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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaşımız’ı diğer kulüplerden üstün kılan en büyük özellik, 116 yıldır sahip olduğumuz kültürümüz ve değerlerimizdir.
Emeğe saygı duymak, dürüstlük ve olduğumuz yeri hak etmek,
geleneğimizin öne çıkan özellikleridir. Bu erdemlerimizle
Beşiktaş aşkımızı bütünleştirerek verdiğimiz mücadelenin bize
yeni zaferler, başarılar, şampiyonluklar getireceğine inancım
sonsuz. Ama bunlara ulaşmak için sabretmek ve mücadele eden
takıma şans tanımak gerekmektedir.
¡
Devre arasında futbol takımımıza katkıda bulunacak ve
sistemimizi bozmayacak transferler yapmak istedik. Bu doğrultuda bazı oyuncularımızla yollarımız ayrılırken, takımımıza
güç katacağına inandığımız futbolcuları kadromuza kattık. Bu
vesileyle aramızdan ayrılan oyunculara yeni kariyerlerinde
başarılar dilerken, ikinci yarıda formamızı terletecek
olan kardeşlerime de “Hoş geldiniz” demek istiyorum. Armamızı gururla taşıyan tüm takımlarımıza
ikinci yarıda başarılar diliyorum.
¡
Beşiktaş için hedeflerimiz, hayallerimiz
bitmez. Kulübümüze hizmet etmekten başka
beklentisi olmayan bizlerin tek isteği, Beşiktaş’ın aydınlık yarınlarıdır. Beşiktaşımız’ın
şanlı tarihine yeni başarıları sizlerle birlikte
yazacağımıza inancım sonsuz. Hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberlik
içerisinde kulübümüze ve takımlarımıza destek olmanız, tüm camiamızdan
en büyük isteğimdir.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı
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NICOLAS ISIMAT MIRIN:

"TÜRKİYE'DE
İZ BIRAKAN
BİR OYUNCU
OLACAĞIM"
Beşiktaşımız’ın defans bölgesinin gücüne güç katacak olan
Nicolas Isimat Mirin, daha şimdiden tribünlerimizin
sevgilisi olmaya başladı. Agresif futbolu ve eğlenceli
karakteriyle dikkat çeken Mirin de, bu sevgiyi
karşılıksız bırakmamakta kararlı bir şekilde
“Hangi maç olursa olsun, hangi turnuva olursa
olsun, oynadığım her maçta Beşiktaş’ı en iyi şekilde
temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım,
yüzde yüz oynayacağım” diyor.

4

Şubat 2019

5

Şubat 2019

Röportaj:

Serpil Kurtay
Organizasyon:

Mert Közoğlu
Tercüman:

Halil Yazıcıoğlu
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu • Emre Oktay
Saycan Sayım • Bahadır Beyarslan

P

SV Eindhoven’daki
kariyerini değerlendirdiğinde iyi ve
kötü olarak neler
söyleyebilirsin?
Genel olarak benim için pozitif bir deneyimdi. Mesela en pozitif şeylerden biri, yabancı dilleri
orada öğrendim. Artık İngilizce
ve Hollandaca konuşabiliyorum.
Ayrıca sosyal anlamda da çok
geliştim. Negatif olarak da belki
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şu zorluğu söyleyebilirim, ilk defa
Fransa dışında bir yere gitmiştim.
Özellikle ilk başlarda alışverişte
bile çok zorlanabiliyordum. Ama
sportif anlamda neredeyse nefatif
hiçbir şey yoktu. Yani benim
için her anlamda çok pozitif bir
deneyim oldu.
Sen ayrıldıktan sonra PSV
Eindhoven, Twitter hesabından
şampiyonluk kutlamalarında
söylediğin şarkının virdeosunu
“Artık Beşiktaş için de söyleyebilirsin” sözleriyle paylaştı.
Beşiktaş şampiyonluğu için
senin böyle bir planın var mı?
Nasıl ki sahada yüzde yüzümü
veriyorsam, bir kupa kazandığımızda ya da çok önemli bir
başarıya imza attığımızda yüzde
yüzümü veririm. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten
bir futbolcu, futbolu bunun için
oynar. Bunlar çok özel anlardır.
Umuyorum, bu güzellikleri burada da yaşayacağız.
2018’in Temmuz ayında
Fransa basınına verdiğin röportajda Beşiktaş’ın transfer olmak

istediğin profilde bir takım
olduğunu belirtmiştin. Bu profili biraz tanımlayabilir misin?
Neden Beşiktaş?
Evet, Beşiktaş benim için çok
uygun bir profil. Çünkü Beşiktaş, çok büyük bir takım, sürekli
Avrupa kupalarında mücadele
ediyor ve her zaman en yüksek
hedef neyse ona oynuyor. Ben
de kariyerimin başından itibaren
hep böyle takımlarda yer almak
istedim. Bu yüzden çok mantıklı
bir tercihti benim için.
“Beşiktaş benim için çok
uygun bir profil. Çünkü
Beşiktaş, çok büyük bir
takım, sürekli Avrupa
kupalarında mücadele
ediyor ve her zaman
en yüksek hedef neyse
ona oynuyor. Ben de
kariyerimin başından
itibaren hep böyle
takımlarda yer almak
istedim. Bu yüzden çok
mantıklı bir tercihti
benim için.”

Yine aynı röportajında yeni
bir macera aradığını söylemiştin. Gözlemlediğin kadarıyla
önünde nasıl bir macera seni
bekliyor?
Bence burası benim çok
büyük gelişim kaydedebileceğim
bir yer. Bir kere antrenmanların
kalitesi çok güzel. Oyuncuların
kalitesi çok yüksek. Türkiye
liginin oyun stili, benim oyun
stilime çok uygun. Türkiye liginde iz bırakan ve fark yaratan bir
oyuncu olacağımı düşünüyorum.
Transfer sürecinde yaşananları paylaşabilir misin?
Beşiktaş’ın bana birkaç sezon“Bence burası benim
çok büyük gelişim
kaydedebileceğim bir yer.
Bir kere antrenmanların
kalitesi çok güzel.
Oyuncuların kalitesi çok
yüksek. Türkiye liginin
oyun stili, benim oyun
stilime çok uygun. Türkiye
liginde iz bırakan ve
fark yaratan bir oyuncu
olacağımı düşünüyorum.”

dur yoğun ilgisi
vardı. Sonunda
transferim
gerçekleşti.
Öncelikle Başkanımız Fikret
Orman’a,
İkinci Başkanımız Serdal
Adalı’ya ve
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e
bana güvendikleri için
teşekkür ediyorum.
Buraya gelmek, sportif
anlamda benim için
çok önemli bir adımdı.
O yüzden zaten hiç
tereddüt etmedim.
Çünkü kariyerimin
devamı ve gelişim kaydetmen adına burası bana
çok önemli bir fırsat sundu.
Umarım bunu en güzel şekilde değerlendireceğim.
Türkçe’yi öğrenmek kolay
gözüküyor mu? İlk öğrendiğin
kelimeler neler?
İlk olarak, ben, sen o, biz,
bizim gibi kelimeleri öğrendim.
Her gün birkaç kelime öğrenme-
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“Beşiktaş formasını giymek, bu kulübü temsil etmek başlı başına
bir onur. Her taraftar, yeni oyuncudan bir beklentisi vardır. Benim
kendimden emin olarak söyleyebileceğim tek şey şu, hangi maç olursa
olsun, hangi turnuva olursa olsun, oynadığım her maçta Beşiktaş’ı en
iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım, yüzde
yüz oynayacağım.”
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başlı başına bir onur. Her taraftar, yeni oyuncudan bir beklentisi
vardır. Benim kendimden emin
olarak söyleyebileceğim tek şey
şu, hangi maç olursa olsun, hangi
turnuva olursa olsun, oynadığım
her maçta Beşiktaş’ı en iyi şekilde
temsil etmek için elimden gelen
her şeyi yapacağım, yüzde yüz
oynayacağım.
Özel hayatında nasıl bir insansın, neler yaparsın? Hobilerin var mıdır?
Ben telefonda çok zaman
geçiriyorum. Annem, kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerimle sık
sık görüşüyorum. Onun haricinde biraz okurum. Çok az gitar
çalabiliyorum. Carting yapmayı
severim.
Telefonunda oyun oynuyor
musun?
Tek başıma değil de, aileden
birileriyle online oynuyorum.
ye çalışıyorum. Ama en kısa sürede öğreneceğime inanıyorum.
Modern futbolla ilgili
herkes bir tanım yapıyor. Sence
defans futbolcusu açısından
modern futbolun tanımı
nedir? Kendini o tanıma göre
modern bir futbolcu olarak
görüyor musun?
Bence iki tane çok önemli
özellik var. Savunmacı kesinlikle
agresif olmalı... İkincisi, lider
özelliği bulunmalı, konsantrasyon seviyesi yüksek olmalı...
Çünkü savunmacının şöyle bir
görevi var, takımın konsantrasyon seviyesi düştüğünde savunmacı öyle bir oyuncu olmalı ki,
arkadaşlarının konsantrasyonunu yüksetmeli, onları toparlamalı
ve takımı ayağa kaldırmalı. Zaten
savunmacıda bu özellikler varsa
hemen kendini belli eder ve fark
yaratır.

İsabetli pas yüzden oldukça
yüksek. Bu konuda neler söylemek istersin?
Bu tamamen oyunu okuma
becerimle ilgili. Tamamen örnek
vermek için söylüyorum; burada Gökhan, Vida, Adriano ile
birlikte antrenman yapıyoruz.
Yanımdaki oyuncular bu saydığım isimler gibi kaliteli olunca
ilk antrenmandan itibaren işler
çok kolaylaşıyor. Onun haricinde
teknik kapatiseni kullanman,
onu kullanırken etrafındaki
oyuncuların bunu anlayabilmesi
çok önemli.
Beşiktaş taraftarı çılgın ve
agresif futbolcuları sever. Bu
yönünle kısa sürede tribünlerin
sevgilisi olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza mesajın
nedir?
Zaten Beşiktaş formasını
giymek, bu kulübü temsil etmek

Pozisyon:
Defans
Doğum Tarihi:
15.11.1991
Doğum Yeri:
Meudon, Fransa
Boy:
187 cm
Kilo:
82 kg
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?

E
D
E
D
N
’
N
Ü
’
Ü
N
Ü
N
G
Ü
G
R
E
R
L
E
İ
L
L
İ
İ
L
G
İ
VG
SSEEV
K

İ
K
C
İ
BİR
A
Z
I
M
I
AŞK
Aynı çocuğumuzu sever gibi, karşılıksız, çıkarsız,
beklentisiz bir sevgi... Annemizi sever gibi, güvende,
huzurlu, mis kokulu... Babamızı sever gibi güçlü,
kazanan, yıkılmayan... Bir sevgiliyi sever gibi,
şehvetli ve arzulu...
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Yazı:

Onur Mutlu

Ö

yle bir sevda ki bu,
ne yapsa kızamazsın, çabucak affedersin, küsemezsin,
daima bir sevgiyle
bağlısındır. Bu nasıl bir sevda,
nasıl bir aşk dile getiremezsin.
Sorsalar söyleyemezsin. Bazen
kahkahalar atarken bulursun
kendini onunlayken, bazen de bir
bakmışsın gözyaşlarına boğulmuşsun. Bu aşkı anlatamazsın zaten başka kimselere, anlamazlar.
Doyasıya yaşamak gerek bazen
sessizce.
Beşiktaş’ı diğerlerinden ayıran
bir sevda hikayesi de taraftarıyla
arasındaki bu yaşanılan durum-

dur. Kim ki hayatını bir takıma
adamıştır, aklının, kalbinin
bir köşesinde kocaman bir yer
vermiştir, işte orada yaşatır bir
takımı. Beşiktaş ve aşk birleşirse gönüllerde işte o an başlar;
Beşiktaşk.
“Neyleyim cebimdeki milyonları?”, “Beşiktaş sen olmasan
hayat neye yarar?”, “Hiçbir şeye
değişilmez, senin sevgin bu dünyada” diye ifade edilmeye çalışılmış; şarkılarda, türkülerde dile
gelmiş ama hala gerçek hayatta
kıskanılan, yasak bir aşk olarak
devam ediyor. Normalde olsa
kavga sebebidir aynı kadını ya
da adamı sevmek, burada ise bizi
birbirimizi bağlamaktadır.
Herkes için farklı hikayeler
barındırır. Kimisi çocukluğunda tutulmuştur bu aşka, kimisi
gençliğinde... Bir futbolcu vesile
olmuştur kimine, renkler her
şeydir bir diğerine... Beşiktaş
deyince ilk olarak halkın takımı
olması gelir akıllara... Duygularını, aşkını en derinden, en masumane şekilde yaşayan taraftarı,
endüstriyel futboldan, pahalı
transferlerden uzak, başarıya
endekslenmemiş bir sevdayla
bağlıdır Beşiktaş’a.

Sevgi her şeyin temeli

Beşiktaş’ı sevince hayat daha
da bir güzeldir... Peki nedir
bu sevgide ki ayrıcalık yaratan
husus? Kolay bir anlama testi
yapalım:
Vazegeçemeyeceklerini gözünün önüne getir ve düşün. Aşkını
karşısına koy. Ağır basan taraf,
Beşiktaş aşkın çıkacaktır.
Bazen eşin ya da sevgilin
tarafından “Bana o kadar zaman
ayırmıyorsun, değer vermiyorsun”
diyerek hayıflandığı, ailenin “Artık bizimle de ilgilen” diyerek sitem ettiği, yeri geldiğin de okulu
kırıp, sınavları kaçırıp maçlarına
gittiğin hayatının neredeyse merkezine aldığın bir olgu. Burada
olgu kelimesini kullandık çünkü
Beşiktaş’ı sadece bir futbol takımı
olarak göremeyiz. Diğerlerinden
ayrıldığı nokta da burasıdır zaten.

Beşiktaş taraftarı
olmak bambaşka

Beşiktaş aşkı hayata olan bakışına büyük katkılar sağlar; sosyal
yaşamını güçlendirir, düşünen,
sorgulayan, haksızlıklarla mücadele eden, çıkarsız sevda peşinde
koşan bir birey olursun.
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Beşiktaş taraftar gruplarının
büyük bir sevdayla sürekli sosyal
sorumluluk projelerine imza
atmaları da bundandır. Van depremzedeleri için yapılan bitmek
tükenmek bilmeyen yardım
organizasyonları, eğitim hayatının şehirlere göre eksik yaşandığı
bölgelere eğitim materyelleri
desteği, sokak hayvanlarının
daha rahat ve özgürce yaşamaları
için düzenlenen organizasyonlar,
çevre örgütleriyle ülkemiz için
tehlike arz edebilecek projelere
karşı bilinçlendirme kampanyaları, sağlık yardımları ve daha
niceleri...
İşte Beşiktaş taraftarı olmak
da böyle bir şey. Her zaman farklı
olmak ve farklı olmanın verdiği
haz. Bir aşk hikayesi hayatın her
alanına nasıl nüfus ettiğini yavaş
yavaş daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Sadece maç izlemek
için bir araya gelen bir topluluk
değil, tam tersine semtiyle kültürüyle sürekli yaşayan ve büyüyen
bir olgu.
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Karşılıksız bir sevda
Ne çıkarı olabilir bir taraftarın, düşünsenize? En fazla
takımının galip gelmesinden
duyduğu mutluluk. Taraftar olması için verilen bir para yokken
bile, bu kadar zamanını vererek
elde edebileceği bir çıkar söz konusu değilken bile ve en önemlisi
sevinmek bile temelini oluşturmuyorsa ne söylenebilir ki bu aşk
için. “Sevinmek için sevmedik ki
seni Beşiktaşım” diyen bir taraftar profili. Yensen de, yenilsen de
seninleyiz!

Semt bizim, aşk bizim
Semtimiz, Beşiktaş... Birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış,
İstanbul’un merkezi, boğazın göz
bebeği... Dünya yıkılsa yeniden
kurulsa Beşiktaş semti aynı
önemini çok hızla kazanır. Semt
merkezi, diğerleriyle kıyaslandığında ufak olsa da, insan dolaşımının en fazla olduğu noktalardan biri. Tüm kitle ulaşım

araçlarının merkezinde olması,
bir geçiş noktası konumunda olması, onu kalabalık ama aynı zamanda taraftarıyla, yaşayanlarıyla
semte sahip çıkılmasının verdiği
güvenle bir cazibe merkezi haline
getiriyor. Kalabalıklar Beşiktaş
çarşısının vazgeçilmeziyken,
semt kültürünün tüm sakinliğiyle ve samimiyetiyle yaşandığı
mahalleleri de, çarşının hemen
üst taraflarına konumlanmış.
Tarihi yapıları, parkları, esnafı ve
yaşayanlarıyla gittikçe yozlaşan
mimariye ve getirilerine inat
Beşiktaş mahalleleri hala ayakta
durmaya devam ediyor. Beşiktaş
kuruluşundan beri semt takımı
olma özelliğini taşımasıyla da bu
kültürün baş temsilcisi ve devam
ettiricisidir.
Taraftara bu bilinç maçı
izlemek için geldiği zaman
büyüklerinden, semt sakininden
ya da esnaftan akseder. Kültür
aktarılarak büyür ve olgunlaşır
ya; Beşiktaşlı olmak, bu duruşa
sahip olmak da, 116 yıl önce

temellenmiş, cumhuriyetimiz ile
birlikte ivme kazanarak, birike
birike bugünlere gelmiştir. Bu
sevdayı yaşamak en güzel anlama biçimidir. İşte bu yüzden
Beşiktaşlı semtine sahip çıkmaya
devam ettikçe bu aşk da sonsuza
dek devam edecektir.

Beşiktaşlı doğaya aşık
doğa Beşiktaş’a

İstanbul Boğazı’nı Avrupa
yakasında ilk selamlayan , Yıldız
Korusu’nun ve Abbasağa Parkı’nın yeşilini içinde barındıran
bir semt Beşiktaş... Bilinç düzeyi
her yüksek insanın temel görevlerinden birisi olması gereken
doğayı ve doğal olanı korumak,
Beşiktaşlı için kültürel mirasına
sahip çıkmaktır. Sadece sevmek
yeter mi? Korumak için de bir
şeyler yapmalı. Taraftar gruplarımız Greenpeace ve Doğa Derneği gibi çevre örgütleriyle birlikte
doğanın bir sesi, bir çığlığı
olmak, bunu topluma ve dünyaya
duyurmak için ortak çalışmalar
yapmış ve kültürel birikimimize
bunu da eklemişlerdir.

Şarkılar, türküler hep seni söylüyor

Tribünlerimizin muhteşem yaratıcılığı notalarla birleştiğinde besteler, güfteler havada uçuşuyor, kulakların hem pası siliniyor hem
de aşkımızı dile getiriyor. Tribün besteleri genelde hep bir özlemi,
sevdayı, eski güzel günleri, gelecek umutlarını anlatan şarkılardır:
“Varsın olsun üstümüzden gitmesin keder
Siyah beyaz forman bize bir ömür yeter
Senin aşkın uğruna ölmeye değer
Beşiktaşım sevmişiz seni…
Senin sevgin uğruna tüm statlarda
Aç kaldık susuz kaldık deplasmanlarda
Doyduk senin aşkının o sıcaklığıyla
Beşiktaşım sevmişiz seni…
Her şey gider kalbimizden bir sen kalırsın
Gece gündüz aklımızdasın…
Bizim için sevdadan delirmiş diyorlar
Bilmeyenler nasıl anlasın…
Gördüğümüz anda siyah beyaz rengini
Görmez olduk başka renkleri…
Hiçbir şeye değişmedik senin sevgini
Beşiktaşım o günden beri…”
**
“Siyah-Beyaz rengine,
Aşığız Beşiktaş ismine,
Hayalim dört kelime, o da şöyle,
Şampiyon Beşiktaş bu sene”
**
“Tutuldum bir sevdaya, hem de taparcasına,
Aşık oldum armana, hiç bitmez ki bu sevda,
Anlamaya çalışma muhabbeti boşuna,
Boşver güzelim takma, bu sevgi değil sana”
Bu sözler anlatmaya çalışsa da aşkımızı, hala kolay değil dile
getirmek. Bir bütün olarak gördüğümüz zaman tüm bu anlattıklarımı, o zaman anlamak için bir adım atmış oluruz bu aşkı.
Beşiktaş, sen bizim her şeyimizsin...
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.

(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Osman Soydemir Özel Koleksiyon)
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1980'ler...
Dolmabahçe
Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

S

on iki aydır dergimizde yayınlanan
“Arabalılar” serisinin üçüncü ve son
çalışmasını büyük
bir keyifle tamamladım. İlk
tablomun kulübümüzün sosyal
medyasında ve ulusal basında
yayımlanmasından sonra birçok
klasik otomobil severin büyük
beğenisiyle karşılaştım.
Tablolarım için konuları
belirlerken genelde kendi özgün
kompozisyonlarımı zemine
aktarırım. Ancak bu sayıda bu
prensibimin dışına çıkarak,
1980'lerden günümüze kadar
gelen muhteşem bir Dolmabahçe
fotoğrafını ele aldım. Şematik
olarak neredeyse hiçbir figüre
dokunmayarak, kendi renk paletim ve yorumumla resmettim.
Geçmişin izlerini taşıyan bir
fotoğrafın, bir ressamın elinde
yeniden hayat bulması da denilebilir.

Günümüzde stadımızın sağ tarafından aşağıya doğru inen yolun
1980’lerde çift yönlü kullanıldığı
ve troleybüs yolu hattı üzerinde
olduğunu 80 kuşağı olarak bilmemiz imkansızdı. Bu tarihi, ancak
fotoğraflardan görme şansımız
oldu.
Troleybüsün çalışmasını sağlayan elektrikli tellerin stadımızın
yanındaki taşlı yolda yer alması,
tablom adına tadına doyum olmayacak nostaljik bir lezzet kattı
diyebilirim.
Siyah ve Beyaz’a bürünmüş
Murat131’ler ve diğer klasikler,
gökyüzünde yer alan Kartal çağrışımlı bulut, Siyah Beyaz’la yolun
üstünde yer alan f lamalar, yağmur
sonrasında romantik duygularla
tuvale yansıdı.
“Arabalılar” temalı çalışmalara imza atarken tuvale yansıyan
duygularım, dergimiz aracılığı
ile sayısız sanatsevere ulaşırken,
birçok değerli insanla da tanışma
fırsatım oldu.

