Bu büyük taraftara,
büyük ekran yakışır.

Sevgili Beşiktaş Ailesi,
UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda beşinci karşılaşmasına çıkan futbol
takımımız, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında müthiş
bir mücadele göstererek Sarpsborg’u 3-2 mağlup etti. Bir yandan gruptan
çıkma adına umutlarımızı güçlendirirken, bir yandan da kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi
göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Unutmayalım; Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç maçından da galibiyetle
ayrılarak üçte üç yapan, grubunu namağlup bitiren, lider tamamlayarak ilk
on altıya kalan, grup aşamalarında en çok gol atan, deplasmanda tüm maçlarını kazanan, en yüksek puana ulaşan Türkiye’nin ilk ve tek takımıdır. Daha
da iyisini yapacak güçteyiz.
¡
Elbette bazen sıkıntılı ve zor günler geçirebiliyoruz. Her ailede, her camiada arada zor günler yaşayabilir, yaşayacaktır da... Fakat aile olmanın gereği,
camia olmanın zorunluluğu, işte bu sıkıntılı günlerde futbol takımımız gibi
kenetlenmektir. Ortak amacımız, Beşiktaşımız için tek yürek olabilmektir...
Beşiktaş Ailesi olarak tek yürek olmayı sürdürdüğümüzde tarihimize
yeni zaferler ekleyeceğimizden şüpheniz olmasın. Yarıştığı tüm kulvarlarda büyük hedefleri olan takımımız, bu hedeflerini sizlerin
yürekten vereceği destek ve inançla gerçekleştirecektir. Sadece
futbol takımımız değil, tüm takımlarımız ve hatta kulübümüz açısından da birlik ve beraberliğimiz, Siyah Beyaz bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmamızı sağlayacaktır.
¡
Beşiktaşlı olmak, ayrıcalıktır. Beşiktaşlı olmak, ilkelerimizi oluşturan emeğe saygıdır. Beşiktaşımız için zaman
ayıran, düşünce üreten, hizmet veren her bir Siyah Beyaz sevdalısının emeğine saygımızı göstermek, bizleri
güçlü bağlarla birbirimize bağlarken bir yandan da,
topluma örnek davranış modelimiz olmaya devam
edecektir. Topluma örnek olan bu kültürümüz,
bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli
yaşamsal öğüdümüz olacaktır.
¡
Yazımı değerli şair Nazım Hikmet
Ran’ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum: “Yok
öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak.
Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir
yaşamak.”

Fikret Orman

En derin sevgi ve saygılarımla,

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Dergimizin bu sayısını yaşayan efsanelerimizden Metin Tekin’e ithaf ediyoruz.

SAĞ KANADIN
‘SARI FIRTINASI’
Adına besteler yapılan futbolcuların en özellerindendi...
Hızına yetişilmez koşularında salınan sarı saçları, tüm
tribünleri ayağa kaldırmaya yeterdi... Beşiktaşlılar’la
kurduğu bağ aşk değil, düpedüz kara sevdaydı...

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

M

etin Tekin,
1964 yılında doğdu.
Futbola Kocaelispor’un
altyapısında başladı ve henüz
on altı yaşında Kocaelispor’da
oynayamadan Beşiktaş’a transfer oldu. Birkaç özel maçta
oynadıktan sonra Beşiktaş’ın
profesyonel A takım kadrosuna seçilerek ilk onbirde

yer almaya başladı. Kendine
özgü çalımları, kıvraklığı ve
sürati ile etkili futboluyla kısa
zamanda rakip defansların
korkulu rüyası oldu.
Bilhassa süratinden dolayı
statlarda “Sarı Fırtına” lakabı
ile anılmaya başlandı. Beşiktaş futbol tarihine damgasını
vuran son dönemin yirmi
kupalı şampiyon kadrosunun
“sembol” isimlerinden biri
oldu.

530 maçta 144 gol

1980 ile 1995 yılları arasında Beşiktaş formasıyla 530
maç oynadı ve rakip kalelere
144 gol attı. Yakın tarihe
kadar Beşiktaşlı futbolcular
içinde milli formayı en fazla
giyen isim, Faruk Karadoğan’dı (52 kez)... “Sarı Fırtına”
Metin Tekin ay yıldızlı formayı giyme sayısını 64’e ulaştırarak birinci sıraya yerleşti
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ve bu konuda da çok özel bir
yer işgal etmeye başladı Beşiktaş’ın şeref tablosunda. Ayrıca
“A milli” olma klasmanında
da Gökhan, Recep ve Rıza’nın
yanında, dördüncü sırada yer
alıyor (1. Gökhan Keskin 42
maç, 2. Recep Çetin 39 maç,
3. Rıza Çalımbay 38 maç, 4.
Metin Tekin 34 maç).

Boş mukaveleye
imza attı

Taraftarlar tarafından
oldukça sevilen oyuncu, Başiktaş’ta oynadığı dönemde takım
arkadaşları Ali Gültiken ve
Feyyaz Uçar ile çok başarılı bir
ileri üçlü olmuştur. Taraftarlar
onlara kısaca MAF demiş ve
“Bir, iki, üç yetmez dört, beş,
altı olsun, Metin, Ali, Feyyaz
vursun, Beşiktaşım şampiyon
olsun” gibi çok özel tezahüratlar hazırlamışlardır. Son iki
transferinde, “boş mukavele”ye

imza atarak, ne derece “Beşiktaşlı” olduğunu kanıtlamıştır.

Teknik direktörlük
kariyeri

Beşiktaş’tan ayrılmak istemeyen “Sarı Fırtına”, Van’da
yaptığı askerlik sebebiyle
1997 yılında Vanspor’da
bir sezon kiralık
olarak oynadıktan
sonra Siyah Beyaz’lı
formayla jübilesini
yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yapan Metin Tekin
daha sonra Erdoğan

Arıcan’ın yardımcılığıyla
teknik direktörlük kariyerinin
yolunu açmıştır.Samsunspor,
Gaziantepspor, Malatyaspor,
Gençlerbirliği, Çanakkale
Dardanel ve Altay’da teknik
direktörlük yapmıştır.
2005 yılında milli takımda
yardımcı antrenörlük yapmıştır. 2009 yılında bu görevini
bırakmış ve 2011 yılında
Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından genç milli takımlar
direktörlüğüne getirilmiştir.
Devam eden süre içinde futbol
milli takımlarının yeniden
yapılandırma çalışması kapsamında Türkiye Milli Futbol
Takımları’nın tüm yaş katagorilerini genç milli takımlar direktörlüğü adı altında
Metin Tekin’in yönetimine
bağlanmıştır. Bir süre sonra bu
görevinden istifa eden Metin
Tekin, bir televizyon kanalında futbol yorumcusu olarak
görev yapmaktadır.
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Atiba Hutchinson:

"Şampiyon
olmanın
yolunu
gayet iyi
biliyoruz"
Çalışkanlığı ve mütevazılığıyla Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi olan
Atiba Hutchinson, adeta bir istikrar abidesi... Ve ne mutlu ki bu sevgimiz
karşılıklı... Her zaman Beşiktaş’ı ve taraftarları ne kadar çok sevdiğini dile
getiren futbolcumuz, “Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz”
diyor ve ekliyor: “Rüzgarı arkamıza alırsak sonrası gelecektir.”
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Z

amanı biraz geriye
alsak... Beşiktaş’a
transferin netleştikten sonra Türkiye’ye gelmeden
önce neler düşünüyordun?
İstanbul’a gelirken açıkçası
çok heyecanlandım. Hollanda’da
çok iyi zaman geçirdiğimi herkes
biliyordu. PSV’de kendimi çok
geliştirdim ve çok şeyler öğrendim. Türkiye’ye gelişim benim
için yeni bir meydan okumaydı.
Atmosfer, yoğun taraftar ilgisi,
burada futbol için her şey var. O
yüzden gelmek için çok heyecanlandım. İstanbul’u biliyordum.
Ailemle birlikte İstanbul’da yaşamak için çok sabırsızlandık.
Sözleşmen bittikten sonra
tercihini yeniden Beşiktaş’tan
yana kullandın. O süreci anlatır mısın?
Sezon başı kulüple anlaşmam
biraz zaman aldı ama anlaşmaya
vardık. Ben ayrılmak istemedim.
Kulüp de beni bırakmak istemedi ve bir anlaşma noktası bulduk.
Beşiktaş ve bu taraftar bana çok
şey verdi.

“Sezon başı kulüple
anlaşmam biraz zaman
aldı ama anlaşmaya
vardık. Ben ayrılmak
istemedim. Kulüp de beni
bırakmak istemedi ve bir
anlaşma noktası bulduk.
Beşiktaş ve bu taraftar
bana çok şey verdi.”
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Maalesef son iki sezonun
son haftalarını sakatlıklar
sebebiyle oynamadan geçirdin.
Bu sezonki motivasyonun ne
durumda?
Burada altıncı sezonumdayım. Sakatlıktan sonra bir an
önce takıma katkı yapmak için
sabırsızlanıyordum. Motivasyonum son derece yüksek.
Beşiktaş taraftarının Atiba
sevgisi başka boyutlarda, bu
sevgi hakkında ne düşünüyorsun?
Taraftalarımız her zaman
olduğu gibi bana büyük destek
verdiler. Bana olan güvenlerini
inançlarını hep ortaya koydular. Zaten geldiğim ilk
günden beri bana karşı
çok pozitif ve güzel
duygular içindeler.
Ben de onların duygularına karşılık
vermeye çalışıyorum. Kesinlikle
onlar da kalmamı
istediler.

Ben de Beşiktaş formasını
giymeye devam ettiğim için çok
mutluyum.
Takımımızın şu anki durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Ligle ilgili neler söylemek
istersin?
Biz şampiyon olmanın yolunu gayet iyi biliyoruz. Bu takım

“Taraftalarımız her
zaman olduğu gibi bana
büyük destek verdiler.
Bana olan güvenlerini
inançlarını hep ortaya
koydular. Zaten geldiğim
ilk günden beri bana
karşı çok pozitif ve güzel
duygular içindeler. Ben
de onların duygularına
karşılık vermeye
çalışıyorum. Kesinlikle
onlar da kalmamı istediler.
Ben de Beşiktaş formasını
giymeye devam ettiğim
için çok mutluyum.”
zaten kaliteli bir takım. Çok
iyi oyuncular var. Takımın çok
sağlam bir iskeleti var. Rüzgarı
arkamıza alırsak sonrası gelecektir.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2-0 geriye düştüğümüz
Sarpsborg maçından 2-3
galip gelmesini bildik. Daha
öncesinde de Şampiyonlar
Ligi’nde birçok ilke imza
attık. Bunları göz önünde
bulundurarak Avrupa mecaremızı nasıl değerlendiriyorsun?
Avrupa kupalarında
son yıllarda çok başarılı
olduk. İki sene önce
çeyrek final oynadık.
Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde gruptan
namağlup çıktık. Bu
sezon bunların da
ötesine geçebiliriz.
Takımda deneyimli
ve bu tecrübeleri
yaşamış oyuncular var. Öncelikle
UEFA Avrupa Ligi
grup aşamasını geçmemiz
gerekiyor. Bunu yapacağımıza
inancımız oldukça yüksek.
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“Biz şampiyon olmanın
yolunu gayet iyi biliyoruz.
Bu takım zaten kaliteli bir
takım. Çok iyi oyuncular
var. Takımın çok sağlam
bir iskeleti var. Rüzgarı
arkamıza alırsak sonrası
gelecektir.”
Beşiktaş taraftarının Atiba
sevgisi başka boyutlarda... Bu
sevgi hakkında neler düşünüyorsun?
İstanbul’daki herkes futbol
için çok tutkulu. Gerek İstanbul’da gerek Türkiye’nin bir başka yerindeki taraftarlar hep aynı.
Burada insanlar çok arkadaşça,
dostça davranıyorlar. Yardım ediyorlar. Türk mutfağı geçrekten
inanılmaz. İstanbul’da yapılacak
çok şey var. Şehir hemen hemen
hiç uymuyor. Buraya geldiğim ilk
andan beri büyük keyif alıyorum.
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Beşiktaş'ta ve Türkiye'de olduğum için gerçekten mutluyum.
Seni kimi zaman halk pazarında da görüyoruz. Sosyalleşebilen ve halkın arasına girmekten çekinmeyen bir izlenim
yaratıyorsun. Bu tevazu senin
kimliğinin bir parçası mı?
Bu zaten benim karakterim.
İyi bir baba, iyi bir insan ve iyi bir
profesyonel olmaya çabalıyorum.
Türkiye’de eğer çok çalışıp yüzde
yüz performans sergilerseniz
insanların hayranlığını kazanırsınız. Benim de çok çalışmayı
seven bir yapım var. Sahada her
zaman elimden gelenin en iyisini
vermeye çalışırım. Bu nedenle
taraftarların bana olan hayranlıklarını biliyorum. Gösterilen
bu ilgiye ve sevgisine mütevazılığımdan ödün vermeden karşılık
vermeye çalışıyorum. Ben de aynı
şekilde onları çok takdir ediyo-

rum ve hepsine saygı duyuyorum.
Beşiktaş formasıyla unutmadığın bir anını bizimle paylaşır
mısın?
Geldiğimden beri bu büyük
kulübün bir parçası oldum.
Unutmayacağım birçok anıya sahibim. Özellikle şampiyonlukları
ve kutlamalarımızı unutamam...
Kendine koyduğun hedefler
neler? Futbolu bırakmayı düşündüğün bir zaman belirledin
mi kendine?
Uzun süredir buradayım
ve Beşiktaş bana çok şey kattı.
Ayrıca çocuklarım burada doğdu
ve eşim de burayı çok seviyor.
Futbola burada veda etmek
istiyorum. Eğer sezon sonunda
kendimi iyi hissedersem bir
sezon daha oynayacağım. Ama
iki sezon oynamayı düşünmüyorum. Gelecek yaz neler olacağını
göreceğiz...

“Uzun süredir buradayım
ve Beşiktaş bana çok şey
kattı. Ayrıca çocuklarım
burada doğdu ve eşim
de burayı çok seviyor.
Futbola burada veda
etmek istiyorum. Eğer
sezon sonunda kendimi
iyi hissedersem bir
sezon daha oynayacağım.
Ama iki sezon oynamayı
düşünmüyorum. Gelecek
yaz neler olacağını
göreceğiz...”
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2018. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)

Arabalılar
Dolmabahçe'de

S

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman
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tKulübümüzle ilgili
birçok lakap ve yakıştırmalara sahibiz.
“Namağlup tek şampiyon”, “Kara Kartal”,
“İlklerin kulübü” gibi lakapların
yanında “Arabacılar Takımı”
yakıştırmasını da duymaktayız.
Doğrusu “Arabalılar Takımı” olsa
da dildeki galatlaşma olarak tabir
edilen tahribat sonunda “Arabacılar”a dönüşmüştür. Kulübümüzün ilk kuruluş zamanlarında
sporcularımız at arabalarıyla

antrenmanlara giderken halkın
ağzında “Arabalılar geçiyor!” sözleri sıklıkla duyuluyordu. Kelimenin ortasındaki tek harf değişimi
adeta “şoför takımı” hissi uyandırıyor. O tek harfle kulübümüzün
saray geçmişini yok sayıp avam
bir algı yaratmaya çalışıldı yıllarca. Beşiktaşlı olarak şoför takımı
da olsak bu yakıştırmayla gurur
duyarız elbette. Ancak tarihe mal
olmuş gerçekler varken, bunları
örtbas etmek de, tarihi hafızalardan silmek demektir.

“Arabalılar Takımı”na vurgu
yapmayı arzu ederek, senenin
son sayısında yüzlerde tebessüm
uyandıran bir çalışmaya imza
atmak istedim.
Tablonun başrolünde ise
geçen yıl kırkıncı yılını geride
bırakan Murat 131’lere yer
verdim. Özellikle otuz yaş üstü
istisnasız her bireyin mutlaka
temas ettiği, küçük ya da büyük
bir anısını paylaştığı, muhtemelen ehliyet almadan önce
veya aldıktan sonra kullandığı
ilk araba olan Murat 131’ler,
1977’den beri bizi sırtında taşıyor. Sayıları gün geçtikçe azalsa
da özellikle T-stop denilen 7782 arası modeller günümüzde
de oldukça popüler oldu.
O dönemlerde üretilen otomobillerin renk skalaları günümüze göre çok daha genişti.
Turuncu, limon sarısı, gök mavisi, fıstık yeşili, açık kahverengi,
bej gibi bugün hiçbir fabrikanın
kullanmadığı renkler de 131’ler

üretildi. İtalyan menşeli yerli
otomobil statüsündeki bu biblolar halen yollarda...
“Arabalılar Takımı” Beşiktaşımız ile en sevdiğim yerli
otomobil (ne mutlu ki 1980
modeline sahip olduğum)

Murat 131’i son çalışmamda
tuvalimde bir araya getirdim.
Biraz fantastik, biraz nostaljik
ve her zamanki gibi romantik
bir çalışma oldu diye düşünüyorum.
“Her Detayda Beşiktaş” diyerek ilk kez 2013 Aralık ayında
bu sayfalarda yer buldum. Dile
kolay, altmış sayı, başka bir deyişle altmış tablo ve hikayesiyle
tam beş yıldır Beşiktaş Dergisi
aracılığı ile milyonlarca taraftarımızla ve sanatseverle çalışmalarımı ve hikayelerimi paylaşma
imkanı buldum. Beş yıldır her
ay taraftarlarımız için yeni bir
heyecanla tuval başına geçiyorum. Kelimelere dökmesi kolay
olsa da, anlatılması zor özel bir
duygu bu. Beş yıldır bana bu
imkanı sağlayan, sanatın ve sanatçının arkasında kulübün tüm
imkanlarıyla destek olan Başkanım Sayın Fikret Orman, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve
Beşiktaş Dergisi emekçilerine
teşekkürü bir borç bilirim...
Daha nice yıllar Siyah-Beyaz
duygularım ve rengarenk paletimle bir arada olmak dileğiyle...
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Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Baş Antrenörümüz
Meftun Eren:

“Beşiktaş bayrağı altında
başarılı olabilmek tarif
edilemez bir duygu"
Takım sahada ne zorluklar, kendisi içinde ne fırtınalar yaşasa da
her zaman sakin kalıp, takımını maça motive etmesini bilen
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımımız'ın baş antrenörü Meftun Eren,
tüm sorularımızı içtenlikle yanıtladı.
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maktan büyük bir zevk aldığım
Meftun Eren’i tüm voleybolseverlere ve Beşiktaşlılar’a tanıtmak amacıyla yaptığımız keyifli
bir röportaj yaptık.

