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Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Beşiktaşımız’ı uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek
amacıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 2018’in Eylül ayında Japonya’nın
köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı
bunun en önemli adımlarından biriydi. Yürüttüğümüz diğer faaliyetler ve Shinji Kagawa’nın
da futbol takımımıza gelişiyle Japonya’da Beşiktaş rüzgarının estiğini söylemek, sanırım
abartı olmaz. Artık, ülkemize gelen Japonlar Vodafone Park’ı ziyaret etmeden seyahatlerini
tamamlamazken, çok sayıda Japon taraftar da Beşiktaş’ın maçlarını izleyebilmek için Passolig
çıkarttı. Hatta sırf Beşiktaş için İstanbul’a yerleşen Japon dostlarımız, taraftarlarımız var
artık. Geçtiğimiz ay Japonya’ya yaptığımız seyahatte de globalleşme yolundaki çalışmalarımızın yansımalarını çok net bir şekilde gördük. Futbol takımımızın yaz kampını Japonya’da
gerçekleştirmek ve yine bir başka dost ülke olan Malezya’da hazırlık maçları oynamak istiyoruz. Japonya ve Malezya’da hem devlet kademesinde hem de futbol yönetiminde olan birçok
önemli kişiyle görüştük. Birlikte yürütülebilecek sportif, ticari ve sosyal sorumluluğa dayalı
iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Hatta şimdiden Beşiktaş Sompo Japan ile
Japon Basketbol Ligi’nin güçlü takımlarından San-en NeoPhoenix arasında “kardeş kulüp”
anlaşması imzalandık. Bütün bunlar kulübümüz için daha başlangıç... Beşiktaşımız’ın dünyanın en önemli kulüplerinden biri olma yolunda yanımızda olacağınıza ve bize her zamanki
destek olacağınıza inancım sonsuz...

¡

Türkiye’nin en eski çınarı Beşiktaş, kurulduğu 1903 yılından beri
hep geleceğe dönük büyük düşünenlerin kulübü olmuştur. Bu yolda benimle yürüyen yönetici arkadaşlarım ile birlikte, Beşiktaşımız için bugün attığımız her adımın yarın dev birer yatırıma
dönüşeceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle, yaptığımız her
çalışmayı sadece bugünleri değil, yarınları da düşünerek
gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu
da göz önüne alarak, Beşiktaş’ın her alanda en ileride
olması için birbirinden önemli projeleri tek tek hayata
geçireceğiz. Her zaman ileriye bakacağız, hep ileride
olacağız.

¡

Yazımı, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda
bitime altı hafta kala üst üste 11. toplamda ise 15.
kez şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Mogaz
Takımımız’ı tebrik ederek bitirmek istiyorum.
Beşiktaşlı olmaktan duyduğum gururu her
zaman büyüten Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın
sevgili antrenörü Müfit Arın başta olmak
üzere teknik ve idari heyetine, sporcularına,
ailelerine ve onları yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı

1

Nisan 2019

BEŞİKTAŞ JK
2018 - 2019 SPONSORLARI

bjk.com.tr
BesiktasJKDergi

207
NİSAN 2019

BEŞİKTAŞ SPORTİF
ÜRÜNLER SAN. VE TiC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FİKRET ORMAN
İLETİŞİMDEN SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANDAŞ TOLGA IŞIK
GENEL YAYIN YÖNETMENİ
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
SERPİL KURTAY
GÖRSEL YÖNETMEN
A. KUBİLAY SAMYELİ
REKLAM GRUP BAŞKANI
HANDE GÜN
FOTOĞRAF
ENİS ALBAYRAK • İNANÇ ALDIŞ
HASAN AVCI • ÖZTÜRK KEMAL KAYIKCI
BURCU ÖLMEZ • RAHMAN SAĞIROĞLU
İSA ŞİMŞEK • UFUK TUNCAELLİ
VALA SOMALI & BJK MÜZESİ ARŞİVLERİ
KATKIDA BULUNANLAR
BETÜL ALAKIR • FATMA ARSAN
ALTUĞ ATALAY • HASAN AVCI
HAKAN BAYHAN • NİHAT EVREN
DERMAN • SERHAN OYTUN EROĞLU
SELÇUK GENÇ • E. BURAK
İZMİRLİOĞLU • ARDA KABAKLI
HANDAN KALOĞULLARI • GÖKHAN
KARAKAŞ • SELÇUK KAYNARKAN
BÜLENT KUZUCANLI • VEDAT
ÖZDEMİROĞLU • KAAN ÖZŞENLER
ANDREW SIMES • BARIŞ UZEL
HALİL YAZICIOĞLU • MURAT YILDIZ
ADRES:
BEŞİKTAŞ SPORTİF ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.
VİŞNEZADE MAH. KADIRGALAR CAD. NO: 1
VODAFONE PARK OTOPARK GİRİŞİ KAT: 1
BEŞİKTAŞ • İSTANBUL
TEL: 0 212 948 1903
E- POSTA:
Editör: dergi@bjk.com.tr
Reklam: dergireklam@bjk.com.tr
Her türlü yayın hakkı saklıdır. Bu dergide yer
alan yazılı ve görsel materyaller, BJK Sportif
Ürünler San. ve TİC. A.Ş.’nin izni olmadan
kullanılamaz. Derginin tamamı ya da bir bölümü,
ilgili kişilerden izin alınmadan fotokopi dahil,
optik, elektronik ya da mekanik herhangi bir
yolla kopyanalamaz, çoğaltılamaz, basılamaz,
yayımlanamaz.

KALBİMİZDESİNİZ
VALA SOMALI • CEMİLE M. ÖZDEMİR

1 BAŞKANIMIZIN MEKTUBU
4 BURAK YILMAZ: "ASLA VAZGEÇMEDİM"
14 ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ MOGAZ

4

BURAK
YILMAZ

18 UZAKDOĞU'DA BEŞİKTAŞ RÜZGARI
24 FUTBOL TAKIMIMIZIN MAÇLARI
34 RONALDO GUIARO: “BENİ BEN YAPAN BEŞİKTAŞ’TI”
38 İP ÜSTÜNDE BİR KARTAL
45 SİYAH BEYAZ HATIRALARLA AKARETLER YOKUŞU

34
RONALDO
GUIARO

46 ASTROLOJİK PORTRE: SHINJI KAGAWA
48 BEŞİKTAŞ’IN 10UR’U, ONUR KURT
52 AYIN ANKETİ: DİDEM KARAGENÇ
54 BİZİM İÇİN “BEŞİKTAŞ SEVDASINDAN DELİRMİŞ” DİYORLAR
58 BALIKESİR’DEN RIO’YA BİR BAŞARI HİKAYESİ

48
ONUR
KURT

62 TOMMY LINDHOLM: “FUTBOLUN BİR OYUNDAN ÖTE OLDUĞUNU
BEŞİKTAŞ’TA ÖĞRENMİŞTİM”
68 TANIKLARIYLA O GÜN: GALATASARAY GALİBİYETİ
ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
74 “BEŞİKTAŞ BİR AİLENİN ÇOCUĞUNA BIRAKABİLECEĞİ
DEĞERLER BÜTÜNÜDÜR”
79 SOSYAL BEŞİKTAŞ

58
UĞUR
TOPRAK

80 BEŞİKTAŞ’IN İTTİHAT VE PERA İLE MAÇLARI
86 “KARAKARTAL’IN İZİNDE BEŞİKTAŞ” FOTOĞRAF YARIŞMASI
88 ATİNA’DA AEK FC’NİN BİR MAÇ GÜNÜ
92 DİLAY KORKMAZ: “VODAFONE PARK'TA OLMAK ÇOK BAŞKA”
102 MİNDER GÜREŞİNİN BEŞİĞİ BEŞİKTAŞ

62
TOMMY
LINDHOLM

109 VEDAT ÖZDEMİROĞLU’NDAN ATIBA ŞİİRİ
110 BAHÇEŞEHİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ
114 BO-CE MAÇKA PARKI MOUNTAIN BİKE GECE YARIŞI
117 TOSFED’İN EN GENÇ BAŞKANI
118 TEKNOLOJİDE YENİLİKLER

92
DİLAY
KORKMAZ

120 MİNİ MİNİ KARTALLAR
124 AKTÜEL BİLGİLER

3

Nisan 2019

Hakkında herkesin bir fikri olduğu ama çoğunun hakkında pek de bilgisi
olmadığı bir insan düşünün... İşte o insan Burak Yılmaz... Kendisini işine,
ailesine ve ona güvenenlere adamış biri var karşımızda... Konuşurkenki
ses tonundan samimiyetini anlıyorsunuz. Belki de en olgun, en gerçek
Burak Yılmaz röportajını okuyacaksınız.
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Röportaj:

A. Kubilay Samyeli
Fotoğraf:

Rahman Sağıroğlu

B

urak Yılmaz artık
büyük bir isim.
Çocukluğuna
dönersen, o zaman
bu günleri hayal
edebilir miydin?
İnsan yavaş yavaş ismi konuşulmaya başlandığı, sahada da
neler yapabildiğini gördüğü zaman aslında bir yerlere geleceğini
tahmin edebiliyor. O yaşlarda
tamamen duygularla hareket
edilen, akla maddiyatın gelmeyeceği zamanlar olduğu için aklım
sadece futbolu çok iyi oynamak üzerineydi. Aynı zamanda
yeneteğimin de farkındaydım.
İnsanlar yeteneklerimden bahsediyordu ve sonuçta bunları duyuyordum ama bu kadarını tahmin
ediyor muydun dersen, hayır, bu
kadarını tahmin etmiyordum.

Kişiliğini belirleyen özellikler nelerdir?
Futbolla alakalı olarak söyleyecek olursam hiçbir zaman
vazgeçmeyen bir yapıya sahibim,
aynı zamanda cesaretli olduğumu da düşünüyorum. Normal
yaşantımda ise sakin biriyim. Gülerim, arkadaşlarımla zaman geçiririm. Neşeliyimdir açıkçası. Bir
yandan da melankolik bir yapım
var. Aslında her insanın kişiliğinde her şeyden vardır. Yaşadığı
hayata, duyguların yoğunluğuna
göre çıkması gereken karakteristik özelliğin o an ortaya çıktığına
inanıyorum. Saha içerisinde
kaybetmeyi sevmeyen bir yapıya
sahip olduğum için asla vazgeçmem. İnsanların da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bu soruyu
da cevaplamak zorunda olduğum

için yanıtlıyorum, yoksa kendisinden bahsetmeyi seven biri
değilimdir.
Kariyerinde keşkelerin var
mı?
Tabii ki de var, hatta bence
herkesin vardır. Geçmişimde
gençlik ve tecrübesizlik ile hızlı
ve yanlış kararlar aldığım zamanlar oldu. Küçükken bazı şeylerin
değerini anlamıyor ve pire için
yorgan yakıyorsunuz. Onların
zararını büyüdükçe görüyorsunuz. Çok keşkelerim olmuştur
yani.
Çin serüvenini biraz anlatsan...
Çin’deki futbolculuk kariyerim ve yaşantım çok iyi geçti. İnsanlar hala beni arıyorlar ve bir-

İdolün var mıydı?
Herkes biliyor aslında.. Sergen Yalçın hayranıydım, hatta
Amokachi’yi de beğenirdim.
Tabii bundaki en büyük etken
ikisinin de kendi takımımda
oynamasıydı. Başka takımlarda
da değerli isimler vardı ama taraftarı olduğum takımda oynaması
ve yetenekleri sebebiyle Sergen
Yalçın’dı idolüm. Sonuçta benim
çocukluğum Beşiktaş ve Sergen
Yalçın ile geçti.
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çok kişiyle iletişim halindeyim,
maçlarımdan sonra arayıp tebrik
ediyorlar. Keza ben de aynı
şekilde takip ve tebrik ediyorum. Açıkçası beni bırakmayı
hiç istemiyorlardı. Ben ne
kadar dönmek için mücadele ettiysem, onlar da aynı
mücadeleyi orada kalmam
için verdiler ama sonunda
ne kadar kararlı olduğumu
gördüler. Açıkçası Çin’deki
insanları çok seviyorum.
Onların da beni ne kadar
çok sevdiklerini biliyor
ve hissediyorum. İki seneye yakın harika bir süre
geçirdim orada. Goller,
asistler, birçok başarı
yakaladım ama
ayrılmanın
doğru bir karar olduğunu
düşündüğüm zaman
biraz tatsızlıklar da
yaşadım.
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“Burası oynamak
istediğim bir yer ve buraya
gelmek için yapmam
gerekenlerin hepsini
yaptım. Benim inancıma
göre bir insan olmak
istediği yere varabilmesi
için yapması gereken her
şeyi yapmalıdır ve ben
Beşiktaş’ta oynamayı o
kadar çok istiyordum ki
üzerime düşen her şeyi
yaptım.”
Çünkü bırakmak istemedikleri
bir futbolcuydum. Neyse ki
bunları güzel bir şekilde geride
bırakmışım ki hala farklı iletişim kanallarıyla da olsa bir çok
insanla irtibatım sürüyor.
Beşiktaş’a ikinci transferin
aşamasında neler yaşadın?
Hem benim için hem de bana
güvenip transfer eden insanlar
için kolay değildi. Nedenlerine
girmeyeceğim çünkü aslında
herkes neyin ne olduğunu biliyor
ama ben bu transferi ısrarla istedim, çok ısrarla istedim. Çünkü
burası oynamak istediğim bir yer
ve buraya gelmek için yapmam
gerekenlerin hepsini yaptım.
Gerekenler derken de fedakarlıklar demeyeceğim çünkü buraya
gelebilmek için yapmam gerekiyordu. Benim inancıma göre bir
insan olmak istediği yere varabilmesi için yapması gereken her
şeyi yapmalıdır ve ben Beşiktaş’ta
oynamayı o kadar çok istiyordum ki üzerime düşen her şeyi
yaptım. Sonrasında benim ve
beni transfer etmek

isteyen insanların kararlılığı çok
büyük bir rol oynadı o aşamada.
Yoksa ne beni buraya getirmek
ne de benim buraya gelmem
kolaydı. Fakat kat ettiğimiz yolu
gördükten sonra da diyorum ki;
şükürler olsun, hepimiz doğru
kararı vermişiz ve iyi ki gelmişim.
Başka takımlarda oynarken
baban Fikret bey maçlarını
izlemeye geliyor muydu?
“Babası arkasından koşan
kişiden hiçbir şey olmaz” derdi
babam. Küçük yaşlardan itibaren herkesin velisi gelirdi ama
benim babam gelmezdi. Ukalalık olmasın ama herkesin benden
bahsettiği zamanlarda babam
maçlarıma gelmezdi. Etrafa
bakınıp babamı arardım ama o
gelmezdi. Profesyonel hayatımda
ise sanırım en fazla on maçıma
gelmiştir. Her ne kadar babam
bir yana dünya bir yana desem
de babamın tribünde olduğu
maçlarda kendimi daha bir baskı
altında hissediyorum. Çünkü

her şey tamamen ailemi mutlu
etmek ile alakalı, bu sebeple de
her şeyim onlara endeksli. Şu
an tekrar burada olduğum için
babam da çok mutlu ve gururlu.
Konuşmalarımızda bana söylemese de bunu hissediyorum.
Babamın da aslında gelip, şöyle
güzel bir maçımı izlemesini
istiyorum ama babam da “Ben
hiç bulaşmayayım. Şu an da her
şey çok iyi gidiyor. Hiçbir şeyi
bozmaya gerek yok. Biz sana
televizyondan desteğimizi iletiyoruz” diyor.
Belki rahat bir maç olması
gerek… Sonuçta yaşlarımız
kaç olursa olsun ebeveynlerimize karşı hep kendimizi ispat
etmek istiyoruz.
Yüzde yüz öyle… Kesinlikle
haklısın ama artık Türkiye’de de
rahat bir maç yok. Senelerdir
kolay bir maç oynamadım. Bu
sebeple babam televizyonundan
izlemeye devam etsin, böyle iyi
götürüyoruz çünkü.

İmza gününden önceki geceye dair hissiyatın nasıldı?
Aslında herkes biliyor, imza
töreni istememiştim. Çünkü
insan öyle zamanlarda stresli
oluyor, ne kadar tecrübeli de
olsam yanlış bir cümle kurmak
istemiyorum. Yanlışlıkla ağzından istemeyeceğin bir şeyin
çıkmasından korkuyorsun ya da
seni negatif etkileyecek bir soru
ile karşılaşmaktan çekiniyorsun.
Bu sebeple başkanımızdan bana
ait bir imza töreni yapılmamasını rica etmiştim. O gün orada
bulunan arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama
başkanım da çok kibar bir dil
ile “Bu töreni senin için yapıyoruz” benzeri bir cümle ile cevap
vermişti bana. Yeri gelmişken de
hem başkanıma hem de hocama
ayrı ayrı teşekkür edeyim. Çünkü
bu süreci çok iyi yönettiler, bana
da çok destek oldular. Ben de
bu desteğe karşılık olarak, bana
güvenenleri mahcup etmemek
için çıkıyorum sahaya.
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Vodafone Park’ta seyircinin
önüne çıkmadan önceki heyecan seviyen ne vaziyetteydi?
İnanılmaz bir heyecan vardı
içimde. Hatta o gece uyuyamamıştım ama bunu tarif edemiyorsun işte. Tatlı bir heyecan, hatta
heyecandan ziyade bir futbolcunun hayatında yaşayabileceği
en güzel duygulardan bir tanesi.
Bunun haricinde ilk maçıma
çıkarken gelebilecek tepkileri de
bildiğim için hem heyecan hem
de biraz korku vardı. Bir de beni
tanıyanlar baskı altında daha iyi
performans sergilediğimi biliyorlar. Bu sebeple o korku hissini
üzerimden çabuk attım. Açıkçası
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İnönü Stadı ve Vodafone
Park’ta oynayan nadir oyunculardansın. İkisini de değerlendirmeni istesek...
Şu an çok güzel bir stadyumumuz var. Bence Türkiye’nin en
güzel stadyumu ama İnönü gerçekten bir başkaydı. Her ikisinde
de oynayan kime sorsanız aynı
cevabı vereceğini düşünüyorum.

fazla orta gelmişti ki rakip seni
müdafaa etmek için üç kişiyle
basıyordu.
2-0 kazanmıştık maçı ve
sanırım golleri de Nobre ve Bobo
atmıştı. Aşırı iyi oynamıştım o
gün. Tigana beni 70. dakika da
oyundan almıştı ve yanına çağırıp “Çok iyi oynadığın için seni
oyundan aldım. Performansını
bir maçta tüketmeni istemiyorum, diğer maçlara da yaymanı
istiyorum” diyerek şaka yapmıştı.
O maçı hiç unutmuyorum.

Beşiktaş’taki ilk maçını
hatırlıyorum da sağ açık oynamıştın ve o kanattan o kadar

Peki Beşiktaş’a ilk geldiğin
dönemle, bu dönemi kıyasladığında neler söylersin?

bu heyecanı sadece ilk maçta
değil, Vodafone Park’a çıktığım
her maçta hissediyorum.

Kendim özelinde söylersem
artık daha tecrübeliyim. Nerede
ne yapacağımı daha iyi biliyorum. Duygularımı kontrol etme
noktasında daha başarılıyım.
Gençliğin verdiği sinir etkisi eskisi gibi değil, yine var ama onları
bastırabilme yeteneğim de daha
gelişti. Beşiktaş ise o dönemden
sonra üç şampiyonluk daha yaşadı. Daha da büyüyor Beşiktaş…
İlk zamanımla kıyasladığımda
hedeflerini daha yukarılara
koyan çok güzel bir aile gördüm
burada. Taraftar ise daha bilinçli,
takıma desteği ise yine eskisi gibi
muazzam. Kötü oynadığımız
zamanlarda bile verdikleri desteği
görebiliyorum. Bunun dışında
Beşiktaş, taraftarı olduğu her
birey için bir aşk, bunu görebiliyorsun, hissedebiliyorsun.
İlk gölünün ardından Yeni
Türkü’den “Aşk Yeniden” şarkısı çaldı. Senin için duygu yüklü
bir an olsa gerek…
Ben o zaman fark etmedim,
golümü atmanın mutluluğuyla ilk önce taraftara koştum.
Arkadaşlarım ve seyirci ile
bütünleşmenin hazzı vardı o an
yüreğimde ama eve gittiğimde
arkadaşlarım söyledi ve dikkat
ettim gerçekten de o şarkıyı çalmışlar, çok hoşuma gitti. Açıkçası
biraz sancılı başlayan bir ikinci
dönemim olmasına rağmen
Allah’a şükür şimdi iyi gidiyor ve
ben her şeyimi tamamiyle takımıma vermek istiyorum. Gol ise
gol, asist ise asist, oyun ise oyun,
mücadele ise mücadele… Dediğim gibi her şeyimi takımıma
vermek istiyorum ve bu samimi,
gerçek duygularımı gören taraftarlarımızın da hislerinin değişeceğine inanıyor ve hep birlikte iyi
yerlere geleceğimizi biliyorum.
Bu şarkıyı düşünen, stat hoparlörlerinden yankılanması için

emek sarf eden her bir bireye de
çok teşekkür ediyorum, beni çok
mutlu ettiler.
Takımdaki genç yetenekleri
nasıl değerlendiriyorsun? Onlara vereceğin öğütler neler?
Ben gençken hiç kimseden
destek görmedim. Açık konuşayım, hiçbir tecrübeli abimin
bana yol gösterdiğini hatırlamıyorum, destek görmeyi de
istemedim. Zaten destek görmediğimi kariyerime baktığınızda
da anlarsınız. En yüksek bedel
ile transfer edilme ve gönderilme, tekrardan yüksek bir bedel
ile geliş ve kiralık gönderilme…
Destek görememek ve destek
istememek eksikliklerim olarak
kayıtlanmıştır kariyerimde. Şu an
ise kendi yaşadıklarımı bildiğim
için genç arkadaşlarımın her şeyi
ile ilgilenmek istiyorum. Babalık
duygusunun da verdiği hissiyat
ile genç kardeşlerime her türlü
yardımcı olmak istiyorum. Elimden geldiğince açığım onlara,
konuşuyoruz, yol gösteriyorum.
Sağ olsunlar onlar da çok saygılılar ve bu ağabey-kardeş ilişkisi
içerisinde onların her zaman
yanındayım.

Şenol Güneş’in senin hayatındaki yeri nedir?
Hocamın benim hayatımdaki
yeri tarif edilemez. Hiç uzatmayacağım, şu anda neye sahipsem
onun sayesindedir. “Neden”
dersen Beşiktaş’taki ilk dönemim
ve Fenerbahçe ile Eskişehir’deki
dönemlerimin ardından herkesin benden umudunu kestiği
bir dönemde Antalya’da evde
otururken bir gün beni telefonla
arayıp “Ben seni alacağım” dedi.
“Hocam benim durumumu
biliyor musun?” diyemeden
“Her şeyi biliyorum” dedi ve
gidiş o gidiş. Allah ondan razı
olsun, benim için baba gibidir,
çok güzel bir insandır. “Etinden,
sütünden yararlanmak” diye bir
tabir vardır ya, bu ülkenin Şenol
hocama yaklaşımı o mantalitede
olmalıdır ki çok şükür renk ayrımı yapmaksızın kendisinden en
iyi yararlanabileceğimiz seviyeye
geldi. Bu sebeple kendisi adına
çok sevinçliyim çünkü bunu
her şeyiyle hak ediyor. Kafasını
karışıklığa itmememiz gereken
bir insan çünkü kendisini rahat
bıraktığımız da ülkemize, gençlere ve her şeyden evvel öğrenmeye
açık olan herkese büyük yardı-
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asla vazgeçmedim, bunu örnek
almalarını isterim. Vazgeçmek
diye bir şey yok.

mı olacak bir karaktere sahip.
Zaten en büyük özelliği sorunlu,
bitti denilebilecek oyuncuların
hepsini hayata döndürüp, en
yüksek performansı alabilmesidir. Aslında bütün bunları nasıl
yaptığını da kendisine sormak
gerek. Eminim daha birçok Burak çıkartacaktır.
Peki bahsettiğin o sıkıntılı
dönemde dibe vurduğunu düşündün mü? “Bitti artık bu iş”
dediğin oldu mu?
Kesinlikle söyledim, “Herhalde bu işi kapattım” dedim çünkü
olmuyordu. İyi futbolcuydum, iyi
oynuyordum ama işler bir türlü
rayına oturmuyordu. Bir gün babamla telefon konuşması yapmıştım, “Olmazsa da olmaz, üzülme
ama kaybetmiş insanlar gibi
kabuğuna çekilmek sana yakışmaz. Hakkımı da helal etmem”
demişti. Bundan biraz daha sert
bir konuşmaydı açıkçası ama sonrasında kendimi toparladım ve
buralara kadar tekrar gelebildim.
Uzun bir aradan sonra milli
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takıma yeniden davet edildin
ve golünü de attın. Hangi duygular içerisindeydin?
Milli takımı tercihten ziyade
görev olarak gören biriyim. Her
futbolcu evladına kapısını açan
en büyük evimiz orası. Daha
önceden olduğu gibi davet edildiğimde yine giderim, hocama da
beni çağırdığı için tekrar teşekkür ederim. Acıkçası içimde söylemek istediğim çok şey var ama
polemik olmaması için söylemiyorum. Demin mesela genç arkadaşlarımı sordun, kendilerinin
yaptığım koşuyu, vuruşu, attığım
golü, iyi veya kötü hareketlerimi
izlemeleri lazım. Şimdi buraya iyi
durumda olduğum için röportaja
geldiniz ama bundan dört ay
once tek başıma antrenman yapıyordum. Dört ay önce tek başına
antrenman yapan birisi buralara
gelebiliyorsa genç kardeşlerimin
benden örnek alması gereken
tek şey vazgeçmemektir. Kulüp
hocasının yanında kendi hocam
vardı, kendi fizyoterapistim
vardı ve o dönemlerde bugünleri
hayal ederek çalışıyordum. Ben

Tarihin en genç milli takım
kadrolarından birine sahibiz.
İçerideki ortam nasıl ve Euro
2020 Elemeleri’ndeki şansımızı nasıl görüyorsun?
Çok yetenekli ve karakter sahibi oyunculardan kurulu harika
bir kadro var. Kartal gibi hepsi.
Geride bıraktığımız kampa gelemeyen, sakatlığı olan ve kampta
sakatlanan arkadaşlar oldu ama
geniş kadroda hepsi kendine yer
bulacaktır. İçeride iyi bir havanın
olduğunu görüyorum ama bir
yandan da kazanmaktan geçen
bir iş bu. Euro 2020’nin yüzde
otuzluk kısmını yakaladığımızı
düşünüyorum. Fransa maçını
kayıp olarak gören insanlar da
var ama kaybetsek bile İzlanda
maçını kazandığımız taktirde
-ki kazanacağımıza inanıyorumşansımızı yüzde elliye çıkaracağımızı düşünüyorum. Çünkü altı
puan ile başlamak çok önemliydi.
Eleştiri konusunda okları
üzerine çeken birisisin. Hem
yaş hem zihin olarak belli bir
olgunluğa ulaştın. Hakkında
yazılıp çizilenleri ne kadar
dikkate alıyorsun?
Dikkate almıyorum desem
saygısızlık olacak, alıyorum
desem “Otuz yaşını geçmiş
oyuncu bunlardan etkileniyor
mu” diyecekler, açıkçası iki ucu
da sıkıntılı bir konu. Basını
takip etmemeye çalışıyorum.
Hocamız, “Renklerden kopun ve
bu haftayı milli hafta ilan edin”
dediğinde biraz takip etmeye
çalıştım. Bütün basın mensuplarına da teşekkür ederim milli
takıma çok güzel destek oldular.
Alınan bu altı puanda onların

da emekleri var. Çünkü on sekiz,
on dokuz yaşında olup da ilk
defa oynayan arkadaşlarımız da
kadrodaydı ve onların bu desteği
hissetmeye ihtiyaçları vardı, çok
yardımcı oldular. Çok tecrübeli
bir basın grubumuz var, istediği
zaman çok büyük bir itici güç
olabiliyor, istediği zaman da
tabii ki bir futbolcuyu kesip atabiliyor. Yalan söylemeyeceğim,
takip etmemeye gayret ediyorum
ama ölçülü eleştiriyi her zaman
dikkate alıyorum. Takip ettiğim
bir-iki yorumcu da var. Çünkü
onlar sahadaki futbolu yorumlamaya çalışıyorlar. Sahadaki
eleştiriyi her zaman dikkate
alırım ama iş sahadan çıkıyorsa
onlardan etkilenmek, küsmek,
sevinmek için artık yaşımın ve
mantalitemin belli bir olgunluğa
ulaştığını düşünüyorum.
Futbolculuk sonrası planlarını yaptın mı? Futbolun
içerisinde mi kalacaksın?
Herkesin bildiği mesleği
yapması kanaatindeyim. Muhtemelen futbolu bıraktıktan sonra
bu işin içinde kalan ağabeylerim
gibi yapacağımı düşünüyorum.
Çünkü biz futboldan başka bir
iş bilmiyoruz. Mutlaka futbolun
içerisinde kalırım ama futbol
sonrası plan yapmanın benim
için daha çok erken olduğunu düşünüyorum ve aklımda
bununla ilgili henüz en ufak bir
fikir bile yok.

Instagram hesabına göre
kızlarınla aran epey iyi. Kız
babası olmak nasıl bir duygu?
Allahıma şükürler olsun, çok
mutluyum. Bence baba olunca,
hem de kız babası olunca daha
başka bir insan oluyorsunuz,
hayata bakış perspektifiniz genişliyor. Eminim diğer kız babaları
da böyle düşünüyordur. Onların
gelişimlerine saniye saniye tanıklık etmek, öğrendiklerini görmek
ve hayatı onlarla paylaşmak tarifi
imkansız bir duygu. Çok güzel
hayatları olsun, hep mutlulukları
yaşasınlar.
Belli bir yaşa geldiklerinde
onlara hayat ile ilgili ne öğüt
edeceksin?
Kız olunca baba ile annenin
öğütleri başka olur. Birisi dört,
diğeri iki buçuk yaşında. O
sebeple şu an öğüt verebilmek
için çok erken. Şu an için “Uyu
kızım, yapma kızım, şeker yeme
kızım” gibi öğütler verebiliyorum
ama onları hayata hazırlamak
için ben hazırım. Şimdiki zamanları ve gelecekleri için profesyonel yardım da alıyorum zaman
zaman.
Futbol dışında Burak
Yılmaz nasıl birisidir? Neler
yapar?
Evdeyim, evde vakit geçirmeyi seven bir yapım olduğu için
yaşamımın çoğunluklu anlarını
evde geçiriyorum. Hocamız

geçenlerde üç günlük izin
verdiğinde ilk kez dışarı çıktım.
Arkadaşlarımla akşam dışarıda
vakit geçirdim, yaklaşık dört ay
sonra ilk kezdi bu. Evde olmayı
gerçekten çok seviyorum. Film
izleyerek, fitness yaparak, müzik
dinleyerek geçiriyorum vaktimin
çoğunu. Arada arkadaşlarım geliyor, beraber yemek yiyoruz.
Dövmelerinin anlamı var
mı?
Alt tarafta iki kızım var.
Üstündeki kalbin içerisinde
yine kızlarımın isimleri yazıyor.
Onun üstünde ise benim kendi
gözümün çizimi var. Üst tarafta
ise Şampiyonlar Ligi topu var.
Arkada ise bir kaplan…
Taraftara söyleyeceklerin
nedir?
Allah hepsinden razı olsun.
Onların karşısına her çıktığımda,
mutluluk, gurur, heyecan gibi
bütün bu duyguları bir arada
yaşıyorum. Eğer benim performansım yükseliyorsa yüzde
yetmişi onların sayesindedir.
Çünkü onlar beni bağırlarına
basmasa ve bu desteği hissetmeme sebep olmasalardı mevcut
performansımı belki üç-dört
hafta sonra yakalayabilirdim. Her
şey tamamen onların sayesinde…
Ben de onları mutlu etmek için,
maçtan sonra evlerine güler yüzle
gönderebilmek için, sahada her
şeyimi veriyorum ve vereceğim.
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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?