Özellikle TİKOD üyeleriyle
kurduğumuz dostluk, gelecek
dönemler için hayata geçecek
projelerin adeta habercisi oldu.
Siyah Beyaz’a bürünmüş
onlarca klasik otomobilin hayalini
tuvalime yansıttım. Bu hayalimi
gerçekleştirmek için onlarca klasik
otomobili koordine eden TİKOD’un değerli başkanı Gökhan
Duman ve aynı derneğin yönetiminde yer alan sevgili Sinan Yılmaz kardeşim başta olmak üzere,
tüm dernek üyelerine teşekkürü
bir borç bilirim.
"Arabalılar Takımı" lakabıyla
anılan Beşiktaşımızın her yıl klasik
otomobil temalı aktivitelere imza
atmasının hayalini yıllardır kuruyorum. Nostaljik içeriği olan buna
benzer projelerin yüzlerde tebessüm bırakması yanında zihinlerde
de iz bıraktığını düşünüyorum.
“Arabalılar” bu sayı itibariyle
son bulsa da caddeler ve sokaklarda korna sesleriyle her zaman var
olacaktır.
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Tarih 06 Ocak 1990… Yer Fenerbahçe Stadı… Fenerbahçe-Beşiktaş maçı…
Sarı-Lacivertliler’in Teknik Direktörü Todor Veselinoviç, maçtan birkaç
gün önce elinle “5” işareti yapıp, gazetelere poz veriyor ve Beşiktaş’a 5 gol
atacaklarını iddia ediyor. Ama doksan dakika bittiğinde skor tabelasında
“Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 5” yazıyor. İşte o günü, Beşiktaşlı’sından
Fenerbahçeli'sine, gazetesine haber yazdıranından takımını destekleyen
taraftarına kadar herkese sorduk.
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Ezeli rekabet

Yazı:

Serpil Kurtay

B

eşiktaşımız, 1989
ile 1992 tarihleri
arasındaki seri
şampiyonluklarından ilkini, 198990 sezonunda elde etti. 1-5’lik
tarihi Fenerbahçe maçı da işte bu
sezonda yaşandı. Bu maçı tüm
ayrıntılarıyla anlatmadan önce
dilerseniz, Beşiktaşımız’ın sezon
hazırlıklarına ve ligdeki durumuna bir göz atalım.

10-0’lık Adana
Demirspor maçı

Beşiktaş’ta oynadığı tek
sezonda tribünlerin sevgilisi olan
Ferdinand, İngiltere’ye dönerken, Bristol City’den Walsh,
Everton’dan Wilson, Newcastle’dan da McDonald yeni
transferlerdi. Ancak santrfor
olarak transfer edilen McDonald
Boluspor’la oynanan lig maçında
sadece bir devre forma giydikten sonra ülkesine geri döndü.
Lige, Boluspor 3-0 ve Bursaspor
1-0 galibiyetleriyle girerek, ilk
2 haftanın lideri olduk. Ancak
deplasmandaki 2-1’lik Trabzon
ve 0-2’lik Sarıyer maçları bize soğuk iki duş oldu. Galatasaray’la
0-0 beraberlikten sonra, Beşiktaş
Türkiye Ligi’nin gol rekorunu
Adana Demirspor’u 10-0 yenerken, gol üçlüsü Metin (3), Ali (4)
ve Feyyaz (3) aynı maçta hat-trick yaparak, kırılması zor bir
rekorun sahibi oluyordu.

11’inci haftada Trabzonspor’la farkı 1 puana indiren
Beşiktaşımız, Sakaryaspor’u da
7-0 gibi açık farkla yendikten
sonra, 6 Ocak’ta Fenerbahçe
Stadı’nda (Şükrü Saraçoğlu
Stadı) olacaktı. Bir sezon önce
bu stadda şampiyonluğu kaybetmiştik. Yani bir yıl evvel olduğu
gibi en büyük rakibimiz, yine
Fenerbahçe’ydi. Son üç yıldır
kılpayı kaçırdığımız şampiyonluğu, bu defa garantilemek
için, burnumuzun dibinde bizi
takip eden rakibimizi her iki
karşılaşmada da yenmek ve
umutlarını bitirmek zorundaydık. Son on yıldır Fenerbahçe’ye
karşı sağladığımız üstünlükle,
zaten rakibimizi komplekse
sokmuştuk. Sezon başında Fener
Stadı’nda 20 Ağustos 1989 günü
oynanan TSYD Kupası karşılaşmasında 2-1, 26 Ağustos 1989
günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda
oynanan Cumhurbaşkanlığı
Kupası maçında da 1-0 yenilgiye
uğratarak, rakibimize göz dağı
vermiştik.

Veselinoviç’in
gönlünden geçen!

Maçtan önce Güneş Gazetesi’ne açıklama yapan Fenerbahçe
Teknik Direktörü Todor Veselinoviç, belki de futbol hayatının hatasını yapmıştı. Maçın
skoruyla ilgili tahmin yapan ve
“Gönlümden 5 geçiyor” diyen
Veselinoviç, en büyük hayalinin
bu olduğunu söylüyordu. Ancak
işler Fenerbahçeli teknik direktörün gönlünden geçtiği gibi
değil Beşiktaşımız’ın Teknik
Direktörü Gordon Milne’nin
planladığı gibi gidecekti ve tarihi
maç “Veselinoviç’le 5 çayı” pankartlarının yapılmasına neden
olacaktı.
“Engin İpekoğlu, Recep Çetin (Dk.89 İsmail Taviş), Gökhan Keskin, Ulvi Güveneroğlu,
Kadir Akbulut, Rıza Çalımbay,
Şenol Fidan, Ian Wilson (Dk.60
Mehmet Özdilek), Feyyaz Uçar,
Ali Gültiken, Metin Tekin” kadrosuyla maça çok hızlı başlayan
Takımımız, 2. dakikada gole
çok yaklaştı. Feyyaz’ın ortasında
topla buluşan Metin, pozisyonun

Maçtan önce Güneş Gazetesi’ne açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Todor
Veselinoviç, “Gönlümden 5 geçiyor” dedi ve hayatının hatasını yaptı.
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ofsayt olabileceğini düşünerek
bir an durakladı. Ancak hakem
Erman Toroğlu devam diyordu.
Şaşıran Metin’in kötü vuruşunu
Nurettin zorlanmadan çıkardı.
4. dakikada ise gol geldi. Metin
sağdan hareketlenip İsmail’i
geçti, ortasında Wilson’a kafayla
golünü atmak kaldı.

Fenerbahçe:1
Beşiktaş:5

Fenerbahçe çabuk toparlanıp
Aykut’un Gökhan’ı faulle geçtiği
bir pozisyonda Oğuz’la eşitliği
sağladı. 22. dakikada devrenin
skoru belirlendi. Kadir’in soldan
ortaladığı topa Ulvi kafayı
vurdu, seken topu Ali kafayla
tamamladı: 1-2
İkinci yarıda sahada tam anlamı ile bir Beşiktaş şovu vardı.
52. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendiren
Ali, yerden bir vuruşla Nurettin’i
yine mağlup etti. 59. dakikada
Rıza’nın sağdan uzattığı nefis
pasta Metin topu Nurettin’in
üzerinden aşırtıp farkı 3’e çıkardı. 70. dakikada Beşiktaşımız’ın
5. golü geldi. Ali ile Feyyaz’ın
aynı anda gidiği gol pozisyonunda Ali topu daha uygun durumdaki arkadaşına bıraktı, Feyyaz
da Nurettin’i geçip topu ağlara
yuvarladı. Nurettin, yediği 5
gole karşın Fenerbahçe’nin en iyi
oyuncusuydu. Son olarak 78 ve
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81. dakikalarda Mehmet’in vuruşlarında da gole izin vermeyip
skorun 1-5’te kalmasını sağladı.
Kadıköy’deki 5 gollü Beşiktaş
zaferi, efsane kadronun şampiyonluğunun da habercisiydi.

Şampiyon Beşiktaş

17 maçlık ilk yarı sona
erdiğinde de Beşiktaş 39, Trabzonspor 35, Fenerbahçe 34 ve
Galatasaray 30 puanla sıralanıyordu. İkinci yarıda Trabzonspor
ve Galatasaray’ı 1-0, Fenerbahçe’yi de 3-1 yenen Beşiktaş, lig
bitiminde de en yakın rakibi
Fenerbahçe’nin 5 puan önünde
beşinci kez Lig Şampiyonu olurken, Türkiye Kupası finalinde de

Fenerbahçe’yi her iki maçta da
yenip çifte şampiyonluğa ulaşıyordu.
Beşiktaş, 1989-90 sezonunda
oynadığı 34 maçta 23 galibiyet,
6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Rakip kalelere attığı gol sayısı
77, yediği gol sayısı ise 20 olarak
belirlendi. Toplam puanı 75
olan Karakartallar, ligde “En
Fazla Fol Atan” ve “En Az Gol
Yiyen” ekip olduğu gibi, “Ligin
En Centilmeni” olarak da büyük
onur kazandı. Santrfor Feyyaz
Uçar da, 28 golle “Türkiye Ligi
Gol Kralı” sıfatı kazanırken, lig
tarihinde bu onuru yakalayan
ikinci Beşiktaşlı oldu.
İşte tarihi maçın tanıklarının
anlatımıyla o gün:

“Veselinoviç hayatının
dersini aldı”

Ulvi Güveneroğlu
(BJK’lı Futbolcu):

“O dönemlerde Fenerbahçe
maçları, bizim motivasyonumuz açısından en kolay maçlar
oluyordu. 6 Ocak 1990 tarihinde oynadığımız maç da, bizim
açımızdan yine böyle bir karşılaşmaydı. Maçtan önce Veselinoviç, basına demeç verirken

ve 5 atacaklarını iddia ederken,
belki de Beşiktaş’ın Fenerbahçe
karşısındaki üstünlüğünü fazla
düşünmemişti. Bizi çok rahat
yeneceklerini zannediyordu. Taraftarının ve kamuoyunun maça
ilgisini artırmak, güven telkin
etmek için de böyle konuşmuş
olabilir. Biz ise rahat bir maç
olacağını biliyorduk. Öyle de
oldu... Maçtan farklı galibiyet aldık. Veselinoviç’in açıklamaları
sonrasında bizim 5 gol atmamız
herkesi şaşırtmış olabilir ama
bizim için normal bir sonuçtu.
Zaten dediğim gibi Fenerbahçe’yi hep yeniyorduk. Fenerbahçe
maçları yaklaştığı zaman kendi
aramızda konuşurduk ve ‘Kesin
kazanacağız’ derdik. Bundan
kimsenin şüphesi olmazdı.
Büyük bir ihtimalle Veselinoviç, söylediklerine çok pişman
olmuşturve hayatının en büyük
dersini almıştır.”

ama o dönem çok sakat oyuncularımız vardı. Sezonda tam
kadro olarak mücadele edemiyorduk. Bizim açısından iyi
gitmeyen bir dönemdi.
Derbi maçlar özellikle futbolcular için çıkış maçları olarak
değerlendirilebilir. Biz de bu
duygularla ve galibiyet parolasıyla maça hazırlanmıştık. Ancak
derbi neticeleri her ne kadar önceden belli olmasa da Beşiktaş’ın
durumu bizden daha iyiydi ve bu
da maça yansıdı.
Bizim dönemimizde, 1990’lı
yılların başından derbilerde en
çok dikkat çeken unsur, her iki

“Beşiktaş bizden daha
iyi durumdaydı”

Oğuz Çetin
(FB’li Futbolcu):

“O maçın üzerinden çok
uzun yıllar geçti. Maçla ilgili
anları çok net hatırlayamıyorum
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takımın taraftarının da stadda
yarı yarıya yer alması ve takımlarına destek vermesiydi. Bugünle
kıyasladığımızda, bu durum o
günlerin güzelliklerin başında
geliyordu.
O yıllarda derbi atmosferlerinde futbolcuların birbirlerine
yaklaşımı son derece centilmenceydi. Maçı çok net hatırlamamakla beraber, şundan eminim
ki, maç sonunda ne taraftarlar ne
de futbolcular arasında tek bir
olay yaşanmadı.
Bu nedenledir ki, bugün en
çok dikkate almamız gereken
ve gündeme taşımamız gereken
konular, o yıllardaki fair play ve
centilmenlik anlayışıdır. Bu hususlar, bugün en çok aradığımız
ama göremediğimiz konuların
başında geliyor.”

Fenerbahçe Stadı’nda izledim. O
zaman 15 yaşımdaydım. Takım,
beyaz forma ve siyah çorapla
çıkmıştı. Sahının kenarında
da karlar vardı. Beşiktaş, maça
çok hızlı başladı. Daha ikinci
dakikada Metin bir gol kaçırdı.
Wilson da Beşiktaş formasıyla
ilk golünü o maçta atmıştır. O
zamanlar kurallar gereği, stadda
her iki takımın taraftarı yarı
yarıya oluyordu. Çok zevkli bir
karşılaşmaydı. Maç 1-5 bitti ama
çok daha fazla gol atabilirdik
ve tarihi skor olabilirdi. Kısmet
olmadı. Ayrıca Fenerbahçe’nin
tek golü de fauldü. Maçın 70.
dakikasından sonra biz ‘Engin gol, gol, gol’ diye tezahürat
yapmaya başladık. Fenerbahçe
seyircisi ise hiçbir şey yapamadı.
Onlar için yıkım olmuştu. 1-5’in

rövanşında da Fenerbahçe’yi
3-1 yenip, Şampiyonluk turunu
attık. O maçta da hiç unutmam,
Veselinoviç’in sözlerine atıfta
bulunup, Kapalı Tribün’deki
ağabeylerimiz ‘Yine mi gönlünden 5 geçiyor Veselinoviç’ diye
pankart açmışlardı.”

“Büyük lokma ye, büyük laf etme”
İlker Ateş (Gazeteci):

“Engin gol, gol” diye
tezahürat yapmıştık

Zafer Türkoğlu
(BJK’lı taraftar):

“Ben 6-7 yaşımdan beri
Beşiktaş’ın maçlarını tribünlerden takip ediyorum. Son 21
senin maçlarını sorun, dakika
dakika skorunu, gollerini ve
kimin attığını söyleyebilirim.
1986 senesinden beri kendime
arşiv yapıyorum. İyi bir Beşiktaşlı olduğumu düşünüyorum. 6
Ocak 1990 tarihindeki maçı da
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“Ben o zamanlar Güneş Gazetesi’nin Spor Sorumlu Müdürü’ydüm. Veselinoviç, maçtan 5-6 gün önce bizim spor servisine geldi. O zaman Fenerbahçe muhabirimiz de Can Tanrıyar’dı. Veselinoviç servise gelince o hafta
Beşiktaş’la derbi maçı olacağı için bu karşılaşmaya yönelik kendisiyle söyleşi yaptık. Veselinoviç galibiyetten son derece emindi. Beşiktaş’ı yenmek gibi
bir sorunları olmadığını söylüyordu. Hatta bir ara iddasını öyle bir noktaya
getirdi ki, gayet doğal bir şekilde 5 parmağını gösterip, ‘Beşiktaş’a 5 gol
atacağız’ dedi. Bizim arkadaşlar da 5 parmağını gösterirken hemen fotoğraf
çektiler. Sonra biz bu fotoğrafla birlikte demecini spor sayfasına manşetten
verdik. Başlık olarak da ‘Veselinoviç: 5 Atarız’ başlığını kullandık.
Sonra bu beyanat çok konuşulmaya başladı. Adeta gündeme damgasını
vurmuştu. Gordon Milne’in döneminde Beşiktaş Fenerbahçe’ye karşı genel
olarak çok başarılı sonuçlar alıyordu. O günlerin seri galibiyetler bugün bile
Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında galibiyet üstünlüğünü devam ettiriyor.
Sonunda maç günü geldi çattı. Beşiktaş Kadıköy’de deplasmanda değil de
kendi sahasında gibi rahat oynuyordu. Üstelik futbol ve golleriyle rakibini
eziyordu. Öyle bir maç oldu ki, Beşiktaş Fenerbahçe’yi 1-5 gibi bir skorla
hezimete uğrattı. Tabi maçın bitiş düdüğünden itibaren hafta başında
Beşiktaş’a 5 gol atacağını iddia eden Veselinoviç’in tam aksine kendi kalesine 5 gol yemesi gündeme oturdu. Biz de o akşam sayfayı yaparken başlığı
“Veysel 5’lik Oldu” diye manşetten verdik. Tabi bir önceki haftanın iddialı
demeci ve hafta sonnuda Beşiktaş’ın 5 gol atması günlerce, haftalarca, hatta
aylarca konuşuldu. Bir teknik adamın bu kadar ididalı olup da söylediği
kadar kendi takımının gol yemesine tanıklık etmek, benim spor yazarlığı
yaşamım içinde unutamadığım bir olaydır... Ne demişler; büyük lokma ye
ama büyük laf etme.”
İlker Ateş ile görüşme, vefatından önce yapılmıştır. 07 Kasım 2009 tarihinde
aramızdan ayrılan değerli gazeteci büyüğümüzü saygıyla ve özlemle anıyoruz.

KARA KARTAL'IN
KAMP GÜNLÜĞÜ
Yazı:

Mert Közoğlu
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu
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Devre arası dönemleri, bizler açısından sabırsızlıkla
geçer. Bir an önce maçlar başlasın ve heyecanımız
kaldığı yerden devam etsin isteriz.
Ama madalyonun diğer yüzünde yer alan futbolcular
için bu sürede yoğun bir çalışma programı vardır.
Biz de futbolcularımızı Antalya kampında yalnız
bırakmadık ve kendilerini adım adım takip ettik.
İşte kamp izlenimlerimiz...

Beşiktaşımız, sezonun ikinci yarısı
için hazırlık kampını 3-12 Ocak
tarihleri arasında Antalya Gloria
Sports Arena’da gerçekleştirdi. Siyah
Beyazlılarımız, on gün boyunca
kuvvet ve güç depoladı. Takımımızın
kamp kadrosunda şu isimler yer
aldı: “Adem Ljajic, Adriano Correia,
Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Burak
Yılmaz, Caner Erkin, Cyle Larin,
Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege
Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin,
Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih
Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel,
Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin
Seylığlı, Jeremain Lens, Kartal Kayra
Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent
Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa
Pektemek, Necip Uysal, Nicholas
Isimat Mirin, Oğuzhan Aydoğan,
Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma,
Rıdvan Yılmaz, Utku Yuvakuran.”
Kampın ilk antrenmanı salonda
gerçekleşirken futbolcularımız, basketbol ve
voleyboldaki yeteneklerini sergilediler.

Kamp çalışmaları günde iki
antrenman şeklinde yapılırken, ilk
bölüm salon çalışması, ikinci bölüm
ise saha çalışması şeklinde oldu.
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Kampın yeni transferleri Burak
Yılmaz ve Nicholas Isimat Mirin,
teknik direktörümüz Şenol
Güneş tarafından saha içerisinde
arkadaşlarına tanıtıldı.

Şenol Güneş: “İlk yarıda anormal puan kayıpları
yaşadık. İkinci yarıda her maçı final gibi
oynamalıyız. Puanları toplayıp rakiplerin
durumuna bakacağız.”

Kampın ilk antrenmanında her zamanki gibi hatıra fotoğrafı çektirildi.
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Beşiktaşımız’ın Antalya kampında
yağış genel anlamda etkisini sürekli
gösterdi. Bu da antrenmanlarda
futbolcularımızı oldukça zorladı.

Siyah Beyazlılarımız, kampın ilk hazırlık
maçında Helmond Sport’u Larin’in golüyle 1-0
mağlup etmeyi başardı.

Kampın ikinci hazırlık maçında rakip,
Afjet Afyonspor’du. Beşiktaşımız,
rakip kaleye gol oldu yağdı ve
mücadeleyi 5-1 kazandı. Yapılması
planlanan Greuther Fürth mücadelesi
ise, hava muhalefeti sebebiyle iptal
edildi.
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Bazı günler salon çalışmaları yapan
futbolcularımızın moralleri oldukça
yerindeydi.

Atiba Hutchinson: “İlk yarıda inişli çıkışlı bir
performans sergiledik. İkinci yarıda galibiyet
serisi yakalamalıyız. İşimize odaklanırsak
durumu lehimize çevirebiliriz. Oyunda
üstünlük kuran yapıyı oluşturmalıyız.”

Beşiktaşımız’ın Antalya kampına altyapıdan on iki futbolcunun götürülmesi önemli
bir detaydı.
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Beyaz Baston Görme Engelliler
Derneği, kampımızı ziyaret ederek,
hem teknik direktörümüz Şenol
Güneş hem de futbolcularımızla
fotoğraf çektirdiler.

Her kampta olduğu gibi takımımız Antalya’da
da barbekü partisinde bir araya geldi.

BJK Nevzat Demir
Tesisleri ve A Futbol
Takımından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz
Ahmet Kavalcı, kampı
takip eden gazetecilere
barbekü düzenlendi.
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Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın
davetlisi olarak kampa gelen
taraftarlarımız, antrenmanı takip
ederek, fotoğraf çektirdi.

Loris Karius: “Bireysel ve takım
oyunumuzu geliştirmeliyiz. İkinci
yarıda daha çok maçı gol yemeden
tamamlamayı diliyorum. Sezonun geri
kalanında kesinlikle pes etmeyeceğiz.”

Antalya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri,
teknik direktörümüz Şenol Güneş’e
çiçek verip, antrenmanı izlediler.
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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu,
kampımızı ziyaret ederek, antrenmanı izledi,
futbolcularla ve Şenol Güneş ile bir süre sohbet etti.