Röportaj:

Barış Uzel

Ü

lkemizde futboldan sonra en popüler spor dalları
erkek basketbol
ve kadın voleybol
olduğundan, Türkiye’de genelde
erkek çocuklar basketbolcu, kız
çocuklar ise voleybolcu olmayı
ister. İşte bu yüzden özellikle kadın basketbol ve erkek voleybol
altyapıları diğer branşlara göre
daha zordur.
İşte böylesine zorluğu bile
bile seçen bir insan, bir cesur
yürek, Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımımız'ın baş antrenörü
Meftun Eren... Aktif voleybol
yaşantısını bıraktıktan sonra
yardımcı antrenörlükten hatta
istatistik uzmanlığından başlayıp, baş antrenörlüğe giden
meşakkatli yolda, ilk günkü
kararlılıkta devam eden sağlam
bir portre...
Kendisiyle tanışıklığım, baş
antrenör olduğu 2011’den beri...
Bugüne kadar sayısız maçını
takip ettim. Meftun Eren, diğer
voleybol antrenörlerinin çoğunun aksine saha kenarındaki
“sakin güç”. Takım sahada ne
zorluklar, kendisi içinde ne fırtınalar yaşasa da her zaman sakin
kalıp, takımını maça motive
etmesini bilen “genç ama tecrübeli” bir otorite.
Uzun zamandır tanıdığım,
tanımaktan ve voleybol konuş-

Voleybol antrenörü olmak,
gençlik hayalinizde var mıydı?
Nasıl gerçekleşti?
Herhalde hiç kimsenin
aklına “Ben voleybol antrenörü olayım” demek gelmez diye
düşünüyorum. Zamanla hayat
bizi istekli bir şekilde buraya
doğru itti. Voleybol antrenörü
olmaktan gayet memnunum. İlk
etapta tabii antrenörlükten önce
oyunculukla voleybola başladım.
Yıllarca oynayıp, artık bu işin
üniversite kısmında okulunu da
okuduktan sonra, çıkan fırsatları
değerlendirip antrenör oldum.

Hayatta bazı şeyler, hayal etmekten ziyade karşımıza çıkan
fırsatları doğru değerlendirmekle oluyor. Ben de önüme çıkan
fırsatları doğru değerlendirdiğim için çok mutluyum. Çok da
güzel bir yerdeyim. Bunun için
de ayrıca memnunum. Beşiktaş
gibi bir camiada olmak herkese
nasip olmaz.
Daha önce ilk defa oynattığınız oyuncular, şimdi liglerde
mücadele ediyor. Şimdi de
gençler var takımda. Onlar
için ne düşünüyorsunuz?
Gençlerle mücadele etmek
nasıl bir duygu? Zorlukları ve
keyifleri nelerdir?
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı'nda, ilk başta yardımcı
antrenör, hatta istatistik uzmanı
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Antrenörlük kariyeri:
2008/09 Sezonu
Beşiktaş Kadın Voleybol
Takımı Yardımcı Antrenör
(İlk Balkan Kupası
Şampiyonluğu)
2009/10 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
A Takım İstatistik Uzmanı
Beşiktaş Erkek PAV Takımı
Antrenörü
Beşiktaş Kadın Voleybol
Takımı Yardımcı Antrenör
(2. Devre)
2010/11 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
A Takım İstatistik Uzmanı
Beşiktaş Erkek PAV Takımı
Antrenörü
olarak görev alırken, aynı zamanda da PAV (Profesyonelliğe Aday
Voleybolcu) takımı antrenörüydüm. O zamanlar PAV Ligi
vardı. İki sene boyunca antrenörlüklerini yaptım. Başarılı geçen
iki sezon sonunda o gençleri A
takıma çıkartıp değerlendirdik.
Ben de bu sürecin sonunda A
takımın antrenörlüğüne getirildim. O gençlerden çok faydalandık. Hepsi zamanla voleybolda
iyi bir yere geldiler, transfer
yapanlar oldu, bizimle yola
devam edenler oldu, artık Efeler
Ligi olsun, bizim ligimiz olsun
oynamaktalar. Bunları görmek
tabii ki çok büyük bir mutluluk
veriyor. Onlara bir şeyler katabildiysek ne mutlu bize.
Şu anda da genç bir kadromuz var. Hepsini küçük takımdan itibaren tanıyor ve biliyorum. İçlerinde benim ilk defa A
takıma çıkardığım oyuncular
var. Batuhan Avcı bunlardan
biri, Muhammet Delibaş ve
Oğuzhan Altıntaş da benim
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zamanımda A takıma çıkmışlardı. Takımda bir buçuk sezonluk
aram oldu. Göreve geri geldikten
sonra da bu genç kardeşlerimizle
beraber yolumuza devam ediyoruz. Kendilerinden ümidimiz
var, hatta Türk voleybolunun
kendilerinden çok büyük ümidi
var. Takımımızda sadece gelecek
vaat eden oyuncu statüsünde
değiller, aynı zamanda sorumluluk da alan oyuncular bunlar.
Aslında takımdaki yükleri
yaşlarına göre biraz ağır. Hem
kendilerinden çok şey bekliyoruz hem de gelişimlerini daha
ileri seviyelere taşımak istiyoruz.
Sezon sonuna doğru daha iyi
seviyeye geleceklerine inanıyorum. Asıl sezon sonunda onlara
ihtiyacımız olacak.
Daha önce de gençlerin
yanında tecrübeli oyuncular
vardı, şimdi de var. Bu sezonki
takım kimyası ve uyumu nasıl?
Tabii böyle bir harmoni
yapmak zorundasınız. Sadece

2011/12 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı Baş Antrenörü
(Lige Çıkış)
2013/14 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı Baş Antrenörü
(Lige Çıkış)
2014/15 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı Baş Antrenörü
(Lig altıncısı, ilk Balkan
Kupası’na katılım hakkı
kazanma)
2015/16 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı Baş Antrenörü (İlk
Balkan Kupası’nda oynama)
2016/17 Sezonu
Beşiktaş Erkek
Voleybol Takımı Baş
Antrenörü (Yarım Sezon)
2018/19 Sezonu
Beşiktaş Erkek Voleybol
Takımı Baş Antrenörü

gençlerle veya sadece tecrübeli
oyuncularla bu işi yürütmek
biraz zor. İçinde bulunduğumuz
sezonu en iyi şekilde geçirip, en
iyi yerde bitirmeyi isterken, gelecek sezonları düşünüp planlamasını yaptığımızdan, takımda
genç oyuncular bulundurmak
zorundayız. Bu sezon, geçmiş
sezonlardakilere göre gençlerle
tecrübeliler arasındaki yaş farkı
biraz daha açık. Ara jenerasyonumuz pek fazla yok. Zaman
zaman bunun zorluğunu yaşıyoruz. Açıkçası güzel bir uyum
var takımda. Takıma transfer
yaparken öncelikle karakter
analizi yapmaya çalışıyoruz.
Beşiktaş’ın değerlerine uygun,
takımımıza uyabilecek, buradaki
sinerjiye uyum sağlayabilecek
oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz. Özellikle örnek olabilecek
yaşça tecrübeli arkadaşları takımımıza katmaya çalışıyoruz ki,
bu gençlerin gelişiminde olumlu

etki etsin. İyi bir birlikteliğin
içindeyiz.
Daha önce Beşiktaş'ı iki kez
alt ligden alıp hak ettiği yere
taşıdınız. İlk defa Avrupa'da
mücadele etmesini sağlayıp
Balkan Kupası'nda da siz yönettiniz. Beşiktaş'ta bu ilkleri
başarmak nasıl bir duygu?
Bundan sonra hangi ilkleri
yapma peşindesiniz?
Beşiktaş bayrağı altında başarılı olabilmek tarif edilemez çok
güzel bir duygu. O zamanlarda
BJK TV’de katıldığımız televizyon programlarında, verdiğim
röportajlarda hep “Allah başka
takımda çalışmak durumunda
bırakmasın” dedim. Bu aslında
ince bir cümle. Tabii ki transfer
olabiliriz, tabii ki başka takım
çalıştırabiliriz ama bu umarım
bir zorunluluktan doğmaz. Bu
Beşiktaş tarihine geçen başarıları
elde ettik hep beraber, bunların

kalıcı olmasını temenni ediyoruz, en büyük hedefimiz bu.
Beşiktaşımız'ı alt liglerde tabii ki
görmek istemiyoruz. Her zaman
en üst liglerde olsun, kalıcı olsun,
maddi kaynak ve sponsorlar sağlanmasını müteakip daha büyük
yatırımlarla başarılar kazanılsın
istiyoruz. Tabii ki bunların da
içinde olmak isterim. Takımı
belli bir yere taşıdıktan sonra
ayrılmak gibi bir niyetimiz yok.
Hep beraber bu başarılara emin
adımlarla yürüme hedefindeyiz.
Hedef demişken, bana göre
“genç ancak tecrübeli” bir
antrenör olarak, Beşiktaş'taki hedefiniz ve voleyboldaki
kişisel hedefiniz nedir?
Beşiktaş’taki hedefim, bir
önceki soruya verdiğim cevapta olduğu gibi, Beşiktaş Erkek
Voleybol Takımı'nı, gerçekten
taraftarın takip edip bildiği, salona gelip desteklediği bir takım

2008/09 Sezonu'nda Meftun Eren'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı,
ilk Balkan Kupası Şampiyonluğu'nu kazandı.
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Meftun Eren, 2011/12 Sezonu'nda Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı'nı 2. ligden 1. lige çıkardı.
haline getirebilmek. Bunun için,
ilk çalışmaya başladığım zamanlardan beri hep emek sarf ettik.
Oyuncularımı hep bu şekilde
motive etmeye çalıştım. Gerçekten burada dolu salonda yoğun
taraftarla beraber maçlar yapabilecek seviyeye, taraftarın sevgilisi
olan bir takım haline getirebilmeyi istiyorum. Tabii kolay
değil, voleybola olan ilgi ortada.
Ancak Beşiktaş taraftarını
tanıyan bilen biri olarak, formasını sona topa kadar terleten, iyi
mücadele eden bir takım sahaya
yansıttığımız sürece, yavaş yavaş
maçlarımıza gelen taraftar sayısının artacağını düşünüyor ve
ümit ediyorum.
Aslında maçlarınıza gelen
kemik bir taraftar kitlesi var,
ancak sanırım siz de diğer
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branşlarda olduğu gibi deplasmanlarda daha çok Beşiktaş
taraftarı tarafından destekleniyorsunuz...
Tabii İstanbul dışındaki
deplasman maçlarında, taraftarın branş ayırma lüksü olmuyor,
Beşiktaş özlemiyle yanıp tutuşan Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş
bayrağı altında gelen her takıma
sahip çıkıyor. Biz de deplasmanlarda bunun avantajını yaşıyoruz.
Özellikle İzmir’de çok ciddi
taraftar desteği görüyoruz. Ankara’da da öyle...
Hedeflerime dönersek, Beşiktaş çok büyük bir yer kaplıyor.
Onun dışında antrenör olarak
her antrenörün olacağı gibi milli
takım hedefi var. Başarılarla
dolu bir kariyer hedefliyorum.
Umarım bu Beşiktaş’ta olur. Beşiktaş’ta kupalar kaldırıp şampi-

yonluklar yaşamak istiyorum.
Bugüne kadar Beşiktaş'ta
unutamadığınız anı, unutamadığınız maçlar hangileridir?
Aslında hiç unutamadığım
kötü bir anı var. 2010-11 sezonu
son maçı, Akatlar’daki Maliye
Milli Piyango maçı, 3-1 kaybedip maalesef küme düştüğümüz
maç (20/03/2011, setler: 25-22,
32-34, 23-25, 24-26). Aslında
benim Beşiktaş’taki baş antrenörlük kariyerimin başlamasına
sebep olan noktadır. Ama hala
daha izlerini üzerimizden atamadığımız bir maçtır Maliye Milli
Piyango maçı.
Ben de maçtaydım, gayet iyi
hatırlıyorum, bir set daha alabilseydik, alacağımız bir puan
bizi ligde tutmaya yetecekti...

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Teknik Kadrosu (Soldan sağa): Cihan Fidan (Masör), Onur Ergenç
(İstatistik Uzmanı), Meftun Eren (Antrenör), Burhan Bilir (Menajer), Ergün Bilmez (Yardımcı Antrenör)
Evet. İyi anlamda unutamadığım maç da bir Maliye
Milli Piyango maçıdır. Ligde 5-8 arasındaki sıralamayı
belirleyecek olan ve İzmir’de
oynanan Klasman Etabı ilk
devresinin son maçında Maliye
Maliye Piyango’yu 3-2 yenmiştik (20/04/2015, setler: 25-20,
21-25,23-25, 29-27, 15-10). Biz,
Fenerbahçe, Maliye Milli Piyango ve İstanbul B.B., beşinci veya
altıncı olup Avrupa Kupaları’na
katılma hakkı kazabilme mücadelesi veriyorduk. İzmir’deki ilk
etabın son günündeki Maliye
maçı bence en önemli maçtı.
Oradaki Fenerbahçe maçımız
da unutulmaz bir maçtı, saha
olayları da olmuştu. Yaklaşık bir
buçuk saat geç başlamıştı maç.
3-1 kazanmıştık (18/04/2015,
setler: 25-23, 31-33, 25-23, 2521). Klasman etabının ikinci
devresinin son maçı olan Fenerbahçe maçı da unutulacak
bir maç değil. Fenerbahçe’yi
3-0 yenip, ligi altıncı bitirip,
tarihimizde Avrupa Kupaları’na
katılma hakkı elde etmiştik
(27/04/2015, setler: 25-20, 2521, 25-23).
Çok keyifli bir galibiyetti...

Unutamayacağım maç çok,
ama ilk dörde bunları söylerim.
Beşiktaşlı da olduğumuz için biraz daha fazla duygusal yaklaşıyoruz doğal olarak. İki kere lige
çıktığımızdaki yarı final ve final
gruplarında her maçı tek tek hatırlıyorum. Misal, ilk çıktığımız
sezondaki yarı finallerde Ankara’daydık. Maçlara giderken çok
güzel bir video çekip Youtube’da
da paylaşmıştık hatta. Epey ilgi
görmüştü. Beşiktaş marşları
söyleyerek gidiyorduk maçlara. O şekilde hazırlanıyorduk.
Oyuncular da havaya giriyordu.
Sahada da bunun olumlu yansımalarını alıp sefasını sürüyorduk açıkçası.

yeni doldurmuştu, yeni yeni
yürüyordu. Oğlumla beraber
kupa aldık, madalya taktık.
Bunlar çok keyifli şeyler, bütün
bu başarıları beraber paylaşmak.
Evimizdeki her maça gelirler ve
oğlum mutlaka Beşiktaş formasını giyer. İnşallah o da iyi
bir Beşiktaşlı olarak hayatına
devam eder.
2019 Mart ayında ikici bir
Yavru Kartal bekleyen Meftun Eren hocamıza bu keyifli
röportaj için teşekkür ediyor
ve Beşiktaş armasıyla nice başarılar kazanıp nice kupaları
kaldırmasını ve bekliyoruz...

Biraz da ailenizden bahsedelim. Bildiğim ve gördüğüm,
eşiniz oğlunuzla beraber her
maçınıza geliyor. Onların
tribünde olması size artı bir
motivasyon veriyor mu?
Güzel tabii ki. Eşim, oğlum
olmadan önce de gelirdi. Hatta
Genler Ligi finallerine Denizli’ye bile gelmişti. Beşiktaş hak
ettiği yere yükselirken, hem
Konya’da hem de Ankara’da
eşim bizimleydi. Ankara’ya geldiğinde oğlum bir yaşını daha
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• Sanal Ofisler

• Seminer Salonları

Workland Beşiktaş Esports takımlarına
sponsor olmaktan gurur duyar.