Üst üste 11. toplamda 15. kez

ŞAMPİYON

BEŞİKTAŞ
MOGAZ
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Beşiktaş Mogaz Takımımız, Hentbol Süper Lig 2018-19 sezonunda bitime
altı hafta kala üst üste 11. toplamda ise 15. kez şampiyonluğunu ilan etti.
Camiamızın büyük gurur kaynağı Siyah Beyazlılarımız’ı tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

B

eşiktaş Mogaz,
Hentbol Süper Lig
2018-19 sezonunda
bitime altı hafta
kala üst üste 11.
toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.
Hentbol Süper Ligi’nde
sezona İzmir Bş. Bld. galibiyetiyle başlayan Beşiktaş Mogaz,
sezonun ilk yarısını 22 puanla
namağlup lider tamamladı.
Galibiyet serisini sezonun ikinci
yarısına da taşıyan Parkenin Kartalları, 18. maçında 18. galibiyetine imza attı.
Beşiktaş Mogaz Takımımız,
Süper Lig’in 20. haftası maçı için
Bursa Nilüfer Belediyespor deplasmanına gitti. Ligde 34 puanla
namağlup birinci durumdaolan
Siyah Beyazlılarımız, 24 Mart
2019 tarihinde oynanan maça
Taner Günay, Marko Lasica,
Marko Krsmancic, Özgür Sarak,
Tolga Özbahar, Tomislav Nuic
ve Josip Buljubasic ile başladı. İlk

yarısını 17-13 önde geçtiğimiz
maçtan 36-27 galip ayrıldık.
Selka Eskişehir Hentbol’un
deplasmanda puan kaybetmesiyle Beşiktaş Mogaz, üst üste 11.
toplamda 15. şampiyonluğunu
ilan etti.

Hentbolcularımız
öğrencilerle buluştu

Beşiktaş Mogaz Takımımız,
Özel İstek Acıbadem Anaokulu’nda eğitim gören öğrencilerle
bir araya geldi. Sıcak bir ortamda
geçen etkinlikte minik öğrencilere hentbolu tanıtan hentbolcularımız, öğrencilerle oyun oynadı
ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

tanlara Ödül Gecesi’nde Ardeşen
Kaymakamlığı Mal Müdüresi
Sakine Cinalioğlu’nun elinden
ödül aldı.

Genç hentbolcularımız
lider tamamladı

Öte yandan genç hentbol
takımımız, Eskişehir’de Gençler
Ligi yarı final grubu son maçında
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
karşılaştı. Rakibini 39-24 yenen
takımımız, grubunu lider olarak
tamamladı.

Ramazan Döne’ye ödül

Beşiktaş Mogaz Takımımız’ın
kaptanı Ramazan Döne, Ardeşen Belediye Başkanı Hakan
Gültekin'in düzenlediği Ardeşen
İlçesinin Tanıtımına Değer Ka-
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İyi günde, kötü günde
Kalde hep seninle.
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Uzakdoğu’da
Beşiktaş rüzgarı
Kulübümüzün globalleşmesi faaliyetleri çerçevesinde Uzakdoğu’yu
giden Başkanımız Fikret Orman, Japonya ve Malezya’da önemli
temaslarda bulundu.

K

ulübümüz,
globalleşme
çalışmaları kapsamında Uzakdoğu pazarında
ciddi adımlar atmaya devam
ediyor.
Başkanımız Fikret Orman’ın Japonya’daki ilk durağı,
köklü basın kuruluşlarından
global medya iş ortağımız oldu.
Başkanımız Fikret Orman,
Kartal Yuvası Genel Müdürü
Serdıl Gözelekli ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu;
Mainichi-Sponichi Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı
Toshifumi Kawano ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Atsushi Narita
ve Takeo Iwasawa ile görüştü.
Yapılan iş birliği anlaşmasından itibaren bugüne kadar
yürütülen iletişim faaliyetleri
hakkında görüşülen toplantıda,
önümüzdeki dönem yapılacak
iletişim çalışmaları hakkında
görüş alışverişi yapıldı ve futbol
takımımızın 2019 yazında
Japonya’da yapması planlanan
kampı değerlendirildi. Toplantının ardından Orman,
Mainichi-Sponichi Grubu
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Yönetim Kurulu Başkanı
Toshifumi Kawano ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Atsushi Narita
ve Takeo Iwasawa’ya Beşiktaş
forması hediye etti ve birlikte
yemek yedi.

Japonya’da önemli
ziyaretler

Japonya Futbol Federasyonu CEO’su Suhara Kiyotaka’yı makamında ziyaret eden
Orman, iki ülke futboluyla
ilgili birlikte yürütülebilecek
iş birlikleri hakkında görüş
alışverişinde bulundu. Orman

ziyaretin sonunda Kiyotaka’ya
Japon futbolcumuz Shinji
Kagawa’nın isminin yer aldığı
Beşiktaş forması hediye etti.
Başkanımız, daha sonra Japonya Profesyonel Futbol Ligi
Başkanı Mitsuru Murai ile bir
araya geldi ve iki ülke liginin
karşılıklı tanıtımı konusunda
fikir alışverişinde bulundu.
Orman, görüşmenin sonunda Murai’ye Beşiktaş forması
hediye etti. Ülkemizin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat
Mercan’la da görüşen Orman,
sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Mercan’a isminin
yazılı olduğu Beşiktaş forması
ile plaket takdim etti.

Başkanımız
gazetecilerle
bir araya geldi

Kulübümüzün tanıtım
faaliyetleri kapsamında bir
dizi temasta bulunmak üzere
Japonya’da bulunan Başkanımız Fikret Orman, Japon basın
mensuplarıyla bir toplantı
gerçekleştirdi. Japon basın
mensuplarına Beşiktaşımız
hakkında bilgiler veren Orman,
kulübümüzün tanıtım faaliyetleri ve futbol takımımızın
Japonya’da yapmayı planladığı
yaz kampı hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, basın
mensuplarının kulübümüz,
taraftarlarımız, Shinji Kagawa
transferi, Spor Toto Süper
Lig’in pazarlama faaliyetleri ve
İstanbul hakkındaki sorularını
cevapladı.
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Beşiktaşımız’a
Japonya’dan
kardeş kulüp

Öte yandan Beşiktaş Sompo
Japan ile Japon Basketbol
Ligi’nin güçlü takımlarından
San-en NeoPhoenix arasında “kardeş kulüp” anlaşması
imzalandı. Ülkemizin Japonya
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Başkanımız Fikret
Orman ve San-en NeoPhoenix
Başkanı Kenjiro Hongo, iki
kulübü resmen “kardeş kulüp”
ilan eden anlaşmayı imzaladılar. Anlaşma kapsamında
iki takım arasında A takım
ve altyapı takımları da dahil
olmak üzere oyuncu ve koç
değişimleri, dostluk ve hazırlık
maçları, pazarlama alanında
farklı iş birliği ve ticari ortaklıklar yaratan ticari aktiviteler
düzenlenecek. İmza töreninde
konuşan Başkanımız Fikret
Orman, “Dostluğu uzun yıllara
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dayanan iki ülkenin iki güçlü
kulübü olarak böyle bir anlaşma yaptığımız için çok mutluyuz. Anlaşma iki tarafa da fayda
sağlayacak birçok aktivite ve iş
birliği içeriyor. Sportif ve ticari
faydaların yanı sıra, ortaklaşa
hayata geçireceğimiz sosyal
sorumluluk projeleriyle de iki

ülke halkına da yarar sağlanacak” dedi. San-en NeoPhoenix
Başkanı Kenjiro Hongo ise,
“Beşiktaş ile uzun süren görüşmeler sonunda bu iş birliğini
hayata geçirdiğimiz için çok
mutlu ve heyecanlıyız. Beraber
çok güzel işler yapacağımıza
inanıyoruz” diye konuştu.

Bir sonraki durak
Malezya oldu

Başkanımız Fikret Orman
ve beraberindekiler, Japonya’nın ardından Malezya’ya geçti. İlk olarak Malezya Turizm
Bakanı Datuk Mohamaddin
Bin Ketapi ve Malezya Turizm
Bakan Yardımcısı Datuk Musa
Hj Yusof ile görüşen Orman,

futbolun tanıtım gücü kullanılarak iki ülke arasındaki turizm
ve iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda olası iş birlikleriyle ilgili fikir alışverişinde
bulundu. Başkanımız, ziyaretin
sonunda Ketapi’ye Beşiktaş
forması ve plaket verdi.
Ardından Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman

Bin Ebrahim Al Khalifa’yı
makamında ziyaret eden başkanımız, Türk futbolu ile Asya
futbolunu birbirine yaklaştırma
ve iş birliği yapma konularında
Khalifa ile fikir alışverişinde
bulundu. Ayrıca ziyarette karşılıklı çalışma grupları oluşturulması ve düzenli toplantılar ile
planlamalar yapılması konusunda kararlar alındı. Orman,
Al Khalifa’ya Beşiktaş forması
ve plaket verdi.
Başkanımızın Malezya
Futbol Federasyonu Başkanı
Dato’ Haji Hamidin Bin Haji
Mohd Amin ile görüşmesinde
ise kulübümüzün Malezya’da
yapmayı planladığı projeler
konuşuldu. Türkiye ve Malezya’da yapılabilecek; kamp
aktiviteleri, özel maçlar ve
ortak çalışmalar hakkında fikir
alışverişinde bulunuldu. Başkanımız, Amin’e Beşiktaş forması
hediye etti.
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Hedefimiz Avrupa’da
kupa kaldırmak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi
Çeyrek Final turunda da başarılı bir performans göstererek,
Euraleague 1 Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Siyah
Beyazlılarımız’ın şimdiki hedefi, Türkiye’deki başarısını Avrupa’da da
sürdürerek, müzemize Avrupa Kupası kazandırmak...

A

vrupa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
turu grubunu
namağlup lider
tamamlayan
Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımımız, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine
katılmaya hak kazandı. Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek
Final turu maçlarını, 8-10 Mart
tarihleri arasında Almanya’nın
Thüringen kentinde oynayan
Siyah Beyazlılarımız, İtalya’dan
Unipolsai Briantea, İspanya’dan
Amiab Albacete ve Almanya’dan
Thuringia Bulls takımlarıyla mücadele etti.
BSR Amiab Albacete maçından 73-53’lük skorla galip

ayrılan takımımız, Unipolsai
Briantea Cantu’ya 65-45 RSB
Thuringia Bulls’a 94-83 mağlup
olarak grubunu üçüncü sırada
tamamladı. Üçüncülük kupasını
takımımız adına Kaan Dalay’ın
aldı. Öte yandan oyuncularımızdan Ferit Gümüş, tekrar All Star
kadrosuna seçildi.
Bu sonuçlarla Euraleague 1
Kupası Finalleri’ne katılmaya
hak kazanan Siyah Beyazlılarımız, 25-28 Nisan tarihleri
arasında İngiltere’nin Sheffield
kentinde gerçekleşecek Euraleague 1 Kupası Finalleri’ne katılmaya hak kazandı. Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımımız
finallerde, İngiltere’den Sheffield
Steelers, İspanya’dan B. Bilbao

BSR ve Almanya’dan Köln 99ers
ile karşılaşacak.
Amatör Şubelerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Erdal
Karacan, Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final grubunu
üçüncü tamamlayarak Euroleague 1 Kupası’na katılmaya hak
kazanan takımımızı kutladı.
Karacan, “Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımımız başarılı
bir sezon geçiriyor. Ligde de
takımımızın şampiyon olacağına inanıyoruz. Teknik ekip ve
oyuncularımızı tebrik ediyor,
nisan ayında İngiltere’de oynanacak Euroleague 1 Kupası
finallerinde başarılar diliyorum.
Takımımız mutlaka Avrupa’da
bir kupa kazanacaktır” dedi.
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KARTAL
DOLU
DİZGİN
Mart ayının ilk maçında Kayserispor ile 2-2
berabere kalan Beşiktaşımız, evinde üst üste
oynadığı iki maçta Konyaspor’u 3-2, Göztepe’yi
1-0 mağlup etti. 47 puanla üçüncü sırada bulunan
takımımıza, kalan maçlarında başarılar diliyoruz.

NİSAN AYI MAÇLARIMIZ
27. Hafta:
Ç. Rizespor - BEŞİKTAŞ
28. Hafta:
BEŞİKTAŞ - M. Başakşehir
29. Hafta:
DG Sivasspor - BEŞİKTAŞ
30. Hafta:
BEŞİKTAŞ - MKE Ankaragücü
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Kayserispor
BEŞiKTAŞ

2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 24. HAFTA / 02.03.2019
Hakemler: Suat Arslanboğa
Serkan Ok, İsmail Şencan
Stadyum: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu
Sarı Kart: Dorukhan (Dk.15), Kucher (Dk.41)
Şamil (Dk.55), Deniz (Dk.78), Quaresma (Dk.90)
Oğuzhan (Dk.90)
Gol: Atiba (Dk.37), Kravets (Dk.58), Deniz (Dk.62)
Caner (Dk.90)
KAYSERİSPOR:
LUNG, KANA-BIYIK, LOPES, SAPUNARU, KUCHER
VARELA (Dk.72 LEVENT), MENSAH (Dk.33 HASAN)
DENİZ, ŞAMİL, UMUT, KRAVETS (Dk.90 GYAN)
Yedekler: Muammer, Hakan, Levent, Hüseyin,
Nurettin, Şahin, Mert, Gyan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, MEDEL, VIDA, CANER
ATIBA (Dk.80 OĞUZHAN), DORUKHAN (Dk.61 ROCO)
LJAJIC, GÜVEN (Dk.69 LENS), QUARESMA, BURAK
Yedekler: Utku, Ersin, Mirin, Roco, Rıdvan, Muhayer
Lens, Oğuzhan, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş

İSTATİSTİKLER
%40

Topla Oynama

%60

14

Toplam Şut

10

5

İsabetli Şut

4

319

Pas

472

%66 Pas İsabeti (%) %79
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7

19
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11

4
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3

B

eşiktaşımız, Spor
Toto Süper Lig’in
24. haftasında
İstikbal Mobilya
Kayserispor ile
deplasmanda karşı karşıya geldi
ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Şenol Güneş, Kayserispor
karşılaşmasında, ligdeki son maça
göre kadroda dört değişikliğe
gitti. Sakatlıkları bulunan Shinji
Kagawa ve Gökhan Gönül ile bu
maçta yedek soyunan Jeremain
Lens ve Isimat-Mirin’in yerine,
Gary Medel, Ricardo Quaresma,
Adem Ljajic ve Caner Erkin ilk
on birde şans buldu.
13. dakikada Adriano, ceza
alanına girer girmez arka direğe
pasını gönderdi. Ortaya koşu
yapan Burak Yılmaz’ın altıpas
içerisinde kaleyi sol çaprazdan
gören pozisyonda yaptığı vuruşta,
kaleci Lung meşin yuvarlağı
kontrol etti.
23. dakikada sağ kanattan
gelişen Kayserispor atağında
Lopes’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Varela,
kalecimizle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlak farklı bir

şekilde auta gitti.
35. dakikada sol kanattan
gelişen atağımızda Caner
Erkin’in ortasında arka direkte
yükselen Vida kafasıyla topu
penaltı noktasına çıkardı.
Vida’nın pasında savunma
oyuncularının arasından iyi
yükselen Burak Yılmaz’ın kafa
şutunda kaleci Lung meşin
yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada sol taraftan
Caner Erkin’in kullandığı
kornerde altıpas içerisinde
uygun pozisyonda topla buluşan
Hutchinson’ın vuruşunda meşin
yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
40. dakikada Umut Bulut’un
sol kanattan ceza alanına
gönderdiği ortada Kravets’in
ıskaladığı pozisyonda topu
iyi takip eden Varela’nın arka
direkten kaleye gönderdiği şutta
kalecimiz Karius meşin yuvarlağı
kontrol etmeyi başardı.
42. dakikada sağ kanttan
rakiplerini çalımlayarak ceza
alınan giren Quaresma’nın
pasında altıpas içerisinde
kaleciyle karşı karşıya kalan
Ljajic’in vuruşunda meşin

yuvarlak auta gitti.
47. dakikada Burak’ın ara
pasında savunmanın arkasına
sarkan Güven’in vuruşunda top
auta gitti.
57. dakikada Varela’nın açtığı
ortaya kafa vuruşu yapan Kravets,
topu Karius’un uzanamayacağı
köşeye gönderdi. 1-1
62. dakikada Beşiktaş’ın sol
taraftan kullandığı taç atışında

Atiba’ya baskı yapıp topu kapan
Deniz Türüç hızla ceza alanına
girip golünü attı. 2-1
74. dakikada Kayserispor,
Şamil’le üçüncü golü buldu
ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Hakem Suat Arslanboğa,
VAR odasıyla uzun bir süre
konuşup pozisyonu tekrar izledi.
Arslanboğa sonrasında Vida’ya
faul yapıldığına hükmetti.

90. dakikada rakip yarı alanı
sol taç çizgisi önünde kazanılan
serbest vuruşu Caner Erkin ile
Quaresma paslaşarak kullandı.
Quaresma aldığı pası koşu yapan
Caner’in önüne bıraktı. Caner
Erkin’in sol çaprazdan altıpasa
doğru gönderdiği topa kimse
müdahale edemedi ve meşin
yuvarlak sekerek uzak köşeden
ağlarla buluştu. 2-2

HAFTANIN MAÇLARI
Antalyaspor 2-4 MKE Ankaragücü
Bursaspor 3-2 D.G. Sivasspor
Fenerbahçe 3-2 Ç. Rizepor
A. Konyaspor

1-1

Göztepe

E.Y. Malatyaspor 0-2 M. Başakşehir
B.B. Erzurumspor

1-1

Galatasaray

Kasımpaşa 2-2 Trabzonspor
Akhisarspor 3-1 A. Alanyaspor
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S

BEŞiKTAŞ
A. Konyaspor

3-2

SPOR TOTO SÜPER LİG / 25. HAFTA / 10.03.2019
Hakemler: Ali Palabıyık
Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Ljajic (Dk.11), Necip (Dk.23), Can (Dk.27)
Filipovic (Dk.33), Fofana (Dk.88)
Gol: Ljajic (Dk.14), Ömer (Dk.20), Burak (Dk.34),
Fofana (Dk.75), Kagawa (Dk.90)
BEŞİKTAŞ:
KARIUS, ADRIANO, MEDEL (Dk.87 OĞUZHAN), VIDA
GÖKHAN GÖNÜL (Dk.82 GÜVEN), ATIBA, NECİP, LJAJIC
(Dk.75 KAGAWA), LENS, QUARESMA, BURAK
Yedekler: Utku, Ersin, Caner, Roco, Muhayer, Güven
Oğuzhan, Kagawa, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
A. KONYASPOR:
SERKAN, UĞUR (Dk.62 FOFANA), VOLKAN
SKUBIC, FILIPOVIC, JEVTOVIC, MILOSEVIC,
OPANASENKO, TRAORE (Dk.36 HADZIAHMETOVIC),
ÖMER, CAN (Dk.82 ALİ)
Yedekler: Ertuğrul, Atalay, Selim, Ali, Zuta,
Hadziahmetovic, Jonsson, Ali Çamdalı, Fofana
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

İSTATİSTİKLER
%62

Topla Oynama

%38

20

Toplam Şut

4

12

İsabetli Şut

3

605

Pas

392

%82 Pas İsabeti (%) %72
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por Toto Süper
Lig’in 25. haftasında
Beşiktaşımız ile
Atiker Konyaspor,
Vodafone Park’ta
karşı karşıya geldi. Futbol
takımımız, uzatma dakikalarında Kagawa’nın attığı golle
Atiker Konyaspor’u 3-2 mağlup
etti. Siyah Beyazlılarımız’a
galibiyet gollerini 14. dakikada
Adem Ljajic, 33. dakikada Burak
Yılmaz ve 90+3. dakikada Shinji
Kagawa kaydetti.
4. dakikada sol kanattan
Adem Ljajic’in ortasında ceza
sahası içinde Lens’in vuruşunda
top kaleci Serkan Kırıntışı’dan
döndü.
14. dakikada Burak Yılmaz’ın
ara pasında topla buluşan Adem
Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin
yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
20. dakikada Miloseviç’in
savunma arasına attığı pasla
buluşan Ömer Ali’nin kalecimiz
ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara
gitti. 1-1

24. dakikada Ljajic’in kafa
ile indirdiği topta Lens’in
sert şutunu önce Serkan çeldi.
Ardından direğe çarparak oyun
alanına dönen topu Konya
savunması uzaklaştırdı.
34. dakikada kendisine
yapılan faul sonucu kazanılan
frikikte topun başına geçen
Burak Yılmaz, düzgün bir
vuruşla meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu. 2-1
48. dakikada Jeremain
Lens’in pası ile ceza yayı
gerisinde topla buluşan Gary
Medel bekletmeden yerden
şansını denedi ancak meşin
yuvarlak kalenin sağ tarafından
dışarı gitti.

53. dakikada sol çaprazdan
ceza sahasına giren Jeremain
Lens vuruşunu yaptı ancak
kaleci Serkan Kırıntılı sol
köşeye uzanarak gole izin
vermedi.
58. dakikada gole çok
yaklaştık. Savunmanın yaptığı
pas hatasını değerlendiren
Adriano Correia, ceza yayı sol
tarafından ceza sahasına girdi ve
altıpas sol çaprazından yerden
vuruşunu yaptı. Ancak kaleci
Serkan Kırıntılı uzanarak
mutlak bir gole engel oldu.
65. dakikada sol kanatta
topla buluşan Jeremain Lens sağ

ayağının içi ile doğrudan kaleyi
düşündü ancak bu top doğrudan
kaleci Serkan Kırıntılı’nın
üzerine gitti.
76. dakikada Amir Hadziahmetovic’in savunma arkasına
havadan gönderdiği pasa
hareketlenen Moryke Fofana
sol kanatta topla buluştu ve
sol çaprazdan ceza sahasına
girer girmez aşırtma vuruşunu
yaparak meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu. 2-2
78. dakikada Gökhan
Gönül’ün ara pası ile ceza
sahası içi sağ çaprazında topla
buluşan Shinji Kagawa beklet-

meden vuruşunu yaptı ancak
savunmaya çarpan topu kaleci
Serkan Kırıntılı sağ köşeden son
anda çıkarttı.
84. dakakida ceza yayı
önünde seken topa hareketlenen
Gary Medel gelişine vuruşunu
yaptı ancak kaleci Serkan
Kırıntılı üzerine gelen bu topu
iki hamlede kontrol etti.
90+3. Dakikada Ali
Turan’ın kaptırdığı top sonrası
Adriano’dan pası alan Kagawa
sol kanattan içeri girdi ve
çaprazda yerden çok sert vurdu.
Kagawa’nın golü takımımıza
gelibiyeti getirdi. 3-2

HAFTANIN MAÇLARI
D.G. Sivasspor 2-0 E.Y. Malatyaspor
Trabzonspor 2-1 Akhisarspor
M. Başakşehir 2-1 Fenerbahçe
MKE Ankaragücü 0-0 Bursaspor
A. Alanyaspor 2-1 B.B. Erzurumspor
Göztepe 0-0 Kasımpaşa
Ç. Rizespor 3-0 İ.M. Kayserispor
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
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S

BEŞiKTAŞ
Göztepe

1-0

SPOR TOTO SÜPER LİG / 26. HAFTA / 16.03.2019
Hakemler: Serkan Çınar
Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Stadyum: Vodafone Park
Sarı Kart: Yasin (Dk.79)
Gol: Burak (Dk.46)
BEİKTAŞ:
KARIUS, GÖKHAN GÖNÜL, MEDEL, VIDA, ADRIANO
(Dk.12 NECİP - Dk.46 LENS -), ATIBA, DORUKHAN, LJAJIC
KAGAWA (Dk.90 oğuzhan), QUARESMA, BURAK
Yedekler: Utku, Necip, Rıdvan, Roco, Güven,
Muhayer, Oğuzhan, Lens, Mustafa, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
GÖZTEPE:
BETO, TITI, GASSAMA, AGBENYENU, REIS, CASTRO
POKO (Dk.84 N'GANDO), SERDAR, BORGES (Dk.60
GHILAS), YASİN, DENİZ (Dk.71 ALPASLAN)
Yedekler: GÖKTUĞ, BERKAN, KADU, ALPASLAN,
N'GANDO, YALÇIN, HALİL, TAYFUR, GHILAS, JEROME
Teknik Direktör: Tamer Tuna

İSTATİSTİKLER
%65

Topla Oynama

%35

6

Toplam Şut

13

1

İsabetli Şut

5

621

Pas

317

%84 Pas İsabeti (%) %72
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por Toto Süper
Lig’in 26. haftasında Beşiktaşımız,
Göztepe’yi tek golle
mağlup etti. Siyah
Beyazlılarımız’ın golünü 46.
dakikada Burak Yılmaz attı.
18 Mart Çanakkale
Zaferi’nin 104’üncü yılında o
yıllarda Beşiktaş forması giyip,
Çanakkale Savaşı’na katılan
futbolcular unutulmadı.
Mücadele öncesinde
iki takım kadroları
stadyumda anons
edilmeden
önce,
Siyah
Beyazlı
formayı giymiş ve
Çanakkale Savaşı’nda
yer almış futbolcularımızın
fotoğrafları stadyumdaki
skorbordlarda yer aldı ve isimleri
tek tek anons edildi. Şehit
düşen Siyah Beyazlı futbolcularımız Doktor Sadi, Şair Asım
Bey, Muallim Sadi, Doktor
Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan
Kazım ve Resul Bey isimleri
anons edilirken taraftarlarımız alkışlarla karşılık
verdi. İki takım futbolcuları da
sahaya “Dirilişten kurtuluşa bir
duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet,
minnet ve şükranla anıyoruz”
pankartıyla çıktı.
25. dakikada Quaresma’nın
ceza sahası dışı sol çaprazdan
şutunda top üstten farklı şekilde
auta çıktı.
37. dakikada hızlı gelişen
Göztepe atağında Serdar
Gürler’in sağdan ortasında ceza
sahası içi sol çaprazda uygun
durumdaki Poko topa vuracağı
sırada dengesini kaybetti.
40. dakikada sağ kanatta

buluştuğu topla bir anda hızlanarak Medel’den kurtulan
Serdar Gürler, ceza sahasına
girerek son çizgiye indi. Serdar’ın
yerden pasıyla penaltı noktası
üzerinde uygun durumda
buluşan Poko’nun bekletmeden
sert şutunda araya giren Gökhan
Gönül’e çarpan meşin yuvarlak
taca gitti.
45+1. dakikada Yasin
Öztekin’in sağdan ortasında

altıpasa gelen topu Karius iki
hamlede kontrol etti.
46. dakikada hızlı gelişen
atağımızda Ljajic’in pasıyla sağ
kanatta topla buluşan Quaresma
ortasını yaptı. Altıpas üzerinde
uygun durumda yükselen Burak,
kafayla meşin yuvarlağı geldiği
köşeden ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Serdar Gürler’in
sağdan kullandığı kornerde
penaltı noktası civarında
yükselen Reis’in kafayla vurduğu
topu kalecimiz Karius kontrol
etti.
64. dakikada Deniz Kadah’ın
ceza sahasının sol köşesinde
yaptığı plase vuruşta top uzak
kanattan auta gitti.
67. dakikada Serdar Gürler’in
sağdan kullandığı faulde arka
direkte yükselen Deniz Kadah,
kafayla vurduğu topu üstten auta
attı.
81. dakikada sağ çaprazdan
ceza sahasına giren Alpaslan
Öztürk’ün yerden şutunda
Karius, yatarak sağına gelen
topun sahibi oldu.
87. dakikada Lumor’un
ceza sahası dışı sol çaprazdan
sert şutunda kalecimiz Karius,
üzerine gelen meşin yuvarlağı
kornere yumrukladı.
90+3. dakikada önemli bir
pozisyondan yararlanamadık.
Göztepe’nin çok adamla gol
aradığı pozisyonda Quaresma’nın
uzun oynadığı topa hareketlenen Burak Yılmaz, sağdan ceza
sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu
ikiye bir pozisyonda pasını
Ljajic’e aktarmak istedi. Ancak
son anda uzanan kaleci Beto,
meşin yuvarlağı tuttu.
90+4. dakikada Alpaslan
Öztürk’ün pasıyla ceza sahası
içi sağ çaprazda buluşan
Ngando’nun vuruşunda
Hutchinson’un son anda kafayla
dokunduğu top dışarı çıktı.

HAFTANIN MAÇLARI
Fenerbahçe 2-1 D. G. Sivasspor
A. Konyaspor 0-2 Ç. Rizespor
Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa
B.B. Erzurumspor 0-1 Trabzonspor
Antalyaspor 3-0 A. Alanyaspor
E. Y. Malatyaspor 3-1 MKE Ankaragücü
İ.M. Kayserispor

1-1

M. Başakşehir

Bursaspor 2-3 Galatasaray
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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?

RONALDO GUIARO:

"Beni
ben yapan
Beşiktaş'tı"
34
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Beşiktaşımız’ın 100. yıl şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan eski
defans oyuncumuz Ronaldo Guiaro, bir stoper olmasına rağmen attığı
gollerle de adından sıkça söz ettirmişti. Ronaldo’nun taraftarlarımızdaki
yeri ise, ilk sezonunda Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı
iki golle takımımızı 1-0’lık yenilgiden 2-1’lik galibiyete taşıyınca ayrı bir
mertebeye ulaşmıştı. Unutulmaz futbolcumuzu Brezilya’da bulduk ve
kendisiyle geçmişe Siyah Beyaz bir yolculuk yaptık.

Röportaj:

Andrew Simes

E

n baştan, çocukluğundan alalım...
Orta halli bir
aileye doğdum. Bir erkek kardeşim var. On
iki yaşımda futbola Sao Paolo’da
başladım ve on sekiz yaşımda
profesyonel oldum.

Brezilyalı futbolcular için
Portekiz ligi Avrupa’nın kapısıdır.
Hem dillerimiz hem tarzımız
benzer, o yüzden kıtanın diğer
liglerine bu şekilde yavaş yavaş
ısınırız. Beş sene oynadım burada.
İlginçtir, Benfica’da beş, Beşiktaş’ta
beş, ardından PAOK’ta beş sene
oynadım. Hepsinin sembolü Kartal olması da ayrıca ilginç. Ama siz
varsınız diye söylemiyorum, beni
ben yapan Beşiktaş’tı. Hatta neden
yollandım bilmiyorum, keşke hep
orada kalsaydım.
Beşiktaş’taki yıllarından

bahseder misiniz?
Çok güzel bir aile ortamı
yaşadım Beşiktaş’ta. Taraftarından
takım arkadaşlarıma kadar, her şey
olması gerektiği gibiydi. Takımda herkes birbiriyle iyi geçinirdi.
Tayfur, Giunti, Cordoba, Zago,
Pancu... Dikkat edin hepsi birer
beyefendidir ama sahada hepsi
savaşçıydı. Serdar Bilgili... Süreyya
iyi adamdı. 100. yılımızda sadece
bir mağlubiyet ile şampiyon olduk. Bir de babamız gibi sevdiğimiz, taktik bir deha olan Lucescu
vardı. Bir takıma 5-3-2 sistemini
3-5-2 gibi oynatan bir antrenör

İstanbul’daki günlerinizi bir
anlatabilir misiniz?
Çok fazla çıkmazdım. Evde
otururdum. En fazla Beykoz’a
giderdim.
Çok kısa oldu bu cevaplar.
Sahada da hep sakin ve sessiz bir
yapınız vardı.
Tarzım bu...
Anladım ama dergi...
Tamam, tamam biraz daha
konuşkan olmaya çalışacağım
(gülüyor).
Futbol kariyeriniz ile ilgili
konuşalım...