Teknik direktörümüz Şenol Güneş antrenmanlarda
futbolcuları sık sık uyararak onlarla yakından
ilgilendi.

Cyle Larin: “Forvet hattındaki
rekabet yükselecek. Ben de
takımın bir parçası olmaya
çalışıyorum. Takımın oyun
şeklinin benim oyun şeklime
uygun olduğunu düşünüyorum.
Beşiktaş’ın önemli bir oyuncusu
olabilirim.”
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Beşiktaş’ın
altyapısına
kanat gerdik.

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

Hazır mısın?
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Bekçisiyiz kopsa kıyamet
Siyah Beyaz bize emanet
Beşiktaşımız’ın Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısının
ilk maçında, Akhisarspor’a konuk oldu. Deplasmandaki
mücadeleyi Siyah Beyazlılarımız 1-3 kazandı. Ancak ev
sahibi takım Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına
göre maç kadrosunda on üç yabancı oyuncuya yer vererek
kural hatası yaptı. Futbol Müsabaka Talimatı 22. madde
d bendine göre, Akhisarspor'a "Müsabaka isim listesinde,
yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu
taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş
sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların
aşılması" nedeniyle hükmen mağlubiyet verildi. Takımımız,
19 haftada ise BB Erzurumspor’u Vodafone Parkt’ta ağırladı
ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaşımız’a, ikinci yarıda başarılar dileriz.

ŞUBAT AYI MAÇLARIMIZ
20. Hafta:
Antalyaspor - BEŞİKTAŞ
21. Hafta:
BEŞİKTAŞ - Bursaspor
22. Hafta:
EY Malatyaspor - BEŞİKTAŞ
23. Hafta:
Beşiktaş - Fenerbahçe
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OSVALDO NARTALLO:

“Futbolcu olarak geldim,
taraftar olarak ayrıldım”
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1993-1994 yıllarında Beşiktaş’ın efsane kadrosunda forma giyen
Osvaldo Nartallo, uzun saçları ve değişik golleriyle hala hafızalarımızda...
Siyah Beyaz forma ile yirmi sekiz maçta on iki gol atan Arjantinli eski
futbolcu, halen kulübümüzün sıkı bir taraftarı... Yıllar sonra dergimizin
sorularını yanıtlayan Nartallo’nun en büyük hayali ise, “Türkiyem” ve
“Beşiktaşım” dediği yere geri dönmek ve futbol takımımızı çalıştırmak...

Röportaj:

Andrew Simes

K

üçüklüğünden
başlayalım...
O yılları biraz
anlatır mısın?
Daha sekiz
yaşıma yeni girmiştim babamı
kaybettiğimde. O zamanlar
annem otuz beş, erkek kardeşim
altı ve kız kardeşim iki yaşındaydı. Ben, büyük ağabey olarak çok
genç yaşta sorumluluk almayı
öğrendim. Zordu ama sevgi ile
her şeyin üstesinden geldik.
Futbola nasıl başladın? Beşiktaş’a gelişin nasıl oldu?
Küçüklüğümden beri her zaman futbolcu olacağımı biliyordum. Arjantin’de birkaç takımda
oynadıktan sonra ilk yurt dışı
tecrübemi Güney Afrika’da
edindim. Orada oynarken, o
“Hayatımda başıma gelen
en güzel şey, Beşiktaş’a
transfer olmaktı. Bir
futbolcu olarak geldim, bir
taraftar olarak ayrıldım.”

senelerde dünyanın en iyi takımı
olan AC Milan ile yaptığımız bir
hazırlık maçında gol atma başarısı gösterdim ve bu menajerler
tarafından fark edilmeme
yardımcı oldu. Beşiktaş’a
gelişim de bu şekilde başladı.
Hayatımda başıma gelen en
güzel şey, Beşiktaş’a transfer
olmaktı. Bir futbolcu olarak
geldim, bir taraftar olarak
ayrıldım.
İstanbul’daki,
Beşiktaş’taki günlerinden bahsedebilir
misin?
Türkiye’ye daha
yeni gelmiştim ve bana
bir araba tahsis ettiler.
Çeyrek depo benzini
vardı ve on beş kilometre uzaktaki evime
gitmem için yeter diye
düşünmüştüm. Fakat
öyle bir trafiğe girdim ki,
saatlerce bekledim ve bir
baktım arabanın benzini
bitti! Araba durdu, yolu
kapatıyordum. Neyse ki
bazı insanlar arabayı kenara çekmek için yardımcı oldular. Ama çok kişi
bana kızmıştı ve bağırıyordu. Ben bu kadar sinire
alışık değildim. Bunlar
herhalde Fenerli’dir diye
düşündüm ve onlara gol
sevinci yaptım. Çünkü bir
önceki hafta ağlarına bir
hediye bırakmıştım!
Takımdan bahsetmeye
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“Acaba İstanbul’a kaçıp, başıma
şapka geçirip, kimsenin tanımayacağı şekilde tribünden Beşiktaş’ı mı seyretsem” diye düşünürdüm. Sonra mantıklı düşünür ve
kendime gelirdim.

“Takımdan bahsetmeye gerek yok, tam bir yıldızlar
topluluğuyduk; Ali, Feyyaz, Metin, Kaptan Rıza, Şifo
Mehmet, Sergen, Fani Madida... Ayrıca bunun üstüne
sahip olabileceğiniz en iyi başkan varken, beni böylesine
bir takıma getiren antrenörüme hayatımın sonuna kadar
şükran duyuyorum. Ama ah o başkan neydi öyle...”
gerek yok, tam bir yıldızlar topluluğuyduk; Ali, Feyyaz, Metin,
Kaptan Rıza, Şifo Mehmet, Sergen, Fani Madida... Ayrıca bunun
üstüne sahip olabileceğiniz en
iyi başkan varken, beni böylesine
bir takıma getiren antrenörüme
hayatımın sonuna kadar şükran
duyuyorum. Ama ah o başkan
neydi öyle...
Trabzonspor’u 7-1 yendiğimiz
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maçı hiç unutmayacağım. Bir
önceki maçta gerçekten çok kötü
oynamıştım ve uzun saçlarıma
insanlar takıktı. Bu maça çıkıp
iki gol attım; ilkinde burnum
kırılmasına rağmen kafayla, ikincisi balla! Sezon sonu, Christoph
Daum geldi ve beni istemedi.
Ankara Petrol Ofisi ilgi gösterince gittim ama Beşiktaş’tan uzakta
çok çektim. Bazı haftasonları

Uzun saçların hep haber
konusu oldu. Seni kısa saçlı
görünce çok şaşırmıştık.
Uzun saç hep stilim oldu.
Beni çok mutlu ediyordu.
Kimseye zararı olmadı. Önemli
olan kimseye zarar vermeden
bizi mutlu eden şeyleri yapmak
değil mi? Ama bir antrenmanda
başkan, cebinden ufak bir makas
çıkarıp bana doğru sallamıştı.
Gülmediğini görünce, kanat
değiştirdim ki bu şekilde çift sağ
kanat oynadık ve sürekli arkamı
kolluyordum.
Türkiye’yi özlüyor musun?
2011’de ailem ile tekrar ziyaret etme şansım oldu. Bu vesile
ile İnönü ile vedalaştım. Yeni
stadı duydum ama İnönü kalbimde, kalbim de İnönü’de kaldı.
Evimde her gün mutlaka en az
bir Türkçe kelime söyleriz. Evim

biraz geliştirip Türkiyem’e ve
Beşiktaşım’a dönmek. Hayal
kurmak suç değil...

diyorum ama asıl evim Boğaz’da.
Kapısı orada ama giderken
anahtarını aldım. Anahtarı hala
bende.
Sosyal medyada epey aktifsin ve Türkiye’den birçok
hayranın ile sohbet ediyorsun.
Hatta bazılarının yaş günlerini
bile kutluyorsun.
Bu kadar yıldan sonra hatırlanmak insanı duygusallaştırır.
Beşiktaş taraftarı değerlerine çok
iyi sahip çıkan bir kitle. Ne kadar
şanşlıyım ki Türkiye’de çok “arkadaşım” var. Herhalde kalacak
bir yere ihtiyacım olsa zorluk
çekmem!

Unutamadığınız bir futbolcu var mı?
Tabii ki kendi ülkemden
bahsedeceğim. Maradona ve
Messi hep büyük futbolcular
diye hatırlanacaklar ama bana
en çok mutluluk tattıran Juan
Roman Riquelme oldu. O beni
nasıl mutlu ettiyse, ben de bunun
bilinciyle Beşiktaş taraftarını
mutlu etmeye çalıştım, elimden
ne geldiyse.

hiçbir şey bir avuç Beşiktaşlı’nın
“Beşiktaş seninle ölmeye geldik”
diye haykırmasına benzemez.
Bu, dinleyebileceğim en güzel
şarkı, içimi ısıtabilecek en kızgın
ateş, gözlerimi yaşartabilecek en
duygulu şeydir. Orada olmak için
neleri vermezdim... O yüzden
Beşiktaş’a yakın olanlar ne kadar
şanslı olduklarını bilsinler ve bunun hakkını her zaman versinler.

Taraftarımıza bir mesajın
var mı?
Arjantin, futboluyla ve
ateşli taraftarıyla meşhurdur ama

Beşiktaşımız’ın maçlarını
takip ediyor musun?
Maçları kaçırmamaya çalışıyorum. Recep Çetin’i takip ediyorum (gülüyor). Geçen Beşiktaş’ın
maçını izleyecektim ama sürekli
kullandığım internet sayfası
çalışmıyordu. Sosyal medyaya
“Link lazım” yazdım. Sağ olsun
Beşiktaşlılar yardımıma yetiştiler
ve hemen bir adres gönderdiler.
Beşiktaşlı’dan korkun!
Osvaldo Nartallo şimdi
neler yapar?
Club Atletico Alvarado’da
antenörüm. Çocuklarım altyapıda ve profesyonel olmalarını
istiyorum. Amacım, kendimi

Osvaldo Nartallo, 2011 yılında oğlu Brian'la birlikte Türkiye'ye gelerek, BJK Nevzat
Demir Tesisleri'ni ve İnönü Stadı'nı ziyaret etmişti.
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2. YARIDA DA

BEŞİKTAŞ KAZANIR!
Beşiktaş’a Süper Lig’in ikinci yarısında başarılar dileriz.
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#BEŞİKTAŞK

Beşiktaş Esports League of Legends
Akademi Takımımız’ın
ana sponsoru Tink oldu
2019 yılı sezonu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Esports League of
Legends Takımımız, Türkiye’nin odağı insan olan ilk ve tek teknoloji koleji
Tink (Teknoloji ve İnsan Koleji) ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

S

por kulüpleri arasında dünyada bir
ilki gerçekleştirerek
espor şubesini kuran
Beşiktaşımız, League
of Legends takımı ile yeni sezona
hızlı bir giriş yapıyor. Sportif
anlamda başarılı bir sezonu
geride bırakan, 2019 yılında da
League of Legends Şampiyonluk
Ligi’nde mücadele edecek olan
Beşiktaş Esports, sponsorluklarla
da güçlenmeye devam ediyor.
Beşiktaş Esports League of
Legends Akademi Takımımız,
Türkiye’nin odağı insan olan ilk
ve tek teknoloji koleji Tink ile
sponsorluk anlaşması imzalayarak gücüne güç kattı.
Tink ile yapılan anlaşma
kapsamında; Beşiktaş Esports
League of Legends Akademi
Takımımız’da yer alan oyunculara; öğrencilerine yazılım ve
girişimcilik konusunda yetkinlik
kazandırarak 21. yüzyıla hazırlayan Tink ile eğitimlerini de profesyonel kariyerleri ile eş zamanlı
sürdürme imkanı sağlanacak.

odasında gerçekleştirecek. Lise
çağındaki oyuncular ise Tink’in
sağladığı Espor bursu ile eğitim
hayatlarına devam edecek. Profesyonel kariyerleri ile eğitimlerini
bir arada sürdürmesi için fırsat
oluşturan Tink, oyunculara çok
yönlü bir gelecek sağlamak adına
önemli bir rol oynayacak.

hedeflerimizi her zaman yükseğe
koyuyoruz. İnanıyorum ki 2018
yılında olduğu gibi, 2019 yılında da espor takımlarımız güzel
başarılar kazanacak.”

“Güzel başarılar
kazanacağız”

Tink Kurucusu Zeynep
Dereli ise, “Geleceğin teknoloji
okuryazarlarını ve girişimcilerini
yetiştirmek amacıyla kurulan
Tink, Beşiktaş Espor Takımı ile
yaptığı bu önemli anlaşma ile
geleceğin mesleklerinden olan
esporculara profesyonel hayatlarının yanı sıra eğitim hayatlarını
da devam ettirme imkanı sağlıyor. Tink’li öğrencilere de esporu
tanıma ve kendilerini geliştirme
yolunu açıyor. Sporu ve geleceği
desteklemeye devam edeceğiz”
dedi.

Sponsorluk anlaşmasına
ilişkin olarak görüşlerini belirten
Başkanımız Fikret Orman, şöyle
konuştu: “Beşiktaş olarak espor
branşına yatırım yapan dünya
çapında ilk spor kulübüyüz.
Günün gerektirdiği, gelecek için
de daha da iddialı gelen espora
yatırım yapmaya devam ediyoruz.
Diğer branşlarımızda olduğu gibi
burada da hem sportif başarıları hem de güçlü işbirlikleri ile

“Sporu ve geleceği
desteklemeye devam
edeceğiz”

Hem antrenman
hem ders

Beşiktaş League of Legends
Akademi Takımımız’ın antrenmanlarını Tink’nin Sancaktepe
kampüsünde kendileri için özel
olarak hazırlanan antrenman
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"ORMAN"IN KRALI

"KARTAL" OLDU
ERBERK "GILIUS" DEMİR
46

Şubat 2019

2018 sezonunu Avrupa’nın en başarılı organizasyonlarından birisi
olarak gösterilen Vitality’de geçiren Türk asıllı Alman oyuncu Erberk
“Gilius” Demir, Beşiktaş Esports League of Legends takımımızın son
transferlerinden birisi oldu. LoL espor kadrosunda orman rolüne gelen
Gilius, yeteneği, hırsı ve son ana kadar mücadele eden yapısıyla tanınıyor.

Röportaj-Fotoğraf:

Zafer Zırhlı

A

vrupa’nın
en yetenekli
ormancıları
arasında
gösteriliyorsun.
Worlds tecrübesi dahi edindin.
Bununla birlikte geçtiğimiz yıl
Vitality’nin başarısında önemli
bir rol oynadın. Beşiktaş’a
transfer sürecin nasıl gelişti?
Takımımızdan teklif aldığında
ne düşündün?
Daha önce bulunduğum
takımlarda benim için beraber
oynayacağım oyuncuların
mentalitesi ve kazanma hırsı
çok önemliydi. Yeni sezon
öncesinde de, bu prensipler
doğrultusunda takım
arıyordum. Beşiktaş Esports’taki
oyuncuların kimler olduğunu
görünce oldukça etkilendim.
Şampiyonluk Ligi’nde daha önce
oynamadığımdan dolayı hem
burayı tecrübe etmek hem de bu
kadro ile şampiyon olabileceğime
inandığım için gelmek istedim.

İstanbul hakkındaki görüşlerin
neler?
Burada bir çok akrabam
olduğu için açıkcası çok
mutluyum. İstanbul, gerçekten
çok güzel bir şehir ve kariyerime
burada devam edeceğim için
heyecanlıyım.

için de çok önemli bir gelişme
olduğunu düşünmüştüm. Zaten
takım daha sonra ligi kazanarak
ve MSI’da ana gruplara kalarak
bunu kanıtladı. Takımın bu yıl
ve geçtiğimiz yıl yaptığı hamleler
ise beni oldukça etkiledi. Sadece
Türkiye ile kalmak istemeyen,

Şu an dünya üzerinde birçok
geleneksel spor kulübü espora
giriş yapmış olsa da ilk olarak
bunu gerçekleştiren Beşiktaş
Esports’tu. Takımımızın
espora olan yaklaşımı
hakkında ne düşünüyorsun?
Beşiktaş’ın bir espor kulubü
kurduğunu ilk duyduğumda
şaşırmıştım. Bunun global
arenanın yanı sıra Türkiye

Kariyerinde birçok başarı
elde eden Gilius, Vitality’nin
2018 League of Legends
Dünya Şampiyonası’na
katılmasında önemli bir
rol oynamıştı. Daha önce
birçok Avrupa takımında yer
alan Gilius, 2014 yılında da
Dünya Şampiyonası tecrübesi
edinmişti.

Profesyonel kariyerine
Türkiye’de devam edecek
olmak nasıl bir duygu?

47

Şubat 2019

“Beşiktaş Esports’taki oyuncuların kimler olduğunu
görünce oldukça etkilendim. Şampiyonluk Ligi’nde daha
önce oynamadığımdan dolayı hem burayı tecrübe etmek
hem de bu kadro ile şampiyon olabileceğime inandığım
için gelmek istedim.”

global bir vizyon hedef leyen ve
bu doğrultuda birçok adım atan
Beşiktaş Esports’un kısa vadeyi
düşünmeyip uzun vadede başarıyı
hedefleyerek yaptığı hamlelerin
doğru olduğunu düşünüyorum.
Her oyuncunun
kitlelere yansıttığı bir
karakteri bulunuyor. Sen
de bu karakterinle çokça
konuşuluyorsun. Bunun en
büyük nedeni bolca trash talk
yapman ve kendine güvenini
özgürce dile getirmen.
Türkiye’de de bu tutumunu
sürdürecek misin? Şu anki
performansın hakkında
ne düşünüyorsun? Seni
zorlayabilecek bir ormancı
var mı?
Her ne kadar kendimi
özgürce dile getirecek olsam da
trash talk tarzı şeyleri burada
yapmayacağım. Şu an ligde beni
zorlayacak bir rakibim olduğunu
düşünmüyorum ve lig için
oldukça motiveyim.
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Motivasyonunu her daim
nasıl yüksekte tutabiliyorsun?
Ligi kazanabileceğime
ve takım arkadaşlarıma olan
inancım, beni her zaman daha iyi
olmak için motive ediyor. Çünkü
amacım uluslararası arenada
kendimi göstermek. Lig bizim
için bu yoldaki bir basamak.
Profesyonel bir League of
Legends oyuncusunun çok sıkı
çalışması gerektiğini biliyoruz.
Beşiktaş Esports’ta bu çalışma
takvimin nasıl ilerliyor? Günde
ne kadar oyun oynuyorsun?
Kendine ne kadar vakit
ayırıyorsun?
Avrupa’da olduğum gibi
burada da uyandıktan sonra
yemek ve dinlenme saatleri
dışında tüm gün kendimi
geliştirmek için çalışıyorum.
Takım antrenmanından
sonra dahi tekli dereceli
oyunları oynayarak, şampiyon
havuzumu ve kendimi metanın
değişikliklerine karşı hazır

tutuyorum. Günde yaklaşık
yedi ile dokuz saat arası oyun
oynadığımı söylersem yanılmış
olmam. Çalışma dışındaki
zamanlarda ise kendime zaman
zaman kısıtlı olsa da vakit
ayırabiliyorum.
Her oyuncunun bir imza
şampiyonu bulunuyor. Senin
imza şampiyonun hangisi?
Benim imza şampiyonum, Lee
Sin olmuştur.
Neden bu şampiyonla
oynamayı seviyorsun?
Oyun yapma şansı en yüksek
ormancılardan biri olduğu için
bu şampiyon ile kendimi oldukça
rahat hissediyorum.
Kariyeri boyunca SK
Gaming, Gamers2, Unicorns
of Love, Mousesports,
Elements, Schalke, Giants,
Vitality gibi ekiplerde
yer alan yıldız orman
oyuncusu, Avrupa’nın en
tanınan ormancılarından
birisi. En son Vitality
formasıyla izlediğimiz
Gilius, takımla Bahar
Mevsimi’nde dördüncülük,
Yaz Mevsimi’nde ise ikincilik
elde etmişti.

“Beşiktaş’a transfer
olduğumdan beri
taraflardan sürekli
beni motive edecek
yorumlar ve mesajlar
alıyorum. Bu beni daha da
hırslandırıyor. Hepsine
teşekkür ederim.”

Taraftarımızın
ülkemizde Beşiktaş
formasını giymesini en çok
istediği oyunculardandın.
Transferinden sonra Beşiktaş
taraftarından ne gibi tepkiler
aldın?
Beşiktaş’a transfer
olduğumdan beri taraflardan
sürekli beni motive edecek
yorumlar ve mesajlar alıyorum.
Bu beni daha da hırslandırıyor.
Hepsine teşekkür ederim.
Çok uzun bir süredir en
üst seviyede profesyonel espor
kariyerine devam ediyorsun.

Kariyerlerinin başında olan
gençlere ne gibi tavsiyelerde
bulunabilirsin? Nelere dikkat
etmeliler? Neleri yapmaları ya
da yapmamaları gerekiyor?
League of Legend’sin, her
ne kadar kolay gibi gözükse de
oldukça fazla çalışma ve oyun
deneyimi gerektiren bir espor
branşı olduğunun unutulmaması
gerektiğini düşünüyorum.
Espor kariyerine başlamak
isteyen oyuncular bu oyunda
profesyonel olmak için bunun
bir iş olduğunu ve her ne olursa
olsun ellerinden geleni yapmaları
gerektiğinin bilincinde olmalı.
Hayal kırıklıkları her zaman

olacaktır ama asla pes etmemeleri
gerekiyor. Ayrıca kendilerini
her zaman güncel tutmalı. Meta
her değiştiğinde buna ayak
uydurmaları gerekiyor.
Taraftara bir mesajın var mı
son olarak?
Bizi her zaman desteklemeye
devam etsinler. Bu sene bizim
senemiz. Onları takımlarıyla
gururlandırmak için elimden
geleni yapacağım.

