma gibi, köy okulları
projesi gibi yüzlerce örneği var.
Beşiktaşlılığın gereğidir sosyal
sorumluluk sahibi olmak. İlk
gün Kilimanjaro dağının muh-

Kalbimdeki
bayrakları açtım

Kilimanjaro’nun tepesinde
kendini mabedi olarak gördüğü
stadyuma yürüdüğü ağaçlı yoldaki gibi hissettiğini belirten Yener
Aktı, “Kilimanjaro’yu romantik
kılanlardan biri de bu aksiyon
sanırım. Kalbimde olan bayraklara bavulumda da yer açtım.
Atamız’ın olduğu Türk Bayrağımız’ı, Beşiktaşımız’ın bayrağını
ve altyapıları desteklemek için
Küçük Yoncalı köyümüzün
formasını... Kalbimizdekilerle bir maceraya başladık. Bizi
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en iyi sen anlıyorsun. İlk bir
saat çok zorlandım, nefes nefese
kaldım. Bir an acaba mı dediğim
noktada doğaya karşı değil, doğa
ile beraber hareket etmeye başlayınca amaç hasıl oldu. Oksijen az
olduğu için derin ve yavaş nefes
alıp vermelere başladım. Batonları kullanmaya başladım ve
daha sık enerji atıştırmaları yemeye başladım. Zirve yolunda bu
kararlar kırılma anı oldu ve beni
başarıya götürdü. Kendi kendine
kaldığın bu altı saat sonunda günün ilk ışıkları ile o muhteşem
zirveye ulaşınca, Monet resimlerinden çıkmış güzellikleri içinde
hepsi unutuluyor. Hayat gibi,
hepsi geride kalıyor.”
teşem yeşil doğası içinde 1800
metreden yürüyüşümüze başladık. Kilimanjare gibi başka bir
yerde göremeyeceğiniz endemik
çiçekler ve türlü ağaçlar arasında.
İlk akşam dağda, ormanın içinde
kamp kuruluyor, ikinci gün üç
bin metreyi geçmeye başlayınca
artık bulutların üzerine çıkmaya
başlıyorsunuz. Üç bin metreden
sonra yeşil tonlar sararmaya dört
bin metreye doğru kahverengiye
dönmeye başlıyor. Doğa, Van
Gogh’un paleti gibi bütün sarı
tonlarını taşıyor” şeklinde sözlerini sürdürdü.
Yener Akı duygularını şöyle
ifade etti: “Yüksek iritfaya uyum
çalışmalarını tamamladıktan
sonra 3500 ile 4600 metreler
arasında tırmanışlar yapılıyor.
Buralarda artık bitki örtüsü
Alp Çölleri oluyor. Ama kamp
yerlerimiz güzelliğini hiç kaybetmiyor. Bulutlara, kumsaldan
denize bakar gibi uzanan kamp
yerleri. Dünyanın her yerinden,
her mesleğinden insanlar bir
hayali gerçekleştirmek için kamp
yerlerinde birleşiyor. Bulutların
üzerine çıkınca Kartal yapmayı
da unutmuyoruz tabii ki. Tek
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gerçek Beşiktaş. Zirveye bir gün
kala tam bir macera filmi gibi.
Sabah tırmanışından sonra öğlen
geldiğimiz 4600 metrede kamp
kuruyoruz. Öğle yemeği saat
12.00’da yeniyor, akşam yemeği
saat 17.00’da. Beş günün yorgunluğu, yüzde güneş yanıkları,
dudaklar yarılmış ama heyecan
dorukta. Saat 17.00’dan sonra
gece saat 23.00’a kadar uyuyabiliyorsan uykuyla, uyuyamıyorsan
kendini sorgulayarak geçiriyorsun. Gece saat 00.00’da tırmanış
başlayacak ve sabahın ilk ışıkları
ile zirvede olacağız. Gece karanlığında kaybolan inci bir kolye
gibi sıra sıra dizili kafa elektriklerinden gelen ışıklar...

Tırmanış gece
başlıyor

“Gece başlayan tırmanış
toplu bir festival yürüyüşü gibi.
Dünyanın her yerinden insanlar
Afrika şarkıları eşliğinde sıra
sıra ilerliyor. Hava soğuk rüzgarlı, oksijen az, uykun geliyor bu
yüzden molalar kısa ve az. Ne
kadar bir ekip ile çıkış yapıyor
olsan da yalnızsın ve kendinden

Dönüş yolunda yine
BeşiktAŞK

“İnanın dönüş çok daha zor.
Tabii o yol bu kadar yorgunluğun üzerine bitmek bilmiyor.
Artık o noktadan sonra ayaklar
beyin kontrolünden çıkmış
bilinçsizce aşağıya doğru iniyor.
Üç bin metrede bir gece konakladıktan sonra ertesi gün öğle
saatlerinde başladığımız yerde
Klimanjaro maceramızı bitiriyoruz. Kilimanjaro’ya çıkmama
vesile olan Liyakat’a, baştan
sona bize rehberlik eden Paul
ve İsa’ya ve tabii ki Afrika’nın
yorulmak nedir bilmez ekip
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Ömür boyu hatırası olacak bir
deneyim oldu Kilimanjaro. İnsan vücudunun sınırlarını test
eden, kendini ve yeni insanları
tanıma fırsatı sunan, dostluklarını pekiştiren, dünya güzelliklerini yaşatan, Afrika’yı anlatan
romantik dağ Kilimanjaro.
Bundan sonra Beşiktaşımız’ın
bayrağını Kilimanjaro gibi özel
yerlere taşımaya devam edeceğiz. Çünkü Beşiktaş, o özgür asi
ruhtur.”
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“Beşiktaş felsefesini
çocuklarıma öğretebilmek
gurur verici”
Öncelikle başöğretmenimizi 10 Kasım’da saygıyla anarak ve sonra
24 Kasım için sırayla; ilköğretmenim annem, anneannem ve ilkokul
öğretmenimin, sonra da aydınlıklara bizi hazırlayan Beşiktaş’ın ve
memleketimin tüm aydın öğretmenlerinin öğretmenler gününü kutlarım.
Size bu ay bu aydınlık şehirlerimizin en önemlilerinden Aydın’dan ve
yine bir öğretmenin İkbal Günday’ın elini öperek ve onun dünyalar güzeli
iki Yavru Kartalı Lal ve Nil ile birlikte kocaman bir merhaba diyerek
başlıyoruz sohbetimize.

Yazı:

Fatma Arsan

S

izleri kısaca tanıyarak başlayalım mı?
İsmim İkbal Günday. İtalyanca öğretmeniyim. Aydın’da
yaşıyorum. İki kızım var. Lal on
yaşında ve altıncı sınıfa gidiyor.
Aynı zamanda da gururla söylemek isterim profesyonel bir tenis
oyuncusu. Nil ise beş yaşında ve
hazırlık sınıfına gidiyor.
O da ablası gibi sporla ve tenisle ilgili ve o da tenis oynuyor.
Tabii bir kızımız daha var, onu
da eklemek gerekirse son Yavru
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Kartalımız Lazy. Adı gibi tembel
olsun istedik lakin, pek haylaz
kendisi. Avına sessizce yaklaşıp
terlikle beraber ayağı da götürmeye niyetlenen, hiç havlamayan
ve doyduğunu da bilmeyen bir
güzellik. Ve işte böyle minik bir
Beşiktaşlı kızlar birliği yaşıyor bu
Kartal Yuvası’nda...
Herkesin bir Beşiktaşlılık
hikayesi var, siz doğuştan mı

Beşiktaşlısınız yoksa zaten hep
Beşiktaşlı mıydınız?
Benim anne tarafım hep
Beşiktaşlı’ydı zaten. Benim Beşiktaşlı olma hikayem doğuştan
başlıyor, Beşiktaşlılığım çocukluktan geliyor. Beşiktaşlılık hep
benimleydi ama evlenene kadar,
futbol, hayatımda çok etkili
değildi. Evlendikten sonra daha
bir Beşiktaşlı oldum. Eşim Emre
Günday da doğuştan Beşiktaşlı.