Ronaldo İstanbul'a geldiğinde soluğu eski takım arkadaşı Yasin Sülün'ün yanında
alıyor. Ronaldo, altyapımızda antrenörlük yapan Yasinle birlikte tesislerde kalarak,
eski günleri yad ediyor.
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görmedim bir daha. Şimdi maalesef saha dizilişleri çok değişti.
Kim iyi defans oyuncu söylemek
zorlaştı, taktikler oyunu boğuyor
artık.
Formamızı giyerken unutamadığınız maçlar hangileri?
Diğer Ronaldo, yani meşhur
olanı ile milli takımda beraber
oynamıştık az da olsa. Defanstan
onu izlemek ayrı bir zevkti. Ama
tabii ki de Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-4 yendiğimiz maçın yeri
çok özel. Pancu kaleye geçince,
gözlerimi kapatıp oynamıştım.
Favori maçım, Fenerbahçe’yi iki
golüm ile yendiğimiz maç. Bir
hafta boyunca kafamı öpen kişi
sayısını bilmiyorum.
Şimdilerde nelerle meşgulsünüz?
Bir futbolcu oğlum ve okuyan
bir kızım var. Antrenörlük kursları
alıyorum. Beşiktaş’ta antrenörlük
yaptığımı hayal ederim arada sırada. Düş kurmak yasak değil ya!

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle takımımızı 1-0’lık
yenilgiden 1-2’lik galibiyete taşıyan Ronaldo'nun o günkü gol sevinci...
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Beşiktaş’ı ve Türkiye’yi
özlüyor musunuz? Ziyaret etme
şansınız oluyor mu?
Özlemez miyim? Brezilya’da
sadece Beşiktaş’ın Avrupa maçlarını yayınlıyorlar, gecenin bir vaktı
izliyorum. Gecenin sessizliğinde
mahalleyi ayağa kaldırıyorum gol
attığımızda. Yemekleri özlüyorum.
Oğlum Yunanistan ikinci liginde
oynuyor. Senede bir onu ziyarete
giderim ve mutlaka İstanbul’a
uğrarım. Geldiğimde de Yasin ile
tesislerde kalırım eski günlerin
anısına. Otelde kral dairesi versen
değişmem. Şimdiki futbolcular
çok rahat, onlara anlatın bunları.
Çok özleyeceksiniz Beşiktaş’ı.
Taraftarlarımız için ayrı bir
paragraf açmak istiyorum. Dünyanın başka bir yerinde yoktur maça
takımıyla başlayan bir kitle. On
bire karşı 40.011 oynardık.
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İp üstünde bir Kartal
Geçtiğimiz ay Antalya Geyikbayırı’nda Highline Karnavalı’nın
yedincisi düzenlendi. Otuz beş farklı ülkeden üç yüzün üzerinde
sporcunun katıldığı bu festivale herkes birbirinden ilginç
kostümlerle katılırken, hem Türkiye’nin önemli slackliner’larından
hem de festivalin düzenleyicilerinden Necmi Can Öztoprak, Beşiktaş
formasıyla dikkatimizi çekti. Yerden metrelerce yüksekte adeta bir
Kartal gibi ip üzerinde yürüyen Necmi Can ile festivali, bu sporun
ayrıcalıklarını ve bir trende tanıştığı Onursal Başkanımız Süleyman
Seba’dan öğrendiği Beşiktaş’ı konuştuk.
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Röportaj:

Serpil Kurtay

Ö

ncelikle seni
tanıyabilir miyiz,
biraz kendinden
bahsedebilir
misin?
Normalde İstanbul’da yaşıyorum. Tabii yaptığım sporlar ve
işimden ötürü gezgin bir hayatım var denebilir. Pek yerimde
duramıyorum. Yirmi sekiz
yaşımdayım. İple erişim ve jonglörlükle geçimimi sağlıyorum.
Birçok sporla yakından ilgiliyim.
Bunların başında kaya tırmanışı,
kayak, monosiklet (unicycle) ve
slackline var.
Dünyada slackline ve highline oldukça popüler olsa da

ülkemizde yeni yeni ismini duyurmaya başladı. Sen bu sporla
nasıl tanıştın?
2009 yılında parklarda
jonglörlük çalışırken ağaçların
arasında kurulmuş slackline’la
karşılaştım ve yeni bir disiplinle tanışmanın keyfiyle üzerine
çalışmaya başladım. Daha sonra
İzmir’de bir kaya tırmanış festivalinde arkadaşlarımın kurduğu bir
highline hattında ilk adımlarımı
attım.
Hiç bilmeyenler için slackline ve highline nedir?
Slackline (sleklayn diye okunuyor), iki sabit nokta arasına
kurulan, genişliği 2.5 cm ile 5
cm arasında değişiklik gösteren,
sentetik iplerden dokunmuş
yassı bir ip (perlon) üzerinde
denge kurma temeline dayanan

bir spordur. Genellikle iki ağaç
arasında iki metreden alçak
yükseklikte kurulur. Highline ise
bunun yerden çok yüksekte, gerekli önlemler alınarak kurulmuş
versiyonudur.
Eminim, “Ya düşersen”
cümlesini sık sık duyuyorsundur. Ya düşersen?
Kullandığımız malzemelerin
hepsi testlere tabi tutulmuş ve
dayanım güçleri hesaplanmış
malzemeler. Ayrıca kurulum
esnasında herhangi bir malzemenin arıza yapması durumunda,
yedeğinin devreye gireceği şekilde uygulama yapıyoruz. Böylece
olabilecek her kötü senaryodan
bir adım önde oluyoruz. Highline’a girerken tırmanıcıların
kullandığı kemerle emniyet
kordonuna bağlanıyoruz. Bu

“Slackline, iki sabit nokta arasına kurulan, genişliği
2.5 cm ile 5 cm arasında değişiklik gösteren, sentetik
iplerden dokunmuş yassı bir ip (perlon) üzerinde denge
kurma temeline dayanan bir spordur. Genellikle iki
ağaç arasında iki metreden alçak yükseklikte kurulur.
Highline ise bunun yerden çok yüksekte, gerekli
önlemler alınarak kurulmuş versiyonudur.”
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“Bu bir doğa sporu ve her an ilginç olaylar yaşanabiliyor.
Hatta yürürken bir anda ortamı sis basıp, sizi bembeyaz
bir boşlukta bırakabiliyor. Ya da aynı şekilde hattın
üstündeyken kayaların üzerinden sincap, keçi gibi türlü
hayvanlar geçebiliyor. Sporun kendisinin ilginç olduğunu
söyleyebilirim.”
da düştüğümüzde bizi highline’a bağlı tutuyor. Düşmenin
eğlenceli ve tehlikesiz olduğunu
söyleyebilirim.
Yaşadığın ilginç anılarını
paylaşabilir misin?
Bu bir doğa sporu ve her an ilginç olaylar yaşanabiliyor. Hatta
yürürken bir anda ortamı sis
basıp, sizi bembeyaz bir boşlukta
bırakabiliyor. Ya da aynı şekilde
hattın üstündeyken kayaların
üzerinden sincap, keçi gibi türlü
hayvanlar geçebiliyor. Sporun
kendisinin ilginç olduğunu söyleyebilirim.
Bu sporu merak edenlere
neler söylemek istersin? Nereden, nasıl bir başlangıç yapmalılar?
Bu spora başlamak isteyenler,
sosyal medya üzerinden
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Slackline Türkiye, Slackline
Derneği Facebook ve Instagram
hesaplarından bize ulaşabilirler.
Hızlı bir başlangıç yapmalarına
seve seve yardımcı oluruz.
İpte yürürken dengeyi sağlamanın sırrı nedir? Bize ipuçları

verebilir misin?
Bu odaklanma ve nefes kontrolü temelli bir spor. Mükemmel
bir dengeye sahip olmanız gerekmiyor. İlk denediğiniz hat kısa olmalı (5 metre) ve bu hat üzerinde
rahat hareket edecek kadar vakit
geçirmelisiniz. Çalışmak, her şey
de olduğu gibi bu sporda da çok
önemli. Sakin kalıp, düzenli nefes
alarak hattın dinamiğine uyum
sağlamak ve ani reaksiyonlardan
kaçınmak gerekiyor. Bu konuda
eğitim almış bir eğitmen yardımıyla spora başlamak, daha hızlı
ve verimli kazanımlar getirecektir.

“Benim Beşiktaşlılığım
ailemden veya futbol
ilgisinden gelmiyor. Beş
yaşımda Ankara treninde
yemek vagonunda
tanıştığım, rahmetli
Süleyman Seba’dan
aldığım babacan enerji
sayesinde Beşiktaşlı
oldum. Kendisine olan
sevgim sayesinde kulübe
olan bağlılığım başladı.
Süleyman Seba’yı saygıyla
ve özlemle anıyorum.”
Geçtiğimiz ay Antalya Geyikbayırı’nda Highline Karnavalı’nın yedincisini düzenlediniz. İlk kez festival düzenleme
fikri nasıl ortaya çıkmıştı?
Avusturyalı sporcu Raffael
Thomale, 2012 yılında Geyikbayırı bölgesine tırmanış için geldiğinde, bu bölgenin highline için
çok elverişli olduğunu fark etti.
O dönemde daha yeni kurduğumuz Slackline Türkiye ekibine
ulaştı ve uluslararası bir highline
buluşması düzenleme fikrini
bize sundu. Ekipçe bu konuya
destek çıktık ve 2013 senesinden
bu yana Raffael ile beraber tüm
karnavalları organize ettik.
İlk festivalden bugüne nasıl
bir süreç yaşadınız? Bu sene
kaç kişi katıldı? Bu seneki festivalde neler yaşandı?
Katılımcı sayısı her sene
katlanarak arttı ve karnaval
güzel bir ruh kazandı. Her sene
birbirinden farklı kostümlerle
çeşitli ülkelerden yüzlerce sporcu
Geyikbayırı’na geldi. Sadece bu
sene otuz beş farklı ülkeden üç
yüzün üzerinde sporcu katılım
gösterdi. Her sene olduğu gibi
bu sene de muhteşem açılış ve kapanış partilerimiz oldu. Uluslararası Slackline Federasyonu (ISA)

önderliğinde highline üzerinde
kurtarma atölyeleri ve güvenlik
üzerine seminerler yapıldı. Dünyaca ünlü profesyonel highline
sporcuları hatların üzerinde
marifetlerini gösterdi ve izleyenleri büyülediler. Ayrıca ekibimize
highline’da yürümeyi başaran
yeni Türk sporcular dahil oldu.
Genel hatlarıyla yedinci karnavalın gerek hava koşulları gerekse
sporun gelişimi açısından muhteşem geçtiğini söyleyebilirim.
Senin de bahsettiğin gibi
Slackline Türkiye ismiyle bir
örgütlenmeniz var. Faaliyetleriniz ve hedefleriniz neler?

Slackline Türkiye, bizim
Slackline Derneği’ni kurmadan
önce 2012 yılının başlarında kurduğumuz resmiyeti olmayan bir
spor topluluğu. Slackline Derneği’ni ise 2018 yılında kurduk.
Uluslararası Slackline Federasyonu’na (ISA) üye on ülkeden biriyiz. Pek çok buluşma düzenleyip
insanlara slackline hakkında hem
teknik hem de pratik bilgi vermeye çalışıyoruz. Derneğe bağlı
Uluslararaası Slackline Federesyonu’nun eğitmen sertifikasına
sahip dokuz üye bulunuyor. Hedeflerimiz ise slackline sporunu
Türkiye’de tanıtmak ve ülkede bu
sporla ilgilenen insanlara doğru
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“Beşiktaş armasını
göğsümde taşımak gurur
verici bir duygu, sadece
spor yaparken değil,
gündelik hayatta da
armayı taşıyan tişörtler
giymeyi çok seviyorum.
Umarım bir gün Vodafone
Park üzerine bir highline
hattı kurup, orada
formamızla yürüyebilirim.
Ekipçe takımımıza
layık bir görsel şölen
yapabileceğimize
inanıyorum.”
bilgileri ulaştırmak; dünyadaki
gelişmeleri takip ederek sporun
ülkemizde güvenli ve sağlıklı bir
şekilde yapılmasını sağlamak.
Bir slackliner olarak gelecekte gerçekleştirmek istediğin
ya da planladığın bir hedef var
mı?
Gözlerim bağlı yürüme konusunu merak ediyorum. Tabii
bunu hedef olarak düşündüğümde yüz metreden daha uzun bir
hattı gözlerim bağlı düşmeden
baştan sona yürümeyi seçebilirim.
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Beşiktaşılılığın nereden
geliyor?
Benim Beşiktaşlılığım ailemden veya futbol ilgisinden gelmiyor. Beş yaşımda Ankara treninde
yemek vagonunda tanıştığım,
rahmetli Süleyman Seba’dan
aldığım babacan enerji sayesinde Beşiktaşlı oldum. Kendisine
olan sevgim sayesinde kulübe
olan bağlılığım başladı. Süleyman Seba’yı saygıyla ve özlemle
anıyorum.
Festivalde herkes değişik
kostümlerle ipte yürürken
senin tercihin Beşiktaş forması
oldu. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Başka yerlerde de seni Beşiktaş
formasıyla yürürken görecek

miyiz?
Beşiktaş armasını göğsümde
taşımak gurur verici bir duygu, sadece spor yaparken değil, gündelik
hayatta da armayı taşıyan tişörtler
giymeyi çok seviyorum. Umarım
bir gün Vodafone Park üzerine
bir highline hattı kurup, orada
formamızla yürüyebilirim. Ekipçe
takımımıza layık bir görsel şölen
yapabileceğimize inanıyorum.
İpte yürüdüğün fotoğraflara
bakınca kollarını açış şeklinle
seni bir Kartal’a benzettik. Sen
ne dersin?
Aslında kolları yukarı kaldırınca denge daha rahat sağlanıyor
ama Kartallar yüksek uçar diyebilirim (gülüyor).
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(50x70cm Tuval Üzeri Yağlıboya, 2019. Ece Soydemir Özel Koleksiyon)

Siyah Beyaz Hatıralarla Akaretler Yokuşu

Resim - Yazı:

Nihat Evren Derman

T

ürk resim sanatının batı sanatının
seyrine girdiği
19. yüyzıldan
günümüze kadarki
sürece baktığımızda, özellikle
klasik resimdeki en büyük temel
problemin kısır tema döngüsü
olduğunu görmekteyiz. Başka
bir deyişle bu probleme “konu
sıkıntısı” diyebiliriz.
İstanbul’un pitoresk açılarını
ele alan ressamların konu tercihleri, ne yazık ki kısıtlı bir konu

yelpazesi içinde yer almaktadır.
Kız Kulesi, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Boğaziçi iskeleleri,
İstiklal Caddesi, Ortaköy sahili
gibi İstanbul’un karakteristik mekanlarının dışına çıkabilen ressam
sayısı ne yazık ki, yok denecek
kadar azdır.
Bu saydığım karakteristik
mekanları ben de birçok açıdan
tuvalime aktardım. Ancak bu yelpazenin dışına da sıklıkla çıkarak
konu zenginliği yaratma çabası
içinde oldum. Bunun nedeni,
sanatseverlere her gün önünden
geçtikleri mekanları resmin şiirsel
özelliğiyle sunma arsuzuydu.
Beşiktaş ilçesindeki mekanları
ele alırsak, tarihi dokusu, karakteristik özelliği ve yokuş üzerindeki
her taşının içine işlemiş anılarıyla
Akaretler Yokuşu’nu büyük bir
heyecan ve keyifle resmettim.
Mustafa Kemal Atatürk’e ve
geçtiğimiz ay 116. yaşına basan
kulübümüze yıllarca ev sahipliği
yapmış, tarih kokan Akaretler Yo-

kuşu, belki de ilk kez Türk resim
sanatında çağdaş klasik üslupla ele
alınmış oldu.
Geçtiğimiz Mart ayında
Beşiktaşımız, şanlı tarihinde 116.
yaşına adım atarken, 5 Nisan tarihinde de merhum Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın 93.
doğum gününde kendisini rahmetle anacağız. İki önemli tarihin
ortak noktası olan bu dönemde,
Süleyman Seba’yla Beşiktaşımız’ın
harmanlandığı çalışmamı taraftarlarımızın ve sanatseverlerin
beğenisine sunuyorum.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı ulu önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk tarafından dünya
çocuklarına armağan edilen 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlayacağız.
Beşiktaşımız’ın 116. yaşının
ilk günlerinde, bahar mevsiminin
en güzel dönemi Nisan ayının
tüm güzellikleriyle bize mutluluklar yaşatması dileğiyle...
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Astrolojik portre:

SHINJI KAGAWA
Natal

Kobe, Japan

17 Mar 1989, Fri

Tropical

12:00 PM JST -9:00

Yazı:

Betül Alakır

ISAR CAP, Danışman Astrolog
www.betulalakir.com

B

eşiktaşımız’ın ilk Japon
asıllı futbolcusu olan
Shinji Kagawa, 19
Mart 1989 tarihinde,
Cuma günü Japonya’nın Kobe şehrinde doğmuş. Kagawa’nın doğduğu gün gökyüzünde
Güneş, Merkür ve Venüs gezegenleri
Balık burcunda yer almaktaymış.
Su elementinden Balık burcunda
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Whole Sign

üç kişisel gezegenin yer alması bize
kendisinin Japon halkına özgü ciddi
ve sessiz dış görüntüsünün altında,
duygusal yapıda karakteristik özelliklerinin de bulunduğunu anlatıyor. Astrolojide Balık burcu derinlik
sezgisellik, empati, yaratıcılık ile
ilişkili sembolizm taşımaktadır. Değişken nitelikteki Balık burcu kişiye
esneklik, kolay uyum sağlayabilme
ve empatik iletişimde başarılı olma
gibi özellikler de katar.
Shinji Kagawa, futbol hayatına
ilkokul yıllarında başlamış. Futbol
altyapı eğitimini Kobe NK FC’de
ve FC Miyagi Barcelona’da almış.
2006 yılında on yedi yaşında iken
Cerezo Osaka takımına transfer
olarak Japon liginde lisede okurken
profesyonel kontrat imzalayan ilk
futbolcu olmuş. Takıma katıldığı
sezon Cerezo Osaka takımı 2. lige
düşmüş. 2007-2009 yılları arası
Japonya 2. Ligi’nde mücadele eden
Kagawa, 2009 yılında gol kralı
olarak takımının yeniden 1. lige çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kagawa, Ağustos 2010’da
Bundesliga takımlarından Borussia
Dortmund’a transfer olmuş. 2012
yılının Haziran ayında Manchester
United ile anlaşarak İngiltere Premier Lig’de oynamaya başlayan Kagawa, 2014 yılının Ağustos ayında
15 milyon euro transfer bedeli karşılığında tekrar eski kulübü Borussia
Dortmund’a geri dönmüştür.
Astrolojide Merkür gezegeni
akıl, zeka, öğrenme, düşünce şekli
ve kişisel ifadeyi sembolize eder.
Kagawa’nın doğum haritasında
Merkür Balık burcunda yer alıyor.
Bu yerleşim bize onun iletişim kurarken sezgilerine öncelik verdiğini
gösteriyor. Sezgisel zekası yüksek
olan Kagawa, doğal yeteneği olarak
bağlantı kurmakta ve doğru tahminlerde bulunmakta yeteneklidir
diyebiliriz. Kagawa’nın haritasında
sevgi, sosyal iletişim, keyif ve zevkleri gösteren Venüs’de Balık burcunda
bulunuyor. Bu konum kişiye duyarlılık ve hassasiyet gibi özellikler
getirir. Balık burcundaki tüm bu

gezegenler sonucunda Kagawa’nın
empati duygusu yüksek, herkese yardımcı olmaktan keyif alan, kimseyi
kırmamaya özen gösteren, bütünleşmekten mutluluk duyan bir yapıda
olduğunu söyleyebiliriz.
Kagawa, Beşiktaş Dergisi’ne
verdiği röportajda “Yaptığınız
işe kendinizi tamamen vermeniz
gerekiyor. Bu zaten herhangi bir işte
öğretilen bir olgudur.
Sanırım benim
ruhumda da aldığım bu
özellik var, bunu futbola
uyguluyorum diye düşünüyorum” derken, belki
de farkında olmadan doğum
haritasındaki
gezegenlerin de onun
karakterine
yapısına kattığı
özelliklerden bahsediyordu. Bir doğum haritasında kişinin disiplin, azim,
sorumluluk sahibi olmak
gibi konulara yaklaşımını
anlayabilmek için Satürn’ün
konumunu inceleriz. Tahmin edeceğiniz gibi Shinji
Kagawa’nın haritasında Satürn
oldukça güçlü bir yerleşimde
bulunuyor. Yönetici olduğu
Oğlak burcundaki Satürn’ün bu
konumu Kagawa’nın çalışkan,
disiplinli, hırslı, güvenilir, başarı
odaklı kariyer hedeflerine sahip
olduğunu gösteriyor. Bu konum kişiye sağlıklı bir öz disiplin, temkinli
olmak, gerçekçi bir hayata bakış
çerçevesi ve sorumluluk üstlenme
isteği verir. Bu etkiden de anlayacağımız gibi, Kagawa için tam bir
görev adamı diyebiliriz.
Son olarak Mars gezegeninin
sporcu haritalarındaki önemini
artık tüm okuyucularımız biliyor.
Enerji, irade, motivasyon, harekete
geçme ve kas gücünü sembolize
eden Mars, Shinji Kagawa’nın doğum haritasında çok yönlü olduğu
İkizler burcunda bulunuyor. İkizler
burcu zekası, hızlı karar verme, çabuk ilerleme ve direk sonuca ulaşma
özellikleriyle tanımlayabileceğimiz
bir burçtur. Mars gezegeninin

İkizler burcundaki yerleşimi Kagawa’nın özellikle taktik zekasının
çok güçlü olduğunu gösteriyor. Bu
yerleşim kişiye pratiklik ve serilik
verir. Aklından geçeni vücut dili
ve davranışlarıyla hemen hayata
geçirebilir.
Japon gazeteci Eiji Mori,
Kagawa’dan bahsederken aslında
onun doğum haritasında barındırdığı ve yukarda bahsettiğim
tüm gezegenlerin bir özetini tarif
etmiş diyebiliriz: “Teknik olarak ve
yaratıcı yetenekli bir oyuncu olan
Kagawa, öncelikle oyun kurmada
rol oynayan çok yönlü bir orta saha
hücum oyuncusu. Ayrıca sol veya
sağ kanatta da oynayabilir. Adamını geçer. Zeki ve yaratıcı bir
şekilde pas yapar. Dripling yolu
arayarak rakip savunmayı ekarte
etme eğiliminde olan çevik bir
oyuncudur. Harika bir atak
oyunu vardır. Gol için en iyi
gözlerden birine sahip olmasını sağlayan büyük bir saldırı
pozisyonuna sahiptir. En
iyi nitelikleri çevikliği,
disiplini, yaratıcılık,
saldırı sırasındaki
konumlanması
ve kilit bir
pasör olmasıdır.

Oldukça hızlıdır. Gol de bulabilir.”
Shinji Kagawa, Beşiktaşımız’a
transfer olduktan sonra ilk çıktığı
lig maçında 81. dakikada oyuna
girdikten hemen on dokuz saniye
sonra ilk golünü, iki dakika içinde
de ikinci golünü atarak bize ne
kadar hızlı bir futbolcu olduğunu
resmen iki dakika içinde göstermeyi
başarmıştır.
Hücumda her bölgede görev
alan ve bitmek bilmeyen enerjisi
ile birlikte taraftarların sevgilisi
olan Kagawa, geçtiğimiz günlerde
Alman basınına verdiği demeçte
“Her şeyi kazanmak isterim, benim
doğamda bu var” diyerek, ne kadar
hırslı bir oyuncu olduğunu da vurgulamıştı. Geldiği andan itibaren
tüm taraftarın kalbinde kendisine
büyük bir yer kazanan “Boğaz’ın
Samurayı”nın ilerleyen yıllarda da
Beşiktaşımız ile nice başarılar yaşamasını diliyoruz.
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Beşiktaş'ın

10ur'u
Gözlerini Beşiktaş’ta voleybolla açmış, on yıl altyapısında oynadığı
Beşiktaş’ta Efeler Ligi’ne çıkma başarısını gösteren kadrosunda yer almış,
orta oyuncu Onur Kurt, aynı başarıyı tekrar yakalama amacıyla Siyah
Beyazlı formayı terletiyor. Beşiktaş Dergisi olarak sizlere altyapımızdan
yetişen bu oyuncumuzu daha yakından tanıtmak istedik ve çok keyifli ve
samimi bir röportaj yaptık.
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Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin
var mı?
Maç öncesi dinlediğim şarkılar vardır, son birkaç senedir bu
şarkılar hiç değişmedi ve şu anki
totemimde bu (gülüyor).
Röportaj:

Barış Uzel
Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

V

oleybola ne
zaman ve nasıl
başladın?
Altıncı sınıftayken beden eğitimi
dersine Ali öğretmenin gelmesi,
voleybola başlamama ilk adım
oldu aslında. Sınıftaki uzun boylu öğrencileri seçerek akşam okul
takımının antrenmanına gelmemizi istedi bizden. Antrenmana
gittiğimizde Beşiktaş Voleybol
Altyapı Antrenörü Sami Akgün
de oradaydı. Altmış öğrenci
arasından sadece iki kişiyi seçti;
beni ve Uğur Güven arkadaşımı.
Bizi hafta sonu -şu an maalesef
yıkılmış olan- Fulya’daki Ahmet
Fetgeri Spor Salonu’na çağırdı.
Bu şekilde bu maceram başlamış
oldu.

Bu sezonki takım ve takımın hedefleri hakkında ne
söylemek istersin?
Takımın hedefi bir üst lige
çıkmak ve bunun içinde yaşça ve
kariyer olarak tecrübeli oyuncular ile onları tamamlayıcı olarak
genç, yetenekli ve iyi oyunculara
sahibiz. Takım olarak sorumluluğumuzun ve bizden beklentinin
ne olduğunu gayet iyi biliyoruz,
hedefimize ulaşacağız.
Senin Beşiktaş’taki hedefin
ve voleyboldaki kişisel hedefin
nedir?
Beşiktaş, çok büyük bir camia, daima büyük hedefleri olan

bir kulüp. Dediğim gibi, benim
de bu sezonki hedefim takımı
hak ettiği yere çıkması için elimden gelen tüm çaba ile mücadele
etmek. Adım adım bakmak
istiyorum aslında. Önceliğim
Beşiktaş’ın Efeler Ligi’ne çıkması
yolunda bana düşen görevi en iyi
şekilde, en üst seviyede yapmak...
Her sene, her sezon kendime artı
bir şeyler daha katarak daha üst
seviyeye ulaşmayı amaçlıyorum.
Beşiktaş’ı hak ettiği yere
taşımak üzere kurulan takımda, genç oyuncularla tecrübeli
oyuncular mevcut. Takımdaki
arkadaşlık ortamı nasıl?
Takım arkadaşlarımız arasında ciddi yaş farkları var aslında.
Takımın en küçüğü on yedi, en
büyüğü otuz altı yaşında. Fakat
buna rağmen ortak konuşacak
şeyler buluyor olmamız bizim
için çok güzel. Sonuçta voleybolun ortak bir dili var. Voleybol

“Forma numaralarımı kız arkadaşım ile ortak seçeriz,
özel anlamları olsun diye. Önceliğimiz olan numaralar
doluydu. Biz de bu sene onuncu senemiz olduğu için 10
numarayı tercih ettik.”

10 numaralı formayı giyiyorsun. Bunun senin için bir
anlamı ya da önemi var mı?
Sezon başında oyunculardan
giymek istedikleri forma numarası istendiğinde, ilk önce 18,
sonrasında 12 numarayı istedim,
fakat iki numara da doluydu.
Forma numaralarımı kız arkadaşım ile ortak seçeriz, özel anlamları olsun diye. Önceliğimiz olan
numaralar doluydu. Biz de bu
sene onuncu senemiz olduğu için
10 numarayı tercih ettik.
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“Takımın hedefi bir üst
lige çıkmak ve bunun
içinde yaşça ve kariyer
olarak tecrübeli oyuncular
ile onları tamamlayıcı
olarak genç, yetenekli
ve iyi oyunculara
sahibiz. Takım olarak
sorumluluğumuzun
ve bizden beklentinin
ne olduğunu gayet iyi
biliyoruz, hedefimize
ulaşacağız.”
dışında o samimiyeti de yakalamış olmamız bizi başarılı bir
takım yapıyor.
Maçlarınıza gelen kemik
bir taraftar kitlesi var. Beşiktaş
taraftarı için ne söylemek istersin? Onlara bir mesajın var mı?
Sezon başından beri iç saha
maçlarında her zaman bizi
destekleyen bir taraftar grubumuz var fakat deplasman maçlarında daha kalabalık tribün
bizi destekliyor. Bu tabii ki de
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bizim çok hoşumuza gidiyor,
deplasmanlarda kendi evimizde
gibi oynuyoruz. Beşiktaş taraftarının büyüklüğü tartışılmaz.
Bizim onlardan isteğimiz bizi her
zaman desteklesinler, özelliklede
ligin son virajına geldiğimiz şu
zamanlarda. Play-off turu bizim
için çok önemli. Kayseri’de taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak.
6-8 Nisan’da yarı final, 19-21
Nisan’da final etabı maçlarımız
için Kayseri’de olacağız. Taraftarımızı bu çok önemli maçlarımıza mutlaka bekliyoruz.

Beşiktaş’ta unutmadığın
maç hangisidir?
Bu forma altında birçok
unutamadığım maç var ama
üstünden on bir sene geçmesine
rağmen altyapı Türkiye Şampiyonası yarı finalindeki Arkas maçını sayı sayı hatırlıyorum. Maç 2-2
iken karar setinde (5.set) 6-12
geriden gelip, 16-14 seti ve maçı
alarak finale kalmıştık. Finali
de kazanıp Türkiye Şampiyonu
olmuştuk. Bu maç ve bu turnuva
unutulmazlarım arasında ilk
sıradadır.

tekrar yuvana geri döndün. Bu
süre zarfında Beşiktaş’ı özledin
mi? İçeriden olsun dışarıdan
olsun Beşiktaş’ı nasıl görünüyor?
Beşiktaş’tan ayrıldıktan altı
sezon sonra geri döndüm. Bu
süre zarfında farklı şehirlerde,
farklı takımlarda oynadım.
Hepsinin yeri ayrı ama tabii ki
Beşiktaş’ın yeri apayrı. Altyapısından yetiştiğim, on sene formasını giydiğim, lige çıkma başarısı
yaşadığım kulübümü tabii ki de
çok özledim.