Türkiye’den birçok
takımın ilgilendiği Gilius’un
tercihi Beşiktaş oldu. İlk
mevsiminde yabancı oyuncu
olarak sayılacak Gilius, bir
sonraki mevsim takımda
kaldığı takdirde yerli oyuncu
sayılacak.
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

Kendi KARA, Gözü KARA

Yer ANKARA

Yılın en kısa ayından en uzun sevgilere, aşklara “Merhaba” diyelim...
En uzun Beşiktaş aşkına ve bu aşkla uzun bir sevgi bağına tanık olalım...
Beşiktaş’ın en güzel ailelerinden Kara ailesiyle sizelere Ankara’dan
sesleniyoruz. Sevgili Şengül Kara’yı ve dünya güzeli kızları Akasya ile
Deniz’i, sıcacık yürekleriyle sayfalarımıza konuk ediyoruz.

S
Yazı:

Fatma Arsan
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izleri tanıyalım mı
önce? Neler yaparsınız, nelerden hoşlanırsınız?
Ailecek Beşiktaş’a
adanmış bir hayat hikayesi bizimkisi... Yeni stadımız açıldığı gün
her yerde “Temelinde aşk var”
yazıyordu. Bizimki işte tam da
böyle bir aşk hikayesi ile başlıyor.

Eşim de, ben de ve iki yavrumuz
Akasya ile Deniz de tam bir Beşiktaşlıyız. Gerçekten çok emek
veriyoruz ve en mutlu olduğumuz anlarda hep bu aşkımız var.
Nasıl Beşiktaşlı oldunuz?
İnsanlar genellikle çocukluktan bir takıma bağlanırlar aslında, farkında olmadan severler.

Onları o takıma bağlayan şeyler
anlıktır, bir futbolcu, o andaki
bir başarı, sevdiğin birinin o
takımı tutmasıdır ama ben anne
ve babamdan dolayı Beşiktaşlı
olmuşum. Aile her şeydir benim
için. Bilirsiniz, zaten Beşiktaşlı
olmak anneden kızına geçen genetik bir hastalıktır. Büyüdükçe,
Beşiktaş ve taraftarları tanıdıkça
bağlılığım daha da arttı. Beşiktaşlılık, siyasi anlamının dışında
muhalifliktir, muhalif olmaktır.
Beşiktaşlı oldukları için muhalif olmazlar, muhalif oldukları
ve dünyayı, doğayı ve insanları
sevdikleri için Beşiktaşlı olurlar.
Benim Beşiktaşlı olma hikayem
de böyle işte. Kızlarım Akasya
on iki yıldır, Deniz de beş yıldır,
yani doğuştan Beşiktaşlılar.

Sevdiğiniz marşlarınız ve
totemleriniz var mıdır?
Beşiktaş’la ilgili bütün marşlar bizim için çok özel ama
biri benim de, kızlarımızın da
ortak en sevdiği marş: “Durursa
burda dursun kalbim Beşiktaş”.
Totemlerime gelince; of o kadar
çok ki! Mesela maç günü rakip
takımın forma renklerini taşıyan
kıyafetler asla giymeyiz. Başka
takım taraftarını asla eve misafir
etmem, hem de sadece maç saati

değil maç günü. Dostlarımız
bizim aileyi öğrendi.
Özel günlerinizi nasıl Beşiktaşla taçlandırırsınız?
Ailemizin doğum günleri ve
milli bayramlar bizim için çok
önemlidir. Bizi en mutlu eden
şey Beşiktaş olduğu için doğum
günü hediyemiz her zaman o senenin sezon forması olur ve arkasında mutlaka o sene girdiğimiz
yaş yazar. Milli bayramlarımızla,

“Ailecek Beşiktaş’a adanmış bir hayat hikayesi
bizimkisi... Yeni stadımız açıldığı gün her yerde
“Temelinde aşk var” yazıyordu. Bizimki işte tam da
böyle bir aşk hikayesi ile başlıyor. Eşim de, ben de ve
iki yavrumuz Akasya ile Deniz de tam bir Beşiktaşlıyız.
Gerçekten çok emek veriyoruz ve en mutlu olduğumuz
anlarda hep bu aşkımız var.”

Ankara’da olup Beşiktaşlı
olmak zor mu?
Ankara’da olup Beşiktaşlı
olmak, İstanbul’da olup Beşiktaşlı olmaktan daha keyifli. Çünkü
hep kavuşmayı hayal ettiğiniz
bir aşkınız var. Her maç aynı
heyecanla vuslat yaşıyoruz. Bizim
vuslatımız Beşiktaş...
Maç günü neler yapıyorsunuz?
İstanbul’a doğru yola çıkmamışsam eğer maç günleri benim
ve kızlarım için diğer günlerden
farklı olur. Bütün programımız maç saatine göre ayarlanır;
maç saati bizim miladımız olur.
Maçtan önce ve sonra, maç saati
yaklaştıkça heyecan artar. Tabii
bu heyecanın artmasını sağlayan,
ailecek üyesi olduğumuz Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’ne
gideriz. Oradaki sinerji, bizi çok
mutlu ediyor. Beşiktaşımız galip
geldiği zaman çoooook mutlu
oluyoruz ama maçı kaybetmişsek
ne yaşadığımızı söylememe bile
gerek yok. Kısacası orada beraber
gülüp beraber ağlıyoruz.
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“Soyadım Kara, bir
oğlum olsun istiyorum
adı “Kartal” olsun...
Düşünsenize, adınız ve
soyadınız dendiğinde
“Kartal Kara” diye cevap
verecek. Saat 19:03’te
Beşiktaş’ta doğsun...
Büyüdüğünde Beşiktaş
forması giyen bir futbolcu
olsun... Of tirübün
bağırıyor, “Kartal gol, gol,
gol”! Sanırım dünyanın en
mutlu annesi olurum.”
büyük ailemizle yani Anadolu
Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ile
mutlaka en büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün huzuruna çıkarız.
Beşiktaş’la ilgili bir hayaliniz var mı?
Olmaz mı? Soyadım Kara,
bir oğlum olsun istiyorum adı
“Kartal” olsun... Düşünsenize,
adınız ve soyadınız dendiğinde
“Kartal Kara” diye cevap verecek.
Saat 19:03’te Beşiktaş’ta doğsun...
Büyüdüğünde Beşiktaş forması
giyen bir futbolcu olsun... Of tirübün bağırıyor, “Kartal gol, gol,
gol”! Sanırım dünyanın en mutlu
annesi olurum.
Kızlarınıza verdiğiniz bir
nasihat var mı?
Hayatlarıyla ilgili olan bütün
kararları onlara bırakıyorum. Sadece tuttukları takıma ben karar
veriyorum. Çünkü biliyorum ki
iyi bir Beşiktaşlı olurlarsa gerisi
kendiliğinden gelir.
Kızlarınız başka bir takım
taraftarı olsalar ne hissederdiniz?
Aslına bakarsanız bunun
mümkün olduğunu düşünmüyorum. Başka bir aşk görme şansları
yok. Öyle bir anne ve babaya
sahipler ki, dedim ya temelinde
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aşk var! Beşiktaş aşkını damarlarında hissetiklerine eminim.
Her maçta gözlerinin içi gülüyor. Hüzünlendiğimiz maçlarda
gözlerinin içindeki ışık gidiyor.
Ben ne kadar emek veriyorsam,
onlar da o kadar emek veriyorlar.
Kilometrelerce yol gidip geliyoruz neredeyse her hafta.
Beşiktaş’la ilgili unutamadığınız anınız var mı?
Başta Liverpol maçı... Kalp
ritmim bozulmuştu. O heyecan,
o mutluluk, o taraftar muhteşemdi. Ankara’dan İstanbul’a
gelene kadar marş söyledik. Stada
girdik, hiç susmadık. Maçtan
sonra eve dönüşte bütün otobüs
mutluluktan uçuyorduk. Diğeri
patlamanın olduğu Bursa maçı...
Bizim ailenin doğum günü pastası her zaman statta kesilir. Beşiktaşsız kutlama olmaz. O gün
de Akasya’mın doğum günüydü.
Her şey çok güzeldi ama sonunda
olan patlama bizi mahvetti. Ve
bir gün yine zor hava şartlarında
İstanbul’a gelmişiz ailecek. Stada
doğru yürüyoruz. Meşale satıcısının elinden kaçırdığı meşale,
benim göğsüme geldi. Formam,
yüzüm yandı. Ambulansa gittiğimde nefes alamıyordum. Ben
ambulansa gidene kadar taraftarların o yardımını hiç unutmuyorum. O gün bir daha anladım ki
bu meşale işi çok tehlikeli, çok.
Aslında daha paylaşmak istediğim bir sürü anım var ama ilk
aklıma gelen bunlar oldu.
Kadın olmanın zor zanaat
olduğu bir memlekette güçlü
bir kadın olmak, bir kadın olarak Beşiktaşlı olmak, Beşiktaşlı
bir anne olmak ve geleceğin
Beşiktaşlı kadınlarını yetiştirmek size de bir ayrıcalık gibi
geliyor mu?
Kadın olmak, evet zor. Bu
sadece bizim memleketin sorunu

değil, dünyanın birçok yerinde
maalesef büyük problem. Ben iki
kız evladı olan ve maçlara giden
bir anneyim. Ne yazık ki futbol,
erkek egemen bir spor (futbol da
tek sevmediğim şey bu). Tezahüratlarda bu erkek egemen tavırlar
çokça hissediliyor. Bazen kızlarım duymasın diye kulaklarını
kapattığım anlar oluyor. Bu üzüldüğüm bir konu gerçekten. Ama
nasıl düzelir, onu bilmiyorum.
Beşiktaşlı çocuklar yetiştirmek ve
Beşiktaşlı torunlarım olacağını
bilmek bile benim için harika bir
duygu. İbni Haldun “Coğrafya
kaderiniz” der. Beşiktaşlılık da
bir yaşam şekli ve kaderimiz.
Kızlarım bunun farkında ve ben
bununla gurur duyuyorum.
Beşiktaş arması altında
tanıştığınız ve güzel anılar biriktirdiğiniz insanlar var mı?
Başta bizim kocaman bir aile
olmamızı sağlayan bir derneğimiz var: Anadolu Beşiktaşlılar
Derneği. Orada başlayan harika
dostluklarım, hatta kardeşim
dediğim insanlar var. E tabii bir
de Beşiktaşlı anneler... Sürekli
görüşüyoruz. Spor bizim için
değişilmez. Havalar soğukken
voleybol maçlarımız, havalar
ısınınca halı saha maçlarına
döner. Bir de Vodafone Park’ta
veya semtte tanıştıklarımız var...
Zaten üzerimizde şanlı armamız
olanlarla göz göze geldiğimizde bile sanırım gözümüzün içi
gülüyor.

sahnede bile bizim için Kartal
pençesi yapmadan geçmezler. Bizim aşkımız bambaşka, gerçekten
kalp ritmimiz bozuluyor. Her
geçen gün artan sevgimiz sadakatimiz var!
Beşiktaşlı bir aile olmanın
sizce sorumlulukları nelerdir?
Biz Beşiktaşlı bir aile olmaktan çok, Beşiktaş ailesinin bir
parçası olmayı daha çok önemsiyoruz. Dört kişilik değil, yirmi
milyon kişilik bir aileyiz. Yani
sorumluluğumuzu siz düşünün...

Ve ben bu ailenin bir ferdi olmayı çok seviyorum
Yavru Kartallarımız için
söylemek istedikleriniz var mı?
Yavru Kartallar, Beşiktaş
ruhunu hissederek güzel insanlar
olun. Çünkü “En güzel Beşiktaş’ın çocukları sever” ve asla
Beşiktaşımız’ı ihmal etmeyin!
Son bir şey söylemek istiyorum.
Evet Beşiktaş bir semt takımı
ama herkes şunu bilsin: Anadolu
Kartal dolu...

“Ailemizin doğum günleri ve milli bayramlar bizim için
çok önemlidir. Bizi en mutlu eden şey Beşiktaş olduğu
için doğum günü hediyemiz her zaman o senenin sezon
forması olur ve arkasında mutlaka o sene girdiğimiz
yaş yazar. Milli bayramlarımızla, büyük ailemizle yani
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ile mutlaka en
büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün huzuruna çıkarız.”

Beşiktaş sizce de bambaşka
bir his midir?
Of anlatılmaz ki yaşanır.
Mesela ailecek dinlemekten çok
keyif aldığımız bir grup var;
“Necati ve Saykolar”. Grup üyelerinin tamamı farklı takımlı ama
biliyorum kalplerinin bir yerlerinde Beşiktaş taraftarlığını çok
seviyorlar. Farklı takımlılar ama
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Hangi aşk daha büyük bizim

BeşiktAŞKımızdan

T

Yazı:

Gökhan Karakaş

ürlü zorluklara katlanır Beşiktaş taraftarı. İmkansızı mümkün
kılmak, tuttuğu takımın ruhundan yansımıştır kendisine. İstanbul’un en uzak yerlerindeki statları doldururken sağanak yağmurun,hatta kar fırtınasının durduramadığı Beşiktaşlı’yı önüne çıkartılan engellerde durduramaz. Hayata Kartal pençesi gibi sarılarak
meydan okuyan Beşiktaşlılar, bu ay da sayfalarımızda sevdalarını anlattı.
Duyarlıdır Beşiktaşlı. Taraflıdır. İyiden, güzelden, doğrudan, haklıdan yana
fazlaca taraflıdır hatta. Zulme boyun eğmez, güce tapmaz. Doğa dostu enerji
üretimi isteyen taraftardır. Hasankeyf’in sular altında kalmaması için haykıran,
gezegenlikten çıkartılan Plüton için kenetlenen Siyah Beyazlılar’ın bütünüdür.
Adı üstünde, taraftardır Beşiktaşlı. Öyle demiştir çünkü efsane başkan Süleyman
Seba: “Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz.
Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır.”

“Stadyumda hissettik kendimizi”

Her türlü iklim koşulunda Beşiktaşımız’ı desteklemek için
mabedimize gelen Ozan Özbay’ın kızı Doğa Özbay, dil okulu için
gittiği İngiltere’de açtı bayrağımızı. İngilizce öğrenmek için Londra’ya giden Doğa ve arkadaşları, tarihi köprüde ve şehrin içinde
bayrağımızı açarken kendilerini stadyumdaymış gibi hissettiklerini dile getirdiler: “On beş yaşında bir Beşiktaş aşığıyım. Kendimi
bildim bileli Beşiktaş, benim hayatımın içindeydi. Bu nedenle
Beşiktaş aşkını, tutkusunu, sevincini, üzüntüsünü hep kalbimin
en derinliklerinde hissederim. Geçtiğimiz yaz Karya Kardaş, İdil
Naz İpek, Ege Taş, Mete Alpargun ve Yağız Metin adlı arkadaşlarımla İngiltere'de yaz okuluna gittik; ‘Her zaman, her yerde, en
büyük Kartal’ diyerek, Beşiktaş sevgisini de kalbimizde taşıdık.
Sınır tanımayan aşkımızı farklı ülkelerden birçok insana göstermek, bizim için büyük bir onurdu. Hazırlık maçlarının olduğu
günler, formalarımızı giyip derslerden kaçtık. Bir bilgisayardan
maçı seyredip okulu Beşiktaş marşlarıyla inlettik. Bayrağımızı da
bir ağacın en tepesine astık. O bayrak daha sonra bir çok yer gezdi,
gittiğimiz her yere şanlı bayrağımızı da götürdük. Bu fotoğrafı
London Eye’ın en yüksek noktasında çektirdik. Herkes Londra’nın
fotoğraflarını çekerken biz yine ilk Beşiktaş’ı düşündük. Çünkü,
bir gün değil, her gün Beşiktaş.”
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Bahçeşehir Kartalları Van’da

Sosyal sorumluluk üreten, sadece yaşadığı toplumun değil, yerkürenin sorunlarına duyarsız kalmayan
insanların takımıdır Beşiktaş. Sosyal sorumluluğunu
en iyi şekilde kanıtlayan Bahçeşehir Beşiktaşlılar
Derneği, köy okullarına koşarak yalnız olmadıklarını
hissettirdi küçük Kartallar’a. Dernek Başkanı Kemal Esen ve yönetim kurulu üyeleri, Van’ın Tuşba ve
Gürbulak ilçelerindeki uzak ve dağ köylerine giderek
ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Tuşba Ermişler
İlk ve Ortaokulu’na giderek çocuklara Siyah Beyaz forma, atkı ve şort dağıtan Bahçeşehir Beşiktaşlıları, okul
müdürü Cihat öğretmenden aldı ilk alkışı. Montlar,
çoraplar, eşofmanlar, bereler çocukları mutlu ederken,
gözlerindeki ışıltı Beşiktaşlılar’ı keyiflendirdi. Dernek
adına konuşan Ali Nemli, şunları söyledi: “Çocuklara
‘İşte biz bunun için buradayız’ dedik. ‘Yalnız değilsiniz’ demek için oradaydık. Çocuklarımız ile Beşiktaş
marşları söyledikten sonra vedalaşarak yoğun kar
yağışı altında köy yolu kapanmadan ikinci adresimiz
olan Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu’na gittik. Mecnun öğretmenizin önderliğinde ziyaret ettik
kızlarımızı. Beşiktaş marşlarını piyano eşliğinde pırıl
pırıl çocuklar öyle güzel söyledi ki... Onlarında hediyelerini dağıttıktan sonra Beşiktaş marşları eşliğinde
vedalaşırken gözlerimiz doldu.”

Doğasever Beşiktaşlılar

Bir başka Kartal yürek Sezer Genceldi dalgalandırdı bayrağımızı. Akdeniz Bölgesi’nin sembol dağları
Toroslar’da ve Karadeniz’in muhteşem coğrafyasında
yer alan Karabük Yenice Ormanları’nda çadır kuran
doğasever Sezer ve arkadaşları, iş yerleri olan kimya
laboratuvarında da sürekli Siyah Beyaz’ı konuşuyor.
Isparta yaylalarında yükselen Beşiktaşlılık duygusu,
Burdur gölü kenarındaki ağaçtan Kartal ile zirvelere
ulaştığında yine aynı isim vardı.
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Deniz Kartalları buluştu

Denizcilik sektörünün çeşitli iş kollarında başarılı işler yapan ve kendilerini Deniz Kartalları olarak
tanımlayan Beşiktaşlılar, bir tekne gezisi ile bir araya
geldi. 2019 yılı boyunca denizcilikte olduğu kadar
sporda da iddialı olacaklarının işaretlerini veren Deniz Kartalları, İstanbul Boğazı’nı Beşiktaş marşları ile
şenlendirdi.

Denizde sektör zirvesi gibiydi

Balıkçılık, armatörlük, römorkörcülük, gemi inşaa,
tedarikçilik, denizaltı hizmetleri, kabotaj hattı yük
taşımacılığı, turistik gemi işletmeciliği, gemi yakıt ve
ikmal tanker işletmeciliği, dalış turizmi ve brokerlik
gibi Deniz Ticaret Odası’nın kırk sekiz iş kolunun
hemen hepsinde faaliyet gösteren Beşiktaşlılar, TURYOL’a bağlı Bosfor teknesinde buluştu. İBB Meclis
Üyesi ve TURYOL Yönetim Kurul Başkanı Yunus
Can, Gemi Broker Derneği’nden Semih Dinçel, Statü
Denizcilik’ten Kaptan Bülent Dandin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Kaptan Arslan Dede ve
Beşiktaş Camiası’nın duayenlerinden Tekin Can’ın
organize ettiği buluşmaya sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Kadıköy’den kalkan Bosfor teknesi,
Beşiktaş iskelesinden de aldığı Deniz Kartalları ile
İstanbul Boğazı’na açıldı. Grubun tüm üyelerinin
coşku içinde birbirlerine İnönü Stadyumu, Ağaçlı Yol,
Dolmabahçe, Çarşı taraftar grubu, deplasman, tezahürat ve şampiyonluk gibi konulardaki anılarını anlatması kahkahalara neden oldu. Kabataşlı Beşiktaşlılar
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve uzak yol kaptanı
Saim Oğuzülgen’in yönettiği panelde Deniz Kartalları, yeni dönemdeki gerçekleştirecekleri projelerini ve
yapacaklarını paylaştı.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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Astrolojik portre:

DORUKHAN
TOKÖZ

Natal

Eskişehir, Türkiye

21 May 1996, Tue

Tropical

1:00 PM EEDT -3:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

F

utbol takımımızın
genç yıldızlarından
Dorukhan Toköz, 21
Mayıs 1996’da Eskişehir’de, gökyüzünde
Güneş’in tam İkizler burcunda
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Whole Sign

geçtiği gün doğmuş. Doğduğu gün
gökyüzünde Ay su elementinden
Yengeç burcunda bulunmaktaymış.
Önceki yazılarımda vurguladığım
gibi, bir doğum haritasında Güneş
kişinin yaşam enerjisini, karakterini, bilincini sembolize ederken; Ay
duygusal motivasyonları, mutluluk
kaynağının nasıl tetiklendiğini
gösterir. Dorukhan Toköz’ün, Boğa
burcu bitip tam İkizler burcunun
başladığı gün hayata gözlerini açmış
olması aslında çok farklı bir anlama
geliyor. Bir burcun ilk günlerinde
doğduğunuzda Güneş’in önünde bu
burçta ilerlemek üzere yaklaşık otuz
günlük bir süreç bulunuyor. Astrolojik olarak bu yerleşim, kişinin hayatının ilk otuz yıllık sürecinde bu
burcun tüm özellikleri geliştireceği
anlamına geliyor. Başka bir deyişle
Dorukhan için bu yaşlar İkizler
burcu özelliklerini en spontan ve

doğal olarak kişiliğine yansıttığı
yıllar diyebiliriz. İkizler burcundan
olanlar genel olarak neşeli, hareketli, zeki, keyifli, kendiyle barışık ve
becerikli bir mizaca sahip olurlar.
Hızlı öğrenirler, çabuk kavrarlar ve
hemen bir sonra ne öğrenmeleri gerektiğine odaklanırlar. Dorukhan’ın
astrolojik doğum haritasında İkizler
burcunun yönetici gezegeni olan
Merkür’ün Boğa burcunda yerleşmesi, onun diğer İkizler kişilerine
kıyasla daha ayakları yere sağlam
basan bir mizaca sahip olduğunu
gösteriyor. Hava elementi havai
tavırlarıyla öne çıkar, ancak toprak
elementindeki gezegenler de hemen
mantığı ve güvence ihtiyacını devreye sokabilir.
Dorukhan Toköz, futbola
sekiz-dokuz yaşlarında Eskişehir’in
altyapısında başlamış. 2014-2015
sezonunda Eskişehir’in U21

takımına geçiş yapan Dorukhan,
2016-2017 sezonunda A takımına
yükseldi. 2018-19 sezonunda Beşiktaşımız’a transfer olan Dorukhan Toköz, ailesinin her zaman
arkasında durduğunu belirtiyor.
Özellikle annesinin kendisini çok
desteklediğini söylemesi, onun
doğum haritasında anne temsilcisi
olan Ay’ın Yengeç burcunda çok
güçlü konumda yerleşmiş olmasıyla da çok anlam kazanıyor. Aile
yapısı, ebeveynlerin evde oluşturduğu huzurlu, koruyan ve kollayan
ev ortamı onun karakterinin de
şekillenmesinde büyük etki yaratmış olmalıdır. Mutlu olmak için
etrafında kendisini seven ve anlayan
kişilerin olması Dorukhan için
oldukça önem taşıyor olmalı. Zira
yengeç burcunun sembolizminde
evcimenlik çok ön plana çıkan bir
özelliktir. Zaten ropörtajlarında da
takım arkadaşları arasındaki ilişkilerin kendisini çok olumlu etkilediğini vurguluyor. Beşiktaş Dergisi’ne
verdiği röportajındaki şu cümleleri
tam Ay-Yengeç yerleşiminin sözlere
dökülmüş hali diyebiliriz: “Bazen
Eskişehir’den arkadaşlarım bana
geliyor. Çay içip, muhabbet ediyoruz. Takımdan Ozi abi, Necip abi,
Mustafa abi, Caner abi; ilk geldiğim
günden beri bana çok sahip çıktılar.
Evlerine çağırıyorlar, yemeğe çıkartıyorlar. Beraber dizi izliyor, oyun
oynuyoruz. Hepsine çok teşekkür
ederim.”
Dorukhan Toköz’ün doğum haritasında zeka, düşünce ve iletişim
gezegeni Merkür Boğa burcunda
yerleşiyor demiştik. Aynı zamanda sporcu haritalarında özellikle
incelediğimiz mücadele ve enerji
gezegeni Mars’ta Boğa burcunda
bulunuyor. Mars’ın konumu bize
bir sporcunun dayanıklılığı ve
savaşçı yönü hakkında oldukça fazla
bilgi verir. Boğa burcu da pratik, kararlı, inatçı, garantici, sonuna kadar
vazgeçmeyen ve somut başarı hedefleyen bir burçtur. Dorukhan’ın
futbol ve mücadele şeklini de hem
savunmacı, hem de kararlı ve inatçı
olarak tanımlayabilirim. Hareketlerinin bir amaca yönelik olması ona
kendini güvende hissettirecektir.