tikten sonra Beşiktaş gerçekten
damardaki kan alındaki yazı oluveriyor ve o kan hep Siyah-Beyaz
akıyor.
Bir kadın olmak, bir anne
olmak, geleceğe de kendi gibi
güçlü bir kadın yetiştirmek çok
güzel bir duygu, dünyanın da
en önemli işi olmalı. Bir kadın
olarak Beşiktaşlı olmak size de
bir ayrıcalık gibi geliyor mu?
Bu soruyu hem bir kadın hem
de anne olarak yanıtlarsam; sadece takım tutmak için Beşiktaşlı
olunamayacağı etik değerlere de
sahip çıkmak gerektiği şerefli
ikinciliklerin diğer derecelerden önemli olduğunu kısacası
Beşiktaş felsefesini çocuklarıma
öğretebilmek ve onlarla birlikte
yaşamak hem gurur verici hem
de ayrıcalıklı.
Özellikle onun da baba tarafı
komple Beşiktaşlı. Bu şekilde o
ve iki erkek kardeşi ile birlikte
daha da büyük bir Beşiktaş ailesi
olduk.
Beşiktaşlı olmak üstelik
de anne-kız Beşiktaşlı olmak
nasıl bir duygu, nasıl bir gurur
yaşatıyor size?
Anne-kız aynı takımlı, Beşiktaşlı olmak, tüm aile bireyleri
olarak daha doğuştan bu Beşiktaşlılığı yaşamak, çok güzel.
Benim için özellikle de Beşiktaş’ın bu siyasi ve sosyal hayata
yaklaşımı oldukça gurur verici.
Bu gururu kızlarımla da yaşatabilir, bu ruhu onlara gönlümce
aşılayabilirsem ne mutlu bana.
Evde herkes Beşiktaşlı ve
eminim ki çok coşkulu çok
sıcak bir yuva bu; Kartal Yuvası...
Evet evde herkes Beşiktaşlı
olunca durum tam da böyle.
Eşimin çok fanatik olduğunu
düşünürdüm hep ama şimdi ba-

kıyorum da gün geçtikçe kızları
onu geçecek sanırım.
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Evet elbette. Evlerimizde her
daim ailecek Beşiktaş’ın maçları izlenir. Maç olduğu günler
bütün işler maç sonrasını bekler,
programlar ertelenir, maç izleyemeyecek bir yerde isek maç saati
eve dönülür. Yani o maç mutlaka
izlenir.

Biz de bu gurur ve felsefeyi
baş tacı yaparak İkbal öğretmene, kızları Lal ve Nil’e ve eşi
Emre’ye sonsuz sevgilerimizi
bırakıyoruz. Aydın’dan aydın
kalmış diğer tüm şehirlerimize
bu güzel sesleri duyurduğumuz
bu güzel yürekleri tanıttığımız
için biz de çok mutlu ve şanslı
saydık kendimizi. Bir sonraki
ay görüşmek üzere herkese
güzellikler dolu Beşiktaş dolu
nice yarınlar olması dileğiyle...

Totemleriniz var mıdır hiç?
Maç izlerken kendimce odadan çıkıp tekrar girmek, oturduğum koltuğu değiştirmek gibi
küçük totemler yapıyorum.
Güzel Beşiktaş anılarınızdan bahsedebilir misiniz?
Beşiktaş ile ilgili en unutulmaz anım İnönü Stadyumu’nda
ilk kez maç izlememdi. Oradaki
atmosferi bir kere içinize çek-
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Kulübümüze Kristal
Elma’dan dört ödül

K

ulübümüz, Reklamcılar Derneği
tarafından bu
yıl otuzuncusu
düzenlenen ve
Türkiye reklam dünyasının en
prestijli ödüllerinden biri olarak
kabul edilen Kristal Elma’da, yaratıcı ajansı Muhabbet ile birlikte bir Kristal Elma, üç de bronz
ödül alarak etkileyici projeleriyle
adından söz ettirdi.
Medya Kullanımı-Özel Etkinlik Kullanımı kategorisinde
“23 Nisan Sürprizi” projesiyle
Kristal Elma almaya hak kazanan kulübümüz, bu projede
çok önemli bir görevi çocuklara
vermişti. 23 Nisan dolayısıyla,
bu döneme denk gelen Süper Lig
iç saha maçında, ilk on birde yer
alacak futbolcuların anonsunu
çocuklara yaptırırken, bu esnada
skorbordda da futbolcuların
alışılmış görselleri yerine çocuklar tarafından çizilen resimlerini
yayınlayarak 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlamıştı.
Yıl içerisinde gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleriyle de
rakiplerinden ayrışan kulübümüz, dünya çapında ses getiren
kampanyası Come to Beşiktaş’ın
yeni reklam filmi ile Online
Film-Kurumsal İmaj kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Reklam
filminde, kulübümüzün genç,
dinamik, yenilikçi ve modern bir
marka haline gelmesinden yola
çıkan reklam filmi, kulübümüzün dil, din, ırk gözetmeksizin
herkesi kucaklayan bakış açısını
tüm dünya ile Mevlânâ Celâ-

leddîn-i Rûmî’nin sözleri ve
felsefesi eşliğinde paylaşılarak sadece Türkiye’de
değil, dünyada da büyük
ses getirmişti.

Kulübümüze Kristal
Elma’daki bir diğer
Bronz Ödülü, yeni sezon
formalarının tanıtıldığı film
getirdi. Her yıl yeni sezon formalarının tanıtımını kendine
has yaratıcı tarzı ile taraftarına tanıtan Beşiktaşımız, 2018-2019 futbol
sezonu formalarının
tanıtımı için hazırladığı
ve aynı zamanda Come to
Beşiktaş’ın devamı niteliğindeki filmle de Online
Film-Moda ve Aksesuar
kategorisinde Bronz Ödülü almaya layık görüldü.
Kulübümüz ve Vodafone tarafından dünyanın ilk dijital scouting
projesi olarak hayata
geçirilen “Geleceğin
KaraKartalı” projesi
de, “Medya Kullanımı-Sponsorluk
Uygulaması”
kategorisinde
Bronz Ödül
kazandı.
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Astrolojik portre:

İLHAN MANSIZ
Male

Kempten, Germany

10 Aug 1975, Sun

Tropical

Whole Sign

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

stroloji, hayatta bize
rehberlik etmek
için kullanılabilecek
çok yararlı araçtır.
Doğum anına göre
hazırlanan astrolojik haritanın
içinde aslında ruhun ve mizacın
ana hatları açıkça görülmektedir.
Kişinin karakteristik özelliklerini,
içgüdüsel çekilimlerini ve bilinçli
tercihlerini astrolojik doğum haritasından tespit edebiliriz. Astrolojik
göstergelerin haritadaki yerleşimi
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bize kişinin tezcanlı mı, hantal mı;
hızlı düşünüp çabuk karar veren mi,
kararsız kalan mı; duygusal mı, akılcı mı; objektif mi yoksa subjektif mi
olduğu gibi birçok konudaki eğilimleri hakkında bilgi verir. Başka bir
deyişle, astroloji aslında sembollerle
ortaya çıkan astronomik verileri
bireyin hayatı, yaşam koşulları ile
eşleştirerek doğru yorumlama sanatıdır diyebiliriz.
Beşiktaşımız’ın gelmiş geçmiş en
sevilen futbolcularından olan İlhan
Mansız’ın astrolojik kişilik analizini
yapmak için doğum bilgilerinden
yola çıkıyoruz. Dikkat çeken bir
Aslan olan Mansız, 10 Ağustos
1975’te Almanya’nın Kempten
şehrinde dünyaya gelmiş. Eskişehirli bir ailenin çocuğu olan İlhan,
dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte
Eskişehir’e dönse de, dört yıl sonra
yeniden Almanya’ya geri gittiler.
Futbol hayatına Almanya’da başlayan İlhan Mansız sırasıyla SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg
takımlarının altyapılarında oynadığı
futbol ve attığı gollerle dikkat çekti.
1993 yılında Augsburg takımıyla
Almanya Gençler Şampiyonluğu’nu