“Beşiktaş taraftarının
büyüklüğü tartışılmaz.
Bizim onlardan
isteğimiz bizi her
zaman desteklesinler,
özelliklede ligin son
virajına geldiğimiz şu
zamanlarda. Play-off turu
bizim için çok önemli.
Kayseri’de taraftarımıza
çok ihtiyacımız olacak.
6-8 Nisan’da yarı final,
19-21 Nisan’da final etabı
maçlarımız için Kayseri’de
olacağız. Taraftarımızı bu
çok önemli maçlarımıza
mutlaka bekliyoruz.”

sene Burhan Felek 50. Yıl Spor
Salonu’ndaki Fenerbahçe derbisi
benim için unutulmazdı. Taraftarımızın maç başladıktan bir süre
sonra toplu olarak içeri girmesiyle değişen o atmosfer ve bunun
ile beraber alınan galibiyet en
özel deplasman anısıdır benim
için. 3-2 kazandığımız bu maçı
unutmam mümkün değil.
Beşiktaş’ın altyapısında
yetiştin. Alt ligde daha önce de
şampiyonluk yaşadın. Başka takım formaları giydikten sonra

Beşiktaş’ın altyapısı için ne
söylersin?
Beşiktaş’ın erkek voleybol
altyapısı sürekli oyuncu üreten
bir fabrika gibi. Şu an kadromuzda benden başka altyapıdan
gelen beş arkadaşımız var. Bu
arkadaşlarımız altyapılarda oynamaya devam ediyorlar. Bu da
gösteriyor ki Beşiktaş’ın altyapısı
çalışmaya ve yetiştirmeye devam
ediyor. Bu durum altyapısından
yetişmiş bir sporcu olarak beni
çok mutlu ediyor.
Ailen ve kız arkadaşın maçlarını takip edip izlerler mi?
Bu sporu yaparken en büyük
destekçilerim ailem ve kız arkadaşım. Onlar da tabii ki de maçlarımı yakından takip ediyorlar
ve desteklerini esirgemiyorlar.

Beşiktaş’ta oynadığın süre
boyunca gittiğin deplasmanlardan unutamadığın deplasman
anını değerli Beşiktaş Dergisi
okuyucuları ile paylaşır mısın?
Daha önce söylediğim gibi
her deplasman kalabalık bir taraftar grubu karşılıyor bizi fakat
derbiler her zaman daha özeldir. A takıma ilk imza attığım
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Adı Soyadı:
Didem Karagenç
Doğum Tarihi:
16.10.1993
Doğum Yeri:
Ankara
Forma Numarası:
3
Mevkisi:
Sol bek
Burcu:
Terazi
Medeni Hali:
Bekar
Boy:
167 cm
Kilo:
59 kg
İlk idolü:
Roberto Carlos
İlk amatör takımı:
Gazi Üniversitesi
İlk profesyonel takımı:
Beşiktaş
İlk profesyonel sözleşme yılı:
2015
İlk antrenörü:
Mehmet Göktepe
İlk kazandığı parayla ne aldı:
Krampon
İlk Beşiktaş formasıyla maçı:
Ovacık Gençlik Spor
Kulübüne karşı
İlk evimizdeki maçı:
Ovacık Gençlik Spor
Kulübüne karşı
İlk golü:
Vatan Halk Oyunları Gençlik
ve Spor Kulübü'ne
İlk başarısı:
Gazi Üniversitesi 1. Lig
Şampiyonluğu
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En iyi huyu:
Sevdiği işi tutkuyla yapmak
En kötü huyu:
Hep kazanmayı istemek
En büyük başarısı:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak
En heyecanlandığı an:
Vodafone Park'ta kırk bin kişiye
üçlü çektirdiği an
En korktuğu şey:
İstediği bir şeyi başaramamak
En beğendiği şarkıcılar:
Cem Adrian, Mahmut Orhan
En hoşlandığı müzik türü:
Deep house
En son okuduğu kitap:
Ayakkabı Gurusu-Phil Knight
En beğendiği film türü:
Romantik komedi

Bradley Cooper

En beğendiği aktör:
Bradley Cooper
En beğendiği komedyen:
Cem Yılmaz
En sevdiği yemek:
Et sote, bulgur
En son tatili:
Kıbrıs
En beğendiği ülke:
Çek Cumhuriyeti
Hayatında en değer verdiği şey:
Ailesi
Bugüne kadar aldığı en güzel hediye:
Gittiğin yerleri işaretleyebildiğin
dünya haritası

Çek Cumhuriyeti

Hayat felsefesi:
Hayatta şans diye bir şey yoktur.
Herkes kendi şansını kendisi yaratır.
Hep yapmak istediği ama sürekli
ertelediği bir şey:
Yurt dışı seyahati
Kıyafetlerinde nelere dikkat ediyor:
Rahat olmasına
Batıl İnancı:
Yok
Uğuru:
Maçtan önceki akşam ayakkabılarını
silmek
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Bizim için
"Beşiktaş sevdasından
delirmiş" diyorlar

K
Yazı:

Gökhan Karakaş

uzey Kutup Dairesi’nin yetmişinci paralelinde
dalgalanır belki sevdamız, belki de Orta Asya’nın
gizemli ülkesi Nepal’in sekiz bin metreden yüksek
zirvelerinde. Coğrafyanın değil, Beşiktaş’ın kader
olduğuna inanan insanların toplanma alanıdır Çarşı semti.
“Her şey gider kalbimizden bir sen kalırsın” diye haykıran taraftarların
gece gündüz aklından çıkmayan Siyah Beyaz renklerdir Beşiktaş.
Fakir ama gururlu halkların yaşadığı topraklarda da dolaşır atkımız, futbol endüstrisinin merkezi İspanya’nın La Liga’sının Bernabéu Tour Stadyumu’nda da.

Belgrad’ı zapt eyleyen
ağabey-kardeş

Beşiktaş dergimizin teknoloji yazarı Murat Yıldız da seyahatlerinde Beşiktaş atkısını
eksik etmeyenlerden. Kız kardeşi Pınar Yıldız
ile Sırbistan’a giden teknoloji gurusu Murat,
fırsat buldukça da renklerimizi dalgalandırdı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta gezerken atkımızı gururla çantalarından çıkartan ağabey-kız
kardeş, Beşiktaşlılığı birlikte yaşadı. Paylaştıkları
anlara bu güzel fotoğrafları da ekleyen Yıldız
ailesi, Belgrad’ın yanı sıra Voyvodina, Sremski
Karlovci (Karlofça) ve Novi Sad bölgelerini gezdi.
Türk ve dünya tarihi için önemli bir yere sahip
olan Karlofça antlaşmasının imzalandığı Kapela Mira Şapeli’ni ziyaret eden Yıldız kardeşler,
Osmanlı devletinin ilk toprak kaybını yaşadığı
anlaşmanın yapıldığı şehri de gördü. Gezilerinin
devamında daima yanlarında taşıdıkları Beşiktaş
atkısını Belgrad’ın en işlek ve yürüyüş caddelerinde açan kardeşler, Knez Mihailova Caddesi’nde de bol bol fotoğraf çektirdi. Murat Yıldız,
“Bizler sevdamızı bavulumuzda değil gönlümüzde taşıyoruz gittiğimiz yere. Aklımızda hep
coşkulu tribünlerimiz, ağaçlı yol, Siyah Beyaz
formalı taraftarlarımız ve şanlı stadyumumuz.
Biz gezdikçe atkımız bizimle olacak ve her yerde
dalgalanacak” diye konuştu.
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Bekçisiyiz kopsa kıyamet

Sizce, “Tarihe sığmaz yazsalar öyle bir aşk”
tanımının tarifini karşılayan Leyla ve Mecnun
ikilisi midir? Yoksa karşılık beklemeden takımının iyi ve kötü gününde yanında olan taraftar mı?
Beşiktaş taraftarı her takımın taraftarına saygılıdır. Çünkü ait olmayı, aidiyet duygusunun yüksek
tatminini iyi bilir. İyi insan olmayı ilke edinirken
kendisine, güçlünün değil haklının yanında yer almayı seçmiştir. Dünya futbol devi Real Madrid’in,
hatta küresel futbol endüstrisinin kalbinin attığı
yer İspanya’nın başkenti Madrid’deydi Beşiktaş
taraftarı. Her maçını ortalama yetmiş bin taraftarla oynayan takımın stadyumu Bernabéu Tour’da
Beşiktaş’ı anlatmaya çalıştık. Siyah Beyaz atkımızı
gören Real Madrid taraftarı Aintzane Bibiana,
Breezy Carilla ve Dukinea Delicia ile sohbetimiz
sırasında takım tutmanın kendilerine verdiği keyfi ve yaşam sevincini anlatıyorlar. Bizimle paylaştıkları duyguların aynılarını Beşiktaş maçlarında
hissettiğimizi söylediğimizde ise taraftar olmanın
yüce gönüllü karakterlerin işi olduğu konusunda
birleşiyoruz. Real Madrid taraftarları El Classico
adıyla futbol tarihinde yer edinen Barcelona maçını hatırlatırken, Beşiktaş taraftarının ve Çarşı
grubunun takım bağlılığına da değiniyor. Breezy
Carilla, “Bir gün takımlarımızın karşılaşmasını
çok isteriz. Bu maçın İstanbul’da ya da
Madrid’de olması çok önemli değil. Önemli
olan bizim futbolun sadece futbol olmadığını
kanıtlamamız” dedi.

SİZ DE BEŞİKTAŞ AŞKINIZI GİTTİĞİNİZ HER YERE TAŞIYIN, FOTOĞRAFLARINIZI YAYINLAYALIM. / gkarakas1903@gmail.com
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Balıkesir'den Rio'ya
bir başarı hikayesi
Tekerlekli sandalye
basketboluyla Balıkesir’de
yolda yürürken tesadüfen
tanışan Uğur Toprak, o gün
gelecekte birçok başarıya
imza atacağından habersizdi.
2016 Rio Paralimpik
Olimpiyatları’nda dördüncülük
yaşayarak Türkiye’nin gururu
olan Uğur, Beşiktaş RMK
Marine Takımımız’la Türkiye
ve Avrupa şampiyonluklarına
kilitlenmiş durumda...

58

Nisan 2019

Röportaj:

Barış Uzel

söyleyince şaşkınlığım bir kat
daha arttı. Bende emeği çok
fazladır. Onun sayesinde hem
bu spora başladım hem de Türkiye’nin en büyük kulübünde
oynamama ve bugünlere gelmeme vesile oldu. Artık hayatım
spor diyebilirim. Şu anda da
Balıkesir Üniversitesi’nde spor
yöneticiliği okuyorum.

Fotoğraf:

Ufuk Tuncaelli

T

ekerlekli sandalye basketboluna
nasıl başladın?
Aslında benim
için tamamen bir
tesadüfle başladı. On yedi yaşımdayken bir gün Balıkesir’de yolda yürüyordum. Bir apartmanın
önünde geçerken üçüncü kattan
biri seslendi, beni çağırdı. Ben
de merak edip yukarı çıktım.
Kendisinin kurduğu bir basketbol takımı olduğunu, benim de
oynamayı isteyip istemediğimi
sordu. Ben de o dönem basketbolla çok ilgileniyordum, kabul
ettim. Konuştuğum kişi, kendi
kurduğu takımın hem oyuncusu
hem de kaptanı olan, şimdi ise
antrenörlüğünü yapan Alper
Şentürk’tü. Eve gidince başımdan geçenleri anneme anlattım.
Annem de Alper Şentürk’ün
bizim akrabamız olduğunu

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,
senin için ne ifade ediyor?
Beşiktaş’ın kesinlikle
amatör branşlardaki en savaşçı
takımı. Üstelik sadece Türk
oyuncularla hem yurt içinde
hem de yurt dışında her kulvarda olması da büyük gurur
verici. Ben de bu büyük ailenin
bir parçası olabildiğim için çok
mutluyum.
9 numaralı formayı giymenin sebebi nedir?
Aslında en başlarda özel bir
anlamı yoktu ancak benim için

çok önemli bir arkadaşımın
“Sana 9 çok yakışıyor” demesi
üzerine bende kaldı 9.
Maça çıkmadan önce yaptığın bir uğurun ya da ritüelin var mı?
Her maçtan önce bir şarkı
seçerim kendime ve o şarkıyı
dinleyip maça hazırlarım kendimi. Eğer yenilirsek bir dahaki maçta o şarkıyı değiştiririm.
Maçtan önce müzik dinlemek
beni motive ediyor.
Beşiktaş’ta unutamadığın
maç hangisidir?
Bu sezonun ilk yarısındaki 73-6 kazandığımız 1907
Fenerbahçe Engelli Yıldızlar
maçını unutmayacağım. Rakip takımın isim değiştirerek
Fenerbahçe ismini almasından
sonraki ilk maçını bizim kazanmamız hiç unutulmayacak.
Beşiktaş’ta birçok kez
deplasmana gittin. Unuta-

“Beşiktaş’ın kesinlikle
amatör branşlardaki en
savaşçı takımı. Üstelik
sadece Türk oyuncularla
hem yurt içinde hem de
yurt dışında her kulvarda
olması da büyük gurur
verici. Ben de bu büyük
ailenin bir parçası
olabildiğim için çok
mutluyum.”
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madığın bir deplasman anını
anlatır mısın?
Aslında Beşiktaş taraftarı
yurt içi olsun, yurt dışı olsun,
bizi hiçbir deplasmanda yalnız
bırakmıyor, eksik olmasınlar.
İsrail’de bile bizi destekleyen
taraftarlarımız vardı. Bu sezon
Almanya’daki maçlarda bizi
çok iyi bir taraftar grubumuz
destekledi, çok güzel bir atmosfer vardı.
Söylediğin gibi, içeride
olsun deplasmanda olsun Be“Beşiktaş taraftarının
armaya olan sevgisi
sonsuz, hangi branş olursa
olsun destekliyorlar.
Çok vefalılar, bizleri
hiç unutmuyorlar. Bu
sezon da şampiyonluk
yolunda onlara daha çok
ihtiyacımız var. Bizleri
desteklemeye devam
etsinler.”
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şiktaş taraftarı hep yanınızda.
İçerideki maçlarınıza gelen
kemik bir taraftar kitlesi var.
Ancak sanırım siz de diğer
branşlarda olduğu gibi deplasmanlarda daha çok Beşiktaş
taraftarı tarafından destekleniyorsunuz. Taraftara bir
mesajın var mı?
Beşiktaş taraftarının armaya

olan sevgisi sonsuz, hangi branş
olursa olsun destekliyorlar. Çok
vefalılar, bizleri hiç unutmuyorlar. Bu sezon da şampiyonluk
yolunda onlara daha çok ihtiyacımız var. Bizleri desteklemeye
devam etsinler.
Bu sezonki takım hakkında ve takımın hedefleri hak-

kında ne söylemek istersin?
Bu sene çok kolektif bir
kadromuz var. Bütün oyuncular gerçekten bireysel anlamda
iyi oyuncular. Herkesin farklı
özellikleri var, herkesten kendime bir şeyler katabiliyorum. Bu
sezon mutlaka şampiyon olmayı
hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’da
da kupayı kaldırmak istiyoruz.
Euroleage 1’de de tek hedef
şampiyonluk.
Ailen ve kız arkadaşın maçlarını takip edip izlerler mi?
Aslında bugünlere gelmemde ailemin çok büyük desteği
var. Ailem Balıkesir’deki her
maçıma gelirdi. Şimdi de ailem
önemli maçlarıma hala gelir ve
beni desteklerler. Hatta babam
milli takımlardaki yurt dışı
maçlarıma da gelir. Kız arkadaşım Japonya’da Türk Büyükelçiği’nde çalışıyor. Başkanı-

mız Fikret Orman, Japonya
ziyaretinde onunla ilgilenip
forma verdi. Saat farkı olmasına
rağmen o da çoğu maçımı takip
eder ve maçlardan önce beni

motive amaçlı video hazırlayıp
gönderir. Başarıya giden yolda,
insanın ailesinin ve sevdiklerinin desteklemesi gerçekten çok
önemli.
Kariyeri

“Aslında bugünlere gelmemde ailemin çok büyük desteği var. Şimdi de ailem önemli
maçlarıma hala gelir ve beni desteklerler. Hatta babam milli takımlardaki yurt
dışı maçlarıma da gelir. Kız arkadaşım Japonya’da Türk Büyükelçiği’nde çalışıyor.
Başkanımız Fikret Orman, Japonya ziyaretinde onunla ilgilenip forma verdi.
Saat farkı olmasına rağmen o da çoğu maçımı takip eder ve maçlardan önce beni
motive amaçlı video hazırlayıp gönderir. Başarıya giden yolda, insanın ailesinin ve
sevdiklerinin desteklemesi gerçekten çok önemli.”

19 Temmuz 1992
tarihinde Eskişehir’de
doğdu. Basketbola 2010
yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’da başladı. Balıkesir Büyükşehir
Belediyespor ile Bölgesel
Lig’den 1. Lig’e ve 2014
yılında 1. Lig’den şampiyon olarak Süper Lig’e
çıkma başarısı gösterdi.
Toprak, 2012 yılında U-22
Genç Milli Takım formasıyla, Avrupa 3.’lüğü, 2013
yılında Dünya Şampiyonası’nda 5.’lik yaşadı. 2016
Rio Paralimpik Olimpiyatları’nda 4.’lük yaşayan
Uğur Toprak, 2016-2017
sezonunda Beşiktaş RMK
Marine Takımımız’la sözleşme imzaladı.
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Beşiktaş’ın yaşayan en eski yabancı futbolcularımızdan Tommy Lindholm:

“Futbolun bir oyundan
öte olduğunu
Beşiktaş’ta öğrenmiştim”
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Finlandiya’da şampiyonluk ve gol krallıkları yaşayan Tommy Lindholm,
24 Eylül 1971’de Beşiktaşımız’a transfer oldu ve Mithapaşa Stadı’nda
top koşturdu. Beyefendiliğiyle tanınan ve hayatında tek bir sarı kart bile
görmeyen Tommy Lindholm, şu anda yetmiş iki yaşında... Halen Beşiktaş’ı
yakından takip eden Lindholm’un taraftarlarımıza bir mesajı var:
“Ben hala sizin Tomi’nizim!”

arkadaşımdı ve Rusya’ya karşı ilk
golü ben atmıştım. Ama sadece
futbolcu değildim. Ondan önce
spor eğitmenliği okudum ve her
şeyden önce bir beyefendi olmaya çalıştım. Hayatımda bir defa
bile sarı kart görmedim.
Röportaj:

Andrew Simes

B

eşiktaşımız’a
transfer olan
altıncı yabancı futbolcusun ve aynı
zamanda hayatta
olan en eski yabancı futbolcularımızdansınız. Taraftarlarımıza hatırlatsak, Tommy
Lindholm kimdir?
Yetmiş iki sene önce Finlandiya’da doğdum. Annem ilk
antrenörümdü. Evin önünde
saatlerce futbol oynardık beraber.
On yedi yaşımda milli oldum.
İlk maçımda Norveç’e attığımız
üçüncü golün asistini yapıp, dördüncü golü atmıştım. Annemin
İsveçli olmasından o dili konuşuyordum ve sırf İsveçli hakem
ile iletişim kurabileyim diye
beni milli takıma çağırdıklarını
düşünmüştüm oysa ki! Hemen
fark edilip Manchester United
ile antrenmanlara çıktım. Özel
bir turnuva için Rusya’ya karşı
İskandinavya kadrosuna çağrılmıştım. Brian ve Michael Laudrup’un babası Finn Laudrup oda

Beşiktaş’a gelişiniz nasıl
gerçekleşti?
Şampiyonluklar kazanmıştım
ve kırk iki defa milli takımın
formasını giymiştim, o yüzden
yeni bir heyecan arıyordum.

Finlandiya’da iki bin seyircili
maçlardan yirmi beş-otuz bin
kapasiteli Mithatpaşa Stadı’nda
oynamaya başladım böylece.
İstanbul’daki adresimi hala hatırlıyorum: “Yeniköy, Kooperatif
Evleri, yedi numara”. Futbolun
artık bir oyundan öte olduğunu Beşiktaş’ta öğrenmiştim. O
zamanlar takımlar bir yabancı
transferi yapabiliyordu. Galatasaray’da ve Fenerbahçe’de Yugoslav
ve Rumen futbolcular vardı. Bir
gün bir grup Beşiktaş taraftarı

“Futbolun artık bir oyundan öte olduğunu Beşiktaş’ta
öğrenmiştim. O zamanlar takımlar bir yabancı transferi
yapabiliyordu. Galatasaray’da ve Fenerbahçe’de Yugoslav
ve Rumen futbolcular vardı. Bir gün bir grup Beşiktaş
taraftarı yanıma yaklaştı ‘Yugoslavya ve Romanya’yı
sevmiyoruz. Sen geldikten sonra hepimiz Finlandiyalıyız’
dedi. Yani bir futbolcu için bütün bir ülkeyi haritadan
silen taraftar kitlesi olan bir takıma gelmiştim.
Sıkıysa kötü oyna!”
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“Kupa Galipleri Kupası’nda, Beşiktaş’ın HJK’yi 2-0
yendiği maçı seyrettim. Sonrasında eski takım
arkadaşlarım ile buluştuk. Sabah saat 02:00’ye kadar
sohbet ettik.”
yanıma yaklaştı “Yugoslavya ve
Romanya’yı sevmiyoruz. Sen geldikten sonra hepimiz Finlandiyalıyız” dedi. Yani bir futbolcu için
bütün bir ülkeyi haritadan silen
taraftar kitlesi olan bir takıma
gelmiştim. Sıkıysa kötü oyna!
Beşiktaşlı senelerinizi anlatır mısınız?
Pardon, önce ben bir soru
sorabilir miyim? Bu hafta kimle
oynuyoruz?
Göztepe ile içerideyiz.
Vay, ilk maçım Göztepe’ye
karşı İzmir’deydi. Yenmiştik,
golüm vardı o maçta. İki sezon
oynadım Beşiktaş’ta. Takım
arkadaşlarım Sanlı kaptan, Vedat
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Okyar, Zekeriya Alp vardı...
Yıllardır hep merak etmişimdir,
acaba Vedat pas atmayı öğrendi
mi (gülüyor)? İlk sezonumda
Galatasaray’a gol atmıştım ve
2-0 yenmiştik. Ama o zamanlar derbilerde her gol rakibin
taraftarını o kadar çıldırtmak ve
iki-üç saat soyunma odasında
mahsur kalmak demekti. O gün
2-0 yendik ve o yüzden beş saate
yakın soyunma odasında mahsur
kaldık. İkinci sezonum çok şansız geçti. İlk maçta Bursa karşısında ağır sakatlandım. O derece
ki, Viyana’da bir doktora yolladılar beni. Beş ay sahalardan uzak
kalacağımı öğrenince şimdilerde
Dünya Kupası öncesi sakatlanınca ağlayan futbolcular gibiydim.

Çünkü tek yabancı oynatabilen
Beşiktaş’ın beni göndereceğini
anlamıştım. Kararlarını anlayışla
karşıladım tabii.
Türkiye’yi tekrar ziyaret
ettiniz mi?
Finlandiya markası Nokia’nın davetlisi olarak gelmiştim

1994’te. Kupa Galipleri Kupası’nda, Beşiktaş’ın HJK’yi 2-0
yendiği maçı seyrettim. Sonrasında eski takım arkadaşlarım ile
buluştuk. Sabah saat 02:00’ye
kadar sohbet ettik.
Beşiktaş formanızı saklıyor
musunuz hala?
Çok uzun zaman sakladım
o formayı ama 1993’te Ajax-Beşiktaş maçı öncesi, Beşiktaşım’ı
çok sevdiğimi hatırlatmak için

Avrupa’yı kasıp kavuran vatandaşım Jari Litmanen’e verdim. Ama
beni takmamış olacak ki gol attı!
Türkiye’de başınızdan geçen
komik bır hatıranız var mı?
Zekeriya Alp ile arabayla tur
attığımız zamanı hiç unutamam.
Bebek’ten çıkmıştık, Levent’te
ilk ışıklara geldik ve bir trafik
lambasında durdum. Zekeriya direkt “Siz Avrupalıları anlamıyorum” demişti. Çünkü kaldırımda

“Çok uzun zaman sakladım o formayı ama 1993’te
Ajax-Beşiktaş maçı öncesi, Beşiktaşım’ı çok sevdiğimi
hatırlatmak için Avrupa’yı kasıp kavuran vatandaşım
Jari Litmanen’e verdim. Ama beni takmamış olacak ki
gol attı!”

kimse olmamasına rağmen araçlara yanan kırmızıda durmuştum.
O zamanlar çok trafik ve insan
yoktu ama yine de kural kuraldır.
“Hasta etme beni bassana gaza”
diye devam etti sonra Zekeriya.
Beşiktaş’ı takip edebiliyor
musunuz?
Tabii, internetten “Beşiktaş”
diye arattırıp son haberlerini
alıyorum. Ama biraz yaşlıyım ve
teknolojiye ayak uyduramadım.
Maçı canlı seyretmeye çalışıncaya
kadar maç bitiyor! Dileğimdir ki
Beşiktaş artık sadece ulusal başarılar değil, Avrupa’da da başarılar
yakalayabilsin.
Beşiktaş taraftarına son bir
sözünüz var mı?
Beşiktaş taraftarı “Tommy”
diyemiyordu, “Tomi” derlerdi
bana. Lütfen bilsinler, ben hala
onların Tomi’siyim!
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ÇEVRE DOSTU OTOGAZA GEÇİN
ÇAM KOKUSU SADECE ARACINIZDA KALMASIN

1990-91 sezonu

Galatasaray galibiyeti
şampiyonluğu getirdi
Tarih 20 Nisan 1991... Yer Ali Sami Yen Stadı... Galatasaray-Beşiktaş maçı...
Sezon boyunca verilen emeklerin meyvesinin toplanacağı, şampiyonluk
düğümünün büyük ölçüde çözüleceği tarihi maç... 2-0’dan 2-3 skorunu
yakalayan Beşiktaşımız’ın zaferine bir adım daha yaklaştığı gün... O günü,
Beşiktaşlı’sından Galatasaraylısı’na, gazetesine haber yazdıranından
tribündeki taraftara kadar herkese sorduk...
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Yazı:

Gordon Milne’in teknik
direktörlüğünü yaptığı takımımızın kadrosu şu futbolculardan
oluşuyordu: “Engin, K. Metin,
Recep, Gökhan, Kadir, Şenol,
Ulvi, Rıza, Şifo Mehmet, Wilson, Ali, Halim, Feyyaz, Walsh,
Turan, B. Metin, Zeki, Hamit,
Mutlu.”

Serpil Kurtay

B

eşiktaşımız, şampiyonluk kupasını
kazandığı 198586 sezonundan
sonra tam üç yıl
ligi ikinci sırada tamamladı.
1989-90 sezonu ise seri şampiyonluklarımızın başladığı sezon
oldu. Aynı zamanda “En fazla
gol atan”, “En az gol yiyen” ve
“En centilmen takım” olarak
büyük moral bulan Takımımız,
1990-91 sezonunda kadrosuna
İnegölspor’dan Mutlu ve
Ankaragücü’den Hamit’i kattı.

Galatasaray’la
büyük çekişme

Beşiktaşımız, lige deplasmanda Gaziantepspor’u 1-0 yenerek
başladı.
Karyşıyaka beraberliğinden
sonra, seri galibiyetlere başladık
ve dördüncü haftada liderliği yakaladık. Sekizinci haftada 1-1’lik
Adanaspor beraberliği ile ikinci
sıraya indik. İnönü Stadımız’da
24 Kasım’da Galatasaray’la 1-1, 8
Aralık’ta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 15 Aralık’ta
Trabzonspor’u 3-2 yendik. 15
maçlık ilk yarıyı Galatasaray 36,
Beşiktaş 31, Trabzonspor 28 ve
sekizinci sıradaki Fenerbahçe 20
puanla kapadı.

İkinci yarının ilk maçında
Galatasaray, Bolu deplasmanında
1-0 yenilirken; Beşiktaşımız,
Gaziantepspor’u 3-0 yendi ve
fark 2 puana düştü. Ertesi hafta
Galatasaray’ın maçı ertelenince, Beşiktaşımız maç fazlası ile
liderliğe yükseldi. 18’inci haftada
da Galatasaray, Konya deplasmanında 1-1 berabere kalınca, farkı
3 puana çıkardık. Galatasaray
puan kayıplarına devam edince,
21’inci haftada eşit maçla 6 puan
öne geçtik. Ancak bu defa Beşiktaş’ın Adanaspor beraberliği ve
Ankara’da Gençlerbirliği mağlubiyeti ile puan farkı 1’e düştü.

Tarihi maç

20 Nisan’da Ali Sami Yen
Stadı’nda kader maçı vardı.
Galatasaray ilk 17 dakikada 2-0
öne geçti. Eğer Galatasaray maçı
kazansaydı, Sarı-Kırmızılılar 2
puan öne geçecekti. Ama gün,
Ali Gültiken’in günüydü... Diri
güçlü fiziği ile hücuma katılıyor,
pres yapıyor, gereğinde Beşiktaş
defansına kadar gelerek kendi

69

Nisan 2019

ceza sahasında top çıkarıyordu...
“Maç gitti” diye düşünüldüğü
bir anda attığı golle durumu 2-1
yaptı ve takımı hayata döndürdü.
Feyyaz eşitliği sağlarken, galibiyeti getiren gol yine Ali’nin
ayagından çıktı. 34 ve 44’üncü
dakikalarda Ali’nin, 74’üncü
dakikada Feyyaz’ın golleri Beşiktaşımız’a 3-2 galibiyeti ve 4 puan
farkı getirdi.
Sarıyer’i 1-0 yenen Beşiktaş,
11 Mayıs’ta da Fenerbahçe’yi
Ulvi ve Feyyaz’ın golleriyle 2-0
yenip bitime bir maç kala Şampiyonluk turunu atıyordu.
1990-91 sezonunda oynadığımız 30 maçta, 20 galibiyet,
9 beraberlik ve 1 mağlubiyet
alırken, rakip kalelere 63 gol atıp,
kendi kalemizde 24 gol gördük.
Puanımız ise 69’du...
İşte tanıklarıyla o gün:

“Maçın 90
dakika olduğunu
unutmuyorduk”

Gordon Milne
(BJK Teknik Direktörü):

“O zamanlarda çok zor
şartlarda mücadele ediyorduk.
Ayrıca bütün rakiplerimiz de
oldukça güçlüydü. Galatasaray
maçı önemi çok büyük ve zor bir
karşılaşmaydı. Benim mantalitem her zaman için atmosferi dü-
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şük tutmaktı. Futbolcularımın
heyecanlanmaması ve provakasyonlara kapılmadan oyunlarını
sürdürmeleri için çok büyük
çaba sarfetemiştik ve bu mantaliteyi de bir süre sonra yerleştirdik.
Çünkü aşırı motivasyon gerçek
performanslarını sergilemelerine
genellikle engel oluyordu. Benim
Beşiktaş’ta oturtmaya çalıştığım
ve bütün futbolcularıma aşılamaya çalıştığım en önemli unsur,
maçın 90 dakika olduğuydu.
Çünkü bu mantaliteyi yerleştirdiğimiz, zaman gol yesek dahi
bunun altından kalkarak maçı
çevirebileceğimizi biliyorduk.
1990-91 sezonunda Şampiyonluğumuz’u ilan ettiğimiz Galatasaray maçı da bu konuya çok güzel
bir örnektir. Orada da 2-0’dan

maçı çevirmeyi başarmıştık.
Sadece Galatasaray maçı değil, o
sezon birçok karşılaşmayı oyunun son bölümünde attığımız
gollerle kazanmayı bilmiştik.
Çünkü takım bunu yapabileceğine inanmıştı. Skoru her zaman
ve her şartta değiştirebilecek bir
ekip olduğumuzu biliyorduk.
Bunun yanı sıra Takımımız’da
çok güzel bir arkadaşlık ortamı
vardı. Sık sık ifade edildiği için
söylüyorum, o dönem Takımımız’a değişik yakıştırmalar
yapılıyordu. Bunların içerisinde
“kolej takımı” yakıştırması vardı
ki, bu bizi çok iyi ifade ediyordu.
Kadromuzda sadece 2 yabancı
oyuncu vardı. Başarıda bunun da
büyük payı olduğunu düşünüyorum. O günkü kadromuz iyi bir

jenerasyondu. 25-26 yaşında çok
üst düzey oyuncularımızın yanı
sıra genç ve yetenekli oyuncularımız da vardı. Bu karışım
neticesinde de imrenilecek bir
ekip olmuştuk. Kısaca tek parça
düşünüp, tek parça yaşıyor ve tek
parça olarak hareket ediyorduk.
Başarı da bunun neticesinde
geliyordu.”