Garantici bir burç olan Boğa çok
riske girmeyi sevmez, savunmaya
da fazla önem verir. Dorukhan yine
dergimize verdiği ropörtajda bu
Mars konumunu kendi cümleleriyle
şu şekilde ifade etmiş: “Ben hırçın
futbolcuyum. Topu gördüm mü dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı
olmak, göz önünde olmaktan
daha önemli. Benim üç
gol attığım maçta 3-4
yenileceğimize, hiç
gol atmayayım ama
takım 1-0 yensin
düşüncesiyle
oynayan bir
insanım.”
Beşiktaşımız’da
henüz ilk
sezonu
olması rağmen Süper
Lig, Avrupa
Ligi elemeleri
ve Avrupa Ligi
gruplarında
forma giyen ve
kendisine verilen görevi başarıyla
yerine getirmek için canla
başla ter döken Dorukhan, ilk
haftadan taraftarımızın kalbine
büyük bir yer kazandı. 1.80
metre boyundaki yetenekli futbolcumuz, dürüst,
mütevazı, çalışkan tavırları
ve forma aşkını sahada oynadığı futbola mükemmel
şekilde yansıtan davranışları ile 26 numaralı
formayı uzun yıllar
kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.
Yüreğindeki coşkuyu,
oynayacağı futbol
ve atacağı gollerle
zenginleştirerek
başarı grafiğinin sürekli
yükselmesini
diliyorum.
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Basketbolun
en güzel "Bahar"ı
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Bahar Çağlar sahaya çıktığında kesinlikle bambaşka bir havası
olduğunu hissettiren oyunculardan. Ayrıca kendine has tarzı olan bir stile
sahip. Özellikle havada, en yükseğe çıkıp bileğiyle attığı şutları kesmenin
neredeyse imkanı yok. O kadar estetik bir tarzı var ki, izlemesi büyük
keyif. Saha içindeki haraketliliğini ve hızını da yakalamak neredeyse
imkansız. Bir perdeden diğerine kendini paralıyor, savunmada sürekli blok
kovalıyor ve gerekirse kora kor mücadeleden kaçınmıyor. A Milli Kadın
Basketbol Takımımız’ın ve Beşiktaşımız’ın güzel oyuncusu Bahar Çağlar,
uzun yıllar yer aldığı basketbol sahnesinde kariyerini, hedeflerini ve
geleceğe dair planlarını bizlerle paylaştı.
için o kadar özeller.
Bunu sahada da, saha
dışında da gösteriyorlar.
Onlar için oynamak,
büyük keyif. Beni
özel hissettirdiklerini söyleyebilirim.
Röportaj:

Bilgehan Aras
Fotoğraf:

Hasan Avcı

İ

zmirlisin, basketbola,
oralardaki ilginin ne
kadar yüksek olduğunu
biliyorum. Basketbola
İzmir’de mi başladın?
Evet, basketbola İzmir’de
Esentepe Öğretmenler ve Şeker
Mevhibe İlköğretim Okulu’nda
başladım. Okulumuzda seçmeler
yapıldı ve o günden sonra ilk
defa basketbol ile tanışma firsatım oldu. İlk kariyer adımlarımı
böylece atmış oldum.
Özel seyircin olduğunu
söylediğin bir röportajın var.
Hala karşılaşıyor musun o
seyircilerle?
Tabii ki burada da beni yalnız
bırakmadılar ve destekleri sürüyor. Deplasmanlara dahi geldikleri oluyor. Ben onlar için ne
kadar özelsem, onlar da benim

Güzelliğin
dillere destan. Hiç dizi
ya da sinema
filmi teklifi
aldın mı? Hiç
oralarda bir
kariyer hedefledin mi?
Şimdi, güzelliğim
dillere destan dersek,
biraz abartmış oluruz.
Bir iki tane filmde, kısa da
olsa rol teklifi aldım. Ama A
milli takım çalışma dönemine
denk geldiği için senaryoları
okuyamadan reddetmek zorunda
kaldım. Yapımcılardan özür diliyorum ama basketbol için daha
yapacak çok şeyim var. Konsantrasyonum tamamen kariyerime
odaklı. Ancak ileride neden
olmasın? Bunun hayalini kurmadım desem yalan olur. Bakalım
ilerde neler olacak?
Ekrem Memnun hocanın sana çok şey kattığını ve
gelişimin açısından çok iyi bir
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Bu sadece benim değil tüm
takım arkadaşlarımın, staff ’ın ve
idarecilerin üzerinde çok büyük
etkisi oldu. İki yıl gibi kısa bir
sürede, hem içerde hem de dışarda büyük başarılar yakalamıştık.
Rüzgar arkamızdaydı. Ancak bir
anda kapanması elbette şok etkisi
yaptı. Spora yatırım yapıyorsanız,
bunu sürdürülebilir kılmanız
lazım. Burada da büyük ve köklü
kulüplerin varlığının ne denli
önemli olduğunu görmüş olduk.

"Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Beşiktaş’ın isminin
geçtiği her yerde başarı şansı yüksek olur. Saydığınız
takımlara gelince de, evet üçü de büyük yatırım
yapan takımlar. Bütçeleri bize göre fazla. Ama gerek
Aziz abi gerekse de takım arkadaşlarım kenetlenmiş
durumdayız. Sonuna kadar mücadele edeceğimizden
taraftarlarımız emin olmalı. Sezonu en iyi yerde bitirip
ligin sonunu da güzel tamamlayacağıza eminim."
etkisi olduğunu söylemiştin.
Aziz Akkaya da milli takımdan
hocan. Onun oyununa katkısı
nasıl oldu dersin?
Zafer Kalaycıoğlu ve Ceyhun
Yıldızoğlu gibi büyük isimlerle
de çalıştım. Hepsinin kariyerimde özel bir yeri var. Oyunuma,
gelişimime çok şey kattılar elbette. Ancak Ekrem abi ile çok uzun
çalışma şansı buldum. Bu yüzden
en çok katkıyı o verdi bana. Hayatımdaki yeri bambaşka. Aziz
Akkaya ile de ilk defa kulüp bazında çalışıyoruz. Onun da bana
katkıları oluyor tabii. Zaten milli
takımda birlikte çalıştık. Tarzını,
tavrını bildiğim bir hoca. Bana
güveniyor. Ben de onun güvenine layık olmak için sahada tüm
benliğimle mücadelemi veriyorum. Birlikte önemli bayarılar
kazanacağımıza inanıyorum.
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İyi bir üç numarasın ama
zaman zaman dört oynamak
durumunda da kalıyorsun. Bu
durum seni nasıl etkiliyor?
Ekrem Memnun ile çalıştığımız dönemlerde 3 numaraya
daha çok yoğunlaşmıştım. O da
beni hep 3 numarada değerlendirdi. Kendimi o bölgede daha
rahat ve verimli hissettim. Elimden geleninde en iyisini yapmaya
çalıştım. Ancak 4 numarada da
fena değilim. Yani hangi pozisyonda oynarsam oynayayım
elimden gelenin en iyisini ortaya
koyarım. En yüksek verimi almak
için oynarım.
Yakın Doğu Üniversitesi
ile almadığınız kupa kalmadı.
Ama çok kısa bir süre sonra
YDÜ kapandı. Bunun senin
üzerindeki etkisi nasıl oldu?

Avrupa’ya gitmeyi hiç
istemedin mi? GS ve YDÜ ile
kazanılan Eurocup ve Eurolig
şampiyonlukları sonrası sana
büyük bir ligi vardı. Neden
gitmeyi düşünmedin? Teklif mi
gelmedi yoksa geldide yetirli
mi bulmadın?
Elbette teklifler geldi. Rakamlar da gayet tatmin ediciydi.
Fakat oradaki roller kafamdakiyle örtüşmedi. Gitmiş olmak için
de gitmek istemedim. Doğru bir
karar olmayacaktı. Beşiktaş’tan
gelen teklif daha samimiydi.
Yaklaşımlar da öyle. Büyük bir
camianın parçası olmayı teraziye
koyunca, tabii ki Beşiktaş ağır
bastı.
Beşiktaş ligde orta sıralarda. Çukurova Basketbol ve
Hatay BŞB, ligin ilk yarısını
neredeyse domine ettiler. Fenerbahçe de son yaptığı atlımlarla tırmanışta. Sence bu sene
papuç daha mı pahalı? Beşiktaş’ın bu takımlar karşısındaki
şansını nasıl görüyorsun?
Öncelikle şunu belirtmeliyim
ki, Beşiktaş’ın isminin geçtiği her
yerde başarı şansı yüksek olur.
Saydığınız takımlara gelince de,
evet üçü de büyük yatırım yapan
takımlar. Bütçeleri bize göre
fazla. Ama gerek Aziz abi gerekse
de takım arkadaşlarım kenetlenmiş durumdayız. Sonuna kadar

Real Madrid’e özel
bir ilgin olduğunu
biliyorum. Futbolla da
aran iyi. Maçları takip
ediyor musun? Sence
Ronaldo’nun gidişi çok
şeyi değitirir mi?
El-Classico’ları kaçırmamaya çalışıyorum ve
denk geldikçe Şampiyonlar
Ligi’nde Real Madrid’i
takip ediyorum. Ronaldo’nun Juventus’a gidişine
gelince, Real Madrid’in
futboldaki başarılarının
çok eksileceği bence kesin.
mücadele edeceğimizden taraftarlarımız emin olmalı. Sezonu en iyi
yerde bitirip ligin sonunu da güzel
tamamlayacağıza eminim.
Bu sezon sayıdan çok savunma ve ribaund’lara odaklandığın kanaatindeyim. Bu koçun
tercihi mi yoksa takımda Kelsey
Mitchel gibi bir skorer varken
savunmada ve ribaunda daha
verimli olurum diye düşünüyorsun?
Ben aslında savunmaya ve ribaund’lara bu sene odaklanmış değilim. Kariyerim boyunca bu ikisine
fazlasıyla odaklıyım. Bu sene daha
da çok yöneldiğim doğrudur.
Ancak maç içinde pozisyon gereği
düzende değişiklikler olabiliyor.
O gün kim daha sıcaksa ona topu
aktarmak en mantıklısı. Ancak
ben savunmada daha mücadeleci
biriyim. “Hücum maç kazandırır,
savunma şampiyonluk” felsefesine
çok inanan biriyim.

oldu. Özellikle Avrupa Şampiyonaları’nda hep ilk dördü ve daha
yukarısını hedefleyen bir takım
olduk. Bu konuda da şansımızı
kendimiz yaratıyoruz galiba. Çok
iyi dereceler aldık. Umuyorum
daha da iyisini yapacağız. Ceyhun
Abi, milli takımı iyi tanıyan bir
isim. Kesinlikle en doğru isimlerden biri. Milli takımla başarı
kazanmış önemli bir koç. Umuyorum onunla da büyük başarılar
kazanacağız.
Örnek aldığın isimler oldu
mu? WNBA, Avrupa ya da
ligimizde...
Küçükken en beğendiğim ve
tarzını en sevdiğim oyuncu Lisa
Leslie’ydi. Onun tüm maçlarını
takip etmeye çalışırdım. Özellikle Olimpiyatlar’da yaptıkları ve

smaçlarının hayranlıkla izlerdim.
Uzun zamandır 9 numarayı
giyiyorsun. Bunun bir anlamı
var mı?
Bunun da Lisa Leslie ile bir
ilgisi var tabii ki. Lisa “9” numara
giyerdi. Ben de öyle yaptım. Tabii
yıllar içerisinde bu rakamın bana
şans getirdiğine de inandım.
En çok anlaştığın oyuncu ya
da oyuncular kimler?
Kariyerim boyunca oynamaktan büyük keyif aldığım çok
oyuncu oldu. Ancak isim vermem
gerekirse Courney Vandersloot,
Sylvia Fowles, Olcay Çakır. Bir de
tabii ki Nevriye Yılmaz. Onunla
sadece oynama keyfi değil, oyuna
olan tutkusu, zekası ve azmi bana
her zaman örnek oldu.

"Küçükken en beğendiğim ve tarzını en sevdiğim oyuncu
Lisa Leslie’ydi. Lisa “9” numara giyerdi. Ben de öyle yaptım.
Zamanla bu rakamın şans getirdiğine de inandım."

Milli takımın 2019 Avrupa
Kadınlar Basketbol Şampiyonası şansını nasıl görüyorsun?
Koçluğa Ceyhun Yıldızoğlu
getirildi. Onun için neler söyleyebilirsin?
Milli takım artık bir marka
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Türkiye Ligi Şampiyonluğu
da sadece hayalim değil, aynı
zamanda hedefim. Kariyerim
bittiğinde ne yapacağımı şu anda
kestiremiyorum. Herhangi bir
karar vermiş değilim. Kendime
çok iyi bakan bir sporcuyum.
Öncelikle spor odaklı bir yaşam
sürmek istiyorum elbette.
Boş zamanlarında neler
yaparsın?
Sezon içerisinde çok fazla boş
vaktim olmadığından idman ya
da maçlardan kalan zamanımın
büyük bir kısmını dinlenerek
veya ailemle geçirmeye çalışıyorum. Yani sezon içerisinde boş
vakte biraz hasretiz diyebilirim.
Bu oyuna dair hayallerin
neler? Oyunculuk kariyerin
bittiğinde neler yapmayı planlıyorsun?
En büyük hayalim, milli
takım ile kupa kaldırmak... İnsan
başka ne isteyebilir ki? Tabii

Televizyon ile aran nasıl?
Hangi tür programlari izlersin?
Eve girer girmez ilk yaptığım
şey spor kanallarında gezinmek
oluyor. Futbol ve basketbol maçlarını evde de takip ediyorum.

Dizide seven biriyim. Bu aralar
“Çarpışma” ve “Çukur”, favori
dizilerim.
Sinema ile aran nasıl? En
son hangi filme gittin?
Fırsat buldukça gitmeye
çalışıyorum. Çok yoğun programlarımız olsa da vakit ayırmaya çalışıyorum. En son Çağan
Irmak’ın “Bizi Hatırla” filmine
gitmiştim.
Ne tür müzikler dinlersin,
kimleri dinlersin?
Moduma göre değişkenlik
gösterebiliyor. İsim verecek
olursam, Sıla, Rubato ve tabii ki
Sezen Aksu, favorilerim.
Kitap okur musun?
Sürekli kamp veya yolcuklar
olduğundan dolayı yanımdan
ayırmadığım kitaplarım var.
Ama bu aralar edebiyet dergilerini okumayı çok seviyorum. Kafa
ve Ot dergilerini seviyorum.

"Milli takım artık bir marka oldu.
Özellikle Avrupa Şampiyonaları’nda hep
ilk dördü ve daha yukarısını hedefleyen
bir takım olduk. Bu konuda da şansımızı
kendimiz yaratıyoruz galiba."
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DIEGO ARMANDO

MARADONA
Arjantinli dünya yıldızı Diego Armando Maradona, doksan bir kez
milli takım formasını giydi ve otuz dört gol attı. Kulüplerde oynadığı
492 karşılaşmada ise 259 gol gönderdi rakip kalelere...

Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi

D

iego Armando
Maradona, 30
Ekim 1960 tarihinde fakir bir ailenin
çocuğu olarak
Buenos Aires’te dünyaya geldi.
İki erkek kardeşi Hugo ve Raul
(Lalo) da kendisi gibi profesyonel
futbolcuydu.
İtalyan kökenli olan Maradona, on yaşındayken bir yetenek
avcısı tarafından fark edildi ve
mahalle kulübü olan Estrella
Roja’da amatör olarak oynamaya
başladı. Kısa bir süre sonra Los
Cebollitas adlı kulübe geçti ve
orada üç sezon geçirdikten sonra
Buenos Aires’in Argentinos

Juniors Kulübü'nün altyapısına
girdi.
On iki yaşındayken devre
aralarında top ile cambazlık
yaparak seyircileri eğlendiren
Maradona, uzmanlar, futbol eleştirmenleri, eski ve yeni futbolcular, futbol taraftarlarınca tüm
zamanların en iyi futbolcusu olarak görülmektedir. Ayrıca Pele
ile beraber “FIFA 20. Yüzyılın
Oyuncusu” ödülünü almıştır.

Tanrının eli!

Transferde iki kez en yüksek
ücret rekoru kıran tek futbolcudur. Barcelona’ya 5 milyon
pound karşılığında transfer olup
rekor kırdıktan sonra Napoli’ye
6.9 milyon pounda transfer olarak yeni rekor kırmıştır. Maradona profesyonel futbol kariyeri
boyunca Argentinos Juniors,
Boca Juniors, Barcelona, Napoli,
Sevilla ve Newell’s Old Boys
takımlarında oynamıştır. Kulüp
seviyesinde en ünlü olduğu Napoli takımında çok sayıda övgü
almıştır. Arjantin adına doksan
bir milli maça çıkmış ve otuz
dört gol atmıştır.
Dört FIFA Dünya Kupası’nda
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Dünya Kupası'nda
topu altmış
metre sürüp, beş
oyuncuyu geçerek
attığı gol, fifa.com
tarafından "Yüzyılın
Golü" seçilmiştir.
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oynamıştır ve Arjantin adına kaptanlık
yaptığı 1986 Dünya
Kupası’nda, Batı
Almanya’yı finalde
3-2 yenip kupaya
uzanmışlardır. O
maçtan sonra Altın
Top ödülü almıştır.
Aynı turnuvada çeyrek
finalde İngiltere’ye iki gol
atarak 2-1’lik galibiyeti sağlamıştır ve iki gol de tarihe
geçmiştir. İlk golü eliyle atmıştır ama kendisine ceza
verilmemiştir, o gole “Tanrı’nın eli” denmiştir. İkinci
golü ise topu altmış metre
sürerken beş oyuncuyu
geçerek atmıştır. Bu
gol 2002 yılında fifa.
com tarafından
“Yüzyılın Golü”

seçilmiştir. Maradona, sporun
en tartışmalı ve haber değeri
taşıyan figürlerinden biri olarak
kabul edilir. İtalya’da 1991'de
başarısız geçen kokain testinden
sonra on beş ay boyunca futboldan uzaklaştırılmıştır. ABD’de
efedrin testinin pozitif çıkması
sonucu 1994 Dünya Kupası’nı
evinde izlemek zorunda kalmıştır. 2005 yılında önemli miktarda kilo vermiş ve kokain bağımlılığının üstesinden gelmiştir.
Açık sözlülüğüyle, basın ve spor
yöneticileriyle anlaşmazlıklarıyla çokça gündeme gelmiştir.
Teknik direktörlük tecrübesinin
çok az olmasına rağmen Kasım
2008 tarihinde Arjantin Milli
Takımı teknik direktörlüğüne
getirilmiş ve on beş ay sonra
2010 Dünya Kupası’nda istifa
etmiştir.