kazandılar; bir sene sonrasında da
Almanya Gençler Kupası'nın sahibi
oldular. Aynı yıl Almanya’nın köklü
takımlarından FC Köln’e transfer
oldu. Ailesinin de isteğiyle futbol
hayatına Türkiye’de devam etme
kararı alan Mansız, 1995’te Türkiye’yedeki futbol kariyerine başladı.
Çeşitli kulüplerde oynadıktan sonra
başarılı performansı ile dikkat çekti
ve 2001-2002 sezonunda Beşiktaşımız’a transfer oldu. Başarılı maçlar,
kritik zamanlarda attığı kurtarıcı
goller, zamansız sakatlıklar, kalbini
sahaya koyarak oynadığı maçlarla
geçen yılların sonunda 2009 yılının
Ekim ayında futbola veda ettiğini
açıkladı.
İlhan Mansız’ın astrolojik
doğum haritasında Güneş ve
Merkür gezegenleri Aslan burcunda
bulunuyor. Ateş elementinin sabit
niteliğini taşıyan Aslan burcunda
Güneş, zodyakta en güç kazandığı
yerleşime sahiptir. Aslan kişileri
dürüst, güvenilir, sıcak, neşeli, iyi niyetli, cömert özellikleriyle ön plana
çıkarlar. Yalandan, riyakarlıktan ve
aldatılmaktan kesinlikle nefret ederler. Etraflarında onlara neşe veren,

sevgilerini paylaşabilecekleri gruplar
içinde olmayı çok seven Aslan
kişileri için hayat eğlenceli bir sahne
gibidir. Gurur duyacakları işler
içinde bulunmak, başarı elde etmek
onların motivasyon kaynağıdır. İlhan Mansız’ın yaşam hikayesine göz
attığımızda kendisinin 2007 yılında
bazı dizide aktörlük, hatta “Buzda
Dans” yarışmasında birincilik ve
2017 Survivor yarışmasında başarılı
performans sergilemek gibi sahne
önünde olmayı seven karakteristik
özellikler taşıdığını da söyleyebiliriz.
İlhan Mansız’ın çevresiyle nasıl
bir sosyal ilişki kurma ihtiyacı içinde
olduğunu, nelerden keyif aldığını
analiz etmek için de haritasında Venüs’ün konumuna bakıyoruz. Venüs
kişinin tercihlerindeki kriterlerini
en iyi anlatan gezegendir. Onun
doğduğu gün Başak burcunda geri
harekette bulunan Venüs bize aslında Mansız’ın özel hayatında ve seçimlerinde mükemmeliyetçi, detaycı
bir yönü olduğunu gösteriyor. Venüs
Başak kişileri genel olarak güvenilir,
sadık, alçakgönüllü, yardımsever
ve sevgisini pratik jestlerle anlatan
özellikler taşırlar. Çekingen tavırlara
sahip olsalar bile ne istediklerini
bilirler ve her şeyin en iyisine sahip
olmayı isterler. Venüs’ün bir insanın
kendine verdiği değeri de sembolize
ettiği düşünülürse, Mansız’ın giyim,
kuşam, saç stili ve yaşam tarzına
baktığımızda gerçekten ne kadar iyi
bir zevke sahip olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Ay burcu bir kişinin doğum
haritasında duygusal yaklaşımlarını,
mutluluk isteğini ve huzuru nasıl
aradığını anlatır. İlhan Mansız’ın
doğum haritasında Ay Terazi
burcunda, yani güzellik ve estetik
duyarlık gezegeni Venüs tarafından
yönetilen bir burçta bulunuyor.
Terazi burcundaki Ay onun hem
özel hayatında hem de mesleki
platformda çevresinde nazik, kibar,
adalet duygusu gelişmiş, insan haklarına saygı gösteren ve dürüst bir
kişi olarak tanınmasını sağlar. Aynı
zamanda çevresinde de bu tarzda
insanların varlığı olmasını ister.
Kavga, tartışma ve huzursuzluktan
ortamını tercih etmez.
Ancak bu noktada İlhan Man-

sız’ın vurgulamamız gereken bir
önemli bir özelliği daha var. Sporcu
haritalarında enerji ve mücadele
gezegeni Mars’ın konumunu özellikle inceleriz. Mansız’ın haritasında
Mars, Boğa burcunda yer alıyor. Bu
konum sebebiyle çok sakin görünen
bir yapının altında sinirlenip kızdığı
zamanlarda aşırı tepki vermeye
müsait bir alt katmanın daha bulunduğunu söylememiz gerekiyor.
Aslında İlhan Mansız’ı en güzel
anlatan cümlelerden biri de sahada
saldırgan, röportajlarda çekingen
oluşu diyebilirz. Boğa burcu huzuru
kaçmadığı sürece sakin kalmayı
tercih eden özellikler getirir, ancak
bir Boğa nasıl kırmızı ile harekete
geçirilince durdurulamaz ise; Mars’ı
Boğa’da olan kişilerde bir konuda
atağa kalktıkları zaman durdurulmaları pek kolay olmayabilir.
“Önemli olan benim gol atmam
değil, takımın kazanması, takımın
kazanması için atabildiğim kadar
atacağım” demesi onun bir konuya
odaklandığı zaman, sonuna kadar
tüm enerjisini o işe vermesini en
güzel anlatan cümlesi diye düşünüyorum.
Mansız’ın astrolojik doğum
haritasında Koç burcunun 28.
derecesindeki Kiron (yaralanmalar,
sakatlıkları temsil eden asteroid) ile
Terazi burcunun 28.derecesindeki
Uranüs’ün (ani ve beklenmedik
riskler) karşıt açısını gördüğümde
onun neden sık sık sakatlandığını
anlamlandırabildim. 360 derecekik
zodyak içinde bu potansiyelleri
taşıyan iki hassas gökcismi sert açı
kurduğunda, kişinin yaşantısında
bu etki bir takım olaylar şekilde
mutlaka dışa vuracaktır. Bu astrolojik yerleşimde Mansız’a kazaya,
ani gelen etkilere, dikkatsizlik ve
şanssızlık kaynaklı yaralanmalara
açık olma riski veriyor. Özellikle
düşünmeden harekete geçtiği,
aşırı enerji harcadığı, gözü
kara davrandığı zamanlarda sonuçları kontrol
etmekte zorluk
yaşayabilir.
İlhan
Mansız’ın
Beşiktaş
aşkını ve

sevgisini tüm taraftarlar bilir. Zaten
göğsüne yaptırdığı büyük Kartal
dövmesiyle verdiği fotoğrafları da
bu aşkın ölümsüzlüğünü bizzat
kanıtlamakta. 2018 yılının yaz
aylarında Beşiktaşımız’a yardımcı
antrenör olarak geri dönen Mansız,
tüm taraftarları sanki takıma yeni
bir transfer yapılmışcasına mutlu
etti. İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilen, Almanya altyapısından
yetişip, uzun yıllar Türkiye ve yurtdışında futbolcu olarak deneyim kazanmış olan İlhan Mansız’ın, takım
içerisindeki futbolcularla iletişiminin meyvelerini kısa süre içinde
toplayacağımızdan şüphemiz yok.
Kendisine bu yeni sorumluluğunda
başarılar diliyoruz, yuvana “Hoş geldin” diyoruz.
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Futbolda olası
ekonomik sıkıntılar

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

G

ünümüzde her vatandaşın hissettiği
ekonomik sıkıntıları, farklı sektörler de derinden
hissediyor. Yani sektör, kurum ve
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birey şeklinde bu sarmal devam
ediyor. En popüler olan ve bir
endüstriye aynı zamanda şov
dünyasının en güçlü sektörüne
yani futbola baktığımızda bunun etkilerini burada da hissedebiliyoruz. Sektör olarak baz
aldığımızda transfer döneminde
futbolcuları, işleyişin sorumlulukları nezdinde kulüpleri, maaş
zamanında kulüp çalışanlarını,
maç zamanında taraftarı fazlasıyla etkileyen bir dönemdeyiz.
Biraz daha konumuzu netleştirecek olursak, futbolun en
güçlü ilk dört kulübünün toplam
borçlarının on milyar lira civarında olduğunu temmuz ayında
hepimiz okuduk.