“Şampiyon
olacağımıza
inanıyorduk”

Recep Çetin
(BJK’lı Futbolcu):

“O zaman Beşiktaş olarak iyi
bir çıkış yakaladık. Bunun en
büyük nedeni, iyi bir ekip olmayı
başarabilmekti. Herkes birbirini
tamamlıyordu. Sonuçta futbol
sahada oynanır ama dışarıda
arkadaşlık ortamının iyi olması
sahadaki başarıyı etkiliyor.
1990-91 sezonuna bakınca
maçlar bize göre kolay geçiyordu. Ekip iyi olunca maçlar da
iyi oluyor. Maçlardan bir takım
komple eğlenceye gittiği zaman
gerçekten iyi bir ekip olduğunuzu görebiliyorsunuz. Başarıyı ve
ruhu sağlayan en büyük etkenleri
sayarken iyi bir yönetim ve iyi
bir teknik adamın varlığını da
unutmamak gerekiyor.

Galatasaray maçına kadar
rakibimizle hep yarış halindeydik. Galatasaray maçından galip
gelip Şampiyonluğumuzu ilan
etmeyi çok istiyorduk. Sonuçta
bir yılın emeği vardı. Aslında
futbolda şöyle bir genel kanı
vardır; favoriler kaybeder. O gün
biz favoriydik. Biz kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk.
Ekibimiz başarıyı hak etmişti ve
kazandık.
Ali Sami Yen’e gidişimizi,
maçı dün gibi hatırlıyorum.
Otobüste herkes sadece kazanmayı düşünüyordu. Kendi
aramızda konuşuyorduk. Ligin
zirvesine tesadüfen gelmediğimizi kanıtlamak zorundaydık. Biz
Galatasaray’dan daha iyi bir ekip
olduğumuzu biliyorduk.
Sahaya çıktık, Galatasaray bir
gol attı, sonra arkadaşımız Ulvi’nin kendi kalesine golüyle skor
2-0 oldu. Ama biz yine kazanacağımızı düşünüyorduk. Çünkü
Gordonlu yıllarda hep dakika
90’da, 91’de gol atıyorduk.
Beklediğimiz oldu ve Ali iki gol
attı. Hatta ikinci golden sonra
bir sakatlık geçirdi. Bir tane de
Feyyaz attı ve 2-3 galip geldik.
Şampiyon olacağımızı garantiledikten sonra adeta bütün bir
yılın yorgunluğunu attık ve bir
yıl süren çabamızın hediyesini
aldık. Şampiyonluk güzel bir
şey. Herkesin tatmasını isterim.
Özellikle de genç futbolcuların...
Şampiyonluk kutlamasını nerede yaptığımızı tam net olarak
hatırlamıyorum. Ya Türkçe Bar’a
ya da Rakkas Cafe’ye gitmiştik.
O zamanki futbolcular bana
göre dört dörtlük insanlardı.
O insanlarla futbol oynadığım
için kendimi çok şanslı hissediyorum. Halen birbirimizle
görüşüyoruz. Beşiktaş’a bir şeyler
verebildiysek ne mutlu bize,
çünkü bunun karşılığını çok iyi
aldık.”

“Kazanmaya
alışmıştık”

Zeki Önatlı (BJK’lı Futbolcu):

“Gordon Milne Teknik Direktör olarak geldikten sonra 3
sezon biz lig ikincisi olduk. Şampiyonluğu hep son haftalarda
kaçırıyorduk. Bu süreçte Gordon
Türk futbolunu daha yakından
tanıma şansı buldu, yönetim
de her zaman arkasında durdu.
Yönetim, Teknik Direktör ve
takım birbirine alışınca beklenen başarı 1989-90 sezonunda
geldi. 1990-91 sezonuna da iyi
bir başlangıç yaptık.
O sezon Galatasaray ile oynadığımız maçın sonucuna göre
biz Şampiyonluğumuz’u ilan
edecektik. Biz takım olarak, bu
maçı kazanacağımızı biliyorduk.
Bütün maçlarımıza çok rahat çıkıyorduk, futbolumuzu oynuyorduk ve galip geliyorduk. Öyle bir
futbolcu kadrosunda oynamak
bizler için çok büyük bir şanstı.
Galatasaray maçında ben
ilk 11’de değildim. Maçı yedek
kulübesinde izledim. Yusuf’un
ayağının kaydığını, ikinci golü
yediğimizi çok net hatırlıyorum.
2-0 geriye düşmemize rağmen
sahadaki arkadaşlarımın kazanmak için ellerinden geleni yapacağını ve zaferin bizim olacağını
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biliyordum. Bu zaten bizim o
dönemlerde hep yaptığımız bir
şeydi. Kazanmaya alışmıştık.
Özellikle maçtan sonrası çok
güzeldi. Ali Sami Yen Stadı’ndan
Fulya’ya tesislere gittik. Aşağıda
taraftarlar toplanmıştı. Biz de
balkona çıkıp hep beraber tezahürat yaptık. Şampiyonluk kutlamamızı da ya Türkçe Bar’da ya
da 29’da yaptık. Zaten başka bir
yer yoktu. O günler çok güzeldi.
Şampiyonluk bizi şaşırtmıyordu.
Zaten olması gereken buydu.”

“Evdeki hesap
çarşıya uymadı”

Tanju Çolak (GS’li Futbolcu):

“1990-91 sezonuna Galatasaray olarak, başarılı bir başlangıç
yapmıştık. Şampiyonluk yarışında rakibimiz Beşiktaş’tı. İkinci
yarıda ligin bitmesine 4 hafta
kala oynadığımız Beşiktaş maçı
bu açıdan bizim için önemliydi.
Hatta hatırlıyorum, ben o hafta
Milli Takım’la oynadığımız bir
maçtan dönmüştüm. Ali Sami
Yen Stadı’na çıktık ve 17 dakika içinde ben 2 gol attım. Biz
skorun daha fazla olacağını ve
maçtan galip geleceğimizi düşünürken, stoper Yusuf’un korkunç
bir hatasıyla Ali, Beşiktaş’ın ilk
golünü attı. Özellikle Kosecki
önemli hatalar yaptı ve Ali ile
Feyyaz skoru 2-3 yaptı. Yusuf’la
başlayan hatalar zinciri devam
etti ve bu hatalardan Beşiktaş
çok güzel yararlandı. Alacağımız
maçtan mağlup ayrıldık. Futbol-
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cuların olaya bakışı, şımarıklığı
ve maçın 90 dakika olduğunun
unutulması başımıza böyle haller
açtı. Bizim açımızdan evdeki
hesap çarşıya uymamıştı. Zaten
bu maçtan sonra Galatasaray’ın
düşüşü başladı. Beşiktaş da bu
maçın galibiyetiyle havaya girdi
ve Şampiyon oldu.”

“Bizi kimse tutamaz”
İsmail Er (Gazeteci):

Efsane kadro Ali Sami Yen
Stadı’na her zamanki gibi rahat
gitmişti. Fulya’dan, Mecidiyeköy’e giderken Futbol Şube
Sorumlusu İhsan Kalkavan,
forvetteki Metin, Ali, Feyyaz’a
“Türkiye’de sizi yenecek takım
yok. Ali Sami Yen Stadı’na 5
dakikada gideceğiz 5 gol isterim”
esprisini yapmıştı. Feyyaz da
Kalkavan’a “Ağabey biz atmasına atarız da Walsh gününde
olur ortasını yaparsa. Bizi kimse
tutamaz” yanıtını verdi. Walsh
ise adının anılmasına şunları
söyledi; “Siz beni değil asistlerimi değerlendirin. Bu maçı alma-

mamız için neden yok.” Ali Sami
Yen Stadı’nda maç başlamış 5’nci
dakikada Tanju’nun golünün
ardından Ulvi kendi kalesine gol
atınca 18’nci dakikada Beşiktaş
2-0 mağlup duruma düşmüştü.
Feyyaz kaleci Engin’i uyarıyordu;
“Engin topu onlara değil bize
atacaksın. Bizden oynayacaksın” derken gözünden şişmekler
çakıyordu. 34 ve 44’ncü dakikada Ali Gültiken golleri coştu.
Tribünlerden ses çıkmıyordu.
73’ncü dakikada Feyyaz’ın şutu
Galatasaray filelerine giderken
yanına Galatasaray’ın golcüsü
Tanju yaklaştı “Türkiye Ligi’nde
gol kralı oldum ama takımın da
kralı Beşiktaş oldu. Sizlerdeki
arkadaşlığa imreniyorum. Bu
kadroyu kimse yenemez. Çünkü
hepsi inanmış topluluk” yorumunu yaptı. Maç bitiminden
sonra ise İhsan Kalkavan, tüm
oyuncuları toplayarak rahmetli
Cenk Koray’ın program yaptığı
kulüpte sabaha kadar şampiyonluk şarkıları söylendi. Kalkavan,
Feyyaz’a “Türkiye’de yenmediğiniz takım kalmadı ama

1990-91 Sezonu Puan Cetveli
Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P

Beşiktaş

30

20

9

1
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Galatasaray

30

19

7

4

63

31

64

Trabzonspor

30

14

9

7

55

37
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Golcülerimiz
Feyyaz Uçar

16

Ali Gültiken

14

Mehmet Özdilek

10

Metin Tekin

7

Rıza Çalımbay

5

Alan Walsh

5

Ulvi Güveneroğlu

4

Recep Çetin

1

Gökhan Keskin

1

Avrupa’da neden başarılı olamıyoruz?” diye hayıflandı. Feyyaz’ın cevabı gecikmedi; “Ağabey
bizden daha teknik ve üstün
yabancı oyuncu alırsanız Avrupa’da final bile oynarız. Yeterki
marka olmuş oyuncular transfer
edin. Aksi takdirde kendi bahçemizden dışarı çıkmayız.”

“Galatasaraylılar’ın
arasında maçı
izledim”

maz birçok acı, tatlı hatıralarla
dolu günlerimiz oldu. İşte bu
sonu tatlı biten günlerden birisi
de, Galatasaray-Beşiktaş maçıydı.
Her zamanki gibi Galatasaray
maçına da galip geleceğiz diye
gittik ve mağlubiyet hiç aklımızın ucundan geçmedi.
O maça aşırı bir ilgi vardı.
Öylesine ki, biz bile enteresan
şekilde maçı Galatasaraylılar’ın
arasında izlemek zorunda kaldık.
Çevremiz bizim Beşiktaşlı
olduğumuzu bilen Galatasaray
taraftarları ile doluydu. Maç
2-0 olunca aralarında bizi ti’ye
alanlar işin dozunu kaçırdılar. O
durumda bizim ruh halimizi bir
düşünün! Beşiktaşlı arkadaşlarla
kaş göz işaretiyle anlaşıyorduk.
Maç 2-2 olunca her iki tarafın da
heyecanı biraz daha arttı. 2-3 biz
öne geçince artık dayanamadık,
ayağa fırladık. İşin enterasan
tarafı etrafımızdaki Galatasaraylılar’dan herhangi bir olumsuz
tepki görmedik. Daha doğrusu,
büyük ihtimal gösteremediler.

Tam tersine bizi alkışladılar.
Ayrıca maçta unutamadığım enstantane ise, üç nesil Beşiktaşlı’nın
bir arada sevinçten ağlamasıydı;
dede, baba ve torun.”

Halil İnceer (Tribün
liderlerinden):

“O yıllarda tribünler bugünkülerden çok farklıydı. Atmosfer
çok güzeldi. On dört yıl sonra
şampiyon olduğumuz 1981-82
sezondan itibaren yakaladığımız
coşku o günlerde de devam ediyordu. Maç öncesi ve maç sonrası
yaşananlar, çok farklıydı.
Geçen yıllar içinde unutul-
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“Beşiktaş bir ailenin
çocuğuna bırakabileceği
değerler bütünüdür”
Öncelikle; çocukluğumuzun, özlemle ve
hasretle yad ettiğimiz; kendi çocuklarımıza
büyük umutlarla bırakmayı görev edindiğimiz
yurdumuzun ve Beşiktaşımız’ın bütün çocuklarının
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu
olsun. Dünyanın her yerinde tüm çocuklar mutlu
olsun. Ulusal egemenlik duygusunun doya doya
yaşanacağı nice 23 Nisan’lara diyoruz ve Hande
Edizkan Budak ile kızı Güneş Budak’ı sayfalarımıza
konuk ediyoruz.
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Röportaj:

Fatma Arsan

B

u ayki durağımız
Samsun... Konuklarımız Hande
Edizkan Budak ve
güzeller güzeli kızı
Güneş Budak ile buluştuk. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?
Öncelikle içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğumuz
tüm Beşiktaş ailemize merhaba
diyerek bu güzel röportaja başlamak istiyorum. Türkiye’nin en
çağdaş şehirlerinden birisi olan
Eskişehir’de dünyaya geldim.
Yaşama gülümseyerek bakmayı,
evlatları olmaktan gurur duyduğum anne ve babamdan öğrendim. Lisans ve yüksek lisans
eğitimlerim sonrasında pazarlama ve kurumsal iletişim üzerine
uzmanlaştım. On yılı aşkın
süredir emek verdiğim bu alan
sağlıktan siyasete, sosyolojiden
sanata kadar birçok dalda kendimi yetiştirmemi sağladı. 2009
yılında doğan “Güneş”imizle
hayat yeniden tanımlandı bizim
için. Ülkesini seven her anne ve
baba gibi, iyi bir eğitim alması
için elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Spor, müzik, tiyatro
ve sinemayla ilgilenmekten büyük keyif alıyor. En büyük hobilerinden bir tanesi olan satrançla
da kulübümüz bünyesinde yer
alan Beşiktaş Satranç Okulu’nda
tanıştığını söylemekten mutluluk
duyuyorum.

Nasıl Beşiktaşlı oldunuz ya
da zaten doğuştan Beşiktaşlı
mıydınız?
Beşiktaşlı olmayı, seksen yedi
yılı, takımına duyduğu sevgiyle
geride bırakan bir çınardan,
dedemden öğrendim. Ulaşımın bu kadar kolay olmadığı
dönemlerde bile gönül verdiği
renkleri desteklemek için sık sık
İstanbul’a ve deplasmana giden,
maç günlerini heyecanla bekleyen çok iyi bir taraftar dedem.
Siyah Beyaz’ı onunla sevdim ben.
Güneş ise forması doğumundan
çok önce hazırlanan, küçük bir
“Yavru Kartal” olarak dünyaya
geldi.
Ev ahalisi evin diğer bireylerinde durum nedir?
Aynı renklere gönül veren
çekirdek ailemizde takımımızla

birlikte heyecanlanıyor, birlikte
üzülüyor, birlikte mutlu oluyoruz.
Güzel anılar, totemler, sevilen marşlar... Beşiktaş’ın bu
coşkun tarafı hayatınızda nasıl
yer buldu?
Beşiktaş ve hayranlık duyduğum Çarşı, hayata karşı bir
duruştur benim için. Bu grup,
sıradan bir seyirci olmanın çok
ötesinde, ulusal bir fikir birliği
olmayı başarmıştır. Sosyal ve
siyasi olaylara duyarlı, her türlü
ayrımcılık karşısında sesini tüm
gücüyle duyurabilen, farklı
sosyolojik görüşlerin bir araya
gelmesiyle var olmasına rağmen
“bir ve birlik olabilen” çok özel
bir topluluktur. Bu oluşum içerisinde maç günü aynı semtte, aynı
ruhla birçok anı biriktirebilir, her
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Beşiktaş’ı bir futbol takımı
olmaktan ziyade nasıl değerlendirirsiniz?
Milyonlarca kişinin gönül
verdiği bir kulübü sadece futbol
ile değerlendirmek bir yanılsama
olur bence de. Yüzyılı aşkın süredir tüm misyonunu dürüstlük,
ahlak ve insani erdemler üzerine
konumlandırmış, alın teri ve
emeğin değerini bilen, ahde vefaya son derece hassasiyet gösteren
bir kültürdür bence Beşiktaş. Bir
ailenin çocuğuna bırakabileceği
değerler bütünüdür. Tüm bu
unsurları benimsemenin, özellikle ülke olarak kutuplaştırılmaya
çalışıldığımız bu dönemde de,
toplumsal hoşgörüyü artırmada
önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum.

“Beşiktaşlı olmayı, seksen yedi yılı, takımına duyduğu
sevgiyle geride bırakan bir çınardan, dedemden
öğrendim. Ulaşımın bu kadar kolay olmadığı
dönemlerde bile gönül verdiği renkleri desteklemek
için sık sık İstanbul’a ve deplasmana giden, maç
günlerini heyecanla bekleyen çok iyi bir taraftır dedem.
Siyah Beyaz’ı onunla sevdim ben. Güneş ise forması
doğumundan çok önce hazırlanan, küçük bir “Yavru
Kartal” olarak dünyaya geldi.”
marşı kalpten söyleyebilirsiniz.
Totemim ise az önce de belirttiğim gibi bir ve birlik olmanın
gücüdür.
Samsun’da Beşiktaşlılığı
nasıl yaşıyorsunuz?
Kısa bir süredir Samsun’dayız
aslında. Eşimin görevi nede-
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niyle çok sık şehir değiştiren,
gittiğimiz her şehri özümseyerek
yaşamaya çalışan bir aileyiz. Tabii
ki İstanbul’da olamamak semtimizin güzel atmosferinden biraz
ayrı kalmamıza neden oldu. Yine
de farklı şehirlerde, aynı renklere
gönül veren kişilerle tanışmak
hayatımızı zenginleştiriyor.

Beşiktaşlı olmak neler katar
hayatınıza?
Bu soruya son derece romantik bir cevapla başlamak istiyorum. Beşiktaşlı olmak, “Onur”lu
bir aşkı getirdi hayatıma. On
yedi yıl önce, Üniversiteli Beşiktaşlılar Derneği’nin lösemili
çocuklar için düzenlediği organizasyon sürecinde tanıştık eşimle. Yaşıtlarının başında kavak
yelleri eserken, dernek başkanı
olarak yaptığı birçok etkinlik ile
Türkiye’nin en ücra köşelerine
dokundu onun Siyah Beyaz yüreği. Yıllar sonrasında Ankara’da
yaşadığımız dönemlerde bu sefer
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği
çatısı altında, birbirinden değerli kişilerden oluşan, yürekleri
büyük bir ailenin parçası yaptı
bizi Beşiktaş’lı olmak. Aşk ve
büyük bir aile... Bence son derece
cömertti bize karşı...
Güneş’i geleceğin Beşiktaşlısı olarak nasıl görmek
isterdiniz? Güneş, kendisini
Yavru Kartal bünyesinde nasıl
konumlandırıyor?

Güneş, içerisinde bulunduğu yaş itibariyle fiziksel olarak
olgunlaşmanın yanı sıra duygusal
olarak da olgunlaşma döneminde. Aslında tam da bu noktada
kendisini büyük bir sosyal
yapının parçası olarak görerek
yetişmesi, kişisel vizyonuna
da çok güzel şeyler katacaktır.
Geleceğin yetişkin kartalı olarak,
sporu evrensellikle birleştireceği,
gerçekleştireceği projeler ile kulübünü bir adım öteye gitmesini
sağlayacak, yönetim içerisinde
kadınların sesi olarak yer alacak bir birey olmasını yürekten
temenni ediyorum.
Türkiye’de kadın olmak zor,
güçlü bir kadın olmak daha
zor. Bir kadın olarak bu gücü
Beşiktaş’la nasıl harmanlarsınız?
“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması
gereken alan, biçim ve kılıkta
başarıdan çok; ışıkla bilgi ve
kültürle, gerçek faziletle süslenip
donanmaktır” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği
yolda yürümeye devam ederek
bu zorlukları aşacağız. Bugün
dünya aydınlarının birleştiği ve
Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın
yaymaya çalıştığı erkekler ile
eşit haklara sahip olma görüşünü, devletimizin kurucusu
yaptığı devrimlerle yıllarca önce
gerçekleştirdi. Ülkemizde hala
haklarını bilmeyen, kendisi için
mücadele etmemiş, kaderci bir
anlayışla hayatın zorluklar ile
yüzleşmekten korkan, sindirilmiş milyonlarca kadının olması
düşündürücü gerçekten. Türk
Futbol Fedarasyonu’nun 2011
yılında “cezalı maçlarda kadın ve
çocuk taraftarı statlara ücretsiz
alması” ve bu kararı bir jest gibi
sunması bile kadına, çocuğa, spora ve taraftara adil olmayan bakış
açısının sonucudur. Ülkenin

önde gelen medya kuruluşlarının
attıkları trajikomik manşetleri
bugün gibi hatırlıyorum. En çok
Beşiktaşlı kadınlar tepki göstermişti bu duruma. Dişi Kartallar’ın açtıkları “Bu maç seyircisiz
ise biz neyiz” pankartı aslında
her şeyin özetiydi. Bizleri her
alanda olduğu gibi yok saymaya
yönelik bakış açısıyla mücadele
etmeyi öğreneceğiz. Kızlarımıza
öğreteceğiz. Bu ülkenin geleceğine önce birbirimize sahip çıkarak
yön vereceğiz.

yonumun; kızımın kendi adıyla
var olabileceği bir hayatı yaşamasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Adı gibi olsun. Tuttuğu
takımın ruhu gibi olsun. Zorluklar olsa da yolunda, her seferinde
yeniden doğmaktan korkmayacağı, batmaktan yılmayacağı bir
hayat yaşasın.

Geleceği hazırlayan kadındır. Bu gözle Beşiktaşlı bir
anne ve kız olarak kendinize
nasıl bir gelecek çiziyorsunuz?
Bu hayattaki en önemli mis-
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KARTALYUVAM
K O N U T
S i G O R T A S I
#kartalyuvam

SOSYAL

TWITTER'DA BEŞİKTAŞ İLE BİRLİKTE
EN FAZLA KULLANILAN EMOJİLER

BEŞİKTAŞ

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

(60600)
3,1%

(1476461)
75,2%

(50384)
2,6%
(112178)
5,7%

TT LİSTESİNDE BEŞİKTAŞ

KELİME BULUTU

(218764)
11,1%

FUTBOLCULARIMIZIN
EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ

EMOJİ BULUTU

#BeşiktaşınMaçıVar hashtagi toplamda 2
gün, 9 saat gündemde kalarak ay boyunca
uzun süre gündemde durmuş ve tüm sosyal medya gündeminin 2. sırasına kadar
yükselmiştir.
RESMİ HESAPLARIMIZIN EN BEĞENİLEN İÇERİKLERİ
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BEŞİKTAŞ’IN İTTİHAT VE
PERA İLE MAÇLARI
1920-21 • BÖLÜM 1

Pazar Ligi 1920-21 sezonu, Türk futbol tarihi kaynaklarında az yer verilen
ve buna rağmen birçok yanlış bilgi ile sunulan bir sezondur. Ligin hangi
tarihte hangi maçla başladığı ve nihai sıralaması dahi kaynakların çoğunda
doğru bir şekilde verilememiştir. Dönemin süreli yayınları ile sabit bazı
önemli maç sonuçlarının değiştirilerek aktarılması ise anlaşılabilir
olmaktan tümüyle uzak hatalardandır.

yazıları ile o günlerin iklimini
bu satırlara taşımaya çalışacak,
diğer yandan da bizzat bu maçlardan bazıları ve genel olarak
1920-21 Pazar Ligi ile ilgili yerleşmiş görünen bir takım yanlış
bilgileri düzelteceğim.
Yazı:

Serhan Oytun Eroğlu

1

919-20 Türk İdman
Birliği Ligi’nde şampiyonluğu elde eden
Beşiktaş, sonraki
sezon bu ligle birlikte
Pazar Ligi’nde de mücadele etti.
Beşiktaş’ın, İstanbul futbolunun
o dönem önde gelen takımlarından Pera ve İttihat ile hususi
ve resmi karşılaşmaları da, bu
kulüplerle Pazar Ligi dolayısıyla
oluşturduğu ortak zemin üzerinde gerçekleşti.
Bu yazımda, takımımızın
Pera ve İttihat kulüpleri ile
yaptığı maçları merkeze koyarak, bir yandan haberler ve maç
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Lig aslında
ne zaman başladı?

Altınordu, Fenerbahçe,
Galatasaray ve Darüşşafaka
takımlarından transfer edilen birçok oyuncu ile kurulan
İttihat Kulübü, bir nevi “kuruluş etkinlikleri” kapsamında
önce 21 Kasım 1920’de Moda,
ardından 12 Aralık 1920’de
Beşiktaş ile karşılaştı ve tam
bir yıldızlar toğluluğu olan bu
takım bu maçları sırasıyla 7-0 ve
5-1 kazandı.
Bu 5-1’lik maçın çeşitli
kaynaklarda -sonucundan dolayı
mıdır, bilinmez- Pazar Ligi fikstürüne dahil edildiği görülür.
Halbuki 1920-21 Pazar Ligi, 19
Aralık’taki İttihat-Dork maçı ile
başlamış, Beşiktaş ise ligdeki ilk
maçını 23 Ocak 1921’de Rum

Enosis takımı ile yaparak karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştır.
23 Aralık 1920 tarih ve 29 sayılı
Spor Alemi’nde, gerekli bilgileri
sıra ile görebiliyoruz:
“Union Kulüp 5 Beşiktaş 1:
12 Kanunevvel (Aralık) Pazar
günü Kadıköyü’nde Union
Kulüp (İttihat) ile Beşiktaş’ın
maçları vardı. Gelecek pazardan
itibaren lig maçları başlayacağından bu kümede bulunan iki
Türk kulübünün resmi maçlardan evvelki bu müsabakası
mühim addolunuyordu.”
“Union Kulüp 2 Dork 1: Pazar lig maçlarının ilk müsabakası 19 Kanunevvel Pazar gününe
tesadüf etmişti. Union Kulüp
birkaç iyi oyuncusu müstesna
pek gevşek hareket ediyor, ilk
partide yaptığı bir sayı üzerine
Ermeniler…”
Spor Alemi’ni, ligin aslında
ne zaman başladığı ile ilgili olarak, 20 Aralık 1920 Salı tarihli
Vakit de doğruluyor:
“Pazar günü Kadıköyü’nde
lig maçları başlamıştır. İlk oyun
Union Kulüp (İttihat) ile Ermeniler arasında icra edildi.”

Beşiktaş İttihat’ı özel
maçta yeniyor: 2-1

Beşiktaş ve İttihat, ikinci kez
26 Aralık 1920 günü, -hiçbir
yerde bahsedildiğini görmediğim- özel bir maçta karşılaştılar.
O gün aslında Beşiktaş ile Rum
Aris Kulübü arasında Pazar Ligi
maçı oynanacak ve bu Beşiktaş’ın
ligdeki ilk maçı olacaktı. Başlangıçta lige katılmayı planladığı
halde daha sonra kapandığı anlaşılan Aris maça gelmeyince, (*)
Beşiktaş ve İttihat bir müsabaka
yaptılar ve Beşiktaş sahadan 2-1
galibiyetle ayrıldı:
“Beşiktaş Takımının Bir Muvaffakiyeti
Evvelki gün Kadıköy İttihat
Spor Kulübü’nde Beşiktaş Kulübü ile Union Kulüp (İttihat)
arasında bir futbol müsabakası
yapılmış ve neticede bire karşı iki
sayı ile Beşiktaş galip gelmiştir”
(İkdam, 28 Aralık 1920)

Beşiktaş ve
İttihat, Pazar Ligi
Şampiyonluğu için
sahada

Pazar Ligi’nin iki Türk kulübünün üçüncü karşılaşması resmi
mahiyetteki ligde olacaktır. Bu
bir şampiyonluk maçıdır:
“Beşiktaş 2 - İttihatspor Kulübü 2
Pazar günü öğleden sonra
Pazar Lig maçlarının en mühimi
olan İttihatspor Kulübü takımı

ile Beşiktaşlılar çarpıştılar... Ligin
birinciliğini kazanacak bu iki
takımın müsabakasına Fenerbahçe’den Hasan Kamil Bey hakem
tayin edildi...” (Vakit, 13 Mayıs
1921)

ları toptan kendi muhacimleri
(hücumcuları) istifade edemiyordu. Bu karışıklık arasında İttihat
Kulübü Bekir Bey tarafından
birinci sayısını yaptı. Fakat bundan sonra oyuna hakim oldukları
halde devreyi aynı sayı ile hitama
(sona) erdirdiler.
Diğer devrede İttihat Kulübü
ikinci bir golü ilave eyledi. Bu
sırada Beşiktaşlılar’ın en mühim
uzvu Cavid Bey’in de sakatlanarak sahadan çıkması mağlubiyeti
kat’i zan ettirdiyse de Beşiktaşlılar bundan sonra daha iyi oynamaya başlayarak birinci ve hatta
ikinci sayılar ile oyunu berabere
nihayetlendirdiler.”

Futbolda milli
duygular: Pera maçları

On kişiyle
0-2’den 2-2’ye

Beşiktaş, kazanması halinde
lig şampiyonluğuna ulaşacağı
maçta 0-2 yenik duruma düştü.
Bu dakikalarda bir oyuncusunun
sakatlanması ile de maça on kişi
devam etmek zorunda kaldı.
Buna rağmen mücadeleyi bırakmayan takım, skoru 2-2’ye kadar
getirse de, üçüncü golü bulamadı
ve İttihat bu ilk Pazar Ligi’nin
şampiyonu oldu. Aynı maç yazısını okumaya devam edelim:
“...İlk devrede Union Kulübü
hasmına pek faik bir vaziyette hücumlarda bulunuyor ve
Beşiktaş müdafaasının kurtardık-

Dönemin en yetenekli takımlarından biri Pera Rum Kulübü
idi. Onlarla yapılan maçlar
Türk kulüpleri için ölçü haline
gelmişti. Bu maçlardan birinde,
Fenerbahçe, Pera’ya 1-0 mağlup
olunca, Rumlar bunu bir “bayrak
meselesi” haline getirdiler:
“Bugünkü Müsabakalar:
Fenerbahçe - Pera
Malum olduğu üzere geçenlerde Fenerbahçe Kulübü Rum
Pera Kulübü ile bir talim müsabakası yapmış ve bir sayı ile mağlub olmuştu. Rumca gazeteler
bunu ‘mavinin kırmızıya galebesi’ diye tefsir ettiler.” (Payitaht, 6
Mart 1921)
6 Mart’ta Fenerbahçe ile
tekrar karşılaşan Pera takımı, ilk
maçı ciddiye almadıkları için yenildikleri söylenen sarı-lacivertlileri bu sefer 2-0 yendi. Bunun
ardından bazı Türk kulüpleri,
güçlerini gösterme arzusunun
da eklendiği bir milli heyecan ile
Pera’yı kendileriyle de oynamaya
davet ettiler. Bunlardan en ilgi
çekici olanı ise şüphesiz, Fenerbahçe’nin komşu ve rakip semti
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Üsküdar’ın Anadolu Kulübü
tarafından, gazeteler aracılığıyla
yapılan davet idi:

Anadolu Kulübü’nden
Pera’ya davet

Payitaht gazetesi, 10 Mart
1921:
“Fenerbahçe Kulübü’nün Pera
ismindeki Rum kulübüne mağlub olması Türk spor mehafilinde (çevrelerinde) teessürü mucib
(üzüntüye sebep) olmuş ve bazı
kulüplerin Rumlar’ı müsabakaya davet etmek niyetini izhar
etmiş (açığa vurmuş) olduklarını
dünkü nüshamızda yazmıştık.
Bu neşriyatımızı teyit ederek en
eski spor kulüplerinin biri olan
Üsküdar’da Anadolu İdman
Kulübü’nden atideki (aşağıdaki)
varakayı aldık.
Payitaht Ceride-i Feridesine
(Eşsiz gazetesine)
Muhterem Efendim,
Geçen Pazar günü Taksim
Meydanı’nda Fenerbahçe Kulübü’nü iki sayı ile mağlub eden
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Pera ismindeki Rum kulübünü
kulübümüz ile de bir futbol
müsabakası yapmaya davet eylediğimizi alenen tebliğe vesatat-ı
aliyelerini (yüksek aracılıklarını)
rica ederiz efendim.
Katib Mesud”
Aynı içerikli metin, Anadolu
Kulübü tarafından, aynı anda
birçok gazeteye gönderilmişti:
“Anadolu İdman Kulübü’nden: Geçen pazar günü Taksim
Meydanı’nda Fenerbahçe Kulübü’ne iki gol ile galip gelen Rum
Pera Kulübü’nü, kulübümüzle
de bir futbol müsabakası icrasına davet eylediğimizin alenen
tebliğine ceride-i feridelerinin
vesatatını rica eyleriz efendim”
(11 Mart 1921, Vakit)

İkdam’ın öfkesi

Bu metin, İkdam’ın ise canını
bir hayli sıkmış olacak ki; gazete
haberini, atak Anadolu Kulübü’nün Pera’ya mağlubiyeti
yönündeki temennisi ile bitirdi:

“Pera Kulübü’ne Meydan
Okuyan Kulüplerimiz
Fenerbahçe Kulübü’nü
Taksim meydanında iki sayı ile
mağlub eden Pera Kulübü yine
bermutad şampiyonluk dava ve
şamatasına başlamıştır. Diğer
taraftan Fener’in sırf tabiye (diziliş, yerleşim. Taktik anlamında
da kullanılır) hatası hasebiyle
uğradığı bu mağlubiyetten müteessir olan Türk kulüplerinden
Anadolu Kulübü Pera Kulübü’nü
kendisiyle bir futbol müsabakası
yapmaya alenen davet için gazetemizin vesatatını rica etmiştir.