444 1 539
workland.com.tr
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• Toplantı Odaları

Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

D

ivan Kurulumuz’un
2018 Yılı 4. Olağan
Toplantısı, 17
Kasım günü Vodafone Park Moda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Başkanımız Fikret
Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Divan Kurulu Başkanımız
Tevfik Yamantürk ile Divan
Kurulu Üyelerimiz katıldı. Toplantının açılışının ardından saygı
duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu.
Denetim Kurulu Başkanımız Feyyaz Tuncel, Divan
Kurulu Üyelerimize kulübümüzün mali durumu hakkında
bilgiler verdi. Toplantıda bir
konuşma yapan Başkanımız
Fikret Orman, şunları söyledi:
“Altı senedir başkanlık görevini yürütüyorum. Kırktan fazla
Genel Kurul ve Divan Kurulu
Toplantısı bu süreçte yaşandı.
Zor bir dönemde göreve geldik
ve zor dönemler atlattık. Zor
günlerde en büyük destekçimiz
taraftarlarımızdı. Türkiye’de ve
CAS’ta davalar, Avrupa’dan men

ve Feda sezonundan bugünlere
geldik. Vodafone Park’ı yaptık,
kulübü yeniden yapılandırdık ve
atılımlar yaptık. Kulübümüzü en
iyi şekilde temsil etmeye çalıştık.
Her zaman birleştirici bir insan
olmaya çalıştım.
Tribünler ‘Fenerbahçe maçına
çıkma’ derken biz de çıkmazken
ne ara ‘Yönetim Beşiktaş’a sahip
çık’ noktasına geldik? Daha
sonra ‘Yönetim bu takım senin
eserin’ sloganı çıktı. Formaya
üçüncü yıldızı eklerken, Avrupa’da önemli başarılar elde
ederken, bu takım bizim eserimiz
değil ama bir maç kaybedince
takım bizim eserimiz oldu. ‘Cimri başkan’, ‘Bonservis sevmeyen
başkan’ gibi lakaplar takılırken
şimdi de ‘Paralar nerede başkan’
deniyor.
Hiçbir zaman taraftarlara
oynamadım. Hep doğru olanı
yapmaya gayret ettim. Yalanlarla
insanları etkilemeye çalışanlar,
varsa projelerini anlatsınlar.
Beşiktaş’ta iktidar mücadelesi
sandıkla olur. Ben de iktidar
mücadelesini sandıkta verdim.

Üçüncü şampiyonluğu kovalamak yerine bütçeyi kısmalıydık
belki. Döviz kurunun bu seviyelere geleceğini tahmin edemedik.
2019 Mayıs ayında seçim var
ve ben de adayım. Gelin siz de
aday olun. Beni itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz bu göreve
tırnaklarımızla kazıya kazıya
geldik. Beşiktaş için çalışmaya
devam edeceğiz. Pusu kültürüne
sahip olanlar Beşiktaş’ın kötü
gitmesini bekliyor.
Taraftarlarımızı kandıranlara
ve bize sahip çıkmayanlara kırgınım. Maçın otuzuncu dakikasında futbolcumuzu yuhalamak ne
zaman kültürümüz oldu? Beşiktaş tarihinden daha fazla oyuncu satışı bizim dönemimizde
gerçekleşti. Beşiktaş’ın parasını
yediğimize dair bir tane fatura çıkartsınlar. Tek dertleri ağzımdan
çıkacak kötü laflarla taraftarları
yönlendirmek. Elinde belge olup
da çıkartmayan namerttir.”
Divan Kurulu Toplantısı,
gündemdeki konuların görüşülmesi, dilek ve temennilerin
ardından sona erdi.
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Can Maxim Mutaf:

"Taraftarın
itici gücüne
ihtiyacımız
var"
Fenerbahçe, Mersin
Büyükşehir Belediyesi,
Pınar Karşıyaka,
Trabzonspor, Banvit ve
Anadolu Efes’ten sonra iki
sezondur Beşiktaş Sompo
Japan formasını terleten
Can Maxim Mutaf'la bir
araya geldik ve keyifli bir
röportaj gerçekleştirdik.
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Röportaj:

Bilgehan Aras
Fotoğraf:

Tuncay Açar • Hasan Avcı

B

eşiktaş Sompo
Japan geçtiğimiz iki
sezon Tahincioğlu
Basketbol Süper
Ligi'nde çok önemli başarılar elde etti. Tabii bu
da taraftarda, yeni sezon öncesi
büyük bir beklenti oluşturdu. Bu
yıl birçok önemli parçasını yenileyen ancak yerli rotasyonunu
büyük oranda koruyan takımımızda öne çıkan isimlerde oldu.
Tecrübeli koç Dusko Ivanovic
de yerli oyunculara, beklentileri
aşarak daha fazla şans vermeye
başladı. Birkaç oyuncumuzun
milli takıma dahi göz kırptığı
bu sezonda öne çıkan isimlerden biri de Can Maxim Mutaf
oldu. Biz de kendisini biraz daha
yakından tanıyalım istedik.

Aydın Örs beni A takıma aldı.
Henüz on beş yaşımdaydım.
Çok genç ve tecrübesizdim. Bir
süre sonra Mersin'e gittim. İki sezon boyunca Mersin Büyükşehir
Belediye için oynadım. Sonra Pınar Karşıyaka'ya transfer oldum.
Hemen akabinde de bir sene
Trabzonspor'da oynadım. Sonra
Banvit'e transfer olup üç sene de
orada oynadım. Ancak bir seneye
yakın bir süre sakatlığım vardı. O
sırada Anadolu Efes

benimle ilgilendi ve bir yıl da
Efes için oynadım. Sonrası malum... Buradayım.
Çok iyi bir şutör olduğun
gerçek. Özellikle setten çıkıp
en kritik anlarda bulduğun üçlükler ilaç gibi. Sanıyorum koç
da bu özelliğinin farkında ve o
kritik anlarda seni kullanmaktan çekinmiyor. Ancak sadece
şut özelliğinden dolayı değil,
oyunun farklı alanlarında da
çok şey yapabilirim dediğin
noktalar var mı?
Evet, haklısın. Şut benim en
kuvvetli özelliğim. Atarken takım arkadaşlarım için pozisyon
imkanı sağladığım düşünülüyor.
Ancak bununla sınırlanmak
istemem tabii. Kariyerim
boyunca bu özelliğimden
çok faydalandım ancak
son yıllarda kendimi
daha da geliştirdiğimi düşünüyorum.

Can biraz kendinden ve
kariyerinden bahseder misin?
Basketbola nerede ve ne zaman
başladın?
Aslında bilindiğinin aksine
basketbola Beşiktaş Altyapısı'nda başladım. Annem ve babam
sporcuydu. Babam Beşiktaş'ta
dokuz yıl hentbol oynadı ve
takım kaptanlığı yaptı. Bu
sebeple Beşiktaş'ın altyapılarında
gözümü açtım diyebilirim. Ailem
karşıda oturduğu için bir süre
sonra Fenerbahçe'nin alt yapısında devam ettim. Orada oynarken
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Savunmada ciddi bir enerji
potansiyeli yaratıyorum. Bu
da tempoyu artırıyor ve skora
pozitif bir etki sağlıyor. Topu
aldığımda kendimi rakip takımın
ortasına doğru yönlendiriyorum.
Savunma ve hücum ribaundlarını
kovalıyorum. Yani açıkçası yapılması gereken her şeyi yapıyorum.
Ivanoviç hakkında ne düşünüyorsun? Söylendiği gibi
antrenmanlarda sert bir koç
mudur?
Şunu atlamamak lazım.
Ivanoviç çok kariyerli bir koç.
Avrupa'da çok büyük bir saygı
görüyor. Çalıştığı takımlara
ve oyunculara bakarsak bunu
görebiliriz. Elde ettiği başarılar
da ortada. Evet, sert bir namı
olduğunu duymuştuk. Yaz dönemi bu açıdan biraz acılı geçti
diyebilirim (gülüyor). Elbette
bunun anlaşılabilir bir nedeni
vardı. Diğer takımlara nazaran

"BOHEMIAN
RHAPSODY'İ
İZLEYECEĞİM"
"Aslında filmleri çok
sevmeme rağmen
sinemaya pek vakit
bulamıyorum. Netfilx
hayatıma girdiğinden beri
daha çok dizilere sarmış
durumdayım. Ancak
"Müslüm" ve "Bohemian
Rhapsody" hakkında güzel
şeyler duyuyorum. Sanırım
ilk fırsatta bu ikisini
izleyeceğim."
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çok geç bir araya geldik. Birçok
oyuncu aramıza sonradan katıldı.
Çalışmaya başladığımız haftalarda bile birçok oyuncu yeni yeni
takıma katılıyordu. Bu yüzden sıkıntılı bir yaz dönemi oldu. Tam
anlamıyla bir takım değildik.
Eksiklerimiz vardı. Aradaki farkı
kapatmak için çok daha fazla
efor sarf etmemiz gerekiyordu.
Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Ivanoviç söylendiği gibi
çok sert mizaçlı biri değil. En
azından ben hiç öyle hissetmedim. İşini çok iyi bilen, tecrübeli
ve disiplinli bir koç. Detaylara
çok önem veren bir yapısı var.
İyi bir "iki" numarasın. Hiç
bir numara oynamalı düşündün mü ya da zaman zaman
gidişata bakıp oyun kurucu oynayabilirim dediğin oldu mu?
Altyapılarda hep bir numara oynadım. Hatta Banvit'te
oynarken Jordan Theodore
sakatlanmıştı ve koç beni bir
kaç maç guard olarak oynattı.
İhtiyaç olduğunda veya gidişat

onu gerektirdiğinde bir numara
sorumluluğu alabilirim. Ancak
bütün sezon guard oynamak şu
aşamada imkansız. Sonuçta uzun
süredir bu pozisyonda oynadım.
Bu da haliyle bir oyun alışkanlığı
sağladı.
Kariyerinde unutamadığın
anlar ya da maçlar var mı?
Pınar Karşıyaka'da çok özel bir
performansın vardı. Sanırım
Eurochallenge finalinde Rus
ekibi Krasyne Krylia'ya kaybettiğiniz maçtı ama herkes
senden bahsetmişti.
Evet iyi hatırlattın. Çok
gençtim ve heyecanlıydım. Finali
kazanmayı çok istiyordum. Bu da
performansıma yansıdı. Çok iyi
bir atmosfer vardı. Arkadaşlık ve
taraftarlık üst düzeydeydi. Çok
iyi bütünleşmiştik. Ama karşımızda da iyi bir takım vardı. On
yedi sayı öndeydik ve kazanmaya
çok yakındık. Ancak kontrolü bir yerde kaybettik ve kupa
elimizden kayıp gitti. Benim için
hem özel bir tecrübe hem de

üzücü bir anı oldu diyebilirim.
Bir de beni en heyecanlandıran
anım Aydın Örs gibi bir efsaninin beni on beş yaşımda A
takıma almasıdır. Henüz yıldız
takımda oynarken bir anda A
takımda buldum kendimi. O takımda Mirsad Türkcan, İbrahim
Kutluay, Damir Mrsic, Kaspars
Kambala ve Willie Solomon gibi
isimlerle oynama şansı yakaladım. Her antrenman bir ders
gibiydi.

Antep gibi takımlar kendini
yukarıya atmak konusunda çok
hırslı ve çok azimli. Bu da bizim
gibi takımlara ciddi sıkıntılar
yaratabiliyor. Bizim de ilk dört
hedefimiz var. Ancak aşağıdan
gelen her takım çok kaliteli ve
üst düzeyde basketbol oynuyor.
Bunun yanında üç günde bir
maç yapmak bizi yıpratabiliyor.
Oldukça dar bir rotasyonda
oynuyoruz. Haliyle bu bütün
takımı etkiliyor ve yorabiliyor.

Ligi nasıl buluyorsun? Bu
sezon neler olur dersin?
Bu sezon, geçen sezondan
daha zor görünüyor bana. Tabii
ekonomik koşulların da bunda
etkisi var. Şöyle ki, her takım
her takımı yenebilecek seviyede.
Bu da birçok süprize açık bir
durum. Bizi de çok zorlayan bir
durum. Özellikle deplasmanda
maç kazanmak her zamankinden
daha da zor. Türk Telekom, Fenerbahçe ve Gaziantep maçlarını
böyle kaybettik. İnan ki en zoru
Antep deplasmanıydı. Çünkü

Takım arkadaşların arasında en çok kiminle anlaşabiliyorsun? Kime daha yakınsın?
Aslında birbirimize çok yakın
yaşlardayız. Çok güzel bir hava
var takımda. Biliyorsunuz geçen
seneki yerli oyuncuların büyük
bir kısmı takımda kaldı. Bir
tek Burak Can Yıldızlı katıldı
aramıza. Yabancı oyuncularda
çok pozitif tipler. Özellikle
Phil Pressey oldukça eğlenceli
bir karakter. Bizi çok güldürüyor. Hepsi benim için çok özel
arkadaşlıklar. Belki Samet Geyik

"BİYOGRAFİ
VE TARİH
KİTAPLARINI DAHA
ÇOK SEVİYORUM"
"Biyografi ve tarih kitaplarını daha çok seviyorum
galiba. Romanlarla pek
aram yok. Bu aralar İlber
Ortaylı'nın tarih kitaplarını
çok seviyorum. Bir de Alex
Ferguson'un hayatını ve
kariyerini çok güzel anlatan "Hayat Hikayem" adlı
kitabını okuyorum."
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"MAÇTAN ÖNCE
HAREKETLİ MÜZİK
DİNLİYORUM"
"Aslında o anki moduma
göre değişebiliyor. Herhengi bir müzik türüne ait
hissetmiyorum kendimi.
Maçtan önce haraketli müzikler çok hoşuma giderken,
evde slow parçalarla daha
rahatlamış hissediyorum.
Sanırım en son Sena
Şener'in konserine gittim.
Yeni isimleri keşfetmeyi ve
dinlemeyi seviyorum."
biraz daha öne çıkabilir. Çünkü
Efes'te de beraberdik ve Beşiktaş'a beraber geldik. Bu kadar
yoğun maç trafiğine rağmen bir
gerilim yaşamadım arkadaşlarımla.
Jason Rich takıma herkesten sonra katılmasına rağmen
skor yükünü sırtlayan oyunculardan biri oldu. Çok yaratıcı
bir oyuncu. Sen ne söylemek
istersin onun hakkında?
Koçun sezon başından beri
böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı.
Bunu da sık sık dile getirdi.
Yöneticilerimiz de tüm zorlu
koşullara rağmen onun gibi
potansiyelli bir oyuncuyu bulup
getirdi. Jason geçen seneyi çok
iyi geçirdi. Bize karşı da oynadığı maçı hatırlarsınız. Oldukça
iyiydi. Çok değerli bir oyuncu.
Oyuna katkısı büyük. Eminim
ileriki dönemlerde bu katkısı
daha da değerli hale gelecek.
Yerli oyuncuların en çok
süre bulduğu takımların başında geliyoruz. Sen yerli yabancı
dengesi konusunda neler düşünüyorsun?
Yabancı kuralının değişmesin-
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de bunun ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bir
yabancı bile olsa yerli rotasyonunu çok etkiliyor. Elbette yedeklerden aldığın katkı takımı daha
ileri taşıyabiliyor. Ama yedekten
gelen yerli oyuncu bu anlamda
katkı veremezse yabancılar ne yaparsa yapsın bir yerde tıkanıyorsun. Bu açıdan yerli oyuncuların
katkısı her zamankinden daha
kıymetli hale geldi.
Champions League hakkında ne düşünüyorsun? İnişli
çıkışlı bir görüntü içindeyiz.
Virtus Bologna ve Strasbourg
gibi takımlar beklenildiği gibi
zirveye oynuyor. Diğer takımlarla aşağı yukarı aynı durumdayız sanırım. Grubu değerlendirebilir misin?
İlk maçı kazanmamıza rağmen çok iyi başlamadık aslında.
Tabii önemli olan olabildiğince
çok maç kazanmak ve ilk dörtte kalmak. Bu açıdan her maç
hedef maç. Özellikle içerdeki
maçlar çok önemli. Arka arkaya
deplasmanda maçlar oynadık.
Birini kazanıp diğerini kaybettik. Hepsi kazanabileceğimiz
maçlardı. Eğer seyircimiz de
destek verirse içeride kazanamayacağımız maç yok bence. Efes'te
oynadığım ve Beşiktaş'a karşı
yaptığımız bir maçı hatırlıyorum.
İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bir
ara Samet ile göz göze geldik.
İkimiz de Beşiktaşlıyız. O an
"Burada olmalıyız" dedik. Ertesi
yıl kendimizi Beşiktaş'ta bulunca
çok heyecanlandık. İlk iki maç
adeta dizlerimin bağı çözüldü.
Ancak o bizi heyecanlandıran seyircinin yarısı bile yoktu salonda.
Bu beni biraz üzdü. İnanıyorum
ki bu takım maç maç başardıkça
o seyirci yine gelecek. Çünkü
çok ihtiyacımız var. Onların itici
bir gücü var. Çok özel bir seyirci
Beşiktaş seyircisi.