Bu sarmalın olası
etkileri nasıl?
İçinde bulunduğumuz dönemler, ne yazık ki futbola olan
yatırımların da askıya alınmasına sebep oluyor. Mevcut durum
böyle giderse kulüpler yükümlülüklerini yerine getirme noktasında da sıkıntı yaşayacaktır. Şov
dünyasına dönüşmüş bu sektörde
para kazanmak, ticari karlılıklarını ve bilinirliklerini artırmak
isteyen kurumların da sponsorluk yatırımlarını etkileyebilir.
Ek olarak taraftarları, maç günü
gelirlerini, bahis oyunlarını ve
yapımı devam eden stadyumlarımızı da etkileyebilceğini unut-

mamak gerekir. Dövizde yaşanılan dalgalanmalar, transferlere
yapılan yatırımları da etkileyebilir. Tıpkı dövizle ev kiralamaya
yapılan müdahale gibi transferler
için de bir formül çalışılmalı
diye düşünüyorum.

Geçmizden günümüze
yaşanılmış örnekler
Oluşalabilecek yeni sponsorluk çalışmalarında birçok
yatırımcı firmanın, daha detaylı
düşünmelerini gerektirecek bir
dönemde olduğumuzu vurgulamıştık. Bu dönemde sponsorlukları devam eden kuruluşlar açısından da riskli dönem olabilir.
Daha önce Premier League’de
yaşanılan bir durumu sizlerle
paylaşmak isterim: İngiltere’de
tur operatörü olan XL Leisure’ın iflas etmesi, 60 milyon
sterlin cirosu ile West Ham’ın en
önemli sponsorunu kaybetmesi
anlamına geliyordu. O dönemler
West Ham’ın toplam gelirlerinin

yüzde yirmisi sponsorluktan
geliyordu. (Kaynak; Futbol Ekonomisi /Tuğrul Akşar)
Eğer maddi açıdan güçlü
bir kulüp değilseniz ve destek
almıyorsanız, yaşanılan olumsuz
rüzgardan da kolayca etkilenebilirsiniz. Türkiye liginde de
örnekleri var ama ben yine Premier League’den bir örnek daha
paylaşmak istiyorum. Ekonomik
olarak zor günler geçirerek büyük borçlarıyla hareket edemez
hale gelen Machester City’in

kurtarıcısının Katarlı gurubun
olması gibi...
Elbette ki dalgalanmalardan etkilenmeyenler olur veya
etkilenerek sonrasında Manchester gibi sihirli bir değişimler
de yaşanabilir. Yeterki futbolda,
başkanlarımızın yarattığı ılımlı
havayı kaybetmeyelim. Deneyim ve tecrübelerimizi şeffaf bir
şekilde paylaşarak birbirimize
yol gösterip, fikirlerimizle ticari
yolda birbirimize ışık tutmaya
devam edelim.
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

SAĞLAM DEFANS
sağlam defans
öteki beşiktaş
ulvi kadir samet
eski açığın bölgesi
kırmızı alarm bölgesi
ulvi kadir samet
soğukkanlı adamlar
dar alanda anlık kararlar
ulvi kadir samet
o kupalar size eşit dağıtılmıştır
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İlişkilerimizde en çok
yaptığımız hatalar

Yazı:

Serdar Vatansever

Uzman Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

G

ünümüzde
neredeyse problemsiz ilişki
yok. Sadece
kadın erkek
ilişkiler değil, kişilerin de
ikili ilişkileri bu problemleri
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bünyesinde çokça barındırıyor. İlişkilerimizde psikolojik
olarak en sık nelerden problem
yaşarız, işte birkaç sebebi:
Sınırlar: Sınır anlam
olarak ortaya bir çizgi çekmeyi
çağırıştırıyor değil mi? Fakat
bu çizgi nasıl olur da ilişkilerimizi düzeltir. Size şöyle
açıklayayım. Bir mağazaya giriyorsunuz ve bir ayakkabı beğeniyorsunuz, fakat ayakkabı
bir cam fanus içerisinde, ona
talep edilen ücreti vermeden o
ayakkabıya sahip olamıyorsunuz, yani cansız bir ayakkabı
bile sizin zihninizde satıcılar
aracılığı ile size sınır koyuyor!
Bir de aynı ayakkabıyla indirime girmiş ürünlerde karşılaşalım. Onu alma isteğinizde bir

değişim olur muydu? Tabii ki
olma ihtimali yüksek. Çünkü
bu sefer istediğiniz zaman
ulaşabileceğiniz ve istediğiniz
gibi deneyip bırakabileceğiniz
bir ürün sınıfına girecekti.
Büyük ihtimalle indirimli
ürünlerden aldığınız o ayakkabıları, diğer versiyondaki
hikayeye göre daha az özen
ile bakacaksınızdır. İşte bu
hikayede ayakkabı ile kurulan
ilişki, insanlarla kurduğunuz
ilişkinin bir benzeridir.
Zihin okumak: Günümüz ilişkilerinin en büyük
problemlerinden biri budur!
Çünkü sevdiklerimizi çok iyi
tanıdığımızı zannederiz. Bize
tartışmalarımızda ağız burun
kıvıran bir tanıdığımızın ona

yaptıklarınızı beğenmediği
düşüncesi içerisinde kaybolur
gideriz. Fakat bu davranışının
gerçek sebebini bilmeden bizdeki sebebini kabul etmişizdir. İşte bu karşımızdakinin
zihnini okumamızdan veya
okumaya çalışmamızdan
kaynaklanır. İlişkilerinizde
bunu azalttığınız zaman
daha mutlu olduğunuzu fark
edeceksiniz. Yani kısacası
zannetmeyeceksiniz, sorup
fark edeceksiniz.
Kafandakinin karşındaki çıkmaması: İlişkilerde
kavgaların çoğu “Bunu neden
yapıyor”, “İnat mı yapıyor”, “Bilerek,
isteyerek yapıyor”, “Bu o
değil” gibi
cümle kalıplarıyla
başlayan
şekillerle ortaya çıkabiliyor.

Bu tip kavgaların en büyük
nedeni ise kafamızda düşündüğümüz kişinin aslında karşımızdaki kişi olmaması veya
karşımızdaki kişiyi kafamızdaki kişiye uydurma çabamızdır. Bunu aşmanın en doğru
yolu, tartışmalarınızda, olayı
karşınızdaki kişinin denklemleriyle dinleme çabanız
olacaktır. Yani biz buna halk
arasında empati diyoruz.
Çabuk barışmak: Bazı
insanlar küs kalamazlar.

Bu
yapıdaki insanlar
genellikle kendini
merhametli olarak
algılayıp bu
davranışlarına (yani küs
kalamamalarına) merhamet
şapkası takarlar. Bu
tip kişiler ilişkilerinde

haklı ya da haksız her şeyi
unutmayı düşünen kişilerdir.
Kavgalara dair ayrıntıları asla
hatırlayamazlar ve hatta kinci
olmadıkları için bunu yapamadıklarını söylerler. Fakat
durum aslında kendilerini
diğerlerinden daha değerli
görmemeleridir. Başkalarına
olan davranışlarını çokça
gözetleyip, ince eleyip sık
dokuyup, kendilerine yapılan
davranışları sonsuz bir kabul edişle geride bırakabilir gibi gözükürler.
*
Sonuç olarak en
sağlıklı ilişki bireylerin
çift olmak için kendini kaybetmediği ilişki modelidir. En
sağlıklı dediğimiz ilişkilerde
bile kavga vardır. Mühim olan
bu problemlerle başa çıkış
şeklimizdir. İlişkinin yapısını
oluşturan da budur. Sevdikleriniz ile yoğun tartışma
halinde olduğunuz dönemlerde yukarıda yazılan tipte
hataların içinde olmamak için
kendinizi gözlemleyin.
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ESRA EROL:

Beşiktaş'ın
ilkelerini
ilke edinmiş
bir kadınım"
Yıllardır ekranların sevilen yüzü
olan ve aynı zamanda da iyi bir
Beşiktaşlı olan Esra Erol’la keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.
Esra Erol, hem ilmik ilmik
işlediği kariyeri hem de
en büyük tutkusu olan
Beşiktaş ile ilgili
sorularımızı yanıtladı.
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etkisi çok. Bir de son şampiyonluk maçına babamla geldik. Beşiktaş’tan beraber yürüdük. “Seni
keşke ben maça getirseydim ama
bu gururu sen bana yaşattığın
için çok teşekkür ederim” dedi.
Burda da çocuklar gibiydi.
Röportaj:

Dilay Dilaver

B

izler sizin ne kadar
iyi bir Beşiktaşlı
olduğunuzu biliyoruz ama bir de
sizden dinleyelim,
Esra Erol nasıl bir Beşiktaşlı?
Beşiktaş’ın kendine has
duruşu ve felsefesi var ya; sadece
takımı zaferler kazandığında
değil, bir mağlubiyet durumunda
da onu kucaklayan onu seven...
Ben de Beşiktaş’ın ilkelerini ilke
edinmiş bir kadınım ve Beşiktaşlıyım.
Peki bu sevda nereden
geldi?
Babam Beşiktaşlı. Herkes
bilir, “babasının kızı” derler ya
aynen öyleyim, babayı dinleyen,
babasının yolundan giden bir
evladım. Babam polisti, görevi
nedeniyle İstanbul’dan Bingöl’e
gittik. Bingöl’den Kütahya’ya
gittik. Kütahya’dan İstanbul’a
geldik... Bu süreçte evdeki her
şey değişti. Mobilyalar değişti,
düzenler değişti. Fakat bizdeki
bir Kartal vardı ki, o hiç değişmedi. Her zaman konsolun en
üstünde, tam da babamın göz
hizasında dururdu. Nasıl Beşiktaşlı olduğumu inan hatırlamıyorum. Yani ne zaman oldum, kaç
yaşında oldum bilmiyorum. Ama
kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Tabii ki bunda babamın

Evde durumlar nasıl? Evde
rekabet mi var yoksa birlik mi?
Eşim Fenerbahçeli, iki evladımız var. İdris Ali biraz daha
bilinçli yaşta. Ben tabii ki İdris
Ali’nin Beşiktaşlı olması için
her türlü kamu spotluğunu
yapıyorum, maça getiriyorum, seramoniye
çıkardım, formalar
alıyorum. Mesela 112.
yıl marşını İdris Ali ezbere biliyor. Diğer tarafta tabii baba da boş
durmuyor. Karşılıklı bir
çekişme durumumuz söz
konusu. Hatta İdris
Ali, ikimizin
arasındaki bu
rekabetten
sıkılıp “Acaba farklı bir
takımın taraftarı mı olsam”
diye düşündü.
“Hayır” dedik,
iki takım arasında
tercih yapmasını istedik. Şöyle
dedim:

“Çünkü ben seni Beşiktaş maçlarına götürebilirim. O coşkuyu
beraber yaşayabiliriz. O takımla
ilgili her türlü bilgiyi sana verebilirim. Hem taraftar olmak hem
maçı izlemek hem de annenle
aynı sevgiyi yaşamak, paylaşmak
güzel. Fenerbahçeli olursan, aynı
sevgiyi babanla da yaşayabilirsin.
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Ama farklı bir takım taraftarı
olursan ikimiz de seni maça
götüremeyiz.” Bu ebeveyn ile
çocuğun arasındaki iletişimi de
çok yönlendiriyor. Şimdi bir seçim durumunda. Bir de üst üste
iki kere şampiyonluk yakalayınca gençlerdeki Beşiktaş sevdası
artmaya başladı. Çocuklarda bu
coşku var. Yakın arkadaşları da
Beşiktaşlı olunca, onlara formalar alıp, geceler hazırlayıp,
sofralar kurup maçları beraber
izliyoruz. Bu hoşuna gidiyor.
Kısacası elimden gelen her şeyi
yapıyorum.
İleride çocuklarınızı tribünden izlemeyi, onların futbolcu olmalarını ister misiniz?
Benim istememle değil, onlar
bu işi gerçekten isterlerse, emek
verip, gönül verip çabalarlarsa
sonuna kadar arkasındayım.
Çünkü ben kendi adıma hayallerinin peşinden koşan bir
kız çocuğu oldum. Kafamda
hayallerim ve ideallerim vardı.
Bu süreçte de ailem çok büyük
destekçimdi. Çocukların da
kendi hayatlarıyla ilgili, meslekleriyle ilgili bir seçim yaptığında sonuna kadar desteklerim.
Bazen şöyle bir durum oluyor;
yaptığınız işten sıkılıyorsunuz,
bıkıyorsunuz. Ama arkanızda
itici güç olursa, destek olursa,
sizi yüreklendirip şevklendirirse
o pes ettiğiniz yerde yeniden
doğrulabilirsiniz.
Hayallerinize nasıl ulaştınız? O basamaklardan bize
biraz bahsedebilir misiniz?
Bir medya kuruluşunda yerel
televizyonlara yayın yapan bir
televizyon programı sunuyordum. Bulunduğumuz stüdyo
seksen tane yerel kanala yayın
yapıyordu. Orası kapanınca
tabii ki bir işsizlik durumu oldu.
Hayatımı devam ettirmem de
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“Beşiktaş’ın kendine has duruşu ve felsefesi var
ya; sadece takımı zaferler kazandığında değil, bir
mağlubiyet durumunda da onu kucaklayan onu seven...
Ben de Beşiktaş’ın ilkelerini ilke edinmiş bir kadınım ve
Beşiktaşlıyım.”
gerekiyor. Yapımcı abim beni o
zaman Beşiktaş TV’ye yönlendirdi. Gittim, orda anonsları
falan çektim. Hem Beşiktaşlıyım
hem Beşiktaş TV’de çalışacağım. E daha ne olsun. O arada
bir telefon geldi, “Flash TV’de
bir program var, bir görüşmeye
git istersen” diye... Görüşmeye
gittim. Sonra evlilik programına
başladım ve sonrasında da on bir
yıllık bir Esra Erol serüveni benim için başlamış oldu. Beşiktaş
TV’de de başlayabilirdim ama
enteresan bir süreçti o. Belki de
spor spikeri olabilirdim. Gerçi
kesin muhabir olurdum ben.

arkadaşlarımdan “Bu yeni abi
kim” diye mesajlar aldım, direkt
Türk kadını modu. Transfer
gerçekleşip Karius havalimanına
inince bir fotoğraf paylaştım.
Sonra Instagram mesajlarımı
göstereyim istersen sana. “Yükselenim Beşiktaş” diyen mi
dersin, “Bana kale arkasından
yer yap” diyen mi... Tabii ki
başarılı bir oyuncu, başarılı bir
kaleci... Beşiktaş’ın ona çok iyi
geleceğine inanıyorum. Beşiktaş
taraftarı da zaten onu fazlasıyla
kucaklar, özellikle Türk kızları.
Allah’ın izniyle güzel olacak bu
sezon bizim için.

Loris Karius sadece spor
medyasını değil, tüm medyayı salladı. Sizin bu konudaki
düşünceleriniz nedir?
Diğer takım taraftarı olan kız

Teknik ekibimize de çok
özel iki isim katıldı; Guti
ve İlhan Mansız. Bu iki özel
transferle ilgili neler düşünüyorsunuz?