Adı Soyadı:
Ayşe Şevval Ay
Doğum Tarihi:
06.01.1999
Doğum Yeri:
İstanbul

Forma Numarası:
4
Mevkisi:
Orta Saha
Burcu:
Oğlak
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
165 cm
Kilo:
57 kg
İlk idolü:
Zinedine Zidane
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2014
İlk antrenörü:
Mutlucan Zavotçu
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Ailesine verdi
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
CFS Bağcılar
İlk golü:
CFS Bağcılar'a
İlk başarısı:
BJK Kadın Futbol Takımı ile
ilk maçı kazanmak
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En iyi huyu:
Pozitif düşünmek
En kötü huyu:
Umursamaz gözükmek
En büyük başarısı:
Beşiktaş formasıyla üst üste
iki şampiyonluk
En heyecanlandığı an:
Vodafone Cup Şampiyonluğu
En korktuğu şey:
Karanlık
En beğendiği şarkıcılar:
Imagine Dragons, LP,
Justin Bieber, Tarkan
En hoşlandığı müzik türü:
Yabancı Pop, R&B

Leonardo

En son okuduğu kitap:
Hamlet, William Shakespeare

Di Caprio

En beğendiği film türü:
Komedi, Animasyon, Bilim kurgu
En beğendiği aktris/aktör:
Katrina Kaif, Leonardo Di Caprio
En beğendiği komedyen:
Tolga Çevik
En sevdiği yemek:
Etli mantı
En son tatili:
Karasu/Sakarya
En beğendiği ülke:
Portekiz
Hayatında en değer verdiği şey:
Sevdikleri, ailesi ve yemek
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Kolye

Portekiz

Hayat felsefesi:
Her zaman gülmek ve anı yaşamak
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Doğu Ekspresi ile gezi
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Uyumlu olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Maça çıkmadan önce
sevdiği müzikleri dinliyor
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Genç smaçör Batuhan Avcı,
aldığı sayılarla olsun,
yaptığıbloklarla olsun
bu yaşında rakiplerin korkulu
rüyası olmayı başardı.
Daha bu yaşında seksen kez milli
takım formamızı başarıyla terletti.
Hem milli takımda hem de
Beşiktaş’ta çeşitli yaş kategorilerinde
şampiyonluklar yaşadı.
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2 numaralı formayı giyiyorsun. Bunun senin için bir
anlamı ya da önemi var mı?
Forma numaramın benim için
bir önemi yok ama profesyonel
kariyerimdeki ilk numaram, hiç
değiştirmedim.
Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

T

ürkiye’de erkek olsun, kız olsun hemen her çocuğun
aklından futbolcu
olmanın geçtiği
artık bir sır değil. Bunun dışında
erkek çocuklar basketbolcu, kız
çocuklar ise voleybolcu olmak
ister. İşte Beşiktaş’da bu anlamda
tam tersi işliyor, altyapımızın
daha iyi olduğu takımlar kadın
basketbol ve erkek voleybol...
İşte altyapımızın yakın zamanda
Türk sporuna armağan ettiği bir
isim: Batuhan Avcı...
2000 doğumlu, 1.96 metre
boyundaki genç smaçör, aldığı
sayılarla olsun, yaptığı bloklarla olsun bu yaşında rakiplerin
korkulu rüyası olmayı başardı.
Daha bu yaşında seksen kez milli
takım formamızı başarıyla terletti. Hem milli takımda hem de
Beşiktaş’ta çeşitli yaş kategorilerinde şampiyonluklar yaşadı. Biz
de bugünün ve geleceğin yıldızı,
Beşiktaş’ın ve milli takımın sayı
“avcı”sı Batuhan Avcı’yı Beşiktaş
Dergisi’ne konuk edip, tanıtmak
istedik.

Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Maçtan önce kesinlikle dışarı

çıkmam, evde dinlenirim ve maç
sabahı soğuk su ile duş alırım.
Beşiktaş’ın altyapısından
yetiştin. Altyapımız için ne
söylemek istersin? Beşiktaş’taki hedefin ve voleyboldaki
kişisel hedefin nedir?
Beşiktaş altyapısı çok kaliteli hocalara sahip. Benim gibi
birçok oyuncunun daha altyapımızdan çıkacağını düşünüyo-

“Beşiktaş altyapısı çok kaliteli hocalara sahip.
Benim gibi birçok oyuncunun daha altyapımızdan
çıkacağını düşünüyorum. Beşiktaş’taki hedefim tabii
ki şampiyonluk... Hem bulunduğumuz ligde hem de
Efeler Ligi’nde Beşiktaş ile şampiyon olmak istiyorum.
Voleyboldaki hedefim ise, ileride yurt dışında oynamak,
Beşiktaş’ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek...”

Voleybola ne zaman ve nasıl
başladın?
Voleybola altıncı sınıfta, okulumun beden öğretmeninin beni
takıma seçmesiyle başladım.
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rum. Beşiktaş’taki hedefim tabii
ki şampiyonluk... Hem bulunduğumuz ligde hem de Efeler
Ligi’nde Beşiktaş ile şampiyon
olmak istiyorum. Voleyboldaki
hedefim ise, ileride yurt dışında
oynamak, Beşiktaş’ı ve ülkemi
en iyi şekilde temsil etmek...
Beşiktaş’ı hak ettiği yere
taşımak üzere kurulan takımda, genç oyuncularla tecrübeli
oyuncular mevcut. Takımdaki arkadaşlık ortamı
nasıl?
Takımdaki arkadaşlık
ortamı gayet iyi. Büyükler, gençlere çok
yardımcı oluyor. Biz
de gençler olarak,
elimizden gelen her
şeyi yapıyor ve hedefimiz doğrultusunda çok
çalışıyoruz.
Bu sezonki takım ve takımın hedefleri hakkında ne
söylemek istersin?
Bu sezonki takım, şampiyonluk amaçlı kurulan bir takım.
Biz de bunun farkındayız ve
ciddiyetle çalışıyoruz.
Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Ancak
sanırım siz de diğer branşlarda
olduğu gibi deplasmanlarda
daha çok Beşiktaş taraftarı
tarafından destekleniyorsu“Bizi destekleyen kitleye
her zaman teşekkürlerimi
sunuyorum. Onlar gerçek
Beşiktaşlılar... Fakat
Akatlar’da rakiplerimizin
bizden daha çok çekinerek
maça çıkmaları için, daha
çok taraftara ihtiyacımız
var. Tüm Beşiktaşlılar’ı
maçlarımıza bekliyoruz.”
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nuz. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Bizi destekleyen kitleye
her zaman teşekkürlerimi
sunuyorum. Onlar gerçek
Beşiktaşlılar... Fakat Akatlar’da
rakiplerimizin bizden daha çok
çekinerek maça çıkmaları için,
daha çok taraftara ihtiyacımız
var. Tüm Beşiktaşlılar’ı maçlarımıza bekliyoruz.
Beşiktaş’ta unutmadığın
maç hangisidir?
Beşiktaş’ta profesyonel olarak
ilk çıktığım, Akatlar’daki Galatasaray derbisini unutamam.
Taraftarlarımızın da büyük desteğiyle maçı 3-1 kazanmıştık.
Beşiktaş’ta oynadığın süre
boyunca gittiğin deplasmanlardan unutamadığın deplasman anını değerli Beşiktaş
Dergisi okuyucuları ile paylaşır mısın?
Ankara’da deplasmanda, yine
taraftarımızın büyük desteği
ile ligin lideri olan Halbank’ı
3-2 yendiğimiz maçı unutmam
mümkün değildir. Müthişti.
Kaç kez milli oldun? Milli
takımdaki ve Beşiktaş’taki
başarıların neler?
Seksen kez milli maça çıktım.
Milli forma altında üç Balkan
Şampiyonluğu, bir Balkan ikinciliği, bir Avrupa üçüncülüğü ve
Avrupa’nın en iyi smaçör ödülü
kazanma mutluluğu yaşadım.
Beşiktaş’ta bir kez Türkiye
Şampiyonu, bir kez de Türkiye
İkincisi olduk.
Cevapların için teşekkür
eder, Beşiktaş’ta ve kariyerinde başarılar dilerim.
Asıl ben sizlere Beşiktaş taraftarıyla beni buluşturduğunuz
için teşekkür ederim.

Hiçbir spor branşı kolay değil, ancak tekerlekli sandalye basketbol
gerçekten bir başka zor. Fiziki handikapın yanında, tekerlekli sandalyeyi
bir hücuma, bir defansa sürmek, bunu yaparken taktik ve disiplin içinde
kalmak, pota altında doğru yeri kapıp, rakibe pozisyon vermemek...
Üstelik erkek sporcular hem kendi takımında hem de rakipte ezici
çoğunluktayken bunu bir kadın olarak bunları yapmak...
“Dağ” gibi olmak lazım bunun için, Suphiye Dağ olmak...
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Spora atletizm ile başladım.
Sonra kulübümün bünyesinde
tekerlekli sandalye basketbol
branşı açıldı. Arkadaşlarla birlikte başladık. Sonra tercih yapmam
gerekiyordu ve basketbol ağır
bastı.
Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

İ

Atletizmde hangi başarıları
yaşadın?
2005 yılında Bağcılar Engelliler Spor Kulübü’nde atletizm ile
spora başladım. 42 km’de Türkiye birinciliklerim ve Türkiye
Şampiyonası’nda 2. ve 3.’lüklerim

bulunmakta. Atletizmde kaç kere
milli takım formamızı terlettiğimi ben de bilmiyorum
Hangi takımlarda basketbol
oynadı? Milli takımdaki ve
Beşiktaş’taki başarıların neler?
2011 yılına kadar Bağcılar
Engelliler Spor Kulübü’ndeydim. 2012 yılının ilk devresinde
Kırklareli Engelliler Spor Kulübü’nde, ikinci devresinde Ankara
Yenimahalle Spor Kulübü’nde
basketbol oynadım. 2013 yılından bu yana Beşiktaş ve mili

ngilizce’deki “challenge”
kelimesi aslında Suphiye
Dağ’ı tam olarak ifade
ediyor. Türkçe karşılığı
“meydan okuma” olsa
da, Suphiye bu meydan okumayı
“büyük bir mücadele” ile de taçlandırıyor. Kolay değil, erkeklerle beraber aynı takımda tekerlekli sandalye basketbol oynamak,
soyunma odasını kullanamadan
hem de... “Hadi beyler taraftarımıza gidelim” veya “Adam gibi
oynayalım” gibi cinsiyetçi ve
ataerkil klişelerin yerleşik olduğu
spor dünyasında, dimdik “dağ”
gibi ayakta kalmasını biliyor
Suphiye.
Sadece tekerlekli sandalye
basketbol da değil, daha öncesinde atletizm var hayatında Suphiye’nin. Türkiye şampiyonlukları,
ikincilikleri, üçüncülükleri...
Sonra bireysel spordan takım
sporuna, basketbola geçiş...
Tekerlekli sandalyede de zirveyi
gördü Suphiye, iki şampiyonluk
yaşadı Beşiktaşımız’da... Beşiktaş
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız’ın iki kadın basketbolcusundan biri olan Suphiye
Dağ ile çok keyifli bir röportaj
yaptık.
Tekerlekli sandalye basketboluna nasıl başladın?
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takım sporcusuyum. Milli takım
ile 2017 yılında B klasmanından
A klasmanına namağlup çıkan
kadroda yer aldım. Beşiktaş ile
unutulmaz iki şampiyonluk ve
ikincilikler yaşadım.

Beşiktaş’ta oynamak, en büyük
hedefimdi. Milli takım oyuncusu
ve Beşiktaş’ta oynayıp hayallerimi
yaşamak, bu büyük ailenin bir
parçası olmak, benim için büyük
mutluluk ve gurur verici.

Basketbol oynamaya başladığında nasıl bir kariyer hedefliyordun? Bulunduğun yer için
ne düşünüyorsun?
Başlarken bütün sporcular
gibi milli takım forması giymek
ve büyük bir takım ve camia olan

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı senin için ne
ifade ediyor?
Beşiktaş formasını giymek,
Beşiktaş’ın şanlı armasını taşımak, tekerlekli sandalye basketbol takımının bir ferdi olmak,
böylesi büyük bir camianın
içinde olmak, hiçbir kelime ile
ifade edilemez.

“Başlarken bütün
sporcular gibi milli takım
forması giymek ve büyük
bir takım ve camia olan
Beşiktaş’ta oynamak,
en büyük hedefimdi.
Milli takım oyuncusu
ve Beşiktaş’ta oynayıp
hayallerimi yaşamak, bu
büyük ailenin bir parçası
olmak, benim için büyük
mutluluk ve gurur verici.”
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Kadınların ve erkeklerin
beraber mücadele ettiği ender
spor branşlarından birindesin.
Bunun hakkında ne söylemek
istersin?
Dünyada kadın ile erkeğin birlikte yaptığı başka bir takım, spor
dalı yok sanırım, Takım oyunu
zor ama takım arkadaşların erkek
olunca daha da zor oluyor. İlk

olarak fiziki güç dengesizliği
var ortada. Erkekler çoğunlukta
olduğu için daha ön plandalar.
Soyunma odası onlara verilir mesela... Takımı çağırırken “Haydi
beyler” denilir ve biz de gideriz
(gülüyor). Ama her zorluğa rağmen bu sporu, Beşiktaş’ı ve takım
arkadaşlarımı çok seviyorum.

“Beşiktaş’a geldikten sonra bir armanın insanları nasıl
birleştirdiğini ve aile yaptığını gördüm. İçerde olsun
deplasmanda olsun, hiç fark etmez, bizi asla yalnız
bırakmazlar. Bunlara yurt dışı maçlarımız da dahil.
Bunun için onlara çok teşekkür ediyorum ve daha çok
izlemeye gelsinler diyorum. Bu spor onlarla güzel.
Maçlarımız daha çekişmeli oluyor. Taraftarın varlığı
bize güç veriyor. Taraftarlarımız bizi destekledikçe, maçı
kazanmak için olduğundan daha fazla mücadele şevkiyle
doluyoruz.”
14 numaralı formayı giyiyorsun. Bunun senin için bir
anlamı ya da önemi var mı?
14 numaralı formanın benim
için herhangi bir anlamı yok.
Uğurlu sayım 7’dir ve onun da
sahibi vardı. Tesadüfen 14 denk
geldi, itiraz etmedim.

Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Herhangi bir uğurum yok.
İçimden dua ederim.
Bunca yıldır yaptığın maçlar
içinde unutamadığın hangisi?

Suphiye Dağ, erkeklerin gölgesinde olsa bile, birçok ön yargıyı yıkmak için elinden
geleni yapıyor. Siz de ona biraz olsun yardımcı olmak istiyorsanız, Süleyman Seba Spor
Salonu’muzdaki “ücretsiz” olan maçlarına gelmeniz yeterli...

Play-off ’ta finalde Karabük
takımını uzatmalarda yenip
şampiyon olmuştuk. O günkü
heyecanımızı ve mutluluğumuzu unutamam.
Birçok kez deplasmana
gittin. Peki unutamadığın bir
deplasman hikayen var mı?
İzmir deplasmanları hep
farklı olmuştur bizim için.
Bütün deplasmanlarımızda
taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor ama İzmir’deki maçlarımız ve taraftarlarımızın desteği
unutulmazdır. Hatta birçoğu ile
aile gibi olduk.
Senin de dediğin gibi içeride olsun deplasmanda olsun
Beşiktaş taraftarı hep yanınızda. Beşiktaş taraftarı için ne
söylemek istersin? Onlara bir
mesajın var mı?
Beşiktaş’a geldikten sonra
bir armanın insanları nasıl birleştirdiğini ve aile yaptığını gördüm. İçerde olsun deplasmanda
olsun, hiç fark etmez, bizi asla
yalnız bırakmazlar. Bunlara
yurt dışı maçlarımız da dahil.
Bunun için onlara çok teşekkür
ediyorum ve daha çok izlemeye gelsinler diyorum. Bu spor
onlarla güzel. Maçlarımız daha
çekişmeli oluyor. Taraftarın varlığı bize güç veriyor. Taraftarlarımız bizi destekledikçe, maçı
kazanmak için olduğundan
daha fazla mücadele şevkiyle
doluyoruz.
Bu sezonki takım hakkında
ve takımın hedefleri hakkında
ne söylemek istersin?
Bu sezon oldukça iddialı bir
kadroya sahibiz. Oyuncuların
herbiri çok kıymetli ve başarılı,
takımımız çok iyi... İnşallah
şampiyon olacağız. Bunun için
çok sıkı idman yapıyor, emek
veriyoruz.
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Modeli” ile
Beşiktaş JK Futbol Akademisi, altyapı futbolcularının performanslarını,
gelişim süreçlerini, maç ve antrenman değerlerini sistematik olarak
analiz edebileceği, Beşiktaş Altyapısı için özel geliştirilen “Akademik
Teknik Yönetim Modeli” için alanının en büyük şirketlerinden Belçikalı
SoccerLAB ile iş birliğine gitti.

G

eleceğin sporcularını yetiştirme
hedefiyle yatırımlarını sürdüren
Beşiktaş JK Futbol
Akademisi, günümüz futbolunun en önemli unsurlarından
olan performans artırımı, analizi
ve scouting konusunda önemli
bir iş birliğine imza attı. Belçikalı futbol teknolojisi şirketi
SoccerLab ile anlaşma imzalayan
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Beşiktaş JK Futbol Akademisi,
“Akademik Teknik Yönetim
Modeli” kurulumu konusunda
SoccerLab’ten destek alacak.
SoccerLAB tarafından Beşiktaş
altyapısı için özel kurulacan sistem sayesinde; Beşiktaş JK Futbol Akademisi’ndeki sporcuların, gelişimleri ve performansları
sağlanacak detaylı maç ve analiz
raporlar sayesinde en üst seviyeye
çıkarılması hedeflenecek.

Beşiktaş JK Futbol Akademisi ve SoccerLAB işbirliği
anlaşması; Beşiktaş JK Altyapı ve Scouting’de Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Metin
Albayrak, Beşiktaş JK Futbol
Akademisi Koordinatörü Sead
Dost, SoccerLAB Uluslararası İş
Geliştirme Müdürü Koen Beyen,
SoccerLAB Türkiye Temsilcisi
Orkun Alev, SoccerLAB Türkiye Partneri K. Tarkan Batgün ve

Beşiktaş JK Futbol Akademisi
Performans Analiz Uzmanı
Selçuk Ünlü’nün katılımıyla Vodafone Park’ta gerçekleşen basın
toplantısı ile açıklandı.

“Türk futbolunun
geleceğini inşa
ediyoruz”

Basın toplantısında konuşan Beşiktaş JK Altyapı ve
Scouting’de Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Metin Albayrak,
iş birliği ile ilgili olarak şunları
söyledi: “Yönetim olarak en
önem verdiğimiz konulardan birisi de altyapımız. Futbolda teknolojinin kullanımı artık tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de çok önemli hale geldi. Mevcut
sporcularımızın performanslarını bilimsel metodlarla incelemek
ve onlara en iyi eğitimi verebilmek adına yoğun bir çalışma
içerisindeyiz. SoccerLAB ile yapılan
iş birliğine de
bu çalışmalar
kapsamında
karar verildi.

Bu sistemin finansmanı ve
planlanmasında da tüm yönetim kurulu üyelerimizin ciddi
bir katkısı ve arzusu söz konusu
oldu. Türk futbolunun geleceğini inşa etmeyi hedeflediğimiz
Beşiktaş JK Futbol Akademisi,
SoccerLAB anlaşmasıyla da bir
ilki gerçekleştirmiş oldu.”

“Beşiktaş’ın geleneğini
ileriye taşımak için”
SoccerLAB Uluslararası İş
Geliştirme Müdürü Koen Beyen
ise, şöyle konuştu: “SoccerLab
olarak Türkiye’nin en önemli
kulüplerinden olan Beşiktaş JK
ile yeni bir iş birliğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Araştırmalarımıza göre Beşiktaş JK geçmiş
dönemlerde birçok oyuncu ürettiğini görüyoruz. Bu çok önemli
bir gelenek. Bu geleneğin çok
daha ileri bir çıtaya taşınabilmesi
için, önemli bir beraberlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz.
Dünya çapında altmış beşten
fazla kulüp ve federasyona
hizmet veren SoccerLAB’in
Beşiktaş JK ile çalışacak

olması bizi heyecanlandırmakta
ve uzun yıllar sürecek bir birlikteliğin ilk adımı olmasını ümit
etmekteyiz.”

Anlık performans
durumları takip
edilecek

Sistem sayesinde oyuncuların
hem fiziksel durumları hem de
saha içindeki performansları her
gün analiz edilerek incelenebilir veriler halinde paylaşılacak.
Bu bilgiler hem sporcuların
kendi durumlarını görmelerini
sağlayacak, hem de antrenör ve
scout ekibine hizmet edecek.
Tüm takımlarımızın ve futbolcularımızın verilerini, en son
oynadıkları maçtaki video analizlerinden sağlık durumlarına,
antropometrik ölçümlerinden
antrenman verileri incelemesine
kadar görülebilecek.
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SİNAN ÇALIŞKANOĞLU:

“BEŞİKTAŞ
SAYESİNDE EV ALDIK”
Tiyatro oyunlarının yanı sıra
birçok reklam filmi, sinema
ve dizide rol alan
Sinan Çalışkanoğlu,
büyük bir hayran kitlesine
sahip... Biz kendisini
aynı zamanda
tribünlerimizden de
tanıyoruz. İyi bir Beşiktaşlı
olan başarılı oyuncu,
tüm sorularımızı içtenlikle
yanıtladı.
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Röportaj:

Dilay Dilaver

S

izin için 2018 yılı
nasıl geçti?
2018, benim için
gerçekten güzel bir
yıl oldu. Güzel işler
yaptım. Hayat anlamında da güzel bir karar aldım ve evlendim.
Genel olarak değerlendirecek
olursak 2018 benim için gerçekten güzel geçti.
2018’de aynı zamanda farklı
bir projede yer aldınız; “İlk
Buluşma”... Program çekimlerinde eğlendiniz mi?
Oyunculuk yapan birinin
yapabileceği en güzel program
diyebilirim. Benim hayatta yaptığım en enteresan işlerden biridir
diye düşünüyorum. Çünkü
elinizde bir senaryo vardır ve o
senaryoyu oynarsınız. Senaryoya
bir şeyler ekleyebilirsiniz. Bazen
o senaryo ile ilgili bir şaka düşünürsünüz. Senaryoya şaka bulma
ve daha eğlenceli hale getirme
işi, komedi yapan insanların
başına gelen en zorlu süreçtir.