"FAVORİ DİZİLERİM:
PEAKY BLINDERS VE LA CASA DE PAPEL"
"Sahadaki gibi hareketli bir yapım yok (gülüyor). Çok sakin
karakterli biriyimdir. Kitap okumayı çok severim. Bu kadar yoğun
bir seyahat trafiğinde okumaya vakit bulabiliyorum. Oyun oynamayı veya sosyal medyada gezinmeyi pek tercih etmiyorum. Bunu
dışında dizilere merakım çok. Bu aralar "Peaky Blinders" ve "La
Casa De Papel" en favori dizilerim. Bunun dışında güzel yemek
yemeyi severim. O yemek neredeyse ararım ve mutlaka bulup
tadına bakarım. Bildiğim mekanlara gitmeyi severim. Kardeşimle
vakit geçirmeyi seviyorum. Kardeşim David de basketbol oynuyor. Ona iyi bir ağabey olmaya çalışıyorum."
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu’nun 11. haftasında M. Başakşehir’e
1-0 yenilen Beşiktaşımız,
DG Sivasspor’a 1-2 mağlup olurken,
MKE Ankaragücü’nü 1-4’lük skorla
yendi. UEFA Avrupa Ligi’nde ise
Racing Genk ile 1-1 berabere kalan
Siyah Beyazlılarımız, ilk yarısında 2-0
geriye düştüğü Sarpsborg 08 maçında
muhteşem bir geri dönüş sergiledi ve
2-3 galip geldi.

ARALIK AYI MAÇLARIMIZ
02 Aralık 2018 Pazar 20:00

Beşiktaş - Galatasaray (Süper Lig)
07 Aralık 2018 Cuma 20:00

A. Alanyaspor - Beşiktaş (Süper Lig)
13 Aralık 2018 Perşembe 20:55

Beşiktaş - Malmö (UEFA Avrupa Ligi)
16 Aralık 2018 Pazar 19:00

Beşiktaş - Trabzonspor (Süper Lig)
22 Aralık 2018 Cumartesi 19:00

Kasımpaşa - Beşiktaş (Süper Lig)
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Kulübümüzün projelerine
yedi Felis ödülü birden
Kulübümüz, Felis Ödülleri’nde biri büyük ödül olmak üzere yedi farklı
ödüle layık görülen etkileyici projeleriyle geceye damgasını vurdu.
Kulübümüz bu ödüllerden beşini iş ortakları Vodafone,
AVON ve Volvo Car Turkey ile gerçekleştirdiği ortak projeleriyle aldı.

B

u yıl on üçüncü
kez etkiyi ve yaratıcılığı ödüllendiren Felis
Ödülleri’nin
kazananları belli oldu. Kulübümüz, reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili
yaratıcılığın pazarlama
çalışmalarındaki
rolünü vurgulaması ve
yaratıcı dünyaya katkı
sağlayan tüm ekiplerin
başarılarını ödüllendirmek amacıyla hayata
geçirilen Felis Ödülleri’nde aldığı ödüllerle adından
söz ettirmeyi başardı. 8-9 Kasım
tarihlerinde gerçekleştirilen ödül
töreninde, Felis
ödüllerini Kulübümüz adına
Pazarlama ve Sponsorluklardan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Umut Kutlu kabul etti.
23 Nisan’ı minik taraftarların
anonsu ve çizdikleri futbolcu resimleriyle kutlayan Kulübümüz,
bu kutlama coşkusuyla “Spor
Olaylarında Marka Deneyimi”
dalında Felis kazandı. Dünya
çapında ses getiren “Come to
Beşiktaş” kampanyası ise kulübümüze “Film” kategorisinde
yine Felis ödülü kazandırdı.

Kulübümüzün Vodafone iş

birliği ile hayata geçirdiği “Geleceğin Karakartalı” Projesi, “Spor
Olaylarında Dijital” kategorisinde Büyük Ödül, “Sosyal sorumluluk” ve “Sürdürülebilirlik”
kategorilerinde ise iki ayrı Felis
ödülü kazandı.
AVON’un Beşiktaş JK Kadın
Futbol Takımı sponsorluğu kapsamında hayata geçirilen “Yakışır Sana” reklam kampanyası, “

PR” kategorisinde

“En iyi Sponsorluk
İletişimi” ödülünü aldı.
Beşiktaş JK Volvo
Car Turkey iş birliği de
Felis ödüllerinde yankı buldu. “Volvo 1903
lounge lansman tweet”i,
“Düşük Bütçe Büyük
Etki” kategorisinde
başarı ödülüne layık
görüldü.
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KAPTANLARIN KAPTANI:

KAAN DALAY
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Beşiktaş Ailesi’nin en çok gurur duyduğu branşlarından biri olan
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız’ın kaptanı Kaan Dalay,
milli takımda da başarılı bir performansa sahip.
Tam on yedi yıldır Siyah Beyaz formayı giyen oyuncumuz, sezon sonunda
bir şampiyonluk kupasını daha müzemize kazandıracaklarını söyledi.

Röportaj:

Barış Uzel

D

ile kolay, Beşiktaş’ta
on yedi sezon forma
giymek, giymeye
de devam etmek,
üstelik kaptan
olarak, hem de Beşiktaş’ın takım
sporlarındaki kaptanlarının en
kıdemlisi olmak... Aynı zamanda
milli takım sporcusu olmak,
2008 Avrupa Şampiyonası’nın
en değerli oyuncusu seçilmek,
2011’de Avrupa Şampiyonu olan
milli takımın önemli bir parçası
olmak, 2016 Rio Paralimpik
Olimpiyatları’nda dördüncülük
kazanan takımda olmak... İşte
bütün bunları yapan, Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız’ın yıllardır en önemli
oyuncularından biri ve kaptanı
olan Kaan Dalay’ı, siz değerli
Beşiktaş Dergisi okuyucularına
daha yakından tanıtmak için
yaptığımız keyifli röportajımız:

için ne düşünüyorsun?
On yedi yıldır doğuştan aşık
olduğum takım olan Beşiktaş’ta
forma giymekten çok mutlu ve
gururluyum. Burada olmak ve
hep kalıcı olmak, her zaman en
büyük hayalim ve hedefim olmuştur. Bundan sonraki hedefim
ise, bugüne kadar olduğu gibi
sadece Beşiktaş forması terletip,
aktif sporculuğu bu şanlı armamız altında bırakmak.
3 numaralı formayı giyiyorsun, bunun senin için bir önemi
ya da anlamı var mı?
3 numara giyiyorum çünkü 3
benim uğurlu sayımdır ve seviyorum.

Maçlara çıkmadan önce
yaptığın bir uğurun, şansın ya
da ritüelin var mı?
Maçlara çıkmadan önce saçlarıma jöle sürmek uğurlu geliyor
diye düşünüyorum (gülüyor).
On yedi yıldır her maçtan önce
mutlaka saçıma jöle sürmüşümdür ve bundan sonra da sürmeye
devam edeceğim.
Beşiktaş’ta olsun milli
takımda olsun yüzlerce maça
çıktın. Bunca yıldır yaptığın
yüzlerce maç içinde en unutamadığın hangisidir?
Şimdiye kadar yaptığım
maçlardan içinde unutamadığım ve hala içimin acıdığı maç,

“On yedi yıldır doğuştan aşık olduğum takım olan
Beşiktaş’ta forma giymekten çok mutlu ve gururluyum.
Burada olmak ve hep kalıcı olmak, her zaman en büyük
hayalim ve hedefim olmuştur. Bundan sonraki hedefim
ise, bugüne kadar olduğu gibi sadece Beşiktaş forması
terletip, aktif sporculuğu bu şanlı armamız altında
bırakmak.”

On yedi yıldır bu takımdasın, yıllardır kaptanısın...
Beşiktaş'ta forma giymeye
başladığında nasıl bir kariyer
hedefliyordun? Bulunduğun yer
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2016 Rio Paralimpik Olimpiyatları’ndaki İngiltere maçıdır.
Olimpiyat Bronz Madalyası için
İngiltere ile oynamıştık. Baştan
sona büyük bir çekişme içinde
geçen maçı son saniye basketi ile
maalesef kaybetmiştik.
Peki Beşiktaş Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı ile

birçok kez deplasmana gittin.
Bunlar içinde en unutamadığın deplasman hangisidir?
Her zaman en unutamadığım deplasman maçları İzmir’de
olmuştur. İzmir’deki Beşiktaş
taraftarının yeri bende ayrıdır.
İzmir’deki Beşiktaşlılar sağ olsunlar, bizi hiçbir zaman yalnız
bırakmadılar ve bırakmazlar.

“Her zaman en unutamadığım deplasman maçları
İzmir’de olmuştur. İzmir’deki Beşiktaş taraftarının yeri
bende ayrıdır. İzmir’deki Beşiktaşlılar sağ olsunlar,
bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve bırakmazlar.
Gerekirse bizle beraber mücadele ederler, onları çok
seviyorum. Buradan da İzmir’de bizleri destekleyen
taraftarımıza selamlar gönderiyorum.”

Gerekirse bizle beraber mücadele ederler, onları çok seviyorum.
Buradan da İzmir’de bizleri destekleyen taraftarımıza selamlar
gönderiyorum.
Taraftar demişken, içeride
olsun deplasmanda olsun Beşiktaş taraftarı hep yanınızda.
Sen de bir Beşiktaş taraftarı
olarak, onlar için ne söylemek
istersin?
Kendi sahamızda olsun ya da
Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya yurt dışında ülkemizi
temsil ederken, maçlarımızda
her zaman Beşiktaş taraftarları
olur. Onların bizi yalnız bırakmaması beni hem çok duygulandırır hem de çok gururlandırır.
Bizleri engelli gibi değil de,
gerçek bir sporcu olarak görmeleri müthiş bir şey... Hepsini
yürekten seviyorum. Bu büyük
Beşiktaş taraftarına layık olmaya
çalışıyoruz.
Son olarak, bu sezonki
takım hakkında ve takımın hedefleri hakkında ne söylemek
istersin?
Bu sezon her şey güzel gidiyor, iyi başladık. Hedefimiz,
tabii ki her Beşiktaş taraftarının
ve sporcusunun düşündüğü gibi
şampiyonluk. Ve bunu bu sezon
da başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize güvenim
ve inancım tam.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, 2010-11 sezonunda Andre
Vergauwen Kupası Şampiyonluğu yaşadı. Kupa, Kaan Dalay'ın ellerinde...

Camiamıza bir mesajın var
mı?
Biz, Beşiktaş olarak, iyi bir aileyiz, çok büyük bir aileyiz. Tüm
Beşiktaş Camiası olarak, bu kötü
günlerin (futboldaki) sona ereceğine kalben inanıyorum. Ne
gerekirse, bizim burada yapmaya
hazır olduğumuzun da herkesin
bilmesini isteriz. Motorları yeniden maviliklere süreceğiz...
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Adı Soyadı:
Gizem Gönültaş
Doğum Tarihi:
13.07.1993
Doğum Yeri:
Ordu
Forma Numarası:
10
Mevkisi:
Orta Saha
Burcu:
Yengeç
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
165 cm
Kilo:
62 kg
İlk idolü:
Modric
İlk amatör takımı:
Ordu Yenimahalle 52spor
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2015
İlk antrenörü:
Özcan Türkmen
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Annesine verdi
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Akdeniz Nurçelikspor
İlk evimizdeki maçı:
Akdeniz Nurçelikspor
İlk golü:
Akdeniz Nurçelikspor'a
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İlk başarısı:
BJK Kadın Futbol Takımı'nın lige ilk
girdiği sezon şampiyonluk yaşamak

En iyi huyu:
Anaç olmak
En kötü huyu:
İnsanları kıramamak
En büyük başarısı:
Beşiktaş ile 3. lig ve 2. ligde üst üste
şampiyonluk
En heyecanlandığı an:
Cenk Tosun ile tanışmak
En korktuğu şey:
Sakat kalmak
En beğendiği şarkıcılar:
Yıldız Tilbe, Resul Dindar, Koray Avcı
En hoşlandığı müzik türü:
Karadeniz şarkıları
En son okuduğu kitap:
Tess Gerritsen / Buz Gibi Soğuk
En beğendiği film türü:
Korku, aksiyon
En beğendiği aktris ve aktör:
Angie Harmon, Johnny Depp
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Etli yemekler, balık
En son tatili:
Ordu (Ailem Ordu'da yaşadığı için
yazları sadece oraya gidiyorum)
Hayatında en değer verdiği şey:
Annesi
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Annesinin aldığı telefon

Hayat felsefesi:
Her zaman güçlü olmak
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Amerika'ya gitmek
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Uyumlu olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Maçlara saçlarını örerek çıkmak
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BJK TV'DE
HAYVANSEVER
BiR PROGRAM
Ülkemizde hayvan hakları ciddi bir sorun... Onlar tıpkı bir eşya gibi satın
alınıp, sıkılınca terk ediliyor. Zehirleniyor, işkence ve eziyet görüyor.
Sayısı az mücadelesi büyük olan hayvanseverlerin çağrısı kimi zaman
duyuluyor kimi zaman ise umursanmıyor. Oysa onlar da bizim kadar
bu evrende yaşam hakkına sahipler. Beşiktaş TV de gün geçtikçe artan
hayvana şiddet olaylarına, bir türlü çıkmayan hayvan hakları yasasına,
onların yaşam mücadelesine dikkat çekmek için bir ilke imza attı.
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“Bir insan bir hayvanı gerçekten sevene dek,
ruhunun bir yanı gerçekten uykudadır.”

D

aha önce Kartal
Yuvası mağazalarının organize ettiği
sokak hayvanlarına
yardım kampanyası
“Semt bizim, dost bizim” projesini bir televizyon programına
dönüştürdü. İşte “Satın alma
sahiplen” mottosuyla yola çıkan
yeni programın öyküsünü Sevde
Eğribacak ve Sema Tuğçe Dikici
ile konuştuk.
Böyle bir program yapmaya
nasıl karar verdiniz?
Sevde: İki hayvansever olarak
bir araya geldiğimizde evimizdeki kedilerimizden, sokakta
beslediğimiz kedi ve köpeklerden
sürekli konuşuyorduk. “Sokakta
yaşayan canlıların yaşam mücadelesine dikkat çekmek için
neler yapılabilir”derken bu program fikri aklıma geldi ve hemen
Sema’yı aradım.
Sema: Ben kendim de sahiplendirme yaptığım ve hayvansever oluşumlarla sürekli iletişim
halinde olduğum için projeye
gözüm kapalı “Evet” dedim.
Beşiktaş’ın daha önce yapmış
olduğu “Semt bizim, dost bizim”
kampanyasının ismini de direkt
program adı olarak önerdim.
Hikayemiz böyle başladı.