Umarız ki Rum sporcuları bu
fırsatı kaçırmaz, bu kulübü de
mağlub ettikleri Türk kulüpleri
silsilesine ilhak ederler! (serisine katarlar!)” (İkdam 10 Mart
1921)

Beşiktaş-Pera: 1-1

Beşiktaş ve Pera böyle bir atmosferde, 10 Nisan Pazar günü,
Pazar Ligi münasebetiyle ilk kez
karşı karşıya geldiler. Bu maçın
sonucu çeşitli kaynaklarda, anlaşılmaz bir şekilde, Pera’nın 2-1
lehine imiş gibi gösterilir.
Gelin önce maçın hikayesini, dönemin güzel Türkçe’si ile,
12 Nisan 1921 tarihli Peyam-ı
Sabah’tan okuyalım:
“Beşiktaş: 1 - Pera: 1
Evvelki gün Kadıköyü’nde
mühim bir futbol müsabakası icra edilmiştir. Geçen hafta
program mucibince (gereğince)
Türk İttihatspor Kulübü’yle
çarpışıp sıfıra karşı bir sayı ile
mağlub olan Rum Pera Kulübü
Pazar günü Beşiktaş Kulübü’yle
karşılaştı. Pera Kulübü son birkaç
ay zarfında her nasılsa Fenerbahçe Kulübü’nü iki defa mağlub
etmesi üzerine adeta İstanbul
şampiyonluğunu iddia etmekte,
İttihatspor Kulübü’ne karşı vuku
bulan mağlubiyetini telafi etmek
için, Pazar Ligi’ndeki ikinci Türk
kulübü olan Beşiktaş’ı istihdaf
etmekte (hedeflemekte) idi.
Beşiktaşlılar takımlarında lazım
gelen tadilatı büyük bir dirayetle
icra etmişlerdi. Kaleci: Haki;
müdafi: Ali Tevfik, Edhem;
muavin: Nazım, Cavid, Kemal;
muhacim: İzzeddin, Süreyya,
Ahmed Nüzhet, Bilal ve Rüşdü
Beyler’den terekküb eden (birleşerek meydana gelen) Beşiktaş takımı derin bir itimad ile
oyunun bidayetinden nihayetine
(başlangıcından sonuna) kadar
kemal-i şiddetle (tam bir sertlik-

le) vazifelerini ifa ettiler (yerine
getirdiler) Müsabakanın birinci
kısmı hafif bir yağmur altında
sayısız neticelendi. İkinci kısımda
şiddetle vezane (esmeye) başlayan rüzgarın altında kalan Beşiktaş kalesine Peralılar, oyunun
hitamına (bitimine) on dakika
kala birbirini müteakib (takip
eden) iki sayı yaptılar. İkinci sayı
hakem Matusyan Efendi tarafından verilen bir frikik=serbest
vuruşun hiçbir kimseye temas
etmeden kaleye girmesi hasebiyle
sayıdan addedilmedi (gol olarak
kabul edilmedi) Beşiktaş ikinci
kısmın nihayetine bir iki dakika
kala bir sayı yaparak şampiyonluğu iddia eden Pera takımıyla
berabere kaldılar.”

Beşiktaş’ın en iyi
oyucuları milli
mücadelede

12 Nisan 1921 tarihli Alemdar da, kesin bir dille sonucun
beraberlik olduğunu yazıyor:
“...Bu müsabaka hakkındaki
tahminat (tahminler), faraziyat
(spekülasyonlar) hiç de isabet etmedi... Herkes Peralılar’ın parlak
bir muvaffakiyet temin edeceğini
tahmin ediyordu. Halbuki Rum
gençlerinin bütün maharetleri
gayretleri ancak berabere kalmayı
temin edebildi.
Bu maçla Beşiktaşlılar on iki
seneden beri atletik sporlarda
gösterdikleri harikulade muvaffakiyatı (başarıları) futbolda da
pek yakın bir zamanda istihsal
edebileceklerini (üretebileceklerini) isbat ettiler. Nuri, Kâmi,
Asım, İbrahim, Fercani gibi, değil
yalnız Beşiktaş’ın, İstanbul’un
bile güzide (seçkin) oyuncularından mâdud (sayısı belli) bulunan
gençlerin Anadolu’da bulunmalarına, bunların yerini tutacak
oyuncuların bulunmamasına rağmen yine pek güzel oynadılar...”
Maçın sonucu aynı tarihli
Vakit’de de 1-1’dir:
“Beşiktaş:1 - Pera:1
...Oyun bir buçuk saat zarfında aynı hararetle devam etmiş
ve bire karşı bir sayı ile hitam
bulmuştur. Pera Kulübü geçen
hafta İttihatspor Kulübü’ne mağlup ve bu defa da Beşiktaşlılar ile
berabere kaldıklarına nazaran,
Pazar Ligi’nde şampiyon olmak
hevesleri tamamen serab olmuştur”
İleri Gazetesi'nde de uzunca
bir maç yazısı var. O yazıdan
önemli bir cümle: “...Hakem Matusyan Efendi oyunun hitamında
Beşiktaş aleyhine verdiği ikinci
sayıdan mütevellit hatasını tamir
ederek tarafeynin bire karşı bir
sayı ile berabere kaldığını tebliğ
eyledi...”
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Ligin nihai sıralaması

Ben bu maçın sonucunun
hiçbir gazete veya dergide 2-1
Pera lehine yazıldığını görmedim.
1-1’lik sonuçla ilgili rastladığım
tek muğlak gibi görünen ifade,
Spor Alemi’nin 14 Nisan tarihli
nüshasında yazılan aşağıdaki
metindedir, ki o ifadeden de
2-1’lik bir Pera galibiyetinin nasıl
çıkartılabildiğini anlamak mümkün değildir:
“Pera - Beşiktaş; 10 Nisan
Pazar günü İttihat Kulübü’nde
Pera Rum kulübüyle Beşiktaşlılar
arasında lig maçları icra edilmiştir.
Birinci parti (devre) sıfır sıfıra
berabere cereyan ettiği halde ikincide tarafeyn (taraflar) birer sayı
yapmışlardır. Pera frikikten ikinci
bir sayı yaptığını iddia ediyorsa da
daha kat’i bir netice elde edilememiştir.”
Ligin, birazdan göstereceğim
nihai sıralamasına göre, belli ki bu
maç Pazar Birliği heyeti tarafından da 1-1 olarak tescil edilmiş.
Aksi takdirde Beşiktaş, ne 2-2
biten İttihat maçına çıkarken
şampiyonluk şansını korumakta
olan bir takım olabilirdi ne de
ligi ona rağmen Pera’nın üzerinde
ikinci sırada bitirebilirdi.
Anlaşılan o ki, bir kısım tarihçilerimiz/araştırmacılarımız, ne
sebeple ve hangi yetki ile bilmiyorum ama, hakemin ve birlik heyetinin verdiği karardan memnun
kalmayarak, maçın sonucunun
tarihe 2-1 Pera lehine geçmesini
münasip görmüşler.
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1920-21 Pazar Ligi ile ilgili
genele yaygın ve yanlış bilgilere
ligdeki takım sayısı ve ligin nihai
sıralaması bile dahildir. Pera
takımı da çoğu kaynakta, -yukarıda hikayesini aktardığım Beşiktaş-Pera maçına dair tevatürden
dolayı olsa gerek- nihai sıralamada
Beşiktaş’ın önünde ikinci sırada
imiş gösterilir.
Halbuki işin, her iki konu
açısından da, doğrusu 21 Mayıs
1921 tarihli Peyam-ı Sabah’ta açık
seçik olarak bildiriliyor:
“İttihatspor, Beşiktaş (Türk),
Dork (Ermeni), Stella (İtalyan),
Pera ve Enosis (Rum) kulüplerinden müteşekkil Pazar Ligi’nin fut-

bol lig müsabakaları geçen hafta
hitam (son) bulmuştur. Sayıların
(puanların) tasnifi neticesinde
sıra ile ber vech-i ati (aşağıda
görüleceği üzere kulüpler derece
almışlardır: İttihatspor, Beşiktaş,
Pera, Stella, Enosis, Dork.”
(*): “Evvelki Günkü Futbol:
Pazar günü İttihat Spor Kulübü’nde Beşiktaş Kulübü’yle Kadıköy
Aris Rum Kulübü arasında lig
maçı icra olunacaktı. Aris Kulübü
vakt-i miadında (tanınan sürede)
sahada isbat-ı vücud etmediğinden, hakem tarafından seremoni
yapılmış ve Beşiktaş Kulübü’nün
hükmen galibiyeti ilan olunmuştur.” (Peyam-ı Sabah, 28 Aralık
1920)
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“Karakartal’ın
İzinde Beşiktaş”
fotoğraf yarışması

B

eşiktaş JK Müzesi, kulübümüzle
Beşiktaş ilçesini
ilişkilendiren
fotoğraflar özelinde bir fotoğraf yarışmasına
imza atıyor. Beşiktaşımız’ın ve
semtin köklü kültürünü konu
edinen yarışmaya katılım, 26
Mayıs tarihine kadar sürecek.
“Karakartal’ın İzinde Beşiktaş” Fotoğraf Yarışması ile
katılımcıların eserleri; kulübümüzün 116 yıllık tarihi boyunca semt ile kurduğu ilişkiyi
görselleştirecek. Beşiktaş’ın
tarihi dokusu, sosyal ve kültürel yaşamı, semt sakinlerinin
taraftar olarak profili ve sosyal

86

Nisan 2019

yaşamda, gündelik hayatın
içindeki Beşiktaşımız’ın; sporun, futbolun semt ve ilçe ile
ilişkisini belgeleyen fotoğraflar,
yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Amaç, semt
kimliği ile örtüşen
kulüp değerlerini
anımsamak

1903 yılında Beşiktaş’ın
Serencebey Mahallesi’nde
kurulan Beşiktaş Jimnastik Kulübümüz’ün, 116 yıllık tarihi
boyunca Beşiktaş semti ve sakinleri ile iç içe geçen bir sosyal
yaşamın aktörü konumunda...

Sokaklarında yüz yılı aşan bir
zaman boyunca sporla iç içe bir
yaşam süren Beşiktaş ilçesinde;
“Karakartal’ın İzinde Beşiktaş”
teması ile Beşiktaş Jimnastik
Kulübümüz'ün Beşiktaş ilçesi
ile sosyo-kültürel ilişkisini belgelemek, semt tarihini Beşiktaş
JK tarihi ile ilişkilendirerek
aktarmak ve semt kimliği ile örtüşen kulüp değerlerini anımsamak, yarışmanın temel amacını
oluşturuyor.
Fotoğrafa ilgi duyan, on sekiz yaş üstü herkesin katılımına
açık olan ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu desteğiyle
hayata geçen yarışmaya, 26
Mayıs 2019 tarihine kadar

başvurmak mümkün. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme
hakkı kazanan eserler, http://
bjk.com.tr/tr/besiktas-jk-muze
web sitesinde ve Beşiktaş JK
Müzesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.
Yarışma sonunda “Başarı
Ödülü” kazanan üç eser, Vodafone Park’ta bir sezon boyunca geçerli olmak üzere VIP
Koltuk; “Mansiyon Ödülü”
kazanan üç eser, sezonluk kombine bilet, başarılı bulunan elli
eser ise bahsi geçen mecralarda
sergilenme hakkı elde edecek.
Yarışmanın Seçici Kurulu, Beşiktaş JK Pazarlama ve
Sponsorluklardan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Umut
Kutlu, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Karlıova, Fotoğraf Tarihçisi,
Yazar, Küratör Engin Özendes,
Fotoğrafçı ve Akademisyen
Profesör Mehmet Bayhan ve
Fotoğraf Sanatçısı Mehmet
Turgut olarak belirlendi. Yarışmanın Düzenleme Kurulu
Üyeleri, Beşiktaş JK Pazarlama
ve Yeni Projelerden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Yücel, Beşiktaş JK İletişim-

den Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyemiz Candaş Tolga Işık,
Beşiktaş JK Müze Müdürümüz
Canan Cürgen ile Beşiktaş JK
Müze ve Tarih Danışmanımız
Zülâl Gök olarak açıklandı.
“Karakartal’ın İzinde Beşiktaş”
Fotoğraf Yarışması seçici kurul
değerlendirmesi, 30 Mayıs -3
Haziran tarihleri arasında, sonuç ilanı ve yarışma sonu sergi
açılışı ise 11 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Katılım koşulları

Yarışmaya başvuru için; katılımcıların BJK Derneği Spor
Okulları Tesisleri ve Gayrimenkul Kiralama, İşletme Geliştirme İktisadi İşletmesi ESENTEPE TİCARİ MERKEZ
Şubesi TR35 0013 4000 0067
8126 0000 01 IBAN numaralı
hesaba katılım ücreti olarak 20
TL yatırarak, açıklama kısmına
“2019 Yılı Fotoğraf Yarışması
Katılım Bedeli” olduğunu belirterek, isim-soyadı bilgilerini
eklemeleri gerekmektedir. Yarışmacılar ilgili şartnameye https://www.tfsfonayliyarismalar.
org/yarisma_detay.asp?s=403
adresinden ulaşabilirler.
TFSF onaylı yarışmalara
katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışmacılar yalnızca dijital
fotoğraflar ile başvurabilir. Başvurular siyah-beyaz ve renkli
fotoğraflara açıktır. Her yarışmacı, en fazla dört
fotoğrafla yarışmaya
katılabilir. Yarışmaya gönderilecek
dijital fotoğraflar,
kısa kenarı en az
2400 piksel ve boyutu 4 mbyte’ten
az olmayacak

şekilde oluşturulmalıdır.
Bu yarışma ile eş zamanlı
yapılan ya da daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış
fotoğraflar ile bu fotoğrafların
deklanşör farklılığı içerenleri
yarışmaya katılamaz. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine
ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici
kurulu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişikliği
yapan katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi uygulanır. Kural
ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin
U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13.
Maddesi’ndeki yaptırımlar
uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya
sergilemenin yeri boş bırakılır.
Ödül verilmişse katılımcının
ödülü geri vermesi gerekir. Bu
durum, diğer ödül almış ve/
veya almamış yarışmacılara
talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş
sayılır. Bu koşullara uymayan
katılımcılar yarışma dışı bırakılır. Fotoğrafların üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih
vb. işaretler bulunmamalıdır.
Yarışma Sekreterliği
ve İletişim
Funda Ocak Taştutar
Beşiktaş JK Müzesi, Vişnezade
Mahallesi, Dolmabahçe
Caddesi, No: 1 Vodafone Park,
Beşiktaş-İSTANBUL
E-posta:
fundaocaktastutar@bjk.com.tr
Telefon: 0212 9481903-5009
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Atina'da AEK FC'nin
bir maç günü

Yazı:

Handan Kaloğulları
Spor ve Pazarlama Yöneticisi

T

anrılar şehri modern Atina; antik
Roma, Bizans ve
Osmanlı dönemleri ile modern
çağın yapılarının ve kültürünün
bir arada yaşadığı bir şehir...
Mitolojiye göre, Poseydon ve
Atina tıpkı stadyumlardaki isim
sponsorluğu gibi bu şehrin isim
hakkı için mücadele etmiş. Mücadeleyi Atina kazanmış ve ödül
olarak da kendi ismini bu şehre
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vermiştir. 665 bin civarında bir
nüfusa sahip olan Atina, zeytin
ağaçlarının ardına saklanmış
efsaneleriyle ünlü, sıcak ve sempatik insanlarıyla hafızalara kazınmış antik Yunanistan’ın lider
kentidir. Dünyanın en zengin
otuz dokuzuncu şehri olarak ilan
edilse de, son yıllarda yaşanılan
ekonomik krizler nedeniyle bu
sayı hala güncel mi bilemiyorum.

Önce biletler

Ziyaret için gidiş-dönüş 550
TL ile 900 TL arasında değişen
uçak biletlerden birini seçerek
işe başladım. Aynı zamanda,
orada olduğum günlere denk
getirdiğim AEK FC & Panathiniakos maç biletini almak için
oldukça uğraştım. Fiyatı 10 € ile
30 € arasında değişen biletlerden
herhangi birini alarak maça girebileceğimi düşünüyordum ama
yanıldım. Bilet alabiliyor olmak
için aynı zamanda 10 € olan fan

karttan da almam gerekiyormuş.
Yorucu geçen online satın alma
sürecinden sonara maç biletimi
de bir hafta öncesinden alarak
işlemi tamamladım.

Yolculuk zamanı

İlk gün, havalimanına indim.
Havalimanından metro veya
otobüsle (otobüs biletini havalimanı çıkışının sağ tarafındaki bilet ofisinden 5 €’ya satın
alabilirsiniz) şehir merkezinin
sıcak atmosferine, yaklaşık otuz
dakikada ulaşıyorsunuz. Dost
canlısı ama yürümeyi sevmeyen
Yunan halkının olduğu bu şehirde, Atina Arkopolis, Partnenon,
Plaka, Erehteyon, Hadrianus
Kütüphanesi, Zeus Tapınağı,
Monestraki, Panaghia Kilisesi’ni
gezip güzel lezzetlerini tadarak
zamanımı geçirdim.
İkinci gün, güzel bir kahvaltı
ile şehrin pazarlarını gezerek

tüm enerjimi saat 19:30’da
oynanacak maça sakladım. Maç
saati yaklaştığında Olimpiyat
Stadyumu’na doğru yol alırken,
stadın hemen önündeki Golden
Hall’da buranın halkı gibi uzun
bir keyif molası vererek, kahvemi
içtim ve telefonumu şarj ettim.
Heyecanlıydım... Çünkü
daha önce Beşiktaş Dergisi için
İngiltere’den yazdığım “Bir Maç
Günü” yazılarıma geri dönmüştüm. Yunanistan’ın süper liginde
üçüncü sırada yer alan AEK
FC, aynı zamanda Yunanistan
mültecileri tarafından kurulan
bir takım olma özelliğini taşıyor.
Genelde işçi sınıfının aracılığıyla
kurulduğunu, savaş dönemlerinde halk üzerindeki algıda
değişim yaratmak için varlığını
devam ettirdiğini düşündüğümüzde, AEK’ın da mülteciler
tarafından kurulmuş olmasına
şaşırmamalıyız.
Biraz daha araştırdığımda
beni de şaşırtan tarihine denk
geliyorum. İstanbul’da “Pera”
adıyla kurulması, başarılı maçlardan sonra Fransa’da kendilerini “İstanbul Şampiyonu” olarak
ilan etmeleri, bu lansenin kendilerini mutlu etse de, başkalarını
mutlu etmeyerek FIFA’ya şikayet
edilmesi, hemen akabinde Fransa
Federasyonu tarafından, oynanacak maçlarının iptal edilme ka-

rarının çıkması, kulüp açısından
oldukça büyük bir talihsizlik...
Bu talihsizlik ve kaotik dönemin
getirdiği kötü gidişattan dolayı
İstanbul’a dönen takımın bazı
oyuncuları, Marsilya’da kalır,
bazıları da Yunanistan’a gelir.
Yunanistan’a gelen oyunculardan
bazıları, 1924 yılında (Türkiye-Yunanistan Savaşı sırasında)
Rum mültecileriyle birlikte AEK
FC takımını kurarlar. İstanbul’daki Pera takımının geride
kalanı ise isim değişikliği yoluna
gider ve “Beyoğluspor” adıyla
yoluna devam eder.

AEK FC, yeni stadyumları
bitene kadar maçlarını, 69 bin
618 kapasiteli Oliympic Stadium’da oynamaya devam edecek.
Bu stadyum, Beşiktaş maçlarına
ev sahipliği yapan Olimpiyat
Stadyumu ile konum açısından
hemen hemen aynı.
Dinlendiğim Golden
Hall’den kalkarak, beni bekleyen sürprizden habersiz bir şekilde, stadyuma doğru yol almaya
başladım.
Aynı zamanda Olimpiyat
Stadyumu’nun hemen karşısında, AEK FC’nin kulüp binası
bulunuyor. Stadyum çevresinde,
kulüp ürünlerinin satıldığı bir
mağaza, corner veya herhangi bir
mobil araç yoktu. Sadece korsan
ürünlerin satıldığı tezgahlar
vardı, bu büyük bir eksiklikti.
Stadyum çevresinde keşif
yaparken benimle aynı ruhu
taşıyan Przemek Niciejewski ile
tanıştım. Liverpool’lu olan Przemek, sıkı bir Beşiktaş hayranı
çıktı. Bu hayranlık onu Vodafone Park’a kadar getirmiş. Beşiktaşlı olduğumu duyunca bana
hemen Youtube’den Beşiktaş’ın
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taraftarlar evlerine doğru yol
aldılar. Ben de bir gece daha
konaklayacağım eve, sonra da
gerçek evim olan İstanbul’a yani
Beşiktaş’a doğru gelecektim.
Stadyumda spor pazarlama
adına sadece iletişim kanalı olarak led’lerde dönen sponsorların
reklamları ve kapı girişlerinde
ücretsiz dağıtılan maç günü dergisi dışında bir şey yoktu. Ama
bol oranda misafirperverlik ve
samimiyet vardı. Tıpkı Beşiktaş’ta olduğu gibi...
en çok sevdiği marşını sanırım
beş kez izletti.
Farklı liglerde birçok maç izleyen Przemek Niciejewski, sahibi olduğu şirketin dışında, futbol
fotoğrafçılığı yapıyor ve izlediği
birçok maçtan çektiği fotoğraflarını “Going To The Match” adlı
kitabına dönüştürmüş.
Elimde maç biletimle, Yunanistan liginde yirmi dokuz kez
kupa sevinci yaşayan ve UEFA’da
kupa kaldırma şansını yakalayan
AEK’in stadyumuna girmeyi
planlarken; Przemek beni kolumdan tutarak basın tribününe
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girebilme şansını denemek için
AEK sorumlusunun yanına
götürdü. İstanbul’dan geldiğimi
öğrenen AEK sorumlusunun,
İstanbul’a olan sevgisi nedeniyle
neredeyse omuzlarında, basın
tribününe kadar girdik. Bu güzel
anıyı kesinlikle Przemek Niciejewski’ye borçluyum, teşekkürler.
Fazla seyircinin bulunmadığı
tribünlerde, oyundan ziyade
Pyro gurubunun şovları maça
damgasını vurdu.
Maç AEK FC 0 - Panathinaikos 0 olarak bitti. Maç bitişiyle
çok hızlı boşalan stadyumdan,
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DİLAY KORKMAZ:

"Vodafone Park'ta
olmak çok başka"

92

Nisan 2019

Ekranların sevilen sunucusu, Vodafone Park’taki maçları kaçırmayan
Dilay Korkmaz’ı bu kez maç olmayan bir günde mabedimizde ağırladık.
Hiçbir zaman var olanla yetinmeyen ve hep gelişimi savunan bir kişi
ile tanıştık. Güneşin yüzünü gösterdiği ama bir yandan da rüzgar’ın
üşüttüğü bir havada bizleri kırmadan objektiflerimize harika pozlar verdi.
Futboldan televizyon dünyasına, kitaplardan hayallerine kadar birçok
konuyu konuştuk. Gerisi için yapmanız gereken sadece sayfayı çevirmek...

Röportaj:

A. Kubilay Samyeli
Fotoğraf:

Enis Albayrak

Ö

ncelikle hoş geldiniz. Sizi sık sık
maçlarda görüyoruz ve bugün yine
tribündeyiz. Maç
harici Vodafone Park’ta olmak
nasıl hissettiriyor?
Stadyum’un böyle hiç tadı
yok. Taraftar burayı doldurduğunda, maçlarda tek yürek
olduğunda yaşayan bir yer haline
geliyor.

Geldiğiniz maçlar ile ilgili
bir anınız var mı?
Genellikle maçlarda karşı
takımı biraz kışkırtıcı snap’ler
atıyorum. Mesela en son “Konya’dan gelirken etli ekmek
getirseydiniz keşke, yerdik” diye
yazmıştım. Bu tatlı takılmalarımın ardından karşı taraftan
saldırılar oluyor ama Beşiktaş taraftarı o kadar büyük ki, bir şey
olduğunda beni hemen savunmaya geçiyorlar. Fotoğrafların
altındaki yorumlara baktığımda
koruyorlar, hiç yalnız bırakmıyorlar.
Bu tip anlarda rakiplerden
aldığınız tepkilerin dozajı ne
oluyor?
Çok sinir oluyorlar. Ben de
onları sanırım birazcık deşiyorum ama insanlar bence şunu
anlamıyorlar; spor gerçekten
çok eğlenceli bir şey ve insanla-

rın da eğlenmesi gerekiyor. İşi o
kadar ciddiye alıp saldırıyorlar
ki, ne gerek var buna yani? Ben
o an gayet esprili bir şey yazmışım, o an maç olabilir, gergin
olabilirler bunu anlayabiliyorum
ama bu kadar da saldırıya geçmeye gerek olmadığını düşünüyorum.
Futbol taraftarlığı başka bir
boyut. Normal zamanda güleceğimiz bir şakayı o an kaldıramadığımız anlar olabiliyor.
Konu spor olunca işin rengi
çok değişiyor, özellikle futbol
da. Ben hakaret etmiyorum asla,
esprili tatlı bir kızdırma oluyor
o kadar.
Ailenizde başka Beşiktaşlı
var mı?
Var tabii ki. Annem, kız kardeşim, rahmetli babam... Biz de
herkes Beşiktaşlı...