Ama burda siz hiçbir şekilde bir
şaka düşünmüyorsunuz, şaka
masaya oturuyor. Hiçbir şey
koymanıza gerek yok üstüne.
İki insanın birbiri ile diyaloğu
ve birinin diğerine şaka yapması
inanılmaz komik bir durum.
Buna bizim de katkımız olduğu
için çok eğlendirici ve keyif verici
bir programdı. Başrolünde insan
malzemesi var, biz sadece modare
ediyoruz. Bizler gibi sokaktan
insanların katıldığı, seyirciyi her
hafta değişik durumlara, değişik
olaylara soktuğu bir program.
İnsan malzemesi olduğu için de
çok güzel bir programdı.
Program bittiğinde sizi görünce nasıl tepki veriyorlardı?
Adamın ya da kadının başına
binbir türlü olay gelmiş oluyor.
Renkten renge giriyor. Ondan
sonra o sinir ile içeri bir giriyor,
bizi görünce böyle karışık duyguların içine giriyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Sinirlensin mi,
gülsün mü, kızsın mı, ne yapsın
bilemiyor. Siniri varsa da onu
toparlıyor. Ben ona ilk buluşma etkisi diyorum. On dakika
sürüyor sonra o sinirleri gidiyor.
Hatta daha sonra bizimle vedalaşıp yanımızdan ayrıldıktan on
beş dakika sonra gelip, “Kusura
bakmayın, ben sizinle vedalaştım
ama orada gergindim epey. Özür
dilerim” diyenler oluyordu. Bir
de “Ya ben orda yanlış bir şey
demedim değil mi? Ağzımdan
yanlış bir kelime çıkmadı di
mi?” diye soranlar çok oluyor-

“Bulunduğum ortam gereği Beşiktaşlı oldum. Nasıl
Beşiktaşlı olunduğuna dair çocuklara hikayeler
anlattırılır ya, ben bulunduğum ortamın içerisinde
kendi kendime Beşiktaşlı oldum. Çünkü çevremdeki
herkes Beşiktaşlı’ydı. O yüzden Beşiktaş’ı seçmek
dışında bir alternatifim asla olmadı. Zaten istemedim de
böyle bir şey. Şeref Stadı zamanında babam bizi maça
götürürmüş.”
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du. Süreci de unutuyor sonuçta.
Adam veya kadın şunu düşünüyor: “Sevgilim bana bunu nasıl
yapıyor? Karım bana böyle bir
şeyi nasıl yapıyor?” Daha sonra
bunun bir şaka olduğunu anlıyor.
Orada bizimle karşılaşıyor, sonra
kameralara bir bakıyor, kendisini çekiyorlar. Böyle karışık bir
duygu içerisine giriyor. Ama
genel olarak, hayatında bir daha
yaşayamayacağı bir anı yaşamış
oluyor. Bunu da çevresindeki
herkes izliyor.
Sizin yeni bir sinema filminiz çıkıyor. Neler söylersiniz
yeni filminiz ile ilgili?
“Mucize 2”, bir aşk filmi.
Mart’ta vizyona girecek. Çok
heyecanlıyız bu film için. Çok
çalışıldı, çok emek harcandı film
üzerine. İki ayı bulan bir çalışma sürecimiz oldu ve gerçekten
çok güzel bir iş çıkardığımızı
düşünüyorum. Bizim için çok
heyecan verici bir iş, mart ayını
bekliyoruz. Mahsun Kırmızıgül
yönetti filmi. Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Deniz Oral gibi
çok usta bir kadro var işin içinde.
Hikayesi de gerçekten çok güzel.
Hikayeden bahsedip büyüsünü
bozmak istemiyorum, sürpriz
olsun. İçinde bulunduğum için
çok büyük mutluluk duyduğum
bir iş.
Sizin hayatınızda güzel bir
gelişme daha var; Güldür Güldür ekibine katıldınız. Bununla
ilgili neler hissediyorsunuz?
Güldür Güldür, birçok arkadaşımın içinde bulunduğu bir
iş. Önceden beri televizyonda
hep izliyordum. Çok da beğenerek izliyordum. Arkadaşlarımla
tekrardan ortak bir iş yapacak
olmak benim için çok mutluluk
verici. Biz böyle ufaktan başladık. Yavaştan tiyatro turneleri
yapıyoruz.
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“Mucize 2, bir aşk filmi. Mart’ta vizyona girecek. Çok
heyecanlıyız bu film için. Çok çalışıldı, çok emek harcandı
film üzerine. İki ayı bulan bir çalışma sürecimiz oldu ve
gerçekten çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

“1989 yılında babamla
Beşiktaş-Zeytinburnu
maçına geldik. Turnikenin
ordaki adam verdiğimiz
parayı bozmayınca
babam milli piyango
bileti alarak parayı
bozdurdu. Bu bilete 100
lira çıktı ve 60 lirasıyla
annemlerin şu anda
oturduğu evi aldık. Bir
kere yaşanabilecek bir şey
ve başımıza gelen en güzel
en özel şeylerden biri.”

Beşiktaş ile unutamadığınız,
aklınızdan çıkmayan bir anınız
var mı?
1989 yılında babamla Beşiktaş-Zeytinburnu maçına geldik.
Turnikenin ordaki adam verdiğimiz parayı bozmadı. Babam o
sırada parayı aldı, parayı bozdurmak için dışarı çıktı ve bir
milli piyangocu buldu. Çeyrek
bilet istiyor. Milli piyangocu da
diyor ki, “Çeyrek yok”, mecbur
tam veriyor. Babam da paranın
üstünü alıyor maça geliyor. Daha
sonrasında biz maça giriyoruz.

O maç, 2-1 bitiyor. Daha sonra
eve geliyoruz. Anneme “Piyango
bileti aldım” diyor. Annem de
kızıyor bize, “Pazar günü neden
maça gidiyorsunuz?” diye. Babam da diyor ki, “Bak bu bilete
500 lira çıkacak. Bu paranın 100
lirasını Beşiktaş’a bağışlayacağım.
O bilete 100 lira çıkıyor 1989
yılında. Milli piyangodan çıkan
paranın 60 lirasıyla annemlerin
şu anda oturduğu evi alıyoruz.
Bir kere yaşanabilecek bir şey ve
başımıza gelen en güzel en özel
şeylerden biri.

Bizlere nasıl bir Beşiktaşlı
olduğunuzu anlatabilir misiniz?
Bulunduğum ortam gereği
Beşiktaşlı oldum. Nasıl Beşiktaşlı olunduğuna dair çocuklara
hikayeler anlattırılır ya,
ben bulunduğum ortamın
içerisinde kendi kendime Beşiktaşlı oldum. Çünkü çevremdeki
herkes Beşiktaşlı’ydı. O yüzden
Beşiktaş’ı seçmek dışında bir
alternatifim asla olmadı. Zaten
istemedim de böyle bir şey. Şeref
Stadı zamanında babam bizi
maça götürürmüş.
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

SOSYAL

BEŞİKTAŞ

15 ARALIK 2018

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

15 OCAK 2019

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

(118416)
4,8%

Transfer dönemi ile birlikte duyuru
emojisi de listeye girmiştir.
TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

İLETİ TRENDİ

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda
11 gün, 13 saat gündemde kalmıştır ve
tüm sosyal medya gündeminin 4. sırasına
kadar yükselmiştir.

Son bir ayda ileti hacminde dalgalanmalar
olmuştur.

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

(70520)
2,9%

(2057967)
83,5%

(168902)
6,9%

RESMİ HESAPLARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

KADIN-ERKEK TAKİPÇİ

17-83
EMOJİ BULUTU

KELİME BULUTU
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PEP İLE
MOURINHO
ARASINDAKİ
REKABETİN
BAŞLANGICI

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

Y

ıllardır ekranlara yansıyan veya
ekranların arka
tarafında olan ezeli
bir rekabete tanık
olduk. Her ne kadar Jose Mourinho, Manchester United’den
ayrılmış olsa da, ilerleyen dönemlerde bu rekabete tanık
olmaya devam edeceğiz sanırım.
Peki nedir bu rekabetin sebebi,
ilk nereden başladı? Bu konu pek
yazılıp çizilmedi. İzleyerek gözlemlediğim ve okuyarak edindi-

90

Şubat 2019

ğim bilgileri paylaşmak isterim.
Barcelona’da doğan Pep
Guardiola, ilk olarak Manresa’nın altyapısında futbol hayatına başladı, sonrasında ise FC
Barcelona’nın U17’sinde oynadı.
Yine profesyonelliğe burada
adım atan Pep, kendi düşüncesine ters gelen konulara olumlu
yaklaşmayan fakat verilen tüm
eğitimleri sünger gibi çeken,
sorgulayan ve çekingen bir yapıya sahipti. FC Barcelona’da en
parlak dönemlerini yaşayan Pep,
koyu bir Katalan’dır. Bu nedenle, o dönemlerde de Katalanlar’ın gözdesi haline gelir. 2002
yılında aldığı transfer kararıyla,
oyuncu olarak uyumsuz ve çöküş
yaşayacağı yıllara adım atar. FC
Barcelona’dan sonra beş takım
değiştirir ve oyunculuk kariyerinin sonunu başlatmış olur.
Teknik adam olarak, başarılı
ve istikrarlı duruşu olan Pep,
Mourinho’ya göre, oldukça
başarılı bir oyuncu kariyerine
sahiptir. Bu iki adamın yolları

yıllar sonra yine aynı ülkenin
(İngiltere) birbirine rakip iki
takımında kesişir.
Portekiz’in asi adamına
gelecek olursak; İngiltere’de
olduğum sürelerde Manchester
United ve Mourinho ile ilgili
Beşiktaş Dergisi için bir yazı
kaleme almıştım. Her ikisi hakkında hafızalarımızı yeniden
tazelemek, başarılarını karşılaştırmak ve kendi açımızdan
rakip olup olmadığına karar
vermek için Jose Mourinho
hakkında da özet bilgi verelim.
Guardilo’dan sekiz yaş
büyük olan Jose Mourinho,
bildiğiniz gibi asi bir Portekizli’dir. Babasının kalecilik
yaptığı takımda oyuncu olmayı
istese de, futbolcu olarak profesyonelliğe geçememiş, dolayısıyla oyunculuk kariyerinde
başarılı olamamıştır. Futbola
gönül veren Mourinho, antrenör olmayı kafasına koymuş ve
bu hedefle Lizbon Üniversitesi
Spor Bilimleri’ne gitmiştir. Beş
yıllık eğitim sonrasında beden
eğitimi diploması sahibi olan
teknik adam, Boby Robson ile
tanışana kadar asistan menejerlik ve genç takımlarda antrenörlük yapmıştır.
Portekizli asi adamın hayatı,
Boby Robson’un desteğiyle
değişir. Bu destek, çok istediği
teknik direktörlük-antrenörlük
serüveninin ve popüler günlerinin başlangıcı olur. Boby Robson, antrenörlük yaptığı Sporting Lizbon’da onun için de
yer açmış ve yardımcı antrenör
olarak profesyonel kariyerine
ilk adımı atmasını sağlamıştır.
Kısa bir zaman önce Manchester United’den ayrılan
Mourinho’nun adı İtalya’ya
dönüşü ve 2000 yılında çalıştırdığı Benfica ile anılsa da yazıyı
yazdığım şu günlerde, takımsız
olarak hayatına devam ediyor.

Umarım bu dinlenme süresi
uzun sürmez. Birçok kişinin de
bildiği gibi uzun dinlenmeler,
gelen tekliflerin azalmasına ve
popülerliliğinin uykuya geçmesine etken olabiliyor.
Bu iki adam arasında ki ilk
sessiz çatışma, FC Barcelona
için yaşanmıştır. FC Barcelona
teknik adam arayışı içerisine
girdiğinde, bu kulüpte geçmişe
sahip, koyu Katalan olan Pep ve
Mourinho ile irtibata geçilmiştir. Takım, Pep ile anlaşır ve bu
duruma Mourinho çok kızar.
Annesi tarafından aşılanan başarılı olma ve rekabetçi kişiliği,
o dönemde de değişmeyerek
Mourinho ile bir bütün haline
gelecektir. Teknik taktiklerde
agresif tarafını hiç bırakmayacak, hatta oyuncuları da zaman
zaman maçlarda onun kişiliğine bürünecektir.
Kendi adıma söylemem gerekirse Pep’in mağrur, bilgin ve
mütevazı duruşu -ki bu duruşu
Mourinho’yu da fazlasıyla geriyor- ile Mourinho’nun yaramaz,
asi ve ne yapacağı beklenilmeyen halini izlemeye bayılıyorum. Uzun yıllar da izlemek
isterim...
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ÇORUM
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Kuruluş

Yönetim Kurulu
İsmail Ateş
(Başkan)
Tuğrul Topuz
Hasan Eker
Tuğrul Atak
Kenan Gözübüyük
Adil Nezih Kayışoğlu

“Derneğimiz, 2008 yılında kurulmuştur. Aktif dernekcilik aylayışımız, 2017
yılında başkanlığa seçilen İsmail Ateş ve
ekibiyle başlamıştır. Daha aktif ve daha
kapsamlı çalışmalarımız, bundan sonra
da tüm hızıyla devam edecektir. Bir sene
içersinde kırk beş adet faaliyet yaparak
işimizi ciddiye aldığımızı gösterdik.
Anadolu’nun mütavazı şehri Çorum’da
Beşiktaşımız’ın bayrağını en üst seviyede
temsil ettiğimize inanıyoruz. Çalışma
disiplinimiz ve görev aşkımız sayesinde
armamızda bulunan Türk Bayrağı’na
yakışır şekilde takımımızı temsil
ediyoruz ve etmeye devam
edeceğiz.”

Mustafa Elagöz
Sibel Erbaş
Soner Der vişoglu
Hasan Emre Kaya

Denetim Kurulu
Ferit Eliaçık
(Başkan)
Murat Buzacı
Serdar Yağlı
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Başkanın

Mesajı
“Ülkemizin
her noktasın
d
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a Beşiktaş bay
, menfaat peş
rağını onurla
inde koşmad
ve gururla
ren ve çaba gö
an sadece Beş
steren bütün
iktaş için em
Beşiktaş yön
ve sevgiyle se
ek veeticilerini ve
lamlıyorum.
taraftarlarını
Dernek başk
görüyorum.
sa
ygı
an
lığını kutsal
Bu d
bir görev ola
daim bir adım oğrultuda başarılı çalışm
ra
k
alarımız ve p
daha ileri gitm
rojelerimiz h
ek adına yap
hareket etmen
er
ılıyor. Birlik
in ne kadar ö
olmanın, ber
nemli olduğu
istiyorum. B
ab
er
n
aşarının asla
tesadüf olmad u bir kez daha vurg ulamak
şahsım ve yö
ığ
ını biliyoruz,
netimim her
bu doğrultud
daim daha ço
yaptığımız ve
a
k çalışıyoruz.
yapacağımız
Çünkü söz ve
her projede zi
Sayın Başkan
rd
ik
rv
,
eye ulaşacağı
ımız Fikret O
z. Beşiktaşım
rman ve ekib
arkasında ola
ız’a,
ine sonuna k
cağız.”
adar destek ve
rip

Faaliyetler
• Türkiye geneli 1903 köy okuluna yardım projesi düzenlenmiştir.
Bir buçuk aylık bir sürede, toplamda
730 köy okuluna ve 58 bin 800
öğrenciye ulaşılmıştır. Hedefimiz
1903 okula ve 155 bin 000 öğrenciye ulaşmaktır. Bu projede amacımız,
‘İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı
olunmaz’ sözüne sadık Beşiktaşlı
olarak küçük ellere ve yüreklere
ulaşmaktır.
• Düzenli olarak Çorum
Huzurevi, Kimsesiz Çocuklar Evi ve
şehit aileleri ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
• Şehir genelinde futbol turnuvası düzenlenmiştir.

• İhtiyacı olan okullara tamirat
ve boya yardımı yapılmış, “30 Gün
30 Okul Projesi” düzenlenmiş, okullarda askıda yemek ve bir kalem bir
defter projeleri gerçekleştirilmiştir.
• Kızılay’a kan ve kök hücre
bağışı yapılmıştır.
• Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kutlanmıştır.
• Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimiz ziyaret edilmiştir.
• Birlik ve Beraberlik Gecesi
düzenlenmiştir.
• Ramazan aylarında iftar yemekleri organize edilmektedir.
• Üyelerimizle birlikte Vodafone
Park’ta Şeref Turu düzenlenmiştir.

• Kadına şiddete, çocuk istismarına karşı etkinlikler düzenlenmiştir.
• Sokak hayvanları için kulübeler yapılmış, aynı zamanda soğuk
havalarda “Bir Tabak Yemek” projesi
düzenlenmiştir.
• Üyelerimizle düzenli olarak
kahvaltı orfanizasyonlarında bir
araya gelmekteyiz.
• Ayrıca “Engelli Kardeş”, “Beşiktaş İçin Yardım Et” ve “Vodafone
Park’ı Görmeyen Kalmasın” isimli
projelerimiz bulunmaktadır.
Adres: Üçtutlar Mahallesi
Üçtutlar Caddesi No:11 Çorum
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iki ekmek
bir şiir
iş bazen değişir
kahraman zor duruma düşer
Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

o kararlı kanatlar
gökyüzü mavi bir kaleci kazağı şimdi
gözünü güneşe diker
kırpmadan bakar
sadece kartal güneşe böyle bakar
iş bazen değişir
pancu kaleye geçer
kahraman hikayeleri hep güzel biter

95

Şubat 2019

Otomobilde yeni teknolojiler

FIAT

Yol Arkadaşım Connect

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

T

üketici artık bir
otomobil alırken
fiyatı yakıt ve tüketimi dışında da
kriterlere dikkat
etmeye başladı. Bunların başını
çeken kriter, otomobilin teknolojik donanımları...
Genellikle Premium markalarda karşımıza çıkan bu donanımlar, Fiat’ın kendi mühendisleri tarafından üretilen ve
geliştirilen Fiat Yol Arkadaşım
uygulaması, emsallerini aratmayacak vasıflara sahip.
Benim de uzun süredir
kullandığım ve otomobil kullanımımı eleştirmeme sebep olan
uygulamanın otomobilim çekilirken haber verip beni uyarması
da tatlının üstündeki kaymak...
Tabii ki bunlar benim yaşadığım
tecrübeler... Size sistemin nasıl
çalıştığı ile ilgili de aktarımlarım
olacak. Şimdi biraz uygulamanın
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menülerinden ve faydalarından
bahsedelim:
2007 model sonrası araç sahibi olan Fiat marka müşterileri
bu uygulamayı Apple Store veya
Google Play Store’dan indirerek veya yolarkadasim.fiat.com.
tr web sitesi üzerinden üyelik
sürecini tamamlayarak giriş
yapabiliyor.
Fiat Yol Arkadaşım Connect
hizmetinden yararlanmak için,
Fiat Bayi ve servislerinden Connect hizmetinin satın alınması
gerekiyor. Serviste araca montajı
yapılacak bir cihaz ve SIM kart
vasıtasıyla uygulamanın “connect” fonksiyonları aktif hale
geliyor. Bu hizmet için kullanıcılar, Fiat Yol Arkadaşım Connect’e, kurulum, bir yıllık üyelik ve
şebeke bağlantısı dahil 590 TL
ödeme yapıyor. Üyeliğin uzatılması, yıllık 100 TL’lik ilave bedel
ile mümkün oluyor. Yine sektörde bir ilk olarak, hafif ticari
modelleri olan Doblo ve Fiorino
modellerine de dahil edilecek.
Fiat Yol Arkadaşım Connect
sayesinde aracın yakıt/menzil bilgisi, akü ve lastik basınç
durumu, park konumu hakkında
bilgi alınabilir, araç çekilme gibi
durumlarda anlık ikaz bildirimine erişilebilir. Aracın servis işlem
geçmişine ulaşabilme, online
servis randevusu alabilme ve
mevcut kampanyalardan bilgi
edinme gibi fonksiyonlardan da
yararlanılabilir. Uzaktan kapı ve

bagaj kilitleme-açma yapılabilir,
vale veya ebeveyn modu olarak
adlandırılan hız ve mesafe limiti
ile aracın bu sınırları geçip geçmediği kontrol edilebilir, seyahat
detaylarına ulaşılabilir ve gerekli
durumlarda acil yol yardım ve
ambulans hizmetleri alınabilir.

gereken ideal değerler platform
üzerinden verilir. Doğru lastik
basınç değerlerinin kullanıcı ve
araca sağladığı faydalar belirtilmektedir.

Uzaktan kontrol

Mobil uygulama üzerinden
aracın kapı ve bagaj kilitleri açıp
kapatılabilir. Kapı ve bagajın
kilitli olup olmadığı bilgisine
erişilebilir. Bu komut kullanıcı
güvenliği açısından bir şifre ile
yapılabilmektedir.

Çekilme uyarısı

Üyelik

Fiat Yol Arkadaşım uygulamasını, Fiat araç sahipleri ve araç
sahibinden onay alan kullanacaklar üye olabilmektedir.

Aracım

Araçta ne kadar yakıt olduğu
ve sürüş menzilinin detayları
görülebilir. Aracın akü durumu
takip edilebilir. Aracın toplam
kaç kilometrede olduğu ve bakıma ne kadar kilometre kaldığı
bilgisi görülebilir.

Aracım nerede?

Aracın haritadaki konumuna
istenilen uzaklıktan erişilebilir ve
ne kadar süredir park halinde olduğu bilgisi görülebilir. Yol tarifi
alarak, harita üzerinden aracınızın konumuna rota çıkartılabilir.