Anatole France
bazı mağazalarda ürünleri bulmak mümkün ancak bu durum
biraz da arz talep meselesi. Hayvanseverlere ve taraftarlarımıza
çok büyük görevler düşüyor.
Beşiktaş taraftarı bu konuda fark yaratıyor öyle değil mi?
Sema: Akvaryumlara hapsedilen yunuslardan yasa dışı
avlanan orkinoslara kadar bütün
canlıların yaşam hakkına dikkat
çeken tribünlerimiz var. Bunu
zaman zaman pankartlarda
görebiliyoruz, zaman zaman hayvanlar için yaptıkları projelerde.
Beşiktaş taraftarının doğaya ve
canlılara olan sevgisi ve hassasiyeti dün de vardı, bugün de var.
Sevde: Çarşı grubu geçtiğimiz haftalarda Kurtköy Ormanları’na atılan köpekler için
kulübeler yaptı. Biz de gittik
görüntüledik hatta. Taraftarımızla bu açıdan gerçekten gurur
duyuyoruz. Sadece taraftarımız
değil semtimizle de tabii ki.
Peki Beşiktaş semti bu ko-

nuda ne kadar duyarlı?
Sevde: Programımızda da
sık sık yer vereceğiz. Semtimiz,
esnafı, öğrencisi, ev hanımı,
emeklisiyle fark etmeksizin
sokak hayvanlarına gerçekten
değer veriyor. Beşiktaş’ın her sokağında bir mama kabı ve bir su
kabı görebilirsiniz. Keşke her ilçe
Beşiktaş kadar sokak hayvanlarına sahip çıksa, onlara karşı bu
kadar duyarlı olsa...
Sema: Tabii sadece semt
sakininin değil, belediyenin de
sorumluluk alanı buralar. Örneğin köpeklerin semt içerisindeki
parklarda gördüğümüz kadarıyla
barınacakları kulübeleri yok. Esnaftan da bu konuda benzer yorumlar aldık. Kedilerimiz daha
şanslı. Ama köpeklerin barınma
konusunda kulübe ihtiyaçları
var. Programda da ilgililere mesajımızı gönderdik zaten.
Programın ana mesajını
nasıl özetlersiniz?
Sevde: Amacımız sokak hay-

Bu proje hala devam ediyor
değil mi?
Sevde: Kartal Yuvası mağazalarının başlattığı bir kampanyaydı bu. Mağazalarımızdaki evcil
hayvan ürünleri (tasma, kedi ve
köpek yatağı, mama kabı vb.)
satışlarından elde edilen gelirler
barınaklara bağışlandı. Hala
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vanlarının yaşam mücadelesine
dikkat çekmek ve onların da
bizim kadar yaşam hakkı olduğunu gösterebilmek. Bu yüzden
sadece Beşiktaş semti ile sınırlı
kalmayacağız. İstanbul, hatta
Türkiye’nin birçok yerindeki
hayvanseverlerin sesi olacağız
inşallah. Çünkü gerçekten sınırlı sayıda insan kendi güçlerini,
imkanlarını aşan bir mücadele
içindeler.
Sema: “Satın alma, sahiplen” mesajıyla yola çıktık.
Türkiye’de parayla satın alınan
her beş kedi ve köpekten biri
sokağa terk ediliyor. Bu canların sokağı bilmedikleri için
yaşam şansları maalesef çok az.
Terk etmek, bir bakıma ölüme
davetiye çıkarmak. Onlar karne
sürprizi, sevgililer günü hediyesi
değiller. Ama maalesef bunu
moda haline getiren insanlar var
çevremizde.
İçerik olarak neler var
programda?
Sema: Her programda
sevgiyle ve bakımla mucize bir
şekilde yaşama tutunan canların
hikayesine yer veriyoruz. Veteriner hekimlerden görüşler alıyo-
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ruz. Kısırlaştırmanın önemine
dikkat çekiyoruz.
Sevde: Barınak ziyaretlerimiz oluyor. Arazi beslemelerinde terk edilen hayvanların
mücadelesine dikkat çekiyoruz.
Hayvansever derneklerle ortak
çalışmalarımız olacak. Tabii
arada keyifli anlar, gülümseten
hikayelerimiz de var.
Kulübümüzden ve taraftarlarımızdan nasıl yorumlar
aldınız?
Sevde: Her şeyden önce futbolcularımızın, yöneticilerimizin, taraftarlarımızın desteğini
almamız bizim için çok önemliydi. Onlar da bize inandılar.
Sema: Bu işin aslında rengi,
kulübü, rekabeti yok. Keşke
diğer kulüplerden de benzer
projeler duysak. Hep birlikte
bir şeyler yapıp, barınaklarımızı
iyileştirsek mesela. Belediyelerin
asli görevlerine dikkat çeksek.
Hayvanları kürekle çöp arabasına sokan, eziyet ederek toplayıp
arazilere terk eden belediyelerin
cezalandırılması için kamuoyu
yaratsak...
Sevde: Tabii belediyeler kadar insanların da bilinçlenmesi

ve vicdan sahibi olması lazım.
Hala kedi ve köpeklerin su kabında izmarit söndüren, mama
kaplarını tekmeleyen, hayvana
işkence eden ve cezalandırılmayan bir sürü insan var.
Son olarak eklemek istedikleriniz neler?
Sema: Toplumların gelişmişliğini hayvanlara yapılan
muameleden görebilirsiniz. Bu
hepimizin sorumluluğunda. Ne
tek devlet görevlilerinin ne de
tek hayvanseverlerin. Ama aciliyeti olan bir şey var ki, hayvanların artık mal gibi görünmemesi,
onlara zarar verenlerin daha
büyük ve caydırıcı cezalarla
cezalandırılmaları lazım.
Sevde: Amacımız el birliği
ile farkındalık yaratmak... Ne
kadar cana dokunabilirsek,
ne kadar kişinin vicdanını
uyandırabilirsek o kadar mutlu
olacağız. Binlerce lira verip pet
shop’lardan hayvan satın alan
kişiler, etrafındaki sevgiye ve
bakıma muhtaç canları görebilse
keşke... Çünkü gerçek dostluk
parayla satın alınmaz ve onlar
gerçekten cins ya da değil, bizi
koşulsuz seven tek canlılar.

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?
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Astrolojik portre:

RICARDO QUARESMA
Natal

Lisbon, Portugal

26 Sep 1983, Mon

Tropical

12:00 PM UT +0:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

A

strolojik doğum haritalarını incelerken
kişinin mizacının, ruhunun bir röntgenini
çektiğimizi söyleyebilirim. Beyin tomografisi çektirmek, beyin damarlarının anatomik
yapısı hakkında bilgi verir. Ancak o
beynin içinden geçen düşünceleri ve
yaşama aktarılan davranış modellerini anlayabilmek için astrolojik
doğum harita analizi yapılabilir.
Kişinin mizacı, içsel çekilimleri, aile
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Whole Sign

hikayesi, güdüsel tepkileri, tavırları,
neleri sevdiği, nasıl kavga ettiği,
nelere üzüldüğü gibi binlerce detay
o harita içinde saklıdır.
Ricardo Quaresma, 23 Eylül
1983 yılında, Portekiz’in Lizbon
şehrinde, Güneş Terazi burcunın ilk
günlerinde ilerlemekteyken hayata
gözlerini açmış. Venüs’ün yönettiği
Terazi burcunda doğan kişiler için
güzellik, keyif, zevkler, lüks, şıklık,
uyum ve sevgi çok önemli kelimelerdir. Oldukça sosyal davranışlar
içinde, gruplar ve organizasyonlarda yer almak onları mutlu eder.
Hayattan keyif almaya öncelik veren
Terazi burcunun tüm özelliklerini
Quaresma’da rahatlıkla görebilirsiniz. Dengeli ve huzurlu bir
hayat sürmek önceliği olacağı için,
dengeyi bozacak kişi ve olaylardan
uzak durmayı tercih eder. Bir röportajında Türkiye’de özellikle Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’ne gelmesinin
en önemli sebeplerinden birinin,
taraftarların onu burada görmek
istediğini büyük bir sevgiyle ifade
etmeleri olduğunu söylemişti.
Terazi burcundan olan bir
kişinin haritasında ‘Venüs’ bü-

yük önem kazanır. Çünkü Terazi
burcunun yönetici gezegeni olan Venüs’ün yerleşimiz, açıları ve gücü o
kişinin nasıl bir terazi kişisi olduğu
hakkında bütün ipuçlarını içinde
barındırır. Quaresma’nın haritasına
göre doğum anında Venüs gökyüzündeki konumu itibarıyle Aslan
burcunda ve savaşçı Mars gezegeni
ile yan yana bulunmaktaymış.
Aslan burcu ateş elementi ve sabit
niteliktedir. Sıcaklığı, dürüstlüğü,
gururu, cesareti, özgüveni ve korkusuzluğuyla tanınan bir burçtur.
İki kişisel gezegeninin bu burçta
olması Quaresma’yı sevgi dolu,
sıcak, kendine güvenen, yaratıcı yeteneklerini ortaya koymaktan gurur
duyan ve bunun takdir edilmesi ile
motive olan bir kişi haline getiriyor.
Kralların burcu olan Aslan, basit
ve sıradan olan şeylere ilgi duymaz.
Venüs onun zevkli, heyecan dolu,
kendine güvenen, gururlu, hayran
olunmaktan hoşlanan yanını çok
net bir şekilde sembolize ediyor.
Ricardo Quaresma’nın fiziksel
enerjisinin kaynağını, gücünü, tutkularını anlayabilmek için Mars’ın
konumunu incelemeliyiz. Mars ge-

zegeninin doğum haritasındaki yeri
kişiyi motive eden, harekete geçiren,
adrenalin salgılamasını sağlayan temaların hangi burçla ilgili olduğunu
gösterir. Tabii ki Aslan burcunda
yer alan Mars sayesinde Quaresma
yine yukarıda belirttiğimiz özelliklerle motive oluyor. Taraftarın
sevgisi, alkışı, tezahüratı onun için
çok önemlidir. İstanbul’a geldiğinde binlerce taraftarın onu tezahüratlarla karşılaması karşısında “O an
hissettiklerim gerçekten anlatılmazdı. Söyleyebileceğim tek şey, bana
inanan, bu kadar değerli olduğumu
düşünen insanların olması beni çok
mutlu etmişti” şeklinde bir demeç
vermişti.
Özgüvenli ve kendinden emin
olan tavırlara sahip olan, kazanmak
için mücadele eden Quaresma için
performans ve başarılı davranışlarının takdir edilmesine büyük önem
taşır. Öte yandan eleştiriye karşı
aşırı duyarlı olabilir. Bu durumda
Aslan burcunun öfkeli, agresif ve
saldırgan yönü büyük bir gürültü ile
ortaya çıkabilir. Özellikle haksızlık karşısında kendini tutmakta
zorlanabilir.

Quaresma’nın zeki, becerikli
ve yetenekli bir futbolcu olduğunu herkes açık ve net bir şekilde
görüyor. Astrolojide zeka ve akıl
gezegeni, Merkür’dür. Aklın kalitesini gösteren bu gezegen Quaresma’nın doğum haritasında çok
güçlü bir şekilde Başak burcunda
yerleşmiş. Merkür’ün Başak burcundaki pozisyonu onun herhangi bir
konuyu hızlıca kavramasını, uyanık,
becerikli ve analitik bir zekaya sahip
olmasını sağlıyor. Etrafındakilerin
önem vermediği detayları hızlıca
fark edebilir, içgüdüsel olarak hızlı
ve isabetli kararlar verebilir. Bu
özellikleri de onu rakibin defansı
ve kalecisi için çok tehlikeli bir hale
getiriyor. Çünkü aklında geçeni
anlamak mümkün olmayabilir.

Mitolojide Merkür tanrıların habercisi
Hermes’tir. Hızlı, akıllı,
bilgilidir, ayak bileklerinde
ve kaskında kanatlar olan bir
tanrı şeklinde resmedilir. Bu
kanatlar onun hızını ve yerinde
durmadan devamlı hareket halinde
olmasını sağlar. Merkür’ün onun
haritasındaki güçlü yerleşimi de,
aslında Quaresma’nın sanki ayak
bileklerine kanat takılmış gibi hızlı
hareket ettiğini, rakiplerini şaşırtıp
rahatlıkla geçtiğini çok net görmemizi sağlıyor.
Merkür’ün yetenekleri ve becerileri de temsil eden bir gezegen sembolizmindeki güçlü konumu, onun
teknik anlamda da yeteneklerini
zekasıyla başarıyla birleştirebildiğini
gösteriyor. Kendine has meşhur ‘trivela’ vuruşu tüm kalecilerin korkulu
rüyası haline gelmiştir. Yumuşak
bilekleri ve rakip oyuncuyu şaşırtan

çalımları Quaresma’yı markaj ile
durdurulamayan, faul yapılmadan
zaptedilmesi pek mümkün olmayan
bir futbolcu haline getiriyor. Diğer
futbolculara Quaresma hakkındaki
düşünceleri sorulduğunda verilen
yanıtlar, “Quaresma ile karşı karşıya
kalmanın her kaleci için tedirgin
edici olduğu ve defans tarafından
durdurulmasının hiç de kolay olmadığı” şeklinde.
Son olarak Ricardo Quaresma’yı
hayatta en fazla mutlu eden öğelerin
ve önceliklerinin ne olduğuna bakalım. Bu sorunun cevabı haritada
Ay’ın konumuyla açıklanabilir.
Quaresma’nın doğum haritasında Ay güçlü bir yerleşimde, Boğa
burcunda bulunuyor. Bu pozisyon
kişinin mutluluk ihtiyacının yüksek
olduğunu gösterir. Evine, ailesine,
yaşadığı topraklara bağlıdır. Mutluluğu kendini güvende hissetmesiyle
doğru orantılıdır. Quaresma “Yaşadığım bütün ülkeler, oynadığım tüm
takımlar arasında şimdiye kadar
kendimi en mutlu hissettiğim ve
evde hissetiğim yer şüphesiz Beşiktaş” derken biz aslında onun Boğa
burcundaki Ay’ının güvence ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu
net bir şekilde anlayabiliyoruz. Boğa
burcunun yöneticisi de Venüs’tür.
Dolayısıyla hem güneş burcunun
hem de Ay burcunun Venüs tarafından yönetiliyor olması bizi yine
Aslan burcunda götürüyor. Sevgi
görmesi, yeteneklerinin takdir edilmesi, sıcak bir sevgi yumağı içinde
olması Quaresma’yı her zaman daha
başarılı olma yönünde güçlendirecektir. Otuz beş yaşına geldiği halde
hem fizik hem kondisyon hem
başarı arzusu hem de içindeki futbol
ateşinin kendinden daha genç bir
çok futbolcudan fazla olduğunu
rahatlıkla görebiliyoruz.
Ricardo Quaresma’nın haritasındaki ateş elementi fazlalığı onun
sıcakkanlı doğasını, içten, dobra,
korkusuz, cesur ve bir o kadar da
sevgi dolu yönünü vurguluyor.
Büyük bir aşk ile bağlı olduğu
Beşiktaşımız’da, onu kalpten seven
ateşli taraftarlarının tezahüratlarıyla
bu sezonu da başarı ile tamamlayarak şampiyonluk kupasının yine
ellerinde yükselmesini diliyorum.
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN
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RUHİ SARI:

"SİYAHIMIZ
SİYAHTIR,
BEYAZIMIZ
BEYAZ"
Tiyatro, sinema ve
dizilerdeki başarılı
rolleriyle herkesin
tanıdığı ve çok sevdiği
Ruhi Sarı’yı,
hemen her maçta
Beşiktaş tribünlerinde
görebilir, onunla
tezahürat yapabilir,
birlikte sevinip,
birlikte üzülebilirsiniz.
Beşiktaş semtinde de
sık sık rastladığımız
değerli oyuncuyla
çocukluk günlerinden
bu yana Siyah Beyaz
bir yolculuğa çıktık.
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Röportaj:

Dilay Dilaver
Fotoğraf:

Ferda Demir

K

endinizi nasıl bir
Beşiktaşlı olarak
tarif edersiniz?
İyi bir Beşiktaşlıyım ben.
Beşiktaş sevdalısıyım. Beşiktaşlılığın sadece futbol ile alakalı olmadığını bilen bir Beşiktaşlıyım.
Kazandığımız maçların sonrasında değil, kaybettiğimiz maçların
sonrasında forma giyen Beşiktaşlılar'danım. O yüzden benim
Beşiktaşlılığım, Beşiktaşlılığın
hayata karşı duruşu ile alakalı
bir Beşiktaşlılık. O yüzden "İyi
ki Beşiktaşlıyım" diyenlerdenim.
Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık. Sıradan bir takım taraftarlığı değildir, özeldir. Siyahımız
siyahtır, beyazımız beyaz... Asla
ortası yoktur.

çük yaşta seçtim. Üstelikte bir
Trabzonspor maçında seçtim.
Burada babamın beni getirdiği
bir Trabzonspor-Beşiktaş maçı
vardı, 2-1 Beşiktaş’ın kazandığı...
Beşiktaş’ın gol atmasına sevinip
Beşiktaşlı olan bir adamım. Bir
de büyüdüğüm semt Kartal’dı
benim. Kartal’da çok Fenerbahçeli vardır aslında. Ama benim
oturduğum mahallede, bizim
kendi kurduğumuz bir futbol
takımımız vardı. Çoğu Beşiktaşlıydı. Hatta takımın renkleri de
Siyah Beyaz'dı. Takımımızın adı
da Yıldırayspor’du. Bir mahalle
takımıydı ama ismimiz de vardı,
formamız da vardı. Beşiktaşlılığım'da onun da etkisi var
tabii. Bir de ne yalan söyleyeyim
Metin-Ali-Feyyaz dönemi bizim
efsane olduğumuz dönemlerdi..
Bizler o dönemin çocuklarıyız.
Önceki dönemini de hatırlıyorum Beşiktaş’ın ama bizi çok
etkilemiştir o Metin-Ali-Feyyaz
dönemi. Kolej takımı gibiydiler. Bir futbol takımı düşünün,

sahaya çıktığında duruşu ile diğer
takımlardan önde durabilen.
Hem futbolculuklarıyla hem
de kişilikleriyle... Çok özel bir
takımdı. Onları izleyebildiğimiz
için de çok şanslı bir kuşağız.
Sizin Beşiktaşlılığınız'ı dinledik peki oğlunuzda durumlar
nasıl?
O, Beşiktaşlı doğanlardan.
Zaten Beşiktaş’ta doğdu, Beşiktaş’ta büyüyor. Ben onu Beşiktaşlı yapmak için uğraşmadım,
o kendisi seçti. Biraz babaya
özenme duygusu ile tabii. Çok
sağlam Beşiktaşlı kendisi. Bu
sene ilk defa maça getirdim
onu. İlk maçı ve herhalde bütün
Beşiktaşlılar'dan daha şanslı.
Geldiği ilk maçta Beşiktaş’ın altı
gol attığını gördü. Ben kırk yıldır
şu statta -hani attık çok ama- hiç
canlı izlemedim. Bir Kadıköy’de
Fenerbahçe maçı vardır. O benim hayatımın en güzel maçıdır.
Beş attığımız maçtır. Ama ilk geldiği maçta altı gol birden gören