Maç esnasına göre gerçekten
farklı bir havası var. Hissettikleriniz sakinlik gibi mi, dinlendirici mi?
Tribünler doluyken daha güzel. Sonuçta burası bir stadyum
ve geldiğinizde görmek istediğiniz, öncelik tribünlerin oluşturduğu atmosfer. Bütün taraftar bir
arada olduğunda esas o zaman
keyifli oluyor stadyum. Şimdi biz
bize dostane sohbet ediyoruz,
kafede oturuyormuş gibi.
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“Stadyumda maç izlemek, çok başka bir duygu.
Hakikaten evde, kafede izlemek gibi değil ki. Burada
herkes aynı anda tezahürat yapıyor, herkes aynı anda
telefonunun ışığını açıyor, atkılar sallanıyor, bunar
inanılmaz bir şey. Bir tribün ‘Siyah’ diyor, diğeri ‘Beyaz’
diyor, çok başka bir atmosfer. Çok başka...”
Çocukken maçları izlemek
nasıldı peki?
Babam izliyordu ama benim
sporla aram çok iyi değildi. Oturayım maç izleyeyim gibi ritüellerim yoktu. Babam maç izleyince,
ben, kardeşim, annem hepimiz
kızız ve babam maça odaklandığında biz de “Ya of, yine mi maç
izleyeceksin” diyorduk. Ama işte
insan büyüyünce, spor müsabakalarını bilinçli izlemeye başladığında daha keyifli oluyorsun.
O sebeple çocukken maç izlediğimde hiçbir şey anlamıyordum.
Tamam vurdu işte, gol oldu filan
diyordum ama yaş faktörüyle de
alakalı o bilince ulaşınca her şey
farklı oluyor. Hele ki stadyumda maç izlemek, çok başka bir
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duygu. Hakikaten evde, kafede
izlemek gibi değil ki. Burada herkes aynı anda tezahürat yapıyor,
herkes aynı anda telefonunun
ışığını açıyor, atkılar sallanıyor,
bunar inanılmaz bir şey. Bir tribün “Siyah” diyor, diğeri “Beyaz”
diyor, çok başka bir atmosfer.
Çok başka...
Beşiktaşlılığınız aileden
başlamış ama tam olarak taraftar kimliğiniz nasıl oluştu?
Evet, aileden başladı ama dediğim gibi eskiden aşırı bir merakım yoktu. Hatta “Hangi takımı
tutuyorsun?” diye sorduklarında
“Milli takımı” deyip geçiştiriyordum. Ama annemler çok
fazla maç izliyordu ve şöyle bir

durum var; isim verip şimşekleri
üzerime çekmek istemiyorum.
Günün sonunda ekranın karşısına çıkıyorum. Diğer takımlar da
iyidir, hoştur ama burası başka...
Kenetlenen insanlar var, olumsuzluklar karşısında bir duruş
var, tepki var. Ve benim karakterimde Beşiktaş gibi. Siyahım
siyah, beyazım beyaz. Asla arada
kalmışlıklarım yok. Benim de
Beşiktaşlılık kimliğimin oluşmasında bunlar büyük etki gösterdi.
Ekran başında olmanızı
da düşünerek, sakin ve yapıcı
cümleler kuruyorsunuz ama
geçen sezon oynadığımız
Fenerbahçe maçının ardından
Müge Anlı yaptığı işin özünden
çıkarak canlı yayında taraftar
kimliği ile hoş olmayan açıklamalar yapmıştı. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ne olursa olsun, arada bir
saygı olmalı. Spor’un içinde
yenmekte yenilmekte var. Her
durumda taraftarın kendi duygu-

larına hakim olması gerektiğini
düşünüyorum. Spor’un içerisinde
şiddet ve küfür gibi negatiflikleri
asla doğru bulmuyorum.
Kariyeriniz farklı alanlar
içerisinde, büyük sıçrayışlarla
ve yön değiştirerek gelişmiş.
Süreci anlatır mısınız?
Farklı alanlar değil aslında.
Durumu şöyle izah edeyim.
Üniversiteye girmeden önce
Ankara’da spikerlik, sunucuk
dersleri alıyordum. Üniversite
zamanında da artık biraz aile
baskısıyla mı, gerginlikten mi
diyeyim bölüm yazmak için muhasebeyi yazdım ama ben zaten o
sırada okula giderken de Müjdat
Gezen’de eğitim alıyordum. Sonra bu işe nasıl başlayabilirim diye
düşündüm. “Miss Turkey’e katılayım. Ben çok güzelim” diyen
birisi de değilim açıkçası. Tamam
güzel olduğumun farkındayım
ama çok güzel olacağım, taç takacağım gibi kibirlerim de yoktu.
Ama dedim ki, bu benim için iyi
bir basamak olabilir. Bunu iyi
kullanırsam ailemin de desteğiyle
daha iyi bir yere gelebilirim, diye
düşündüm ve bu şekilde Miss
Turkey’e katıldım. Orada derece
aldım, Dünya Güzellik Yarışması’na gidip orada da derece aldım
ve sonra istediğim oldu. Acun
abi ile çalışmaya başladım ve
sırasıyla da Star’da, Kanal D’de
çalıştım.
Peki bundan sonrası için
planınız var mı?
Var, çok fazla planım var.
Kendi yapmak istediğim programlar var. Magazini çok seviyorum, içerisinde bulunmak çok
eğlenceli. Sunduğum program
çok iyi gidiyor. Ben memnunum,
kanal memnun, yapımcı memnun, izleyici çok memnun ki en
önemlisi de onlar. Ama bundan

sonra da mesela bir kültür-sanat
programı sunmayı çok isterim.
Söyleşi programı var mesela
kafamda. Yarışma programı
sunmayı da istiyorum. İleride
koyduğum hedeflerim var yani.
Mevcut ile yetinmiyorum, hep
bir sonrakini planlayıp, basamak
basamak ilerliyorum.
Kendinizi sürekli geliştiren
de bir kişisiniz. Mesela ana
akım kanallarda kültür-sanat
yayınına çok fazla yer verilmiyor ama sizin isteklerinizden
birisi de böyle bir program
yapmak.
Bunu yapabilmem için rey-

ting kaygımın olmadığı bir kanal
olması gerekli. Bir de insanın
sürekli olarak kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben
her sabah uyandığımda ağzıma
kalem koyup, çalışıyorum. Her
gün evde şiir kitabı okuyorum.
Çünkü kelimelerin hepsi bir duygudur ve onlara anlam yüklemek
zorundasın. Kelimenin anlamını
bilirsen, karşı tarafa telaffuz ederken doğru ifade edersin. Çünkü
bunun altı dolu olmalıdır. Onun
için de çok okumak gerekiyor,
fazla kitap okumak gerekiyor,
çok şiir okumak gerekiyor ki
insanlara doğru anlatabilesin. O
sebeple hala bunları yapıyorum,

95

Nisan 2019

evde diyafram çalışıyorum. Başımın belada olduğu bir İngilizce var ve hala İngilizce dersi
alıyorum. Kısacası işimle ilgili
çok şeyi takip ediyorum. Çünkü
ben hayatta bir şeyleri başarmak
zorunda olan birisiyim, hayatta
bir b planım yok. Mecburen
çalışmak ve üretmek zorundayım. Ailem var, bana güvenen
insanlar var, sevdiğim insanlar
var. Bu sebeple devamlı gelişmek
zorundayım, başka bir şansım
yok. Diğerlerinden öne geçmem
gerek. İçimden de bunu yapmak
geliyor. Çalışırken dünyanın en
“Mesela şampiyonluk
gecesini sunmak çok
isterim ya da Beşiktaş
ile ilgili herhangi bir
organizasoyunun
sunuculuğunu üstlenmek
harika olur. Bunları
koşulsuz-şartsız
kabul edip, içerisinde
bulunmaktan keyif alırım.”
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mutlu insanıyım, hiçbir zaman
of demem. Demin söyledim sana
mesela, acayip yorgunum. Pazar
günü yayından çıkıp eve geldim, yemek yemeyi unutmuşum
ama bir boşluk hissi oluştu. Ne
yapsam diye düşünürken çiftliğe gidip dört saat ata bindim.
Attan indim, arabaya bindim
ama ayaklarım tutmuyor. Ayrıca
ertesi gün ödel töreni var mecbur
gideceğim ama ata binmeyi de
çok seviyorum ve onu da yapmam lazım. İşte böyle dengeler
kuruyorum.
Güzellik yarışmasına
katıldığınızda babanızın ile
ilginç bir diyalog yaşamışsınız.
Detaylarını alabilir miyiz?
Babam bilmiyordu. Ben hep
sunucu olmak istedim, hiçbir
zaman oyuncu olmak istemedim,
showgirl olmak gibi bir isteğim
hiç olmadı. Çocukken haber
sunucusu olmayı çok istiyordum.
Yine istiyorum tabii ki ama o
şu an için haddimin yetmediği

bir şey. Yeterli donanıma sahip
olduğumda onu da yapmak
isterim ama an itibariyle kendimi o donanımda görmüyorum.
Yapanlar çok başarılılar ve takdir
ediyorum ama şimdilik o kalibrede değilim. Neyse, Bir gün
evde otururken anneme Miss
Turkey’ye katılmak istediğimi
söyledim. “Neden bunu istiyorsun” diye sordu. Burada annem
ile ilgili bir parantez açmak
gerekli. Annem çok otoriter bir
kadındır. Saat 20.00’dan sonra
eve kimse giremez, evden kimse
çıkamaz ki o dönem üniversite
de okuyorum. Arkadaşlarım dışarı çıkarken annem beni hiçbir
yere yollamazdı. İşte bu koşullar
altında durumu anlattım ve “Biliyor musun, ben de seni oraya çok
yakıştırırım” dedi ve başvurduk
ama babamın haberi yok tabii ki.
Sonra ilk yüz elli için çağırdılar,
topladık bavulları, geldik buraya.
Ertesi gün elli, sonraki gün yirmi
ve ardından kampa gidiyorsun...
Bir baktım kamp otobüsünde-
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“Sunduğum program çok iyi gidiyor. Ben memnunum,
kanal memnun, yapımcı memnun, izleyici çok memnun
ki en önemlisi de onlar. Ama bundan sonra da mesela
bir kültür-sanat programı sunmayı çok isterim. Söyleşi
programı var mesela kafamda. Yarışma programı
sunmayı da istiyorum. İleride koyduğum hedeflerim
var yani. Mevcut ile yetinmiyorum, hep bir sonrakini
planlayıp, basamak basamak ilerliyorum.”
yim. Sonra babamı arayıp “Sakın
bana kızma, güzellik yarışmasına
gidiyorum” dedim ve bana “Sen
ne saçmalıyorsun? Sen ne dediğinin farkında mısın?” diyerek
kızdı ama kızmak filan hafif kalır. Yakıyor ortalığı... On dokuz
yaşımda kamp otobüsündeyim,
etrafımda insanlar var ve aldığım tepkiden ötürü ağlıyorum.
Halimi düşünsene... Ve duygusal bir kız çocuğusun. Sonra
“Ben yola çıkıyorum, gelip seni
alacağım” filan demeye başladı
ve olay kontrolden çıkacak gibi
görünüyordu. Annemi arıyorum
“Bir şeyler söyle, babamı idare et”
diyorum ama ortam çok gergin.
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Sonra babam tekrar aradı “Çok
üstüne gittim senin, yanlış bir
şey yapacak olsaydın geri dönerdin ama geri dönmediğine göre
demek ki kendine güveniyorsun. O halde git ve ben de seni
destekliyorum” dedi ve kamp
sürecinde de beni en çok kendisi destekledi. Mektuplar filan
yazdık karşılıklı.
Demek ki epey güveniyormuş size.
Bugüne kadar onların güvenini kıracak hiçbir şey yapmadım.
Türkiye’nin en güzel kadınlarından biri ile röportaj

yaparken sormadan olmaz. En
yakışıklı ilk on biri alalım mı
sizden?
Sen var ya, kardeşi kardeşe
düşürürsün, yapma (gülüyor).
İstediğin cevabı vermeyeceğim
sana. Şimdi bir şey söylesem,
işin rengi değişir, başka yerlere
çekilir. En başarılıyı sor söyleyeyim ama en yakışıklı dersen
ne işimiz var. Burası best model
değil ki. Stadyumdayız, konumuz takım oğlum, uyan (gülüşmeler).
Beşiktaş ile ilgili projelerde
yer almak ister misiniz?
İsterim tabii ki. Mesela şampiyonluk gecesini sunmak çok
isterim ya da Beşiktaş ile ilgili
herhangi bir organizasoyunun
sunuculuğunu üstlenmek harika
olur. Sosyal sorumluluk ve
yardım projeleri gibi etkinliklerin içerisinde de yer almayı canı
gönülden isterim. Bunları koşulsuz-şartsız kabul edip, içerisinde
bulunmaktan keyif alırım.

Kariyerinizde ve hayatınızda dönüm noktalarınız neler
oldu?
Miss Turkey ve babamın
vefatı oldu. Üç yıl önce kaybettim babamı. O dönem çalışmadım. Babam vefat ettikten bir ay
sonra Star’da işe başladım. Sonra
hayat hep ileriye doğru gitmemi
sağladı.
Boş zamanlarınızda neler
yaparsınız?
Ata biniyorum, hatta yıllardır biniyorum. Hobi gibi değil
mesela, onu yapmadığım zaman eksik hissediyorum çünkü
enerjimi bir şekilde atmam
gerek. Sosyal bir tip olmamam,
dışarıya çıkıp eller havaya gibi
eğlence anlayışımın da olmaması
sebebiyle enerjimi daha farklı
boşaltmam gerekiyor. Bu sebeple
ata biniyorum ve o an kendimi
özgür, mutlu hissediyorum.
Hayvanlarla bağı çok kuvvetli
birisi değilim mesela. Onlara
dokunamıyorum ne yazık ki ama
at öyle değil. Onunla aynı anda
nefes alıyorum, koşuyoruz, beni
anlıyor, üzgünsem hissediyor.
Çok farklı gerçekten de... Bunun
haricinde demin de söylediğim
gibi şiir okurum, şarkı söylerim.
Gerçi sesimin kötü olduğunu
söylüyorlar ama bence çok güzel
(gülüyor). Bunların haricinde
çok samimi olduğum hem dost
hem iş arkadaş gruplarım vardır.

Bir araya geldiğimizde dedikodu
yapmaktan ziyade “Şunu okudum”, “Bunu izledim” gibi daha
çok kültürel konular üzerinden
vakit geçiririz. Bazen evde yalnız
kalırım, belgesel izlerim, ayrım
da yapmam mesela. Hayvanlar,
dünya, evren, mega yapılar olsun
birçok türden belgesel izliyorum.
Şiir ve kitaplar ile ilginiz
ortada. Favorileriniz hangileri
peki?
Başucu kitabım Sun Tzu’nun
“Savaş Sanatı”. Bu kitaba, bir
şeylerin matematiğini yapacağım
zaman tekrar tekrar açıp bakıyorum. “Kendi Kutup Yıldızını
Bul” kitabını ise kendimi bulduğum, devamlı notlar aldığım,
okurken kendimi çok mutlu
hissettiğim bir kitap. Bir de “İyi
Hissetmek Yeni Duygudurum
Tedavisi” kitabını okuyorum şu

an. Romandan ziyade daha çok
kişisel gelişim, beden dili üzerine
olan kitapları tercih ediyorum.
Sinema filmleri ve diziler ile
aranız nasıl?
Dizilerle hiç aram yok ama
işim gereği yeni bir dizi çıktığında mutlaka bakıyorum bir-iki
bölüm. Sinemayı çok severim,
her Pazar ritüelimdir mutlaka
izlemek için giderim. Ama “En
çok ne seviyorsun” diye sorarsan
Netflix’ten belgesel izlemeyi
severim.
Ne tür müzikler dinlersiniz?
Son dönemde harika isimler
çıkıyor. Velet var, Ezhel var...
Tahribad-ı İsyan’da çok iyi...
Artık insanlar birbirinin kopyası
olan müziklerden sıkıldı. Şarkıları dinlerken söyleyen kişinin
kelime haznesinin geniş olması
beni etkiliyor. Derdini kelime
oyunlarıyla anlatabilmeleri,
sözlere zenginlik katıyor. Sagopa
Kajmer, bu konuda çok yetenekli
mesela, zaten edebiyat okumuş.
Hayranıyım. Rap ve RnB favorilerimdendir.
Söylemeyi en sevdiğiniz
şarkı hangisi?
Ebru Gündeş’ten “Seni Seviyorum”.
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Minder güreşinin
beşiği Beşiktaş
Yurdumuzda minder güreşini ilk defa yapan ve Anadolu’nun en ücra
köşelerine kadar yayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür. Bu yazıda, Türk
Minderi’ne kulübümüzün büyük katkılarını anlattık

G
Yazı ve Fotoğraf:

Vâlâ Somalı Arşivi
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üreş, halter ve boks
gibi insan gücüne
dayanan sporlarda
başarılı olmak,
sadece kaba kuvvet
ile mümkün değildir. Şüphesiz
fiziki güç bir numaralı faktördür. Bununla beraber, kabiliyet
ve en önemlisi ince bir zekaya
sahip değilseniz, bu ata sporumuzda başarıyı yakalamanız,

zirveye tırmanmanız mümkün
değildir.
Dikkat edilecek olursa, son
birkaç kuşaktan beri, dünya minderlerinde fırtına gibi esen şampiyon güreşçilerimizin birçoğunun üniversite mezunu oldukları
görülecektir. Evet, farklı yıllarda
başta halter olmak üzere basketbolda, voleybolda, judo-karatede, tekvando ve futbolda hatta

zaman zaman da boksta birçok
uluslararası başarılara “Türkiye”
olarak imzamızı atmış bulunuyoruz ama daha düne kadar dünya
sporunda yüzümüzü güldüren,
göğsümüzü kabartan yegane spor
branşımız güreşti şüphesiz...
Burada güreşin genel tarihinden ziyade, Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün bu spora verdiği
önemi, katkıları ve ülke genelinde yaygınlaştırması konularını
işleyeceğiz.
Yurdumuzda minder güreşini
ilk defa yapan ve Anadolu’nun en
ücra köşelerine kadar yayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’dür. On
dokuzuncu yüzyıl sonlarıydı...
Eski Ermis (Bugünkü Beyoğluspor) kulübünde, Beşiktaş’ın
ünlü ağır sıklet güreş ve boks
şampiyonu Kenan Bey’in aracılığı ile, Cihan Şampiyonluğu için
hazırlanmakta olan Kara Ahmet’e minder güreşinin incelikleri öğretilmekteydi. Greko-Romen
güreşinin Türkiye’deki ilk hocası
Fransız muallim Jueri ile Mösyö
Meneli (Yunanistan Eski Federasyonu Başkanı) minder güreşi
hakkında çok faydalı bilgiler
verdiler şampiyo¬namıza. İşte
kulübümüzün resmen kuruluşunu takip eden ilk günlerde Kenan
Bey, Siyah-Beyazlı yuvaya gelmiş
ve Ahmet Fetgeri, Şampiyon
Kemal ve Süleyman beylerden
kurulu öğretici teknik kadro ile
birlikte alafranga güreşi Beşiktaş’ta başlatmışlardır (1904).
Kısa bir zaman sonra Ahmet
Fetgeri, Şampiyon Kemal ve Kenan Beyler’in gayret ve bilgileriyle
güreş, Beşiktaş’ta layık olduğu
alakayı ve seviyeyi bulmuştur.
Başta Ressam Nuri, Danyal,
Doktor Emin Şükrü Kurt, Lütfü,
merhum Arap Nuri, Ali Hilmi,
Musa Kazım, Genç Mehmet,
Vahit, Doktor Talat, Tayyareci
Enver, Beşir, merhum Tayyar
Yalaz, Fahri Rafet, Cemal Sek,

Tekbıyık Hayri, Hattat Şevket
ve Şeref olmak üzere geniş bir
güreşçi kadrosu teşekkül etmiş
ve diğer kulüplerden antrenmana
gelen Mösyö Meneli, Yunanistan
Şampiyonu Yani, Yorgo, Agopyan, Leon, Üsküdarlı Fuad’ın da
iştirakiyle Beşiktaş Kulübü’nde bir “Güreş Akademisi” kurulmuştur.
O derece ki, 1916
senesinde Kadıköy
Union Kulübü’nde
yapılan güreş
şampiyonasında en hafif
sıklet Nazmi
Acar ve yarı
ortadaki
Üsküdarlı
Fuat dışındaki bütün
sıkletlerin
birinci ve
ikinciliğini Beşiktaşlı güreşçiler
kazanmışlardır.
1909’dan
sonra, Beşiktaş
tarafından organize
edilerek şehrin çeşitli
semtlerinde halka sunulan
spor müsamereleri, Siyah-Beyazlı kulübün büyük sempati
kazanmasına vesile olmaktaydı.
İstanbul halkının sosyal
yaşantısını oldukça renklendiren bu büyük spor gösterileri
hakkında, bir nebzecik bilgi
verebilmek için ve Beşiktaş
sporcu kadrosunun genişliği
konusunda bir fikir sahibi
olmanızı temin etmek
gayesiyle siz değerli okuyucularımıza, kulübün
1327 senesinde (Şimdiki
Sular İdaresi’nin büyük
su deposuna ayrılan yer)
verdiği bir müsamerenin
programından bir örnek
sunuyoruz:
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1327 İstanbul Amatör
Güreş Müsabakaları
Program Aynen:
1- Halter talimleri: Müctemian
amatörler tarafından.
2- Piramid talimleri: Müctemian
amatörler tarafından.
3- Meç mübarezesi: Mösyö Muaro ile Mösyö Pabidas tarafından.
4- Barfiks hareketi: On kişiden
mürekkep Mehmet Ali Bey’in
dahil olduğu kulübün barfiksçileri tarafından.
5- Epe ile mübareze: Mösyö Pero
ile Mösyö Şişliyan tarafından.
6- İrtifaen sırıkla atlama: Namık
Bey ile Hüsnü Bey tarafından.
7- Meç mübarezesi: Feyzi Bey ile
Mösyö Dapulo tarafından
8- Paralel hareketi: Kulübün
amatörleri tarafından.
9- Meç mübarezesi: Fuat Bey ile
Mösyö Pero tarafından.
Baston ile mübareze: Mösyö
Muaro ile Mösyö Vasilyadis
tarafından.
10- Alafranga Güreş: Kulübün
Güreş muallimi Ahmet Bey ile
Şevket Bey tarafından.
11- Epe ile mübareze: Mösyö
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Muaro ile Mösyö Dapulo tarafından.
12- Kılıç kalkanla mübareze:
Mehmet Bey ile Seyfi Bey tarafından.
13- Kılıç mübarezesi: Fuat Bey
tarafından.
14- İpe çıkma: Umum amatörler
tarafından.
15- Kılıç mübarezesi: Hikmet
Bey ile kardeşi Enver Bey tarafından.
16- Boks müsaraası: Fuat Bey ile
Hüsnü Bey tarafından.
Bunlara ilaveten, Taksim
sirkinde 1327 senesi “İstanbul
Amatör Güreş Müsabakaları”nın
yapılacağı ve kısım birincilerine
Altın madalya verileceği, dahil olmak isteyen amatörlerin
Ağustos’un beşinci cuma günü
akşamına kadar Beşiktaş’ta kaim
Osmanlı Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’ne müracaat etmeleri
bildiriliyordu.
Görüldüğü gibi, çok kalabalık sporcu kadrosuyla tertiplediği
bu çeşit müsamereler sayesinde
İstanbul halkına spor sevgisi
aşılamaya muvaffak olan Beşiktaş, aynı zamanda Türkiye’de ilk

defa beynelmilel bir güreş şampiyonasının organizasyonunu
gerçekleştiren sevk ve idare eden
Türk kulübüdür!
Ayrıca güreş tarihimizde ibretle anılması gereken enteresan
bir olayı nakletmeden geçmeyelim. 1909 yılından itibaren
İstanbul’da, Talimhane Meydanı’nın Taksim tarafındaki köşesinde bulunan meşhur Jandarma
Karakolu arkasında, Arditi adlı
biri bir sirk açmıştı. Bu sirkte bir
müddet at ve insan cam-bazları
üzerinde para kazanma tecrübesi
yapan Mösyö Arditi, nihayet güreş müsabakaları üzerinde karar
kılmıştı.
O tarihlerde Macaristan’ın
birinci sınıf profesyonel güreşçilerinden Yanoş Çaya ile
anlaşarak profesyonel güreş
müsabakalarına başlamış ve her
yıl Ramazan aylarında birçok
Avrupalı, bir iki de Türk güreşçisinin iştirakiyle çok kazanç
sağlayan bu karşılaşmalara birkaç yıl devam edilmişti.
Sirkin gerçek yöneticisi Mösyö Arditi olduğu halde, bütün
pehlivanların anlaşmalarını
düzenleyen, onlara her istediğini

yaptıran Yanoş Çaya idi.
Bu karşılaşmalar sayesinde
Mösyö Arditi ile Macar Çaya
çok para kazandılar. Fakat her yıl
bir Türk güreşçisinin şöhretini,
şeref ve haysiyetini ayaklar altına
alıp çiğneterek.
Mösyö Arditi’nin en büyük
kozu Yanoş Çaya olduğu için,
saf, temiz Türk güreşçilerine
hileli ve lastikli maddeleri içeren
kontratlar imzalatıyor ve Çaya
ile danışıklı güreşler yapmalarını
sağlıyordu. Maazallah Çaya bir
yenilse, Mösyö Arditi’nin ertesi
yıl için elinde kozu kalmayacak
ve para musluğu kapanacaktı.
Bu danışıklı ve hileli güreşlerde ilk kurban, Meşhur Adalı
Halil olmuş, onu sırasıyla Recep
Pangal, Hoca Halil ve Silivrili

İzzet izlemişlerdi. Oyuna gelmeyen yegâne pehlivan ise Kurtdereli Mehmet olmuştu.
Bu dünya çapındaki Türk
güreşçisi, her türlü baskıya rağmen karşısına çıkarılan bütün
yabancı pehli¬vanların sırtlarını
mindere yapıştırmış ve şampiyon
olmuştu. Fakat mukaveleyi ihlal
ettiği öne sürülerek şampiyonluk
ödülü olan elli altın kendisine
verilmemişti.
Bu olaydan sonra Türk güreşçileri önünde itibarı olmamasına
rağmen Mösyö Arditi ile Çaya,
ne yapıp yapmışlar ve son kurban
olarak yaşlanmış Filiz Nurullah’ı
ağlarına düşürmüşlerdi. Fakat
bu defa da karşılarında Beşiktaş
Jimnastik Kulübü’nü bulmuşlardı çetin ceviz olarak.

Daha evvelki dönen dalaverelerden bihaber Beşiktaş Jimnastik Kulübü, o devrede Beyoğlu
Mutasarrıfı olan kurucu ve idare
heyeti üyesi Muhittin Paşa’nın
delaletiyle Taksim Sirki’ni himayesi altına almıştı.
Profesyonel güreşlerin yanı
sıra, amatör güreş şampiyonası
yapılacağını da İstanbul halkına
duyurmuş bulunuyordu programında.
Başlangıçta Filiz Nurullah
da tıpkı Kurtdereli gibi danışıklı
güreşi kabul etmemiş ve ilk iki
gün karşısına çıkarılan bütün
rakiplerini yenmişti.
Fakat üçüncü gün, başına
bir kaza gelmiş güreşemeyecek
derecede sırtı zedelenmişti.
Bu bulunmaz fırsatı iyi değerlendiren Arditi Filiz’e restini
çekmiş “Ya, Çaya ile üç gece üst
üste danışıklı güreşirsin veyahut
mukavele icabı, sakat da olsan
bu halinle güreşir rezil olursun”
demişti! Yüz seksen okkalı koca
Türk güreşçisi ufak tefek bir
adama nihayet boyun eğmişti.
İlk geceki final karşılaşması gayet ustalıklı bir şekilde halka ve
hakem heyetine yutturulmuştu.
Fakat ertesi gece, kocamış
haline rağmen Çaya gibilerini
her zaman altedecek çapta bir
pehlivan olan Filiz Nurullah,
birkaç kez yenici oyun aldığı
halde Çaya’yı serbest bırakınca
hakem heyeti şike kokusunu
almakta gecikmemiş ve üst üste
ihtar vermişti güreşçilere.
Nihayet Filiz Nurullah da,
sinirlenerek baklayı ağzından
çıkarmış ve “Malımı mülkümü
sattırıp beni perişan mı etmek
istersiniz bre... Benim kontratım
var!.. Bizim yarın akşam da güreşimiz var!” deyivermişti.
Türk güreşçisi açıkça minderi
terk etmek istiyordu. Bu vaziyette ise mağlup sayılabilirdi.
Vaziyet çok kritik, halk ayağa
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da dev yapılı baş hakem Kenan
Bey, polis ve jandarmayı da getirterek resmi işlemi tamamlamış
ve pek çok ünlü Türk güreşçisinin başını yiyen, sporsever
İstanbul halkını aldatan bu sirki
kapattırmıştı.

Kurtdereli Mehmet
Beşiktaş’ta

kalkmış bağırıp çağırıyordu.
Kısa bir müzakereden sonra,
Beşiktaş Kulübü’nün güreş otoriteleri tarafından teşkil edilmiş
olan “Hakem Heyeti” hem halkı
memnun edecek, hem de Filiz
Nurullah’ın prestijini kurtaracak
şu kararı almıştı:
“Gerçi güreş nizamnamesi,
müsabakayı terk eden bir mü-

106

Nisan 2019

sabıkın mağlubiyetini emreder
ama bu karşılaşmanın nizami
ve dürüst olmadığı Filiz Nurullah pehlivanın itirafı ile sabit
olmuştur. Bu yüzden müsabakalar tümüyle feshedilmiş ve türlü
hilekarlıklarla halkın iğfal edildiği bu sirkten Beşiktaş Osmanlı
Jimnastik Kulübü himayesini
kaldırmıştır.” 1.97 metre boyun-

Görüldüğü gibi, Siyah-Beyazlı kulüp minder güreşinin beşiğidir. Ahmet Fetgeri, “Carnera”
çapında bir sporcu olan Kenan
Bey, Şampiyon Kemal, Tayyar
Yalaz, Danyal ve Şevket
beyler ayrıca Fransız
hoca Jueri ile Mösyö
Meneli minder
güreşinin ilk
öğreticileri olarak
Türk Güreş tarihimizde minnetle
anılması icabeden
şahsiyetlerdir.
Türk güreşinin en
büyük idarecilerinden İsmail
Hakkı Vefa ile M. Sami Karayel
de Beşiktaş’ta yetişmişlerdir.
1910-1911 yılları içinde profesyonel güreş karşılaşmaları için
İstanbul’da bulunan Kurtdereli
Mehmet Pehlivan, haftanın
en az iki günü, Beşiktaş Kulübü’nün Akaretler’deki küçük sahasına gelerek Sebepli Hüseyin,
Mihalıçlı Hasan, Kara Emin,
Paçacı İsmail ve Sarı Hafız gibi
“Büyük Orta” güreşçilerinin
antrenmanlarını seyreder, onlara
orijinal oyunlar gösterir, kendi
de sıkı bir antrenman yapardı.
Bu vesileyle ilk defa gülle ve
halter ile idman yapmayı Ahmet
Fetgeri Bey’den öğrenen Kurtdereli, güreş hocamızı çok sever, bu
hissini de her fırsatta açıklamaktan zevk duyardı yakınlarına.
Bu iki rahmetli insan arasında geçmiş çok tatlı, enteresan
olaylar vardır. İşte onlardan

birkaç tanesini anımsayalım:
1911 yılında o namlı Taksim Sirki’nde, ilerlemiş yaşına
rağmen dört hafta her gece
durmadan, dinlenmeden güreşmek suretiyle şampiyon
olan Kurtdereli, da-nışıklı
güreşi kabul etmemiş ve
Avrupa’nın her köşesinden
gelen Yanoş Çaya dahil kırk iki
güreşçinin sırtlarını bir bir yere
vurmak suretiyle onlara Türkiye’den semanın yıldızlarını
saydırmıştı.
Kurtdereli karşılaşmaları
müteakip memleketine dönerken, Beşiktaş Kulübü’nde
yeni öğrendiği modern idman
metodunu devam ettirebilmek
amacıyla Ahmet Fetgeri Bey’den
birkaç gülle almıştı.
Kurtdereli altı ay sonra
Amerika’ya gitmek üzere İstanbul’a döndüğü zaman, Beşiktaş
Akaretler’de Ahmet Fetgeri
Bey’in önüne dikilmiş ve o
Rumeli şivesiyle, “Abe Ahmet
Bey seninle kavgamız var... Bana
o güllerle çalışmayı öğrettin! Bir
zaman sonra cepkenime sığmaz
oldum. Bu yüzden yaptırdığım
yeni cepkenimin parasını senden
alacağım” demişti.
Karşılıklı hal hatır sormadan
sonra Ahmet Bey, Kurtdereli’ye:
“Allah Allah ne yaptın da bu
kadar topladın pehlivan ağa”
diyerek hayretini gizleyememişti.
Kurtdereli önemsemeyerek: “Hiç
be canım!”
Elleriyle tarif ederek devam
etmiş ve: “Şöyle senin gösterdiğin gibi güllelerle ara sıra oynadım” demişti.
Bu olay esasında spor tarihinde görülmemiş bir şeydi. Kırk
yedi yaşından sonra bile altı aylık
aletli çalışma ile, insan vücudunda gelişme olabiliyordu demek.
Belli ki Kurtdereli Mehmet
pehlivanın fiziki yapısı böyle bir
gelişmeye elverişliydi.

Yine o günlerde Kurtdereli
ile Ahmet Fetgeri Bey, Dolmabahçe ile şimdiki Tatbiki Güzel
Sanatlar Okulu arasındaki geniş
ağaçlıklı yolda yürüyorlar, aynı
zamanda sohbet ediyorlardı. O
derece dalmışlardı ki, Ahmet
Bey neredeyse ayağını çiğneyecek kadar yanına yaklaşan bir
saray arabasını fark edememişti.
Tehlikeyi hisseden Kurtdereli,
Ahmet Bey’i ensesinden tuttuğu gibi yerden kaldırıp sağ
tarafına geçirivermişti aniden...
En az seksen kilo çeken ve iyi
bir grekoromen güreşçisi olan
Ahmet Bey’i, bir çırpıda havaya
kaldırabilmek için, Kurtdereli gibi insan üstü bir kuvvete
sahip olmak gerekliydi. Bu iki
olay, Türk güreşinin çok değerli
şahsiyetlerinden Ahmet Fetgeri Bey’in en tatlı hatıralarıdır.
Minder güreşinin yurdumuzdaki menşei Beşiktaş Kulübü’nden
yetişen meşhurlar, bu ana gövdenin dalları olarak İstanbul’dan
sonra Anadolu’yu da sarmışlar
ve bu tarz güreşin sevilip kök
salmasında birinci derecede rol
oynamışlardır.
Cumhuriyet öncesi İstanbul’da Kasımpaşa, Kumkapı,
Fatih ve Halıcıoğlu gibi kulüpler
henüz teşekkül etmemişlerdi.
Beşiktaş’tan ilk ayrılan Danyal
Bey olmuş ve Üsküdar Kulübü’ne iltihak ederek burada
güreşi birinci plana çıkartmıştır.