Şans ve uğur getirecekler.
Takıma büyük destek olacaklar.
İlhan Mansız bizim dönemimizin de yıldızı. Bana İlhan Mansız dediğinde aklıma ilk gelen
saçları ve yakışıklılığı oluyor.
Bu sezon transferlerle ve Guti,
İlhan ikilisiyle takım çok daha
fazla bütünleşecek. İnşallah
çok güzel bir sezon olacak. Top
koşturup daha sonra antrenör
olmak sanırım farklı bir stratejiyi de beraberinde getirebilir. İyi
olacağına inanıyorum. Çünkü
İlhan bir Beşiktaşlı ve bu takıma
gönül vermiş bir adam. Bu sene
de yıldızlı bir sene olacak.
Geçtiğimiz sezonlarda hep
gördük sizi tribünlerde. Bu
sezon da yine sizi maçlarda
görebilecek miyiz?
Tabii ki... Ben maça gitmeyi,
maçı izlemeyi çok seviyorum.
Bir de şu ritüeli de seviyorum;
Beşiktaş’tan yürüyerek stada
geliyorum, yerime oturuyorum, tezahürat yapıyorum. Bu
coşkuyu çok seviyorum. Fırsat
bulduğum her dakika burdayım
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zaten. Bazen Avrupa maçlarında
yayınımın bitmesiyle buraya
gelmem konusunda dişe diş
gelmişliğim var.
Beşiktaş ile ilgili asla unutumadığınız, asla aklınızdan
çıkmayan bir anınız var mı?
Hiç unutamadığım ve hayatım boyunca da asla unutamayacağım, çok şereflendiğim, çok
onurlandığım bir gece, şampiyonluk kutlamasının olduğu
geceydi. O gece benim için çok
önemliydi. Çok da özeldi. Bir an
şöyle durdum kendi kendime.
Tabii ki televizyon programı
sunuyorsunuz, ödül törenlerinde yer alıyorsunuz ama tuttuğunuz takımın taraftarı olarak
yaptığınız işle sahnede olmak, o
kutlamayı anons etmek çok gurur vericiydi benim için. Davetiyemi bile hala saklıyorum. Yani
tüm yönetim orda... Başkanımız
sayın Fikret Orman’ı zaten çok
seviyorum. Duruşunu, Beşiktaşlılığını, iradesini, en sinirlenmesi gereken o anda bile sakinliği
ile hazırcevaplılığını, kibarlığını,
beyfendiliğini bozmamasını çok
seviyorum. O gece, bir tarafta
başkanım, bir tarafta Şenol
Güneş, diğer tarafta futbolcular,
tüm yönetim ve her taraf Siyah
Beyaz... Ve ben o gecede sahnedeyim. Benim için unutulmaz
çok özel bir andı. Bunu bana
yaşatan herkese, sevgili Candaş
Tolga Işık’a çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir
anı oldu. O gece hiç profesyonel
değildim. Gayet taraftar gibi
sahnedeydim. Koca bir sezon o
kutlamayı, o coşkuyu yaşamayı
bekliyorsunuz ve o gece artık
hakkını vermek lazım. Benim
için gerçekten çok çok güzeldi.
Beşiktaş sadece şampiyon olduğu ve galibiyet kazandığı için
sevilecek bir takım da değil.
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SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 EYLÜL 2018

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

15 EKİM 2018

TREND

Karakartal emojisi en yakın emojinin iki
katından fazla kullanılmıştır.

RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

(64964)
2,1%

(217576)
7,0%

(2558631)
82,8%

(177561)
5,7%

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

EMOJİ BULUTU

KELİME BULUTU
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Dağ bisikleti sezon fi nali

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

S

porcunun kendisine
çok iyi bakması şarttır. Sakatlıklar ve hastalıklar, performansı
etkileyen sorunların
başında gelir. Nükseden omuz
sakatlığım yüzünden bırakın
yarışmayı dağ bisikletine bile
binememiştim. Tedaviler sonuç
verdi ve sezonun son iki yarışına
katılabildim.
Dağ bisikleti yarış sezonu
mart ayında başlayıp ekim ayın
içerisinde sonlanır. Doğada
pedal çevirmek zevkli olduğu
kadar zordur da. Gerek zeminin bozuk olmasından bisiklet
tekerinin yuvarlanabilmesi için,
gerekse eğimlerin yola göre çok
fazla olabildiği için pedala daha
fazla güç vermeniz gerekir. Buna
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havaya bağlı zemin şartlarını da
eklerseniz akıl almaz durumlar
ortaya çıkabilir. Özellikle yağmur
etkisi ile oluşan çamurun, toprağın yapısına göre (içerdiği kil
oranına göre) yapışkan nitelikli
olması yol almanızı imkansız
hale dönüştürebilir.
İşte 30 Eylül’deki Salcano
Arnavutköy yarışını da, böyle
bir durumda ve yoğun yağış
altında koşacaktık. Daha önce
yarışmadığım İmrahor Parkı’nda
gerçekleşen yarış için bir gün
öncesinde antrenman amacıyla
parkura girdim. Teknik zorluğu
bulunmayan ancak bantlarla
oluşturulmuş zigzaglar ile teknik

yetenek gerektiren bir parkurdu.
Antrenman günü kuru zeminde
zorlanmadan nerde hangi vitesle
gideceğimi ve nerelerde atak
yapabileceğimi planladım. +40
kategorisi sabah saat 9:00’da start
alacaktı, tüm hazırlıklar tamamdı. Uzun zamandır dağ bisikleti
yarışına katılmamış olmam biraz
beni gerse de gücümün yerinde
olduğundan iddialıydım.
Tüm gece yağan yağmur
zemini inanılmaz kaygan hale
getirmişti. Start ile birlikte şiddetini artırması çamurun bisiklete
yapışmaması için iyi bir durum
teşkil ediyordu. Startta hızla
çıkan grup içerisinde yer aldım.

Daha 250 metre geçildi ki ilk
giden rakip yolu şaşırdı, ikincisi
virajı alamadı ve ön sıra bana
kaldı. Virajlar virajlar, sürekli
vites değiştirmek zorundasınız.
Neyseki yokuş başladı ve peşimde gelenlerle aramı az da olsa
açtım. İlk turun sonunda kenardan yarışı seyreden arkadaşların
söylemesine göre, 10s. arkamda
ilk rakibim, 50s. arkamda ise

ikinci rakibim gelmekteydi.
Zemin kaygan olduğu için çok
dikkatli olmak gerekiyordu. En
ufak bir dikkatsizlikte yeri boyladığınız gibi arkadan gelenlerin
üzerinizden geçeceklerine şüphe
yoktu. İlk turu on altı dakikada
atmıştım, dört tur yaklaşık bir saatin biraz üzerinde bitecekti. İki
turun sonunda arkamdaki iki rakibimin de 30s. gerimde olduğu
bilgisi geldi kenardan. İyi tarafı
ilk rakibin performansı düşmüş,
kötü tarafı ise ikincisinin artmıştı. Ben sanki ikisi de dibimdeymiş gibi kendi performanısımı
maksimuma çekip üçüncü turda
farkı bir dakikaya çıkarttım.
Çamur etkisi ile fren balataları bitmiş, inişlerde tamamen
tekniğim sayesinde düşmeden
inebiliyordum. Son tura girerken
aradaki farkı koruyarak risk almadan finiş görmeyi hedefledim.
Sonuçta öyle de oldu, en yakın
rakibe bir dakikadan biraz fazla
fark atarak, +40 kategorisinde
birinciliğe ulaştım.
Bir hafta sonra Yalova’da yapılacak Cros Country (XC) dağ
bisikleti yarışı için hazırlıkları
tamamladım. Daha önce üç kez
yarıştığım bir parkur olduğu için
bir gün öncesinde antrenmana
gitmek yerine dinlendim. Oldukça dik tırmanışların bulunduğu

parkur tam bana göre olduğu
için kategorimde favoriydim.
Yazdan kalma sıcak bir havada saat 11:00’de start verildi.
Startla birlikte iyi çıkış yapan
grupla ilk yokuşta gaza bastım
ve start aldığımız diğer kategorilerin favorileriyle birlikte
önden koptuk. Uzun niteliksiz
bir inişin ardından gelecek
tırmanış için kendimi hazırladım. Amacım ilk iki tur farkı
açıp sonraki iki turda nabzımı
normal seviyelere düşürmekti.
Aynen düşündüğümü gerçekleştirdim. İlk tur 15 saniye gerimde
olan rakiplerimi ikinci turda bir
dakika gerimde bırakarak sonra
farkı korumak ve risk içerecek bir
şey yapmadan en yakın rakibime
bir buçuk dakika fark atarak
finişi +40 kategorisinde en önde
görmeyi başardım.
Yıl boyu yoğun emek harcadığım antrenmanlarda çektiğim
acıların karşılığında bu gururu
yaşamak, yanlızca Beşiktaş’ın
şampiyonluğuna değişilir.
Dağ bisikleti sezonunu kapattık. 2019 sezonunda da iddiamı
sürdüreceğim. Kasım ayında
koşacağım Çeşme Granfondo
yol bisikleti yarışı ile 2018 yarış
sezonunu kapatacağım. Takipte
kalın...
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TOSFED Yıldızını Arıyor
Projesi’nde final heyecanı

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

T

OSFED tarafından düzenlenen
ilk yetenek keşfetme projesi olan ve
bu yıl ikinci kez
düzenlenen “TOSFED Yıldızını
Arıyor” final elemeleri 28-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez
Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)
tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi

yirmi beş yaş altı genç sürücüleri
caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli
sporcular keşfetmek hem de
otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu
yıl ikincisi düzenlenen projeye
on dördü kadın olmak üzere 263
kişi başvurdu.
Temmuz ayında TOSFED
Körfez Yarış Pisti’nde yapılan
elemeler büyük heyecana sahne
olurken, her günün en hızlı ilk
on ismi ile en hızlı beş kadın
sürücü finallere katılmaya hak
kazandı.