Peki sonradan Beşiktaşlı
olanlardan mısınız yoksa Beşiktaşlı doğanlardan mı?
Beşiktaşlılığı kendim seçmiş
bir Beşiktaşlıyım. Trabzonlu bir
ailenin çocuğuyum. Ailemin
tamamı Trabzonsporlu. Hatta
bu yüzden hemşehrilerimden
tepki de görüyorum. Ama ben
memleket ile futbol takımını çok
aynı görmüyorum. Trabzonlu
olduğum için çok mutluyum.
Bir Trabzonlu Beşiktaşlı olduğum için de çok mutluyum.
Ben kendim seçtim, çok kü-
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futbol çok keyifli bir uğraş, biraz
da nankör bir spor. Hayatının
en kıymetli o ilk çeyreği yoğun
antrenmanlarla ve gerçekten çok
fazla hayatı yaşamadan geçiyor.
Tam böyle en güzel yaşlarınızda,
otuz beşli yaşlarınızda bitiyor.
Bir yerdesiniz, sonra o ilgiyi kaybederek, azalarak gidiyor. Yani o
psikolojinin altından kalkmanın
kolay olmadığını düşünüyorum.
Tercih ederse tamamen yanında
olan ve çok destekleyen bir baba
olurum ama korkarım da bir
parça. Çünkü kolay bir iş değil.
Hem uğraş olarak kolay bir uğraş
değil hem de getirdiği psikolojik
durumların çok kolay atlatılabilinecek şeyler olduğunu da
düşünmüyorum. Çok futbolcu
arkadaşım var. Yaşadıkları şeyleri
çok iyi biliyorum. İyi maçtan
sonraki o coşkuyu, kötü maçtan
sonraki o durumları... Gerçekten
kolay değil hiçbir yandan. Otuz
maç efsane oynarsınız, bir maç
sizin hatanız yüzünden gider, vatan haini bile ilan edilebilirsiniz.
Tarihte çok örnekleri var. Hele
milli takımda yaşadıkları şeylerden dolayı çok kötü psikolojilere
bürünmüş oyuncular var. O
yüzden zor iş, çok zor iş.
bir taraftar var şimdi. O yüzden
şanslı Beşiktaşlılar'dan. Çok
mutluydu. Kaçırdığımız gollere
yaptığı hareketler... Sanki otuz
yıldır maç izliyor. Çok eğlendi
zaten. Tezahüratlar yaptı, coştu.
Onun için bayram günü gibiydi.
Futbol ile arası nasıl?
"Kaleci olacağım" diyor.
Beşiktaş Spor Okulları’nda
basketbola gidiyor. Basketbolu
seviyor. Yüzmeye de gidiyor. Tenis oynuyor. Neye karar vereceği
yaşta aslında şu an. Bir branş
seçmişliği yok. Satranç oynuyor.
Hem de oldukça iyi oynuyor. Bir
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takım uğraşları var. Ama henüz
bir yere kanalize olmuş değil.
Futbol oynamayı çok seviyor ama
bir yandan da "Astronot olacağım" diyor.
Peki ileride tribünlerde izlemek ister misiniz oğlunuzu?
Çok emin değilim bu konuda. Çünkü kendimi tutabilir
miyim bilmiyorum. Birisi ona
bir şey yaparsa sahaya atlarım
diye korkuyorum. Ama hiçbir
şeyini engellemem. "Ben oynamak istiyorum" derse de hep
arkasında dururum. Ama illa
olsun diye de uğraşmam. Çünkü

Beşiktaş üst üste şampiyon
olduğunda tepkisi ne oldu,
nasıl karşıladı?
İlk şampiyonlukta beş yaşındaydı. Şampiyonluğun ne
olduğunu öyle çok anlayabilecek
gibi değildi. Maç kazanmışız
gibi sevindi. Ama geçen sezon
Galatasaray’ın şampiyonluğunda, şampiyonluğun ne demek
olduğunu bizim için gördü ve
çok üzüldü. Bunu şöyle anladı;
sokaklara asılan bayraklardan.
Galatasaray bayraklarını görünce
çok üzüldü. Çünkü çocukluğu
boyunca her yerde Beşiktaş bayrakları vardı. O bayraklar kalkıp,
yerine farklı bayrakların asıldığı-
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ter atıyoruz. Mesela son maçımız
normalde bir saat sürecekti iki
saate yaklaştı. Hala bırakmak
istemiyoruz. Eğlenceli bir halı
saha muhabbetimiz var.

nı görünce bir şey kaybettiğimizi
anladı. Çok kıymetli oldu artık
onun için.
Birbirinden güzel üç tane
formamız var. Ama en beğendiğinizi soracak olursam, hangisini söylersiniz?
Siyah formayı... Siyah, kalın
gri çizgili olan formayı beğendim. Kara Kartal forması gibi
geliyor bana. Kırmızı formayı da
beğendim. Ama benim hala inatla istediğim bir forma var. N'olur
yapılsın istiyorum. Önümüzdeki
sezon olur inşallah. "Çubuklu,
çubuklu, çubuklu" diyorlar ama
gerçek çubuklu Beşiktaş’ındır.
İnce çubuklu ama... Geçen
sezonki kalın çubuklu formayı
çubukludan saymıyorum ben.
Takımda en beğendiğiniz
futbolcu kim?
Takımda beğenmediğim
futbolcu yok desem yeridir.
Hepsinin özel futbolcular olduğunu düşünüyorum. Ama geçen
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seneki Babel’i çok özlüyorum.
Bu sezon onu çok göremiyorum
sanki. Quaresma muhteşem bir
yetenek. Ama benim bu takımın en sevdiğim futbolcusu,
olmazsa olmazı, herkes gider o
kalır dediğim; Necip Uysal. Onu
gördüğüm zaman çok mutlu
oluyorum. Kulübede de görsem,
sahaya girdiğinde de görsem bir
adam bir takıma bu kadar mı
yakışır. Necip bizim çocuğumuz.
Sizin sporla aranız nasıl?
Bir ara güzel düzenli spor
yapıyordum ama onu bıraktık.
Bitti. Olmadı devam ettiremedik. Haftada en az iki defa halı
saha maçı yapıyoruz oyuncu
arkadaşlarımızla. Bir de eski
futbolcu arkadaşlarla. Çok keyifli maçlar oluyor. Bir de benim
için çok özel. Yıllarca tribünde
izlediğim adamlar yanımda top
atıyor, top veriyor. Benim için bir
dönemin hayali halı sahalarda
devam ediyor. Çok eğleniyoruz
ve çok ciddi efor sarf ediyoruz,

Beşiktaş ile ilgili unutamadığınız, aklınızdan çıkmayan
bir anınız var mı?
Çok var. Ama bu bana ne
zaman sorulsa, aklıma hep Kadıköy’deki 1-5’lik Fenerbahçe maçı
geliyor. İnönü değil yani deplasmanda... Ama o zaman tribünler
yarı yarıyaydı. Maç başlamadan
önce rakip takımın hocası bizim
tribünün önünden geçerken eliyle beş yapmıştı. Biz de kendisini
kırmadık, beş attık. Metin-Ali-Feyyaz, üçünün de golü vardı
diye hatırlıyorum. Çok keyifli
bir maçtı. Güzel bir gündü. O
zaman maçlar gündüz oynanıyordu. Öğlen sıcağında bitmiş
bir maçtı. Kadıköy’den Beşiktaş’a
gururlu bir dönüş vardı. Güzel
bir gündü onu hiç unutmam. Bir
de buradaki Liverpool maçını...
Desibel rekorunun kırıldığı,
tribünlerin muhteşem bir şov
başlattığı, Liverpool oyuncusu
Gerrard’ın top oynamayı bırakıp,
tribünleri izlediğini gözümle gördüğüm... Liverpool tribünlerinin
maçı izlemeyi bırakıp Beşiktaş
tribünlerini kamerayla çekmeye başladıkları görüntüler hep
aklımda. Bobo’nun enfes golü...
"Bobo çok Bobo’sun" dediğimiz
gol. Yaklaşık taraftarın bir maça
on beş dakika nasıl etki ettiğini
ve on beş dakikayı tezahürat
yaparak rakibi uyuttuğunu gözlemlediğim bir maçtı. Gerçekten
o maçın galibi taraftardı. Bir
önceki hafta stattaydım. Tribündeki herkes bir hazırlık içindeydi. "Herkes beyaz giysin" diye
tezahürat yapılmıştı. Gerçekten
Liverpool maçında stat bembeyazdı. Muhteşem bir atmosfer
vardı.

Aralıksız ve karşılıksız
sevdadır Beşiktaşlılık

B

Yazı:

Gökhan Karakaş

avullarımıza doldurduğumuz eşyaların içinde en özeli,
en kutsalıdır Beşiktaş atkısı. Sadece bir sembol değil,
yüreklerdeki Siyah Beyaz aşkın anlatım tarzıdır bu atkı.
Erzurum’un buz şelalelerine giden doğa sporcuları taşır
bazen bu sevdayı, bazen kuş gözlemi için Sibirya steplerine
giden. Açık hava kültür müzesi gibi tarihi eserler ve değerler barındıran
Adıyaman’daki Nemrut Harabeleri tanık olurken sevdamıza, Çağla
ve Arif Sarı da balayı için gittikleri Tanzanya’ınn Zanzibar adasında
uçurdu Kartalımızı.

Medeniyetler buluşurken Beşiktaş oradaydı

Eski adı Mansur’un Kalesi anlamına gelen Hısnımansûr olan
Adıyaman, barındırdığı tarih ve kültür öğeleri ile adeta bir açık hava
müzesi. Şehrin her yerinde binlerce yıllık insanlık tarihinin çeşitli
örneklerine rastlanmak mümkün. Şimdilerde etsiz çiğ köftesi, coğrafi
işaret olarak kabul edilirken şehre özgü bir değer olarak tescillendi.
Adıyaman’ın kadim medeniyetler içinde yer alan coğrafyası yedinci
yüzyıldan sonra hızlanırken, tarihi boyunca hüküm süren Hitit,
Hurri, Mitanni, Asur, Pers ve Kommagane krallıklarıyla günümüze
kadar ulaştı. Emevi ve Roma imparatorluklarının da izlerinin bulunduğu Adıyaman’da Cendere Köprüsü tanık oldu Beşiktaş sevdamıza.
Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak bilinen köprü,
Cendere çayının üzerindeki bir nakış gibi bizi beklerken, ince akan su
küçük vadide gezmemize izin verdi. Medeniyetler beşiği Adıyaman’ın
dillere destan köprüsü, daha sonra karşılaşacağımız tarihsel değerlerinde habercisi oldu.
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Kralların göğe yükseldiği yerde
Kartal havalanıyor

Kocahisar yani Yeni Kale’deki Beşiktaş maceramızın ardından,
Adıyaman’ın simgesi Kâhta ilçesindeki Nemrut Dağı ören yerine
doğru ilerlerken karşımıza kralların yazlık mekanında Arsameia ile
Kral Antiochos’un el sıkışırken yapılan heykeli çıkıyor. Güzel bir
doğa yürüyüşünün ardından ulaştığımız heykel, Anadolu’nun kültürel birikimini kanıtlıyor. Nemrut Dağı eteklerinde dünyanın en güzel
güneş batışınında izlendiği Kommagane Heykelleri’nin önündeyiz...
Kralların göğe yükselmeyi anlattığı anıt dünya kültür mirası listesinde yer alıyor. Yaklaşık üç bin yıllık tarihi ile yerli yabancı binlerce
turisti kendine çeken ve yarım saati bulan bir yürüyüş rotasıyla ulaştığımız Kommagane Krallığı heykelleri, Beşiktaş sevdamızın dalgalandığı yerler arasına girdi. Elbette heykel dizisinin ortasındaki kartal
figürü ilgi alanımıza fazlasıyla girerek, yaşamın Siyah ve Beyaz’dan
ibaret olduğunu kanıtlıyor.

Tayvanlı Beşiktaşlılar

Beşiktaş atkımızı açarken Tayvan’dan gelen turist grubunun
ilgiyle izlediğini görmek mutlu etti bizi. Tam bir Türkiye aşığı olan
ve fırsat buldukça Anadolu’yu gezdiğini söyleyen Chenhew Lio
hemen eşlik etti. Yanındaki üç arkadaşıyla birlikte atkımızı açan Lio,
“Çin’de futbol yeni gelişiyor ve Beşiktaş’ı yaptığı kamplardan tanıyorum. Renklerinin bu kadar güzel olduğunu ve taraftarının bambaşka
işlere imza attığını bilmiyordum. Artık ben de Beşiktaşlıyım” dedi.
Efsane Başkanımız Süleyman Seba’nın akrabaları çıkıyor karşımıza.
Hüseyin Çalkop, bizim gibi başkanımızla gurur duyarken Tayvanlı
misafirlerimizle de yakından ilgilenerek Beşiktaşlı duruşunu gösterdi.

Tanzanya’da Siyah Beyaz Coşku

Balayında Tanzanya’nın Zanzibar adasına giden Çağla ve Arif Sarı
da Beşiktaşlı duruşlarını bizimle paylaştı. Türkiye’den götürdükleri
Beşiktaş formalarını yerel halka dağıtan çift, büyük mutluluk depolayarak ülkemize döndü. Çağla Sarı, “ O an ki duygularımız kelimelerle
anlatılamaz. Zaten formaları bavulumuza koyarken heyecanımız
başlamıştı. Fakat çocukların Siyah Beyaz forma için duydukları
heyecan bizimkini geçti. Çünkü okuldaki öğretmenlerinden izin alan
çocuklar, bizlere bayramlarda yeni elbise giyerken duyduğumuz heyecanı anımsattı. Beşiktaş’ın hayatımızda bu kadar büyük yeri olması ve
gittiğimiz her yerde bize büyük duygular yüklemesinden çok memnunuz” dedi.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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“Beşiktaş
BeşiktAŞK’tır”
Bir yılın daha sonuna geldik. Yepyeni bir yıla başlamadan önce 2018’in son
konuklarıyla size yılın son keyfini ve yeni yılın da ilk umut dolu dileklerini
paylaşacağız. Bu yılın son konukları Şahangiller! Emrah, Gönül ve Özgür
Efe bize yüreklerini açtı, biz de onların bu sıcaklığını ve Beşiktaşlılığını
sizlerle buluşturduk. Şimdiden tüm Beşiktaş Ailesi’nin, semtimizin,
Beşiktaş’ın, yeni yılı kutlu olsun, 2019 hepimize mutlu olsun, umutlu olsun.

Yazı:

Fatma Arsan

N

eler yaparsınız?
Genelde ve gün
içinde...
Emrah ve
Gönül Şahan
çiftiyiz. On bir yıldır beraberiz
ve evliliğimizin altıncı senesi
bitti. 2007 yılında üniversitede
tanıştık. Sosyal medyacıyız ve
hayatımızın büyük bölümü ellerimizdeki telefonla geçiyor. Evde
videolar çekip, sosyal medya
platformlarında paylaşıyoruz.
Oğlumuz Özgür Efe, üç yaşında.
Hep BJK zıbınlarıyla büyüdü,
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yatak odası hep Kartallarla ve Beşiktaş logolarıyla dolu. O yüzden
doğuştan fanatik oluyor sanırım.
Maçlarda gelip, yanımıza oturup,
gol olmasını bekler ama televizyon yerine bizim tepkilerimize
bakar. Ondan daha çok zevk
alıyor demek ki. Çok zeki bir
çocuk, iyi bir eğitim alabilmesi
için iyi bir okula göndermek
istiyoruz. İlla şu mesleği seçsin
diye kesinlikle hiçbir zorlama
yapmayı düşünmüyoruz. İnşallah
iyi bi evlat olur.
Nasıl Beşiktaşlı oldunuz.
Evde herkes Beşiktaşlı mı?
Emrah: Ben doğdum doğalı
Beşiktaşlıyım hem de fanatik.
Ailede herkes Beşiktaşlı. Ama
Gönül Trabzonlu olduğu için
Trabzonspor’dan vazgeçemiyor.
Gerçi evlenene kadar her sorduğumda “Beşiktaşlıyım” diyordu
şimdi “Trabzonsporluyum” diyor
(gülüyor).
Gönül: Ben çok fanatik değilim. Hatta sorsalar üç futbolcu
söyleyemem o yüzden evde hep

Beşiktaş maçları izlenir. Oğlumuzun da formaları hep Beşiktaş
forması zaten...
Maç izlemeyi sever misiniz
yoksa Beşiktaş’ı daha çok bir
kulüp kültürüyle mi sahiplenirsiniz?
Maç günleri gergin olur. Eğer

izleriz. Çoğu arkadaşım farklı
takımı tutsa bile bizim Beşiktaş’a olan aşkımızı sevdiğinden
Beşiktaş’a ayrı bir saygı duyarlar.
Aslında Beşiktaş BeşiktAŞK’tır.
Gönül: Valla Trabzonlu olsam da Beşiktaş’a ayrı bir sempati
duyuyorum. Eşimden dolayı
mıdır bilmiyorum ama Beşiktaşlılar’ın Beşiktaş’a olan aşkı çok
güzel geliyor. Çarşı ruhu diye bir
şey var bu ülkede...

Emrah: “Küçükken
yenildiğimiz zamanlar
abimle sarılıp ağlaya
ağlaya uyurduk. Sabah
kalkınca birbirimizi teselli
eder, “Haftaya beş atarız”
diye güne başlardık.”