Arkadan merhum Tayyar Yalaz
da aynı yolu seçmiş ve semti
Halıcıoğlu’nda bir kulüp kurarak Vehbi Emre ve Dürrü Cemal
beylerle minder güreşini bu
muhite yerleştirmiştir. Kısa
bir zaman sonra eski Beşiktaşlılar’dan İsmail Hakkı Vefa’da Kumkapı Güreş Kulübü’nü
tesis ederek yepyeni bir muhit
ortaya çıkarmıştır.
Son olarak genç Faik de
Fenerbahçe Kulübü’ne geçerek
orada jimnastik ve güreşi yaşatmak istemiştir. Bu surette
koca Beşiktaş ağacının feyizli ve
verimli dalları, evvela İstanbul’u,
sonra da Türkiye’yi gölgesi altına
almıştır. İşte bu hadise güreş tarihimizin altın harflerle yazılmış
ilk sayfasıdır.
Cumhuriyet’in ilanını takip
eden günler resmen Güreş Federasyonu’nun kuruluşunda da
büyük mesai sarf eden bu değerli
güreş otoritesi, federasyon başkanı olarak görev yaptığı yıllarda
Olimpiyat kafilelerinde olsun,
özel organizasyonlarda olsun çok
yararlı çalışmalar yapmış, “Balkan Güreş Şampiyonası”nı ihdas
etmiş ve kaliteli spor dergilerinde, gazetelerde güreş hakkında
bilimsel makaleler yazmıştır.
İşte bu yüzdendir ki, Beşiktaş
Güreş Şubesi, zaman zaman kriz
geçirmesine rağmen, en büyük
güç kaynağı olan Ahmet Bey’in
sayesinde faaliyetini uzun yıllar
devam ettirebilmiştir.
Nasıl ki, en sıhhatli ve güçlü
insanlar dahi düz yolda yürürken bile arada bir aksar, ayağı
takılabilirse, Beşiktaş güreşinde
de yer yer aksamalar olmuştur
şüphesiz. Fakat her şeye rağmen,
bu muazzam gövde ihtişamına
yaraşan diriliği tam seksen yıl
muhafaza edebilmiştir. Ardından çalışmaları duran bu şube,
1990’lı yıllardan bu yana yeniden faaliyete geçmiştir.
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Şiir:

Vedat Özdemiroğlu

ATIBA
HUTCHINSON
seni tilki
ne yuvanı unutursun
ne avını
hep yeniden keşfedersin
ezbere bildiğin ormanı
değişir takımdaki as sayısı
değişmez sendeki pas sayısı
seni tilki
toplamayla işin olmaz
bu sendeki çarpan etki
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BAHÇEŞEHİR
BEŞİKTAŞLILAR
DERNEĞİ

Kuruluş

Yönetim Kurulu

“Bahçeşehir Beşiktaşlılar Derneği,
2018 yılında Bahçeşehir’de kurulmuştur. Mart ayında görkemli bir şekilde
açılışımızı yaptık. Kurulduğumuzdan
beri Bahçeşehir’de birçok etkinliğe kalabalık bir şekilde katıldık ve Bahçeşehirliler’in gönlünü kazandık. Bahçeşehir’de ilk defa bir taraftar derneği böyle
etkinliklere imza atmıştır. Bulunduğumuz yerde Beşiktaşlı olmanın ne
kadar ayrıcalıklı olduğunu göstermeye
çalışıyoruz. Derneğimiz, bulunduğumuz civarda sosyal, kültürel ve
sportif tüm olanakları karşılayacak
şekilde kurulmuştur.”

Kemal Esen
(Başkan)
Özlem Ülgen
(Başkan Yardımcısı)
Metin Çetin Araz
(Sayman)
İlker Ekiz
(Sekreter)
Murat Bozkurt
(Asil Üye)

Denetim Kurulu
Ayhan Tosun
Serkan Araz
Kazım Kulak

M

isyon ve viz
“Bahçeşehir
yon
Beşiktaşlılar
Derneği, sad
zamanda bir
ece bir taraft
eylerin bir ar
ar derneği değ
ada topluma
çaba gösterer
dayalı bir biç
ildir
ek, sosyal soru
im
d
e hareketlenm . Aynı
mlulukla har
duyarlı davra
esi için
eket etmekte
nmaya çalışm
dir. Sosyal, kü
aktır. Bu çalı
sorumluluk d
ltürel, etik ve
şmalarda top
avranışı birey
lumsal fayda
ler için hayır
fesi gibi değer
esastır. Sosyal
severlik, fedak
ler ile motive
arlık, empati,
edilmelidir. B
gelip Beşikta
yaşam felseiz bunu yapm
şlılar’ın katk
ılarıyla sosyal
aya çalışıyoru
Beşiktaş’a kar
z.
sorumluluk
şı yükümlülü
projeleri üretm Bir araya
ğümüzü yeri
ek, topluma
ne getirmek
ve
için çabalıyo
ruz.”
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Başkanın Mesajı
“Sevgili Beşiktaş Ailesi,
Derneğimiz, kısa bir zaman önce
kurulmasına karşın o günden bu yana
yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile
giderek büyüyor. Atatürk’ün izinden,
Şeref Bey’in, Baba Hakkı’nın ahlakından çıkmayarak yolumuza devam
ediyoruz. Beşiktaşlı olmak ayrıcalıktır.
Beşiktaş’a emeğinden ve katkılarından
ötürü Başkanımız Fikret Orman’a teşekkür ediyor, bütün Beşiktaş ailesine sevgi
ve selamlarımızı iletiyoruz.”

Faaliyetler
• 29 Ekim Cumhuriyet Töreni’ne ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Töreneni’ne katıldık.
• Kanuni Sultan Süleyman
Hastanesi Onkoloji Çocuk Bölümü’ne ziyarette bulunduk. Çocuklara oyuncak ve kitap hediye ettik.
• 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde Bahçeşehir’de bulunan
ilk öğretim okulundaki öğretmenlerimize çiçek dağıttık.
• Lösemi hastası minik hastalamız Alper’in istediği Beşiktaşlı
çocuk odası takımını teslim ettik.
• Her ilde bir kardeş okul
projemizin ilki Van’dı. Burada Van
Borsa Kız Yatılı Bölge Ortaokulu ve
Van Tuşba Ermişler Dostluk İlkokulu’na mont, bot, kazak, eşofman

takımı, atkı, bere vb. yardımlarımızı
götürdük.
• Diğer bir ilimiz olan Çankırı’da da iki kardeş okulu ziyaret
ettik. Tüney Şehit Mehmet Demir
Ortaokulu ve Yukarı Öz İlk ve
Ortaokulu’na yardımlarımızı
ulaştırdık.
• Sokak hayvanları için kulübeler yapıp, beslenme ve bakımları
ile ilgili çalışmalar yaptık. Bahçeşehir’in çeşitli noktalarına yirmi üç
adet kulübe yerleştirdik.
• Şile’deki Şehit Serkan Angay
İlkokulu ve 75. Yıl Ortaokulu’nu ziyaret edip yardımlarımızı ulaştırdık.
• Erzincan ilimizde tam dokuz
okula ulaştık. Altı yüze yakın çocuğu sevindirdik. Çalışmalarımızdan

dolayı Erzincan Milli Eğitim Müdürü bizleri makamında ağırlayarak,
teşekkürlerini iletip, plaket verdi.
• En son gittiğimiz ilimiz Adıyaman oldu. Bot, kırtasiye, giyim
yardımında bulunuldu. En ücra yerdeki köy okullarına ulaşıldı. Üç köy
okuluna gidilip birebir çocuklarla
oyunlar oynadık, Beşiktaş marşları
söyledik. Duygu dolu anlar yaşandı.
• Hedefimiz her ile gitmek...
Bir sonraki durağımız ise Urfa
olacak. Sonuç olarak bizim iki
görevimiz var: Birincisi Beşiktaş
taraftarlığı, ikincisi dernek vasıtasıyla bir araya gelip Beşiktaşlılar’ın katkılarıyla sosyal sorumluluk projeleri
üretmek, topluma karşı yükümlülüğümüzü yerine getirmek.
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Bu bir ilandır.

8. BO-CE Maçka Parkı
Mountain Bike Gece Yarışı

Yazı:

E. Burak İzmirlioğlu
Bisiklet Sporcusu - Mühendis
Fotoğraf:

Nilüfer İzmirlioğlu

Ü

lkemizde geleneksel bir organizasyonun uzun yıllar
boyu yapılabilmesi için birilerinin çok fazla çaba harcaması
gerekmektedir. Bu konuda ısrarlı
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çabalarını, emeklerini harcayan
iki şövalye Bora Tirki ve Cemal
Dilben, sekizinci kez bizlere
keyif, onlara gurur yaşatan harika
bir akşama imza attılar.
Yarış tarihi açıklandığında
maçımızın tarihi ile çakışması
tedirginliğini yaşıyordum. Hazırlıklara başladım ama korktuğum
başıma geldi. Konya maçının
saatiyle yarış saati çakıştı.
Kombineyi güvenilir bir
arkadaşıma devrettim. Yarışın
startında yerimi aldım. Stadın
tam karşısında Maçka Parkı’nda hava karardığında alınacak
startta tek hedef iki galibiyetti.
Hem Beşiktaş’ın kazanması hem
benim kazanmam için tüm enerjimi topladım.
Parkur oldukça hızlı ve riskliydi. Dik çıkışlar, uzun merdiven
inişleri, zeminde bulunan kum

nedeniyle kaygan virajlar ve dar
dönüşler içeriyordu. Karanlığın
etkisi ile zorluk ikiye katlanıyordu. Start aldığım 40+ Master
(40-50 yaşları arası) kategorisinde iddialı sporcular bulunmaktaydı. Yedi tur döneceğimiz
yarışın startında sol ayağım kilitli

pedala girmediği için beşinci
sırada single track’e (tek sıra
gidilebilecek kadar dar patika)
girdim. Pedala ayağımı takınca
fişekleyerek, bir iki kişiyi geçip
üçüncü sıraya yerleştim. Stattan
yükselen sesler ile skoru tahmin
etmeye çalışırken merdiven inişinde rakibimin dibine yapıştım.
Yarattığım stresten olmalı ki,
rakibim tökezleyince yanından
sıyırılıp ikinci sıraya yükseldim.
O sırada gol attık, skor 2-0
olmalıydı.
Olanca yüksek tempom ile
ilk turu bitirmek üzereyken
önümdeki rakibimi de yakaladım. İkinci turun başında dibine
yapıştım. Üst yolda hızla ilerlerken onu hataya zorladım. Bingo!
Dar dönüşü alamayan rakip, hata

yaptı ve öne geçtim. Gene merdiven inişinde ilk sırayı kaptım.
Arkama bakmadan maksimum
tempoyla farkı açtım. İki turu
bitirirken arkamda kimseyi görmüyordum. Yedi buçuk dakika

süren bir tur zamanımı koruyarak riski minimize etmek, bana
yarışı kazandıracaktı.
Yarışın şehir merkezinde ve
küçük bir parkta olması, seyircilerin de ilgi göstermesini sağlayınca yarışmak da çok keyifli
oldu. Özellikle merdiven inişlerindeki tezahüratlar insanı gaza
getiriyor. Kırk iki bin kişinin
önüne çıkmayı hayal bile edemiyorum.
Üçüncü ve dördüncü turlarda
bizden önce start alan 30+ kategorisinden tanıdığım arkadaşlara
nanik yaparak tur zamanımı
korudum. Özellikle tırmanışlarda kış boyu verdiğim iki kilonun
etkisini nasıl hissettim, anlatamam.
Altıncı turda merdiven
pasajının girişindeki seyircilerin
virajı daraltması yüzünden geniş
alamayınca merdivende ufak
bir sendeleme yaşayıp duvara
toslasam da çabuk toparladım.
Yedinci tura girdiğimde artık bu
yarışı vermem diyordum. Tabii
o sırada 2-2’den çevirilecek maç
için statta dokuz doğuran arkadaşlarımın yerinde olmadığıma
da sevinmiyor değilim.
Yedinci turun sonunda 53:15
süremle 40+ kategorisinde birinciliğe eriştim. Finişte maçı da 3-2
kazandığımızı öğrenince değmeyin keyfime...
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TOSFED'in
en genç başkanı

Yazı:

Kaan Özşenler
Fiat Motorsporları Copilot
İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı

T

ürkiye Otomobil
Sporları Federasyonu (TOSFED)’nun Olağanüstü Genel Kurulu,
28 Şubat Perşembe Günü Ankara’da gerçekleştirildi.
Olağanüstü genel kurulun
olma sebebi mevcut başkan
Serkan Yazıcı’nın Marmaris Belediye Başkanlığı görevine talip
olması vesilesi ile gerçekleşti.
Spora kısa zamanda önemli bir
ivme kazandıran başkana siyaset
hayatında başarılarız diliyoruz.
Başkanın istifasının ardında
göreve talip olan başkanın adeta
gölgesi ve başkanlığı dönemindeki en büyük yardımcısı Av.
Eren Üçlertoprağı ve Mehmet
Besler’in aday olduğu genel kurul
sonunda 168 delegeden 109 oy
alan Eren Üçlertoprağı TOSFED’in en genç başkanı oldu.
Geçmiş dönem başkanı Serkan
Yazıcı da delegelerin teklifi ve bu
teklifin genel kurul tarafından

kabul etmesiyle TOSFED Onursal Başkanı olarak ilan edildi.
Başkanla beraber birçok yeni
projeye imza atan yeni başkan,
istikrar ve projelerin devamlılığı
açısından çok önemli bir role
sahipti ki aldığı destek ve oylar
da onu gösterdi. Her zaman
başkanın yanında olacağız ve
daha önce de verdiğimiz şekliyle
desteğimize her koşulda devam
edeceğiz.
Başkan Üçlertoprağı, genel
kurulda yaptığı konuşmasına,
hafta içi bir günde işlerinden
fedakarlık ederek, genel kurula
katılan delegasyona teşekkür
ederek başladı. 2015 yılında zor
durumda devraldıkları federasyonu kısa sürede, çok çalışarak,
azim ve kararlılıkla dünyanın
en büyük spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan
konuma getirdiklerini belirten
Üçlertoprağı, “Biz yönetimimizle
bu göreve talip olurken, iyi bir
hazırlık süreci geçirdik. Sporumuzun o dönemdeki eksiklerini
tespit edip, tek tek projeler
belirledik ve ayakları yere basan
gerçekçi plan ve projelerle bu
yönetime talip olduk. Üç buçuk
yıllık bu süre zarfında yönetimimiz, zamanını ve imkanlarını
sporumuz için harcadı, harcamaya da devam edecek. Önümüzdeki süreçte, Serkan başkanımızla
başlattığımız projeleri tamamlayarak, federasyonumuza ek maddi imkanlar ve destek sağlamak
üzere sponsorlukların gelişimine
ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

TOSFED
Yönetim Kurulu
Eren Üçlertoprağı
(Başkan)
Serkan Yazıcı
(Onursal Başkan)
Nisa Ersoy
(Başkan Yardımcısı)
C. Onur Sürmeli
(Başkan Yardımcısı)
Ömer Tolon
(Başkan Yardımcısı)
Nural Pekgüzel
(Başkan Yardımcısı)
Hayri Çavuşoğlu
(Başkan Yardımcısı)
Orhan Birdal
(Başkan Yardımcısı)
Ali Güneş
(Başkan Yardımcısı)
Abdülkerim Gök
(Başkan Yardımcısı)
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SAMSUNG GALAXY FOLD
KATLANABİLİR AKILLI TELEFON

Yazı:

Murat Yıldız

T

eknolojik yenilikler, hızla
çevremizi sarmaya devam ediyor.
Esnek yapılı ve
kıvrımlı panel üretimlerinden sonra
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ekran barındıran tüm teknolojik cihazlara esnek, kıvrımlı ve
katlanabilir özellikler eklenmesi hiç de şaşırtıcı bir hal değil
fakat kullanıcıların bu hıza
yetişebilmesi şaşırtıcı olsa gerek.
Son dönemde tanıtımı yapılan
Samsung Galaxy Fold katlanabilir dokunmatik ekranlı akıllı
tabletimsi telefon modeli henüz
her yerde satışa sunulmasa da
kısa bir süre içerisinde tüm
teknoloji severlere ulaşacağı
kanısındayız. Cihazın 7.3 inç
genişliğinde katlanabilir bir
ekranı bulunuyor. 1536X2152
piksel çözünürlük sunabilen bu
ekran yapısal bakımdan
Dynamic Amoled kapasitif dokunmatik ekran
olarakta bilinmektedir. Katlanan taraf 4.6
inç boyuta tekabül etmektedir. 12GB ram
belleği, 512GB

dahili depolama alanı, Octa-Core yani dört bileşimli
çekirdek yapısına sahip Snapdragon 855 tipi işlemcisi ve Adreno 640 grafik işlem birimi ile
donanım mimarisi oldukça iyi
bir telefon ile karşı karşıyayız.
Android 9.0 (Pie) versiyon işletim sistemi yüklü halde gelen
Galaxy Fold modelinde 16mp
üçlü birincil kamera ve 10mp
dual selfi kamerası mevcut.
Bu sayede son derece başarılı
fotoğraf çekimleri ve çeşitli
video kayıtları alabileceksiniz.
Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB
3.1 ve C-Tipi bağlantı birimleri
de bulunan cihazımızın parmak
okuyuma özelliği bulunduğu gibi batarya kapasitesi ise
4380mAh olarak belirtilmiş.
Yaklaşık 1980 Dolar son kullanıcı satış fiyatı olan Samsung
Galaxy Fold teknoloji takipçilerinin radarında yer alıyor.

Cnet’ten dokunmatik ekranlı
kablosuz kapsama alanı genişletici

Ö

zellikle internet,
ağ ve teknolojik
ürünler tarafında
çözümler üreten
Cnet firmasının
en önemli tasarımlarından biri
olan C1-dokunmatik ekranlı kablosuz ağ kapsama alanı
genişletici ürününü inceledik.
Standart 802.11 a/b/g/n kablosuz networklerinin kapsama
alanını dokunmatik ekran
üzerinden kolayca genişletmeniz
mümkün. Ev veya iş yerinizde
kablosuz ağ görülemeyen ölü
noktalara Wi-Fi router veya
Access Point cihazından aldığı
sinyali güçlü bir biçimde taşı-

yabilir. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir çekim alanı sunabilen
C1 High Power menzil genişletici cihazımızın bir de
basitçe kullanılabilen 3.5
inç genişliğinde ekranı
mevcut. Herhangi bir
birgisayar aracılığı ile
kuruluma ihtiyaç
duymayan bu cihaz
kendi kolay arayüzü ile kurulumunu tamamlayabiliyor. Tasarım
bakımından
kötü görüntüyü de ortadan
kaldırabilen

dijital saat modu sayesinde sıradışı ve kullanışlı görünümüne
bayılacaksınız.

Gigabyte Aero RTX Serisi yeni oyuncu laptop modeli

D

onanım ürünleri ile
teknoloji be bilgisayar camiasında
adından sıkça söz
ettiren Gigabyte
firmasının özel üretimlerinden
olan AERO 15-Y9 model adı
ile satışa sunulan taşınabilir
oyuncu bilgisayarına göz attık.
Cihazın oyuncu özelliklerinden
önce dünyanın ilk Microsoft
Azure AI yapay zekalı notebook
modeli olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Örneğin bir
iş gönderdiğinizde altyapı sizin
yerinize yönetilsin istiyorsanız
artık Microsoft Azure AI tipi cihazlara yönelmenizde fayda var.
Genişliği 15.6 inç olan cihazımızın 4K Ultra HD (3840x2160)
çözünürlük sunabilen IPS tipi
bir ekranı mevcut. Prosesör

olarak Intel Core i9-8950HK
2.9GHz gücünde 12megabyte
ön belleğe sahip ve 4.8GHz’e
kadar aşırtılabilen mükemmel
bir işlemci kullanılmış. Buna ek
olarak 2TB kapasiteli depolama
birimi olarak M.2 Sata tipi SSD
tercih edilmiş. Bellek kapasitesinin 64GB olduğunu gördüğümüzde biz de acayip bir şekilde
şaşırdık! Üstüne üstlük 2x32GB
olması, DDR4 tipi ve 2666Mhz
olması ise cabası.
Grafik yongası
olarak Nvidia RTX
2080 Max-Q tasarım 8GB GDDR6
tipi bir ekran kartı
kullanılıyor. Tüm
bu ağır donanımsal
özelliklerin sizi asla
hiçbir uygulama-

da, oyunda, 3D çalışmalarında
veya aklınıza gelebilecek en zor
durumlarda dahi yolda bırakmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Çift 2 Watt hoparlörü bulunan
cihazımızın SD kart okuyucusu,
HDMI, Display Port, USB 3.1
ve C-Tipi, Thunderbolt, ek USB
3.1 birinci ve ikinci jenerasyon
portları da mevcut. İşletim sistemi olarak ise Windows 10 Pro
64 bit tercih edilmiş.
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EGE YILMAZ

n Ege,
Fethiye’de yaşaya
gawa
tam bir Shinji Ka
an
hayranı... Doğuşt
olarak
iyi bir Beşiktaşlı
aşımız,
yetiştirilen arkad
kta
İstanbul’dan uza
ü
olsa da her gün
eçiyor.
Beşiktaşımız’la g

ŞEN
SLEM HAVVA
E
E
V
İN
V
E
H
ZİN
avva ve
Abla Eslem H
evin, ikisi
kardeşi Zin H
n süregelen
de ailelerinde
iktaşlı... İki
gelenekle Beş
iktaşımız’la
ş
e
B
,
ş
e
rd
a
k
kız
taraftarlar
i
iy
n
le
ü
z
ü
ip
sevin
liyorlar.
olarak yetiştiri
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ELİFS U K
IRKIN

Beylikdü
zü
Hastane Devlet
si doktor
larından
Veysel K
ırkın’ın b
iricik kızı
Elifsu Kır
kın, Kart
al Y
mağaza
larını çok uvası
seviyor.
Orada ke
yifle Yav
ru
ürünlerin
i inceleye Kartal
n Elifsu,
formasın
ı da üzer
inden
çıkarmıy
or.

CEMRE DOĞAN

kadar
Minik Cemre, ne
Kartal...
şansıl bir Yavru
a,
Daha bu yaşınd
daki
ailesiyle stadımız
tılmış ve
Şeref Turu’na ka
rından
soyunma odala
r her yeri
saha içine kada
gezmiş.

FAT MA MER
İÇ GEÇGEL
Prensesler
kadar güze
l
bir kız olan
Fatma
Meriç’e for
ması ne ka
dar
da çok yak
ışmış değil
mi?
Her Beşikta
ş maçında
evi
bayram ye
rine çeviren
Fatma Mer
iç, ailesinin
neşe kayna
ğı...

DENİZ GE
ÇGEL

Tulumun
da da ya
zd
gibi Den
iz, tam b ığı
ir
fanatik...
Hayata
şimdiden
Siyah-Be
yaz
bakan D
eniz’in ilk
sözü
de “Beşik
taş” olac
ağa
benziyor
.

SELİM ERTAŞ

rihinde
21 Mayıs 2018 ta
Selim,
aramıza katılan
ratlarını
Beşiktaş tezahü
rinde
duyduğunda ye
ilik marşlara
duramıyor. Şimd
ketleriyle
heyecanlı el hare
nıyoruz
eşlik etse de, ina
kendisi
ki büyüdüğünde
lerde yalnız
takımımızı tribün
bırakmayacak.

İKEN
BAT UHAN AKT
sı ve
Kırmızı forma
l takımımızı
şortuyla futbo
estekleyen
tribünlerden d
günlerini iple
ç
a
m
,
n
a
h
tu
Ba
belki o da
,
ir
il
b
im
K
r.
o
çekiy
lerin önünde
bir gün on bin
gururla temsil
Beşiktaşımız’ı
eder...
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IN
ASYA MİNA AK
larını
Beşiktaş marş
mamasını
duyduğunda
le yiyen
daha bir keyif
ardığı
Asya Mina, çık
ketlerle,
sesler ve hare
şiktaşımız’ı
her maçta Be
destekliyor.

KARTAL EGE

n
Üç aylık Kartal’ı
ar da
balonları ne kad
“En
güzel değil mi?
tAŞK”ı
büyük aşk Beşik
ya
şimdiden doyası
isminden
yaşayan Kartal,
aşka
de olsa gerek “B
lı”...
sevdalara kapa

ARJIN KA
ZAYLEK

Arjin’in fo
to
gördüğü ğrafını ilk
mü
içimizi m zde bizim
utluluk v
e se
kapladı.
Bakışlarıy vinç
la
bilir bize
neler anla kim
tmaya
çalışıyor.
Hep mut
lu v
huzurlu o
lman dile e
ğiyle
sevgili Ar
jin...
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DURU VE DE
RİN DOĞAN
28 Ağustos
2018 tarihin
de
dünyaya g
elen ikiz
kardeşler D
uru ve Derin
,
formalarını
giyince çok
mutlu oluyo
rlar. Kendil
erine
yol almaya
başladıklar
ı
Siyah-Beya
z hayatların
da
mutluluklar
ve başarıla
r
diliyoruz.

KARTAL K
AVUKÇU

Kartal bir
ayı olma
sına
rağmen
adı Karta
lv
bir yaşın
da... Son e
uçta
oyuncak
lyarımız
da bizler
en iyi ark
in
adaşları
değil mi?
Zeynep,
arkadaşın
a
yapmak
istemiş. B sürpriz
iz
kendisin
i kırmadık de
ve Karta
sayfalarım
l’ı
ıza büyü
k bir
keyifle ko
nuk ettik
.

AN
T UĞBERK AŞ
taşlı
En fanatik Beşik
çocuklarımızdan
,
biri olan Tuğberk
arını
takımımızın maçl
ip ediyor.
kaçırmadan tak
ndan
Her golde heyeca
n
kendinden geçe
küçük
Tuğberk, birçok
ileride
taraftarımız gibi
istiyor ve
futbolcu olmayı
bunun hayaliyle
yaşıyor.

EMİR GÜNER

Beşiktaş JK
Aranızda halen
yen var mı?
Müzesi’ni görme
ziyaret eden
Emir, müzemizi
rımızdan
şanslı arkadaşla
e, hepinizi
biri... Bu vesileyl
a Yavru
içindeki oyunlarl
vdiği
Kartallar’ın en se
i olan
mekanlardan bir
si’ni ziyaret
Beşiktaş JK Müze
diyoruz.
etmeye davet e

MELİSA VE
ANDREY CAN
ERKAN
Erkan Ailes
i’nde herke
s
Beşiktaşlı...
“Armamızd
aki
yıldız tüm y
ıldızlara
bedeldir” d
iyen Melisa
ve
Andrey Can
’a aileleriyle
birlikte ömü
r boyu
Siyah Beya
z mutlulukla
r
diliyoruz.
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KİTAP

KARLAR KRALİÇESİ
Yazar: Hans Christian Andersen
Çevirmen: Derin Erkan
Yayınevi: Arkadaş Yayıncılık

HAYVANLARI TANIYALIM

KİRPİ
Kirpiler, üzerinde dikenleri olan, sürüngen, memeli ve sevimli hayvanlardır.
Kirpinin vücudu dikenlerle kaplıdır. Bu
dikenlerin boyları ortalama 2,5 cm
civarındadır. Yarım kilo ile bir kilogram
arasında değişen ağırlıkları vardır. Bazı
türlerinin bir buçuk kiloya kadar ağırlığı
olduğu bilinmektedir. Koku alma ve
işitme duyuları oldukça fazladır. Özellikle
yavru kirpi büyüdükçe bu özellikleri
gelişmektedir. Kirpilerin temel özellikleri
arasında koşabilmeleri, tırmanabilmeleri
ve yüzebilmeleri gelmektedir.
Esnek bir vücuda sahiptirler. Herhangi
bir tehlike durumunda vücutlarını yuvarlak şekle sokabilirler. Kaya diplerinde ve
toprak altlarında yaşamını sürdürürler.
Sulu ve nemli yerleri çok severler. Avrupa
ve Asya ülkelerinde daha fazla bulunmaktadır. Daha çok gece ortaya çıkarlar
ve kış aylarında kış uykusuna yatarlar.
Hamilelikleri altı hafta sürmektedir.
Genellikle sekiz yavru dünyaya getirmektedirler. Yavrunun dünyaya gelmesi
ile birlikte birkaç saat sonra dikenleri
çıkmaktadır. 15-20 yıl arasında ömürleri
bulunmaktadır. Solucan, sümüklü böcek
ve fare yiyerek yaşamını sürdürürler.
Besin bulamadıklarında bitki de tüketmektedirler.

Karlar Kraliçesi, Hans Christian Andersen’in masalından uyarlanmıştır.
Gerda ve Kay, birbirleriyle olmaktan büyük keyif
alan ve birbirlerinden hiç ayrılmayan iki arkadaştır.
Ama karlı bir kış günü her şey birdenbire değişir. Karlar Kraliçesi, Kay’e bir büyü yapar ve onu kardan şatosuna hapseder. Herkes Kay’den umudunu kesmiş
halde onun bir daha geri gelmeyeceğini düşünürken,
Gerda ne pahasına olursa olsun arkadaşını Karlar
Kraliçesi’nin elinden kurtarmaya karar verir ve zorlu
bir yolculuğa çıkar.

FİLM

DUMBO
Genç fil Dumbo’nun kocaman kulakları vardır ve bu
nedenle sirkte alay konusu olmaktadır. Sirkin sahibi
Max Medici; eski yıldız Holt Farrier ve çocukları Milly
ve Joe’yu, bu yavru filin bakımı için işe alır. Ancak, bir
süre sonra Dumbo’nun uçabildiği fark edilir. Böylece
Dumbo’nun bulunduğu sirk, yeni ve büyük eğlence
merkezi Dreamland için hayvanları toplayan girişimci
V.A. Vandevere’nin ilgisini çeker ve macera başlar...
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NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ YAĞMURLUK
7919501 / 215,00¨

BEŞİKTAŞ FEATHER PRINT
SWEATSHIRT 8919203 / 149,99¨

BEŞİKTAŞ BANT EŞOFMAN TAKIMI
7919300 / 349,99¨

BEŞİKTAŞ GOFRE LOGO SWEATSHIRT
8919201 / 145,00¨

NEW COLLECTION

BEŞİKTAŞ DIAMOND KARTAL T-SHIRT
8919118 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ MODERN BASIC T-SHIRT
7919101 / 75,00¨

BEŞİKTAŞ KOLSUZ BJK T-SHIRT
8919147 / 79,99¨

BEŞİKTAŞ MODERN COLLEGE T-SHIRT
7919121 / 89,99¨

ÇOCUK ÜRÜNLERİ
BEŞİKTAŞ LENKO PU KIDS
AYAKKABI 31/35 / 55,99¨

BEŞİKTAŞ DORIA J TURF KIDS
AYAKKABI 30/35 / 84,99¨

BEŞİKTAŞ KLASİK ÇOCUK YAĞMURLUK
6819500 / 199,99¨ - 154,99¨

BEŞİKTAŞ WIKY WATCH
AKILLI ÇOCUK TELEFONU /
SAATİ / 649,00¨

BEŞİKTAŞ BANT ÇOCUK EŞOFMAN
TAKIMI 6819355 / 249,99¨

BEŞİKTAŞ SIDE LOGO ÇOCUK POLO T-SHIRT
6819153 / 94,99¨ - 64,99¨

BEBEK ÜRÜNLERİ
BEŞİKTAŞ BEBEK PATİK
K18-150 / 99,99¨
BEŞİKTAŞ BEBEK
HASTANE ÇIKIŞI
9 PARÇA K18-100 /
199,99¨

BEŞİKTAŞ KIZ BEBEK BODY
Y19-101 / 72,50¨

BEŞİKTAŞ BEBEK İKİLİ TAKIM
K18-123 / 54,99¨

ADIDAS BEŞİKTAŞ BEBEK 18/19 FORMA SET
CG0701 / 159,00¨ - 129,01¨