Motor Sporları tarafından, Tofaş
ARGE’de hazırlanan Fiat Egea
yarış otomobilleriyle piste çıkarak zamana karşı mücadele eden
finalistler arasından, en hızlı on
iki isim belirlendi. Bu sonuçlara
göre; Yiğit Yıldız, Şehabeddin
Perçin, Taha Küçükkut, Miraçhan Uzgören, Kerem Deveci,
Doğa Tosun, Muzaffer Tayyip
Odabaş, Uraz İşçen, Efe Ovacık,
Kaan Sarpkaya, Buse Arslan
ve Beyza Ezicioğlu TOSFED
Yıldızını Arıyor 2018 projesinde
yarışmaya hak kazanan isimler
oldular.

Final elemelerinde
nefesler tutuldu

Adaylar, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur
ve co-pilot Kaan Özşenler
ile Borusan Otomotiv Motorsport’tan İbrahim Okyay,
Castrol Ford Team Türkiye’den
Murat Bostancı’dan teorik ve
pratik sürüş teknikleri eğitimi
aldılar. Eğitimlerin ardından Fiat

İlk yarışta büyük
çekişme yaşandı

Final elemeleri sonunda
belirlenen on iki kişi 30 Eylül
Pazar günü de ilk yarışları için
Körfez Pisti’ne çıktılar ve ilk
yarış sonunda Taha Küçükkut
birinci Şehabeddin Perçin ikinci
ve Uraz İşçen de üçüncü olarak
ilk puanlarını kazandılar. Yıldız
adayları, hiçbir bedel ödemeden
tüm ekipmanları TOSFED
tarafından karşılanarak Fiat Egea
otomobillerle üç yarış daha yapacaklar ve bu dört yarış sonunda
en yüksek puana ulaşan TOSFED’in yeni yıldızı olarak yeni
bir kariyere adım atacak.
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PERPA
KARTALLARI
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Yönetim Kurulu
Rıdvan Tuna
(Başkan)
Hacı Demir
(Başkan Yardımcısı)
Okan Orak
(Genel Sekreter)
Nihat Sarayönü
(Sayman Üye)

Üyeler:
Gündüz Deniz
Ömer Özg ül
Nezih Sarayönü
Canan Tuğral
Burhan Şans
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Faaliyetler
• Çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle
çocuklara Beşiktaşlılık ruhunu kazandırmak istiyoruz. Onlara dayanışma, birlik ve beraberlik bilincinin
aşılanması konularında öncülük
ediyoruz.
• Diğer Beşiktaşlı derneklerle
iletişimde bulunan derneğimiz,
Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile ortak
bir çalışmaya imza attı. Engelli ve
yoksul çocuklara yönelik yardım
kampanyası düzenledik. Siirt Türk
Telekom Özel Eğitim Okulu’nda
eğitim gören işitme, görme ve
zihinsel engelli öğrencilere anlamlı
bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimize kış mevsimini sıcak ve rahat
geçirebilmeleri için kışlık mont, bot,
bere, eldiven, atkı ve çeşitli hediyeler
taktim ettik.
• Derneğimiz, BJK Dernekler
Yönetsel Genel Sekreterliği’nin de
katkılarıyla bir diğer önemli sosyal
sorumluluk projesine imza attı. Şişli
Halide Edip Adıvar İlkokulu’ndan
birinci sınıf öğrencisi elli iki minik
futbolseveri Beşiktaş’la buluşturduk.
Perpa Kartalları olarak çocukları
spora alıştırmak için düzenlediğimiz
etkinliğin ilk bölümünde, çocukları
Şişli Belediyesi’nin de katkılarıyla
ilkokullarından alarak öğretmenlerinin gözetiminde Vodafone Arena’ya
götürdük. Kartal Yuvası’nda sevimli
futbol tutkunlarına üzerlerinde
isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş

formaları hediye ettik. Halide
Edip Adıvar İlkokulu için futbol ve
basketbol topları bağışı da gerçekleştirdik. Kendilerine hediye edilen
formaları giyen çocuklar, uzman
rehberler eşliğinde Beşiktaş JK
Müzesi’ni gezdiler. Beşiktaş tarihi,
yönetimi ve oyuncuları hakkında
bilgi aldılar. Müzede çocuklar için
hazırlanan alanda oynayarak keyifli
vakit geçirdiler. Çocuklar müzeden
sonra Vodafone Arena’ya geçtiler.
Yanlarında getirdikleri beslenme
çantalarını açtılar. Öğle yemeklerini tribünde yiyerek stadın keyfini
çıkardılar.
• Perpa Ticaret Merkezi yönetimi ve esnafından Beşiktaş sevdalılarının kurduğu Perpa Kartalları
Derneği, yukarıda anlattıklarımız
dışında birçok farklı organizasyona
imza attı. BJK Başkanı Fikret Orman’ı Perpa’da ağırlayarak Perpalılarla buluşturduk.
• 15-16 Haziran 2013 ve 16 Eylül 2018 tarihinde yapılan Beşiktaş
Kongresi’nde Fikret Orman’ı destekledik. Herkesi bu desteğe davet eden
kamuoyu duyurumuz Beşiktaş basın
organlarında da yayınlandı.
• Beşiktaş Dernekler Çalıştayı’na
üst düzey katılım sağladık. Kulübümüzün şampiyonluk yemeğine
Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan
Tuna, Yönetim Kurulu Üyemiz
Gündüz Deniz ve eşleri katılım
sağladı. Kulübümüzün 16 Eylül

2018’de gerçekleştirdiği Olağanüstü
Kongre’de Sayın Fikret Orman ve
ekibini destekledik. Desteğimiz
yönetim kurulu ve kongre üyelerine iletildi. Destek ve görüşlerimiz
Dernek Başkan yardımcımız Hacı
Demir tarafından basın organlarına
aktarıldı ve basında yer aldı.
• Denizbank BJK Bonus tanıtım
organizasyonunu yürüttük. Kartalcell, Kartalnet, Beşiktaş Dergisi
standlarını Perpa’da kurarak abone
sayılarının artırılması çalışmaları
gerçekleştirdik. Feda sezonunda feda
organizasyonu ile kulübe destek
olduk.
• BJK’nin Ece Kaya Anısına
Futbol Turnuvası’na sponsor olduk.
Üyelerimizden oluşan futbol takımıyla da turnuvada yer aldık. İnönü
Stadı’na veda gezisi, BJK Müzesi
gezisi, dernek üyeleri ile maç katılım
ve kahvaltı organizasyonları, Beşiktaş
U-17 şampiyonluk yemeğine katılım
ve destek gibi birçok çalışma Perpa
Kartalları Derneği tarafından başarıyla yürütüldü.
• Perpa Kartalları olarak, Perpa
ve yakın çevresindeki Beşiktaşlılar’ı
bir çatı altında toplamak, dayanışma
sağlamak, Beşiktaşımız’a destek vermek ve hizmet etmek amacıyla yola
çıktık. Her daim güçlü Beşiktaşımız
için çalışma azmi ile doluyuz. Bu yazı
vesilesiyle yeni yönetim kurulumuzun mutlu, başarılı, huzurlu bir
dönem geçirmesini dileriz.
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LG V40 ThinQ
görücüye çıktı

Yazı:

Murat Yıldız

D

ünyanın en büyük
teknoloji üreticilerinden biri olan
LG firmasının son
dönemde kullanıcıların huzuruna sunduğu V40
ThinQ modelini inceledik.
Cihazın aktif dokunmatik
ekranı o kadar sınırları
zorlamış ki kullanım
alanı genişliği
neredeyse çerçevesiz denebi-
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lecek kadar uç noktalara ulaşıyor. Aslında net genişliği 6,4inç
olarak belirtiliyor ve belki bu
şekilde söylememiz siz değerli
okurlarımız için daha açıklayıcı
olacaktır. Diğer yandan ekran
genişliğine ek olarak 1440x3120
piksel çözünürlük, yeni polimer
tabanlı OLED yapısı, ön ve arka
cam kısımlarda yüksek darbe
ve çizilmelere karşı dayanıklılık
özelliği sunan Corning Gorilla
Glass 5 teknolojisi ile güçlendirilmiş olduğunu görüyoruz.
Katı gövdede ise alüminyum
malzeme kullanılmış. Android
8.1 Oreo versiyon işletim sistemi
ile gelen V40 ThinQ modelinde
Octa-Core yani çift dört çekirdekli işlemci, 64GB dahili
hafıza ve 6GB Ram bellek
yer alıyor. Donanımsal
anlamda iyi seviyede
olduğunu gözlemlediği-

miz bu cihazın çipsetinin Qualcomm’un en yeni modellerinden
olan Snapdragon 845 olduğunu
ve grafik destek ünitesinin de
bir çok performans testinde
en başarılı yongalar arasında
çıktığını bildiğimiz Adreno
630 modelinin tercih edildiğini
belirtmeliyiz. Kamera sistemlerinden söz etmemiz gerekirse
birincil yani arka kamera olarak
tabir ettiğimiz lensin özellikleri
arasında 12mp, 12mp, 16mp
Triple yani üçlü lens kullanımı,
ön yani selfi kamerası olarak belirtilen kameranın ise 8mp, 5mp
Dual yani ikili lens kullanımı ile
üretildiğini görmekteyiz. Müzik
severler için güzel ve destekleyici
ufak özellikler eklenmiş. Birincisi DTS teknolojisinin kullanıldığını öğrendiğimi LG’nin
bu muhteşem akıllı telefonunda
aktif dış ses gürültüsü engelleyici özelliğin de mevcut olduğunu söylemeliyiz. 3300MAh
kapasiteli Li-Po tipi bir bataryası olduğunu, dahili parmak
okuyucusu, Bluetooth, Wi-Fi,
NFC, USB 3.1 ve C-Tipi bağlantı
özelliklerinin de
olduğunu
incelemelerimizde fark etmiş
bulunmaktayız.
800 Euro civarı son
kullanıcı fiyatı olacağını
tahmin ettiğimiz LG V40
ThinQ ince dokunuşlarla
gönlünüzü fethedecek gibi
görünüyor.

9.7 inç iPad hakkında bilmedikleriniz

T

ablet bilgisayar
aleminin duayeni
olan Apple firmasının yeni iPad
modelleri üzerinde şöyle bir göz gezdirdik. Yeni
9.7inç iPad modeli “Bir bilgisayar gibi. Ama hiç bir bilgisayar
gibi değil” şeklinde bir slogan ile
lanse edildi. Firmanın teorisine
göre günümüzde bilgisayar yeni
icat edilen bir şey olsaydı aslında
ufak, taşınabilir, kalemle kullanıma, dokunmatik veya bluetooth klavye kullanımına uygun
ve her görevi yerine getirebilecek
kadar güçlü bir cihaz olacaktı deniyor. Sonuna da aslında bunun
adı bir bilgisayar olmazdı iPad
olurdu ibaresi ekleniyor. Peki bu
böbürlenme ne oranda gerçeklik
kapsıyor bakalım. Cihazın dört
çekirdekli işlemci, A10 Fusion
64Bit mimariye sahip çipseti
olduğunu fark ettiğimizde bu
iddiaların gerçekçi olabileceğini
düşünmeye başladık bile. Yani

4K video düzenlemek istediğinizde veya son çıkan yüksek
grafik özellikleri barındıran bir
oyun oynamak istediğinizde hiç
de zorlanmayacağınızı hissettirmektedir. Aynı anda
birden fazla uygulama ile çalışırken ve
tüm bu uygulamalarda rahatlıkla
kullanabileceğiniz Apple
Pencil ürünü
de performansa katkı
sağlayacaktır. Örneğin FaceTime
üzerinden arkadaşınızla
görüntülü görüşme gerçekleştirirken bir yandan da internette
arama yapıp istediğiniz verilere
performans düşüşü yaşamadan
ulaşabileceksiniz. Apple Pencil
ile üzerinde çalışma yaptığınız
herhangi bir dokümana işaretleme ve çeşitli ilgi çekici notlar

eklemenize imkan sunuyor.
Bunlara artırılmış gerçeklik uygulamalarını da ekleyebiliriz ki

bunun ne denli performans
sınırlarını zorlayan bir uygulama
olduğunu çoğu kullanıcı bilmektedir. Cihazın diğer donanım
ve yazılım özelliklerinin de hiç
azımsanmayacak kadar iyi olduğunu belirtmemiz gerekir.

Yüksek kapasiteli hafıza kartları
baş döndürmeye başladı

G

ünümüz teknoloji
çağında artık dijital
dataların depolandığı alanlar kısa
süreli kullanım
süreçleri itibarı ile bile yetersiz
hale gelmeye başladığı aşikar. Bu
sebeple tüm teknoloji üreticileri
hem mobil cihazlarda hem de
harici data depolama birimlerinde kapasitelerini artırmaya başladı. Son dönemde fark ettiğimiz
ürünlerden biri olan Nikon’un

120GB kapasiteli yüksek okuma
ve 440MB/s yazma hızlarına
sahip XQD tipi hafıza kartı hem
performans bakımından öne
çıktığı gibi hem de en yeni Z-Series Nikon fotoğraf makinesi
modelleriyle de uyumlu olduğu
görülmekte. Yüksek veri transfer
hızına sahip olduğundan ötürü
yeni XQD tipi hafıza kartları
seri fotoğraf çekimi, yüksek çözünürlüklü video kayıtları ve asla
takılma olmasını istemediğimiz

medya kayıtları sırasında kullanımı en ideal depolama birimi
olarak ön plana çıkıyor.
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ve baba
Anne Elif Yılmaz
çük Tuğra’yı
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Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda koşarak
siz de bizi destekleyin, geleceğimiz aydınlansın!

KİTAP

BÖCEK ORKESTRASININ
MUHTEŞEM TURNESİ
Yazar-Çizer: Göknil Genç
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları

HAYVANLARI TANIYALIM

LEYLEK
Sıcak aylarda leylekler, beş
ay aramızda kalabilmek için kışı
geçirdikleri ülkelerden geri döner.
Ardından yine bizi terk ederler.
Uzun bir yolu kateden leylekler
bitkin düşmüş halde gagasını
tüylerine gömer ve tüylerini kabartıp huzur içinde uykuya dalar.
Leylekler baharda geri döner.
Önce erkek leylekler gelir. Onların
telaşı vardır. Çünkü geçen yılki yuvalarını bulmaları gerekmektedir.
Yuvalarını saman ve otlarla onarıp
hızla yenilerler. Böyle bir leylek yuvası bir buçuk metre genişliğinde
ve elli kilo ağırlığında olabilir. Bir
hafta sonra dişi leylek de erkek
leylek tarafından hazırlanmış olan
yuvaya döner ve hemen yerini alır.
Leyleklerin selamlama töreni çok
etkileyicidir. Ev sahibi, sahibeyi
karşılamak için kanatlarını hızla
çarpar ve gagasıyla tıkırdar. Baş
döndüren bir yükseklikte gerçekleşen bu tutkulu sevgi gösterisinin
meyveleri beş yumurta kadar olabilmektedir. Otuz iki gün sonra tüy
yumağı civcivler yumurtalarından
çıkmaya başlarlar.

Bambudan flüt yapılan, yapraklara nota yazılan bir orkestranın konserini dinler misiniz?
Yaşlı Güve, yıllarca çalışıp didinerek harika bir
orkestra kurmuştu: Böcekistan Senfoni Orkestrası... Şefi de Riri isimli bir cırcırböceğiydi. Böcek
aleminde çok seviliyorlardı.
Konser verdikleri her kovuk tıklım tıklım doluyordu. Ve şimdi de çok önemli bir turneye çıkıyorlardı ama... Yaşlı Güve, Riri'nin yerine, kendini
beğenmiş ünlü bir şef olan Danaburnu’nu getirmeyi planlıyordu. Ne dersiniz, sizce orkestrada
işler karışacak mı?

FİLM

GRİNÇ
Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch’e
yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın
sukünetinden memnun olan Grinch’in kabusu ise, yılbaşı kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan
coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının
ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına,
Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O
sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte yılbaşında Noel Baba'yı yakalayıp, bekar annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır.
İkilinin yılbaşı planları birbirlerini nasıl etkileyecektir?
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