Gönül: “Valla Trabzonlu
olsam da Beşiktaş’a ayrı
bir sempati duyuyorum.
Eşimden dolayı mıdır
bilmiyorum ama
Beşiktaşlılar’ın Beşiktaş’a
olan aşkı çok güzel geliyor.
Çarşı ruhu diye bir şey var
bu ülkede...”

Bu çok güzel bu çok içten
güzel sohbet için Emrah’a, Gönül’e ve Özgür Efe’ye çok ama
çok teşekkür ederek, “2019’da
görüşmek üzere” diyoruz.

Beşiktaş yenerse evde mutluluk
rüzgarları eser ama yenilirsek
sıkıntı var demektir.
Totemleriniz var mıdır?
Gerideysek bile hep gol
dakikaları yazar kafamızdan o
dakikayı bekleriz. Şans eseri o
dakikada gol olursa çıldırırız.
Beşiktaşlı olmak size de bir
ayrıcalık gibi geliyor mu?
Emrah: Biz Beşiktaşlılığı babamızdan, dedemizden
öğrendik. Beşiktaşlılık öyle bir
şey ki virüs gibi içinize giriyor.
Bazı maçlarında kızıp “Bir daha
izlemeyeceğim, kanser ediyor
bu takım beni” deseniz de maç
günü yerinizde duramıyosunuz.
Hele ki küçükken yenildiğimiz
zamanlar abimle sarılıp ağlaya
ağlaya uyurduk. Sabah kalkınca
birbirimizi teselli eder, “Haftaya
beş atarız” diye güne başlardık.
Beşiktaşlılık öyle bir şey ki, dakika seksen olsun, 0-2 geride olsun,
yine de 3-2 yeneriz umuduyla
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BJK TV ve Vodafone Park Kesintisiz
Gücünü Tescom UPS’ten Alıyor

Kartallar Yüksek Uçar

DS|POWER DS300 UPS SERİSİ
200kVA - 250kVA - 300kVA - 400kVA
500kVA - 550kVA - 600kVA - 650kVA

www.tescom-ups.com
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Yazı:

Serdar Vatansever

Uzman Klinik Psikolog
www.serdarvatansever.net

H

areketli fiziksel
aktivite, egzersiz,
oyun ve spora
milyonlarca kişi
katılmaktadır.
Spora katılma ile kişilerin duygu,
düşünce ve davranışları arasında
bir etkileşim bulunmaktadır.
Unutmamalıyız ki; spora katılma duygu, düşünce ve davranışları etkilediği gibi, duygu,
düşünce ve davranışlar da spor
katılımını etkilemektedir.
Her alanda olduğu gibi sporda da duygularımız ön planda...
Peki, bizi bu kadar etkileyebilen bu duyguları kullanarak nasıl daha başarılı
olabilirsiniz? İşte bu
noktada hepimizin
aşina olduğu bir
kavram devreye giriyor:
Motivasyon.

Peki nedir bu motivasyon?
Süslü bir kelime gibi duran
motivasyonun en temel anlamı,
“hareket etmek”tir. Belirli bir
şekilde davranışa iten güçlü iç
kuvveti tanımlar. Kimilerimiz
bu içsel kuvveti bir şans nesnesinden bulurken (örneğin; şanslı
bilekliği) kimileri sevdiklerinden, etkilendiği bir hikayeden,
kendine model aldığı sporcudan
ya da tek bir sözden alır.
Bir söz harekete geçmeniz
için sizi itebilir mi? Evet, kendi
kendine güdülemede bu tek bir
söz bile sizin en iyi performansınızı göstermenizi sağlayabilir.
“Citius”, “altius”, “fortius” kelimeleri de modern olimpiyatların
“daha hızlı”, “daha yüksek” ve
“daha güçlü” anlamına gelen şifrelenmiş parolalarıdır. Yani
günümüzün değimiyle
“motto”sudur. Bu
noktada bizi
harekete

geçirebilen parolayı bulmamız
önemlidir. Yaşanılan kaygı
anında ihtiyacımız olan gücü bu
paroladan alırız.
Motivasyon, günlük hayatımızı da temelden etkilemektedir. Tam bir motivasyon eksikliği olan insan yoktur. Çünkü
kendi yaşantımızı teşvik etmede,
çevremizi keşfetmede, hepimizin harekete ihtiyacı vardır. Bu
nedenle, hiç kimse motivasyondan tamamen yoksun değildir.
Bazen sporcuların keşfetmesi
gereken durum, kendi motivasyon rezervlerini açacak olan
anahtarı (parolayı, mottoyu vb.)
bulmaktır.
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Futbol ve
FIFA Ballon d’Or

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

D

ünyada futbola
dair birçok organizasyon yapılıyor.
En çok konuşulmanın arkasında
nelerin olduğu düşünüle dursun
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biz 3 Aralık’ta düzenlenecek
olan FIFA Ballon d’Or isimli
organizasyona odaklanalım.
Bu organizasyonun büyülü hale
gelmesinin nedeni ne olabilir?
Harcanan emeği mi, ayrılan bütçesi mi, ünlü oyuncuların/simaların katılması mı bilinmez ama
spor pazarlama eventleri arasında yer alan bu organizasyon,
dünyada olduğu gibi ülkemizde
de oldukça ilgi görmektedir. Bu
organizasonun kısa tarihçesine
göz atacak olursak:
Ballon d’Or, Fransızca “Altın
Top” anlamına geliyor. İlk olarak
Fransız futbol dergisi başyazarı
Gabriel Hanot’un arkadaşlarından yılın en iyi futbolcularını

2018 Altın Top
ödülüne
aday gösterilen
futbolcular
SERGIO AGÜERO
(Manchester City)

ALISSON
(Liverpool)

GARETH BALE
(Real Madrid)

KARIM BENZEMA
(Real Madrid)

EDINSON CAVANI
(PSG)

puanlamalarını istemesiyle ortaya çıkmış ve zamanla dünyada
adından en çok bahsettiren
prestijli bir organziasyon halini
almıştır. Amatörce çıkan bir
fikrin, olgunlaşıp önemli bir
organizasyona dönemesindeki
etkenin, displinli ve titiz çalışmalarda saklı olduğunu söylebiliriz sanırım.
1956 yılında başlayan bu
organizasyon, ilk olarak sadece
gazetecilerin Avrupa kulüplerinde oynayan, Avrupalı oyuncuların oylaması sistemiyle başlamış,
sonrasında ise şekil değiştirmiştir. O dönemlerdeki Maradona

ve Pele, bu nedenden dolayı
ödüle aday olamamıştır. Bence
tarihteki en büyük haksızlıktır.
Bu kural, 1995 yılında değiştirilir ve Milan’da oynayan George
Weah, bu değişimin ilk ödülünü
kazanan oyuncu olur.
1956 yılından itibaren her
yıl düzenlenen bu organizasyon,
2010 yılında “Ballon d’Or” ile
“FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu” organizasyonları birleştirilir
ve dünyanın en prestijli event
ismi olan “FIFA Ballon d’Or”
adını alır.
Bu yılki orgaizasyonda bizleri
bir sürpriz bekliyor. Törende
ilk kez iki ödül daha verilecek.
Bunlar, “Avrupa’nın En İyi Kadın Futbolcusu” ve “Avrupa’nın
21 Yaş Altı En İyi Futbolcusu”
ödülleri olacak.
France Football dergisi, 2018
Altın Top ödülü için otuz futbolcu adayını belirledi. Adaylar
arasında ödülü beşer kez kazanan Barcelona’nın Arjantinli
futbolcusu Lionel Messi ile Juventus’un Portekizli futbolcusu
Cristiano Ronaldo’nun yanı
sıra Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı’ndaki
performansıyla 2018
FIFA En İyi Oyuncu ödülüne layık
görülen Hırvat
Luka Modric de
yer alıyor.

THIBAUT COURTOIS
(Chelsea)

CRISTIANO RONALDO
(Juventus)

KEVIN DE BRUYNE
(Manchester City)

ROBERTO FIRMINO
(Liverpool)

DIEGO GODIN
(Atletico Madrid)

ANTOINE GRIEZMANN
(Atletico Madrid)

EDEN HAZARD
(Chelsea)

ISCO

(Real Madrid)

HARRY KANE
(Tottenham)

N’GOLO KANTE
(Chelsea)

HUGO LLORIS
(Tottenham)

MARIO MANDZUKIC
(Juventus)

SADIO MANE
(Liverpool)

MARCELO
(Real Madrid)

KYLIAN MBAPPE
(PSG)

LIONEL MESSI
(Barcelona)

LUKA MODRIC
(Real Madrid)

NEYMAR
(PSG)

JAN OBLAK

(Atletico Madrid)

PAUL POGBA

(Manchester United)

IVAN RAKITIC
(Barcelona)

MUHAMMED SALAH
(Liverpool)

SERGIO RAMOS
(Real Madrid)

LUIS SUAREZ
(Barcelona)

RAPHAEL VARANE
(Real Madrid)
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SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 KİM 2018

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

15 KASIM 2018

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN HASHTAG'LER

Taraftarlarımızın başlattığı hashtag’ler
bu ay da popüler olmuştur.

Siyah Seyaz renk emojileri ön plana
çıkmıştır.
TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

(64964)
2,1%

(217576)
7,0%

(2558631)
82,8%

(177561)
5,7%

TREND

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

#BeşiktaşınMaçıVar hashtag’i toplamda
146 saat gündemde kalarak sezon
boyunca en yüksek zamana ulaşmıştır.
Tüm Twitter gündeminde de ikinci
sıradadır.
FUTBOLCULARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

HEDEF KİTLE

Beşiktaşımız hakkında
konuşan kitle daha çok
health-fitness ve culture-art
alanlarında paylaşım yapan
bir kitledir.
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AVRUPA
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Başkanın Mesajı

Yönetim Kurulu

“Beşiktaş sevgisi bizlere bu yolda yılmadan, yormadan güç veriyor.
Bizler ve üyelerimiz var oldukça
her geçen gün daha da büyüyeceğiz. Bizlerin gerçekten de hiçbir
menfaat beklentisi yoktur. Yeter ki
Avrupa’da gençlerimize Beşiktaş
sevgisini, ruhunu ve efendiliğini
aşılayalım.”

Şeref Tıraş
(Onursal Başkan)
Onur Tıraş
(Başkan)
Tuncay Sargın
(Başkan Yardımcısı)
Serdar Bilican
(Genel Sekreter)

Üyeler:
Aydoğan Mutluoğlu
Cengizhan Tıraş
Murat Mucuk

K

uruluş
“Derneğimiz
, 2014 yılınd
kurulmuş ola
a on beş kuru
n Beşiktaş D
cu üye ile ku
rulmuştur. 1
erneği’ni yen
önce onursal
998 yılında
iden canland
başkanımızın
ırdık. Bu yola
tek isteği vard
edilmeyecek
çı
k
madan
ı;
ve dernekte o
hiçbir üyeden
luşa
üyelik masra
aramızda kar
fı ta
şılanacak. Beş n bütün masrafları (yeme,
içme dahil) ke lep
yüze yakın d
toplamda otu
er
ndi
n
z kongre üye
ekte üyemiz
bulunmaktad
miz bulunuyo
çoğalmaktad
ır. Şu an
r. Her geçen
ır. Derneğim
gün
iz, Şeref Tıraş
duğundan ber
beyin iş merke de kongre üye sayımız
i derneğimiz
zinde bulunu
i, Almanya’d
ve siyasetçi zi
yor. Kurula bulun
yare
irtibat içindey t etmiştir. Avrupa’nın çoğu an sayısız büyükelçi, başko
nsolos
iz. Tek isteği
yerindeki Beş
miz Avrupa’d
iktaş dernekle
kazandırmak
a yetişen gen
tır. Derneği zi
ri
ile
çl
ere Beşiktaş se
yarete gelen
usanmadan,
vgisini
herkes, aile h
yılmadan Beş
av
as
iktaş armasın
gururdur.”
a destek verm ını yaşıyor. Bu yolda,
ek, bizler için
onur ve
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Faaliyetler
• Avrupa’da oynanan her deplasman maçına en az dört-beş genci
kendi imkanlarımız ile götürüyoruz. Beşiktaş sevgisini böyle daha
iyi aşılıyoruz. Böylelikle gençlerimizin başka yerlere yönlenmesini
engelliyoruz.
• Mevcut kombine biletlerimizin altı aktarma hakkını hayatlarında hiç maça gitmemiş geleceğin
kartallarına devrediyoruz.
• 23 Ekim 2015 tarihinde
düzenlediğimiz Cumhuriyet Balosu’nu üç büyük kulübün dernekleri olarak (Beşiktaş, Galatasaray,
Fenerbahçe) olarak organize ettik.

Köln ve Düsseldorf başkonsolosları
katılmıştır. Her ne kadar sahada
birbirimize rakip olsak da, Almanya’daki birlik ve beraberliğimizi
göstermek istedik .
• Beşiktaşımız’ın doğum günü
olan 19.03.2016 tarihinde, derneğimizin himayesi altında Süleyman
Seba turnuvası organize ettik. Bu
vesile ile Avrupa’da bulunan bütün
Beşiktaşlılar’ı bir araya getirdik . Ayrıca her zamanki gibi Köln ve Essen
başkonsolosları da bizi ziyaret etti.
• TC Köln Konsolosluğu ve
Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız ile Mardin Nusabiyen’de terör

ile mücadele eden askerlerimize
destek kampanyasında bulunduk.
• 28-29 Mayis 2016 tarihlerinde “Geleceğin KaraKartalları”
seçmesini Almanya’da organize
ettik. Bu organizasyonda hem ana
sponsor olduk hem de Türkiye’den
gelen Beşiktaş ekibini ağırladık. Organizasyonda her zamanki gibi yine
Essen Başkonsolosumuz Mustafa
Kemal Basa ziyaretini esirgemedi.
• Her sene bir-iki defa geleneksel iftar buluşmalarımız oluyor.
Avrupa’nın her yerinden bizi seven
Beşiktaşlı büyüklerimiz ve kardeşlerimiz bizlere eşlik ediyor.
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

MISIR
MİRASI
sonradan gir
ve oyunu değiştir
bu da senin hünerindir
sakin ustanın b planı
mısır'dan gelen taklacı güvercin
hangi mahalle maçından kaldı
kim bilir
bu temiz gol sevincin
haydi ahmed
sonradan gir ve oyunu değiştir

81

Aralık 2018

82

Aralık 2018

Veloturk Çeşme GranFondo

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis

B

u yıl üçüncüsü yapılan Çeşme Granfondo, ülkemizde
granfondo kültürünün yaygınlaşmasını
sağlayan Veloturk tarafından
organize edilmektedir. 2015
yılında, Türkiye’nin tarihteki
ilk amatör yol bisikleti yarışı
olan “Veloturk GranFondo”yu
düzenleyen ekip... Nevşehir’den
Kayseri Erciyes’e kadar süren
doksan kilometrelik amatörlere
açık yarışa iki yüz elli bisikletçi
katıldı. Katılım bedeli ile elde
edilen gelirle Türkiye genelinde
ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet
ulaştıran ekip, hem çocukları
sevindirmek hem de spora teşvik
etmek amacını güderek, üç yüz
elli çocuğa bisiklet kazandırdı.
Çocuklara hem sokakta oynayacakları bir oyuncağa sahip olmalarını sağlamak hem de sağlıklı
yaşamalarına destek olmak gibi
kutsal bir misyona sahip olan
Veloturk, 2016 ve 2017’de Çeşme’yi mesken tutarak, katılımcı
sayısını 2018’de binli rakamlara
ulaştırdı. Bu sayede 2018 yılında
da yüz kırk çocuğu bisiklet sahibi yaptı. Kimdir bu Veloturk?