Lastik durumu

Aracın lastik basınç durum
bilgisi görüntülenebilir. Lastik basınç değerleri ve olması

Araç, kontak çalıştırmadan
konum değiştirdiğinde (örneğin
park edilen konumdan çekiliyorsa), uygulama üzerinden bildirim
alınmaktadır.

Hız ve mesafe limiti

Aracın kullanıcının tanımladığı hız ve mesafenin dışına
çıkması durumunda mobil uygulama üzerinden bildirim alınıyor.
Araç sahipleri bu özellik sayesinde, araçlarını vale veya farklı
bir kişiye verdiklerinde, araçta
belirlenen hız ve mesafenin aşılıp
aşılmadığını takip edebilir ve
konum bilgisi ile aracının yerini
tespit edebilir.

Profilim

Uygulama kullanıldığı süre
boyunca, kaç yolculuk yapıldığı, toplam sürüş zamanı ve kaç
kilometre gidildiği bilgisi veriliyor. Her bir yolculuk detayı ve
yolculukların toplamına göre
genel sürüş değerlendirmesi
görülebiliyor.

Yolculuklarım

Yapılan yolculukların kaydı
görülebiliyor, kaç kilometre

yapıldığı, süresi ve ortalama hızı
incelenebiliyor. Yolculuktaki hızlanma, vites geçişleri, yavaşlama
ve hız değerlendirmeleri kontrol
edilerek, bunlara ilişkin nasıl
daha verimli ve güvenli yolculuk
yapılabileceğine dair öneriler
veriliyor. Ayrıca harita üzerinden
her bir sürüşe ait başlangıç, bitiş
noktaları ve rota bilgisi verilmektedir.

Sürüş puanı

Kullanıcının izin vermesi durumunda, yolculukların toplam
değerlendirmesine göre Fiat Yol
Arkadaşım Connect kullanan diğer kişiler arasında kaçıncı sırada
olduğunuz ve diğer kullanıcıların
puanları veriliyor.
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Bildirimler

Kampanya ve ikaz bildirimleri detayları ile birlikte veriliyor.

bölümde yer alıyor. Bir sonraki
bakıma kaç kilometre kaldığı da
ayrıca görüntülenebiliyor.

Acil yol yardım

Araç ikaz bildirimleri

Uygulama üzerinden Acil
Yol Yardım hattı aranabiliyor.
Bu sayede aracın konumu ve
araçtaki diğer ikaz bilgileri Fiat
Müşteri İlgi Merkezi’ne iletiliyor.
Müşteri talebi doğrultusunda
bilgi ihtiyacı bu şekilde karşılanıyor ve Acil Yol Yardım Hizmeti
verilebiliyor. Kullanıcı talebi
olması durumunda Fiat Müşteri
İlgi Merkezi, aracın bulunduğu
konuma ücretsiz ambulans da
gönderebilmektedir.
Aracın kaza durumunda hava
yastıklarının patlaması halinde
Fiat İlgi Merkezi kullanıcıyı
arıyor. Talebi doğrultusunda
ambulans hizmeti de gönderilebiliyor. Müşteriye bu durumda
ulaşılamaz ise, otomatik olarak
müşterinin bulunduğu konuma
ambulans hizmeti gönderiliyor.

Bayim/Servisim

Bayim/Servisim menüsü ile
Fiat yetkili servislerinin konumu
görüntüleniyor ve favori bayi ve
servisler seçilebiliniyor.

Geçmiş servis
işlemleri

Platform üzerinde online
olarak servis randevusu alabilme,
servis işlem kayıtlarını inceleyebilme özelliği mevcut. Servis
yeri, saati, hangi işlemlerin ne
kadar ücretle yapıldığı ve servis
danışman bilgileri
görüntüleniyor.

Periyodik bakımlar

Aracın periyodik bakım
listesi ve hangi bakımda neler
yapılacağı bilgisi mevcut bu
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Aracın gösterge panelinde ve
araç kılavuzunda yer alan uyarı
lambalarına ilişkin bilgi veriliyor.
Uyarıların ne anlama geldiği ve

bu durumda ne yapılması gerektiği bilgisi de iletilmektedir. Tüm
uyarılar bildirimler bölümünde
yer alıyor.

Ayarlar

Ayarlar bölümünde kişisel
bilgiler güncellenebiliyor ve bildirimler aktif hale getiriliyor.

ÇİFT EKRANLI
YENİ VIVO NEXO MODELİ
cut. 12MP çözünürlükte fotoğraf çekebileceğimiz Vivo NEX
Dual Display modelinde HDR
ve panaroma özellikleri de
mevcut. Standart Wi-Fi, Bluetooth, USB C-Tipi ve 2.0 versiyon
bağlantı birimleri bulunan bu
Yazı:

Murat Yıldız

A

kıllı telefonlar
için beklenen inovatif adımlardan
biri ön ve arka
tarafında ekran
bulunması olsa gerek. Geleceğin
teknoloji ile şekilleneceği aşikar
ve bu konuda son derece sağlam
adımlar atan Çin'in iyi bilinen
firmalarından olan Vivo şimdi
de NEX ailesinin yeni üyesi ile
karşımızda. Vivo NEX Dual
Display adı ile lanse edilen ürün
tam olarak çift ekranlı bir akıllı
telefon modeli olarak karşımıza
çıkıyor. Cihazımız 1080x2340
piksel çözünürlükte 6.39inç genişliğinde Super Amoled tipi bir
ekrana sahip. 10GB Ram bellek,
128GB dahili depolama alanı ve
çift dört çekirdekli Snapdragon
845 mobil işlemcisi bulunuyor.
Bu akıllı telefonda Android
9.0 (Pie) işletim sistemi yüklü
olarak geliyor. Selfie kamerası
bulunmayan bu modelde üçlü
ana kamera organizasyonu mev-
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üründe 3500mAh kapasiteli bir
batarya kullanılmış. Yaklaşık
700 Euro satış fiyatı olan bu
şık çift ekranlı akıllı telefon ile
mobil iletişim dünyası farklı bir
alana doğru genişlemeye devam
ediyor.

Braun Series 9 erkek folyo traş makinesi

E

rkek bakım ürünleri
arasında olmazsa
olmaz diyeceğimiz
traş makinelerinde
dünyanın en başarılı ürünleri arasında yer alan
Series 9 şarj edilebilir traş makinesi eminiz ki sizin de gözünüzden kaçmamıştır. Her ne kadar
çelik uçlu ıslak traş bıçakları
hayatını devam ettiriyor olsa da
bakımlı erkeklerin mutlaka bir
traş makinesi olması gerektiğini
düşünüyoruz. Hem standart
sakal traşı hem favorilerin hem
de yeri geldiğinde saç şekillendirmede önemli yer tuttuğunu
hepimiz biliyoruz. Model kodu
9297cc olan Braun'un bu modeli

dünyanın en güçlü sonik teknolojisi ve akıllı otomatik algılama
motoru ile hem ıslak hem de
kuru olarak tek harekette diğer
tüm makinelere oranla daha
fazla kıl alabiliyor. Su geçirmez
tıraj bıçağı 7 yıla kadar süreyle
dayanacak şekilde tasarlanmış
ve kırpıcı titanyum kaplama
ile güçlendirilmiş. 5 farklı traş
etme özelliği ile en zor tüyleri
dahi almakta zorlanmayacaksınız. Kutu içeriğinde Temizleme
ve aynı zamanda da şarj yapabilen istasyonu ve taşıma çantası
ile gelmektedir. Şarj istasyonu
üzerinde tek tuş ile %99.9'a
kadar mikropların tümünü
giderebilmektedir.

Retro severlere süper bir haberimiz var

E

ğer yaş itibarı ile
otuz ve üzerindeyseniz muhtemelen
Sony PlayStation'ın
ilk konsolu ile
tanışmışsınızdır. Bu yazımızda
Sony firmasının bir geri dönüş veya maziyi anma ürünü
çıkardığını görmekteyiz. Evet,
Sony PlayStation Classic modeli
ile tekrar karşımızda. Fakat
yıllar önce ilk üretilen konsola
göre çok daha ufak boyutlarda
tasarlanmış ve sadece içerisinde
yüklü olan yirmi tane oyunu
oynayabileceğiniz butik bir
çalışma görmekteyiz. Şahsi fikrimi sorarsanız o yirmi oyun ile
bir on sene daha oyalanabilirim.
Döneminin en çok bilinen
oyunlarını yüklemeyi tercih

eden Sony firmasının PlayStation konsol oyun listesi ie şu
şekilde:
Battle Arena Toshinden,
Cool Boarders 2, Destruction Derby, Final Fantasy VII,
Grand Theft Auto, Intelligent
Qube, Jumping Flash, Metal
Gear Solid, Mr Driller, Oddworld: Abe’s Oddysee, Rayman, Resident Evil Director’s
Cut, Revelations: Persona,
Ridge Racer Type 4, Super
Puzzle Fighter II Turbo, Syphon
Filter, Tekken 3, Tom Clancy’s
Rainbow Six, Twisted Metal,
Wild Arms.
HDMI bağlantı ile ek
bir kurulum gerekmeksizin eğlenceye adım
atmaya hazırlanın.
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Bu bir ilandır.

N
T OPRAK KAHRAMA

2018 tarihinde
Toprak, 29 Aralık
eşiktaş Ailesi’nin
B
ı.
ld
tı
a
k
a
ız
m
ara
den biri olan
en yeni üyelerin
fetleri de Siyah
Toprak’ın ilk kıya
şka bir renk
ve Beyaz’dan ba
. Beşiktaşımız’a
olamazdı zaten
e inandığımız
şans getireceğin
babası Hakan
te
k
ce
le
e
g
’ın
k
ra
Top
gibi çok iyi bir
ve annesi Sezin
ına inanıyoruz.
Beşiktaşlı olacağ
K'A MEKT UP
BABASINDAN T OPRA
Oğlum !
Sana hayatın boyunca çok fazla öğüt verme
niyetinde değilim, doğruları ve yanlışları
gösterebilirim sadece.
Fakat aklında tutmanı istediğim üç öğüdüm olacak:
1- Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerine sahip çık.
İleride hangi siyasi görüşe sahip olacaksın ya da
olacak mısın bilemem. Ancak Atatürk'e saygılı ol.
Dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu, ona
ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğumuzu
asla unutma.
2- Muhtemelen Beşiktaşlı olursun. Kombine kart
al. Maça git. Şairler Parkı'nda ve çarşı içinde

POYRAZ U
RAL
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Bakmayın
onun ad
ının
Poyraz o
lduğuna
,
onun lak
abı “Kar
tal”
Doğuşta
n Beşikta ...
şlı olan
yirmi sek
iz aylık “
Kar
Poyraz, d
ergimiz iç tal”
in
adeta Ka
rtal Yuva
sı
mağaza
mızın ma
nke
gibi pozla
r vermiş. ni

arkadaşlarınla buluş. Nefes aldığını hissedeceksin.
Beşiktaşlılık güzel şey. Beşiktaş'ı üzmesinler,
izin verme.
3- Hangi müziğe ilgi duyacağını bilemem. Ama
umarım heavy metal dinlersin. Dünyanın en
mükemmel şeyi olduğunu anlayacaksın. Klasik
müzik ile beraber dünyanın tek gerçek müziği
olduğunu da...
Mutlaka konserlere git. Eğlenmeyi, kitap okumayı,
merak etmeyi, sevmeyi ve kaliteli yaşamayı unutma.
Aslında yazacak daha çok şey var fakat kalanları da
sen büyüdüğünde yüzüne söylemek en iyisi.
Seni seven baban.

RAKÖK
ALİ KADİR KA
şında. Üzerine
Kadir, dört ya
an başka bir
’d
z
a
y
e
B
h
a
iy
S
adir’in en çok
K
n
e
y
e
m
iy
g
renk
erden birisi
rl
e
y
i
iğ
tt
e
t
re
ziya
ğazaları...
a
m
ı
s
a
v
u
Y
l
a
de Kart
eşofmanı ve
Beresi, yeleği,
aştan aşağıya
b
la
y
rı
la
p
ra
o
ç
giyen Kadir,
ri
le
n
rü
ü
ş
ta
ik
Beş
ını yakından
Kartal modas
takip ediyor.

EFE YILMAZ

Efe,
Altı yaşındaki
odafone
mabedimiz V
iği bir
Park’ta çektird
lerle
fotoğrafını biz
i bir şekilde
d
id
C
.
ış
m
ş
la
y
pa
en Efe,
stadımızı izley
iktaşımız’a
gelecekte Beş
ir gibi geldi
başkan olabil
dersiniz?
bize... Siz ne

AHSEN DERİN V
E KÜRŞAT BUĞR
A T EZCAN
Derin bir, Buğ
ra ise sekiz ya
şında...
Abi Buğra’nın
sekizinci yaş
gününden foto
ğraf yollayan
Tezcan
ailesine hep b
irlikte sağlıklı,
uzun
ve mutlu yıllar
diliyoruz. Bu a
rada
diğre fotoğraft
a, Buğra mı G
ökhan
Gönül’le fotoğ
raf çektirmiş,
Gökhan
Gönül mü Buğ
ra ile fotoğraf
çektirmek iste
miş biz
anlayamadık.
Buğra sizce
de çok havalı
değil mi?

KARTAL UF
KUN DİNÇ
26 Ocak 20
18 tarihinde
Antalya’da
doğan Kar
tal
Ufkun’un g
eçtiğimiz a
y
doğumgün
üydü. Daha
bir yaşını d
oldurmada
n
Başkanımız
Fikret Orma
n’la
tanışma şa
nsı yakalay
a
n
Kartal Ufku
n’a nice
sağlıklı, uzu
n ve mutlu
yaşlardiliyo
ruz.

CAN YAMAN
BAYTAR

20 Ocak 20
18 tarihinde
dünyaya g
elen Can Y
aman,
geçtiğimiz
ay birinci y
aşını
kutladı. Şim
diden Karta
l
pozu veren
Can Yaman
’a
buradan se
v
g
il
e
r
im
izi
yolluyoruz
ve doğum
g
ününü
en içten dil
eklerimizle
kutluyoruz.

KAAN VE
EMİR KILIÇ
İki Yavr
kardeşle u Kartal
r Kaan v
e Emir,
şanslı do
ğanlarda
Daha dü
n.
nyaya gö
zlerini
açar açm
az Beşikt
aşlı
olmuş ik
i kardeş.
..
Onları trib
ünlerimiz
de
görmek
için
sabırsızla
nıyoruz.

ALT INSOY
KUBİLAY MERT
ki arkadaşımız
Sekiz yaşında
ak yaz
Mert, bize sıc
almış bir
günlerinden k
erhaba”
fotoğrafıyla “M
ş formasıyla
diyor. Beşikta
yapan Mert’e
hamakta keyif
at
r dolu bir hay
la
k
lu
n
o
iy
p
m
şa
”
yifin bol olsun
e
K
“
e
v
z
ru
o
diliy
diyoruz.
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HİFA ENGİN

ktaş’ın
Şimdiden Beşi
lan Hifa,
amigosu gibi o
tlı değil
sizce de çok ta
zdığı atkısı,
mi? İsminin ya
muhteşem
BJK tulumu ve
k sevimli
çoraplarıyla ço
ını başındaki
ğ
lı
k
şı
,
a
if
H
n
ola
nklerle
Siyah Beyaz re
.
bütünleştirmiş

I
UT KU SABANC
gerisi partal
l,
a
rt
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BİN ŞEFTALİ
Yazar: Samed Behrengi
Çevirmen:
Elham Nikoosokhan Sedghi
Yayınevi: Fom Kitap

HAYVANLARI TANIYALIM

PENGUEN
Paytak paytak yürüyen penguenler,
aslında bir kuş türüdür ama uçamazlar.
Ayrıca, evleri de olmayan penguenler
buz üstünde yaşarlar ve burada kaymadan kolaylıkla yürürler. Soğuktan korunmak amacıyla, kümeler halinde toplanarak birbirine adeta yapışan dört yüz
bin üyeli penguen topluluğu, mükemmel
bir dayanışma örneği sergiler. Aldıkları
bu önlemle sıcaklığın devamlılığını sağlayarak ısı kaybını yarıya düşüren sevimli
penguenler, kümenin dışında kalanları
da sırayla aralarına alarak onların da
ısınmalarını sağlarlar. Penguenlerin hepsi birbirine benzer. Eşlerini, yavrularını,
yavrular da anne ve babasını seslerinden
tanırlar.
Göç mevsimi, aynı zamanda penguenlerin çiftleşme mevsimidir. Çiftleşmenin
ardından dişi yalnızca bir yumurta
yumurtlar. Erkek penguenin sorumluluğu,
yumurtanın üzerinde kuluçkaya yatmaktır. Ortalama -30 derecede, 65 gün boyunca hiç kıpırdamadan bu görevi yerine
getirmeye çalışır. Geçen iki aylık kuluçka
döneminin ardından, erkek penguen
kilosunun üçte birini yitirir. Kuluçkadan
çıkan yavru penguen, ilk iki ayı anne ve
babasının ayaklarının arasında geçirir.
Bu korunma yavru için çok önemlidir.
Çünkü, yanlışlıkla iki dakika gibi kısa bir
süre için dahi buradan çıkması, donarak
ölümüne sebep olacaktır.

Bir Şeftali Bin Şeftali, küçük bir şeftali çekirdeğinin
fidana, fidanın ağaca, ağacın ise vefalı bir arkadaşa
dönüşmesinin öyküsü... Polat ve Ali, zalim bahçıvan
ve gözü aç toprak sahibine baş kaldırıp gizlice bir
şeftali ağacı dikerler. Polat ve Ali başlarına gelen bazı
felaketlerden dolayı emek ve sevgiyle yetiştirdikleri
şeftali ağaçlarından ayrılmak zorunda kalırlar. Tüm
çabası, derdi Polat ve Ali’ye lezzetli ve sulu şeftaliler
yedirmek olan şeftali ağacı ise şöyle der: “Bahçıvan
hala benden şeftali alamadı ve alamayacak da. Beni
korkutsa da, testereyle kesse de, bana iltifat etse de
ben ona boyun eğmeyeceğim.

FİLM

KARTOPU
SAVAŞLARI 2
Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de
kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından geçen
tam olarak budur. Ekip bu sene köylerinde muhteşem
bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir. Yarış vakti
geldiğinde Frankie, köye yeni gelen Zac ile eşleşir.
Frankie, Zac’i yeneceğinden çok emindir. Ancak daha
bitiş çizgisine yaklaşmadan önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları kızak paramparça olur.
Frankie yaşananlara bir türlü anlam veremez. Ama
arkadaşlarının yardımı sayesinde Zac’in hile yaptığı
ve kızağın bu yüzden paramparça olduğu anlaşılır.
Buna karşılık Frankie, yeniden hilelerden uzak bir
yarış düzenlemek ister. Ancak bu sefer başka bir
problem vardır. Frankie ve ekininin barınağı yarış için
ortaya koyulmuştur. Ekip barınakları kurtarmak için
yarışı kazanmak zorundadır. Ancak Zac, yarışı kazanmak için her şeyi göze almıştır. Ekip, Zac’in hilelerine
karşı yarışı kazanmayı başarabilecek midir?
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BEŞİKTAŞ 18-19
FORMA / 189¨

BEŞİKTAŞ İNCE BANT ERKEK
MONT 7819508 / 259,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK KADIN
MONT 8819509 / 279,99¨

BİZİM AŞKIMIZ SİYAH BEYAZ

BEŞİKTAŞ BANT ERKEK EŞOFMAN
TAKIMI 7819355 / 259,99¨

BEŞİKTAŞ BANT KADIN EŞOFMAN
TAKIMI 8819355 / 259,99¨

BEŞİKTAŞ ŞERİT KAPÜŞONLU KADIN
EŞOFMAN TAKIMI 8819353 / 269,99¨

BEŞİKTAŞ 3D CAMO PRINT KADIN
KAPÜŞONLU SWEATSHIRT 8819213 /
149,99¨

BEŞİKTAŞ 3D CAMO PRINT ERKEK
KAPÜŞONLU SWEATSHIRT 7819213 /
149,99¨

BEŞİKTAŞ ŞERİT KAPÜŞONLU ERKEK
EŞOFMAN TAKIMI 7819353 / 269,99¨

AYIN KOMBİNLERİ

BEŞİKTAŞ LOGO MONOCHROME
ERKEK SWEATSHIRT 7819205 / 139,99¨

BEŞİKTAŞ LOGO WALL KAPÜŞONLU
KADIN SWEATSHIRT 8819219 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ COLORZIP ERKEK TEK
ALT 7819301 / 125,00¨

BEŞİKTAŞ COLORZIP KADIN TEK
ALT 8819301 / 125,00¨

ÇOCUK-BEBEK-AKSESUAR ÜRÜNLERİ

BEŞİKTAŞ ÇOCUK PONPONLU
BERE 22 / 34,99¨

BEŞİKTAŞ LARGO PU KIDS
AYAKKABI 31/35 / 89,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK ÇOCUK MONT
6819509 / 234,99¨

BEŞİKTAŞ SIRT ÇANTASI 95130 /
212,75¨
BEŞİKTAŞ ÇELİK MATARA /
71,25¨

BEŞİKTAŞ 1903 ALLOVER KAPÜŞONLU
ÇOCUK SWEATSHIRT 6819226 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ TOPLU AYI
5239 / 229,99¨

BEŞİKTAŞ KALPLİ AYI
5237 / 215,00¨

BEŞİKTAŞ BEBEK MAMA ÖNLÜĞÜ
K18-148 / 37,50¨

BEŞİKTAŞ KIZ BEBEK UZUN KOL
BODY K18-112 / 49,99¨

BEŞİKTAŞ TRİKO ATKI BERE SET
04 / 64,99¨

BEŞİKTAŞ BEBEK PATİK
K18-153 / 105,00¨
BEŞİKTAŞ ERKEK PARFÜM
ALTERNATIVE RED / 65,00¨