Özetle, aralarında ünlü şef Arda
Türkmen, Eurosport sunucuları
Berkem Ceylan ve Sarper Günsal, köşe yazarı Okan Can Yaltır
gibi ünlü isimlerin bulunduğu
bir hayır kuruluşu diyebiliriz.
Gelelim 2018 yarışına... 4
Kasım’da koşulan yarış için ekip
olarak tabii ki uzun parkura
yazıldık. Yarışta kırk yedi kilometrelik kısa ve yüz kilometrelik
uzun parkur opsiyonları bulunsa
da, bizler her zaman daha zorunu
seviyoruz. Her organizasyonda,
sonucunu düşünmeden, hangisi
zor ise elimiz hep ona gidiyor.
Çeşme, şaşırtacak derecede
inanılmaz güzel bir hava ile bizi
karşıladı. Bir gün öncesinde
ılıman ve neredeyse rüzgarsız bir
havanın olması, ne yalan söyleyeyim beni mutlu etti. Kayıt ve kısa
bir antrenman sonrası karbonhidrat yüklemesi için makarnalarımıza gömüldük.
479 sporcunun katıldığı
yüz kilometre uzunluğundaki
Lapierre parkuru, saat 08.00’de
başlarken, 857 bisikletçinin
kayıt olduğu kırk yedi kilometre
mesafeli Toyota Hybrid
parkuru saat
09:00’da start
aldı.
Çıkışta
gerilerde
kalmamızdan
ötürü ilk on
beş dakikada ciddi bir
yüklenme ile
önlere doğru
yaklaştım. On
beşinci kilometrede kendi
tempoma uy-

gun bir grup yakaladım. Uyum
içerisinde ve makara tekniğiyle
yedi kişilik ekiple birlikte çeviriyorduk. Dağ bisikleti sezonunu
bir ay önce kapattığım için son
bir ayda antrenman eksiğim beni
düşündürüyordu. Nabızım biraz
yüksek, güç ortalamam olması
gerekenin üzerindeydi.
Uzun parkurun tek zor olan
bölgesi, uzun tırmanışın başladığı altmışıncı kilometrede
yorgunluk baş göstermeye başlamıştı. On beşinci kilometreden
beri kopmadığım ekip ile yetmiş
beşinci kilometreye kadar devam
ettim. Grup tempoyu artırınca ekipten koptum maalesef...
Son yirmi beş kilometrenin düz
olması, hızların 45-50 km/h’ye
çıkmasına olanak tanıyordu
ancak bacaklarda biriken laktik
asit beni tutuyordu. Kafamda
binbir düşünceyle, 3:09 süreyle
bitişe gelmiş bulundum. Böylelikle 2018 sezonunu çok da
tatmin edici olmayan bir sonuç
ile kapattık. 2019 sezonunda
daha iyi olabilmek için çalışmaya
devam...
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Kış lastiği
Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

B

aşlığı okuyan yazıyı
okumaz belki ama
olsun ben yazmaya,
anlatmaya ve kullandırtmaya teşvik
etmek için her daim anlatacağım.
Anlatmanın ya da hatırlatmanın şöyle bir faydası olduğunu
düşünüyorum. Lastik pazarının
büyüklüğünü göz önüne aldığınızda bugün internete kış
lastiği yazsanız, ilk kırk sayfa satış
kanalı, markaler, kampanyalar
şeklinde sıralanacaktır. Sürücüler
doğruyu öğrendikçe tabii ki bunlara ihtiyaç var. Pazar ne durumda? Fiyatlar ne? Dört lastik alana
ne hediye veriliyor? Ama önce
doğru bilgilerle donatılmamız
lazım ki doğru yolu bulalım.

Kış lastiği kullanımı
ne zaman başlar?

1 Aralık-1 Nisan tarihleri
arasında uygulanan bir uygulamadır. “Neden tarihi var bunun”
diye soracak olursanız, kamu
kurum ve kuruluşlarında takma
zorunluluğu söz konusu. Ayrıca
şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari vasıtalarda

da zorunluluk var. Üstelik bu yıl
artan cezalarla kış lastiği kullanmayanları 715 TL para cezası
bekliyor.
Tabii bunların hepsi otoyolda,
karayollarında, şehir içi yollarda
ve hususi otomobillerde inisiyatif
yerel idareye verilmiş durumda.
Valilik istediği anda kış lastiğini
zorunlu tutabilecek ama zaten
her ne kadar maliyeti düşünülünce soru işareti olsa da toplum
çıkarları düşünülüp mutlaka
kullandırmaya teşvik edilmelidir. Bir kış lastiksiz aracın yolda
kalması, arkasındaki birkaç kış
lastikli aracında yolda kalmasına
sebep olur. Kanunla tarihleri
belli olsa da, örneğin Erzurum,
Van gibi kışın çok erken geldiği
şehirlerde 1 Aralık’ı beklemeden
lastiklerimizi taktırabiliriz. Lastikler sadece karlı zeminde değil,
+7 derece ve daha soğuk kuru
asfaltta da mevsim lastiklerinden
fazla tutunma sağlayacaktır. Aynı
oranda Antalya, Marmaris gibi
şehirlerde kış lastiği kullanımı
çok da bir şey değiştirmeyecektir.
Aksine onların bunu kullanmamasını bile tavsiye edebiliriz.

Neden takmalıyız?

Kış lastiği, +7 derece ve altı
ısılarda ne kadar fazla performans sağlıyor ise
sıcaklık arttıkça ve
10 derece ve üstünü
görmeye başladıkça
tutunma, fren ve
manevra zaafiyeti de
başlayacaktır. Özellikle hızlı girilen virajlarda otomobil kafadan
açıp kaza riski artacaktır.

Bu gibi durumlarda ne yapmak lazım? Bize en fazla soru
gelen durumdur; güney şehirlerinde nasıl bir uygulama yapalım
ya da dört mevsim lastiklerinin
etkisi nedir?
Aslında dört mevsim lastiği
diye bir şey yoktur. Öyle olsa kış
lastiği diye bir şey olmazdı. Bu
lastikler kar-kış durumu dışında, kuru ve soğuk asfaltta yaz
lastiklerine göre daha iyi tutunma sağlayan lastiklerdir. Gelişen
teknoloji ile beraber tabii ki
güney şehirlerinde tavsiye edilir.
Ancak asla İç Anadolu, Kuzey ve
Doğu’da tavsiye etmediğimizin
altını çizerim.

Kış lastiğini bu denli
farklı kılan sebep ne?

Birkaç etken var, bununla
ilgili öncelikle lastiğin hamuru
çok yumuşak. Soğuk kış koşullarında çalışma ısısına daha rahat
ulaşabilmesi için deseninde çok
fazla kılcal kanal bulunması ve
bu kanalların tutunmaya büyük
etkisi...
Kış mevsiminde zorunlu
otomobil kullanacak olan trafiğin paydaşlarına kış lastiklerini
güvenle otomobil kullanmaları
için şiddetle tavsiye ederim.
Güvenli sürüşler!
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Huzurlarınızda yeni

GOOGLE PIXEL
kolay stabilizasyon ve performans problemi yaratmayacak
gibi görünüyor. Birincil kamera
olarak kullanılan lens ile 12.2mp
yüksek çözünürlükte fotoğraf ve
videolar çekebileceksiniz. İkincil
yani selfie kamerası ise orta-üst
segmentte denilebilecek tipte
Yazı:

Murat Yıldız

G

oogle'ın geçtiğimiz
günlerde yaptığı bir
etkinlikle tanıttığı
akıllı telefon modellerinin Pixel ailesinin sade ama şık yeni üyeleri
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Google Pixel 3 ve Google
Pixel 3 XL olmak üzere iki ürün
hakkında edindiğimiz bilgiler
dahilinde ufak bir inceleme gerçekleştridik. Pixel 3 yani 5.5inç
ekran genişliğine sahip olan
modelinde 1080x2160 piksel çözünürlük sunabilen P-Oled tipi
bir ekrana sahip. Cihazda işletim
sistemi olarak Android 9.0 (Pie)
yüklü geliyor olması güncellemeler anlamında oldukça
önemli. Octa-core yani çift dört
çekirdekli işlemcisinden, 4GB
Ram belleğinden, Adreno 630
grafik yongasından ve 128GB'a
kadar dahili hafıza imkanından
aldığı güç desteği ile size kolay
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maksimum 8mp HD çekimler
yapabileceğiniz bir lense sahip.
Pixel 3 modelinin wi-fi, bluetooth, NFC, hotspot, USB 3.1 ve
C-Tipi bağlantı birimleri mevcut. 2915MAh kapasiteli bataryası ile gene orta-üst segmentte
kullanım süresi sunmaktadır.

Profesyonellerin tercihi
Shure SRH1840 kulaklık

S

hure markası alışılmışın dışında bir
kulaklık ile gündemimize girmeyi
başardı. Çoğu
kulaklık kapalıdır, yani kulaklık
dış kısmında sert bir muhafazaya sahiptir. SRH1840 modeli
ile genel kullanımın üstünde
deneyim yaşamak isteyenlere
hitap ettiğini görüdğümüz
Shure “Open-back headphone”
konsepti çerçevesinde açık sırtlı
kulaklık modeli ile farklı bir işe
imza atıyor. Biraz müzik diliyle
anlatmaya çalışırsak aslında tam
bir stüdyo kulaklığı diyebileceğimiz bu ürün özellikle kayıt
ve mix işlemlerini bitirdikten
sonra mastering aşamasında çok

daha kritik işlemlerde ve titiz
davranılması gereken adımlarda
tercih edilecek seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Herkesin
dinlediğinizi duyabileceğini
ve ortam seslerine kulaklığınızın sesinin de karışabileceğini
düşünürsek kesinlikle stüdyo ya
da kişisel alanlarınızda kullanmanız gerekir. Tek tek eşleşen
hoparlör sürücüleri, pürüzsüz
yüksek kalitede seslere imza
atan, uçaklarda kullanılan kalite
sınıfında alüminyum alaşımlı çift kafa bandı, olağanüstü
konfor, şık ergonomik tasarımı
ve yüksek kalitede bileşenleri
ile müzik severlere alternatif bir
kulaklık deneyimi yaşatacağına
inanıyoruz.

HP'den OMEN Gaming serisi yeni model

H

P'nin oyun
ailesi olarak lanse
ettiği OMEN
serisi monitörler,
klavyeler, fare
çeşitleri, fare altlıkları, masa üstü
bilgisayarlar ve diz üstü bilgisayarlar oldukça ilgi görmeye
başladı. Bizim ise bu yazımızda
incelemeye çalıştığımız OMEN
serisi 17.3 inç ekran genişliğine
sahip diz üstü bilgisayar modeli
oldu. Cihazın Intel yedinci nesil
Core i7 işlemcisine GeForce
GTX1070 yüksek performanslı grafik yongası eşlik ediyor.
Özellikle VR oyunlardaki
stabilizasyonu ilgi çekici. Ekran
genişliğine ek olarak 60Hz yenileme kapasitesi ve 1080p görün-

tüleme özelliğiyle gerçekçiliği
yakından gözlemleyeceksiniz.
HP'nin son dönemde verimli
olarak kullandığı sessistemlerinden olan Bang&Olufsen ile tam
anlamıyla sürükleyici bir deneyim yaşatarak kalp atışlarınızı
hızlandıracak. Bilgisayarımızın
üzerinde yer alan erişim noktaları ile dahili depolama birimleri
HDD, SSD ve geçici depolama
ünitesi DDR4 Ram belleğinize
anlık müdehalelerle oyunculuğunuzu üst seviyeye taşıyacaksınız. Gövde yan kısımlarında
kalan HDMI,

USB 3.1, SD Yuvası, Ethernet, DTS HeadphoneX, Mini
DisplayPort ve USB C-Tipi bağlantı birimleriyle multimedya
hareketliliğinde sınırları zorlayacaksınız.
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EDA DURU
AKBAY
25 Ağus
tos 2015
İs
Akbay’ın
Beşiktaşlı tanbul doğumlu
olan Eda
lığı anne
gibi iyi b
Duru
tarafında
ir Beşikta
n geliyor
şlı olarak
babası is
. Annesi
eG
yet
Beşiktaşlı alatasaraylı. Bak işen Eda Duru’nu
ın babas
n
ı Eda Dur
Duru doğ olmasının hikaye
u’nun
sini nasıl
madan ö
anlatıyor
nce anne
takım ko
: “Eda
ve ba
nusu
birbirimiz nda baskı yapma bası olarak tutac
a
e söz ver
yacağım
ız konusu ğı
miştik. A
ince örm
ma kade
üş olmalı
nda
r ağların
ki Kartal
dünyaya
ı
in
ilçesinde
ce
merhaba
ki bir has
Beşiktaş
dedi. Ko
t
a
nede
nuşmaya
marşların
ı söyleye
başladığ
Siyah Be
rek ikinc
y
i adımı a ında
Üçüncü v az diye dolanan
ttı. Evde
bir kız ço
e son da
c
r
b
u
e olarak
‘Baba ba
ğ
bir sabah um oldu.
na ne za
m
diye sord
u
u ve ben an Beşiktaş form yandığımda
a
de onu k
sı alacak
oldum. İl
ıramaya
sın
k Kartal
r
a
k kaderim ?’
Yuvası’na
er
girdiğimiz
mutluluğ
de yüzün azı
u anlata
deki
cak kelim
bulamam
eleri
aktayım.
Ar
Beşiktaşlı
ve bir Ga tık evimizde iki
latasara
mutlu, m
esut yaşıy ylı olarak
oruz.”
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DEMİR KURŞ
UN

14 Temmuz
2017 tarihin
dünyaya g
de
elen Demir
Kurşun,
Manisa’nın
Turgutlu ilç
esinde
yaşıyor. Üz
erinden Be
şiktaş
formasını ç
ıkarmayan
Demir,
sürekli Beş
iktaş klipler
i izliyor.
İzlerken de
televizyonu
n
önündeki b
ayrağımızı
nasıl da öp
üyor.
Ömrün uzu
n olsun
Demir...
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SARP KUTAR
GÜMÜŞKAYA

26 Temmuz
2017 tarihin
de aramıza
katılan Sarp
Kutar Gümü
şkaya, üçlü
çektirmeyi ç
ok seviyor.
Q
Vida’ya öze
uaresma ve
l hayranlık d
u
yan Sarp Ku
sanırız Vida
tar,
’yı kendisin
e benzetiyo
Annesi, bab
r.
ası, teyzesi,
dedesi hep
çok koyu Be
si
şiktaşlı... Do
hastahaned
ğduğu an
eyken form
asını giydirm
Sarp’ın... Ve
işler
ne mutlu ki,
küçük yaşın
rağmen Vo
a
dafone Park
’t
a
maç
izleme şans
ına kavuşm
uş
Yavru Karta
lımız...
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UZUN
KUZEY, MERT, YİĞİT

rt ve Yiğit ise
Kuzey sekiz, Me
a onlar için
dört yaşında am
in yaşı yok...
Beşiktaş sevgisin
n kardeşler,
Artvin’de yaşaya
arını televizyon
çl
a
m
ın
ş’
ta
k
şi
e
B
canla takip
karşısında heye
yük hayalleri se
ediyorlar. En bü
e Park’ta ailecek
bir gün Vodafon
iz de sabırsızlıkla
maç izlemek... B
, mabedimize
sizleri İstanbul’a
aşlar...
bekliyoruz arkad

NİL PINAR

Altı yaşın
daki
Reis İlk O Nil Pınar, Burak
kulu’na g
Nil’in en
sevdiği fu idiyor.
tbolcu
Pepe... B
ize forma muz
sıyla
çeşitli po
zlarını yo
lla
Nil, kızgın
bir şekild yan
e Kartal
selamı ve
r
s
e
d
e
halen
sevimliliğ
ini koruy
or.Siz n
düşünüy
orsunuz? e
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KİTAP

KATIE VE DİNOZORLAR
Yazar: James Mayhew
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

HAYVANLARI TANIYALIM

BEYAZ KAPLAN
Beyaz kaplanların sayıları hızla
azalıyor. Öyle ki, Kuzey Doğu Çin
ve Doğu Rusya’nın karla kaplı ormanlarında, Kuzey Kore’nin kuzey
kesiminde ve Mançurya Lesser
Hsingan Dağları’nda sayılarının iki
yüze düştüğü sanılıyor. Dünyadaki
çeşitli hayvanat bahçelerindeki
sayılarının ise beş yüz civarı olduğu
tahmin ediliyor. Alt türlerin hatta
diğer kedilerin içinde en iri ve en
heybetli olanıdır. Yetişkin bir erkek
beyaz kaplanın uzunluğu dört
metreye, maksimum ağırlığı üç yüz
altmış kilograma ulaşabilir. Erkek
beyaz kaplan yedi yüz kilometrekare, dişi ise üç yüz kilometrekarelik bir alanda dolaşabilir. Karnında
ve yüzünde beyaz lekeler vardır.
Tüyleri kışın uzun, yazın kısadır.
Bengal kaplanından daha açık
olan çizgilerinin sayısı da daha
azdır. Beyaz renkli (albino) kaplanlar ayrı popülasyon olarak Sibirya
ormanlarında bulunur.

Katie ile yeni bir maceraya hazır mısınız? Katie
ve İzlenimci Ressamlar, Katie ve Yıldızlı Gece,
Katie ve Ayçiçekleri kitaplarından tanıdığınız
“Katie” yine yepyeni bir macerayla karşınızda!
Katie, birdenbire kendisini dinozorların yaşadığı
zamanda bulunca, büyükannesiyle Doğa Tarihi
Müzesi’nde geçirdiği gün harika bir serüvene
dönüşür. Katie, bir yavru dinozorun ailesini bulmasına yardımcı olur, Apatosaurus’un sırtına biner, Triceratops’la piknik yapar... Peki kocaman,
korkunç, aç Tyrannosaurus Rex’in karnını neyle
doyuracaktır?

FİLM

ÖRÜMCEK ADAM:
ÖRÜMCEK EVRENİNDE

“Örümcek Adam: Örümcek Evreninde” filmi, bizleri adından
da anlaşılacağı üzere tamamı örümceklerden oluşan bir dünyaya götürecek. Örümcek Adam, hepimizin hafızasında tek
bir tane kahraman olarak tanımlanmaktadır ancak “Örümcek
Adam: Örümcek Evreninde” filminde bu durum tam tersi
olarak şekillenmiş durumda. Örümcek adamlardan oluşan
bir dünyada yaşamak ürkütücü ancak bir o kadar da zevkli
bir durumdur. Bu örümcek adamların arasında hangisinin
gerçek kahraman olduğunu söylemek oldukça güç doğrusu.
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